
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือโท 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ซื่อหน่วยกิจกรรม  
จ านวน 
ชั่วโมง 

 

ตามหลักสูตรข้อบังคับ ซื่อแผนการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ   

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1  

2. การรู้จักดูแลตนเอง 2. การเตรียมสิ่งของส าหรับการเดินทางไกล 1  

3. ก่อไฟส าหรับปรุงอาหารและการกาง เต็นท์ 
2 

 

4. อาหารปลอดภัย 1 ทักษะชีวิต 
5. การช่วยเหลือตัวเองจากอุทกภัย 1  

3. การช่วยเหลือผู้อื่น 6. วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดบาดแผล 1  

7. ชุมชนของฉัน 1  

8. การบริการและช่วยเหลือผู้อ่ืน 1  

9. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 
10. Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” 1 ทักษะชีวิต 

4. การเดินทางไปยัง  
สถานที่ต่าง ๆ 

11. แผนที่ 1  

12. ทิศ12 1  

13. นักเดินทาง 2  

14. ประเทศอาเซียน 1  

5. ทักษะในทาง วิชาลูกเสือ 15. การเก็บรักษาอุปกรณ์ท่ีมีคม 1  

16. การผูกเงื่อนส าหรับช่วยชีวิต 1  

17. การผูกเงื่อนที่ใช่ในชีวิตประจ าวัน 1  

18. การผูกแน่น 1  

19. สัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ 1  

6. งานอดิเรกและ งานที่สนใจ 20. งานอดิเรก 1  

21. งานตามความสนใจ 1 ทักษะชีวิต 
7. คุณธรรม จริยธรรม 22. ค าปฏิญาณและกฎในชีวิตประจ าวัน 1  

23. เพ่ิมพูนประสบการณ์มุ่งมันสู่ ความส าเร็จ 
1 

 

24. การแสดงออกทางอารมณ์อย่าง 
เหมาะสม 

1 
 

25. คนดีในอุดมคติ 1  
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ซื่อหน่วยกิจกรรม  
จ านวน 
ชั่วโมง 

 

ตามหลักสูตรข้อบังคับ ซื่อแผนการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ   

 26. สิ่งดี ๆ ของฉัน 1  

27. มารยาททางสังคม 1  

28. คิดเชิงบวก 1  

29. ทักษะการเตือน 1  

30. เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและ ครอบครัว 1 
 

8. ระเบียบแถว 31. ทบทวนระเบียบแถว 2  

9. ประเมินผล 32. การประเมินผล 2  

10. พิธีการ 33. พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโท (ความ
ภาคภูมิใจ) 

1 
 

รวม 10 หน่วยกิจกรรม รวม 33 แผนการจัดกิจกรรม 40  
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หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 เพ่ือการท าความรู้จักผู้บังคับบัญชา 
1.2 เพ่ือจัดหมู่ลูกเสือ 
1.3 เพ่ือคัดเสือกนายหมู่รองนายหมู่ 
1.4 เพ่ือสร้างข้อตกลง 
1.5 เพ่ือให้ทราบหลักสูตรวิชาลูกเสือโท 

2. เนื้อหา 
2.1 ความหมายของ Boy Scout 
2.2 คติพจน์ลูกเสือสามัญ “จงเตรียมพร้อม” 
2.3 วิธีการการได้รับเครื่องหมายลูกเสือโท 
2.4 ตารางเวลาเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือโท 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ 
3.3 แผนภูมิความหมายของค าว่า Boy Scout 
3.4 ตารางเวลาเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือโท 
3.5 แผนภูมิสัญลักษณ์เครื่องหมายลูกเสือโท 

4. กิจกรรม 
4.1 ลูกเสือรวมกองในห้องประชุมหรือในสถานที่ ๆ เหมาะสมกลางแจ้ง 

4.1.1 จัดหมู่ลูกเสือ 
4.1.2 เสือกนายหมู่ รองนายหมู่ 

4.2 ผู้ก ากับลูกเสือแนะน าตนเอง 
4.3 น าเสนอโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือโท 
4.2 ลูกเสือขับร้องเพลงสวัสดี เพลงคักดิ์ศรีลูกเสือไทย 
4.3 ผู้ก ากับลูกเสือชี้แจงให้ลูกเสือทราบถึงตารางเวลาเรียนหรือเวลากิจกรรมลูกเสือ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเกี่ยวกับความหมายของลูกเสือสามัญและคติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
4.5 ผู้ก ากับลูกเสือซักถามและสนทนาเก่ียวกับความเข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติม
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4.6 ผู้ก ากับลูกเสือน าเสนอแผนภูมิสัญลักษณ์เครื่องหมายลูกเสือโทวิธีการได้รับเครื่องหมาย มา
ประดับเครื่องแบบอย่างภาคภูมิ 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5.2 สอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหมู่ การเสือกนายหมู่ รองนายหมู่และต าแหน่ง   

อ่ืน ๆ และหลักสูตรลูกเสือโท 

6. คุณธรรม 
6.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต 
6.2 ความรับผิดชอบ 
6.3 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 1 

เพลง 
สวัสดี 

สวัสดี สวสัดี วันนี้เรามาพบกัน 
เธอและฉัน พบกัน สวัสดี สวัสดีครับ....สวัสดีครับ (ค่ะ) 

เพลงอยุธยาร าลึก  

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน      จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง 

อยุ ธยาแต่ก่อนนี้ ยั ง 
เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า 
ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน 
เราชนรุ่นหลังฟังแล้วเศร้าใจ 
สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี 

เป็นด้งเมืองทองของพ่ีน้องเผ่าพงศไทย 
ชาวไทย แสนเศร้าถูกข้า ศึกรุกราน ข้าศึก
เผาผลาญ แหลกลาญ วอดวาย อนุสรณ์
เตือนให้ชาวไทยจงมั่น คงจะไม่มีใครกล้า
ราวีชาติไทย 
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ใบความรู้ 

Boy Scout 
ลูกเสือมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Boy Scout เนื่องจากกิจการลูกเสือเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 

พ.ศ. 2451 

ค าว่า SCOUT มาจากตัวอักษรย่อดังนี้ 

 

การเป็นลูกเสือต้องยึดมั่นในคติพจน์ของลูกเสือ 
คติพจน์ เป็นค าที่ใช้เตือนใจให้ลูกเสือยึดถือและปฏิบัติ 
1. คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป 

ค าว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” เป็นคติพจน์ที่ลูกเสือทุกคนต้องยึดถือ ซึ่งมีความหมายว่า ลูกเสือ
จะต้องมีความซื่อสัตย์และมีสัจจะ ซึ่งจะต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิต แม้ว่าจะถูกบีบบังคับอย่างไร ลูกเสือก็จะไม่
ยอมเสียสัจจะอย่างเด็ดขาดเพ่ือเกียรติคุณค าปฏิญาณและค าม่ันสัญญาของลูกเสือ 

2. คติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
คือ “จงเตรียมพร้อม” ค าว่า “จงเตรียมพร้อม” เป็นคติพจน์ของลูกเสือสามัญโดยเฉพาะ จึง

เป็นสิ่งจ าเป็นประการแรกของลูกเสือที่จะต้องเตรียมพร้อมส าหรับตนเอง มีความอดทนที่จะเพ่ิมพูน ความรู้
ให้ตนเองตลอดเวลา 

ลูกเสือต้องคิดล่วงหน้าเสมอว่า จะต้องพูดอะไร พบกับใคร ที่ ไหน เมื่อไร และจะท าอย่างไร 
เพ่ือใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค ามากที่สุด 

เมื่อลูกเสือเตรียมตนเองพร้อมอยู่แล้วทั้งกาย วาจา ใจ ก็จะส่งผลให้ลูกเสือมีความเชื่อมั่นใน 
ตนเองจะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ตื รู้จักตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าถูกเห็นว่าควรอย่างมีเหตุผล กล้า
แสดงออกในการคิด การพูด การกระท า และยอมรับผลแห่งการกระท าของตน เมื่อท าผิดพลาดก็กล้า ที่จะ
ยอมรับผิด 

คนที่เตรียมพร้อมไต้ทั้งกายและใจตลอดเวลา จะท างานสิ่งใดก็มักจะประสบความส าเร็จจะพา 
ชีวิตไปลู่'เส้นทางแห่งความสุข ความเจริญ เป็นนักพัฒนาและมีความคิดก้าวหน้าอย่างแน่นอน 

คติพจน์ของลูกเสือสามัญ 

“ จงเตรียมพร้อม ” 

ร ย่อมาจาก SINCERITY แปลว่า ความจริงใจ 
C ย่อมาจาก COURTESY แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน 
o ย่อมาจาก OBEDIENCE แปลว่า การเชื่อฟัง 
บ ย่อมาจาก UNITY แปลว่า ความเป็นใจเดียวกัน 
T ย่อมาจาก THRIFTY แปลว่า ความมัธยัสถ์ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 2 การรู้จักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การเตรียมสิ่งของส าหรับการเดินทางไกล เวลา 1 ชั่วโมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
 ต1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 สามารถเตรียมและจัดสิ่งของและเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัว บรรจุลงเครื่องหลังส าหรับ 
การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมได้ 

3.2 อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละข้ันตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
3.3 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

 
4. เนื้อหา 

การเตรียมสิ่งของและเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัว บรรจุลงเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกล 
ไปอยู่ค่ายพักแรม 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 แผนภูมิเพลง 
 เครื่องหลัง, สิ่งของเครื่องใช้ที่จะน าไปอยู่ค่ายพักแรม, เครื่องปัจจุบันพยาบาล 
 ใบความรู้ เรื่องการเตรียมสิ่งของส าหรับการเดินทางไกล 
 เกมเก็บของลงเครื่องหลัง 
 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 เพลง หรือ เกม 
 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ว่าสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

ส าหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมควรมีอะไรบ้าง และส่งตัวแทนรายงาน 
2) ผู้ก ากับลูกเสือสุ่มให้ลูกเสือรายงาน 1 หมู่ ผู้ก ากับและลูกเสือหมู่อ่ืน ๆ ช่วยวิเคราะห์ 

ความจ าเป็นของสิ่งของเครื่องใช้แต่ละขึ้นว่าสิ่งใดควรและไม่ควรน าไปด้วย รวมทั้ง เพ่ิม
เดิมส่วนที่ขาด 

3) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเพ่ิมเดิมถึงเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวที่ควรเตรียมไปด้วย และ 
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ให้แต่ละหมู่ท าบัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวที่ 
ควรบรรจุลงเครื่องหลัง เขียนแยกลงแผ่นกระดาษขนาด เอ 4 ตัดครึ่ง แผ่นละ 1 รายการ 
เพ่ือใช้เป็น “บัตรค่า” ในการเล่นเกมทดสอบ 

4) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตการบรรจุเครื่องหลัง และให้ลูกเสือเล่นเกมทดสอบการเก็บของลง 
เครื่องหลัง ชื่อ “เกมเก็บของลงเครื่องหลัง” 

 ผู้ก ากับลูกเสือสรุปผลการเล่นผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5   พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของหมู่ลูกเสือ 
5.2 เกมทดสอบและให้ค าแนะน าเพิ่มเดิม 
5.3 อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละข้ันตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
5.4 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
 

6. คุณธรรม 
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต 
6.3 ความรับผิดชอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 2 

เพลง 
เรียงล าดับ 

ล าดับ ล าดับก่อนหลัง ไม่เรียงล าดับ 
มาช้าต้องอยู่กัดไป ระเบียบวินัย เป็น
สิ่งส าคัญ (ซ้ า) 

ใบความรู้ 
การเตรียมสิ่งของส าหรับการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลระยะสั้นๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน ลูกเสืออาจไม่ต้องเตรียมอาหารไปรับประทาน แต่
ถ้าไปไกลและใช้เวลานานกว่าครึ่งวันก็ต้องเตรียมอาหารไปรับประทานด้วย เช่น ข้าวห่อ ข้าวต้มมัด หรือ
อาหารห่ออย่างอ่ืน ในกรณีเช่นนี้ลูกเสือจะต้องมีเครื่องหลัง (ย่าม) เพ่ือใส่อาหารส าเร็จรูปและสิ่งของ จ าเป็น
อ่ืน ๆ หรือถ้ามีการพักแรมค้างคืน ก็ต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลังให้พร้อม และเหมาะสม กับการเดิน
ทางไกลไปพักค้างคืน อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณป์ระจ าตัว รวมทั้งเครื่องปัจจุบันพยาบาล 
2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณส์ าหรับหมู่หรือกอง  

เรียงมาเรียงล าดับ คน
น่าชัง มาทีหลัง มาก่อนต้องอยู่
ข้างหน้า จ าไว้ ลูกเสือไทย (ซ้ า) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                    9 

 

 

อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิ่งจ าเป็น และมีน้ าหนักไม่มากนัก ได้แก่ 
1. กระติกนา ใส่นี้าสะอาดให้เต็ม 
2. เครื่องใช้ประจ าตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ ไฟฉาย 

ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยุง เป็นตัน 
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง (กระโปรงส่าหรับเนตรนารี) ผ้า

ผูกคอ หมวก เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เป็นด้น 
4. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา 
5. ฤดูฝนต้องเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวให้เตรียมเสื้อกันหนาว 
6. เครื่องนอน เช่น เต็นท์ ผ้าปูที่นอน เสื่อ ผ้าห่ม ถุงนอน เป็นด้น 
7. ถุงพลาสติก เพ่ือใช้ส าหรับใส่เสื้อผ้าเปียกชื้นหรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว 
8. เชือกหรือยางเพ่ือใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ 

การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวส าหรับการเดินทางไกล 
ในการปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกล บางครั้งลูกเสืออาจเกิดอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ด้งนั้น ควร

เตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวไปด้วย ด้งนี้ 
1. ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาลม ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ปวดท้อง ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอร์ 
แอมโมเนีย ขี้ผึ้ง ฯลฯ 

2. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผ้าพันแผล ส าลี ฯลฯ 

อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์ส าหรับหมู่หรีอกอง 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับทุกคนในหมู่หรือกอง ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน และต้องแบ่งหน้าที่กัน 

น าสิ่งของไป เช่น 
- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่ 
- รองนายหมู่ น าพลั่วสนาม เต็นท์ กระดาษช าระ กระเปายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 

กังนี้า กะละม้ง ไม้ขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเท้า ยาขัดโลหะ 
- หัวหน้าคนครัว เตรียมกระทะ หม้อหุงข้าว ทัพพี หม้อส าหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดท าครัว 
- รองหัวหน้าคนครัว น ากับข้าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องส าหรับ 

รับประทานทั้งหมู่  
 
ส่ิงท่ีไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 

ไม่ควรน าสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ไม่จ าเป็นและของมีค่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองค า โทรศัพท์ ราคา
แพง เครื่องเล่นรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ น าเงินติดตัวไปเท่าที่จ าเป็นต้องใช้รวมทั้งไม่พกพาอาวุธ
ทุกชนิด  
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การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเป๋าส าหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ ใช้สะพายหลังเพ่ือสามารถน าสิ่งของติด

ตัว ไปได้สะดวก จัดเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นมากส าหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือ
ต้อง ใช้บรรจุอุปกรณ์ประตัว อุปกรณ์ประจ าหมู่ ที่ต้องน าไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม 

เครื่องหลังมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสือจะเสือกใช้เช่น กระเป๋า ย่าม หรือ เป้ ลูกเสือควรเสือกใช้ 
เครือ่งหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องส าหรับแยกบรรจุสิ่งของได้หลายประเภท 

การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข้อแนะน าตังนี้ 
1. เสือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป 
2. บรรจุสิ่งของที่มีนี้าหนักมากหรือสิ่งของที่ใช้ภายหลังไว้ช้างล่าง ส่วนสิ่งของที่ใช้ก่อนหรือใช้ รีบ

ต่วนเช่นไฟฉาย เสื้อกันฝนไม้ขีดไฟ ฯให้บรรจุไว้ช้างบนสุดเพ่ือสามารถน าออกมาใช้ได้อย่างสะดวก 
3. บรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ ตรงส่วนที่สัมผัสกับหลังของลูกเสือ

เพ่ือ จะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง 
4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ช้าวสาร เป็นตัน ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกก่อน 

แล้ว จึงบรรจุลงเครื่องหลัง 
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือ 

ไว้นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกนี้า 
6. เครื่องหลังที่ลูกเสือน าไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะจะท าให้ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ าหนัก

ของ เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของนี้าหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่อง
หลังควร หนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นตัน 
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เกม 

เก็บของลงเครื่องหลัง 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังตามท่ีได้เรียนรู้จากการสาธิต ตามล าดับการ บรรจุ

ลงก่อนหลัง 
2. แจกบัตรค าที่เขียนรายการสิ่งของไว้ (แผ่นละ 1 รายการ) ให้สมาชิกในหมู่คนละ 1 ใบ 
3. เข้าแถวตอนเรียงบัตรค าตามล าดับการบรรจุเครื่องหลังที่ได้วางแผนไว้โดยห้าแถวบรรจุลงก่อนเป็น 

ล าดับแรกและท้ายแถวบรรจุลงทีหลังสุด 
4. หมู่ใดท าเสร็จก่อนให้นั่งลง ผู้ก ากับลูกเสือเข้าตรวจสอบความถูกต้อง 

การตัดสิน หมู่ที่ท าเสร็จก่อนและเรียงได้ถูกต้องเป็นผู้ชนะ 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ความส าเร็จของคักดิ์ดา 

โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากอ าเภอพอสมควร มีนักเรียนพิการทางสายตาคนหนึ่ง ชื่อศักดิ๙ดา 
เป็นเด็กขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

เมื่อถึงช่วงสอบรัดผล นักเรียนทุกคนต่างอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ เพ่ือเตรียมตัวในการสอบ ศักดิ''ดา 
มุ่งมั่นอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ แม้จะมีข้อจ ากัดไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเท่าคนอ่ืน หลังจากการ 
สอบเสร็จ โรงเรียนประกาศผลการสอบ ปรากฏว่า คักดดาสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียน และยังได้รับ 
ทุนการศึกษาของโรงเรียน เขาได้รับการคัดเสือกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัดอีกด้วย 

วันรุ่งขึ้นคุณครู่ให้คักดดาออกมาพูดแสดงความรู้สึกที่ได้รับทุนการศึกษาและได้รับคัดเสือกเข้า 
เรียนต่อในโรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัด ศักดิ'ดากล่าวกับเพ่ือน ๆ และน้อง ๆ ว่า 

“ผมประสบความส าเร็จในครั้งนี้เพราะผมมีความตั้งใจในการเรียน ไม่เข้าใจในวิชาใดก็ถามจากผู้รู้ 
ค้นคว้าจากห้องสมุด ถึงแม้จะพิการทางสายตาแต่ไม่เคยท้อแท้ หรือหมดก าลังใจ ถ้าทุกคนมีความตั้งใจ และ
เพียรพยายาม ก็จะประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับผม” เมื่อคักดกล่าวจบทุกคนรวมทั้งครูได้ปรบมือ ให้
ก าลังใจ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความมานะ วิริยะ อุตสาหะ 

มีด  ผ้าห่ม  หมอน 

   
มุ้ง  หม้อ  ยาใส่แผล 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 2 การรู้จักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การก่อไฟส าหรับปรุงอาหาร และการกางเต็นท์ เวลา 2 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 

จากปัญหาอย่างง่าย 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 สามารถก่อไฟในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มร้อนอย่างง่ายๆได้ 

รู้จักเต็นท์สามารถกางเต็นท์แบบต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากเต็นท์ได้ 
1.2  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา

อย่างง่าย 
 
4. เนื้อหา 

1.2 การก่อไฟ 
1.3 การปรุงเครื่องดื่มร้อน 
1.4 การปรุงอาหารอย่างง่าย ๆ 
1.5 เต็นท์และการกางเต็นท์แบบต่าง ๆ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 แผนภูมิเพลงท าไมฝนจึงตก , งานสิ่งใด , พักแรมสุขใจ 
 เตาแบบต่าง ๆ ,เตาแก๊ส 
 อุปกรณ์และเครื่องปรุงอาหาร - เครื่องดื่ม 
 ฐานสาธิตการก่อไฟด้วยเตาแบบต่าง ๆส าหรับปรุงอาหาร 
 การสาธิตการกางเต็นท์แบบต่าง ๆ 
 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือ เกม 
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3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) หมู่ลูกเสือเรียนรู้จากฐานสาธิตและปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมเช้าฐานด้งนี้ (จัดเตรียม 

ล่วงหน้า) 
- ฐานที่ 1 ชนิดของเตาไฟแบบต่าง ๆ 
- ฐานที่ 2 การก่อไฟและการดับไฟ 
- ฐานที่ 3 การหุงข้าว การปรุงอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่าย ๆ 

(2) ฐานรวม ผู้ก ากับลูกเสือร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากฐานกิจกรรม 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือ เกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

- หมู่ลูกเสือเรียนรู้จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมเข้าฐาน ดังนี้ 
ฐานที่ 1 ชนิดของเต็นท์แบบต่าง ๆ และการดูแลรักษาเต็นท์ ฐานที่ 2 
การกางเต็นท์และการเก็บเต็นท์ 

4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
- สังเกต การฝึกปฏิบัติและความใส่ใจของลูกเสือ 
- ตรวจสอบการปฏิบัติ สาธิตการก่อไฟ การกางเต็นท์แบบต่าง ๆ 

8. คุณธรรม 
8.1 ความพอเพียง 
8.2 ความซื่อสัตย์ 
8.3 ความรับผิดชอบ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 3 

เพลง 

กบเอยท าไมจึงร้อง ๆ ท้อง
เอยท าไมจึงปวด ๆ ข้าวเอยท าไม
จึงดิบ ๆ ฟืนเอยท าไมจึงเปียก ๆ 
ฝนเอยท าไมจึงตก ๆ 

งานสิ่งใด 
งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย 

หวังคอยแต่เถียงโยนกอง   ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จ รับรอง  
จ าไว้ทุกคนต้อง ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ท างานเราต้องช่วยกัน 
 

เกม 
ครอบครัวสัตว์ 

1. อุปกรณ์ กระดาษเขียนชื่อสัตว์ให้ครบจ านวนผู้เล่น เช่น 
- ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวเสือ เขียนชื่อ พ่อเสือ แม่เสือ ลูกชายเสือ ลูกสาวเสือ 
- ครอบครัวที่ 2 ครอบครัวนก เขียนชื่อ พ่อนก แม่นก ลูกชายนก ลูกสาวนก 
- ครอบครัวที่ 3 ครอบครัว .......................  

ฯลฯ 
2. วิธีเล่น 

1. จัดวางเก้าอ้ีไว้กลางสนามห่างๆกัน 
2. น าเอารายชื่อครอบครัวต่าง ๆ มาคละกันทั้งหมด 
3. ลูกเสือมาจับฉลากบัตรชื่อแล้วเก็บไว้เป็นความลับ ห้ามบอกผู้อ่ืนว่าตนเองจับฉลากไต้ชื่ออะไร

ท าไมฝนจึงตก 

จ าเป็นต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวด 
จ าเป็นต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบ จ าเป็น
ข้าวดิบเพราะว่าฟืนมันเปียก ฟืนจ าต้องเปียก
เพราะว่าฝนมันตก จ าเป็นต้องตกเพราะกบ
มันร้อง 
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4. ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณการเล่น 
1) เมื่อผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณการเล่น ให้ผู้เล่นทุกคนออกเสียงสัตว์ตามท่ีตัวเอง จับฉลากได้ 

เพ่ือหาครอบครัวตนเอง 
2) เมื่อครอบครัวสัตว์มารวมตัวกันได้ครบตามฉลากชื่อ ให้นั่งลง 

การตัดสิน - ครอบครัวที่มีสมาชิกครบถูกต้องและนั่งลงก่อนเป็นหมู่ที่ชนะ
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ใบความรู้ 
การก่อไฟ 

ในการก่อไฟเพ่ือหุงหาอาหารจ าเป็นต้องมีบริเวณท่ีปลอดภัย และต้องมีวัสดุที่จะใช้ ก่อไฟ ให้ความ
ร้อน ใช้หุงหาอาหารไต้ บริเวณท่ีจะใช้ก่อไฟต้องอยู่ห่างจากต้นไม้หรือพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 3 เมตรไม่ควรมีกิ่งไม้อยู่
เหนือ บริเวณท่ีจะก่อไฟ รอบ ๆ จุดที่จะก่อไฟต้องเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย อย่าให้มีใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง หรือ

สิ่งที่ติดไฟง่ายเกลื่อนกลาด แล้วน าก้อนหินขนาดใหญ่ๆ สัก 3-4ก้อน มาเป็นฐาน เกี่ยวกับการก่อไฟ นี้มีค าสองค าท่ี
ลูกเสือต้องรู้ คือ 

1. เชื้อเพลิง ได้แก่ ไม้ฟืน ซึ่งได้แก่กิ่งไม้หรือต้นไม้ที่ยืนต้นตาย หรือขอน'ไม้'ที่มีขนาดเล็ก เป็นไม้เนี้อแน่น 
ไม่มีนี้ามันหรือยางมากเกินไปและเป็นไม้แห้ง เมื่อเผาไหม้จะมีควันน้อย เมื่อได้ไม้ฟืน มาแล้วจึงน ามาตัดทอนให้สั้น
ลงประมาณ 1 ศอก แล้วจึงผ่าซีก 

2. เชื้อไฟ อาจใช้กระดาษหรือวัสดุที่หาได้ในธรรมชาติ เช่นใบไม้แห้ง เปลือกไม้แห้ง หญ้าแห้ง หรือกิ่งไม้
แห้งจักเป็นฝอย 

วิธีก่อกองไฟ 
การก่อกองไฟอาจท าไต้หลายแบบ กองไฟแต่ละ แบบ

จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างก้น ลูกเสือต้องเลือกแบบ ของกองไฟ
ให้เหมาะสมกับประโยชนใช้สอย เช่น 

1. แบบกระโจม ปักท่อนไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงก้บฟืน โดย
ท ามุมเฉียงหันปลายไม่ไปทางทิศท่ีลมพัดมา ใส่เชื้อไฟ และแขนง
ไม้เล็ก ๆ มาพิงรอบ ๆโดยเว้นให้เป็นช่องทางทิศ ที่ลมพัดมา น า
ไม้ฟืนมาพิงรอบ ๆ อีกชั้นหนึ่ง จุดไฟที่เชื้อ ไฟที่อยู่ตรงกลางก็จะ
ไต้กองไฟแบบกระโจม 

2. แบบแนวนอนวางท่อนไม้เล็ก ๆให้ท่อนไม้อยู่ เหนือ
พ้ืนเล็กน้อย ใส่เชื้อไฟช้างใต้ช้างๆ พิงไว้ด้วยเศษไม้ เล็ก ๆ ทาง
ต้านใต้ลม แล้วท่าการจุดเหมือนแบบกระโจม  
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การดับไฟ 
เมื่อลูกเสือหุงต้มอาหารเสร็จแล้ว เลิกใช้ไฟต้องดับไฟ และปรับ

พ้ืนที่กลบถ่านให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงออกจากที่นั้นไต้ การดับไฟควรใช้
ดินร่วนหรือน้ า ค่อยๆ พรมรอบ ๆ ก่อน แล้วพรม เช้าไปหากลางกองไฟ
จนไฟดับ แล้วใช้ไม้ทุบหรือเท้าเหยียบไม่ให้ มีประกายไฟเหลืออยู่ หรือขุด
หลุมกลบเสีย เสร็จแล้วกลบร่องรอย โดยการเกลี่ยพ้ืนดินเอาหญ้าที่ขุดไว้
ก่อนก่อกองไฟมาวางกลับ เช้าที่ เดิม ปิดร่องรอยเสียให้เหมือนเดิม
เมื่อก่อนก่อกองไฟ 

การปรุงเครื่องดื่มร้อน 
1. การชงกาแฟ - เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
1.1 ต้มน้ าให้เดือด 
1.2 เทน้ าร้อนลงถ้วยกาแฟหรือถ้วยแก้ว 
1.3 ดักผงกาแฟหรือโอวัลติน ลงไปประมาณ 1-2 ช้อนชา 

แล้วคนให้ผงละลายให้หมด 
1.4 เดิมนมข้น นมสด หรือครีมเทียม 
1.5 เดิมน้ าตาล        อุปกรณ์บางอย่างในการปรุงเครื่องดื่มร้อน 
1.6 คนให้เช้ากัน 

2. การต้มนามะตูม 
2.1 ต้มน้ าให้เดือด 
2.2 ใส่เปลือกมะตูมลงไป 2 - 3 ชิ้น 
2.3 ใส่น้ าตาลทรายลงไป กะให้หวานตามที่ชอบ 
2.4 ยกลงดื่มไต้ 

ข้อเสนอแนะ ให้เลือกสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของลก
เสือของตน ดังนี้ 

1. อาหาร อย่างน้อย 1 อย่าง 
2. เครื่องดื่ม อย่างน้อย 1 อย่าง 

การปรุงอาหารอย่างง่าย ๆ 
1. การหุงข้าว หมายถึง การท าข้าวให้ลุกด้วยความร้อน เพ่ือ

ใช้เป็นอาหาร การหุงข้าวให้สุกมี 2 วิธี ซึ่งนิยมกันมากได้แก่ 

ก. หุงข้าวเช็ดน้ า เป็นแบบทั่ว ๆ ไปที่ชาวบ้านใช้กัน ทั่วไป แต่การหุงข้าวเช็ดน้ าท าให้แร่ธาตุวิตามิน
สูญหายไปหมด เพราะสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านี้ละลายอยู่ในน้ าซึ่งถูกรินทิ้งไปหมด แต่ก็แก่ไขโดยการรองน้ าข้าวไว้ดื่ม
ต่างน้ า  

ฆ 
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ข. หุงข้าวไม่เช็ดน้ า เป็นวิธีหุงข้าวไม่รินน้ าข้าวทิ้ง ท าให้ข้าวที่หุงมีคุณค่าอาหารสูง เพราะเกลือแร่ 
วิตามิน โปรตีน ไม่สูญหายไปไหน นอกจากนั้นยังมีวิธีอ่ืน ๆ ที่ท าข้าวให้สุกได้ เช่น ค. นึ่งข้าว เป็นการหุงข้าวให้สุก
วิธีหนึ่ง โดยไข้ไอน้ า 

ง. หลามข้าว เป็นการหุงข้าวให้สุกวิธีหนึ่ง โดยใช้ความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อน 

(1) การหุงข้าวไม่เช็ดน้ า ปฏิบัติด้งนี้ 

1. ตวงข้าวใส่ภาชนะที่จะหุง (เช่น หม้ออลูมิเนียม หม้อดิน) แล้วซาวข้าวด้วยน้ า 1 ครั้ง เพ่ือล้าง
ละอองต่าง ๆ ออกจากข้าว แล้ว'ริน'น้ าทิ้ง (ไม่ควรซาวข้าวหลายหนจะท าให้ส่วนตีของข้าวละลาย กับน้ าไปหมด) 

2. ตวงน้ าสะอาดใส่หม้อ โดยถือหลักข้าว 1 ส่วน ต่อน้ า 2 หรือ 2 1/2 ส่วน แต่อย่าให้น้อย กว่านี้จะ
ท าให้ข้าวสุกๆ ดิบๆ 

3. น าหม้อข้ึนตั้งบนเตาไฟ ปีดฝาให้สนิท ตั้งไว้ประมาณ 5 นาที เปิดฝาใช้ทัพพีหรือพายคน ป้องกัน
ข้าวไหม้ถ้าเป็นข้าวใหม่ ๆ ต้องหมั่นคนบ่อย ๆ (การใชใฟต้องแรงมิฉะนั้นข้าวจะแฉะ) 

4. พอข้าวเดือด เปิดฝาใช้ทัพพีคน พอน้ างวดลงบ้างตักไฟออกเสียบ้าง ปีดฝาไวิให้ข้าวระอุตี 
ประมาณ 20-25 นาที ข้าวจะสุก (ถ้าเป็นข้าวใหม่ให้ใส่น้ าท่วมข้าวขึ้นมาประมาณ 2 เซนติเมตร) 

(2) การหุงข้าวเช็ดน้ า ถ้าหุงข้าวเช็ดน้ า เวลาหุงใส่น้ ามาก ให้ระดับน้ าท่วมข้าวครึ่งต่อครึ่ง ของระดับข้าว 
ต้มน้ าจนเดือด เปิดฝาคน สังเกตดูว่าข้าวบานมีไตเล็กน้อยก็ยกลง ปีดฝาหม้อ เอาไม้ขัดฝาให้แน่น เอียงหม้อริน
น้ าข้าวออกจนแห้ง เปิดฝาเช็ดน้ าข้าว แล้วปีดฝา (เอาถ่านออกเสียบ้าง) ยกหม้อขึ้นดงจน ข้าวสุก 

 (3) การนึ่งข้าว มีหลายวิธี คือ 
1. การนึ่งด้วยลังถึง ซาวข้าวแล้วบรรจุในภาชนะ เช่นขันอลูมิเนียม หรือถ้วยกระเบื้องเคลือบ ฯลฯ 

ให้มีปริมาณข้าวครึ่งหนึ่งของภาชนะ แล้วตักน้ าใส่ตามส่วนโดยปริมาตร คือ ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ า 2 ส่วน (ใส่น้ าท่วม
ข้าวครึ่งต่อครึ่ง) แล้วยกเอาภาชนะบรรจุข้าววางเรียงในลังถึง ใชไฟแรงต้มจนน้ าเดือด นึ่งประมาณ 30 นาที ข้าวจะ
สุกระอุตี (ถ้าต้องการข้าวแฉะให้ใส่น้ าลงไปให้ท่วมข้าวมากสักหน่อย) 

2. การนึ่งข้าวด้วยหวดดินปันหรือหวดสานด้วยไม่ไผ่ ซาวข้าวแล้วบรรจุลงในหวดประมาณ ครึ่งหวด 
(อย่าให้มาก) แล้วปีดฝาหวด เอาหวดตั้งบนหม้อน้ าเดือด ใช้ไฟแรง เอาผ้าเตี่ยวชุบน้ าพันก้นหวด ตรงปากหม้อ
ป้องกันไม่ให้ใอน้ าออก เมื่อนึ่งไปได้ประมาณ 15 นาทีแล้วใช้พายคนข้าว (คุ้ยข้าวข้างล่าง ขึ้นข้างบนๆลงข้างล่างสัก
ครั้ง) เพ่ือท าให้ข้าวหลวมตัวให้ใอน้ าผ่านไปได้ทั่วหวด ตรงรอบ ๆ ฝาหวด ก็ควรใช้ผ้าเตี่ยวชุบน้ าพันรอบเหมือนกัน
หวด นึ่งประมาณ 30-45 นาที ข้าวจะสุก การนึ่งข้าวนิยมนึ่ง ข้าวเหนียว ก่อนนึ่งควรเอาข้าวซาวและแช่น้ าไว้
ประมาณ 3 ชั่วโมง จึงใส่หวด  
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3. นึ่งข้าวด้วยหม้อหรือกระทะ หรือภาชนะหุงต้ม เอาน้ าใส่หม้อหรือกระทะต้มให้เดือด 

แล้วเอาข้าวใส่ภาชนะหรือชามประมาณ - หรือ - ของชาม ใส่น้ าครึ่งต่อครึ่ง (ข้าว 1 ส่วน น้ า 2 ส่วน) เอาภาชนะใส่

ข้าวไปตั้งในกระทะน้ าเดือด แล้วเอาฝาครอบปิดไว้ประมาณ 30-40 นาที ข้าวจะสุก 

(1) การหลามข้าว มี'วิธี'ท าดังนี้ 
1. เอาไม้ใผ่สดตัดเป็นปล้อง เป็ดช่องข้างบนไว้เพื่อใช้บรรจุข้าว 
2. ซาวข้าวด้วยน้ า 1 ครั้งเพ่ือล้างสิ่งสกปรกและละอองต่าง ๆ แล้วแช่น้ าไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง 
3. กรอกข้าวลงในกระบอกไม่ไผ่ เติมน้ าให้'ท่วมประมาณครึ่งนิ้ว แล้วเอาใบตองแห้งห่อ กาบมะพร้าว

อุดปากกระบอก ให้มีช่องว่างตรงปากกระบอกไว้พอสมควร เพ่ือให้น้ าเดือดได้ 
4. ขุดเตาราง ก่อไฟในเตารางให้เชื้อเพลิงเผาไหม้เป็นถ่านอย่างดี เอาต้นกล้วยเสียบข้าง ท าเป็นขา

หยั่งตั้งไว้หัวท้ายของต้นกล้วย (ใช้ท่อนเหล็กก็ไต้) เอากระบอกไม่ไผ่พิงไว้กับต้นกล้วย ให้ความร้อนจากไฟที่ก่อไว้
ตรงกลางแผ่รังสีไปถูกกระบอกไม่ไผ่ที่วางพิงไว้กับต้นกล้วย หมั่นกลับ กระบอกไม่ไผ่ให้ใต้รับความร้อนจากกองไฟ
โดยทั่วถึง เมื่อข้าวสุกแล้วปอกผิวกระบอกไม่ไผ่ที่เกรียมออก เพ่ือสะดวกต่อการรับประทาน 

ว. การท ากับข้าว กับข้าวเป็นสิ่งที่เราใช้รับประทานพร้อมข้าว 

เพ่ือท าให้การรับประทานอาหาร ได้มากและอร่อย และท าให้คุณค่าทาง
อาหารเพ่ิมชื้น กับข้าวปรุง จากอาหารพวกผัก เนื้อสัตว์ ไขมัน และเกลือ
แร่ จัดเป็นของแห้ง หรือของเป็นน้ ามีรสต่าง ๆ ตามใจชอบ 

อาหารพวกผัก อาจประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัด 
ย า ต้มเป็นแกงต่าง ๆ 

อาหาร'พวกเนื้อสัตว์ อาจประกอบไต้หลายอย่าง เช่น ต้ม แกง 
ทอด ย่าง ปิง หรือนึ่ง เนื้อสัตว์แห้งใช้ท าให้สุกด้วยการปีง หรืออบปีงก็ได้ (ใช้ไฟอ่อน ๆ) หรือใช้ต้มแกงเมื่อต้องการ
อาหารน้ า 

(1) การต้มแกง เป็นวิธีประกอบอาหารที่ดีรักษา คุณภาพอาหารได้ดีกว่าวิธีอ่ืน ๆ เพราะเกลือแร่จะ
ละลายอยู่ในน้ า  
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(2) แกง การต้มแกงควรใช้เนื้อสด เพ่ือเป็นการรักษาคุณค่าในทางอาหารไม่ให้สูญเปล่า ควรต้มน้ าให้
เดือด เสียก่อนแล้วจึงใส่เนื้อสัตว์ลงไปต้ม ถ้ามีกลิ่นคาวจัดควรใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยเพ่ือดับกลิ่นคาว พอเนื้อ
สุกให้รีบยกลง ไม่ควรต้มนานจะท าให้เนื้อเหนียว แต่ถ้าต้องการให้เนื้อเปื่อย ก็เคี่ยวต่อไป นาน ๆ เมื่อเปื่อยตาม
ต้องการแล้วจึงยกลง (ก่อนยกลงควรปรุงรส เปรี้ยว เค็ม หวาน ตามต้องการ) 

(3) การปิ้ง เป็นวิธีการท าให้เนื้อสัตว์สุก โดยตั้งขาหยั่งเอาตะแกรงเหล็กวาง เอาเนื้อสัตว์วางบน ตะแกรง
ตั้งอังไฟที่เป็นถ่านแดง คอยหมั่นพลิกกลับเนื้อไปมาให้ถูกความร้อนโดยทั่ว ๆ จนสุกทั่วกันก็เอา ออกใส่จาน 

(4) การอบปิ้ง เนื้อสัตว์บางชนิด เช่น ปลาช่อน ลูกเสืออาจใช้ใบไม้สด เช่น ใบตองหรือใช้ดิน เหนียวห่อ 
หรือพอกเนื้อสัตว์ให้มิดและหนาพอสมควร แล้วน าไปวางลงบนกองไฟ เอาก้อนถ่านวางทับ ช้างบน คะเนว่าอาหาร
สุกดืแล้วก็น าออกจากกองไฟ แก้ใบตองหรือใบไม้ออก ถ้าเป็นดินก็กะเทาะดิน ออก จะไต้อาหารที่สะอาด 
รับประทานได้ทันท ี

หมายเหตุ ใบไม้ที่ใช้ห่ออาจใช้ใบจาก ใบหมากก็ไต้การห่อต้องห่อหลายๆ ครั้งเพ่ือไม่ให้เนื้อไหมีไฟ การอบปิ้งใน
หลุม โดยใช้ดินเหนียวหรือใบไม้ห่อหุ้มเนื้อสัตว์หลายชั้นหนาพอสมควร เอาก้อนถ่านที่สุกแดง ใส่ลงก้นหลุมก่อน จึง
เอาถ่านไฟวางทับห่ออาหาร แล้วเอาดินปีดช้างบน คะเนว่าอาหารสุกก็เกลี่ยถ่านไฟ และดินออก (การอบปีงด้วยดิน
เหนียว เป็นวิธีท าให้อาหารสุกของชาวยิปซี) 

(5) การนึ่ง เป็นการท าอาหารสุกด้วยไอน้ า โดยการเอาน้ าใส่ภาชนะ เช่น กระทะ พอสมควรตั้ง บนเตาไฟ 
เอาตะแกรงวางในภาชนะเหนือน้ า น าอาหารหรือเนื้อสัตว์วางบนตะแกรง อย่าให้อาหารหรือ เนื้อสัตว์ถูกน้ า ปีด
ภาชนะให้สนิทใช้ไฟแรง ๆ ต้มจนน้ าเดือดเป็นไอ ความร้อนของน้ าจะท าให้อาหารและ เนื้อสัตว์สุก หรือจะใช้
ภาชนะอ่ืนใส่อาหารหรือก้อนเนื้อ เอาไปตั้งในภาชนะใส่น้ าตั้งบนไฟ ปีดฝาให้สนิท ใช้ไฟแรงต้มจนเดือด คะเนว่าไอ
น้ าร้อนท าให้อาหารหรือเนื้อสัตว์สุกจึงยกลง 

(6) การตุ๋น เอาใส่หม้อเล็กใส่น้ าพอสมควรปีดฝาให้สนิท น าไปตั้งในหม้อใหญ่หรือกระทะที่ใส่น้ า ตั้งบน
เตาไฟเอาฝาปิด หม้อใหญ่หรือกระทะใช้ไฟแรง ต้มให้น้ าในกระทะเดือด ความร้อนจากน้ าเดือดใน กระทะจะท าให้
อาหารในหม้อเล็กสุก การตุ๋นเป็นการท าอาหารให้สุกท่ีรักษาคุณค่าของอาหารไว้มากท่ีสุด 

(7) การทอด คือ การท าให้อาหารสุกด้วยการใช้น้ ามันเดือด โดยเอาน้ ามันใส่ในกระทะตั้งบนเตาไฟ ที่ใช้
ไฟแรงพอสมควร เมื่อน้ ามันร้อนเดือดก็น าอาหารหรือก้อนเนื้อที่ตัดแส่เป็นชิ้นหนาพอสมควรใส่ลงไปทอด หมั่นคอย
กลับให้เนื้อหรืออาหารสุกทั่วกัน แล้วจึงตักชิ้นจากกระทะลงใส่จาน (ถ้าต้องการให้กรอบต้องหั่น เนื้อเป็นชิ้นบาง ๆ 
ถ้าต้องการเนื้อสุกและนุ่มให้หั่นชิ้นหนาๆ ใช้น้ ามันน้อย ๆ ไฟอ่อน ๆ ต้องคอยดูน้ ามัน ให้พอดี ๆ) 

(8) การย่าง เป็นการท าเนื้อสัตว์ให้สุก โดยใช้ความร้อนจากไฟ เอาเนื้อสัตว์วางลงบนขาหยั่ง ให้ เนื้ออัง
เปลวไฟอ่อนๆ ที่รมด้วยควัน ก้อนเนื้อจะไต้รับความร้อนจากการพาความร้อนของอากาศที่มากับควัน คอยหมั่น
พลิกกลับใหใ้ต้รับความร้อนเท่าๆ ก้นโดยสม่ าเสมอท่ัว ๆไป จนเนื้อสุกแห้ง 
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การกางเต็นท์ 
เต็นท์ที่นิยมน าไปอยู่ค่ายพักแรมมี 3 ชนิด 
1. เต็นท์อ านวยการ มีขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่ประชุม 
2. เต็นท์หมู่ ใช้เป็นที่พักส าหรับลูกเสือทั้งหมู่ 
3. เต็นท์บุคคล ส าหรับลูกเสือ 2 คน ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด ได้แก่ เต็นท์กระแบะหรือเต็นท์ 5 ชาย และเต็นท์

ส าเร็จรูป 

เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 
เหมาะส าหรับลูกเสือ 2 คน มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้พื้นที่กางเต็นท์ไม่กว้างมาก และวิธีกาง

เต็นท์ไม่ยุ่งยาก มีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็ลามารถกางเต็นท์ได้ ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีด้งนี้ 
1. ผ้าเต็นท์2 ผืน 
2. เสาเต็นท์2ชุด(2 เสา)ชุดละ3ท่อน(3ท่อนต่อกันเป็น1 ชุดหรือ 1 เสา ) 
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวท้าย 2 ตัว ชายด้านล่างด้านละ 3 ตัว ประตูหน้า 1 ตัว และหลัง 1 ตัว ) 
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส้น (เชือกยาวใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์ 2 เส้น เชือกสั้นใช้ยึดชายเต็นท์ 6 เส้น และ

ประตูหน้า - หลัง 2 เส้น ) 

การกางเต็นท์5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ตังนี้ 
1. ติดกระดุมผ้าเต็นท์ทั้ง 2 ผืนเช้าด้วยกัน ด้านที่ติดกระดุมเป็นด้านลันของหลังคา รูตาไก่ ที่ซ้อนกันและ

อยู่กัดจากระดุมจะเป็นที่ยึดเสาทั้ง 2 เสา ส่วนด้านที่มีรูตาไก่ด้านละ 3 รู จะเป็นชาย ด้านล่าง 
2. น าเสาชุดที่ 1 (ต่อ 3 ท่อนเช้าด้วยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ให้คนท่ี 1 จับไว้ 
3. ให้คนที่2 ใช้เชือกยาว 1 เส้นน ามายึดจากหัวเสา(หรือห่วง)ไปยังสมอบกด้านหน้า (ผูกด้วย เงื่อนตะกรุด

เบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรั้ง) แล้วจึงใช้เชือกสั้น 2 เส้นยึดชายเต็นท์เช้ากับสมอบก เพ่ือให้ เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้า
จั่ว (ผูกด้วยเงื่อนปมตาไก่) 

4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ต่อเสาที่ 2 เสียบเช้ากับรูหลังคาเต็นท์อีกด้านหนึ่งแล้วจับเสาไว้ ให้
คนที่ 1 ปล่อยมือจากเสาที่ 1 แล้วน าเชือกยาวเส้นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบกด้านหลัง (ผูกด้วยเงื่อน
ตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรั้ง) 
ให้คนที่ 2 ปล่อยมือจากเสาที่ 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม และท้ัง 2 คนช่วยกันใช้เชือกยึดชายเต็นท์ จุดที่เหลือเช้ากับสมอ
บก แล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย 
การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ข้ันตอน 

1. แก้เชือกท่ีรั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เต็นท์จะล้มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นท์ออกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกันไว้ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว น าไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์ 
4. แก้เชือกและเก็บเชือกให้เรียบร้อย (เชือกสั้น 8 เส้น เชือกยาว 2 เส้น รวม 10 เส้น) น าไปรวม ไวใกล้ 

ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นท์เพ่ือแยกผ้าเต็นท์ออกเป็น 2 ผืน 
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6. ท่าความสะอาดอุปกรณ์และเก็บพับผ้าเต็นท์ให้เรียบร้อย 
7. น าผ้าเต็นท์และอุปกรณ์เก็บรวมไว้!นที่เดียวกัน  

เต็นท์ส าเร็จรูป 
ใช้เป็นที่พักส าหรับลูกเสือทั้งหมู่ (1 หมู่) มีขนาดใหญ่กว่า และนี้าหนักมากกว่าเต็นท์กระแบะ แต่ยัง

สามารถพกพาไปได้สะดวก พ้ืนที่ที่ใช้กางเต็นท์มีบริเวณกว้างพอสมควร วิธีกางเต็นท์ไม่ยุ่งยาก มีลูกเสือช่วยกันเพียง 
2 คนก็สามารถกางเต็นท์ได้ เต็นท์ส าเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไม่เหมือนกัน บางแบบคล้ายเต็นท์กระแบะ 
ส่วนประกอบของเต็นท์ส าเร็จรูป มีด้งนี้ 

1. ผ้าเต็นท์ 1 ชุด 
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพ้ืน 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท้าย 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส้น ทุกเส้นมัดติดกับแผ่นเหล็กส าหรับปรับความตึงหย่อนของเชือก โดย เชือกสั้น 

6 เส้นใช้ยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส้นใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์ 
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ตังนี้ 
1. ยึดพื้นของเต็นท์ทั้ง 4 มุมด้วยสมอบก 4 ตัว 
2. น าเสาชุดที่ 1 (ต่อ3ท่อนเช้าด้วยกัน)มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ให้คนที่ 1 จับไว้ 
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เสนยึดจากหัวเสา(หรือห่วง)ไปยังสมอบกด้านหน้า (โดยผูกด้วยเงื่อนตะกรุด

เบ็ด หรือเงื่อนกระหวัดไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผูกรั้งเพราะมีแผ่นปรับความตึงอยู่แล้ว) แล้วใช้เชือกสั้น 2 เส้น ยึดชาย
เต็นท์เข้ากับสมอบก ให้เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้าจัว 

4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ต่อเสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นท์อีกด้านหนึ่งแล้วจับเสาไว้ ให้
คนที่ 1 ปล่อยมือจากเสาที่ 1 แล้วน าเชือกยาวเส้นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบกด้านหสัง 

5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมือจากเสาที่ 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม ทั้งสองคนช่วยกันใช้เชือกยึดชายหลังคาเต็นท์ (จุด
ที่เหลือ) ให้เช้ากับสมอบกแล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย 

วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ตังนี้ 
1. แก้เชือกท่ีรั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เต็นท์จะส้มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นท์ออกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกันไว้ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว น าไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์ 
4. เก็บเชือกและแผ่นปรับความตึงให้เรียบร้อย (เชือกสั้น 6 เส้น เชือกยาว 2 เส้น แผ่นปรับ ความตึง      

8 อัน) น าไปรวมไว้ใกล้ ๆ กองสมอบก 
5. ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น แล้วน าไปเก็บ  

การเสือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์ 
ต้องท าการส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่ แหล่งนา และเส้นทางคมนาคม เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะ

ตามมา ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะส าหรับการตั้งค่ายและจัดกิจกรรม 
2. พ้ืนดินบริเวณท่ีตั้งค่ายควรเป็นดินปนทราย พ้ืนเป็นที่เรียบ ไม่มีน้ าขัง 
3. อยู่ใกล้แหล่งน้ าสะอาด ปลอดภัย 



 
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
23 

 

 

 

4. อยู่ห่างจากต้นไม่ใหญ่ เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม้หล่นลงมาทับ 
5. ทิศทางของลมเพ่ือใช้พิจารณาในการตั้งเต็นทัที่พัก 
6. สามารถหาเชื้อ1ไฟ เช่น ฟืน เศษไม้ ส าหรับหุงต้มไต้สะดวก 
7. การคมนาคมสะดวก ใกล้กับ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใกล้กับ สถานี

ต ารวจ 
8. ไต้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจะตั้งค่ายพักแรม  

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
1. เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลังเป็นแนวเดียวกัน ควรเล็งให้สมอบกตัวที่อยู่ต้านหน้าสุดและเสา ต้น

แรกของทุกเต็นท์อยู่ในแนวเดียวกัน 
2. การกางเต็นท์แต่ละหลังให้เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จุด ให้อยู่ใน

แนวเดียวกัน 
3. เสาทุกต้นที่ยึดเต็นท์จะต้องตั้งฉากกับพ้ืนเสมอหลังคา 
4. เต็นท์ต้องไม่มีรอยย่น สมอบกต้านข้างของเต็นท์แต่ละหลังต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ถ้าเต็นท์ตึง

ไปอาจจะขาดไต้ หรือถ้าหย่อนเกินไปก็จะกันฝนไม่ไต้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้นี้าซึมไต้ง่าย และถ้าลมพัดแรงอาจท า
ให้เต็นท์ขาดไต ้

5. การผูกเต็นท์ควรใช้เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให้ตึงหย่อนไต้ตามต้องการ  
การดูแลรักษาเต็นท์ 

การดูแลรักษาเต็นท์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
1. ปักกางเต็นท์ให้ถูกวิธี เพราะการกางเต็นท์ไม่ถูกวิธี อาจท าให้อุปกรณ์บางชิ้นเกิดความ เสียหายไต้ เช่น 

ใส่เสาเต็นท์ผิดอันท าให้เกิดความเสียหายเวลางอเสาเช้ากับเต็นท์ เป็นต้น 
2. อย่าเก็บเต็นท์ขณะเปียกถ้าไม่จ าเป็น เพราะจะท าให้เกิดกลิ่นอับ ควรจะน าเต็นท์มาผึ่งลมให้ แห้งก่อน

และน าเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท์ก่อนปีดซิปให้เรียบร้อย 
3. ไม่ควรใช้สารเคมีในการท าความสะอาดเต็นท์ เพราะสารเคมีจะท าลายสารที่เคลือบเต็นท์ใว้ ควรใช้แค่

ผ้าชุบน้ าเช็ดก็พอ ห้ามใช้แปรงขัดเพราะแปรงจะท าให้สารเคลือบหลุดออกเช่นกัน 
4. ใช้ผ้าพลาสติกปูรองพ้ืนก่อนกางเต็นท์ เพ่ือช่วยปกป้องตัวเต็นท์จากหินและกิ่งไม้ที่แหลมคม ซึ่งอาจจะ

ท าให้พ้ืนเต็นท์เกิดความเสียหายไต้ และนอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการท าความสะอาด เพราะเหลือแค่ท าความ
สะอาดผ้าปูรองพ้ืนเท่านั้น 

5. ใช้สมอบกปักเต็นท์ บางคนอาจคิดว่าไม่จ าเป็นเพราะเต็นท์สามารถทรงตัวอยู่ได้เอง แต่เมื่อมี ลมแรง ๆ 
เต็นท์อาจพลิกท าให้เกิดความเสียหายได้ ในช่วงที่กางเต็นท์และเกิดมีลมแรงควรน าสัมภาระ เก็บไว่ในเต็นท์แล้วปัก
สมอบกยึดไว้ จะช่วยป้องกันเต็นท์พลิกจากแรงลมได้ 

6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์เมื่อเต็นท์เกิดความเสียหาย เช่น ผนังเต็นท์มีรอยฉีกขาดควรใช้ พวกผ้าเทป
ปิดรอยขาดนั้นไว้มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์สามารถหาซื้อ ได้ตามร้านอุปกรณ์
แคมปป์ิ้งทั่วไป 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ท้องกับตัว 

ครั้งหนึ่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกายพูดได้ เช่น มือ ปากและฟัน วันหนึ่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เกิดถกเถียง
กันขึ้น เพราะ มือ ปากและฟัน ต่างก็ต่อว่าให้ท้องว่า ท้องไม่ได้ท าอะไรเลยอยู่เฉย ๆ คอยแต่ จะกินและอ่ิมเท่านั้น 
มือ ตีน ต้องท างานต่าง ๆ อย่างเหน็ดเหนื่อย ปากกับฟันก็ต้องเคี้ยวอาหารเพ่ือจะ ให้ท้องอ่ิม คิดว่าเจ้าท้องนี่เอา
เปรียบ 

ส่วนต่าง ๆ ในร่างกายอ่ืน ๆ ก็ประท้วงพากันนึ่งเฉยไม่ท างาน มือก็'ไม่หยิบอาหาร / ขนมใส่ปาก ปากก็ไม่
อมอาหารไว้และฟันก็ไม่เคี้ยว โดยหวังว่าจะแกล้งทรมานให้ท้องอดอยาก ในไม่ช้าร่างกายของ คนผู้นั้นก็ซูบผอมไป 
ส่วนคนที่คบคิดกันแกล้งท้องก็พากันอ่อนเพลีย กระวนกระวายไปตามกัน จึงได้ รู้ส านึกว่าตัวผิด เพราะร่างกายทุก 
ส่วนต้องอาศัยกัน จะแยกกันไม่ได้ ถ้าแยกเสียแล้วก็จะล าบากกัน ทั้งหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า กิจการงานใดที่ต้องช่วยกันท าหลายคนและหากคนเหล่านั้นแก่งแย่ง ไม่ปรองดอง ช่วยเหลือกันก็
จะเสียประโยชน์ด้วยกันทุกคน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 2 การรู้จักดูแลตนเอง 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 4    อาหารปลอดภัย เวลา    1 ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 พ 1.1 ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถบอกอันตรายเกี่ยวกับสารพิษในอาหารที่เกิดจากการใช้น้ ามันทอดซ้ าได้ 
3.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.3 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 
 

4. เนื้อหา 
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับประทานอาหารที่ทอดจากน้ ามันทอดซ้ า 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.1 แผนภูมิเพลง เกม 
1.2 ใบความรู้ เรื่อง อันตรายจากอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า, เรื่อง สารพิษในอาหาร 
1.3 ตัวอย่างของน้ ามันที่ใช้แล้ว และ ที่ยังไม่ได้ใช้ 
1.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
1.5 พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
1.6 เพลง หรือเกม 
1.7 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนา เกี่ยวกับอาหารทอดน้ ามัน และแจกใบความรู้ เรื่อง 
“อันตรายจากอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า” ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้ศึกษา 

2) มอบหมายให้หมู่ลูกเสือวางแผนออกส ารวจตามบ้าน ตามหาบเร่ แผงลอย 
ร้านขายอาหารที่ขายของทอด (เช่นกล้วยแขกมันทอดไก่ทอดปาท่องโก๋แมลงทอด ขนม
ทองพลุ เฟรนซ์ฟรายส์ ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด ฯลฯ) หมู่ละ 1 แห่ง ว่านี้ามันที่ ใช้ทอดของ
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แต่ละร้านมีลักษณะอย่างไรบ้าง และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือด้งนี้ 
(1) ได้ข้อคิดอะไรจากการท่ากิจกรรม 
(2) จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันสรุป 
1.8 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
1.9 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
สังเกตความตั้งใจในการท ากิจกรรม การมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์และน าเสนอผลงาน 

8. องค์ประกอบทักษะชวิีตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และตระหนักรู้ถึงอันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า 

9. คุณธรรรม 
 8.1 ความพอเพียง 
 8.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 
 8.3 ความรับผิดชอบ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 4 

เพลง 
อาหารดี 

อาหารดี มีประโยชน์ คือ ผักสด เนื้อหมู ปู ปลา 
เป็ด ไก่ ไข่ นม ผลไม้ นานา 

ล้วนมีคุณค่า ต่อร่างกายของเรา (ซา) 

วิธีเล่น ให้กองลูกเสือยืนจับมือกันเป็นวงกลมไว้ เสือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งเป็นแมวอยู่ในวงกลม อีก คนหนึ่งเป็น
หนูอยู่นอกวงกลม เริ่มเล่นโดยแมวต้องพยายามออกจากวงกลมให้ใต้เพ่ือจับหนู ลูกเสือที่ท า วงกลมต้องพยายาม
เกาะมือกนัไวให้แน่น และป้องกันไม่ให้แมวออกมา เมื่อแมวสามารถออกจาก วงกลมและจับหนูไต้ ก็เปลี่ยนลูกเสือ
ที่เป็นแมวและหนูใหม่
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ใบความรู้ 

อันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า 

น้ ามันทอดซ้ า คือ น้ ามันที่ใช้ทอดอาหารต่อเนื่องหลายครั้ง หากไปดูตามตลาดที่ขายของทอด เช่น 
ปาท่องโก๋ไก่ทอด กล้วยแขก แมลงทอด ฯลฯ จะเห็นว่านน้ ามันที่ใช้ทอดซ้ ามีสีด า บางทีอาหารที่ ซื้อมาก็มีคราบ
น้ ามันสีด าเปื้อนอยู่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ส ารวจตัวอย่างน้ ามันที่ใช้ ทอดจากร้านแผงลอยรถเข็น 
ร้านอาหารจานด่วน และโรงงานอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป พบมี นี้ามันทอดซ้ าที่เสื่อมคุณภาพและอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพถึงร้อยละ 13 น้ ามันส่วนใหญ่จะเกิดการ เสื่อมสภาพได้จากการที่ได้รับความร้อนสูงมาก ๆ การ
เก็บไว้นาน ๆ มีความชื้นสูง ถูกแสงแดด มีสาร ปนเฟ้อน และเกิดปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจน จะมีผลท่าให้ไขมันนั้นมี
สีด า เหม็นหืน จุดเกิดควันต่ า มีฟอง และเหนียวหนืดขึ้น หากน้ ามันนั้นมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงมากเท่าใด ก็จะ
เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเท่านั้น 

ผลกระทบต่อสุขภาพของน้ ามันทอดซ้ า 
น้ ามันที่ผ่านการทอดอาหารซ้ าหลายครั้ง จะมีคุณค่าทางโภชนาการลดลง จากการทดลองให้หนูกิน จะ

พบว่าท่าให้การเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ่เพราะไขมันไปสะสม นอกจากนี้ยังมีโอกาส เกิดอนุมูลอิสระ
ในเลือดมากข้ึน ท่าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ไอระเหย จากนี้ามันทอดอาหาร เมื่อสูด
ดมเป็นระยะเวลานาน ก็อาจมีอันตรายต่อสุขภาพได้ เพราะมีการพบ ความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งปอด กับการ
สูดไอระเหยจากการผัดหรือทอดอาหารของผู้หญิงจีนและ ไต้หวันที่ไม่ได้สูบบุหรี่ และพบว่ามีสารก่อกลายพันธุในไอ
ระเหยของน้ ามันทอดอาหาร ทั้งยังเป็นสารที่ ก่อให้เกิดเนี้องอกในตับและปอด และก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนู
ทดลอง นอกจากนี้ยังพ บกลุ่มสาร ก่อมะเร็งในน้ ามันทอดซ้ า อีกหลายชนิด ตัวอย่างเช่น สาร Malonedehyde 
(MDA) ท่าให้เกิดมะเร็ง ผิวหนังในหนูทดลอง การเจริญเติบโตผิดปกติ ส าไล้ท่างานผิดปกติ ตับและไตโต โลหิตจาง 
วิตามิน อีในเลือดและตับของหนูทดลองลดลง สาร 4-hydroxy-2-noenol (HNE) มีพิษต่อเซลล์ และก่อให้เกิดการ
กลายพันธุได้เช่นกัน 

ข้อแนะน าในการเสือกซ้ืออาหารบริโภค 
ควรหลีกเลี่ยงไม่ซื้ออาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น้ ามันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวสีด าคล้ า ฟองมาก เหม็นไหม้ 

เวลาทอดมีควันขึ้นมากแสดงว่าน้ ามันใช้มานานท่าให้น้ ามันเกิดควันที่อุณหภูมิต่ าลง อาหาร อมน้ ามันและหลังการ
บริโภคเกิดการระคายคอ 

ข้อแนะน าในการใช้น้ ามันทอดอาหาร 
1. ในครัวเรือนไม่ควรใช้นี้ามันทอดอาหารซ้ าเกิน 2 ครั้ง 
2. หากจ าเป็นต้องใช้นี้ามันซ้ าให้เทน้ ามันเก่าท้ิงหนึ่งในสามและเติมน้ ามันใหม่ก่อนเริ่มการทอด อาหารครั้ง

ต่อไป แต่ถ้าน้ ามันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีด า ฟองมาก เป็นควันง่ายและเหม็น ไหม้ ควรทิ้งไป 
3. ไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ ามันประมาณ 160 - 180 องศา เซลเซียส 
4. ซับน้ าส่วนที่เกินบริเวณผิวหน้าอาหารดิบก่อนทอด เพ่ือชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ ามัน 
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5. หมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหว่างและหลังการทอดอาหาร 
6. เปลี่ยนน้ ามันทอดอาหารบ่อยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อท่ีมีส่วนผสมของเกลือหรือ เครื่องปรุงรส

ในปริมาณมาก 
7. ปีดแก๊สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ หากอยู่ระหว่างช่วงพักการทอด ควรลดไฟลงเพ่ือชะลอการ เสื่อมตัว

ของน้ ามันทอดอาหาร 
8. หลีกเลี่ยงการใช้กระทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเร่งการ เสื่อม

สลายของน้ ามันทอดอาหาร 
9. เก็บน้ ามันที่ผ่านการทอดอาหารไว่ในภาชนะสแตนเลส หรือแก้วปีดฝาสนิท เก็บในที่เย็นและ ไม่โดน

แสงสว่าง 
10. ล้างท าความสะอาดกระทะหรือเครื่องทอดอาหารทุกวัน น้ ามันเก่ามีอนุมูลอิสระของกรด ไขมันอยู่

มาก จะไปเร่งสารเสื่อมสภาพของน้ ามันทอดอาหารใหม่ที่เดิมลงไป 
11. บริเวณทอดอาหารควรติดเครื่องดูดควันและมีการระบายอากาศที่ดี 

(ท่ีมา : ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข) 

สารพิษในอาหาร 
สารปรุงแต่งอาหาร 

สารปรุงแต่งอาหาร หมายถึง สารปรุงรสและวัตถุเจือปนในอาหารที่น ามาใช้เพ่ือปรุงแต่ง สี กลิ่น รส 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของอาหาร มีอยู่ 3 ประเภท 

1. ประเภทท่ีไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย ได้แก่ 
1.1 สีต่าง ๆ ที่'ใช้ผสมอาหาร ซึ่งเป็นสีธรรมชาติ ได้แก่ สีเขียว จากใบเตยหอม พริกเขียว 

สีเหลือง จากขมิ้นอ้อย ขม้ินชัน ลูกตาลยี ไข่แดง ฟักทอง ดอกค าฝอย เมล็ดค าแสด 
สีแดง จากดอกกระเจี๊ยบ มะเขือเทศ พริกแดง ถั่วแดง ครั่ง 
สีน้ าเงิน จากดอกอัญชัน 
สีด า จากกากมะพร้าวเผา ถั่วด า ดอกดิน 
สีน้ าตาล จากน้ าตาลเคี่ยวไหม้ หรือ คาราเมล 

1.2 สารเคมีบางประเภท ได้แก่ 
1.2.1 สารเคมีประเภทให้รสหวาน เช่น น้ าตาลทราย กลูโคส แบะแซ 
1.2.2 สารเคมีบางประเภทให้รสเปรี้ยวในอาหารเช่น กรดอะซีดิก (กรดน้ าส้ม) 

กรดซีดริก (กรดมะนาว) 
1.2.3 สารเคมีที่เป็นสารแต่งกลิ่น เช่น นานมแมว หรือหัวนี้าหอมจากผลไม้ต่าง ๆ 

2. ประเภทท่ีอาจเกิดอันตรายหากใช้เกินขอบเขต 
2.1 สีผสมอาหาร ได้จากการสังเคราะห์สารเคมี แม้กฎหมายก าหนดให้ใช้สีสังเคราะห์ ส าหรับ ผสม

อาหารได้ แต่หากใช่ในปริมาณมากและบ่อยก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ ปริมาณสี ที่อนุญาตให้ใช้
ผสมในอาหารประเภทเครื่องดื่ม ไอศกรีม ลูกกวาด และขนมหวาน มีด้งนี้ 
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2.1.1 สีที่ใช่ใด้ปริมาณไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่ออาหารในลักษณะที่ใช่บริโภค 1 กิโลกรัม สีแดง 
ได้แก่ เอโซรูบีน เออริโทรชิน สีเหลือง ได้แก่ ตารัตราชิน ชันเช็ดเย็ลโล เอ็ฟ ซี เอ็ฟ สีเขียว 
ได้แก่ ฟาสด้ กริน เอ็ฟ ซี เอ็ฟ สีนี้าเงิน ได้แก่ อินติโกคาร์มีนหรืออินติโกดิน 

2.1.2 สีที่ใช่ได้ปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่ออาหารในลักษณะที่ใช่บริโภค 1 กิโลกรัม สีแดง 
ได้แก่ ปองโซ 4 อาร์ สีนี้าเงิน ได้แก่ บริลเสียนบลู เอ็ฟ ซี เอ็ฟ 

2.2 ผงชูรส เป็นสารปรุงแต่งรสอาหาร มีชื่อทางเคมีว่า โมโนโซเดียมกลูตาเมท ผลิตจากแป้ง มัน
ส าปะหลัง หรือจากกากนี้าตาล ลักษณะของผงชูรสแท้จะเป็นเกล็ดหรือผลึกสีขาวขุ่น ปลายทั้ง 2 ข้าง โตและมัน ตรง
กลางคอดเล็กคล้ายกระดูก ไม่มีความวาวแบบสะท้อนแสง มีรสชาติคล้ายเนี้อต้ม ปริมาณ ที่ใช่ควรใช่เพียงเล็กน้อย 
ถ้าบริโภคมากเกินไปอาจมีอาการแพ้ผงชูรสได้ ควรใช่ผงชูรสประมาณ 1/500 - 1/800 ส่วนของอาหารหรือประมาณ 
1 ช่อนชาต่ออาหาร 10 ถ้วยตวง และไม่ควรใช่ผงชูรส ในอาหาร ทารกและหญิงมีครรภ์ 

2.3 สารเคมีที่ใช้กันเสียกันบูด เป็นสารประกอบทางเคมีหรือของผสมของสารประกอบที่ใช่ เติมลงใน
อาหาร เพ่ือชะลอ การเน่าเสียหรือยืดอายุการเก็บอาหาร โดยจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์และ
ส่วนประกอบของเอนไซม์ ซึ่งท าให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หยุดชะงักหรือตายได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการแบ่ง
เซลล์ยับยั้งการลังเคราะห์ของโปรตีน ท าให้ขบวนการแบ่งเซลล์หยุดชะงัก จ านวนจุลินทรีย์จะไม่เพ่ิมขึ้น การใช่วัตถุ
กันเสียไม่จ าเป็นก็ไม่ควรใช่กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช่ควรเลือกวัตถุ กันเสียที่ปลอดภัยและใช่ในปริมาณที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งต้องเลือกใช่ให้เหมาะสมกับชนิดของ อาหาร 

3. ประเภทเป็นพิษไม่ปลอดภัย เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 
ปัจจุบันได้มีการใช่สารเคมีต่าง ๆ ปรุงแต่งอาหารเพ่ือให้อาหารน่ารับประทานเก็บได้นาน รวมทั้งราคา

ถูก และจากการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐพบว่ามีการใช่สารเคมีที่กฎหมายห้ามใช่ใน การปรุงแต่งในอาหารซึ่ง
ท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคถึงชีวิตได้ เช่น บอแรกชั สารฟอกขาว สารเร่ง เนี้อแดง และ สารโพลาร์ที่ใช่เคลือบเส้น
ก๋วยเตี๋ยวให้เป็นมันเงาดูน่ากิน เป็นด้น 
 
เรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน์ 

อาหารที่เพิ่มความเสียงต่อโรคไต 

คนทั่วไปไม่เคยรู้ว่าตนเองได้รับเกลือโซเดียมเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ซึ่งไม่ควรเกินวันละ 2,400 
มิลลิกรัม (เท่ากับเกลือแกง 1 ช้อนชาหรือนี้าปลา 4 ช้อนชา) 

จากผลส ารวจของกรมอนามัยร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าคนไทย ส่วนใหญ่ได้รับ
เกลือโซเดียมถึง 2 เท่าของปริมาณที่แนะน าต่อวัน ซึ่งท่าให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อของการ เป็นโรคความด้นโลหิตสูงและ
ในระยะยาวก็จะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได้ 

ปัจจุบันประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคความด้นโลหิตสูงเกือบ 20% หรือ ประมาณ 
8 ล้านคน และป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 17% หรือประมาณ 7 ล้านคน สิ่งที่น ากังวลคือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
จ านวนมากไม่ทราบว่าตนป่วยเป็นโรคนี้ 

อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงมาก ได้แก่ ของหมักดอง นี้าพริก ปลาร้า ล้มต า บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ปลาเค็ม เนื้อ
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เค็ม แหนม ไล้กรอก มันฝรั่งอบกรอบปรุงรส ขนมถุง ขนมขบเคี้ยว สาหร่ายปรุงรส ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีอาหารจาน
เดียวยอดนิยมหลายชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยวน้ า (1,500-3,000 มิลลิกรัมต่อชาม) ข้าวจานเดียว เช่น ข้าวกระเพราไก่ ข้าว
หน้าเป็ด ข้าวหมกไก่ ข้าวคลุกกะปี ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ข้าวราดไข่พะโล้ (1,000 มิลลิกรัมต่อจาน) เป็นด้น และ
หากมีการใส่ผงชูรส และสารกันบูด ซึ่งไม่มีรสเค็ม แต่มีเกลือโซเดียมสูงเช่นกัน หรือเติมน้ าปลาเพ่ิมเข้าไปอีก ก็จะ
ส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณ สูงขึ้นไปอีก ด้งนั้นทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามปัญหานี้ และมาเริ่มด้นหลีกเสี่ยง
อาหารที่มีปริมาณเกลือ โซเดียมสูงตั้งแต่เดี๋ยวนี้ 

ทีมา www.thaihealth.or.th 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ควรมองข้ามปัญหาที่เห็นเป็นเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัวจนเคยชิน เพราะมันอาจเป็น ปัญหาใหญ่ 
ในอนาคตได้

http://www.thaihealth.or.th/
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 2 การรู้จักดูแลตนเอง 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 การช่วยเหลือตัวเองจากอุทกภัย เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถบอกสาเหตุจากการเกิดอุบัติภัยทางน้ า และวิธีป้องกัน 

2. เนื้อหา 
อุบัติภัยทางน้ ามักเกิดจากความประมาท ไม่ระมัดระวัง และไม่มีทักษะในการป้องกันตนเอง 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ช่วยลอยตัวในน้ า 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยทางน้ า 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดในนี้าด้วยวิธีการลอยตัวในนี้าแบบต่าง  ๆ และการ
รู้จักน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่กับตัวเรามาใช้เป็นชูชีพ เช่น ขวดนี้าดื่มพลาสติก หมอนลม              
ลูกมะพร้าว เป็นตัน 

2) กองลูกเสือศึกษาการใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้เป็นชูชีพในการเอาชีวิตรอดในน้ า 
3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปกิจกรรม และแนะน าให้ลูกเสือทุกคนควรฝึกการว่ายนี้าให้คล่อง เพ่ือ ช่วยเหลือ

ตนเองได้ในคราวจ าเป็น และยังเป็นวิธีการออกก าลังกายที่ช่วยให้ร่างกาย แข็งแรง นอกจากนี้ยัง
สามารถสมัครเช้ารับการทดสอบการว่ายน้ า เพ่ือรับเครื่องหมายวิชา พิเศษของลูกเสือสามัญได้อีก
ด้วย 

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

5. การประเมินผล 
สังเกต การใส่ใจในการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรม  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

32 

 

6. คุณธรรม 
6.1 รับผิดชอบ 
6.2 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 5 

เพลง 
มาสนุกกันหนา 

มาสนุกกันหนามาสัญญาร่วมผูกพันธ์ มาสนุก
กับฉันเราลูกเสือเชื้อชาติเผ่าไทย แผ่นดินถิ่นนี้
ทั้งกลางเหนือใต้รวมทั้งอิสาน ไม่มีเสื่อมคลาย 
ทะระแร๊ก แทร๊ก แทร๊ก

ทะระแร๊ก แทร๊ก แทร๊ก 
ทะระแร๊ก แทร๊ก แทร๊ก 
สามัคคีเราอยู่ร่วมกัน 
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ใบความรู้ 
การป้องกันอุบัติภัยทางน้ า 

การจมน้ าเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตในเด็กพบว่าเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีทั่วโลก เสียชีวิต จากการ
จมน้ าถึง ปีละ 230,000 คน และเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ ว่ายน้ าไม่เป็น และบางคนแม้ว่ายน้ าเป็น แต่กลับไม่
สามารถว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดได้เมื่อยามคับขัน 

ในปี 2552 ช่วงปีดเทอมตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีเด็กไทยจมน้ าเสียชีวิตเกือบ 500 ราย (เฉลี่ยวัน
ละ 6 ราย) ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็น จากการส ารวจเด็กไทยอายุ ต่ ากว่า 15 ปี จ านวน
กว่า 13 ล้านคน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2548-2552) พบว่าเด็กไทย 100 คนจะว่ายน้ าเป็น เพียง 17 คน โดยเด็กส่วน
ใหญ่เรียนว่ายน้ าเมื่ออายุ 9 ปีขึ้นไป 

กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า ของ
ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นด้นไปโดยมุ่งหวังให้เด็กอายุ 6 ปี ต้องสามารถว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิต รอดได้โดย
ตั้งเป้าหมายภายใน 10 ปีข้างหน้า เด็กไทยที่อายุครบ 7 ปีจะสามารถว่ายน้ าเป็นทุกคน เพ่ือลดการเสียชีวิตของเด็ก
จากการจมน้ าปีละ 100 คนเป็นอย่างน้อย การเรียนว่ายนี้าจึงเป็นวัคซีน ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ าได้ดืที่สุด 
แต่การว่ายน้ าเป็นกับการว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดนั้นแตกต่างกัน ดังนี้ 

การว่ายน้ าเพ่ือการแข่งขัน (Competition swimming) คือ การว่ายน้ า 4 ท่ามาตรฐาน คือ ท่าฟรีสไตล์ 
ท่ากบท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้สอนว่ายน้ ามาตั้งแต่ 40-50 ปีที่แล้ว แต่คน ที่สามารถว่ายน้ าเป็นทั่ง 
4 ท่ามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในน้ าไม่ได้ แม้จะว่ายน้ าเป็นก็ช่วยคนตกน้ าไม่เป็น ถูกคนตกน้ ากอดจมน้ าตายไป
ด้วยก็เยอะ ไม่รู้จักวิธีที่จะดูแลป้องกันอุบัติภัยทางน้ าเมื่อต้องท่ากิจกรรม ทางน้ าหรือเดิน'ทางท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางน้ า (ท่ังคนท่ีว่ายน้ าเป็น และไม่เป็น) 

การว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด (Survival swimming) จะไม่เน้นการสอนท่าว่ายน้ า 4 ท่ามาตรฐาน แต่จะ
เน้นวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ าก่อนได้แก่ การลอยตัวท่าต่าง ๆทั่งแบบนอนหงาย นอนคว่ า ลูกหมาดกน้ า สร้าง
ความคุ้นเคยกับน้ า ทักษะการหายใจส าหรับการว่ายน้ า (Bobbing หรือ Proper Breathing) การเคลื่อนที่ไปในน้ า
ด้วยการเดิน การลอยตัวเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในน้ าด้วยท่าคว่ าตัวและท่าหงายตัว (ท่าเตะเท้าคว่ า ท่ า เ ต ะ
เท้าหงาย) 

การว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด ไม่ใช่การเรียนว่ายน้ าเพียงอย่างเดียว แต่เพ่ือความปลอดภัยทางน้ า จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆด้งนี้ 

1. ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ า  (Water Safety Knowledge) ได้แก่เรื่องทั่ว ๆไป 
เกี่ยวกับภัยอันตรายทางน้ าที่มี และที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในบ้านพัก (จมน้ าในกังสี กะละมังซักผ้า โอ่งนี้า) รอบ ๆ 
บริเวณบ้าน (แอ่งน้ าใต้ถุนบ้าน) แหล่งนี้าเสี่ยงในชุมชน (ฝาท่อระบายนี้าช ารุด ไม้ได้ปีด ขุดบ่อ เพ่ือท่าการก่อสร้าง 
คันคอนกรีตขอบรางระบายน้ าในชุมชน) จนถึงอันตรายทางนี้าจากการเดินทางและ ท่องเที่ยว รวมทั้งการท่า
กิจกรรมทางน้ าต่าง ๆ (การเล่นเรือใบ ตกปลา พายเรือ ด าน้ า) เป้าหมายเพ่ือให้ ทุกคนรู้ว่า ภัยอันตรายทางน้ านั้น
อยู่ที่ไหน ตรงไหน จุดใดเป็นจุดเสี่ยง จะได้เตรียมการป้องกันไว้ก่อน 

2. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ า (Self-Rescue) ทักษะแรก ก็คือ ว่ายนาให้เป็น จะเคลื่อนที่ ไปใน
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น้ าด้วยท่าอะไรก็ได้ ทักษะการว่ายน้ ามาตรฐานมี 4 ท่า คือ ฟรีสไตล์ กบ กรรเชียง ผีเสื้อ ทักษะที่ 2 คือ การว่ายน้ า
เพ่ือเอาชีวิตรอด คือสุดยอดวิชา ที่จะท่าให้คนเราไม่จมน้ าตาย ได้แก่ ทักษะการลอยตัว แบบต่าง ๆ และการรู้จัก
น าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่กับตัวเรามาเป็นชูชีพ เช่นรองเท้าแตะฟองน้ า ขวดน้ าดื่ม พลาสติก เป็นด้น 

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า (Water Rescue) คือ การช่วยคนตกน้ าหรือคน จมน้ า ด้วย
วิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย ส าหรับทุกคน ทุกระดับอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ คนว่ายน้ าไม่เป็นไป จนถึงผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ า
เก่งๆ ให้รู้จักวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ า ซึ่งได้แก่ การร้องเรียกให้คนอ่ืนหรือ ผู้ใหญ่ช่วย การช่วยด้วยการโยน
อุปกรณ์ การช่วยด้วยการยื่นอุปกรณ์ การลงน้ าว่ายน้ าออกไปช่วย ผู้ประสบภัย เราช่วยอย่างไรจึงจะรอดและ
ปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย 

4. การปฐมพยาบาล การกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหัวใจ (Cardio-Pulmonary Resuscitation) 
จะกล่าวถึงทฤษฎีและฝึกกปฏิบัติให้รู้และเข้าใจเหตุและผลว่า ท าไมการผายปอดจึงสามารถ ช่วยเพ่ิมโอกาสการ
รอดชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัย 

มนุษย์ไมส่ามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดน้ า ด้งนั้นจงอย่าให้น้ าเป็นฆาตกรคร่าชีวิตมนุษย์ มา ช่วยกันสร้าง
วัคซีนป้องกันภัยในช่วงปีดเทอม ด้วยการเรียนหลักสูตรการว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดกันเถอะ 

ทีมา http://www.gotoknow.org/ask/coladisak/10294 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

นักดูดาว 

ชายคนหนึ่งมีความสนใจในเรื่องของดวงดาวเป็นอย่างมาก เขาศึกษาโหราศาสตร์และเรียนรู้ อิทธิพลของ
ดวงดาวจนแตกฉาน ในคือวันหนึ่งเขาออกไปเผีาสังเกตวิถีการโคจรของดวงดาวตั้งแต่หัวค่ า จนดึก 

เขาเดินแหงนหน้ามองท้องฟ้า เท้าก็เดินไปเรื่อย ๆ โดยไม่ทันระวังตัว เขาพลัดตกลงในหนองน้ า ข้างทาง 
เขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนเสียงแหบแห้ง กว่าจะมีคนผ่านมาช่วยดึงเขาข้ึนจากหนองน้ า 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องรู้จักตนเองและการด าเนินชีวิตของตนเองก่อน จึงจะไปรู้ของผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 

http://www.gotoknow.org/ask/coladisak/10294
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 3 การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดบาดแผล เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีบาดแผลที่เกิดจากแมลงหรือสัตว์มีพิษกัด 

ต่อยไต ้
1.2 สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกไฟไหม้นาร้อนลวก และเป็นลมแดดไต้ 

2. เนื้อหา 
2.1 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย 
2.2 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ นาร้อนลวก เป็นลมแดด 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ภาพแมลงและสัตว์'ที่มีพิษ 
3.3 ใบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล 
3.4 ยาที่ใช่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาดม ยาหม่อง ยาสีฟัน นาปูนใส บัวหิมะ ฯลฯ 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือ เกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

- ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรมฐานสาธิตดังนี้ 
ฐานที่ 1 วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงมีพิษกัดต่อย  
ฐานที่ 2 วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูและสุนัขกัด  
ฐานที่ 3 วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก  
ฐานที่ 4 วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลมแดด 

4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
สังเกต และตรวจสอบการปฏิบัติปฐมพยาบาลในแต่ละฐานกิจกรรม และครบทุกฐานกิจกรรม  
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6. คุณธรรม 
6.1 ความพอเพียง 
6.2 รับผิดชอบ 
6.3 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 6 

เพลง 
ปฐมพยาบาล 

 

งานของเราเบื้องต้น 
ที่ป่วยกะทันหัน 
ก็นวดเฟ้นและผายปอดพลัน 
เร็วไวห้ามไว้ก่อน 
เครื่องแต่งกายนั้นช่วยคลายผ่อน 
ห้ามให้ยาให้อาหาร 
และรีบตามหมอจัดการ 
ก่อนน าส่งหมอ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ผู้ก ากับลูกเสือแปลความจากค าประพันธ์ 

บรรดาสัตว์เมื่อตายแล้ว ยังทิ้งหนังและเขาไว้เป็นประโยชน์ ส่วนมนุษย์เมื่อตายแล้วไม่มีอะไรที่ จะเถิด
ประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง นอกจากคุณความดีที่ไต้กระท าเมื่อยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความดีไม่มีสูญ
หาย  

นักปฐมพยาบาล 
คือคิดจะช่วยคน หาก
ใจหยุดเต้น เลือดออก
มากนั้น จับนอน
ตะแคง ซบเซาเฝ้านอน 
ให้ความอุ่นพอ เราต้อง
ช่วยพยาบาล 

พฤกษภกาสร 
โททนต์เสน่งคง นร
ชาติวางวาย สถิติท่ัว
แต่ชั่วดี 

อีกกุญชรอันปลดปลง 
ส าคัญหมายในกายมี 
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
ประดับไว้ในโลกา 
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ใบความรู้ 
การปฐมพยาบาลเม่ือเกิดบาดแผลจากสัตว์ แมลง และไฟไหม้น้ าร้อนลวก 

 

การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย  
1. แมลงท่ีมีเหล็กใน 

แมลงหลายชนิดมีเหล็กใน เช่น ผึ้ง ต่อ แตน เป็นต้น เมื่อต่อยแล้วมักจะทิ้งเหล็กในไว้ภายใน เหล็กใน
จะมีพิษ พิษของแมลงพวกนี้มักมีฤทธิ์ที่เป็นกรด บริเวณท่ีถูกต่อยจะบวมแดง คัน และปวด อาการปวดจะมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 

(1) บริเวณที่ถูกต่อย ถ้าถูกต่อยอวัยวะที่ส าคัญ เช่น หน้าหรือคอ จะท าให้คอบวม หายใจไม่ออก แต่
ถ้าถูกต่อยบริเวณแขน ขา อาการเจ็บปวดก็จะไม่มากนัก 

(2) จ านวนแมลงที่ต่อยหรือจ านวนครั้งที่ถูกต่อย ถ้าถูกแมลงเพียงตัวเดียวต่อยแห่งเดียว ก็มักจะมี
อาการน้อยมาก แต่ถ้าถูกแมลงทั้งฝูงรุมต่อย จะมีอาการเจ็บปวดมากจนหมดสติ บางครั้งอาจถึง เสียชีวิตไต้ 

(3) สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล คนที่มีภูมิแพ้เมื่อไต้รับสารพิษของแมลงที่ต่อยจะมีอาการ รุนแรง
มากกว่าคนปกติ บางครั้งถ้าแกไขไม่ทันอาจถึงตายไต้ 

วิธีปฐมพยาบาล  
1. พยายามเอาเหล็กในออกให้หมด โดยใช้วัตถุที่มีรู เช่น ลูกกุญแจ กดลงไปตรงรอยที่ถูกต่อย 

เหล็กในจะโผล่ขึ้นมาให้คีบออกไต้ 
2. ใช้ผ้าชุบน้ ายาที่มีฤทธิ์ เป็นต่างอ่อนๆ เช่น นี้าแอมโมเนีย น้ าโซดาไบคาร์บอเนต น้ าปูนใส            

ทาบริเวณแผลให้ทั่วเพ่ือฆ่าฤทธิ์กรดที่ตกค้างอยู่ในแผล 
3. อาจใช้นี้าแข็งประคบบริเวณท่ีถูกต่อยถ้าแผลบวมมาก 
4. ถ้ามีอาการปวดให้รีบรับประทานยาแก้ปวด ถ้าคันหรือผิวหนังมีผื่นขึ้นให้รับประทานยาแก้แพ้ 
5. ถ้าอาการไม่ทุเลาลง ควรไปพบแพทย์ 

2. แมงป่อง หรือตะขาบ 
ผู้ที่ถูกแมงป่องต่อย หรือถูกตะขาบกัด จะมีอาการเจ็บปวดมากกว่าถูกแมลงชนิดอ่ืนต่อย เพราะแมง

ป่องและตะขาบมีพิษมากกว่าบางคนที่แพ้สัตว์ประเภทนี้อาจมีอาการปวดและบวมมาก มีไข้สูง คลื่นไล้ อาเจียน 
บางคนมีอาการเกร็งของกล้ามเนี้อและชักด้วย 

วิธีปธมพยาบาล 
 

1. ใช้สายรัดหรือขันชะเนาะเหนือบริเวณบาดแผล เพ่ือป้องกันไม่ให้พิษแพร่กระจายออกไป 
2. พยายามท าให้เลือดไหลออกจากบาดแผลให้มากท่ีสุด อาจท าไต้หลายวิธี เช่น เอามือบีบ เอาวัตถุที่

มีรูกดให้แผลอยู่ตรงรูพอดี เลือดจะไต้พาเอาพิษออกมาด้วย 
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3. ใช้แอมโมเนียหอม หรือทิงเจอร์ใอโอดีน 2.5% ทาบริเวณแผลให้ทั่ว 
4. ถ้ามีอาการบวมอักเสบและปวดมาก ใช้ก้อนนี้าแข็งประคบบริเวณแผล เพ่ือช่วยบรรเทา ความปวด 

และอาจให้รับประทานยาแก้ปวดด้วย 
5. ถ้าอาการยังไม่ทุเลา ต้องริบน าส่งแพทย์ 

3. แมงกะพรุนไฟ 
แมงกะพรุนไฟเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสารพิษอยู่ที่หนวดของมัน แมงกะพรุนไฟ มีสีน้ าตาล เมื่อ

คนไปสัมผัสตัวแมงกะพรุนไฟ มันจะปล่อยพิษออกมาถูกผิวหนัง ท าให้รู้สึกปวดแสบปวด ร้อนมาก ผิวหนังจะเป็น
ผื่นไหม้บวมพองและแตกออก แผลจะหายช้า ถ้าถูกพิษมาก ๆ จะมีอาการ รุนแรงถึงกับเป็นลมหมดสติ และอาจถึง
ตายได ้

วิธีปธมพยาบาล 
 

1. ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือทรายขัดถูบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุนไฟ เพ่ือเอาพิษที่ค้างอยู่ออกหรือใช้ 
ผักบุ้งทะเลซึ่งหาง่ายและมีอยู่ในบริเวณชายทะเล โดยน ามาล้างให้สะอาดต าปิดบริเวณแผลไว้ 

2. ใช้น้ ายาที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น น้ าแอมโมเนีย หรือนาปูน'ใส ชุบส่าลีปิดบริเวณผิวหนังส่วน นั้นนาน 
ๆ เพื่อฆ่าฤทธิ์กรดจากพิษของแมงกะพรุนไฟ 

3. ให้รับประทานยาแก้ปวด 
4. ถ้าอาการยังไม่ทุเลา ให้รีบน าส่งแพทย์โดยเร็ว 

4. สุนัขบ้า 
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายไปยังสัตว์ที่เลี้ยง ลูกด้วยนม

ต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น สุนัข ค้างคาว ลิง แมว หมู วัว ควาย ม้า แกะ แพะ หนู ฯลฯ แต่เนื่องจากโรคนี้ส่วนใหญ่
มักจะเป็นกับสุนัขมากกว่าสัตว์อ่ืน ด้งนั้น จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสัตว์ที่เป็นโรคนี้ไปกัดหรือข่วนสัตว์
ใด เชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ าลายของสัตว์นั้นก็จะเช้าลู่'ร่างกายของสัตว์ ที่ถูกกัดหรือข่วน แล้วท าให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
หรือสัตว์ที่เป็นโรค
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 3 การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ชุมชนของฉัน เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ค 2.1 ป.5/1  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม 

 ส2.1 ป.5/3 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 

 ส2.1 ป.5/4 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 บอกชื่อสถานที่ส าคัญในชุมชนของตนเองได้ 
3.2 แนะน าทางไปยังสถานที่ส าคัญในชุมชนของตนเองได้ 
3.3 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 
3.4 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 

3.5 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 

4. เนื้อหา 
สถานที่ส าคัญในชุมชนของตนเองที่ลูกเสืออยู่อาศัย 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 แผนภูมิเพลง 
 แผนที่สถานที่ในชุมชน / ต าบล / อ าเภอ 
 ใบกิจกรรม 
 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 6.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลง หรือ เกม 
 6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงสถานที่ส าคัญ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
สถานที่ราชการต่าง ๆ ตลาด โรงเรียน ร้านอาหาร วัด คลินิก เป็นด้น 

2) ผู้ก ากับลูกเสือหรือลูกเสือรุ่นพ่ีน าลูกเสือไปส ารวจสถานที่ส าคัญในชุมชน สังเกตที่ตั้ง ระยะทาง
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และเส้นทางการเดินทางไปสถานที่นั้น หรือน าเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว (VDO) สถานที่ส าคัญ
ประกอบการบรรยายก็ได้ จะช่วยลดเวลาเรียนรู้ลงและลูกเสือเรียนรู้ได้เร็ว 

3) หมู่ลูกเสือร่วมกันจัดท่าแผนผัง/แผนที่ ที่ตั้งของสถานที่ส าคัญโดยผู้ก ากับช่วยเพ่ิมเดิม สถานที่ที่
ลูกเสือไม่ได้ระบุในแผนที่ให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4) ลูกเสือน ากลับไปเขียนเป็นแผนที่ในยามว่างให้สวยงาม ถูกต้องตามทิศ ถนนและ เส้นทาง เพ่ีอ
สะดวกส าหรับผู้มาขอรับความช่วยเหลือสอบถามสถานที่ น าไปติดไว้ใน สถานที่ที่เหมาะสม 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 ประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. พิธีปีดการประเมินผล 
 7.1 สังเกต 
 7.2 ตรวจสอบผลงาน “แผนที่” ที่ลูกเสือจัดท าขึ้น 

8. คุณธรรม 
 8.1 ความพอเพียง 
 8.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 8.3 รับผิดชอบ 
 8.4 ความกตญัญู 
 8.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 7 

เพลง 

เดินวนหาทิศ 

ขอถามสักนิดเธออยู่ทิศอะไร ใครอยู่ทิศอะไรก็จง
บอกมา 
สองบุญเหลือเธออยู่ทิศใต้ สี่บุญให้อยู่ทิศตะวันตก
เอย 

เกม 
ว่ิงหาทิศ 

วิธีการเล่น 

1. เขียนวงกลมพื้นที่รัศมีประมาณ 3 เมตร แล้วลากเส้นรัศมี 8 ทิศ 

2. ให้ลูกเสือยืนอยู่ตรงปลายเส้นที่ลากรัศมีเส้นละ 1 จุด รวม 8 จุด และให้ลูกเสือยืนตรงกลาง จุด

ศูนย์กลางวงกลมอีก 1 รุด 

3. เริ่มเล่นโดยผู้ก ากับลูกเสือเอ๋ยซื่อทิศ ครั้งละ 3 ทิศ เช่น ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก เมื่อผู้เล่นไต้

ฟังจบ ผู้เล่นต้องวิ่งสลับที่ไปยังจุดอ่ืน และผู้ที่ยืนอยู่รุดศูนย์กลางจะต้องวิ่งไป อยู่แทนที่คนอ่ืนให้

โต้ทีจุ่ดใดจุดหนึ่ง  

เดินเอ๋ยเดินวนสี่คนสี่ทิศ 
ทุกคนโปรดได้เข้าใจ หนึ่งสม
พรเธออยู่ทิศเหนือ สาม
ตะวันออกสมใจจ าไว้ 
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4. ผู้ที่ไม่มีจุดที่ยืนทั้ง 8 ทิศ จะเป็นผู้ออกจากการแข่งขันแล้วให้สมาชิกที่อยู่นอกวงมาอยู่ ประจ าที่

เล่นแทน หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ จนมั่นใจว่าลูกเสือจ าต าแหน่งทิศตามที่ผู้ก ากับเอ่ย ทั้ง 8 ทิศได้

อย่างถูกต้อง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อย่าลืมขอบคุณ 

อย่าลืมขอบคุณคนสองคนที่เข้ามาในชีวิตของเรา คนที่ 1 
คนดีดีที่ช่วยให้เรามีความเชื่อมันในตัวเอง ช่วยให้เราชุ่ม
ชื่นด้วยค าชมของเขา คนที่ 2 คนแย่ ๆ ที่ช่วยให้เรา
เข้มแข็งขึ้นจิตใจมั่นคง รู้ว่าตัวเองยังต้องพัฒนาต่อไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงขอบคุณคนที่ชื่นชมเรา เห็นคุณค าของตัวเรา และยิ่งต้องขอบคุณบุคคลที่ติติงเรา  
เพ่ือให้เราไต้พิจารณาตัวเอง และรู้สิ่งบกพร่องของตัวเอง น่าไปพัฒนาตัวเองต่อไป



 
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
43 

 

 

 

ใบกิจกรรมแบบบันทึกกิจกรรม (ส าหรับลูกเสือ) 

ก. ในท้องถิ่นของข้าพเจ้ามีสถานที่ท่ีส าคัญดังนี้ 

1  .................................................................................................................  

2  .................................................................................................................  

3  .................................................................................................................  

4  .................................................................................................................  

5  .................................................................................................................  

6  .................................................................................................................  

7  .................................................................................................................  

8  ...............................................................................................................  

ข. ข้าพเจ้าได้ออกไปส ารวจในสถานที่จริงแล้วผลจากการส ารวจดังนี้ 
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ใบความรู้ 
การส ารวจและการเยือนสถานที่ใกล้เคียง 

สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการอาศัยอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ลูกเสือ 
จ าเป็นต้องรู้จักท้องถิ่นของตนเอง และสังเกตเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นไต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ ส าคัญต่าง  ๆ 
ซึ่งจะใช้บริการลูกเสือจ าเป็นต้องรู้จักการส ารวจและการเยือนสถานที่เหล่านั้น เพ่ือจะไต้ใช้ บริการนั้นไต้ถูกต้อง
และสามารถแนะน าผู้อื่นให้ใช้บริการไต้ด้วย 

สถานที่ท่ีควรส ารวจ 

1. สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า ศาสนสถานต่าง ๆ 

2. สถานที่ราชการเช่นโรงเรียนสถานีต ารวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงพยาบาล สถานีดับเพลิง 

การประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรคัพท์ สถานีรถไฟ เทศบาล อ าเภอ ศาล เรือนจ า ศาลากลาง 

3. สถานที่ที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว 

4. สถานที่บริการอ่ืน ๆเช่นท่าเรือสถานที่จอดรถโดยสารท่าอากาศยานศูนย์บริการจักรยาน ศูนย์วายุภักด 

ศูนย์นเรนทร 

5. ที่พักอาศัยบุคคลส าคัญของท้องถิ่น เช่น บ้านพักก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม. 

อพปร. บ้านพักแพทย์ประจ าต าบล บ้านพักนายอ าเภอ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 

การขอดวามช่วยเหลือ 
1. เหตุด่วนหรือเหตุร้ายแรง เช่น การท่าร้ายร่างกาย ปล้นทรัพย์ อุบัติเหตุควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่

ใกล้ที่สุดทราบ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ ทหาร โทร 191, 199 
2. เมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เช่นไฟไหม้ควรแจ้งเทศบาล สุขาภิบาล หรือสถานีดับเพลิง โทร 191, 

199 
3. ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้รถพยาบาลในการน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลควรแจ้งโรงพยาบาล โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง โทรตรง 1669 เป็น รถถู้ชีพของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 3 การช่วยเหลือผู้อ่ืน 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี 8 การบริการและช่วยเหลอืผู้อ่ืน เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือปฏิบัติตามค าปฏิญาณของลูกเสือข้อ 2 และกฎของลูกเสือข้อ 3 ได้ 

2. เนื้อหา 
กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณของลูกเสือข้อ 2 และกฎของลูกเสือข้อ 3 ได้

อย่างเหมาะสม 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ความรู้เรื่องกิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามค าปฏิญาณ ของ
ลูกเสือข้อ2และกฎของลูกเสือข้อรได้อย่างเหมาะสม 

2) ลูกเสือร่วมกันวางแผนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนของลูกเสือ” 
เช่น 

- จูงน้องเข้าห้องเรียน 
- ช่วยดูสาธารณะสมบัติในโรงเรียน 
- รณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ในบริเวณโรงเรียน และชุมชน 
- การบริการช่วยเหลือครู อาจารยในการจัดกิจกรรมวันส าคัญหรือบริการอ่ืน ๆ 

3) ผู้ก ากับให้ลูกเสือสรุปแผนงานบริการของลูกเสือ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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5. การประเมินผล 
สังเกตและเฝ้าดูการเป็นนักบริการและการมีจิตอาสา ตลอดกิจกรรม 

6. คุณธรรม 
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
6.3 ความกตญัญู 
6.4 รับผิดชอบ 
6.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 8 

เพลง 
บริการ 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
      ลาใจด า 
 
 พ่อค้าคนหนึ่งน าสัมภาระทุกเกวียน  แล้วให้วัวกับลาช่วยกันลากไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง แม้จะเทียมแอกคู่
กันแล้วแต่ลานั้นก็ไม่ค่อยยอมออกแรงลากนัก วัวใช้แรงอยู่ฝ่ายเดียวจนเหนื่อยหอบ และเอ่ย ปากขอให้ลาช่วยออก
แรงลากเกวียนบ้าง แต่ลาก็แกล้งบ่นว่าตนช่วยออกแรงเต็มที่อยู่แล้ว วัวออกแรง ลากเกวียนอันหนักอ้ึงตามล าพัง
จนขาหัก และหมดแรงขาดใจตายในที่สุด พ่อค้าจึงแล่เอาเนื้อวัวบรรทุก เกวียนให้ลาลากต่อไป ในขณะที่เกวียนก็มี
น้ าหนักบรรทุกมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า ในที่สุดลาก็หมด แรงขณะที่ก าลังขาดใจตาย นกฝูงหนึ่งที่บินตามมาจิกกิน
เนื้อวัวก็เอ่ยกับลาว่า “ถ้าออกแรงช่วยวัวลาก เกวียนตั้งแต่แรก ก็คงไม่ต้องมาตายกลางป่าอย่างนี้” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูล คิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่น ย่อมไต้ภัยแก่ตนในที่สุด  

 
บริการ บริการ งานที่พวกเราท าเป็นประจ า 
เก็บ กวาดเราท าทุกสิ่ง 
เพราะเรานี่เป็นลูกเสือ 
เก็บกวาดเราท า ทุกอย่าง 
หน้าที่ทุก ๆ สถาน 

เราท าไปไม่เคยคิดรวนเร เฮ้ (สร้อย) (ซา) 
ไม่เคยคิดท่ีจะเบื่อ 
ช่วยเหลือหน้าที่บริการ (สร้อย) 
สะอาดทุกทางที่ผ่าน เรานั้นบริการทั่วไป 
(สร้อย) 
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ใบความรู้ 
หลักการให้บริการ 

การร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญควรรู้จักการให้บริการ แก่ผู้อื่น โดย
ยึดหลักการต่อไปนี้ 

1. เตรียมตัวให้พร้อม รักษาสุขภาพอนามัยให้ดี เพ่ือจะได้มีแรงกายในการช่วยเหลือผู้อื่น 
2. เตรียมใจให้พร้อม เต็มใจที่จะปฏิบัติงานด้วยน้ าใจ 
3. ต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลา ความสุขส่วนตัว และสิ่งอื่น ๆ 
4. ต้องมีการเตรียมตัวหรือวางแผนเป็นอย่างดี 
5. ต้องมีใจเป็นธรรม ไม่ล าเอียง ให้บริการอย่างยุติธรรม ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไม่เกี่ยงงาน หรือ เลือก

ปฏิบัติแต่งานเบา หลีกเลี่ยงไม่ท างานหนัก 

คุณสมบัติของผู้บริการที่ดี 
บีพี ได้เขียนสาสน์ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาสน์ฉบับสุดท้าย ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรมมีใจความ ตังนี้ 
1. จงท าตัวของเธอให้มี สุขภาพดี มีความแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก 
2. จงพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู่ และจงท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 
3. จงมองโลกในแง่ดีและสดใส แทนที่จะมองในแง่ร้าย 
4. หนทางอันแท้จริงที่จะพบความสุข คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่น 
5. จงพยายามสร้างสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เคยพบเห็น 
6. “จงเตรียมความพร้อม” ตามแนวทางที่กล่าวมาแล้ว 
7. จงยึดมั่นในค าปฏิญาณของลูกเสืออยู่เสมอ 

การให้บริการผู้อ่ืนหากจะให้เกิดผลดีลูกเสือจะต้องวางแผนก่อนปฏิบัติงานตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
1. ก าหนดชื่อแผนงานที่จะให้บริการแก่ผู้อ่ืนในเรื่องใดก็ให้ตั้งชื่อแผนงานให้ตรง สามารถ สื่อความหมาย

ได้ชัดเจน เช่น แผนงานท าความสะอาดสนามเด็กเล่น แผนงานปลูกตันไม่ริมถนนในหมู่บ้าน 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่าท าเพ่ืออะไร 

เช่น เพ่ือให้สนามเด็กเล่นสะอาด เพ่ือให้ถนนในหมู่บ้านมีความร่มรื่น 
3. ก าหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ จะต้องร่วมกันก าหนดว่าจะต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง ท าอย่างไร       

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบว่าใครจะเป็นคนท าอะไร จะท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
4. ก าหนดสถานที่ท างาน จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะปฏิบัติงานที่ไหน เช่น หน้าโรงเรียน
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5. ก าหนดระยะเวลาจะต้องก าหนดวัน เดือนปี และเวลา ที่จะปฏิบัติงานไวให้ชัดเจน เช่น                  
วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา 9.00 - 15.00 น. เดือนสิงหาคม ทุกวันเวลา 7.00 - 8.00 น. และ 
เวลา 15.30 - 16.00 น. 

6. ก าหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ หากการปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ก็ให้
ระบุไวให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง ใครจะเป็นผู้จัดหา 

7. ก าหนดผู้รับผิดชอบ จะต้องก าหนดว่าใครจะเป็นผู้ปฏิบัติงานมืก่ีคน 
8. รายงานผล จะต้องมีการประเมินผลเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และต้องรายงานให้ผู้ก ากับ ลูกเสือทราบ

ด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 3 การช่วยเหลือผู้อ่ืน 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 นาทีวิกฤต เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์        
จากปัญหาอย่างง่าย  
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแกไขปัญหาในนาทีวิกฤติได้ 
3.2 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา 

อย่างง่าย  
 
4. เนื้อหา 

การคิดวิเคราะห์และแกไขปัญหาในนาทีวิกฤติ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1.1 แผนภูมิเพลง 
1.2 ใบงาน 
1.3 ใบความรู้ เรื่อง เรื่อง ชาวรีมแม่นท โก-ลก ท าอย่างไร เมื่อนาท่วมบ้าน 
1.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 6.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลง หรือเกม 
 6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือก าหนดประเด็นกรณีศึกษาเรื่อง “น้ าท่วมบ้านในเวลากลางคืน” 
2) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิดวิเคราะห์ และแกไขปัญหาตาม ประเด็น

ในใบงาน และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
3) สุ่มให้ลูกเสือน าเสนอผลการวิเคราะห์และแก ไขปัญหาหมู่ละ 1 ประเด็น 
4) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปราย ให้ลูกเสือหมู่อ่ืนเพ่ิมเติม และร่วมกันสรุป แนวทางการ แก้ปัญหาใน

สถานการณ์ “น้ าท่วมบ้านในเวลากลางคืน” จัดท่าเป็นโปสเตอร์ติดบอร์ดให้ เพ่ือน ๆ ได้ศึกษา
เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

6.3 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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6.4 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
7. การประเมินผล 

สังเกต การแสดงออก และการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ และแกไขปัญหาในกลุ่ม 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

9. คุณธรรม 
 9.1 ซื่อสัตย์สุจริต 

9.2 ความกตัญญู 
9.3 รับผิดชอบ 
9.4 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 9 
 

  (สร้อย) ร่วมใจเราพร้อมใจ ร่วมใจเราพร้อมใจ ร่วมใจเราพร้อมใจ 
งานน้อยใหญ่ร่วมใจกันท า พวกเราลูกเสือไทย ต่างพร้อมใจ
สามัคคี น้ าใจของเรากล้าผจญ บากบั่นอดทน หบั่นท าความดี 
ผูกมิตรและมีไมตรี เหมือนดั่งน้องพ่ีรับความชื่นบาน 

    (สร้อย) ร่วมใจเราพร้อมใจ .......................................  
พวกเราลูกเสือไทย บุกป่าไปลุยนานอง 
แม้เราจะฝ่าภัยพาล แต่จิต 
เบิกบาน เพราะความปรองดอง 
ชมฟ้าและน้ าล าคลอง เสียงคิกคะนอง ร้องเพลงเพสินใจ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
เต่ากับอินทรี 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเต่าตัวหนึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายในถิ่นที่อยู่เดิมของตน มันประกาศแก่สัตว์ปีก 
ทั้งหลายว่าหากผู้ใดสามารถพาไปอยู่ในสถานที่อุดมสมบูรณ์จะมอบทองค าที่เก็บสะสมไว้ให้เป็นรางวัล นกอินทรีตัว
หนึ่งเห็นช่องทางที่จะได้กินเนื้อเต่าจึงรับอาสาโดยใช้กรงเล็บจับขอบกระดองพาบินขึ้นไปบนเวหา แล้วปล่อยให้เต่า
ตกลงมากระแทกหินจนกระดองแตก นกอินทรีจึงบินลงมากินเนื้อเต่าอย่างเอร็ดอร่อย 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้!ดไว้วางใจเป็ดโอกาสให้ศัตรูผู้นั้นย่อมพบกับความพินาศ 
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ใบงาน 

ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดวิเคราะห์และแกใขปัญหาตามประเด็นต่อไปนี้ เขียนข้อสรุปที่ได้ลงในใบงาน           
และส่งตัวแทนในกองลูกเสือ 

สถานการณ์ : ฝนตกหนักเป็นเวลานาน และเกิดน้ าท่วมบ้านในเวลากลางคืน 

1. เมื่อน้ าก าลังท่วมบ้านลูกเสือคิดว่าเรื่องเร่งต่วนที่ควรต้องจัดการทันทีมีอะไรบ้าง ให้เขียน เรียงล าดับ

ความเร่งต่วนและความส าคัญตั้งแต่มากไปน้อย 

1.1  ...................................................................................................................................................  

1.2  ...................................................................................................................................................  

1.3  .....................................................................................................................................................  

1.4  .....................................................................................................................................................  

1.5  .....................................................................................................................................................  

2. ในกรณีที่มีคนป่วย เด็กเล็ก หรือคนชรา อยู่ด้วยจะด าเนินการช่วยเหลืออย่างไร
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ใบความรู้ 
ซาวริมแม่น้ า โกลกท าอย่างใร ? เมื่อน้ าท่วมบ้าน 

ในฤดูฝน สิ่งที่ชาวริมฝังแม่น้ าสุไหงโก-ลกกังวลอย่างมาก คือระดับน้ าในแม่น้ าสุไหงโก-ลก ซึ่ง เพ่ิมสูงขึ้น
จนเอ่อล้นตลิ่ง เนื่องจากปริมาณน้ าฝนบวกกับปริมาณน้ าจาก อ.แว้ง อ.สุคีริน และจากประเทศ มาเลเซียไหลเข้า
มาสมทบ ชาวริมฝังแม่น้ าสุไหงโก-ลกที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม ต้องคอยติดตาม สถานการณ์น้ าท่วมและการ
พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ าท่วม ที่ต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไต้ แต่
สิ่งหนึ่งที่พ่ีน้องชาวริมฝังแม่น้ าสุไหงโก-ลก ถือปฏิบัติ ยามที่เกิด น้ าท่วมฉับพลันและน้ าท่วมขังคือ การรวบรวม
สติสัมปชัญญะให้ม่ันคง ชาว,ริมฝังแม่น้ าสุไหงโก-ลก มีล าดับความส าคัญในการถือปฏิบัติเมื่อเกิดน้ าท่วมดังนี้ 

อย่างแรกสูด คือ ส ารวจว่า บ้านทีอ่ยู่ ยังอยู่ได้หรือไม่ หากพบว่าอยู่ไม่ได้ รบีอพยพใหม่ ทันที โดยย้ายไป
ยังศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพท่ีได้จัดไว้ และปฏิบัติดังนี้ 

1. ควบคุมสติให้มั่นคง รวบรวมคนในบ้านให้อยู่ครบ ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและเด็ก 
2. เก็บสิ่งของส าคัญ ๆ และจ าเป็นติดตัวไปด้วยเท่านั้น เช่น ยาประจ าตัว บัตรประชาชน แว่นตา 

 โทรศัพทม์ือถือ ทรัพย์สินมีค่า สมุดเงินฝาก เสื้อผ้าเท่าท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
3. เก็บของส าคัญที่เหลือใส่กุญแจ ปีดบ้านให้เรียบร้อยปลอดภัย เก็บสิ่งของในบ้านขึ้นที่สูงตาม ให้ 

รวดเร็วตามระยะเวลาที่มี 
4. ปีดน้ า แก๊สไฟฟ้าถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดไม่จับเครื่องใชไฟฟ้าในขณะตัวเปียกหรือ เท้าแช่อยู่ 

ในน้ า 
5. ในการอพยพออกจากบ้านจะใช้ไม้เท้าในการน าทาง เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีหลุมบ่อ ในขณะเดียวกัน  

หากกระแสน้ าไหลเชี่ยว จะใช้เรือหรือรอให้มีคนมาช่วยในการอพยพ 
6. ย้ายรถขึ้นไปไว้ที่สูง ไม่ขับรถหากระดับน้ าสูงเกินสองเมตร เพราะน้ าอาจพัดตัวรถให้ลอยไป ตาม 

กระแสน้ าได้ 
7. คอยติดตาม สถานการณ์น้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง และย้ายกลับเข้าบ้านเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติ 

และปลอดภัยแล้ว 
แต่หากพบว่า ยังอยู่ไดก้็จะถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เคลื่อนย้ายสิ่งของที่อยู่ต่ าขึ้นไว้ที่สูง หรือเก็บในภาชนะท่ีกันน้ าได้ 
2. ส ารวจน้ าประปา น้ าดื่ม ไฟฟ้า ห้องสุขา ว่ายังใชไต้หรือไม่? 
3. การตัดไฟฟ้า ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้ากระจายไปตามน้ าไม่ จับเครื่อง 

ใชไฟฟ้าในขณะตัวเปียกหรือเท้าแช่อยู่ในน้ า 
4. ติดตามสถานการณ์น้ าท่วมในทุกช่องทางอยู่เสมอ 
5. ติดต่อขอความช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดแคลน 
6. แจ้งสถานที่ท างานหากไม่สามารถออกไปท างานได้ 
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7. จัดหาอุปโภคบริโภคไว้ให้เพียงพอ โดยประมาณ 2,000 ซีซี ต่อคนต่อวัน 
8. หากมีผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพในบ้าน รีบขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการไปพบแพทย์เป็น การเร่ง 

ด่วน 
9. เตรียมอาหารที่สามารถเก็บได้นาน ไม่เน่าเสีย ไม่ต้องแช่ตู้เย็น ไม่ต้องปรุงสุกก่อน เป็น อาหารพร้อม 

ทาน ผลไม้ ผัก นมกล่อง น้ าผล,ไม้กล่อง อาหารกระป๋อง เตรียมที่เปีดกระป๋อง (หากไม่เป็นชนิดมี ฝากระป๋องเปีด
ไต้เอง) อย่าเลือกอาหารที่กินแล้วกระหายนามาก เช่น อาหารขนมที่มีรสเค็มจัด ควรเลือกอาหารที่ให้พลังงานสูง 
ถ้ามีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้เตรียม อาหารส าหรับเด็กและผู้สูงอายุด้วย 

10.  เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ตะเกียง ไม้ขีดไฟ เพื่อส่องสว่างในยามฉุกเฉิน หากเกิดไม่มี ไฟฟ้าใช้ 
11.  ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการเจ็บป่วย หากไม่มีน้ าล้างมือ ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนทาน อาหาร 
12. หากสุขาใช้ไม่ไต้ ท าสุขาเคลื่อนที่ชั่วคราวหรือใช้พลาสติกถุงด าหากติดอยู่นาน 
13. เมือ่มีบาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุควรท าแผลฆ่าเชื้อทันที 
14.  เมื่อสถานการณ์นาท่วมส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ให้ท ากิจกรรม พูดคุยให้ก าลังใจ  

ออกก าลังกาย เพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
  15. หากไม่จ าเป็นห้ามสัมผัสนาท่วมขัง เพราะอาจปนเปีอนสิ่งที่เป็นอันตราย สารเคมี หรือเกิด ไฟฟ้ารั่ว 
เพ่ือความปลอดภัยหากต้องประสบภัย 

เคล็ดลับดี ๆ ที่พ่ีน้องชาวรีมฝังแม่น้ าอ.สุไหงโกลก ถือปฏิบัติกันตลอดมาเมื่อประสบภัยนาท่วม ท าให้
ความสูญเสียน้อยลงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาลงเรื่อย ๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหากท่านต้อง ประสบปัญหา
น้ าท่วม เพ่ือความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านและครอบครัว ขอขอบคุณข้อมูล จาก พ่ีน้องริมฝังแม่น้ า
สุไหงโกลก ท าโรงเลื่อย ท าประปา 

บทความโดย ซาลินิ เจ๊ะอาแซ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 3 การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ต1.1 ป.5/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ 
หรือเรื่องสั้น 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

- กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 สร้างจิตส านึกในการดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
3.2 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ 

หรือเรื่องสั้น 
 

4. เนื้อหา 
การบริการ และช่วยเหลือผู้อื่น 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 กรณีศึกษาเรื่อง Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 ผู้ก ากับลูกเสือถามลูกเสือว่า ใครเคยช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง/ช่วยแล้วรู้สึกอย่างไร 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษากรณีศึกษาเรื่อง Nothing but net “ไม่เอาอะไร

นอกจากมุ้ง” และอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 
1) ลูกเสือรู้สึกอย่างไรต่อแคตเธอรีน 
2) ลูกเสือคิดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจท าให้แคตเธอรีนช่วยเด็กแอฟริกาให้ปลอดภัยจาก การป่วย

และตายจากไข้มาลาเรีย 
3) การบริการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างไร (ท าให้เราภูมิใจและ ผู้อ่ืนได้รับ

ความช่วยเหลือ) 
4) ให้ลูกเสือคิดแผนงานในการบริการ/ช่วยเหลือผู้อื่น 
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  6.5 ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือสรุปแผนงานบริการของลูกเสือที่เก่ียวกับการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 
6.6 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.7 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตการคิดการวางแผน 

8. สังเกตกระบวนการจิตอาสา องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

9. คุณธรรม 
9.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
9.2 ความกตญัญู 
9.3 รับผิดชอบ 
9.4 อุดมการณ์คุณธรรม 
9.5 ตลอดกิจกรรม  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 10 
เพลง 

เรามารักกัน 

สามคคกลมเกลียวสร้างสรรค์ สามคคกลมเกลียวสร้างสรรค์ 
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของชนชาวไทย 
พวกเราเป็นลูกเสือไทย พวกเราเป็นลูกเสือไทย 
ต้องมืน้ าใจบ าเพ็ญตนเอย ต้องมืน้ าใจบ าเพ็ญตนเอย  

เรามารักกัน 
ปรองดองเหมือนดังน้องพ่ี 

ร่วมผูกพันสามัคคี ปรองดอง
เหมือนดังน้องพ่ี 
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กรณีศึกษา 
Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” 

เด็กน้อยอายุแค่ 5 ขวบ ดูสารคดีของทวีปแอฟริกา บอกว่า... เฉลี่ย 30 วินาที ก็จะมีเด็กคนหนึ่ง 
ตายเพราะโรคมาลาเรีย เธอขดตัวอยู่บนโซฟา แล้วก็เริ่มนับนิ้ว 1-2-3-4 .................  ตอนเธอนับถึง 30 ก็สีหน้า 
ตกใจ ตะโกนบอกแม่ว่า “แม่ ๆ เด็กแอฟรีกาตายไปแล้ว 1 คน เราต้องท าอะไรสักอย่าง” แม่เธอก็เข้าหา ข้อมูล 
ในอินเตอร์เน็ต แล้วบอกแคตเธอรินว่า “มาลาเรียเป็นโรคที่น่ากลัว เด็ก ๆ เมื่อเป็นโรคนี้ มักจะ เสียชีวิต” 

“แล้วท าไมถึงเป็นมาลาเรีย” 
“มาลาเรียติดต่อโดยยุง แอฟรีกามียุงเยอะมาก” 
“แล้วท าไงด”ี 
“ตอนนี้มีมุ้งท่ีแช่น้ ายากันยุง เมื่อมีสิ่งน้ าก็จะป้องกันคนไม่โดนยุงกัด” 
“แล้วท าไมพวกเขาไม่ใช่มุ้งแบบนี้ละ” 
“มุ้งนีแ้พงเกินไปส าหรับพวกเขา ๆ ไม่มีปัญญาซื้อ” 
“ไม่ได้ เราต้องท าอะไรแล้ว” 
ผ่านไปหลายวัน แม่ไต้รับโทรศัพท์จากครูที่ ร.ร.อนุบาล บอกว่า แคตเธอรินไม่ไต้จ่ายค่าขนมแม่ ถามแคต

เธอริน เงินไปไหน 
“ถ้าหนูอยู่ ร.ร. ไม่กินขนมปกติ ไม่กินจุกจิก ไม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ อย่างนี้พอจะซื้อมุ้งได้ไหมคะ” 
แม่พาแคตเธอรินไปห้าง ใช้เงิน 10 เหรียญ ซื้อมุ้งใหญ่ ๆ อันหนึ่ง พอส าหรับเด็ก 4 คน แล้วก็ โทรหา

องค์กรการกุศลที่ท างานในแอฟริกา ว่าจะส่งมุ้งไปได้ยังไง และก็บังเอิญเจอหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อ Nothing but net 
“ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” หน่วยงานนี้ จะส่งมุ้งไปให้เด็กแอฟรีกาโดยเฉพาะ แคตเธอริน จึงจัดการส่งมุ้งไปให้
หน่วยงานนี้ด้วยมือของตัวเอง 

ผ่านไป 1 สัปดาห์เธอไต้รับจดหมายขอบคุณจากหน่วยงานนี้ใน จม. บอกว่าเธอเป็นผู้บริจาคที่ อายุน้อย
ที่สุด และบอกอีกว่า ถ้าบริจาคครบ 10 อัน จะไต้รับใบประกาศเกียรติคุณ แคตเธอรินขอให้แม่ไป เปีดท้ายขายของ
กับเธอ เอาหนังสือเก่า ของเล่น เสื้อผ้าเก่ามาขาย ๆ ไต้เงินจะไต้เอาไปบริจาค แต่ขายไม่ดี เลย เธอคิดว่า “ตอนหนู
บริจาคมุ้ง เขายังให้ใบประกาศเกียรติคุณ งั้นคนอ่ืนซื้อของหนู ให้เงินหนู งั้นเขาก็ ต้องไต้รับเหมือนกันเนอะ” แล้ว
เธอก็เริ่มลงมือท า ใบประกาศเกียรติคุณ แม่ช่วยเธอซื้อวัสดุ พ่อช่วยจัดห้อง น่องชายช่วยวาดรูปหัวใจแห่งรัก ใบ
ประกาศเกียรติคุณทุกใบมีลายมีอที่เขียนโดยตัวเธอเองว่า “ในนามของ คุณ เราไต้ซื้อมุ้ง 1 อัน ส่งไปแอฟรีกา” 
แน่นอน มีลายเซ็นเธอด้วย แค่บริจาค 10 เหรียญ ซื้อมุ้ง 1 อัน ก็จะ ได้ใบประกาศเกียรติคุณ 

เพ่ือนบ้านเห็นใบประกาศเกียรติคุณของเธอ รู้สึกว่าไร้เดียงสาอย่างน่ารักมากและก็ซาบซึ้ง แค่ ไม่นานใบ
ประกาศเกียรติคุณก็ถูกแจกออกไป 10ใบ เธอก็ส่งเงินไปที่หน่วยงาน“ไม่เอาอะไรนอกจาก มุ้ง” หน่วยงานก็ส่งใบ
ประกาศเกียรติคุณและตั้งเธอเป็น “ทูตแห่งมุ้ง” คนที่หน่วยงานบอกแคตเธอรีนว่า มุ้งที่เธอบริจาคถูกส่งไปยัง
หมู่บ้านหนึ่งในประเทศกาน่า ในหมู่บ้านมี 550 คน “โอ้ พระเจ้า แล้ว 10 อ้น พอใช้ที่ไหน”เพ่ือนบ้านนอกจากซื้อ
มุ้งจากแคตเธอรินยังช่วยเธอท าใบประกาศเกียรติคุณ กลายเป็น ทีมงานแคตเธอรินบาทหลวงในชุมชนก็เชิญเธอไป
พูดในโบสถ์ พูดแค่ 3 นาที ก็ได้เงินบริจาคมา 800 เหรียญ ท าให้เธอมีก าลังใจเพ่ิมขึ้นมาก เดินทางไปพูดที่โบสถ์อ่ืน 
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ตอนเธออายุครบ 6 ขวบ ได้รับเงินบริจาคแล้ว 6,316 เหรียญ 
“ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” เอาเรื่องของเธอลงในเว็ป วันหนึ่งเธอเห็นเบคแฮมปรากฏตัวทาง TV ช่วยท า

ประชาสัมพันธ์การกุศลให้ “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” เธอรีบเขียนจดหมายขอบคุณไปให้เขา และ แน่นอน เธอได้
ส่งใบประกาศเกียรติคุณไปให้เขาด้วย 1 ใบ จากนั้นเบคแฮมเอาใบประกาศเกียรติคุณนี้ ขึ้นเว็ปส่วนตัว เรื่องจึง
แพร่กระจายออกไปอีก 

6 ส.ค. 2007 เธอได้รับจดหมายจากหมู่บ้านที่รับมุ้ง เด็กในหมู่บ้านเขียนว่า“ขอบคุณมุ้งของเธอ เราเห็น
รูปเธอ เรารู้สึกว่าเธอสวยมาก” แคตเธอรินดีใจมาก ท าให้มีก าลังใจเพ่ิมอีก เธอและทีมงานลงมือท า ใบประกาศ
เกียรติคุณ 100 ใบ ส่งให้มหาเศรษฐีที่ติดอันดับในนิตยสาร พร๊อบ ในนั้นมีอยู่ใบหนึ่งเขียนว่า “คุณบิลเกตที่เคารพ 
ไม่มีมุ้ง เด็กแอฟริกาจะตายเพราะมาลาเรีย พวกเขาต้องการเงิน แต่เงินอยู่ที่คุณ....” 

5 พ.ย.2007 มูลนิธิบิลเกตประกาศบริจาคเงิน 3 ล้านเหรียญให้ “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” บิลเกต บอก
ว่า “ผมได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมจดหมายฉบับหนึ่ง บอกว่า เงินที่ซื้อมุ้งให้เด็กแอฟริกาอยู่ที่ ผม ถ้าผมไม่
เอาเงินออกมา ไม่ได้แน่” 

ปี 2008  มูลนิธิบิลเกตออกเงินถ่ายท าสารคดี “เด็กช่วยเด็ก” แคตเธอรินจึงได้เหยียบแผ่นดิน 
แอฟริกา ตอนเธอเห็นพวกเด็ก ๆ เขียนชื่อเธอไว้บนมุ้ง พวกเขาเรียกมุ้งช่วยชีวิตนี้ว่า "มุ้งแคตเธอริน" 

Katherine Commale 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
คนต่อเทียน 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในป่าลึกที่ห่างไกลจากความเจริญ ผู้คน  ใน
หมู่บ้านล้วนแล้วแต่เป็นคนยากจนและมีชีวิตที่ล าบาก หน าซ้ า...หลังพระอาทิตย์ตกดิน ชาวบ้านทุกคน ก็แทบจะไม่
กล้าออกจากเรือนพัก เพราะรอบ ๆ หมู่บ้านเป็นป่าทึบที่แม้แต่แสงจันทร์ก็ยังยากที่จะส่องลงมาได้ ท าให้สัตว์ร้าย
ต่าง ๆ มักแฝงตัวอยู่ในความมีดแล้วหาโอกาสท าร้ายชาวบ้านหรือนักเดินทางที่บังเอิญผ่าน ไปผ่านมาอยู่เสมอๆ 

วันหนึ่ง ชายชราซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านรู้สึกเป็นห่วงลูก ๆ หลาน ๆ และผู้คนที่อาจโดนสัตว์ป่าท า
ร้ายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ชายชราจึงปรึกษากับภรรยาที่มีอายุไล่เลี่ยกันเพ่ือหาวิธีป้องกันอันตรายให้แก่ ทุก ๆ คน 
หลังจากท่ีสองตายายปรึกษาหารือกันอยู่หลายวัน ในที่สุด ทั้งคู่ก็ตัดสินใจน าเงินที่ตั้งใจเก็บไว้ ใช้ในบั้นปลายชีวิตไป
ซื้อเทียนไขจ านวนหนึ่งหมื่นเล่ม แล้วท าการจุดเทียน พร้อมกับน ามันไปติดตั้งบน ก้อนหินทั้งในตัวหมู่บ้านและใน
ราวป่า จนหมู่บ้านและป่าที่เคยมีดสนิทในยามค่ าคืนกลับสว่างไสวด้วยแสงเทียน ดูงามตาน าพิศวง 

แสงเทียนที่งดงามท าให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศอยากรู้ว่าแสงสว่างกลางป่ามีที่มาอย่างไร ชาวเมืองที่อยู่
ห่างไกลบางคนเข้าใจว่า ผู้ที่น าเทียนมาติดตั้งในป่าอาจเป็นคนของพระราชาผู้ครองแคว้น, บางคนเดาว่าอาจเป็น
ความเมตตาของเศรษฐีใจบุญที่มีเงินมหาศาล, บางคนคิดไปว่าอาจเป็น!]มือของ เทวดาที่แอบมาช่วยเหลือมนุษย์ 
เมื่อความสงสัยทวีมากข้ึนเรื่อย ๆ ชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเข้าไปใน ป่าเพ่ือหาค าตอบ 

เมื่อชาวเมืองทั้งหลายพากันเข้ามาในป่า พวกเขาก็เห็นชายชรากับภรรยาค่อย ๆ เดินจุดเทียน ไปทีละเล่ม 
จนครบทั้งหนึ่งหมื่นเล่มอย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย หลังจากนั้น ชาวเมืองก็ตาม สองตายายกลับไปที่เรือน
พัก ซึ่งเพียงแค่เห็นสภาพของเรือนพัก ทุกคนก็รู้ในทันทีว่า ผู้ เฒ่าทั้งสองไม่ น าจะเป็นคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือ
ใช้แต่อย่างใดเลย 

ชาวเมืองทั้งหลายจึงสงสัยว่า ชายชรากับภรรยาได้อะไรจากการจุดเทียนไปทั่วทั้งป่า (หรือมืคน จ้างวาน
ให้ท าเช่นนี้) แต่เมื่อชาวเมืองได้ฟังค่าตอบของผู้เฒ่าทั้งสอง ชาวเมืองก็ถึงกับพูดไม่ออก เพราะทั้ ง คู่ตอบว่า สิ่งที่ได้
จากการจุดเทียนมืเพียงอย่างเดียว นั้นคือ “ความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น” 

จริง ๆ แล้ว สองตายายผู้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในป่าไม่จ าเป็นต้องอาศัยแสงสว่างในยามค่ าคืน เลยแต่
เพียงเพราะผู้เฒ่าทั้งสองอยากป้องกันภัยให้ลูก ๆ หลาน ๆ ในหมู่บ้านของตัวเองและผู้คนทั้งหลาย ที่อาจ
จ าเป็นต้องเดินทางผ่านป่าในยามค่ าคืน ชายชราและภรรยาจึงเสียสละเงินส่วนตัวก้อนสุดท้ายและ เรี่ยวแรงที่มีท า
การจดุเทียนหนึ่งหมื่นเล่มทุกวันเพื่อให้ทุก ๆ คนปลอดภัยจากสัตว์ร้ายในป่า
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ความตั้งใจดีของสองตายายจุดประกายให้ทุก ๆ คนนึกอยากท าความดีเพ่ือผู้อ่ืนบ้าง ชาวเมือง ทั้งหลาย
จึงผลัดกันน าเทียนเล่มใหม่มาแทนเทียนหนึ่งหมื่นเล่มของชายชราและภรรยาที่ค่อย ๆ สั้นลงทุกวัน ๆ รวมทั้งพวก
เขายังบริจาคเงินทองและแบ่งปันข้าวของให้แก่ชาวบ้านในป่าที่มีฐานะยากจนกว่าอีกด้วย 

ส่วนชาวบ้านในป่านั้นพวกเขาก็น าอ่างใส่น้ าดื่มมาตั้งไร้ที่หน้าบ้าน,ท าเพิงนั่งพักให้คนที่เหนื่อยอ่อน จาก
การเดินทางได้ใช้หลบแดด, ติดป้ายและกระดิ่งที่ประตูให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเรียกหาได้ทุก เวลา, จัดขนม
ผัดขนมต้มและผลไม้วางไว้ให้นักเดินทางได้ใช้รองท้อง และพยายามเสนอตัวช่วยเหลือคน ทุกคนตามก าลังที่มีอยู่ 
ความดีที่ผู้สูงอายุทั้งสองได้กระท าลงไปเปรียบเหมือนการเริ่มด้นจุดเทียนให้แสงสว่างแก่สังคมที่ มืดมืด แม่ในตอน
แรกแสงอาจยังน้อย แต่เมื่อผู้คนเห็นดีเห็นงามกับการท าความดีและพร้อมใจกันต่อเทียน แห่งความดีด้วย ทุกหน
ทุกแห่งจึงเต็มเปียมไปด้วยความดีงามและความสุข สองตายายดีใจมากที่ได้เห็น คนทุกคนช่วยเหลือเกือ้กูลกัน 
ส่วนผู้คนทั้งหลายนั้น เมื่อพวกเขาเล็งเห็นถึงจิตใจอันดีงามของ ผู้เฒ่าทั้ง สอง ทุกคนจึงช่วยกันดูแลชายชราและ
ภรรยาผู้เป็นบุคคลด้นแบบให้มีความสุขลืบมา...ตลอด ชั่วชีวิต ของท่าน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การให้มีความสุขมากกว่าการรับ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 4 การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 ทิศ และการใช้เข็มทิศ เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
 และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 
 ส 1.1 ป5/1 รู้ต าแหน่ง พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองติจูด ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 บอกชื่อทิศทั้ง 8ได้ถูกต้อง 
3.2 สามารถใช้เข็มทิศแบบประเภทซิลวาได้อย่างถูกต้อง 

4. เนื้อหา 
4.1 ทิศและการใช้เข็มทิศ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิทิศทั้ง 8 ทิศ 
5.2 เข็มทิศ (แบบประเภทซิลวา) 
5.3 แผนภูมิเพลงทิศทั้ง 8 ทิศ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

1) ผู้ก ากับลูกเสือเตรียมฐานสาธิตให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติโดยผู้ก ากับอธิบายประกอบการสาธิตด้งนี้  
ฐานที่ 1 การใช้เข็มทิศ 
ฐานที่ 2 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ  
ฐานที่ 3 ฐานรวม ทดสอบการใช้เข็มทิศ 

2) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปลูกเสือจดบันทึกความเช้าใจ 
6.4 ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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7. พิธีปีดประชุมกอง (นัดการประเมินผล 
7.1 สังเกต 
7.2 ทดสอบการหาทิศทางโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ 

8. คุณธรรม 
8.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
8.2 รับผิดชอบ 
8.3 ความกตญัญู 

 8.4   อุดมการณ์คุณธรรม 
 8.5   หมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 11 
เพลง 

ทิศ 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 

แสงอาทิตย์ 

นายแดงเป็นคนหาของป่าอยู่ในหมู่บ้านสมบูรณ์ ทุกวันเขาจะออกหาของป่าโดยเดินลึกเข้าไป ในป่าเรื่อย ๆ ตามทิศทาง
ที่ไม่ซากัน และน าของป่าที่ได้ไปขายในหมู่บ้าน บ่ายวันหนึ่งขณะที่นายแดงก าลังหาของป่าอยู่นั้น ได้เกิดลมพายุรุนแรง 
ท้องฟ้ามืดครึ้ม ท่าให้ นายแดงไม่สามารถหาทิศกลับบ้าน เพราะมืดมากมองไม่เห็น นายแดงจ าได้แต่หมู่บ้านอยู่ทางทิศ 
ตะวันออกของป่าเท่านั้น นายแดงคิดอยู่ในใจว่าตอนบ่ายด้นไม่ใหญ่ด้านที่ถูกแสงแดดต้องหันเข้าหาทิศ ตะวันตกส่วน
ด้านตรงข้ามนั้นจะเป็นทิศตะวันออก เมื่อคิดได้ด้งนั้นเขาจึงรีบใช้มือสัมผัสรอบ ๆ ต้นไม้ เพ่ือหาด้านที่อุ่น ๆ เมื่อหาพบ
แล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปด้านตรงกันข้ามกับด้านที่อุ่นของต้นไม้ ไปเรื่อย ๆ ไม่นานเขาก็เดินถึงหมู่บ้านอย่าง
ปลอดภัย 
 
เรื่องนี้สอนให้ว่า การรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อม ย่อมมีประโยชน์ต่อตนเองและน าไปไข้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ทิศทั้งแปดทิศ 
อุดรตรงข้ามทักษิณ 
อีสานตรงหรดี พายัพนั้น
อยู่ตรงไหน 

ขอให้คิดจ าให้เคยชิน 
บูรพาประจิมจ าไว้ ท่อง
อีกทิศจ าให้ขึ้นใจ ตรง
ข้ามไปคืออาคเนย์ 
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การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 

ในกรณีที่ลูกเสือไม่มีเข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมที่เป็น
จุดเด่นสังเกตได้ง่าย ด้งนี้ 

1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีง่าย ๆ เช่น โยนหญ้าแห้ง หรือฝุ่นขึ้นไปบนอากาศ เมื่อคิดว่าอาจ เดินหลงทางก็
ให้ตรวจสอบทิศทางลมอีกครั้งหนึ่ง 

2. สังเกตเถาวัลย์ โดยธรรมชาติยอดเถาวัลย์จะพันด้นไม่ไปทางทิศตะวันออก เพ่ือหันเข้ารับ แสงอาทิตย์ 
เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอ่ืน ๆ ได้ โดนยืนกางแขนหันหน้าไปทางทิศ ตะวันออก ซ้ายมือคือทิศเหนือ 
ขวามือคือทิศใต้ และข้างหลังคือทิศตะวันตก 

3. สังเกตความอุ่นของต้นไม้ หลังอาทิตย์สับขอบฟ้าหาทิศโดยใช้แก้มแนบกับด้นไม่ใหญ่ ด้าน ที่อุ่นกว่า
แสดงว่าเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพ่ิงได้รับแสงแดดมาไม่นานนัก เมื่อทราบทิศตะวันตกก็ สามารถหาทิศอ่ืน ๆ ได้โดย
การยืนกางแขนหันหลังชนต้นไม้ข้างที่อุ่น ด้านหน้าจะเป็นทิศตะวันตก ทิศ เหนืออยู่ขวา ทิศใต้อยู่ซ้าย และด้านหลัง
เป็นทิศตะวันออก 

4. สังเกตดวงอาทิตย์ใน 1 ปีดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู่ 2 วัน คือ 21 
มีนาคม และ 22 ก้นยายน ระหว่าง 22 มีนาคมถึง 21 ก้นยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง ทิศเหนือ และเฉียงเหนือ
มากที่สุด(23.5 องศา)ในวันที่21 มิถุนายนส่วนระหว่าง23ก้นยายนถึง 20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต้เฉียง
มากท่ีสุด (23.5 องศา)ในวันที่ 21 ธันวาคม 

ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาด้งนี้ 
06.0 น. ทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้เล็กน้อย 9.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
12.00 น. ทิศใต ้ 15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
18.00น. ทิศตะวันตก 
ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาด้งนี้ 
06.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 9.00  น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
12.0  น. ทิศเหนือ 15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
18.00 น. ทิศตะวันตก 
5. สังเกตดวงจันทร์ มีข้อสังเกตด้งนี้ 
วันข้างขึ้น ดวงจันทร์จะสว่างไม่เต็มที่ และขึ้นก่อนดวงอาทิตย์สับขอบฟ้า หันด้านสว่างไปทาง ทิศตะวันตก 

และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันออก 
วันขึ้น 15 ค่ า ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์สับขอบฟ้าเล็กน้อย 
วันข้างแรม ดวงจันทร์จะสว่างไม่เต็มที่ และขึ้นหลังจากดวงอาทิตย์สับขอบฟ้าไปแล้ว หันด้าน สว่างไปทาง

ทิศตะวันออก และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันตก 
6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษ์ซึ่งขึ้นประจ าที่ ได้แก่ 
1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสว่างมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ง่าย 
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในช่วงหัวค่ า ตั้งแต่เดือน

ธันวาคมเป็นด้นไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ช่วงหัวค่ าจะอยู่ตรงศีรษะพอดื และตกทางทิศ ตะวันตกในเดือนเมษายน 
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3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรียงตัวคล้ายกระบวยตักน้ า ขึ้นประจ า บนท้องฟ้าทาง
ทิศเหนือ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ช่วงหัวค่ าเดือนกุมภาพันธุ์จะเห็นขึ้นทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อขึ้นสูงสุดแล้ว
จะอยู่ทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน และตก ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกล้สว่าง 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรียงตัวคล้ายแมงป่อง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยเอาหัวขึ้นก่อน และตกลับขอบ
ฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยเอาข้างลง ขึ้นเวลาใกล้สว่างช่วงด้นเดือนกุมภาพันธ์ และ ขึ้นตอนหัวค่ าในเดือน
พฤษภาคม 

5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M ในขณะขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเห็นเป็นรูป พ ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ความอดทน 

นักล่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เป็นชาวแอฟรีกาใต้ ชื่อ เอฟ ซี เซลล์ (F.c Selous) ให้ตัวอย่างอันดี ในเรื่องของ
ความอดทนแบบลูกเสือ ในเมื่อเขาไปล่าสัตว์ที่บารอดเซแลนด์ (Barotseland) ทางตอนเหนือ ของแม่นาซัมเบซี 
(Zambesi) เมื่อหลายปีมาแล้ว ในตอนเที่ยงคืนวันหนึ่ง ค่ายของเขาได้ถูกโจมดือย่าง ทันทีท้นใด โดยคนพ้ืนเมืองฝ่าย
ศัตรูซึ่งเข้ามายิงในระยะใกล้และบุกเข้ามา 

เขาและคนพ้ืนเมืองซึ่งมีจ านวนแตกต่างกันต่างหนีกระจัดกระจายหลบไปในความมีด และซ่อน ตัวอยู่ในกอ
หญ้าสูง เซสูสใด้ปีนยาวกระบอกหนึ่งและลูกปีนบ้างเล็กน้อย เขาหลบอยู่อย่างปลอดภัยในกอหญ้า แต่เขาหาพรรคพวก
ของเขาไม่พบ และเมื่อเห็นว่าข้าศึกได้ยึดค่ายของเขาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งยังมีความ มีดอยู่ข้างหน้าเข้าอีก สองสาม
ชั่วโมงพอจะหนีเอาตัวรอด เราจึงเริ่มออกเดินทางไปทางทิศใต้โดยกลุ่ม ดาวว่าว (The Southern Cross) เป็นที่หมาย 
เขาหมอบคลานผ่านยามของฝ่ายข้าศึก แล้ว-ว่ายน้ าข้าม แม่น้ า และในที่สุดก็หนืออกมาได้โยมีเครื่องแต่งตัวแต่เพียง
เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น และรองเท้า สองสาม วันต่อมาทั้งกลางวันและกลางคืน เขามุ่งเดินไปทางทิศใต้ และต้องหลบ
ซ่อนคนพ้ืนเมืองฝ่ายข้าศึกบ่อย ๆ เขาได้ยิงกวางเป็นอาหาร 

คืนวันหนึ่งเขาได้เข้าไปในหมู่บานซึ่งคิดว่าเป็นมิตร แต่แล้วปีนของเขาก็ถูกลักขโมยไป เขาจึง ต้องกลับเป็นผู้
หลบหนีอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีอาวุธส าหรับป้องกันตนเอง หรือยิงสัตว์เป็นอาหาร อย่างไรก็ ดี เขาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ ใน
เมื่อโอกาสแห่งชีวิตเหลืออยู่ จึงได้พยายามเดินต่อไป จนกระทั่งในที่สุด ได้โป ถึงสุสานที่แห่งหนึ่ง ณ ที่นั่นเขาได้พบ
พรรคพวกของเขาบางคนซึ่งหลบหนีมาได้เช่นกัน หลังจากนั้นก็ รอนแรมต่อมาจนถึงท้องถิ่นที่เป็นมิตรด้วยความ
ปลอดภัย แต่คนพวกนี้คงต้องประสบความยากส าบาก อย่างมหันต์ สามสัปดาห์โต้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่ถูกโจมดี และ
ส่วนใหญ่เซลูส์ต้องอยู่คนเดียว ถูกไล่ ติดตาม อดอาหาร หนาวอย่างสาหัสในตอนกลางคืน และร้อนเหงื่อหยดในตอน
กลางวัน 

ไม่มีคนใดท่ีจะผ่านความยากส าบากอย่างนี้มาได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีความอดทนเป็นพิเศษ แต่เซลูส์เป็นคนที่ได้
บ ารุงตนเองให้แข็งแรงมาตั้งแต่เด็ก ด้วยการรักษาตัวและออกก าลังกาย และเขาก็ ตั้งใจบากบั่นอยู่ตลอดเวลา 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าท่านต้องการผ่านพ้นการผจญภัยเช่นนี้ด้วยความปลอดภัย ในเมื่อท่านเป็น ลูกเสือเตรียม
เป็นผู้ใหญ่และมิ'ใช่ดีแต่ปาก ท่านจะต้องปีกอบรมตนเองให้แข็งแรง มีอนามัยดีและคล่องแคล่วว่องไว ตั้งแต่เด็ก
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ใบความรู้ 

เข็มทิศ 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศ ท าข้ึนจากแม่เหล็กแท่งเล็ก ๆ ติดกับแกนให้หมุนไปโดยรอบ อย่างอิสระ 
โดยอาศัยคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ว่า เมื่อแขวนให้หมุนอย่างอิสระแล้วปลายข้างหนึ่งจะชี้ไป ทางทิศเหนือเสมอ  
บนหน้าปัดของเข็มทิศจะมีเครื่องหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศต่าง ๆ 
ชนิดของเข็มทิศ 

เข็มทิศมหีลายชนิด เช่น 
- เข็มทิศตลับ เป็นเข็มทิศแม่เหล็กเล็ก ๆ หาแนวทิศเหนือได้อย่างเดียว 
- เข็มทิศแบบเลนชาติก ฝาตลับมีช่องเล็ง ขึงเส้นลวดไว้ตรงกลางเพ่ือช่วยในการเล็งที่หมาย 
- เข็มทิศข้อมือ 
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เป็นเข็มทิศท่ีนิยมใช้ในวงการลูกเสือ เข็มทิศซิลวา (Silva) 
เป็นเข็มทิศท่ีท าในประเทศสวีเดน มีไม้โปรแทรกเตอร์รวมอยู่ด้วยกัน นิยมใช้กันทั่วโลก1 เนื่องจากใช้ท า

แผนที่และหาทิศได้ดี นอกจากใช้ง่ายแล้วยังพกพาสะดวกและราคาถูกด้วย 

 

เข็มทิศซิลวา (Silva) 
ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส 
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรชี้ทิศทางท่ีจะไป  
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4. เลนส์ขยาย 
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได้ บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ขีดต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม อยู่บนหน้าปัดตรงโคนลูกศรชี้ทิศทาง 

 
วิธีใชเ้ข็มทิศซิลวา 

ควรใช้เข็มทิศห่างจากสิ่งที่เป็นเหล็กหรือวงจรไฟฟ้า ระยะปลอดภัยโดยประมาณมีด้งนี้ หมวกเหล็ก  
1 หลา โทรศัพท์,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต์ 20 หลา สายไฟฟ้าแรงสูง 60 หลา 
การหาทิศ 

วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือ ค่อย ๆ หมุนหน้าปัดของ เข็มทิศให้
ต าแหน่งตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศ เมื่อปรับ เข็มตรงกับทิศเหนือ
แล้ว จะสามารถอ่านทิศต่าง ๆได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถน าเข็มทิศไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่น การเดินทางไกล การส ารวจป่า การผจญภัย การ
ส ารวจและการเยือนสถานที่ เป็นด้น เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศท่ีจะมุ่งหน้า ไปให้ทราบก่อนว่าเป็นทิศ
ใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้ กรณีบอกมุมอะซิมุท มาให้และ
ต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด สมมุติว่ามุมอะซิมุท 60 องศา 

1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2) หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดต าแหน่งตั้งมุม 
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บนกรอบ

หน้าปัด ทับสนิทกบัเครื่องหมายหัวลูกศร'ที่พิมพ์ไว้ 
4) เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนวลูกศรชี้ ทิศทาง

เป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 
กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุท จากต าบลท่ีเรายีนอยู่ไปยังต าบลที่เราจะเดินทางไป 

1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2) หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือต าแหน่งที่เราจะเดินทางไป  
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3) หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสีแดงในตลับ
เข็มทิศ 

4) ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือค่าของมุมที่เราต้องการ
ทราบ 

การใช้เข็มทิศหาพิกัดต าแหน่งในแผนที่ 

ก่อนอ่ืนจะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใช้เข็มทิศช่วยในการวางแผนที่ให้ถูกทิศทาง หรือ
วางแผนที่ให้ขนานกับเส้นทางหรือถนนพ้ืนที่จริงการวางขนานกับเส้นทางต้องระวังไม่ให้กลับทางทิศ เหนือ - ใต้
โดยตรวจสอบสิ่งอ่ืนบนแผนที่ประกอบอย่างน้อย 2 แห่ง 

วางเข็มทิศบนแผนที่ให้เครื่องหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่จากนั้นก็หมุน กระดาษแผนที่ 
(อย่าให้เข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรชี้ทิศเหนือแล้วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่แล้ว หมุนแป้นบอกองศาให้ตรงทิศ 

 
จากนั้นให้มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศกับบนแผนที่ลัก 2 แห่งเช่นบนภูมิประเทศ A และ a บนแผน

ที่กับ ธ บนภูมิประเทศและ b บนแผนที่ใช้บรรทัดลากเส้นจาก A a และ ธ b และต่อเส้นให้ตัด กันจะไต้ต าแหน่ง 
C บนแผนที่คือที่ที่เ'รายืนอยู่ 

 
ขั้นต่อไปจะหาต าแหน่งใด ๆบนแผนที่ว่าของจริงบนภูมิประเทศอยู่ที่ใดก็หาได้จากแผนที่และตั้ง มุมเข็ม

ทิศไปได้ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศได้โดยเทียบมาตราส่วนบนแผนที่ 
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ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ 
1. จับถือด้วยความระมัดระวังเพราะหน้าปัดและเข็มทิศบอบบางอ่อนไหวง่าย 
2. อย่าให้ตก แรงกระเทือนอาจท าให้เสียหายได้ 
3. ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า 
4. อย่าให้เข็มทิศเปียกน้ าจนขั้นสนิม 
5. อย่าไหใกล้ความร้อนเพราะเข็มทิศจะบิดงอ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 4 การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี 12   แผนที่   เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ต1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดรูปสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้นๆที่ฟังและอ่าน 

 ค 2.1 ป.5/1 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนใน
รูปทศนิยม 

ส1.1 ป.5/2 ระบุลักษณะ ภูมิลักษณะที่ส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 บอกเครื่องหมายต่าง ๆ ในแผนที่ได้ 
3.2 สามารถใช้มาตราส่วนในการเขียนแผนที่ได้ 
3.3  บอกเส้นทางระยะสั้นๆ ที่ก าหนดให้ตามแผนที่ 

   3.4  ระบุ/วาดรูปสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟัง
และอ่าน 

  3.5  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม 

 3.6  ระบุลักษณะ ภูมิลักษณะที่ส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ 
 

4. เนื้อหา 
4.1 แผนที่ชนิดต่าง ๆ 
4.2 ระยะทางในแผนที่/มาตราส่วนของแผนที่ 
4.3 การอ่านแผนที่ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง-เกม 
 5.2 แผ่นภาพแผนที่ 
 5.3 ไม้บรรทัด สายวัด 
 5.4 ใบความรู้เรื่องแผนที่ 
 5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
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6.1 พิธีเป็ด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเรียนรู้ตามฐานโดยมีผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือรุ่นพี่เป็นวิทยากร ด้งนี้  

ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องแผนที่  
ฐานที่ 2 การอ่านแผนที่ 
ฐานที่ 3 การวัดระยะทาง/มาตราส่วนของแผนที่  
ฐานที่ 4 การหาทิศในแผนที่ 

 4) ลูกเสือกลับมารวมกอง ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือจัดท าแผนที่หมู่บานที่ตนเอง อาศัยอยู่
โดยให้แสดงเครื่องหมาย สัญลักษณ์และสีในแผนที่ด้วย 

  6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
 7.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการปฏิบัติ 
 7.2 สอบถามความเข้าใจในเรื่องการใช้แผนที่และการอ่านแผนที่ 

 
8. คุณธรรม 

8.1 ความพอเพียง 
8.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
8.3 รับผิดชอบ 
8.4 ความกตญัญู 
8.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 12 

เพลง 
เดินวน 

เดินเอยเดินวน ขอ
ถามสักนิด ทิศเหนือ
หรือทิศใต้ 

เกม 
ทิศทั้งสี่ 

1. ผู้ก ากับลูกเสือก าหนดทิศให้สี่ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 
2. การเล่น 

2.1 ให้ลูกเสือมายืนรวมกันตามสบาย จะหันหน้าหันหลังไปทางทิศใดก็ไต้ 
2.2 ชี้แจงกติกา  

สี่คนสี่คน อยู่ทิศ
อะไร ทิศไหน
บอกมา 
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- เมื่อผู้ก ากับลูกเสือบอกทิศ โดยค าพูดสั้น ๆ ว่า เหนือ ใต้ ออก ตก ลูกเสือทุกคน จะต้องหัน 
หน้าไปทางทิศนั้นทันที 

 

กติกา ใครหันหน้าผิดทิศ คนนั้นออกจากการเล่น ผู้ก ากับลูกเสือจะเริ่มบอกทิศต่อไป และ ให้ผู้ที่
หันหน้าไม่ถูกทิศตามชื่อทิศจะต้องออกจากการเล่น จนกว่าจะเหลือลูกเสือคนสุดท้าย ผู้นั้นคือผู้ ชนะ 

 

ใบความรู้ 

แผนที่ 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพ้ืนผิวโลก ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและ ,ที่มนุษย์ สร้าง
ขึ้นโดยจ าลองไว้บนวัตถุพ้ืนระนาบมาตราส่วน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้แสดงด้วยเส้น สี และสัญลักษณ์ ต่าง ๆ เช่น 

ประเทศไทย เริ่มท าแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ ส่งหน่วยท า แผนที่

ทางอากาศมาท าการส ารวจและจัดท าแผนที่ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 (2 ซ.ม. ต่อ กม.) และกรม แผนที่ทหารไต้
ด าเนินการต่อมาจนปัจจุบัน 

ชนิดของแผนที่ 
แผนที่'โดยทั่ว,ไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
- แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลกความสูงต่ า ใช้แสดงต าแหน่ง ระยะทาง และเส้นทาง 
- แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพ้ืนผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ า ละเอียดกว่าและใช้ ประโยชน์ไต้

มากกว่าแผนที่แบนทบ 
- แผนที่ภาพถ่าย ท าขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกต้องมากกว่าแผน ที่ชนิด

อ่ืนมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ยังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น 
- แผนที่ทัว่,ไป เช่น แผนที่โลก แผนที่ประเทศต่าง ๆ 
- แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ าของภูมิประเทศ  

สีนี้าเงินแก่ แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก 
สีฟ้าอ่อน แสดงถึง เขตนี้าข้ึน หรือไหล่ทวีป 
สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ า 
สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง 
สีแสด แสดงถึง ภูเขาท่ีสูงปานกลาง 
สีแดง แสดงถึง ภูเขาท่ีสูงมาก 
สีนี้าตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมาก ๆ 
สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหิมะปกคลุม 
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- แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี 
- แผนที่เดินอากาศ ใช้ส าหรับการบิน เพ่ือบอกต าแหน่ง และทิศทางของเครื่องบิน 
- แผนที่เดินเรือ ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง 
- แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยต่าง ๆ 
- แผนที่การขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศฯลฯ 

สีที่ใช้ในแผนที่ 
สีด า ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน 
สีแดง ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
สีน้ าเงิน  ใช้แทน'รายละเอียดที่เป็นน้ าหรือทางน้ า เช่น ทะเล แม่น้ า บึง ฯลฯ  
สีเขียว ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นป่าไม้ และบริเวณท่ีท าการเพาะปลูก 
 สีน้ าตาล     ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง 

 
เส้นความสูงในแผนที่ 

บริเวณภูเขา จะมีเส้นสีน้ าตาลเป็นวงรอบภูเขาเป็นวงๆ แต่ละวงนั้นจะห่างไม่เท่ากัน บางวงใกล้ชิด กัน 
บางวงห่างกัน เป็นเส้นแสดงความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์) เราจะทราบ
ว่าภูเขานี้สูงเท่าใด ลักษณะขัน หรือลาดได้จากเส้นนี้โดยระยะแต่ละวงนั้นสูงต่างกัน 500 ฟุต ถ้าวงอยู่ชิดกันก็จะ
ขัน วงห่างกันก็จะลาด 

การอ่านแผนที่ 
วางแผนที่ในแนวราบ บนพื้นที่ได้ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดให้แนวต่าง ๆ ในแผนที่

ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนวโดยทั่วไปแผนที่จะบอกท่ีตั้งของสิ่งต่าง ๆ ระบบที่ใช้ในการหาที่ตั้ง
ของสิ่งต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันมี 2 ระบบ คือ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และระบบพิกัดตาราง 
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ใช้ค่าละติจูดหรือเส้นรุ้ง และลองติจูดหรือเส้นแวง เป็นตัวก าหนดที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ละติจูด 
เป็นเส้นที่ขดีรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเส้นศูนย์สูตร (อิเควเตอร์) เป็นเส้น ก าหนดเขตแบ่งโลกเป็นซีก
โลกเหนือและซีกโลกใต้ เส้นละติจูดที่อยู่เหนือและใต้เส้นศูนย์สูตรเรียกว่า ละติจูดเหนือและละติจูดใต้ มีจ านวนซีก
โลกละ 90 เส้น มีหน่วยเป็นองศา ที่ขอบแผนที่จะมีเลขก ากับว่า 10, 20, 30 เราก็ทราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 
30 องศา 

ลองติจดู เป็นเส้นที่ลากจากจากข้ัวโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้โดยเริ่มจากเส้นที่ลากผ่านเมืองกรีนิช ประเทศ
อังกฤษ เป็นเส้นลองติจูดที่ 0 องศา ถ้าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก มี 180 เส้น ถ้าวัดไปทางซ้ายมือ
จะเป็นซกีโลกตะวันตก มี 180 เส้น มีหน่วยเป็นองศาเช่นกัน 
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ในแผนที่ จะมีตัวเลขก ากับที่ขอบบน เช่น 20 , 30 , 40 , 50 เราก็ทราบว่า 20 องศา, 30 องศา , 40 
องศา และก็ทราบว่าบริเวณนั้นอยู่ซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก 

 

ระบบพิกัดตาราง 
อาศัยเส้นตรง 2 ชุด เป็นตัวก าหนดที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ เส้นคู่ขนานในแนวตั้งเรียกว่า เส้นพิกัด ตั้ง เส้น

คู่ขนานในแนวนอนเรียกว่า เส้นพิกัดราบหรือนอน เส้นคู่ขนานทั้ง 2 ชุดจะตัดกันเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่า 
พิกัดกรีด ระหว่างเส้นคู่ขนานแต่ละคู,ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบ่งย่อย ออกเป็น 10 ช่องเท่า ๆ กัน 

ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ต่อครึ่ง กม.) 

ตัวอย่างการหาพิกัดจุด Aในระบบตาราง 
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ส้อมรอบจุด A 
(2) อ่านเส้นพิกัดในแนวนอน โดยอ่านตัวเลขท่ีก ากับเส้นแนวนอนจากซ้ายไปขวาที่ผ่านรุด A 
(3) อ่านเส้นพิกัดในแนวตั้ง โดยอ่านตัวเลขท่ีก ากับเส้นแนวนอนจากล่างขึ้นบนที่ผ่านรุด A 
(4) น าเลขชุดที่อ่านได้ในข้อ (2) และ (3) มาเรียงต่อกันตามล าดับ ตัวเลขนี้จะเป็นพิกัดของจุด A 
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จุด A = 937604 
จุด B = 920585 
จุด C = ..............  
จุด X = ..............  
จุด Y= ................  

จากตารางนี้ต าแหน่งของจุด A จะอยู่ที่เส้น 93.7 ดัดกับเส้น 60.4 จึงเขียนและอ่านเป็น 937604 เรียงกัน 
โดยไม่เขียนและไม่อ่านว่าจุด ต าแหน่งจุด ธ ก็เช่นเดียวกันอยู่ที่เส้น 92 พอดีก็คือ 92.0 ดัดกับเส้นที่ 58.5 ก็อ่าน 
920585 

ระยะทางในแผนที่ 
เป็นมาตราส่วนที่ย่อขนาดลง คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ เช่น 1: 

50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนที่เท่ากับ 50,000 หน่วยของระยะในภูมิประเทศ (ต้องเป็นหน่วย
เดียวกัน ตัวอย่าง: 1 เซนติเมตรในแผนที่เท่ากับระยะทาง 500 เมตรในพ้ืนที่) 
การหาทิศในแผนที่ 
ปกติหัวกระดาษแผนที่จะเป็นทิศเหนือมีลูกศรชี้อยู่ วางแผนที่ให้หัวลูกศรในแผนที่ชี้ไปทางทิศ เหนือตามเข็มทิศ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
ลูกสาวกับพ่อ 

พ่อคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่แต่งงานกับชาวสวน “ลูกสาวสบายดีหรือไม่ ต้องการอะไรหรือเปล่า” 
พ่อถามอย่างห่วงใย ลูกสาวคนโตจึงตอบว่า “สบายดีจ้ะพ่อ ลูกไม่เลยต้องการอะไรอีกนอกจาก อยากให้ฝนตกมา
มาก ๆ พืชผลในสวนจะไต้งอกงามดี” ต่อมาพ่อก็ไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็ก ที่เป็นภรรยาของช่างปันหม้อ พ่อก็ถาม
เช่นเดียวกับท่ีถามลูก สาวคนโต “ลูกสาวสบายดีหรือไม่ ต้องการอะไรหรือเปล่า” ลูกสาวที่เป็นภรรยาช่างปั้นหม้อ
ก็ตอบว่า “สบายดีจ้ะพ่อ ลูกต้องการเพียงอย่างเดียวคือ ไม่ให้ฝนตก ต้องการมีแดดจ้า ๆ หม้อดีนที่ตากไว้ก็จะแห้ง 
เร็วจ๊ะพ่อ”  

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเรามักต้องการแต่สิ่งที่เป็นผลประโยชน์กับตนเองเป็นอันดับแรก ทิศทางการ 

แสวงหาความต้องการจึงมีความแตกต่างกัน แต่หากมีทิศทาง เป้าหมายดังเข็มทิศก็ จะน าพาไปลู่เป้าหมายชีวิตไต้
อย่างมั่นคง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยที่ 4 การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 นักเดินทาง เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ต1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดรูปสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้นๆที่ฟังและอ่าน 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 สามารถบอกเครื่องหมายจราจรและสัญลักษณ์ในกิจกรรมการเดินทางไกล 
 3.2  เดินทางไกล ไป - กลับ รวมระยะทาง 10 กิโลเมตรได้ 
 3.3  ระบุ/วาดรูปสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟัง

และอ่าน 
 

 

4. เนื้อหา 
4.1 กฎและเครื่องหมายจราจรและสัญลักษณใ์นกิจกรรมการเดินทางไกล 
4.2 การเดินทางไกล 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบความรู้ 
5.3 ภาพเครื่องหมายจราจร 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือ เกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ ร่วมกันสนทนาอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
- กฎและเครื่องหมายจราจร 
- การปฏิบัติตามกฎจราจร 

(2) การปฏิบัติตนในการเดินทางไกล 
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(3) หมู่ลูกเสือร่วมกับเพื่อนวางแผนการเดินทาง และการเก็บข้อมูลหลักฐานการ 
เดินทาง 

(4) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือเดินทางไกล ไป - กลับ ในระยะทางประมาณ10  
กิโลเมตร กับเพ่ือน กับหมู่ลูกเสือ อาจโดยรถจักรยาน การเดินเท้า โดยการขึ้น รถยนต์ในขณะเดินทางไกลให้
ลูกเสือได้วาดภาพ เสก็ตภาพ ถ่ายภาพสิ่งประทับใจ หรือสถานที่ ที่ประทับใจ หรือถ่ายภาพเป็นความทรงจ า
เมื่อกลับมาแล้วให้รายงาน ต่อผู้ก ากับลูกเสือด้วยวาจาและน าผลงานมาแสดงให้ผู้อ่ืนได้ชมพร้อมอธิบายผลงาน 
นั้นด้วย (นิทรรศการผลงานการเดินทางไกล) 
 

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

กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือ เกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) หมู่ลูกเสือน าเสนอผลงานการไปเดินทางไกล ด้งนี้ 
- รายงานต่อผู้ก ากับลูกเสือด้วยวาจา 
- น าหลักการการบันทึก รูปภาพ หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีวางแผนไร้มาน าเสนอให้ลูกเสือ อื่น 

ๆ ได้รับรู้ 
- หรือจัดนิทรรศการผลการเดินทางไกล 

(2) หมู่ลูกเสืออ่ืน ๆ ร่วมกันชื่นชม ซักถาม 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือแสดงความชื่นชม และเพ่ิมเดิมแนวคิดท่ีเหมาะสม 

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

7. การประเมินผล 
สังเกต และศึกษาผลงานการแสดงถึงการเดินทางไกลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้ประโยชน์ 

8. คุณธรรม 
8.1 ความพอเพียง 
8.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
8.3 รับผิดชอบ 
8.4 ความกตญัญู 
 8.5   อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 13 

ข้ามถนน 

อย่ามองเหม่อต้องดูข้างหน้า อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน 
หากยวดยานหลายก็ต้องอดใจทน        อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุก ๆ คนจงระวังเอย 

เดินทางไกล 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ไม่เอาไฟแดง 

ณ เมืองแห่งหนึ่งซึ่งรถติดเป็นประจ า มีชายคนหนึ่ง เบื่อรถติดมาก แต่ก็ไม่รู้จะท าอย่างไรดี ไต้แต่บ่นและ
ด่าไปวันๆ จนวันหนึ่ง เทวดาทนเสียงบ่นของชายคนนี้ไม่ไหว จึงไต้ลงจากสวรรค์มาหา ชายคนนี้แล้วถามว่า "ข้าทน
ฟังเจ้าบ่นทุกวันจนเบื่อแล้ว เจ้ามีปัญหาอะไรไหนลองเล่ามาซิ" ชายคนนั้น เห็นเทวดาก็ตกใจ แต่ก็ไม่รู้จะท ายังไง 
ไต้ตอบว่า "ที่ผมบ่นก็เพราะเมืองนี้รถติดมาก ผ่านไปที่ไหนรถก็ ติดกันยาวเหยียด" เทวดาถามชายคนนั้นว่า "แล้ว
เจ้าต้องการอะไรล่ะ จะให้ข้าท าให้รถทั้งหมดหายไป จากโลกนี้เลยก็ไต้นะ แต่รถของเจ้าก็ต้องหายไปด้วยนะ เพ่ือ
ความยุติธรรม" ชายคนนั้นก็ค้านขึ้นว่า "ไม่เอาหรอก แบบนั้นผมจะไปท างานยังไงล่ะท่าน เอางี้ก็แล้วกัน ผมขอให้
ต่อจากนี้ไปเมืองนี้ไม่มีไฟแดง อีกต่อไป" เทวดาจึงตอบว่า "เอางั้นก็ไต้" แล้วหลังจากนั้นมา เมืองนี้ก็ไม่มีไฟแดงอีก
เลย ไม่ว่าจะขับรถผ่านไปแยกไหน ไฟจราจรทุกด้านก็กลายเป็นไฟเขียวหมดตลอดเวลา ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย 
ในที่สุดชายคนเติมจึงต้องขอร้องให้เทวดาเปลี่ยนกลับไปเป็นไฟ 3 สี เหมือนเติม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิบัติตามกฎช่วยให้เกิดความปลอดภัย 

 

เพลง 

เดินทางไกล เดินทางไกล 
เหนื่อยอย่างไรไม่เคยหวั่น  
เดินทางไปในกลางดง  
มุ่งหน้าไปไม่ย่อหย่อน 

ไปไปซิไปไปซิไปด้วยกัน  
ร่วมใจกันและสามัคคี ใจนึกทะนง 
หลงเพลินเขาดอย  
ลืมทุกข์ร้อนมุ่งสู่ปลายทาง 
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แก ้ตนให้เป็นคนมีปัญญา 

วิธีแก้ตนให้เป็นคนมืปัญญา ประการหนึ่งคือ หยุดพูดในสิ่งที่ไม่ดี เพราะค าพูดคือประตูด่านแรก ที่ส่งผล
ต่อชีวิต คนพูดจาแง่ร้าย พูดมากเกินไป ชอบบ่น หรือวิจารณ์ตลอดเวลาย่อมเกิดภาวะ ความเครียดตามมาเสมอ 
เป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายตามมา 

ลูกเสือจึงควรคิดว่า ค าพูดเป็นเพียงลมปาก ชีวิตเราดี หรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการกระท า ส่วนชีวิต คนอ่ืนจะดี
หรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค าพูดของเรา 

เราจึงควรนึ่งสงบไว้บ้าง ควบคุมตนเอง ควบคุมค าพูดของเราไห่ได้ อย่างนี้เรียกว่า เอาชนะใจ ตนเอง เป็น
การเกิดปัญญา แด่หากเรายังเอาชนะใจตนเองไม่ได้ ควบคุมไม่ได้แม้แด่การพูดของตนเอง เราย่อมเป็นทาสของสิ่ง
อ่ืน ๆ ต่อไปไม่หยุดยั้ง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า“การควบคุมตนเอง ต้องใช้ปัญญา ใช้สมองคิด และระงับที่ใจ” จึงจะเรียกได้ว่าเป็น คนมืปัญญา
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ใบความรู้ 
เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย 

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นสัญญาณไฟหรือป้าย สัญญาณไฟจราจร 

สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดตั้งตามทางแยกต่างเพ่ือควบคุม การจราจรตามทาง
แยก โดยทั่งสามสี ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียวคือ ให้รถไปได้ 
ส าหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เช่น มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู่ ใช้ส าหรับทางแยกท่ีไม่ พลุกพล่านหมายถึง 
ให้ระมัดระวังว่ามีทางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง, สัญญาณไฟ จราจรส าหรับการช้ามถนน  
เป็นด้น 

สัญญาณไฟจราจรส าหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 
  สีแดง หมายถึง  ให้รถทุกคันหยุดหลังแนวเส้นที่ก าหนดไว้ 

สีเหลือง หมายถึง  ให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยุด หรือให้รถที่จอดอยู่เตรียมแล่น 
สีเขียว หมายถึง  ให้รถแล่นผ่านไปได้ 

สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสัญญาณไฟ มี 2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 

สีแดง หมายถึง ห้ามข้ามถนน  
   สีเขียว หมายถึง ข้ามถนนได้ 
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ป้ายจราจร เป็นป้ายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ป้ายบังคับ มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายก าหนด ต้องท าตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา 
- ป้ายเตือน มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีด า จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า 
- ป้ายแนะน า เป็นป้ายที่แนะน าการเดินทางต่าง ๆ อาทิ ทางสัด ป้ายบอกระยะทาง เป็นด้น 

ป้ายจราจร ความหมาย 
   แสดงต าแหน่งทางข้ามถนน 

   เครื่องหมายทางข้ามถนน 

<$> 

โรงเรียน ระวังเด็ก : ทาง ข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถ ให้ข้าลง
และระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้า เด็กนักเรียน
ก าลังเดินข้ามถนน ให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไป ได้โดยปลอดภัย ถ้า
เป็นเวลาที่โรงเรียนก าลังสอน ให้งดใช้เสียง สัญญาณและห้ามให้เกิดเสียง
รบกวนด้วยประการใด ๆ 

 ระวังคนข้ามถนน : ทาง ข้างหน้ามีทางส าหรับคนข้ามถนน หรือมี หมู่บ้าน
ราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ ข้าลงพอสมควร 
และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนก าลังเดินข้าม ถนนให้หยุดให้คนเดินข้าม
ถนนไปได้โดยปลอดภัย 

o 

เฉพาะคนเดิน : บริเวณท่ีติตั้งป้ายเป็นบริเวณท่ีก าหนดให้เฉพาะคน  
เดินเท่านั้น 

 

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ ต  อไปได้
ตัว ยระ มัดระวัง 

® 

ให้ทาง : รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้า ในทาง
ขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีด ขวางการจราจร
ที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วย ความระมัดระวัง 
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ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ผู้อ่ืน และเป็นตัวอย่างที่ดี ควรปฏิบัติในการเดินถนน ตังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท้า เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านซ้ายของทางเท้า 
2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมื่อมีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง 
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีอ่อน 
4. เดก็ท่ียังข้ามถนนไม่เป็น ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลโดยจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในห่างขอบถนน การเดินข้ามถนน 

เพ่ือความปลอดภัย'ให้ปฏิบัติ ด้งนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟส าหรับคนข้าม ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี ต ารวจอ านวย

ความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้ และระมัดระวังรถที่ขับแซงข้ึนมา 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามท่ีมีสัญญาณไฟ หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ ระมัดระวัง 

หยุดที่ขอบทางก่อน มองดูรถทางขวา หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถทางขวา อีกครั้ง เมื่อไม่มีรถหรือ
รถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรวิ่ง ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลางถนน ไม่วิ่ง เล่น
หยอกล้อ คุยโทรศัพท์ หาของในกระเป๋าหรือก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนนเด็ดขาด เพราะอาจ เสียหลัก หก
ล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 

4. เพ่ิมความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยก และบริเวณท่ีมีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถประจ า ทาง 
ซอยที่มีรถจอด 

5. การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใด และระมัดระวังรถที่วิ่ง ย้อนศรหาก
เป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลาง หากไม่มีรถค่อย ข้ามครึ่งหลัง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 4 การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ประเทศอาเซียน เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ท3.1 ป.5/4 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา 
 ต3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและน าเสนอด้วยค าพูด/การเขียน 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมวันอาเซียน 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 บอกชื่อประเทศและเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ 
1.2  กล่าวค าทักทายด้วยภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ทุกประเทศ 
1.3  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา 
1.4  ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยค าพูด/การเขียน 

 
4. เนื้อหา 

1.2 ชื่อประเทศในอาเซียน 
1.3 เมืองหลวงประเทศอาเซียน 
1.4 การแต่งกาย / วัฒนธรรม (อาหาร การแสดงการทักทาย) 
1.5 ความประทับใจ / จุดเด่นของประเทศในอาเซียน 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1.6 แผนภูมิเพลง 
1.7 แผนภูมิรูปภาพแสดงชนชาติอาเซียน 10 ประเทศ 
1.8 แผนภูมิรูปภาพแสดงสถานที่ / สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน 
1.9 หนังสือ / Power point ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
1.10 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 6.1 พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลง หรือเกม 
 กิจกรรมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายงานล่วงหน้าให้กลุ่มหมู่ลูกเสือไปสืบค้น เรื่องราวของประเทศ ในอาเซียน 

10 ประเทศ ในประเด็นต่อไปนี้ 
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(1) เสือกประเทศที่ประทับใจและต้องการไปเยือนมาหมู่ละ 1 ประเทศ 
(2) สืบค้นเก่ียวกับชื่อประเทศ ธงประจ าประเทศ ดอกไม้ การแต่งกาย อาหาร สถานที่ส าคัญ 

และการทักทาย สวัสดี ของประเทศนั้น 
2) หมู่ลูกเสือเล่าเรื่องประเทศที่ชอบและต้องการไปเยือนให้ที่ประชุมกองฟัง โดยอาจมิภาพเพลงการ

ทักทายด้วยภาษาของประเทศนั้นด้วย 
6.4 ผู้ก ากับเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 

7. 6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
8. การประเมินผล 

 สังเกตความรับผิดชอบการรับมอบหมายงาน 
 การร่วมมือการเป็นหมู่พวกในกลุ่ม 
 การเล่าเรื่องประเทศท่ีประทับใจและต้องการไปเยือนว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่ (หมายเหตุ : 

กิจกรรมนี้ใช้จัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชา อาเซียนศึกษา) 

9. คุณธรรม 
 ความพอเพียง 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 รับผิดชอบ 
 ความกตญ้ญู 
 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 14 

เพลง 
บุหลงกากา 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

เวลากับนาฬิกา 
แตกต่างแต่เติมเต็ม เวลา... เดนิไปช้างหน้า แต่นาฬิกา.... เดินอยู่ที่เก่า เวลา... ไม่อาจย้อนกลับ แต่นาฬิกา... 

เราหมุนย้อนมันไต้  เวลา... เมือ่สูญเสียไปแล้วไม่อาจเรียกร้องคนไต้ แต่นาฬิกา... เสียก็ซ่อมหรือซื่อใหม่ไต้ เวลา... ไต้
มาฟรีๆ ไม่ต้องแรกกับอะไร แต่นาฬิกา... ยิ่งสวยยิ่งแพงใช้เงินซื่อมากเท่านั้น แล้วอย่างนี้มันจะคู่กันไต้อย่างไร  
ในเมื่อมันแตกต่างกันมาก แต่ถ้าไม่มีนาฬิกาจะรู้เวลาไหม หรือ ถ้ามีนาฬิกาแต่ไม่รู้จักเวลาจะมีประโยชน์อะไรถึงสอง
สิ่งนี้จะแตกต่างกัน แต่ถ้ามันจะคู่กันแล้ว ย่อมมีจุดร่วมกันเสมอเพียงแต่จะมองเห็นหรือไม่ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนทีมี่วิธีแตกต่าง ย่อมช่วยเหลือและเดิมเต็มกันไต้เสมอ เราต้องมองช้ามสิ่งดี ๆ  
ของกันและกันเสมอ  

บุหลงกา กัา ตูอา 
เมเน ชูดา ตูอา 
เรชูม เรชูม เรชูม มูลาลา 
เรชูม เรชูม เรชูม มูลาลา 

แมนซอก ดีเจ มูลา คิคินยา ติงกา 
ตูวา เรชูม เรชูม เรชูม มูลาลา  
บุหลงกา กัา ตูอา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 5 ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีคม เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 -  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 บอกวิธีการเก็บรักษาของมีคม ได้อย่างถูกต้อง 
1.2 ปฏิบัติการใช้เลื่อย และมีดเหลาได้อย่างถูกต้อง 
 1.3  ลูกเสือสามารถจัดท า สมอบก และผ่าฟืนได้ 
 1.4  ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 

4. เนื้อหา 
1.3 วิธีใช้มีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม้ 
1.4 วิธีเก็บรักษามีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม้ 
1.5 การน าไม้มาท าเป็นสมอบก ส าหรับขึงเต็นท์ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 ฐานสาธิตการเก็บมีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลา 
 5.3 ไม้ส าหรับท าสมอบก และฟืน 
 5.3 ใบความรู้ 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

หมู่ลูกเสือเรียนรู้จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติ ดังนี้  
ฐานที่ 1 วิธีใช้และเก็บรักษามีด ขวาน และเลื่อย  
ฐานที่ 2 การพก น าพา และส่งมีด ขวาน เลื่อยให้ผู้อ่ืน  
ฐานที่ 3 การใช้มีดเหลาไม้ท าสมอบก  
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ฐานที่ 4 การใช้ขวานตัดและผ่าไม้เพ่ือท าฟืนก่อกองไฟ 
 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

            6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
   
7. การประเมินผล 

7.1 สังเกตความถูกต้องจากการปฏิบัติขณะสาธิตในฐานกิจกรรม 
7.2 ซักถามให้อธิบายวิธีการใช้และเก็บรักษาของมีคม 

8. คุณธรรม 
8.1 ความพอเพียง 
8.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
8.3 รับผิดชอบ 
8.4 ความกตญัญู 
8.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 15 

เพลง 
ซมป่า 

หมู่นกนับร้อยพัน นะ

เพ่ือนเอยให้เพลิดเพลิน 

สนุกด้งเชื้อเชิญ นะ

เพ่ือนเอยวิไลตา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ชีวิตและธรรมชาติ 

ชีวิตจะมีพลัง ถ้าลูกเสือทุกนาย ตื่นเช้าและนอนแต่หัวค่ า เพราะชีวิตของเราจะเป็นนายของ เวลา หรือเป็น
ทาสของเวลาก็ชื้นอยู่กับเรามีวินัยในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างไร 
เวลาตื่นนอนเป็นหัวใจของชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เราไม่มีวัน เอาชนะธรรมชาติ
ไต้ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เมื่อคนเราควบคุมเวลาตื่น นอนไต้ ย่อมควบคุมเวลาใน
การใช้ชีวิตได้ หากเราควบคุมเวลาในการใช้ชีวิตไม่ได้ ชีวิตเราก็จะรวนไปทั้ง วัน เวลาจะหดลงภาระจะเพ่ิมชื้น อะไรที่
คนท าจะไม่ได้ท า ชีวิตที่ควรจะเรียบง่าย ก็จะยุ่งเหยิงทั้งวันเป็น ทวีคูณ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สุขภาพจิตดี พลังชีวิตก็จะเกิดชื้นการ ด าเนินชีวิตจะ
เป็นไปอย่างราบรื่น  

ป่านี้เขาว่ามีวิหก มาด้วยกัน ๆ 

ชมไพร ป่านี้เขาว่ามีความสุข  

มาก้าวเดิน ๆ ชมไพร 
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ใบความรู้ 
การเก็บรักษามีด ขวาน การใช้และการเก็บรักษามีดและขวาน 

 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือจ าเป็นที่ลูกเสือต้องใช้!,นการอยู่ค่าย เพื่อตัด ทอน เสี้ยมไม้ แต่การใช้ ต้องให้ถูก

วิธีและระวังมิให้เกิดอันตราย ดังนี้ มีด 
มีดเป็นเครื่องมีอที่ใช้ส าหรับฟัน จัก เหลา ผ่า ตัด ลิดหรือถางวัสดุต่าง ๆ เช่น ต้นไม้กิ่งไม้ ต้นหญ้า เนี้อ ผัก 

เป็นต้น มีดมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันตามความเหมาะสมของการใช้งาน เราอาจ จ าแนกมีดตามขนาดไต้เป็น 2 
ประเภท คือ 

1. มีดเล็ก ได้แก่ มีดพกประจ าตัว และมีดที่ใช้ในการท าครัว 
(1) มีดพกประจ าตัว เป็นมีดใช้พกพาติดตัวอยู่เสมอในขณะอยู่ค่ายพักแรม หรือเดินทางไกล ตัวมีด

ประกอบไปด้วยส่วนใบมีดและด้าม มีดพกประจ าตัวมีไว้เพ่ือตัดเชือก ลิดกิ่งไม้ขนาดเล็ก หรืออาจ ใช้ในการประกอบ
อาหาร เป็นตัน หลังจากใช้แล้วต้องเก็บรักษาและซ่อมแซม ต้องหมั่นลับให้คมอยู่เสมอ และชโลมน้ ามันเพ่ือป้องกัน
สนิม หมั่นตรวจดูอย่า'ให้ใบมีดโยกคลอนหรือด้ามมีดแตกหัก 

(2) มีดที่ใช้ในการท าครัว เป็นมีดบางขนาดเล็กส าหรับการประกอบอาหาร อาจไม่จ าเป็นใน การอยู่
ค่ายพักแรม เพราะอาจใช้มีดพกประจ าตัวแทนก็ไตั วิธีการบ ารุงรักษาเช่นเดียวกับมีดพก ประจ าตัว 

2. มีดใหญ่ ได้แก่ มีดโต้ มีดดายหญ้า มีดพร้าถางเป็นมีดที่มีความจ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรม เป็นอย่าง
มาก มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนใบมีดและส่วนด้าม ส่วนใบมีดจะต้องลับให้คม เช็ดให้แห้ง ทาน้ ามันทุกครั้งที่ใช้
งานเสร็จแล้ว การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมต้องหมั่นตรวจดูว่าด้ามมีดอยู่ในสภาพ สมบูรณ์ดีหรือไม่ ใบมีดโยกคลอน
หรือไม่ และถ้าใบมีดโยกคลอนควรเปลี่ยนต้านมีดเสียใหม่เพ่ือความ แข็งแรง วิธีใช้ควรให้ห่างจากผู้อ่ืน และใช้งาน
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทหรือคึกคะนอง 
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ขวาน 
ขวานเป็นเครื่องมือที่ท าด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่ใช้ส าหรับตัด ฟัน ผ่า ตอก ทุบ และถากไม้ อาจจ าแนก

ขวานออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขวานไทย เป็นขวานพ้ืนเมือง เหมาะส าหรับคนไทย และมีขนาดแตกต่างกัน2 ชนิด คือ ขวาน ไทย

ขนาดเล็ก ท าด้วยเหล็กหน้าตรง ด้านคมค่อนช้างบาง กว้างประมาณ 3 นิ้ว และส่วนสันหนาประมาณ 2- 21/2นิ้ว ซึ่ง
มีรูตรงกลางส าหรับสอดใส่ด้าม ซึ่งท าด้วยไม้ยาวประมาณ 12-14 นิ้วขวานชนิดมีน้ าหนักค่อนข้างเบา ขวานไทยขนาด
ใหญ่ มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับขวานไทยขนาดเล็ก แต่มีขนาดใหญ่ กว่าและมีด้านยาวประมาณ 2 เท่า จึงเหมาะที่จะ
ใช้ในงานหนัก เช่น การโค่นและการผ่าไม้ขนาดใหญ่ เป็นด้น 

2. ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากต่างประเทศ ที่นิยมใช้กันมี 2 ชนิด คือ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ท าด้วย เหล็กกล้า 
ด้านคมค่อนช้างบาง กว้างประมาณ 41/2 นิ้ว ส่วนสันกว้างประมาณ 21/2 นิ้วมีช่องเป็นวงรี ส าหรับใส่ด้ามไม้เนื้อแข็ง
ซึ่งมีความยาวประมาณ 14 นิ้ว ส่วนขวานฝรั่งขนาดใหญ่ มีรูปร่างเหมือนกับ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก แต่มีขนาดโตขึ้น
เล็กน้อย และมีด้ามยาวประมาณ 2 เท่า 

ขวานมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนตัว
ขวาน ซึ่งท าด้วยเหล็ก และส่วนด้ามที่ท าด้วยไม้ 

            ภาพส่วนต่าง ๆ  ของขวาน 
 
 
 

การใช้และเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมีอที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือมาก เนื่องจากการ พัก แรมมัก

นิยม เลือกสถานที่เป็นสนาม ป่าไม้ หรือแถวภูเขา ซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ด้นหญ้า จึงจ าเป็นต้อง ตัด ลิด ถาก 
หรือถางให้มีสถานที่เหมาะแก่การพักแรมค้างคืนและแม้ลูกเสือพักอาศัยอยู่ที่ บ้านก็ต้องมีการใช้มีดและขวาน  

ด้งนั้นจึงจ าเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้และการเก็บรักษามีดและขวาน เพ่ือจะ ใช้ได้อ ย่างทนทานและปลอดภัย 
ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. อย่าวางมีดหรือขวานไว้บนพ้ืน เพราะจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นที่เผลอไปเตะหรือ เหยียบเช้า 
นอกจากนั้นการวางมีดและขวานไว้บนพื้นจะท าให้เกิดมีสนิมได้ 

2. อย่าใช้มีดหรือขวานหั่นถาก ตัดฟันวัตถุที่แข็งเกินไป เพราะจะท าให้บิ่นหรือหมดคม ต้องใช้ มีดหรือขวาน
ให้เหมาะกับงาน  
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3. อย่าเอามีดหรือขวานไปหั่น เชือด ตัดของร้อน หรือลนไฟเพราะจะท าให้คมมีดหรือขวนทื่อได้ 
4. การถือมีดและขวานต้องหันคมให้ออกนอกตัว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการพลั้งเผลอ หรือเกิดหกล้ม คมมีดและ

ขวานอาจบาดหรือเฉือนเราได้ 
5. การส่งมีดและขวานให้แก่กัน อย่างใช้วิธีโยนหรือขว้าง แต่ผู้ส่งจะต้องจับล้นมีดหรือขวาน หัน คมมีด

ออกนอกตัว หรือหันด้ามคมลงบนพ้ืน ส่งด้ามมีดหรือขวานให้ผู้รับจับ เมื่อผู้รับจับด้ามมีดหรือขวาน แน่นแล้ว ผู้ส่งจึง
ปล่อยมือ 

6. หลังจากใช้มีดและขวานแล้วทุกครั้ง ต้องล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ทานี้ามันแล้วเก็บเช้าที่ให้ เรียบร้อย 
7. ถ้าเป็นมีดหรือขวานที่มีปลอก มีหน้ากาก ควรสวมปลอกหรือหน้ากากก่อนแล้วจึงเก็บหรือ 

พกพาไป 
8. เมื่อความคมของมีดหรือขวานหมดไป ต้องน าไปลับ กับ

หินลับมีดหรือหินกากเพชรให้คม  

 

การน ามีดและขวานไปใช้อย่างถูกวิธี 
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9. ถ้าด้ามมีด หรือด้ามขวานหลวม แตก หรือร้าวต้องรีบซ่อมแซมให้มั่นคง เพื่อความปลอดภัย ในการ
พกพา 

การใช้มีดเหลาสมอบก ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสืออาจต้องตัดไมีในป่ามาท าสมอบก จึงควร ปฏิบัติด้งนี้ 
1. หาไม้เนี้อแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 นิ้ว มา 2-3 ด้นโดยลิดกิ่งก้านออกให้หมด 
2. ทอนไม้ให้เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุต ตามจ านวนที่ต้องการ 
3. ใช้มีดอีโต้หรือมีดพร้า เสี้ยมปลายท่อนไม้ด้านหนึ่งโดยท ามุมเอียงประมาณ 45 องศา และไม่ ต้องให้

ปลายแหลมมากนักเพราะจะท่าให้ปลายหักง่ายเวลาตอก 
4. หากลูกเสือมีแต่มีดพก เมื่อต้องการเหลาสมอบก เนื่องจากต้องออกแรงมากและมีดอาจแฉลบไต้ 
5. เหลาตัวสมอบกให้เกลี้ยงเกลา 

การใช้ขวานผ่าไม้และตัดไม้ การใช้ขวานตัดผ่าไม้เพ่ือเตรียม
ก่อกองไฟ การใช้ขวานตัดผ่าไม้ระวังอย่าให้พลาดเช้าหาตัวไม่ตัดตาไม้
แข็ง ๆ เมื่อลิดกิ่งที่แห้งหรือเกะกะรอบ ๆ ต้นไม่ให้ลิดตามกิ่งอย่าย้อน
กิ่ง อย่าตัดไม้สดจากต้นจนเหลือใช้ควรอนุรักษ์ล าต้นและกิ่งใกล้ ๆ 
ยอดให้เจริญเติบโตต่อไปมิให้เกิดอันตรายต่อ 

วิธีตัดหรือผ่าไม้ ก่อนจะตัดหรือผ่า ไม้ให้หาขอนไม้ การใช้ขวานผ่าไม้ 
หรือสิ่งของอย่างใด รองพ้ืนที่เสียก่อนจะฟันเฉียงลง อย่าฟันตรง ๆ และระวังในเรื่องที่หมายจับขวานให้มั่นฟันลงที่จุด
ตามต้องการ แต่อย่าเพ่ิมแรงในขณะที่ฟันลงไป  

 

การใช้ขวานตัดไม้และผ่าไม้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 5 ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การผูกเงื่อนส าหรับช่วยชีวิต เวลา 1 ชั่วโมง  

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถผูกเง่ือนที่ใช้ส าหรับช่วยชีวิตคนได้ 
 
2. เนื้อหา 

2.1 การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู 
2.2 การผูกเงือนบ่วงสายธนูสองชั้น 
2.3 การผูกเงือนบ่วงสายธนูสามชั้น 
2.4 การผูกเงื่อนบ่วงสายธนูพันหลัก 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.3 แผนภูมิเพลง 
3.4 แผนภูมิเงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น เงื่อนบ่วงสายธนู พันหลัก 

เงื่อนเก้าอ้ี 
3.5 เชือกประจ ากายส าหรับใช้ผูกเงื่อน และเชือกส าหรับสาธิตการผูกเง่ือน 
3.6 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม 

1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจแยก) 

2) เพลง หรือเกม 

3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงเหตุการณ์อันตรายที่เกิดข้ึน และอาจมีคนต้องการ ความช่วยเหลือ เล่น 

การตกน้ า การตกเหว การไต่จากที่สูง 

2) ร่วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจท าได้โดยการใช้เชือกและเงื่อนต่าง ๆ 
3) แบ่งหมู่ลูกกเสือเรียนผูกเงื่อนตามฐาน โดยผู้ก ากับอธิบายและสาธิต แล้วให้ลูกเสือ แกปฏิบัติ ดังนี้ 

ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธนู 
ฐานที่ 2 เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น และ 3 ชั้น 
ฐานที่ 3 เงื่อนบ่วงสายธนูพันหลัก 
ฐานที่ 4 เงื่อนเก้าอ้ี 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิฑปีิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
5.1 สังเกต ความสนใจ 
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องการแสดงวิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนูและเงื่อนเก้าอ้ี 

6. คุณธรรม 
 6.1 ความพอเพียง 
 6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 รับผิดชอบ 
 6.4 ความกตัญญู 

8.6 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 16
 
 
 

  
 

เชือกขนาดเท่ากัน สองเส้นไม่เท่ากัน
ตลอด บ่วงสายธนู 
กระ หวัดไม่ใช้เชือกเส้นยาว (ซา)

เงื่อน 
ต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด สมาธิ
สอดต่อกันเป็นเส้นยาว อาจ
ช่วยกู้ชีวิตยืนยาว ลากอ้าว 
ๆไม่ขาดหลุด เลย

 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

คิดก่อนพูด 
ชายสองคนเป็นพ่ีน้องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวหนึ่งตัว วันหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาติ ระหว่างทาง

ฝนเทลงมาอย่างหนักท่าให้เสื้อสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบ้านญาติจึงต้องเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าชุดด าแทน เมื่อ
กลับบ้านในตอนเย็น หมาจ าเขาไม่ได้จึงเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผู้น้อง โกรธมาก ร้องด่าพลางไล่ตีหมาไป 
รอบ ๆ บ้าน ชายผู้พ่ีมาพบเช้าจึงร้องห้ามพร้อมกับพูดว่า “อย่าตีมัน อย่าตีมัน” ชายผู้น้องพูดว่า “ตีให้ตาย  
หมาระย า จ าเจ้าของไม่ได้” ชายผู้พ่ีจึงกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า “ถ้าหมาสีขาวของเรามันออกจากบ้านไปแล้ว
กลายเป็นหมาด า เมื่อกลับมาเจ้าจะจ าได้หรือไม่” ชายผู้น้อง จึงได้สติ เพราะไม่สามารถตอบค าถามของพ่ีได้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เวลาเราจะท่าหรือพูดอะไรก็ตามจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน  

เพลง 
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ใบความรู้ 
เงื่อนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี ต่าง  ๆ จะ
เจริญเข้ามาก็ตาม จะเห็นได้ว่าเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่แรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมา หมอจะให้เชือกใน
การผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช้เงื่อนเชือกผูกท าเปลนอน ผูกสายมุ้ง ตอนโตใช้เงื่อน เชือกผูกรองเท้า ผูกเนคไท ผูก
สิ่งของต่าง ๆ และยังใช้เงื่อนเชือกถกัเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มและเครื่อง ใช้ต่าง ๆ หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกยังมี
บทบาทกับเราอีก อาจจะช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากอันตรายได้ ตอนเสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวช้องกับการด าเนินชีวิตของเรา เพราะ ฉะนั้นลูกเสือควรจะต้องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพ่ือจะได้
น าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

คุณสมบัติของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกต่าง ๆ 
เชือกเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผูก จากวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นเส้นเล็ก ๆ ยาวๆ เอามาทบกันหลายๆ เส้น หรือจะ

น ามาฟันกันเป็นเกลียวท าให้มีขนาดใหญ่และยาว เหมาะแก่การใช้งานประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการ 

เชือกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 
เชือกท่ีท าจากพืช โดยน าส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ด้น เปลือก ใยของพืชมาท าความสะอาด แล้วน ามาพัน

เป็นเกลียวหรือทบกันให้มีขนาดพอดื พืชที่สามารถน ามาท าเป็นเชือกได้ เช่น เถาวัลย์ กาบกล้วยตากแห้ง ใยมนิลา 
ด้นกก หวาย ใยฝ้าย เปลือกปอ ไม้ไผ่ (ท าตอกมัดสิ่งของได้) เป็นด้น 

เชือกท าจากอวัยวะบางส่วนของสัตว์ เช่น หนังสัตว์ใยไหม เป็นด้นโดยน ามาเป็นเส้นเล็ก ๆ แล้วน ามา
พันให้เป็นเกลียวหรือทบกันให้มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
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เชือกท าจากแร่โดยเอาแร่บางชนิด เช่น แร่เหล็ก อลูมิเนียมมารีดให้เป็นเส้นเล็ก ๆ เรียกว่าเส้น ใยโลหะ เอา
หลายๆ เส้น แล้วน ามาพันให้เป็นเกลียวหรือใช้งานเป็นเส้นเล็ก ๆ ลวด ลวดสลิง เป็นต้น 

เชือกท าจากสารเคมี หรือเชือกท่ีท าจากเส้นใยสังเคราะห์ไต้จากการน าเอาสารเคมีบางชนิดมา สังเคราะห์
ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ จนไต้เป็นเส้นใยแล้วน าเส้นใยมาทบกัน พันเป็นเชือก เชือกไนล่อน เป็นต้น 

เชือกท่ีเรกน ามาใช้งานทั่วไปในปัจจุบันที่ท าจากวัสดุต่าง ๆ มีชื่อเรียก คือ 
- เชือกป่าน ท าจากเปลือกต้นเฮม หรือกัญชาเป็นเชือกลีเหลืองอ่อน มีความเหนียวและ แข็งแรงดี แต่มี

ความทนทานน้อย ผุง่ายขาดเร็ว ในการที่จะใช้เชือกป่านให้ได้ทนทาน จึงเอา เชือกป่านชุบน้ ามันดิน เรา
เรียกว่าเชือกน้ ามัน มีคุณสมบัติอ่อนตัวไม่ดูดอมน้ า จึงเหมาะที่จะ ใช่ในการผูกสิ่งของได้ดี เชือกน้ ามัน
ขนาดเล็ก 1 นิ้ว เรียกว่า เชือกกัญชา ชาวเรือนิยมใช้ผูกโยงเรือ และใช้ผูกส่วนประกอบเสาใบเรือเล็ก 

- เชือกมะลิลา ท ามาจากเปลือกต้นอะคาบามีมากในประเทศฟิลิปปินส์ เชือกเหนียวแข็งแรงกว่า เชือกป่าน
ชุบน้ ามันดีน มีความอ่อนตัวกว่า แต่ผุเร็วกว่าเชือกป่าน มีประโยชน์ใช้ท ารอก ท าสลิง ใช้ผูกโยงเรือ 

- เชือกกาบมะพร้าว ท าจากเส้นใยมะพร้าว มีน้ าหนักเบาลอยนิ้วใต้ มีความบดดี ไม่อมนา ผุยาก จึงเป็น
เชือกที่เหมาะสมกับการใช้งานในน้ า ประโยชน์ใช้ท าเชือกลากจูงหรือโยงเรือ พ่วงเรือ ท าความสะอาด
ง่าย แต่มีความเหนียวน้อยกว่าเชือกอ่ืน ๆ ขนาดเดียวกัน 

- เชือกมะเล็น เป็นเชือกป่านขนาดเล็ก แด่น'าไปชุบน้ ามันดิน ใช้ใต้'ทนกว่าเชือกป่านธรรมดา ไม่อมน้ า 
ผูกมัดพันรอบปากขอรอก ป้องกันไม่ให้สิ่งของที่แขวนอยู่ในรอกหลุดออกจากขอ 

- เชือกน้ ามัน เป็นเชือกป่านขนาดใหญ่ที่ชุบน้ ามันดีน อ่อนตัวกว่าเชือกป่านธรรมดา ใช้ไต้ทน ไม่อมน้ า กร า
แดดกร าฝนได้ดีกว่าเชือกอ่ืน ๆ 

- เชือกปอ ท าจากปอกระเจา เป็นเชือกขนาดเล็กแข็งก่อนใช้น าไปชุบน้ าก่อน เชือกจะอ่อนตัว และเหนียว 
ท าให้ผูกง่ายขึ้น เชือกปอท าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 

- เชือกสปันยาร้น เป็นเชือกเกลียวหยาบ ฟันเป็นเกลียว 3-4 เกลียว บางชนิดชุบน้ ามันดีน ท าให้เชือกอ่อน
ตัวไม่อมน้ า ใช้ส าหรับอุดรูรั่วต่าง ๆ เช่น อุดตะเข็บเรือขนาดใหญ่ก่อนยาเรือ ด้วยชัน 

- เชือกด้าย ท าจากด้ายดิบหรือด้ายฟอก เป็นเชือกที่อ่อนตัวมาก ขดเก็บได้ง่าย มีลีขาว มอดปลวกไม่ชอบ
อาศัยกัดกิน ประโยชน์ใช้ท าแห อวน สวิง หรือผูกมัดสิ่งของเล็ก มีหลาย ชนิด ขนาดเล็กมาก ๆ ใช้ในการ
ปักเย็บ 

- เชือกสายล็อค ท าจากป่านอย่างดี กักเป็นเส้น ไม่ได้ใช้พันเป็นเกลียวอย่างเชือกชนิดอ่ืน ๆ ใช้ท าสายล็อค
เครื่องวัดระยะทางเดินเรือ ใช้ท าบ่วงบาศ ชนิดที่ท าจากใยไนลอนใช้โรยตัวจาก ที่สูงไต้ คุณสมบัติไม่อม
น้ า ไม่ขาดง่าย 

- เชือกลวด ท าจากโลหะเส้นเล็ก ๆใช้ท าลวดสลิงขึงโยงวัตถุต่าง ๆ คุณสมบัติแข็งแรง ไม่อมน้ า ทนทาน รับ
นาหนักได้มาก ใช้ผูกมัดสิ่งของก็ได้ และเชือกลวดชนิดพันเป็นเกลียวมีไส้เป็นลวด แข็งงอเก็บได้มีก าลง
ยกและฉุดได้มาก ประโยชนใช้ท าลวดขึงโยงสลิงยึดสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่กับที่ เช่น โยงยึดเลาไฟฟ้า 

- เชือกไนลอน ท าจากเส้นใยไนลอนซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ คุณสมบัติเหนียวมาก ไม่ดูดนกทนต่อ ดินฟ้าอากาศ
และความชื้น มอดปลวกไม่กัดกิน แต่มีความยึดตัวได้มากกว่าเชือกประเภทอ่ืน ๆ เหมาะใช้งานทั้งบนบก
และในน้ า ข้อเสียคือปมเงื่อนจะคลายง่าย 
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เงื่อนเชือกตามหลักสูตรลูกเสือโลกมีดังนี้ 
เงื่อนพิรอด (Reef Knot) 

ประโยชน์ 1. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 
2. ใช้เป็นเงื่อนในการพยาบาล เช่น ผ้าผูกพันแผล 
3. ใช้ผูกปลายเชือกของเงื่อนกากบาทญี่ปุ่น 

 

วิธีผูก วิธีที่ 1 
ขั้นที่ 1 ปลายเชือกด้านซ้ายทับด้านขวา 
ขั้นที่ 2-3 อ้อมปลายเชือกด้านซ้ายลงใต้เส้นเชือกด้านขวาให้ปลายเชือกตั้งชื้น แล้วรวบปลาย เชือกเข้าหา

กันโดยให้ด้านขวาทับด้านซ้าย 
ขั้นที่ 4 อ้อมปลายเชือกขวามือลอดใต้เส้นซ้ายมือ จัดเงื่อนให้เรียบร้อย 

 

ขั้นที่ 1 ขดปลายเชือกด้านซ้ายงอเป็นบ่วง สอดปลายเชือกด้านขวาชื้นในบ่วง 
ขั้นที่ 2 ม้วนเส้นขวามือลงอ้อมดานหลังของบ่วง 
ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกเส้นขวามือลงในบ่วง แล้วจัดเงื่อนให้เรียบร้อย 
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เงื่อนขัดสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชน์     1. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดต่างกัน 

2. ใช้ผูกกับสิ่งที่เป็นขอหรือเป็นหูอยู่แล้ว เช่นธงชาติ เป็นต้น 

วิธิผูก ขั้นที่ 1 งอเชือกเส้นใหญ่ให้เป็นบ่วง สอดปลายเส้นเล็กเช้าในบ่วงโดยสอดจากช้างล่าง 
ขั้นที่ 2 ม้วนเส้นเล็กลงอ้อมต้านหลังเส้นใหญ่ทั้งคู่ 
ขั้นที่ 3 จับปลายเส้นเล็กขั้นไปลอดเส้นตัวเองเป็นการขัดไว้จัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย 

 

เงื่อนผูกกระหวัดไม้ (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชน์     1. เป็นเงื่อนผูกสัตว์ เรือ แพ ไว้กับหลักหรือห่วง 

2. ใช้ในเงื่อนบุกเบิก โดยปีดหัวเงื่อนตะกรุดเบ็ดกันเงื่อนตะกรุดเบ็ดหลุดหรือคลาย 
3. เป็นเงื่อนท่ีผูกง่ายแก้ง่าย 

 
 
วิธิผูก  ขั้นที่ 1 อ้อมปลายเชือกไปคล้องหลักหรือราวหรือบ่วง ให้ปลายเชือกอยู่ช้างบนเส้นเชือก  
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ขั้นที่ 2 สอดปลายเชือกลอดใต้เชือกเช้าไป ขั้นที่ 3 อ้อมปลายเชือกข้ามเส้นที่เป็นบ่วงและเส้น
ที่เป็นตัวเชือก 

 

เงื่อนบ่วงสายธนู (Bowline) 
ประโยชน์    1. เป็นเงื่อนท่ีไม่รูดเข้าไปรัดสิ่งที่ผูก จึงเหมาะที่จะคล้องสัตว์ไร้กับหลัก ท าให้หมุนไต้รอบ 

2. ใช้เป็นบ่วงคล้องช่วยคนตกนา ขณะที่ลากข้ันมาจะไม่รูดเข้าไปรัด (เวลาลากต้องจับต้นคอ คนตกน้ า
ให้หงายขึ้น เพื่อให้จมูกพ้นน้ า) 

3. ใช้คล้องคนหย่อนจากที่สูง หรือดึงจากที่ต่ าข้ึนที่สูง วิธี
ผูก วิธีที่ 1 ท าบ่วงนอกตัว (เพ่ือช่วยเหลือหรือคล้องผู้อ่ืน) 

ขั้นที่ 1 ขดเชือกให้เป็นบ่วงคล้าย เลข 6 ถือไร้ด้วยมือซ้าย 
ขั้นที่ 2 มือขวาจับปลายเชือกสอดเข้าไปในบ่วง (สอดจากต้านล่าง) 
ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกอ้อมหลังตัวเลข 6 แล้วสอดปลายลงในบ่วงหัวเลข 6 จัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย 

 

เชือกข้ันมาจนเป็นบ่วงคล้องล าตัวปลายเชือกอยู่บนเส้นเชือก 
ขั้นที่ 2 พลิกข้อมือขวาเข้าหาตัว ตักเชือกจากมือซ้าย (2ก) จนตัวเชือกเข้าไปคล้องข้อมือขวา เป็นบ่วงเลข 6 

ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกอ้อมลอดใต้เส้นมือซ้าย มือซ้ายแล้วดึงลงในช่องหมายเลข 6 ชักมือขวา ออกจากบ่วงเลข 6 

ขั้นที่ 4 สอดปลายเชือกลอดใต้ตัวเชือก เลยข้ามไปเส้นบ่วงจัดเงื่อนให้เรียบร้อย 

 

 
วิธีที่ 2 (เงื่อนบ่วงสายธนู) เป็นการผูกห่วงในตัวเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
ขั้นที่ 1 ใช้มือซ้ายจับเชือกให้เหลือส่วนปลายเชือกประมาณ 1 เมตร มือขวาอ้อมไปหลังจับปลาย 
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พร้อมดึงปลายเชือกมือซ้ายถึงเชือกจัดเงื่อนให้เรียบร้อย 
 
เงือ่นตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch) 
ประโยชน์     1. เงื่อนตะกรุดเบ็ดใช่ในการผูกแน่น เช่น ผูกกากบาท 

2. ใช่ผูกโยง เรือ แพ สัตว์เลี้ยงไว้กับเสาหรือรั้ว 
3. ใช่ท าบันไดเชือก บันไดลิง 

วิธีผูก วิธีที่ 1 (เม่ือสามารถท าเป็นห่วงสวมหัวเสาไต้) 
 
 

 
ขั้นที่ 1 พักเชือกให้เป็นบ่วงสลับกัน (ดังรูป) 
ขั้นที่ 2 เลื่อนบ่วงให้เข้าไปซ้อน (รูป ก.) จนทับกันเป็นบ่วงเดียว (รูป ข.) 
ขั้นที่ 3 น่าบ่วงจากขั้นที่ 2 ข. สวมลงในเสาแล้วดึงปลายเชือกจัดเงื่อนให้แน่ 
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ขั้นที่ 1 พาดปลายเชือกอ้อมหลักไปต้านหลังวกกลับมาต้านหน้าให้ปลายเชือกอยู่ให้ตัวเชือก  
ขั้นที่ 2 ยกปลายเชือก พร้อมที่อ้อมหลังอีกครั้งหนึ่ง 
ขั้นที่ 3 อ้อมปลายเชือกไปต้านหลังแล้ววกกลับมาต้านหน้าลอดตัวเอง จัดเงื่อนให้เรียบร้อย  

ขนัที 2 ขนัที 3 ขนัที 1 วิธีท่ี2 
(เง่ือนตะกรุดเบ็ด) 

เมื่อตอ้งการผูกกับหลกั เสา ตน้ไม ้ซึ่งไม่สามารถท าเป็นบ่วงไปสวมกับวิธีท่ี 1 ไต ้(วิธีนีใ้ช่
มาก ลกูเสือตอ้ง!]กใหค้ลอ่งทัง้สภาพเสาท่ีตัง้อยู่ หรือคานท่ีอยู่ในแนวนอน) 
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เงื่อนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน์ เป็นเงื่อนท่ีใช้ต่อเชือกสองเส้นขนาดเดียวกันอย่างง่ายที่สุด และรับก าลังลากได้อย่างดี บางคน 

เรียกว่า เงื่อนหัวล้านชนกัน 

 

วิธีผูก ขั้นที่ ขั้นที่ ขั้นที่ ขั้นที่ 
 
 
 
 
 

 

ดา้นหลงั 

1 ให้ปลายเชือกซ้อนกันด้งรูป 
2 ผูกปลายเชือก ก. รอบตัวเชือก A ด้วยผูกขัดขั้นเดียวธรรมดา 
3 ผูกปลายเชือก ข. รอบตัวเชือก ธ 
4 ดึงเส้นเชือก A, ธ ให้ปมเงื่อนเข้าไปชนกัน 
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เงื่อนผูกซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน์ 1. ใช้ผูกซุงหรือเสาหนักๆ เพื่อลาก 

2. ผูกสัตว์ เรือ แพ ไว้กับหลักจะยิ่งแน่นเมื่อถูกดึง 
3. ใช้เป็นเงื่อนเริ่มตันในการผูกทแยง 

 

 
  

วิธีผูก ขั้นที่ 1 สอดเชือกให้คล้องรอบตันซุงหรือเสา ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคล้องขั้นที่ 3 พันปลายเชือกรอบเส้นตัวเอง 
3-5 รอบ ดึงตัวเชือก A ให้เงื่อนแน่นตัวเชือก 
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เงื่อนผูกรัง (Tar buck Knot) 
ประโยชน์ ใช้ผูกสายเต็นท์ยึดเสาธงเพ่ือกันล้ม ใช้รั้งต้นไม้เป็นเงื่อนเลื่อนให้ดึงและหย่อนได้ วิธีผูก  

  ขั้นที่ 1 น่าเชือกคล้องกับหลังเสาหรือบ่วง 
ขั้นที่ 2 ใช้ปลายเชือกพันเชือกเส้นยาว โดยพันปลายเกลียวประมาณ 3-4 เกลียว พันลงมาทางด้าน 
เป็นห่วง 
ขั้นที่ 3 ดึงปลายเชือกข้ันไปด้านบน แล้วพันกับเชือกเส้นยาวด้านบนเพื่อกันไม่ให้เกลียวเชือกหลุด 

 

เงื่อนหมายเลข 8 หรือปมตาไก่ 
ประโยชน์ 1. ใช้ผูกปลายเชือกให้เป็นปม 

2. ใช้ผูกแทนการพันหัวเชือกขั้วคราวเอาตัวเชือกท าเป็นบ่วง C ทับปลาย a แล้วอ้อมเชือก a อ้อม
ออกมาทับบ่วง C สอดปลาย b เช้าในบ่วง C ดึงปลาย a และ b จะเกิดปม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 5 ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 การผูกเงื่อนที่ใช้ในชีวิดประจ าวัน เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 สามารถผูกเงื่อนประมง เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลากได้ 
1.2 สามารถผูกเงื่อนขัดสมาธิ หรือเงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้นได้ 
1.3 สามารถผูกเงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกรั้งได้ 

2. เนื้อหา 

2.1 การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกที่มีขนาดเดียวกัน เช่น เงื่อนประมง เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก 
2.2 การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกที่มีขนาดต่างกัน เช่น เงื่อนขัดสมาธิ ขัดสมาธิ 2 ชั้น 
2.3 การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกกับวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

3. สื่อการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แผนภูมิชั้นตอนการผูกเงื่อนประมง เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น 

เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ดและเงื่อนผูกรั้ง 
3.3 เชือกประจ ากายส าหรับใช้ผูกเงื่อน และเชือกส าหรับสาธิตการผูกเง่ือน 
3.4 เชือกส าหรับผูกเงื่อน 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
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4. กิจกรรม 

1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ประสงค์ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ ช่วยกันอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวิต ประจ าวัน และ การใช้

เชือกขนาดต่าง ๆ 
2) แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ให้ผู้ก ากับอธิบายและสาธิตแล้วให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้ ฐานที่ 1 

เงื่อนผูกคนลาก เงื่อนผูกซุง 
ฐานที่ 2 ผูกเง่ือนชัดสมาธิ เงื่อนชัดสมาธิ 2 ชั้น ฐาน
ที่ 3 เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง ฐานที่ 4 เงื่อนผูก
ร่น เงื่อนผูกรั้ง 

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

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกต การร่วมกิจกรรม 
5.2 ทดสอบการผูกเง่ือน 

6. คุณธรรม 
  6.1 ความพอเพียง 
  6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  6.3 รับผิดชอบ 
  6.4 ความกตัญญู 
  6.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

111 

 

 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 17 
ป่าดงพงพี 

ป่าดงพงพีของไทยเรานี้มีมากเกินพอ   อย่ามัวรีรอเชิญชวนช่วยกันขมันขมี  
 ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต์     หลากพันธุไม้งามสดสี  

    ตื่นเกิดเรายามเช้ามุ่งงานทันที    จอบและเสียมของเราก็มี 
            สินทรัพย์ทวีด้วยการกสิกรรม (ช้า) 

 ป่าดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน    แหล่งธารน้าซ่านหลั่งไหล  
    ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณค่า    อยู่ในไพรวัลย์รักคืนถิ่นไทยใจหรรษา  
    หว่างไพรนี้งามหนักหนา     หมั่นขยันทุกรันเวลา 

 สินทรัพย์ได้มาด้วยการกสิกรรม (ซา) 
 

ใบความรู้  
เงื่อนประเภทต่าง ๆ เงือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot) 

ใช้ขมวดปลายเชือกให้เป็นปม ถ้าต้องการปมขนาดใหญ่ให้ขมวดหลายๆครั้ง ประโยชน์ 
1. ใช้ผูกปลายเชือกให้เป็นปม เพื่อให้ถนัดในการถือหรือหิ้ว 
2. ใช้ผูกกันหัวเชือกลุ่ยชั่วคราว 

วิธีผูก 
ใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งวางทับบนตัวเชือก แล้วพันรอบตัวเชือก 2 รอบ จากนั้นสอดปลาย เชือกเช้าในบ่วง

แล้วดึงปลายเชือกอีกด้านหนึ่งให้ตึง

เพลง 



 

 

เงื่อนผูกซุง ( Timber Hitch ) 
ใช้ส าหรับผูกสิ่งของต่าง ๆให้ยึดติดกันแน่น เป็นเงื่อนที่ผูกง่าย แก้ง่าย แต่ยิ่งดึงยิ่งแน่น  

ประโยชน์ 
1. ใช้ผูกสัตว์เรือ หรือแพ ไว้กับหลัก 
2. ใช้มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เช่น ลากซุง 
3. ใช้ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช้ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได้ 
4. ใช้เป็นเงื่อนเริ่มด้นในการผูกทแยง 

วิธีผูก 
ใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งพันรอบไม้ 1 รอบ แล้วพันทับตัวเชือกตามรูป จากนั้นดึงปลายเชือก อีกด้าน

หนึ่งให้ดึง 
ประโยชน์ 

เงื่อนผูกรั้ง (Tarbuck Knot) 
ใช้ผูกยึดกับสิ่งอ่ืน มีลักษณะพิเศษคือสามารถปรับให้ดึงหรือหย่อนได้ตามความต้องการ  

ประโยชน์  

1. ใช้ผูกยึดสายเต็นท์ เสาธง สมอบก 

วิธีผูก 
คล้องเชือกรอบหลัก แล้วสอดปลายเชือกพันเกลียวย้อนกับเชือกเส้นหลัก 3 รอบ ใช้ปลายเชือก เติมสอด

ลงใต้เชือกเส้นหลัก แล้วย้อนขึ้นในบ่วงที่เกิดขึ้นใหม่ จากนั้นดึงให้แน่น

2. ใช้ผูกรั้งต้นไม้ 
3. ใช้ผูกกับห่วงต่าง ๆ 
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เงื่อนประมง (Fisherman's Knot) 
ใช้ส าหรับต่อเชือกท่ีมีขนาดเดียวกัน รู้จักกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า เงื่อนหัวล้านชนกัน 

ประโยชน์     1. ใช้1ต่อเชือกที่มีขนาดเล็กเช่น สายเบ็ด สายเอ็น 
2. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากัน 
3. ผูกคอขวดส าหรับเป็นที่ถือหิ้ว 
4. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ลากจูงเพราะสามารถรับก าลังลากได้ดี 

วิธีผูก น าเชือก 2 เส้น (ล และ b) พันกันตามลูกศรในรูปที่ 1 ท่าให้เกิดปมเชือก 2 ปม ( a และ b) จากนั้นดึงเชือก
ทั่ง 2 เส้นให้ปม a และ b เลื่อนเช้าหากัน เชือกท่ัง 2 เส้นจะต่อกันแน่น 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ 

ในกาลครั้งหนึ่งมีพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งพาบริวารออกไปค้าขาย และได้พักอยู่ที่ต าบลหนึ่งใน ต าบลแห่งนี้มี
บ่อเก่า ๆ อยู่บ่อหนึ่งแต่'ไม่มีน้ า พ่อค้าจึงพากันขุดเพ่ือจะได้น้ าพอกินครั้นขุดลึกลงไปก็ พบ แก้วไพฑูรย์ เป็น
จ านวนมาก แม้จะได้มากเพียงใดก็ยังไม่พอความต้องการของบรรดาบริวารจึงขุด ลึกลงไปอีก พ่อค้าหัวหน้าเห็น
อัศจรรย์เช่นนี้จึงพูดว่า “พวกเราควรจะพอกันเสียที เราได้มากมายพอ ความต้องการแล้วไม่ควรขุดต่อไปอีกจะ
โลภไปถึงไหนกัน” บรรดาบริวารไม่เชื่อฟังจึงขุดลึกลงไปอีก 

จนกระทั่งดินทะลุถึงถิ่นที่อยู่พญานาค พญานาคเห็นมนุษย์มารบกวนเช่นนั้นก็โกรธพ่นพิษขึ้นมา ใส่
บริวารพ่อค้าจนถึงแก่ความตายหมด คงเหลือแต่พ่อค้าหัวหน้าคนเดียว ต่อมาพญานาคได้ปลอมตัว เป็นบุรุษผู้หนึ่ง 
มาหาพ่อค้าแล้วถามว่า “เกิดเรื่องอะไรหรือ”พ่อค้าก็เล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดพญานาคได้ ฟังด้งนั้นก็เปรยขึ้นว่า 
“เพราะความโลภแท้ๆ เอาเถอะฉันจะขนแก้วไพฑูรย์ใปให้เราแบ่งกันคนละครึ่ง” พ่อค้ายอมตาม พญานาคพา
พ่อค้าไปส่งถึงบ้าน แล้วกลับไปอยู่ที่ของตน พ่อค้ากลายเป็นคนร่ ารวยเอา ทรัพย์ออกมาท่าบุญท่าทานเพ่ือกุศลผล
บุญในภายภาคหน้า 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ลูกเสือและเนตรนารีเมื่อได้ฟังเรื่องราวเช่นนี้แล้ว จงตระหนักอยู่เสมอว่า เราจะต้องเชื่อฟังค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่อยู่เสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 5 ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 การผูกแน่น เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถผูกแน่นแบบต่าง ๆได้ 
1.2 บอกประโยชน์ของการผูกแน่นแบบต่าง ๆ ได้ 

2. เนื้อหา 
การผูกแน่น 
2.1 ผูกประกบ ประกบ 2 ประกบ 3 ประกบ 4 
2.2 ผูกทแยง 
2.3 ผูกกากบาท 
2.4 ต่อเชือก ต่อยาว ต่อสั้น 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แผนภูมิข้ันตอนการผูกแน่นแบบต่าง ๆ 
3.3 ไม้พลอง หรือไม้ไผ่ 
3.4 เชือกประจ ากาย 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขั้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวิตประจ าวัน 
2) แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ให้ผู้ก ากับอธิบายและสาธิตแล้วให้ลูกเสือปฏิบัติ ด้งนี้  

ฐานที่ 1 การผูกประกบและประโยชน์ 
ฐานที่ 2 การผูกทแยงและประโยชน์  
ฐานที่ 3 การผูกกากบาทและประโยชน์ 

4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
5.1 สังเกต การร่วมฝึกปฏิบัติ 
5.2 ทดสอบการผูกแน่นแบบต่าง ๆ 

6. คุณธรรม 
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 
6.3 ความรับผิดชอบ 
6.4 ความกตญัญู 
6.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 18 
เพลง 

เงื่อน 

เงื่อน คือ เชือกท่ีผูกเป็นปมไว้ เงื่อนน่าไปใช้ประโยชน์ได้ต่าง ๆ กัน 
ผูกชั่วคราว เราผูกเง่ือนกระหวัดไม้       ผูกถาวรต้องใช้บ่วงสายธนูมั่น 
เงื่อนพีรอดใช้ต่อเงื่อนขนาดเท่ากัน       เงื่อนขัดสมาธินั้น ต่อเชือกต่างขนาดเอย 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ที่พึ่ง 

ที่พ่ึงของคนมีอยู่ 2 อย่าง คือ ที่พ่ึงภายนอกอย่างหนึ่ง ที่พ่ึงภายในอย่างหนึ่ง ที่พ่ึงภายนอก ได้แกม่ีคนเป็น
ที่พ่ึง เช่น พ่ึงบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง พวกพ้องเพ่ือนฝูง เป็นต้น ส่วนที่พ่ึงภายใน ได้แก่ มีธรรมเป็นที่พ่ึง 
คือ มีคุณความดีในตัวจนเป็นที่พ่ึงของตนไต้ เช่น มีความประพฤติดี ความรู้ดี ความเพียรดี ความรู้จักประมาณ
ตนเองในการด ารงชีวิต เป็นต้น 

ที่พ่ึงทั้งสองอย่างนี้ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนพยามยึดที่พ่ึงภายใน โดยอย่ามุ่งหวังที่พ่ึง ภายนอกให้
มากนัก เพราะที่พ่ึงภายนอกย่อมเป็นที่พ่ึงของคนได้ไม่ตลอด เช่น บิดา มารดา แม้ท่านจะรัก และเมตตาหวังดีต่อ
เราอย่างมากมาย แต่ท่านไม่อาจอยู่ยั่งยืนตลอดไป หรือญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงก็ เช่นกัน แม้ว่าพึ่งกันไต้บ้าง แต่พ่ึงได้ใน
ยามที่ยังรักและนับถือกันอยู่ แต่ในยามที่โกรธกัน เกลียดกันก็พ่ึง กันไม่ ไต้ ส่วนการพ่ึงคุณธรรมความดีนั้นเท่ากับ
พ่ึงตนเองฉะนั้น จึงควรมุ่งพ่ึงตนเองดีกว่าจะมุ่งหวังผู้อื่น เพราะท่ีพ่ึงอ่ืนอันใดจะดีเกินไปกว่าที่พ่ึงตนเองนั้นไม่มี 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตน 
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ใบความรู้ 
การผูกแน่น 

การผูกแน่นเป็นการผูกวัตถุให้ติดแน่นเข้าด้วยกันโดยใช้เชือกหรือวัสดุที่คล้ายเชือก แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท 

1. ผูกประกบ (sheer Lashing) 
2. ผูกกากบาท (square Lashing) 
3. ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 

ผูกประกบ (sheer Lashing) 
เป็นการผูกไม้ท่อนที่วางขนานกันให้แน่น สามารถผูกได้หลายวิธี ที่นิยมได้แก่ ผูกประกบ 2 ท่อน และผูก

ประกบ 3 ท่อน  
ประโยซน่     1.ใช้ต่อไม้หลาย ๆท่อนให้ยาวออกไป 

2. ใช้ผูกต่อไม้ในการก่อสร้าง 
3. ใช้ผูกต่อพลองท่าเสาธงลอย 

วิธีผูก ผูกประกบ 2 ท่อน 

 

1) น าไม้ที่จะต่อมาวางช้อนขนานกันตรงปลายที่จะต่อ ระยะซ้อนประมาณ 50% ของความยาวไม้      
หรือเสา เริ่มจากผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดกับไม้ท่อนหนึ่ง แล้วบิดพันปลายเชือกเช้ากับตัวเชือก(แต่งงานกัน) ใช้ลิ่มยัด
ระหว่างท่อนไม้ 

2) พันเชือกรอบไม้ทั้ง 2 ท่อนให้เชือกเรียงกัน ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกว้างเท่าความ กว้างของ
ไม้ 2 ท่อนรวมกัน แล้วสอดเชือกเช้าตรงกลางระหว่างไม้ 2 ท่อน พันหักคอไก่ (พันรอบเส้นเชือก ช่วงที่อยู่ระหว่าง
ไม้ 2-3 รอบ แล้วดึงให้แน่น) 

3) ผูกปลายเชือกเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดบนไม้อีกท่อนหนึ่งที่ไม่ใช่อันเริ่มตันผูก หมายเหตุ รูป 6 ไม่มีหักคอ
ไก่ แต่ใช้ลิ่มอัด ท่าให้เชือกที่ผูกไว้รัดแน่น 
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วิธีที่ 1 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาหลัก(ต้นกลาง) เอาปลายเชือกบิดขวั้นเข้าด้วยกัน แล้วพันเชือกรอบเสา ทั้ง 3 ต้น 
ให้มีความกว้างของเชือกท่ีพันอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลัก ปลายเชือกพัน หักคอไก่แล้วดึงให้แน่น 
จากนั้นผูกปลายเชือกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นริม 

 

วิธีที่ 2 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เลาต้นริมต้นหนึ่ง ปลายเชือกพันแต่งงานกัน จากนั้นพันเชือกรอบเสาทั้ง 3 ต้น สลับ
เป็นเลข 8 ให้มีความกว้างอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลัก ตามด้วยพันหักคอไก่ ระหว่างเสาทั้ง 2 
ช่อง รัดจนแน่นดีแล้ว จึงผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นริมที่เป็นคนละต้นกับต้นแรก

ผูกประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing) มี 2 วิธี 
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ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 
เป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน เช่น ผูกนั่งร้านในการก่อสร้าง ผูกตอม่อ สะพาน 

สร้างที่พักอาศัยด้วยไม้ไผ่ เป็นด้น 

ประโยชน์    1. ใช้ผูกนั่งร้านในการก่อสร้างให้เกิดความมั่นคง 
2. ใช้ผูกไม้คายันเสาเพ่ือป้องกันเสาล้ม 
3. ใช้ผูกตอม่อเสาสะพาน 

วิธีผูก    ใช้เชือกพันรอบเสาไม้ทั้ง 2 ด้น ตรงระหว่างมุมตรงข้ามกันแล้วผูกด้วยเงื่อนผูกซุง ปลายเชือก บิดพันเข้า
กับตัวเชือก แล้วจึงพันเชือกรอบเสาไม้ทั้ง 2 ต้น ทแยงไขว้ไปมาช้างละ 2-3 รอบ ตามด้วยพันหักคอไก่ 
(พันรอบเชือกที่อยู่ระหว่างไม้) อีก 2 - 3 รอบ ดึงเชือกให้แน่น จากนั่นผูก ปลายเชือกด้วยเงื่อนตะกรุด
เบ็ดที่เสาไม้ต้นใดต้นหนึ่ง แล้วเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย 

 

ผูกกากบาท (Square Lashing) 
เป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ติดแน่นเช้าด้วยกัน คล้ายกันกับการผูกทแยง  

ประโยชน์ 
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการก่อสร้าง เช่น ท่านั่งร้านทาสีอาคาร 
2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม 
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3. ใช้ผูกท่ีรั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน 

 

วิธีผูก 

ผูกเชือกด้วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไม้อันตั้ง (หรือจะผูกอันขวางก่อนก็ได้) เอาปลายเชือกบิดเข้า กับตัวเชือก 
(แต่งงานกัน) ให้เรียบร้อย จากนั้นดึงเชือกอ้อมไต่ไม้อันขวางทางด้านซ้ายของไม้อันตั้ง (ขวาก็ได้) อ้อมไปหลังไม้อัน
ขวาง ดึงเชือกขึ้นข้างบนทางซ้ายของไม้อันตั้ง แล้วดึงเชือกอ้อมมาด้านหน้า ไม้อันตั้งให้เชือกอยู่เหนือและไป
ทางขวาของไม้อันขวาง อ้อมเชือกไปด้านหลังไม้อันขวาง ดึงเชือกลงใต้ ไม้อันขวางทางขวาของไม้อันตั้ง ดึงออกมา
ทางด้านหน้าไม้อันตั้งจนครบรอบ พันอ้อมมาทางซ้ายแล้วเริ่ม พันจากซ้ายไปใหม่  ทุกรอบที่พันต้องเรียงเชือกให้
เรียบร้อย พันอย่างนี้ประมาณ 3-4 รอบ แล้วหักคอไก่ 2-3 รอบ เอาปลายเชือกผูกด้วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไม้อัน
ขวาง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 5 ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 สัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ เวลา 1 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนได้ 
1.2 บอกทิศทางลมและชื่อลมประจ าฤดูกาลที่พัดผ่าน 
1.3 บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลนั้น ๆ ได ้

2. เนื้อหา 
2.1 การเกิดฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย 
2.2 สัญญาณหรือสาเหตุที่ท าให้ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลง 
2.3 ลมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้เรื่องกาลอากาศ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงลักษณะอากาศท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาล 
2) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชับอกสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ เช่น 

เทอร์โมมิเตอร์ไฮโดรมิเตอร์ และบารอมิเตอร์ และการฟังรายงานจากพยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน 

3) ให้ลูกเสือด าเนินการอภิปรายกลุ่ม ตามหัวข้อต่อไปนี้  
กลุ่มท่ี 1 ลักษณะอากาศในฤดูร้อน 
กลุ่มท่ี 2 ลักษณะอากาศในฤดูฝน 
กลุ่มท่ี 3 ลักษณะอากาศในฤดูหนาว 
กลุ่มท่ี 4 ลมประจ าถิ่น 
กลุ่มท่ี 5 ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา ลมหุบเขา  
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4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันสรุปและจดบันทึกไว้ และเสนอติดตามข่าวการ 
พยากรณ์อากาศประจ าวันของสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และฟังข่าวจากวิทยุท้องถิ่น ซึ่ง จะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก 

4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกต ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
5.2 สอบถามและทดสอบ 
5.3 ให้มาเล่าข่าวประจ าวันในโอกาสต่อไป 

6. คุณธรรม 
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
6.3 รับผิดชอบ 
6.4 ความกตญัญู 
6.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกแผนการจัดกิจกรรมท่ี 19 

เพลง 
ยามคา 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ๆ ไป ยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร และยืนถ่างขา 
2. ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มเล่น  

ฟ้ามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหน่ า ใจคิดถึง
เมื่อครั้งมาพักแรมในป่าแสนจะสุขใจ เสือเผ่าไทย
เดินไปในแดนดงป่า ถึงหนักเอาเบาสู้ สามัคคีเรา
อยู่ แสนจะสุขใจ 

ฝนก็ตกพร่า ๆ ฟ้ามืดค่ ามัวไป พอมืดค่ าทีไรเรา
เบิกบานใจฝนกระหน่ าลงมา แม้เหน็ดเหนื่อยกา
ยาเราสุขอุราเพลินใจ พอมืดค่ าทีไรเล่นรอบกอง
ไฟเราสนุกเฮฮา 

เกม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

117 
 

 

 

2.1 ลูกเสือคนยืนหลังสุดของแถวคลานลอดขาคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าจนไปถึงคนแรก และไปยืนอยู่ 

ด้านหน้าคนแรกสุดของแถว 

2.2 คนที่ 2-3 ตามคนแรกไปจนถึงคนที่ยืนอยู่คนแรกของแถว แล้วไปยืนอยู่หน้าคนแรกสุดของแถว 

2.3 เมื่อถอดถา (ขา) ครบทุกคนแล้วให้นั่งลง กติกา หมู่ใดเสร็จแล้วนั่งลงก่อน หมู่นั่นเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อายุขัยของต้นไม้ 

มีการแก่ตายเหมือนกับคนเรา ใช่หรือไม่? 
ค าตอบ....ไม่ใช่ ต้นไม้มีความแตกต่างจากคน เพราะคนเรามีช่วงชีวิตที่แน่นอน คือ คนสามารถ มีชีวิตอยู่

ได้มีอายุหนึ่งไม่นานไปกว่านั่น ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยคนมีช่วงชีวิตอยู่ประมาณ 74 ปี น้อยคนนักที่ จะอยู่จนถึงอายุ 90 
ปี หรือมากกว่านั่น อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เป็นไปไม่ได้เลยทาง กายภาพท่ีคนเราจะมีชีวิตยืนยาวเกิน
120 ป ี

ต้นไม้ทุกด้นต้องตายในที่สุดเหมือนกัน แต่ไม่มีช่วงชีวิตที่ก าหนดตายตัวเหมือนอย่างคนเราโดย เฉลี่ยอาจ
ยืนตันอยู่เป็นจ านวนปีที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเป็นต้นไม้ชนิดใด ตัวอย่าง เช่น ตันสนบรีสเซิล โคนในรัฐแคลิฟอร์เนีย
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันมีอายุเกินกว่า 4,000 ปี ด้วยซ้ า 

ท าไมด้นไม่จึงมีชีวิตยืนยาว เหตุผลก็คือ ต้นไม้มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ด้นไม่ไม่มีสมอง หลาย ส่วนของมัน
อาจตายไป แต่ก็ไม่ท าให้ต้นไม้ทั้งด้นตายไปด้วย ซึ่งที่จริงแล้วต้นไม้ที่ดูปกติสมบูรณ์ดี กลับ มีส่วนที่ตายแล้ว
ประกอบอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่น เนี้อไม่ใจกลางล าด้น ส่วนของต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่เป็นเพียง ชั้นเนี้อเยื่อบาง ๆ ใต้เปลือก
ไม้ที่เรียกว่า แคมเปียม (cambium) ใบไม้ปลายราก และก่ิงก้านเท่านั่น 

แต่ในปัจจุบัน ต้นไม้ส่วนมากมักถูก “ฆ่า” เสียตั้งแต่ในช่วงด้นของชีวิต โดยการตัดไม้ท าลายป่า ขยะและ
มลพิษท าให้เกิดภาวะโลกร้อนพ้ืนที่แห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ นี้าท่วม พายุ โรคพืช แมลง ศัตรูพืชท าลาย 
ฯลฯ ทั้งหมดเป็นผลจากการท าลายสมดุลของธรรมชาติซึ่งเป็นมือของคนทั้งสิ้น ! 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ต้นไม้คือชีวิต” เพราะมันผลิตออกซิเจนให้คนและสัตว์บนโลกได้หายใจและมีชีวิต อยู่ได้ แต่ถ้า
ด้นไม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว คนและสัตว์ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน
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ใบความรู้ 

กาลอากาศ 

กาลอากาศ 
กาลอากาศ หมายถึง สภาพของอากาศที่เกิดข้ึนเป็นเวลา หรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น กาลอากาศ จึง

มีความแตกต่างกันอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ 
ภูมิอากาศ คือ ลักษณะอากาศในระยะเวลานาน หรือลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคใด ภูมิภาคหนึ่ง 

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เป็นเดือน เป็นปี หรือเป็นทศวรรษก็ได้ อากาศประจ าถิ่นของ ท้องถิ่นได้มาจาการตรวจ
อากาศประจ าวันของท้องถิ่นนั้นแล้วค่อยน าไปหาค่าเฉลี่ยก็จะได้เป็นภูมิอากาศ ของท้องถิ่นนั้น ๆ 

ลมฟ้าอากาศ คือ สภาวะของอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา มีอิทธิพล ต่อมนุษย์ 
สัตว์และพืช ในการปฏิบัติภารกิจประจ าวันและการด ารงชีพ 

สาเหตุหรืออิทธิพลที่ท าให้กาลอากาศเปลี่ยนแปลง 
มีองค์ประกอบหลายประการที่ท าให้อากาศบนพ้ืนโลกเปลี่ยนแปลง คือ 
1. อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนหนาว โลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ และความร้อนที่โลก ได้รับนี้ 

มีความแตกต่างกันตามช่วงเวลา เช่น กลางวันอุณหภูมิจะสูงกว่ากลางคืน ฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูง กว่าฤดูหนาว ยอด
เขาสูงอุณหภูมิต่ ากว่าบริเวณเชิงเขา เป็นด้น 

2. ความกดอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวโลกมีไม่เท่ากันทุกแห่ง บริเวณใดที่ได้รับ ความร้อน
จากดวงอาทิตย์มาก อากาศจะร้อนจึงขยายตัวลอยสูงขึ้น ท าให้ เกิดเป็นเขตที่มีความกดอากาศต่ า และบริเวณที่
ได้รับความร้อนน้อยกว่า อากาศจะเย็นมีความกดด้นสูงจึงไหลเข้าไปแทนที่ ที่เรียกว่า กระแสลม 

3. ลมและฝน การเคลื่อนที่ของลมจากเขตความกดอากาศสูงไปสู่เขตความกดอากาศต่ านี้ ถ้ากระแสลม
นั้นพัดผ่านทะเลหริอมหาสมุทร1ซึ่งเป็นแหล่งที่มีไอน้ ามาก ก็จะหอบละอองไอน้ านั้นไปด้วย และเมื่อกระทบกับ
ความเย็นก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ าตกลงมาเป็นฝน 

4. ความชื้น คือ ปริมาณไอน้ าที่มีอยู่ในอากาศ ถ้าอากาศมีไอน้ าหริอมีความขึ้นมาก โอกาสที่จะ มีฝนตก
จึงเป็นไปได้มาก แต่ถ้าอากาศมีความข้ึนอยู่น้อยอากาศจะแห้ง โอกาสที่จะมีฝนตกมีอยู่น้อยมาก 

5. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาจะขวางกั้นทิศทางลม และถ้าลมนั้นพัดมา
จากทะเลจะท าให้ด้านด้นลม หรือด้านหน้าเขามีฝนตกอย่างเต็มที่ ส่วนด้านปลายลม ทางหลังเขามักมี อากาศแห้ง
แล้ง นอกจากนั้นลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นที่ราบและภูเขาแม้จะอยู่ในต าบลเดียวกันก็มีลักษณะ อากาศต่างกัน ลม
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

อาจจ าแนกลมที่พัดเป็นประจ าในประเทศไทย ได้ดังนี้ 
1. ลมประจ าฤดูกาล คือ ลมที่พัดประจ าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงแน่นอน ลมชนิดนี้ในประเทศ ไทย ได้แก่ 

ลมมรสุม ซึ่งมีความแตกต่างกัน 2 ชนิด คือ 
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ลมมรสุมฤดูหนาว เป็นลมที่พัดอย่างเด่นชัดเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน
มีนาคม ในช่วงนี้โลกหันซีกโลกใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนนี้าเข้าหาดวงอาทิตย์และหันซีกโลกเหนือ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นผืนแผ่นดินออกจากดวงอาทิตย์จึงท าให้ซีกโลกได้มีความกดอากาศต่ า และซีกโลก เหนือซึ่งมีความกดอากาศสูง
กว่ามีอากาศไหลเข้าไปแทนที่ เรียกตามทิศทางที่ลมพัดว่า ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือและด้วยเหตุที่ลมนี้ พัด
จากภาคพ้ืนทวีปออกไปในช่วงฤดหูนาว จึงเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า ลมมรสุมฤดหูนาวที่แห้งแล้ง 

ลมมรสุมฤดูร้อน ในทางกลับกันในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โลกหันซีกโลกเหนือ ให้ดวง
อาทิตย์จึงท าให้ซีกเหนือของโลกเป็นฤดูร้อน และซีกโลกใต้อากาศหนาวเย็นมาก จึงมีลมพัดจาก มหาสมุทรทางซีก
โลกใต้ไปสู่ภาคพ้ืนทวีปทางซีกโลกเหนือ จากทิศตะวันตก-เฉียงใต้ แต่ด้วยเหตุที่ลมนี้พัด ผ่านทะเล และมหาสมุทร 
จึงน่าความชุ่มชื้นไปสู่ภาคพ้ืนทวีปและอากาศก็ไม่หนาวเย็นนัก จึงเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า ลมมรสุมฤดรู้อน 

2. ลมประจ าถิ่น คือ ลมที่พัดเฉพาะภูมิภาคต่าง ๆในประเทศไทยมีลมว่าว ซึ่งเกิดชื้นเนื่องจาก ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีหย่อมความกดอากาศต่ าเกิดชื้นทางภาคกลางตอนบน ส่วน บริเวณอ่าวไทยความ
กดอากาศสูงกว่าจึงมีผลพัดเข้าไปแทนที่ จากทางใต้สู่เขตสู่มนี้าเจ้าพระยา และช่วง นี้เกษตรกรว่างเร้นจากการท า
นาจึงนิยมเล่นว่าวกัน จึงเรียกลมท่ีเกิดชื้นในช่วงนี้ว่า ลมว่าว 

3. ลมประจ าเวลา เป็นลมที่พัดเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวัน เป็นลมที่พัดบริเวณ แคบ ๆ 
และลมพัดไม่เร็วมากนัก ได้แก่ 

ลมบก เกิดในเวลากลางคืน เป็นลมที่พัดจากฝังสู่ทะเล เพราะในเวลากลางคืน พ้ืนดินคลาย ความร้อนไต้
เร็วกว่าพ้ืนน้ า จึงท าให้อุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินต่ ากว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืน น้ า ความกดต้นของ
อากาศบนพื้นดินจึงสูงกว่าพ้ืนน้ า อากาศจึงเคลื่อนจากฝังออกสู่ทะเล 

ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน เป็นลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่ฝัง เพราะในเวลากลางวันพ้ืนดินร้อนกว่า พ้ืนน้ า 
ความกดต้นของอากาศบนพ้ืนดินจึงต่ ากว่า ความกดต้นของอากาศบนพ้ืนนี้า อากาศจึงเคลื่อนจาก ทะเลเข้าสู่ฝัง 
ฤดูกาลของประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ภายในพ้ืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชีย แต่มี บางส่วนที่
เป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล จึงท าให้ใต้รับอิทธิพลทั้งทางภาคพ้ืนทวีปและอิทธิผลจากทะเล มหาสมุทร 
กล่าวคือ ท าให้อุณหภูมิและความกดอากาศบริเวณพ้ืนน้ า และแผ่นดินแตกต่างกัน นอกจากนั้นประเทศไทยยังอยู่
ในเขตมรสุมของทวีปเอเชีย ซึ่งมีอิทธิพลต่อลักษณะฤดูกาลในประเทศ ไทยอีกด้วย 
ประเทศไทย มีฤดูกาลอยู่ 3 ฤดู คือ 

1. ฤดูฝน จะเป็นฤดูท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ตุลาคมประมาณ 5 เดือนฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และแต่ละปีจะมีฝน ตกตามภูมิภาคต่าง ๆ 
โดยประมาณได้ดังนี้ 

(1) ภาคเหนือ ประมาณ 6-8 เดือน 
(2) ภาคใต้ประมาณ 8-11 เดือน 
(3) ภาคตะวันออก ประมาณ 9-11 เดือน 
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4-6เดือน 
(5) ภาคกลาง ประมาณ 5-7 เดือน 
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2. ฤดูหนาว จะเป็นฤดทูีล่มมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 3 เดือน อากาศโดยทั่วไปไม่หนาวเย็นมากนัก ยกเว้นทาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่สูง จะมีอากาศหนาวเป็นครั้งคราว 

3. ฤดูร้อน เป็นฤดูที่มีกระแสลมจากทะเลจีนใต้ เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยจากทิศใต้และทิศ ตะวันออก
เฉียงใต้ ตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ประกอบกับในช่วงนี้ 
แสงอาทิตย์เคลื่อนมาตั้งไต้ฉากกับประเทศไทย จึงท าให้อากาศร้อนอบอ้าวมาก โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือน
ที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศไทย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชนประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 6 งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 งานอดิเรก เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ง 2.1 ป.5/1  ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง  ๆ   ในชุมชน 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 -  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 บอกความหมายของงานอดิเรกได้ 
3.2 ทบทวนตัวเองแล้วเลือกงานอดิเรกที่ลูกเสือชอบและสนใจ 
3.3 ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 

 
4. เนื้อหา 

4.1 งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ เช่นการศึกษาธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 
4.2 บอกกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกได้ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 แบบส ารวจงานอดิเรกในโรงเรียน 
 5.3 แบบส ารวจงานอดิเรกที่บ้าน 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 6.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลง หรือ เกม 
 6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนา อภิปรายถึงความหมายของงานอดิเรก และประเภทงานอดิเรกต่าง ๆ 
2) ให้ลูกเสือเล่าถึงงานอดิเรกที่ลูกเสือเคยท าท้ังที่บ้านและที่โรงเรียน 
3) มอบหมายให้ลูกเสือเสือกงานอดิเรกที่สนใจปฏิบัติ 
4) ผู้ก ากับลูกเสือซักถามถึงความเข้าใจในเรื่องงานอดิเรก และเรื่องที่ได้เรียนรู้ว่ามี ความส าคัญ

อย่างไร มอบหมายให้ท างานอดิเรกและส่งรายงาน 
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6.5 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง แยก) 

7. การประเมินผล 
 7.1 สนทนา ซักถาม 
 7.2 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

8. คุณธรรม 
8.1 ความพอเพียง 
8.2 รับผิดชอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 20 
เพลง      

งานสิงใด 
งานสิ่งใด งานสิ่งใด    แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย 
มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย    หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง 
ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จรับรอง   จ าไว้ทุกคนต้อง ท างานเราต้องช่วยกัน 
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน 

 
มอบดวงใจ 

(ท านอง เพลงรักแม่หม้าย) 
ยากนักเข้าค่าย ต้องให้ใต้ค่าชม   บุกโคลนลุยตม ไม่ร้าวระบมหรือหน่าย 
อดทนยิ่งเอยไม่เคยบ่นลา    ทั้งชีวามอบให้ ไม่ขอท าผิด  
อย่าคิดสงสัย มอบไว้ดวงใจดีกว่า 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

คนตกเบ็ดกับลูกปลา 

คนตกเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตั้งแต่เช้ายันค่ า ไม่ไต้ปลาสักตัวเดียว แต่ก่อนที่จะกลับบ้านเมื่อวัดคัน เบ็ดขึ้น
ปรากฏว่ามีลูกปลาตัวหนึ่งติดเบ็ดอยู่ ลูกปลาพยายามวิงวอนให้คนตกเบ็ดปล่อยตนไป 

“ข้าเป็นปลาตัวเล็กแค่นี้ท่านน่าไปกินก็ไม่อ่ิมหรอก ไว้รอให้ข้าโตและอ้วนกว่านี้ จะรีบมาให้ท่าน จับไป
เป็นอาหารทันท”ี แต่คนหาปลาไม่ปล่อยและตอบว่า 
“คงไม่มีวันนั้นหรอกหากปล่อยเจ้าลงนี้าเจ้าคงจะหัวเราะเยาะข้ามากกว่า” 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าหมายน้ าบ่อหน้าปลาตัวเดียวในมีอดีกว่าปลาทั้งฝูงในน้ า 

  

'น ฆ 
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ใบความรู้ 
การอนุรักษ์และบ ารุงรักษาหนังสือ 

การอนุรักษ์หนังสือ 
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมหนังสืออันหลากหลายและสนับสนุนให้เกิดการอ่าน เป็นประโยชนในการ เรียนรู้

ได้อย่างไม่จ ากัด การป้องกันและบ ารุงรักษาหนังสือซึ่งเป็นวัสดุที่มีความส าคัญที่สุดของห้องสมุด จึงถือเป็นเรื่องที่
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การอนุรักษ์หนังสืออาจท าได้ ด้ง'นี้ 

1. ดูแลครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เช่น ชั้นวางหนังสือต้องไม่วางหนังสือหนาแน่นจนเกินไป ใช้ที่กั้น
หนังสือเพ่ือรักษารูปทรงหนังสือ เป็นด้น 

2. ไม่วางหนังสือ ซ้อนกันเป็นกองๆ หรือสูงจนเกินไป 
3. ระวังมิให้หนังสือตกและมีฝุ่นมากเกินไป 
4. ระวังสัตว์ต่าง ๆ เช่น แมลง มอด ปลวก หนู กัดแทะ 
5. ชี้แจงแนะน่าผู้ใช้หนังสือให้ระมัดระวังทั้งทางตรงและทางอ้อม 
6. จัดท าหนังสือใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงเพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
7. ซ่อมแซมหนังสือเก่าหรือช ารุดเพ่ือใช้งานได้อีก 

การบ ารุงรักษาหนังสือ 
เป็นการระมัดระวังหนังสือไม่ให้ช ารุดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปลวก แมลง แสงแดด ความชี้น และ จาก

การใช้งานของคนที่อ่านหนังสือ รวมถึงการดูแลรักษา และการท าให้หนังสืออยู่ในสภาพเรียบร้อย แน่นหนา 
แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้นาน และไม่ช ารุดก่อนถึงเวลาอันควร 

วิธีการใชห้นังสือ มีข้อควรระวัง ด้งนี้ 
1. ไม่ขีดเขียนหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือ จะท าให้หนังสือสกปรก เลอะเทอะ ไม่น่าใช้ 
2. ไม่พับมุมหนังสือ ควรใช้ที่ค่ันหนังสือ หรือกระดาษบาง ๆ คั่นไว้ 
3. ไม่ควรวางหนังสือคว่ าหน้า จะท าให้สันหนังสือหักและขาดง่าย 
4. หยิบหนังสือควรจับที่กลางตัวเล่ม อย่าดึงสันหนังสือจะท าให้สันหลุดออกจากตัวเล่มและฉีกขาด 
5. ใช้หนังสืออย่างระมัดระวัง อย่าให้หนังสือโดนนี้าฝน หรือท า'ให้เปียกชี้น 

การซ่อมหนังสือ 
การซ่อมหนังสือเป็นการแก่ไขสภาพหนังสือที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดึตังเดิม โดยไม่ จ าเป็นต้อง

ซ่อมหนังสือที่ช ารุดทุกเล่ม เพราะหนังสือบางเล่มอาจไม่คุ้มค่าในการซ่อม 
ลักษณะหนังสือที่ควรซ่อม 

- หนังสือที่ไม่ขาดมากจนหมดสภาพ หรือเหลืองกรอบเพราะใช้งานมาเป็นเวลานาน 
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- ไม่มีรอยเปื้อนสกปรกจนดูไม่น่าอ่าน ไม่ช ารุดมาก ไม่ถูกตัด ถูกฉีก หรือถูกแมลงกัดกิน 
- เนื้อหาทันสมัยเป็นปัจจุบัน หนังสือที่มีคุณค่า และไม่มีหนังสืออ่ืนมาแทนได้ 

ลักษณะหนังสือที่ไม่ควรซ่อม 
- หนังสือที่หมดสภาพแล้ว กล่าวคือ กระดาษเหลืองกรอบ เช้าเล่มก็ยังกรอบฉีกขาดง่าย 
- หนังสือที่มีรอยขีดเขียนด้วยหมึก ดินสอ เลอะเทอะ สกปรกทั้งเล่ม จนไม่น่าอ่าน 
- หนังสือที่ช ารุดมาก เช่น หน้าขาดหายไปหลายหน้า แมลงกัดกิน แต่สามารถซื้อเล่มใหม่แทนได้ 
- หนังสือที่มีคุณค่าน้อย เนื้อหาล้าสมัย ไม่มีผู้-สนใจอ่าน 
- หนังสือที่มีอยู่หลายฉบับ จ านวนที่เหลือเพียงพอกับความต้องการ 

แยกประเภทหนังสือที่ควรซ่อม ดังนี้ 
- ซ่อมเล็กน้อย เช่น ขาดเล็กน้อย เป็นด้น 
- ปกขาดไปจากตัวหนังสือ แต่อ่ืน ๆ อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
- ต้องเช้าปกใหม่ 
- ต้องส่งไปจ้างซ่อม 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใซในการซ่อมหนังสือ 
1. ประเภทผ้า ได้แก่ ผ้าแลกซีน ผ้าดิบชนิดยาง ผ้าขาวบาง ผ้าคิ้ว ผ้าส าหรับรีดและเช็ดท าความ สะอาด

หนังสือ 
2. ประเภทกระดาษ ได้แก่ กระดาษแข็งท าปกเบอร์ 20-42 กระดาษแลคซีน กระดาษปอนด์ อย่างหนา 

100 แกรม หรือ 120 แกรม กระดาษปีดสันหนังสือ กระดาษแก้วหรือกระดาษสา กระดาษ หนังสือพิมพ์ส าหรับ
รองทากาว 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้เจาะและตัด ได้แก่ เครื่องตัดกระดาษ กรรไกร คัดเตอร์ สว่านและดอกสว่าน เหล็ก หนีบ
เจาะหนังสือ 

4. อ่ืน ๆ คือ ค้อน ด้ายฟอกหรือด้ายหลอดส าหรับเย็บเล่มหนังสือ กาวหรือแป้งเปียก กระจกทากาว 
แปรงทากาว เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ ขนาด 2 3/4-3 1/2 นิ้ว ไม้เนียน เครื่องอัดหนังสือ ลูกกลิ้ง ปากกา ไฟฟ้าและ
เทปรองเขียน ภาชนะใส่กาว เทปใส



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

126 

 

ลักษณะการช ารุด และวิธีการแก่ไข 
1. หน้าหนังสือที่มีรอยพับมาก ๆ หรือยับ ท าให้เรียบด้วยการใช้พู่กันจุ่มน้ าเล็กน้อยทาบริเวณ รอยยับ 

หรือถ้ามีรอยยับมาก ให้ใช้ที่ฉีดน้ าฉีด'ใส่กระดาษซับสีขาว 2 แผ่นพอประมาณ แทรกระหว่างหน้า หนังสือที่มีรอย
พับ น าเช้าเครื่องอัด หรือ ใช้ของหนัก ๆ ทับไว้จนเรียบและแห้ง 

2. หน้าหนังสือที่มีรอยฉีกขาด ใช้เทปกาวที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการซ่อมหนังสือปิดตามรอยขาด ทั้งสอง
ด้าน หรือใช้กระดาษลอกลาย หรือกระดาษที่ใช้ท าว่าว ไม่ควรใช้เทปกาวที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป โดยตัด
กระดาษลอกลายหรือกระดาษว่าวตามรอยขาดในหนังสือ กว้างประมาณครึ่งนิ้ว ทากาวลาเท็กซ์เหลวบนกระดาษ
ที่ตัดเตรียมไว้ ปิดตามรอยขาดในหน้าหนังสือ ระวังอย่าให้กาว เลอะออกนอกแนวกระดาษที่ซ่อม รอให้กาวแห้ง
สนิทก่อนจึงปีดหนังสือได้ 

3. หนังสือถูกตัดหรือฉีกขาดหายไปบางส่วน ทั้งแผ่นหรือหลายแผ่น ควรคัดลอกข้อความจาก หนังสือ
เรื่องเดียวกันเล่มอ่ืนลงไปด้วย 

4. หนังสือหลุดออกทั้งยกหลายแผ่น แต่ส่วนอ่ืนยังเรียบร้อยดี เรียงหน้าให้ถูกต้อง เย็บปกที่หลุด ให้ติด
กับตัวเล่ม 

5. ตัวเล่มหนังสือหลุดออกจากปก แต่ทั้งปกและตัวเล่มหนังสือยังอยู่ในสภาพดี ใช้กาวทาร่องสัน เพ่ือให้
ปกติดกับตัวเล่ม 

6. ปกหลุดจากตัวเล่มซึ่งเย็บเล่มแล้วแต่สันหลวม ส่วนตัวปกยังดีอยู่ ให้เคาะสันหนังสือให้เรียบ ทากาว
ให้ทัว่สันหนังสือ ทิ้งไว่ให้แห้ง แล้วทากาวรองสันเพ่ือให้ปกกับตัวเล่มติดกัน 

7. หนังสือที่มุมปกและสันปกช ารุด แก่ไขดังนี้ 
7.1 เลาะปกหนังสือออกจากตัวเล่ม ท าความสะอาดทั้งสันปกและสันหนังสือ ใช้มีดขูดสันที่เป็น         

เศษกระดาษออกให้สะอาดเรียบร้อย 
7.2 ตัดเศษผ่าหรือกระดาษแลกซีนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จ านวน 4 ชิ้น ส าหรับปกหน้าและปกหลัง

อย่างละ 2 ชิ้น ขนาดฐานประมาณ 3” ด้านตรงข้ามและส่วนสูง 2” อาจใหญ่หรือเล็กกว่านี้ตามขนาดเล่ม หนังสือ 
7.3 ทากาวด้านในผ่าหรือกระดาษที่ตัดไว้ แล้วน าไปติดเช้ากับมุมปกหนังสือทั้ง 4 มุม ให้แน่นและ เรียบ 

โดยให้ด้านฐานอยู่ทแยงมุมกับปกหนังสือ ด้านบนอยู่เลยมุมปกออกไปประมาณ ครึ่งนิ้ว มุมที่ฐาน 2 ด้านอยู่พอดี
ริมปกท้ัง 2 ด้าน 

7.4 พับผ้าหรือกระดาษส่วนที่เหลือเช้ากับด้านในของปกหนังสือให้กระชับและเรียบ 
7.5   ตัดผ้าเพื่อซ่อมสันหนังสือให้มีขนาดกว้างกว่าสันหนังสือ ประมาณ 4 นิ้ว และยาวกว่าความยาวของ

สันหนังสือประมาณ 3 นิ้ว ทากาวบนผ้าด้านในทั้งแผ่น น าสันปกมาวางทาบบนผ้าที่ทากาวแล้ว ให้สันปกอยู่กึง
กลางของผ้า กรณีสันปกช ารุดมากใช้ไม่ได้ให้ท าสันปกใหม่ โดยใช้กระดาษการ์ดตัดให้มี ขนาดเท่ากับของเติมใช้มีด
หรือกรรไกรตัดผ้าออกให้เป็นรอยบาก 

7.6 ทากาวบนผ้าที่เตรียมไว้ แล้วน าปกแข็งของหนังสือทั้งสองแผ่นติดเช้ากับสันหนังสือ โดยเว้น ระยะ
ร่องสันทั้งสองช้างระหว่างปกหนังสือกับสันหนังสือ ประมาณ 1/4 นิ้ว เพ่ือเป็นบานพับปีด-เป็ดหนังสือ พับผ้าทั้ง
ด้านบนและด้านล่างเข้าติดกับด้านในของปกให้เรียบร้อย ใชไม้เนียนรีดทับให้แน่นและเรียบ ทิ้งไร้จนแห้ง 

7.7 น าปกหนังสือที่ผนึกกับสันปกหนังสือเรียบร้อยแล้ว มาเข้ากับตัวหนังสือต่อไปตามวิธีเข้าเล่ม 
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หนังสือ 

การเข้าเล่มหนังสือ 
1. น าปกและตัวเล่มหนังสือมาวัดขนาดให้พอดีทั้ง 2 ด้าน เชื่อมตัวหนังสือเข้ากับปกโดยใช้กาว ลาเท็กซ์

ผสมน้ าให้เจือจางลง ทากาวลงบนใบรองปกทั้ง 2 ด้าน (ท าทีละด้าน) เพ่ือติดกับปกหนังสือ จับ ให้แน่น ใช้ไม้เนียน
รีดตรงร่องสันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

2. น าเข้าเครื่องอัดหนังสือทิ้งไว้ เพ่ือหนังสือและปกที่ซ่อมใหม่จะได้ติดสนิทและแข็งแรง 

สมุนไพร 

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ท าเป็นยารักษาโรค โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดเดียวหรือ หลายชนิด
พร้อมกัน บางชนิดใช้รับประทาน บางชนิดใช้ทาหรือท าเป็นลูกประคบ ตัวอย่าง เช่น เช่น ใบชะพลู มะขามป้อม 
มะระข้ีนก ตะไคร้ ขิง ข่า หัวหอม ฟ้าทะลายโจรขมิ้นชัน ไพล เป็นตัน 

ยารักษาโรคปัจจุบันหลายขนานที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม มีที่มาจากการศึกษาวิจัยการใช้ พืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ของกลุ่มชนพ้ืนเมืองตามป่าเขาหรือในชนบท ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษที่ได้สังเกตว่าพืชใด
น ามาใช้บ าบัดโรคได้ มีสรรพคุณอย่างไร รวมทั้งจากการเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์และการทดลองแบบพ้ืนบ้านที่ได้
ทั้งข้อดีและข้อผิดพลาด 

ความส าคัญของพืชสมุนไพร 
1. ความส าคัญในด้านสาธารณสุข 

พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือการรักษา โรคภัยไข้เจ็บ
ต้ังแต่โบราณกาลแล้ว เช่น ในเอเชียก็มีหสักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000ปี แต่หลังจากที่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขี้น มีการสังเคราะห์ และ ผลิตยาจากสารเคมีในรูปที่ใช้
ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้ ยาสมุนไพรลดลงอย่างมาก ความรู้
และวิทยาการด้านสมุนไพรจึงขาดช่วงการพัฒนาไป 

ในปัจจุบันทั่วโลกต่างยอมรับว่า สารสกัดสมุนไพรให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่เป็นสาร สังเคราะห์ทาง
เคมีและประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมาย
นับหมื่นชนิดขาดแต่เพียงการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้านพืช
สมุนไพรจึงเริ่มขี้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและ การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
คือ 

(1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านอันได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผน
ไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชนในการแก่ไขปัญหา สุขภาพของชุมชน 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้สมุนไพร การแพทย์พ้ืนบ้าน      



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

128 

 

การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถ ประยุกต์เช้ากับ
การดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้ 

จึงอาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐาน คือสมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และการ
รักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยเบื้องด้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

2. ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ 
พืชสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่หลายประเทศก าลังลงทุนสกัดหาตัวยาเพ่ือรักษาโรค ต่าง ๆ 

และมีหลายประเทศที่น าสมุนไพรไทยไปปลูกและท าการค้าขายแข่งกับประเทศไทย สมุนไพร หลายชนิดที่เรา
ส่งออกเป็นรูปของวัตถุดิบคือ กระวาน ขมิ้นชัน เร่ว เปล้าน้อย และมะขามเปียก เป็นด้น ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ตลาด
ต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี โครงการวิจัยเพ่ือหาความเป็นไปได้ ใน
การพัฒนาคุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพรเพ่ือส่งออก โดย ก าหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด คือ 
มะขามแขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เร่ว กระวาน ชะเอมเทศ ขมิ้น จันทร์เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี 
และนี้าผึ้ง  
ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจมีราคาแพงและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นนั้น 

2. ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่าแผนปัจจุบัน 
3. สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้ง ในเมืองและ ชนบท 
4. มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาแผนปัจจุบัน ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ เป็นการลด

การขาดดุลทางการค้า 
5. ใช้เป็นยาบ ารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กระเพรา โหระพา ขิง ข่า ต าลึง 
7. ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์และกานพลู 
8. ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจันทร์ อบเชย พริกไทย ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารพวก ขนมปัง 

เนย ไล้กรอก แฮม เบคอน 
9. สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆให้สวยงามเช่นคูนชุมเห็ดเทศ 
10. ใช้ปรุงเป็นเครื่องส าอางเพ่ือเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ ประค าดีควาย 
11. ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก, ผลไม้ เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ยาสูบ 
12. เป็นพืชที่สามารถส่งออกท ารายได้ให้กับประเทศ เช่น กระวาน ขมิ้นชัน กระชาย 
13. เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการน าพืชสมุนไพรใน ท้องถิ่น

ของตนมาใช่ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ 
14. ท าให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาด าเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น 
15. ท าให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที ่ 6 งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี 21   งานตามความสนใจ   เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ง 2.1 ป.5/2  ระบุความแตกต่างของอาชีพ 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถน าเสนองานอดิเรกที่ได้ปฏิบัติ 
3.2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ 
 

4. เนื้อหา 
 4.1 การท างานอดิเรกตามความสนใจ 
 4.2 การน าเสนองานอดิเรก 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 การน าเสนอผลงานงานอดิเรกของลูกเสือเป็นหมู่ 
 5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือ เกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ลูกเสือจัดนิทรรศการงานอดิเรก 
2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือน าเสนอนิทรรศการงานอดิเรกที่ได้ปฏิบัติเป็นระบบหมู่ 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง แยก) 
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7. การประเมินผล 
 7.1 สังเกตการท างาน 
 7.2 ตรวจสอบผลงานที่ท าส าเร็จ 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม 

9. คุณธรรม 
 9.1 ความพอเพียง 
 9.2 รับผิดชอบ  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

131 
 

 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 21 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

หมาจิ้งจอกกับหน้ากาก 

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งลอบเข้าไปหาอาหารในบ้านของนักเล่นละคร เห็นหน้ากากอันหนึ่งวางอยู่ในที่สูง       
ซึ่งหากไม่พิจารณาให้ดีก็จะดูเหมือนมีคนก าลังจ้องมองลงมา ตอนแรกหมาจิ้งจอกตกใจเกือบจะโจน หนี แต่รั้งสติ
ไวได้ มันปีนชื้นไปดูใกล้ๆ จึงรู้ว่าเป็นเพียงหน้ากากที่มนุษย์ใช้สวมใส่ตอนเล่นละคร 

หมาจิ้งจอกร าพึงกับตนเองว่า “หน้ากากอันนี้มองดูภายนอกช่วงสวยสง่างามน่าเกรงขาม เหลือเกิน แต่
น่าเสียดายที่ภายในนั้นกลวงและว่างเปล่า” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   
เราจะดูคนแต่เพียงเปลือกนอกไม่ได้ ควรพิจารณาถึงเนี้อในหรือส่วนประกอบ อื่น ๆ ด้วย เช่น บางคนดู

ภายนอกแสนดีแต่จิตใจกลับสกปรกเลวทราม บางคน ต่อหน้าแสดงท่าทีรัก ใคร่ชื่นชมแต่ลับหลังกับนินทาว่าร้าย 
บางคนดูท่าทางเป็น ผู้รอบรู้แต่ความจริงไร้สมอง
 

 

 

 

เพลง 
ฉันพอใจหนักหนา พวง

มาลีนั้นมีสีเสริมพันธุ (ซา) ชมดอก'
ไมใ้นพนา เราทั้งหลาย ฯ ช่วย
บรรเทา เราลูกเสือสามัญ อนุรักษ์
ป่ากัน 

สมเจตนาทีได้มาร่วมงาน 
คนดีนั้นโลกนิยม 
ชมพฤกษาโขดเขา 
ความร้อนเร่าด้วยการปลูกป่า 
เราทุกคนยึดมั่นสร้างสรรค์ชาติไทย 

ป่านี้เขาว่ามีวิหค 
มาช่วยกันๆชมไพร ป่านี้เขา
ว่ามีความสุข มาก้าวเดินๆ
ชมไพรลูกเสือปลูกป่า 

หมู่นกนับร้อยพัน นะเพ่ือน
เอยให้เพลิดเพลิน สนุกด้ง
เชื้อเชิญ นะเพ่ือนเอย วิไลตา 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศกึษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

132 

 

แบบสอบถามเรื่องการเล่นเกม ชั้น ป.4 - ป.6 ค าอธิบาย : วงกลมรอบหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของตนเอง 
1. เคยเล่นเกมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดบ้าง (เลือกตอบได้หลายข้อตามความเป็นจริง) 

ก. ไม่เคยเล่นเกม    ข.เกมกด 
ค. เกมวีดีโอ    ง. เกมคอมพิวเตอร์ 
จ. เกมออนไลน์    ฉ. อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2. เล่นเกมช่วงเวลาใดบ้าง (เลือกตอบได้หลายข้อตามความเป็นจริง) 
ก. ก่อนมาโรงเรียน   ข. เวลาเรียน 
ค. ช่วงเย็น หลังเลิกเรียน   ง. กลางคืน 
จ. วันหยุด    ฉ. อ่ืน ๆ (ระบุ) 

3. เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเล่นเกมแต่ละครั้ง 
ก. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง   ข. 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง 
ค. มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 5 ชั่วโมง ง. มากกว่า 5 ชั่วโมงข้ึนไป 

4. จ านวนเงินที่ใช้ในการเล่นเกมแต่ละครั้ง 
ก. น้อยกว่า 10 บาท   ข. 10 บาท ถึง 30 บาท 
ค. มากกว่า 30 บาท แต่ไม่ถึง 50 บาท  ง. มากกว่า 50 บาทข้ึนไป  
จ. อื่น ๆ ระบ ุ  

5. เหตุผลที่ชอบเล่นเกม (เลือกตอบได้หลายข้อตามความเป็นจริง) 
ก. สนุก เพลิดเพลิน   ข. อยากเอาชนะ 
ค. จะได้เข้ากับเพ่ือนได้   ง. ชอบตรงความตื่นเต้น หวาดเสียว 
จ. เหงาไม่รู้จะท าอะไร   ฉ. อ่ืน ๆ ระบุ  

6. เกมที่เคยเล่นมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง (เลือกตอบได้หลายข้อตามความเป็นจริง) 
ก. ต่อสู้ เอาชนะ    ข. บู๊ล้างผลาญ ด้วยอาวุธนานาชนิด 
ค. แข่งข้นประลองความเร็ว  ง. ผจญภัย ตื่นเต้น หวาดเสียว 
จ. อื่น ๆ ระบ ุ  

7. เคยมีการกระท าใดบ้างในข้อต่อไปนี้(เลือกตอบได้หลายข้อตามความเป็นจริง) 
ก. เล่นเกมเพลินจนลืมกินข้าว ข. นอนดึกเพราะเล่นเกมติดพัน 
ค. เล่นเกมจนลืมท าการบ้าน ง. เล่นเกมตื่นเต้นหวาดเสียวจนเก็บไปฝัน 

จ. อื่น ๆ ระบ   
8. นักเรียนคิดว่าตนเองติดเกมหรือไม่ เพราะอะไร  

ก. ติด   ข. ไม่ติด  เหตุผล   
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แบบรายงานผลการส ารวจ 

4. จ านวนเงินที่ใช่ในการเล่นเกมแต่ละครั้ง 
ก. น้อยกว่า 10 บาท ............. คน 
ค. มากกว่า 30 บาท แต่ไม่ถึง 50 บาท...คน จ. 
จ.อ่ืน ๆ ระบ ุ................... จ านวน.........คน 

 
5. เหตุผลของคนท่ีบอกว่าติดเกม ได้แก่.................................................................................................................. 

6. เหตุผลของคนที่บอกว่าไม่ติดเกม ได้แก่...................................................................................................... ........

ผลการส ารวจนักเรียนชั้น ........................ จ านวนทั้งหมด 
1. เคยเล่นเกมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใด 
ก. ไม่เคยเล่นเกมเลย  คน ข 
ค. เคยเล่นเกมวีดีโอ คน ง. 
จ. เคยเล่นเกมออนไลน์ คน ฉ 
2. เล่นเกมช่วงเวลาใดบ้าง 
ก. ก่อนมาโรงเรียน  คน ข. 
ค. ช่วงเย็น หลังเลิกเรียน คน ง. 
จ. วันหยุด คน ฉ. 
3. เวลาเฉลี่ยที่ใช่ในการเล่นเกมแต่ละครั้ง 

ก. น้อยกว่า 1 ชั้วโมง ............. คน 
ค. มากกว่า 3 ชั้วโมงแต่ไม่ถึง 5 ชั้วโมง..คน 

คน 

เคยเล่นเกมกด ................................ คน 
เคยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ................. คน 

อ่ืน ๆ ระบุ ............................... จ านวน ................ คน 

เวลาเรียน ......... คน 
กลางคืน ......... คน 
อ่ืน ๆ ระบ ุ............................... จ านวน .............. คน 

ข. 1 ชั้วโมง ถึง 3 ชั้วโมง ............. คน 
ง. มากกว่า 5 ชั้วโมงข้ึนไป ................. คน 

ข. 10 บาท ถึง 30 บาท ................. คน 
ง. มากกว่า 50 บาทข้ึนไป ............. คน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 7 คุณ)ธรรม จริยธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี 22        การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  - 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
  กิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ิมการท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง เกม 
 5.2 ใบความรู้ เรื่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือทบทวนค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
(2) มอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิดการแสดงบทบาทสมมุติ หมู่ละ 1 เรื่อง ที่

แสดงออกถึงวิถีชีวิตประจ าวัน ที่สอดคล้องกับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ข้อใด ข้อหนึ่ง 
หรือหลายข้อ โดยส่งตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดงบทบาทสมมุติ จน ให้ลูกเสือหมู่
อ่ืนทายว่าสอดคล้องกับกฎของลูกเสือข้อใด แล้วจึงเฉลยพร้อมอธิบาย เพ่ิมเติม 

(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
(1) กิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(2) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ที่ยังไม่ได้แสดง ส่งตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดง บทบาท
สมมุติจบ ให้ลูกเสือหมู่อ่ืน ทายว่าสอดคล้องกับกฎของลูกเสือข้อใด แล้วหมู่ ที่แสดงจึงเฉลย 
พร้อมอธิบายเพิ่มเติม จนครบทุกหมู่ 
(3) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายสรุปข้อคิด 

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

7. การประเมินผล 
 7.1 สังเกตการท างานระบบหมู่ การท าหน้าที่ผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
 7.2 ตรวจสอบ ความเข้าใจเรื่องค าปฏิญาณและกฎลูกเสือที่บูรณาการกับชีวิตจริง 

8. คุณธรรม 
 8.1 รับผิดชอบ 
 8.2 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 22 

เพลง 

 
เกม 

หาคู่ 

วิธีเล่น ให้ลูกเสือยืนเป็นวงกลม วงซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจ าไว้ว่าคู่ของตน คือใคร        

ให้วงกลมทั้งสองท าขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดวิทยุหรือให้ลูกเสือ  ร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผู้

ก ากับก าหนด) เมื่อผู้ก ากับเป่านกหวีด ให้ลูกเสือหาคู่ของตนเองเมื่อเจอแล้ว ให้จับมือนั่งลง คู่ท่ีหาคู่ช้าที่สุด จะต้อง

ออกจากการแข่งขัน เสร็จแล้วเริ่มต้นใหม่ คู่ที่เหลือเป็นคู่สุดท้าย จะเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ลูกชายท้ังเก้า 

เศรษฐีคนหนึ่งมืลูกชายเก้าคน ครั้นแก่เฒ่าก็รู้จักเป็นห่วงทรัพย์สินของตนเองและอนาคตของลูกๆ วัน
หนึ่งเศรษฐีไต้เรียกลูกท้ังเก้ามาพบแล้วบอกว่า พ่อจะทดสอบว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลสมบัติ หลังจากท่ีพ่อไต้
ตายแล้ว เศรษฐีก าเมล็ดถั่วไว้แล้วพูดกับลูกว่า เจ้าจงน าเมล็ดถั่วฝักยาวไปปลูกและ บ ารุงรักษาให้ดีที่สุด หากเมล็ด
ถั่วของผู้ใดงอกงามให้ฝักอวบอ้วนสมบูรณ์ พ่อจะตัดสินให้ผู้นั่นเป็นผู้ดูแล ทรัพย์สมบัติของพ่อต่อไป แล้วลูกชายทั้ง
เก้าก็รับถั่วไปคนละเม็ดแล้วย้ายไปปลูกที่ทางของตน 

กฎของลูกเสือ 
กฎที่หนึ่ง พึงจ าให้ดี ลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้  

กฎที่สอง นั้นรองลงไป ต้องจงภักดีในผู้มีพระคุณ  

กฎที่สาม นั้นบ าเพ็ญบุญ ช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อประโยชน์เรื่อยไป 

 นะเธอ อย่าลืม อย่าลืม นะ นะ นะเธอ อย่าลืม อย่าลืม 

กฎที่สี่ อันนี้น่าคิด ลูกเสือเป็นมิตรกับทั่วไป  

กฎที่ห้า ท่านว่าเอาไว้ มารยาทนั้นไซร้ กราบไหว้งาม ๆ 
กฎที่หก นรกไม่ตาม ลูกเสือมีความกรุณาสัตว์มัน  

 นะเธอ อย่าลืม อย่าลืม นะ นะ นะเธอ อย่าลืม อย่าลืม 
กฎที่เจ็ด จงเชื่อจงฟัง ในค าสั่งโดยดุษฎี  

กฎที่แปด ยิ้ม ๆ ไว้ซี ลูกเสือต้องมีน้ าอดน้ าทน  

กฎที่เก้า ออมไว้หน้ามล ถึงคราวอับจน เงินทองมากมี  

กฎที่ลิบ ประพฤติจงดี ทั่งกายวจี มโนพร้อมกัน  
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ครั้นไต้เวลาถั่วออกฝัก ก็อวบอ้วนสมบูรณ์เหมือนๆ กันทุกคน มีแต่ลูกชายคนสุดท้ายเท่านั่นที่ ไม่ได้น า
ฝักถั่วของตนเองมาให้พ่อดู เศรษฐีสงสัยจึงถามว่า เจ้าสุทธิไหนล่ะถั่วที่เป็นผลผลิตของ เจ้าเศรษฐีถาม เจ้าสุทธิ
คุกเข่าลงข้างพ่อ ผมเอาเมล็ดถั่วที่พ่อให้ใปปลูกดูแลรักษาอย่างดี แต่เท่าไรก็ ไม่ยอมแตกหน่อขึ้นเป็นต้น แทนที่
เศรษฐีจะต าหนิกลับหัวเราะฮ่า ฮ่า .. . .ดีมากลูกเอ๋ย เจ้าเป็นคนดี มีความชื่อสัตย์ส่วนพี่ท้ังแปดคนล้วนแย่พอๆ กัน 
พูดจบเศรษฐีก็เอ้ือมมือลูบหัวสุทธิลูกชายคนสุดท้อง แล้วประกาศความจริงให้ลูกท่ีดี มีความ ชื่อสัตย์มารับภาระ
รักษาสมบัติสืบทอดต่อไป ซึ่งที่จริงแล้วเมล็ดถั่วที่เศรษฐีให้ลูกๆ ไปปลูกนั่น ถูกน าไป ถั่วจนสุกก่อนแล้ว จะปลูกข้ึน
ไต้อย่างไร ดังนั่นลูกท้ังแปดของเศรษฐีก็พากันตบตาผู้เป็นพ่อ ด้วยการน า เมล็ดถั่วพันธุ์ดี ๆ มาปลูกมีแต่สุทธิลูก
ชายคนเล็กของเศรษฐีเท่านั่น ดั้งนั่นเขาจึงไต้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลมรดกดั้งแต่นั่นมา เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดส าหรับคนที่จะท่างานเพ่ีอส่วนรวม  
 

ความโลภและความริษยา 
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน วันหนึ่งไต้ชวนกันไปเฝ้าเทพจูปีเตอร์หรือซีอูส

ผู้เป็นราชาแห่งเทพเจ้าทั้งปวง เทพจูปีเตอร์รู้ว่าชายคนแรกนั่นเป็นคนที่มีแต่ความโลภ ส่วนชายอีกคนหนึ่งในใจของ
เขามืแต่ความริษยา เพ่ีอเป็นการสั่งสอนและลงโทษ เทพจูปีเตอรัจึงอนุญาตให้ทั้งชายสองนึกขอพรในใจไต้ตาม
ปรารถนาแต่มีขอ้แม้ว่าท่านจะบันดาลให้อีกคนหนึ่งไต้รับพร 
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เป็นสองเฟทของผู้ที่,ขอ “ข้าต้องการเพชรนิลจินดาและทองค าเต็มห้อง”ชายผู้มีความโลภนึกขอพรเป็น
คน แรก แต่แล้วเขาก็ต้องเสียใจเพราะเพ่ิงนึกไต้ว่าเพ่ือนของตนจะต้องไต้เพชรนิลจินดาถึงสองห้องแม้จะ สม
ปรารถนาชายผู้มีความโลภก็หาความสุขใจมิไต้แม้แต่น้อย ส่วนชายอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าบัดนี้ตนเอง กลายเป็นมหา
เศรษฐีไปโดยบังเอิญเพราะความโลภของเพ่ือนบ้านเขาคิดแต่ว่าไม่อยากให้เพ่ือนของตน เสวยสุขกับพรที่ไต้รับจาก
เทพเจ้าจึงขอพรให้ตัวเองตาบอดข้างหนึ่ง เพ่ือให้ชายผู้มีความโลภตาบอดสองข้าง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภและ
ความริษยา เป็นหนทางไปสู่ความวิบัติ 

ใบความรู้ 
ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 

ค าปฏิญาณลูกเสือสามัญ 3 ข้อ ด้วยเกียรติของข้า ข้าขอสัญญาว่า  
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(ความหมาย - ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธา เชื่อมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของ ตน เคารพ
เทิดทูนท้ัง 3 สถาบันด้วยความชื่อสัตย์) 

ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
(ความหมาย - ลูกเสือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนในทุกโอกาสทุกสถานการณ์ 
เท่าท่ีจะท าไต้ โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก) 

ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
(ความหมาย - ลูกเสือต้องปฏิบัติตนตามกฎ 10 ข้อ ของลูกเสือซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ลูกเสือ ปฏิบัติแต่
สิ่งดีงาม) 

กฎของลูกเสือมี 10 ข้อ ดังนี้คือ 
1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือไต้ 
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ 
3. ลูกเสือมีหน้าที่กระท่าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 
5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
7. ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 
8. ลูกเสือมใิจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 
10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
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ข้อ 1. “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” คือ เป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ไว้วางใจของผู้อ่ืน เชื่อถือได้ เมื่อกล่าวสิ่ง ใด
ออกไปแล้วต้องรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เมื่อได้รับมอบหมายสิ่งใดต้องท าสิ่งนั้นให้เสร็จ เรียบร้อย
ด้วยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติก าลังไม่เพิกเฉยหลีกเลี่ยง 

ข้อ 2. “ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ” หมายความ
ว่า จะต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยใจจริง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ประเพณี และมีความซื่อตรงต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาและผู้มี
พระคุณ 

ข้อ 3. “ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อ่ืน” หมายความว่า จะต้อง พยายาม
ท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เตรียมพร้อมเสมอที่จะช่วยชีวิตผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตราย 

ข้อ 4. “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก” หมายถึง ลูกเสือจะต้อง เป็นผู้
ใอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไปโดยไม่เลือกชาติหรือชั้นวรรณะโดยถือว่าเป็นพี่น้องกันทั่วโลก 

ข้อ 5. “ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย” หมายความว่า เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
เด็กและคนชรา 

ข้อ 6. “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” หมายถึง เป็นผู้มี'จิต'ใจเมตตา กรุณา ไม่ฆ่า ไม่ทรมาน สัตว์ 
เมื่อป่วยต้องดูแลรักษา ถ้าเป็นสัตว์ที่ใช้งานก็พยายามใช้แค่พอสมควร และให้สัตว์นั้นไต้รับความ สบายพอสมควร 

ข้อ 7. “ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ” หมายความว่า ลูกเสือ
จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามค่าสั่งโดยไม่ลังเลใจ กระท าด้วยความเต็มใจเข้มแข็ง 

ข้อ 8. “ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก” หมายถึง เป็นผู้มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บ่น 
ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก แม้จะพบอุปสรรคก็ต้องฟันฝ่าและอดทน 

ข้อ 9. “ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์” หมายความว่า ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัด รู้จักเก็บหอมรอม ริบ ใช้
จ่ายอย่างประหยัด ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และรู้จักรักษาทรัพย์สิ่งของทั้งของ ตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อ 10. “ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ” หมายความว่า ลูกเสือจะต้องประพฤติตนดีงาม วาจา
เรียบร้อย มีจิตใจสะอาด มีความสะอาดต่อบาปและเกรงกลัวต่อความชั้ว มีสติเหนี่ยวรั้งไม่ยอมกระท าสิ่งผิด
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 6 คุณธรรม จริยธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 เพิ่มพูนประสบการณ์ มุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ง 2.1 ป.5/1 ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ ต่าง  ๆในชุมชน 

ง 2.1 ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพระบุความแตกต่างของอาชีพ 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถวางแผนการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได้ 
3.2 ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพ ต่าง  ๆในชุมชน 
3.4 ระบุความแตกต่างของอาชีพระบุความแตกต่างของอาชีพ 
 

4. เนื้อหา 
4.1 วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

 4.2 เพ่ิมพูนประสบการณ์ มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 แผนภูมิการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 6.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลง หรือเกม 
 6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือ อธิบายถึงความส าคัญของการสอบวิชาพิเศษท่ีลูกเสือสามัญทุกคนได้สอบ      

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางลูกเสือ 
2) ลูกเสือศึกษาจากหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญแล้วให้ลูกเสือไปฝึกปฏิบัติในวิชาที่จะสอบ 
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3) ให้ลูกเสือวางแผนการสอบวิชาพิเศษตามที่ตนสนใจโดยนัดหมายการสอบกับผู้ก ากับลูกเสือ 
 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าสั้นเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
 6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 ทดสอบตามเกณฑ์วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
7.2 ข้อเสนอแนะให้เวลาลูกเสือไปฝึก เวลา 1 สัปดาห์ แล้วจึงนัดหมายการทดสอบ 

 

8. คุณธรรม 
 8.1 ความพอเพียง 
 8.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 8.3 รับผิดชอบ 
 8.4 ความกตัญญู 
 8.5 อุดมการณ์คุณธรรม  
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เพลง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 23 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อันนินทากาเล 

ฝึกกให้ตนเองเข้าใจเรื่องของการนินทา หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทา แน่นอน 
ดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า เรามาถูกทางแล้ว แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้น โมโหโกรธกับค า
นินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก ลูกก็นินทาพ่อ แม่ นับประสาอะไรกับคนอ่ืนถ้าเรา
ห้ามตนเองไม่ให้ นินทาคนอ่ืนไต้เม่ือไหร่ ค่อยมาคิดว่าเราไม่ถูกนินทา  
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทา 

บริการ บริการ งานที่พวกเราท าเป็นประจ า 
เก็บ กวาดเราท าทุกสิ่ง 
เพราะเรานี่เป็นลูกเสือ 
เก็บกวาดเราท า ทุกอย่าง 
หน้าที่ทุก ๆ สถานริการ 

เราท าไปไม่เคยคิดรวนเร เฮ้ (สร้อย) (ซา) 
ไม่เคยคิดท่ีจะเบื่อ 
ช่วยเหลือหน้าที่บริการ (สร้อย) 
สะอาดทุกทางที่ผ่าน เรานั้นบริการทั่วไป 
(สร้อย) 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 24 การแสดงออกทางอารมณ์เอย่างเหมาะสม เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามัญสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เนื้อหา 
การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ที่มักก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น 
การทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การโกรธเคือง ซึ่งท าให้เสียส้มพันธภาพ เป็นด้น 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบความรู้  เรื่องการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม และ 
มอบหมายให้หมู่ลูกเสือเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติ หมู่ละ 1 สถานการณ์ ที่ก าหนดให้ 
(เช่น เสียใจ ดีใจ โกรธ ตื่นเต้น ตกใจ ผิดหวัง) โดยท าเป็น 2 รอบ เพื่อน าเสนอในกองลูกเสือ
ครั้งต่อไป 
รอบท่ี 1 เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม 
รอบท่ี 2 ปรับให้เป็นการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ในสถานการณ์เติม 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมู่ หมู่ละ 2 รอบ หลังการแสดงของแต่ละหมู่ 
ผู้ก ากับลูกเสือให้ตัวแทนหมู่ได้สรุปว่าในรอบท่ี 2 นั้นมีความแตกต่างจากรอบแรก อย่างไร
จนครบทุกหมู่ 

(2) ผู้ก ากับและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้ และการน าไปใชีในชีวิตประจ าวัน 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออกในบทบาทสมมุติและการแสดงความคิดเห็นในหมู่

และในกองลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
การจัดการกับอารมณ์ การสร้างส้มพันธภาพและการสื่อสาร 

7. คุณธรรม 
7.1 ความพอเพียง 
7.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
7.3 รับผิดชอบ 
7.4 ความกดญัญู 
7.5    อุดมการณ์คุณธรรม 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 24 

เพลง 
ตะละบ่มบุมบุ๋ม 
ตะละบ่มบุมบุ๋ม   โอ้แม่เนือ้นุ่มบัวบาน 
พ่ีคอยคะนึงคิดถึงเธอมานาน โอ้แม่ตาหวานอย่าท าให้ฉันยืนงง 
(ดอกเอ๋ย เจ้าดอก  หอมหอมเอย 

หอม หอม เอย หอมเอยเจ้าดอกไม้เอย สุดเฉลยทรามเชยของพ่ี หอมเอย หอมดอก  
หอมดอกอะไรดี ขอเชิญน้องพ่ีมาลองทายดู  (ดอกเอ๋ย เจ้าดอก ) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

144 

 

 

ใบความรู้ 
วิธีจัดการกับอารมณ์ 

อารมณ์'ที่เป็น'ทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธ น้อยใจ ผิดหวัง มักก่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น การ
ทะเลาะวิวาท ท าร้ายผู้อ่ืน การประชดชีวิตด้วยการท าร้ายตนเอง ใช้ยาเสพติด ฯลฯ 

แนวทางจัดการอารมณ์ในเวลาปกต ิ
1. แกการรับรู้อารมณ์ เพ่ีอรู้ เท่าทันอารมณ์ตนเอง เช่น การถามความรู้สึกตนเองในขณะมีการ 

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เป็นการเฝ้ามองตนเองเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า และจดบันทึกอารมณ์ในแต่ละวัน เมื่อ
ช านาญแล้วจึงเปลี่ยนมาแกบอกตนเองในใจอยู่เสมอ 

2. รับรู้ว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ด้งนั้นควรยอมให้อารมณ์นั้น ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ไม่ยึดติดหรือดึงกลับมาเป็นอารมณ์ใหม่ 

3. ใส่ข้อมูลทางบวกให้ตนเอง แทนการสะสมขยะความโกรธไวในใจ 
4. แกยับยั้งตนเองอยู่เสมอ ๆ และชื่นชมตนเองเมื่อท าได้ส าเร็จ 
5. หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนเจ้าอารมณ์ เพราะจะท าให้เคยชินแล้วท าตาม 
6. หมั่นสะสมความสุข ปีติจากการช่วยเหลือผู้อื่น และท าให้อารมณ์อ่อนโยน 

แนวทางควบคุมอารมณ์เม่ือเกิดอารมณ์ทางลบ 4 ขั้นตอน 
1. ส ารวจอารมณ์ขณะนั้นว่าก าลังมีอารมณ์เช่นไร 
2. คาดการณ์ถึงผลดีและผลเสียของการแสดงพฤติกรรมตามอารมณ์ที่เกิดข้ึน 
3. ควบคุมอารมณ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ท าสมาธิ, นับเลขในใจ 1, 2, 3, 4 ออกจาก

เหตุการณ์ชั่วคราว ฯลฯ 
4. ส ารวจอารมณ์อีกครั้งหนึ่ง และแสดงความชื่นชมตนเองเมื่อท าได้ส าเร็จ การควบคุมอารมณ์โกรธ 
ในแต่ละขณะคนเราจะมีอารมณ์ได้แบบเดียว ด้งนั้นถ้าเราน าอารมณ์ที่สงบมาแทนที่อารมณ์ โกรธได้ 

ความโกรธก็จะเบาบางลงข้ันตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ มี 3 ขั้นตอน คือ 
1. ตั้งสติและควบคุมอารมณ์โกรธ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่ท าได้ง่าย ๆได้แก่หายใจเช้าออกยาว ๆ มีวิธีแก้

ด้งนี้ 
1) สูดลมหายใจเช้าลึกๆ ช้า ๆ พร้อมกับนับ 1-2 - 3 - 4 ใน ใจ  
2) กลั้นหายใจ 1 วินาที 
3) ค่อยๆหายใจออกยาว ๆช้า ๆพร้อมกับนับ 1 -2 - 3 - 4 ใน ใจ  
- นับเลขเบรกอารมณ์โดยนับเลขในใจช้า ๆ 1 ........... 2 ...... 3 ....... 4 ...... 5 ..... 6 .........  
- หายใจเช้าทางจมูก หายใจออกทางปากช้า ๆ 

2. บอกความรู้สึก และความต้องการ กับคู่กรณี ด้วยท่าทีสงบ ไม่ก้าวร้าว เช่น กรณีโกรธเพราะ ถูกเพ่ือน
แกล้ง 

- เราไม่สนุกด้วยเลย เลิกแกล้งเราได้ไหม 
- เราไม่ชอบการเล่นแรงๆ แบบนี้ เปลี่ยนวิธีเล่นได้ไหม 
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3. ถ้ายังไม่ได้ผลควรหาทางออกจากเหตุการณ์ เช่น 
- เราไม่เล่นแล้วนะ (แล้วเดินออกจากเหตุการณ์) 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

ลาอยากร้องเพลง 

ลาได้ยินเสียงจักจั่นซึ่งมักจะส่งเสียงร้องเพลงอย่างไพเราะตลอดเวลา ลาจึงถามจักจั่นว่า “เพ่ือนเอ๋ย เจ้า
กินอะไรหรือ จึงมีเสียงที่ไพเราะนัก”จักจั่นยิ้มแล้วตอบว่า“อ๋อ อาหารของช้าก็คือ นี้าค้างไงล่ะ” ลาจึงเช้าใจว่า
เพราะจักจั่นกินแต่นี้าค้างอย่างเดียวจึงได้มีเสียงไพเราะ ด้งนั้นถ้าตนลองกิน นี้าค้างบ้างก็คงจะร้องเพลงได้ใพเราะ
อย่างจักจั่น ตั้งแต่วันนั้นลาก็กินแต่นี้าค้างไม่กินหญ้าที่เป็นอาหาร ของตน ไม่ช้าไม่นานนักลาก็ซูบผอมตายไปเพราะ
ความหิวโหย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับผู้อ่ืนอาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดส าหรับเรา 

สุนัขกับเงา 

สุนัขตัวหนึ่งขโมยเนี้อมาจากตลาด คาบวิ่งช้ามสะพานมา ขณะอยู่บนสะพานมันเหลือบเห็นเงา ของ
ตัวเอง'ในน้ า ก็เช้าใจว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งซึ่งคาบเนี้อชิ้นใหญ่กว่ามา มันจึงอ้าปากหมายจะงับแย่ง ชิ้นเนื้อจากสุนัข
ที่มองเห็นในน้ า เนื้อในปากของมันจึงตกน้ าจมหายไป สุนัขตัวนึ้เลยสูญเสียทั้งเนื้อที่ตน ขโมยมาและเนื้ อที่ตนคิด
อยากจะได ้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้มีความโลภและโง่เขลา นอกจากจะพลาดหวังในสิ่งที่ตนต้องการ ยังอาจสูญเสีย  
สิ่งที่ตนมีอยู่แล้วอีกด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25            คนดีในอุดมคติ           เวลา 1 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ท 3.1 ป.5/1  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

ท 3.1 ป.5/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 

ท 3.1 ป.5/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมคนดีของโรงเรียน 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถบอกคุณสมบัติของ “คนดี” ตามอุดมคติของลูกเสือ 
3.2 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
3.3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 

3.4 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

4. เนื้อหา 
คุณสมบัติคนดีในอุดมคติของลูกเสือ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 ใบความรู้ เรื่อง คุณสมบัติ คนดี ในอุดมคติของลูกเสือ 
 5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

1) ลูกเสือนั่งล้อมวงตามหมู่ ให้สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าถึง “คนด”ี ที่ตนเองรู้จักใน 3 ประเด็น 
คือ 
(1) บุคคลนั้นมีความดีอย่างไร 
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(2) ลูกเสือรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนดี 
(3) สรุปถึงคุณสมบัติที่คิดว่าดีที่สุดของบุคคลนั้น 

2) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบงานให้ลูกเสือศึกษาและส่งตัวแทนน าเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ลูกเสือคิดว่าการเป็น “คนดี” นั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างไร 
(2) การเป็น “คนดี” จะท าให้ “ลูกเสือเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้” ด้งนั้น ลูกเสือคิดว่า จะสร้าง

คุณสมบัติของคนดีให้เกิดข้ึนในตัวของลูกเสือให้มากท่ีสุดอย่างไร 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือร่วมการสรุปคนดีในอุดมคติ 

 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
7. การประเมินผล 

สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจผู้อื่น 
9. คุณธรรม 

 9.1 ความพอเพียง 
 9.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 9.3 รับผิดชอบ 
 9.4 ความกตญัญู 
 9.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 25 

เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
สุนัขผู้ซื่อสัตย์ 

 
บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน สุนัขตัวนั้นซื่อสัตย์มาก ยามกลางคืนขณะที่มันนอนหลับ หากได้ยินเสียง

ผิดปกติ มันจะลุกข้ึนมาเห่าหอน เตือนภัยแก่เจ้าของบ้านเสมอ คืนหนึ่งมันได้ยินเสียงเท้าคนย่ าใบไมด้้งกรอบแกรบ 
ใกล้รั้วบ้าน แม้จะไม่เห็นว่าเป็นใครมันก็ส่งเสียงเห่าไว้ก่อนเจ้าหัวขโมย จึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรั้ว 
สุนัขเฝ้าบ้านเดินเข้าไปดม ๆ ดู แต่ไม่กินมันยังคงเห่าต่อไป จนกระท้ังเจ้าของบ้านออกมาดู แล้วก็ช่วยกันจับโจรได้
ในที่สุด 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อามิสสินบนนั้นชื่อความซื่อสัตย์ไม่ได้

เพลง 

พราวแพรว อันดวงแก้วแวววาม นิล
กาฬ มุกดา บุษรา ข าคม เพชรน้ าหนึ่ง 
งามซ้ึง พึงเป็นยอดมณี เพชรดีมีหนึ่งใน
ร้อยดวง ดีน้ าใจที่ให้แก่คนทั้งปวง เจ็บ
ทรวงหน่วงใจให้รู้ทน ชื่นชอบตอบผล 

สดสีงามหลายหลากมากนามนิยม 
น่าชมว่างามเหมาะสมดี 
ผ่องแผ้วสดสี 
ความดีคนเรานี้ดีใด 
อภัย รู้แต่ให้ใปไม่หวง 
รู้กลืนกลา เลิศลา ความเป็นยอดคน 
ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 26 สิงดี ๆ ของฉัน เวลา 1 ช้ัวโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ท 2.1 ป.5/6 เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา 
 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมคนดีของโรงเรียน 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง 
3.2 เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา 
 

4. เนื้อหา 
ลูกเสือคุณค่าตนเอง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 กระดาษชาร์ต 
 5.3 ปากกาเคมี 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

1) ลูกเสือนั่งล้อมวงท ากิจกรรมในหมู่ ผู้ก ากับแจกกระดาษชาร์ตและปากกาเคมี แต่ละคน พูดถึง
ความถนัดของตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองท าได้ดี และสามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือน ๆ งานของ
หมู่ลูกเสือและกองลูกเสือได้ นายหมู่มอบให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นคนเขียนรวบรวม จดบันทึกความ
ถนัดของสมาชิกของแต่ละคน 

2) ผู้ก ากับลูกเสือเรียกรวมกองแล้วให้นายหมู่รวบรวมว่า ในกองลูกเสือมีทรัพยากรบุคคลที่จะ
พัฒนางานของกองลูกเสือในเรื่องอะไรได้บ้าง 

3) ผู้ก ากับน าอภิปรายในกองลูกเสือ ในประเด็นต่อไปนี้ 
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- การที่ลูกเสือได้รู้ถึงความถนัด และความสามารถของตนเองนั่น มีประโยชน์ต่อตนเอง และ
ผู้อื่นอย่างไร ( รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง มีก าลังใจที่จะได้ส่งเสริมและ พัฒนา
ความสามารถของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และสามารถให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือน และงานของ
ส่วนรวมได้) 

 6.4 ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง 

9. คุณธรรม 
9.1 ความพอเพียง 
9.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
9.3 รับผิดชอบ 
9.4 ความกตญัญู 
9.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 25 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 

 

 

จับมือกันไวให้มั่นคง รักกัน
ปรองดองเหมือนน้องพ่ี โกรธกัน
มันร้ายเป็นสิ่งเลว เผาใจ ให้มี
ความไหวหวั่น 

เพ่ีอความยืนยงสามัคคี เพ่ีอความ
สามัคคีมีร่วมกัน เปรียบดังเปลว
เพลิงร้อนไฟนั่น จับมือยิ้มให้กัน
เป็นสิ่งดี 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

151 
 

 

 

วิธีเสริมสร้างคุณค่าตนเอง 

การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง การรับรู้ถึงคุณค่าหรือความสามารถที่มีอยู่ในตนเอง บนพ้ืนฐาน ที่สมดุล
ระหว่างความต้องการผลส าเร็จ กับความมีเกียรติและความซื่อสัตย์ กรมสุขภาพจิต แนะน าวิธีเสริมสร้างคุณค่าของ
ตนเอง ดังนี้ 

1. พิจารณาจุดยืนและสิ่งส าคัญของชีวิตตนเองจัดเวลาในการพัฒนาจิตใจและความเชื่อม่ันตนเองด้วยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การนั่งสมาธิ การอ่าน หนังสือที่เสริมสร้างความเชื่อม่ัน จดค าขวัญที่ประทับใจ จดบันทึกสิ่งที่ดี ๆ และ
ผลงานของตนเองที่ชื่นชอบ หรือประสบผลส าเร็จ(ตัวอย่าง : ชื่อสัตย์ คิดริเริ่ม มุ่งม่ัน เอ้ืออาทร เรียนดี ได้รางวัล 
ฯลฯ) เป็นด้น 

2. เลิกบ่นสิ่งที่ไม่ดีของตนเอง ไม่ดูถูกตัวเองหรือมองว่าตัวเองไร้ความสามารถ การตอกยกจุด ด้อยจะท า
ให้ขาดพลังและความเชื่อมั่นในตนเอง 

3. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อ่ืน เพราะทุกคนแตกต่างกัน และยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์ 100% 
4. คบกับคนที่มองโลกในแง่ดี มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค าตนเอง เพราะเพ่ือนจะคอยกระตุ้นให้ เรามี

ความมั่นใจและความมุ่งม่ันมากข้ึน รวมทั้งมองปัญหาว่ามีทางออกและมองโลกในแง่ดี 
5. หาตันแบบ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเอง ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นไปได้และมุ่งมั่น          

สู่ความส าเร็จ 
6. หาผู้ช่วยเหลือด้านทักษะและทัศนคติ ในการด ารงชีวิตหรือการงาน ถ้าหากมีคนชมหรือ กล่าวโทษให้

กล่าวค าว่าขอบคุณที่เขาช่วยบอกให้ว่าคืออะไรเรารู้  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตนเอง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 27  มารยาททางสังคม  เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ท 3.1 ป.5/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 ส 1.2 ป.5/3 มีมารยาทท่ีดีของความเป็นศาสนิกชนตามที่ก าหนด 
 ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว   
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 เพ่ือให้ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนถึงมารยาทที่ดีในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
3.2 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
3.3 มีมารยาทที่ดีของความเป็นศาสนิกชนตามท่ีก าหนด 
3.3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว 
   

4. เนื้อหา 
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทดีในสังคม 

5. สื่อการเรียนรู้ 

 5.1 แผนภูมิเพลง 

 5.2 แผนภูมิรูปภาพแสดง มารยาทที่ดีในสังคม 

 5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

1) ผู้ก ากับลูกเสือก าหนดบทบาทสมมุติการจัดงานรื่นเริง ในกองลูกเสือ ด้งนี้ 
- แบ่งลูกเสือเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 แสดงบทบาทเป็นผู้ต้อนรับแขก ผู้บริการอาหารนี้าดื่ม พิธีกรในงานรื่นเริง  
กลุ่มท่ี 2 แสดงเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ที่มาร่วมงานรื่นเริงจากนั้นให้ลูกเสือทั้งสองกลุ่ม 
สลับกันแสดงบทบาทสมมุติ 
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2) ผู้ก ากับลูกเสือสังเกต ประเมินผลการปฏิบัติมารยาทในสังคม และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
ปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้ 
- การพูดจาต้อนรับ การให้เกียรติ และทักทาย 
- มารยาทและการแสดงออกที่สุภาพเรียบร้อยทั้งต่อเพศเดียวกัน และเพศตรงกันข้าม 
- การแสดงบทบาทท่ีถูกกาลเทศะ ในบทบาทต่าง ๆ เช่น พิธีกร บริกร เจ้าหน้าที่ ต้อนรับ 

3) ลูกเสือทั้งสองกลุ่ม ร าวงในเพลงงามแสงเดือน 
4) ผู้ก ากับลูกเสือ น าเสนอแผนภูมิ ร่วมกันน าอภิปราย สรุปข้อคิดท่ีไต้และการน าไปใช้ 

6.4 ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
7. การประเมินผล 

สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 

ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
9. คุณธรรม 

9.1 ความพอเพียง 
9.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
9.3 รับผิดชอบ 
9.4 ความกตญัญู 
9.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 27 

เพลง 
งามแสงเดือน 

งามใบหน้าเมื่ออยู่วงร่า ( 2 เที่ยว ) 
เปลื้องทุกข์มิวายระก า เพ่ือสามัคคี
เอย. 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

มารยาททางสังคม 

มารยาท หรือ มรรยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ส่วนค าว่า มารยาทใน
สังคม จะหมายถึง กรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเว้นในส่วนที่ เกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งชุมชน
หรือคนหมู่มาก โดยเหตุที่มนุษย์เราไม่สามารถอยู่ล าพังคนเดียวในโลกได้ ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่มากก็
น้อย ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีกฎกติกาก าหนดแบบแผนในการอยู่ ร่วมกัน ซึ่งทุกชาติทุกประเทศต่างก็มีแบบอย่างทาง
วัฒนธรรมที่เรียกกันว่า มารยาททางสังคมนี้ทั้งสิ้น เพียงแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ดี ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน  

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า 
เราเล่นเพื่อสนุก ขอให้เล่นฟ้อนร า 
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อาจท าให้คนสมัยนี้หันไปพ่ึงพาเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนน้อยลง อันเป็นเหตุให้
ละเลยหรือเพิกเฉยต่อมารยาทที่พึงมีต่อกัน แต่สิ่งเหล่านี้ ก็ยังจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันใน ทุกสังคม ดังนั้น กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอน าสิ่งละอันพันละน้อย
เกี่ยวกับมารยาททางสังคมมาเสนอ เพ่ือเป็นเกร็ดความรู้ และประโยชน์ ในทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

- การกล่าวค าว่า “ขอบคุณ” เมื่อผู้อื่นให้สิ่งของ /บริการหรือเอ้ือเฟ้ือท าสิ่งต่าง ๆให้ไมว่่าจะโดย หน้าที่
ของเขาหรือไม่ก็ตาม เช่น บริกรเป็ดประตูให้ คนลุกให้นั่งหรือช่วยถือของให้เราในรถประจ าทาง คนช่วยกดลิฟท์ 
รอเรา หรือช่วยหยิบของที่เราหยิบไม่ถึงให้ เป็นดัน โดยปกติจะใช้ค าว่า “ขอบคุณ” กับผู้ที่ อาวุโสกว่า และใช้ค าว่า 
“ขอบใจ” กับผู้อายุน้อยกว่าเรา แต่ปัจจุบันมักใช้รวม ๆกันไป 

- เอ่ยค าว่า “ขอโทษ” เมื่อต้องรบกวน/ขัดจังหวะผู้อ่ืน เช่นเขาก าลังพูดกันอยู่ และต้องการถาม ธุระ
ด่วน ก็กล่าวขอโทษผู้ร่วมสนทนาอีกคน แต่ควรเป็นเรื่องด่วนจริง ๆ หรือกล่าวเมื่อท าผิดพลาด /ท าผิด หรือท าสิ่ง
ใดไม่ถูก ไม่เหมาะสมโดยไม่ตั้งใจ เช่น เดินไปชนผู้อ่ืน หยิบของข้ามตัวหรือศีรษะผู้อื่น เป็นดัน 

ส าหรับคนไทย เมื่อเอ่ยค าว่า “ขอบคุณ” หรือ “ขอโทษ” ต่อผู้ที่อาวุโสกว่า เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ผู้ใหญ่ มักจะยกมือไหว้พร้อมกันไปด้วย เช่น กล่าวขอบคุณพร้อมยกมือไหว้พ่อแม่ที่ท่านซื้อของให้ เป็นดัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บุคคลที่มีมารยาทสังคมดีย่อมเป็นที่ชื่นชมแก่สังคม



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

156 
 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 28  คิดเชิงบวก  เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส1.1 ป.5/7 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถคิดเชิงบวกในสถานการณ์ทางลบได้ 

4. เนื้อหา 
การที่ลูกเสือมีความสามารถในการคิดเชิงบวก จะช่วยสร้างให้มีมุมมองที่ดีทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน เป็นคน

มองโลกในแง่ดีมีความคิดที่ดีงามซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้ลูกเสือมีพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพ่ือสังคมต่อไป 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 แก้วใสใส่น้ าสี 2 ใบ (แก้วขนาดเท่ากันและใช้น้ าสีแทนน้ าหวาน) 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือขออาสาสมัคร 2 คน ซ้อมและแสดงบทบาทสมมุติคนละ 1 รอบ 
รอบแรก ลูกเสือคนที่ 1 ถือแก้วน้ าหวานเดินมา แล้วสะดุดก้อนหินล้มลง น้ าหวานหก เหลืออยู่

ครึ่งแก้ว เมื่อลุกขึ้นได้ก็ร้องไห้ เสียใจ แล้วพูดว่า “แย่จัง! น้ าหวาน หกหายไปตั้งครึ่ง
แก้ว” 

รอบทีส่อง ลูกเสือคนที่ 2 ถือแก้วน้ าหวานเดินมา แล้วสะดุดก้อนหินล้มลง น้ าหวานหก เหลืออยู่
ครึ่งแก้ว เมื่อลุกขึ้นได้ก็ยิ้มและท าท าดีใจ แล้วพูดว่า “โชคดีจัง! น้ าหวานยังเหลืออยู่
อีกตั้งครึ่งแก้ว” 

2) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถาม “ลูกเสือคิดว่า คนไหนจะมีความสุขกว่ากัน” และลูกเสืออยาก เป็น
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เหมือนคนไหน เพราะเหตุใด” 
3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปความหมายและประโยชน์ของการคิดเชิงบวก 
4) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือ ร่วมกันคิดเชิงบวกในสถานการณ์ “ถูกครูต าหนิ” แล้วส่ง
ตัวแทนรายงานในกองลูกเสือตัวแทนแต่ละหมู่รายงาน 
5) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดว่า ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้าง และจะน าไปไข้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

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

7. การประเมินผล 
สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจตนเอง 

9. คุณธรรม 
9.1 ความพอเพียง 
9.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
9.3 รับผิดชอบ 
9.4 ความกตญัญู 
9.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 28 
 

มาเกิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้น ลุกขึ้นพลันทันที แล้วเรามาหันหน้ามาหากัน  
ยกมือไหว้กัน แล้วตบมือสามที (เอ้า 1..2..3)เสร็จพลัน แล้วก็หันกลับมา สนุกหนักหนา 
แล้วส่ายเอว 5 ที (เอ้า 1..2...3..4..5) 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

หมู่บ้านท ารองเท้า 
หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทุกครอบครัว และทุกคนในแต่ละครอบครัวเป็นช่างผลิตรองเท้า          

เมื่อรองเท้าเริ่มขายไม่ได้ แต่ละครอบครัวจึงส่งตัวแทนออกไปส ารวจหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล เพ่ือหาที่ขาย รองเท้า 
แต่ตัวแทนเหล่านั้นต้องประหลาดใจมากที่หมู่บ้านเหล่านั้นไม่มีใครสวมรองเท้าแม้แต่คนเดียว 

ตัวแทนหมู่บานท ารองเท้ากลับมาด้วยความผิดหวัง ต่างบอกกับครอบครัวของตนว่า “เราคงต้อง อดตาย
แน่ ๆ เพราะคนในหมู่บ้านไกล ๆ ไม่มีใครใส่รองเท้าเลย ส่วนหมู่บ้านใกล้ ๆ ก็มีรองเท้าใส่กันหมดแล้ว รองเท้าที่
เราช่วยกันท าคงไม่มีประโยชน์อีกแล้ว เก็บ'ไว้ก็'ไร้'ค่า เราเอารองเท้าไปทิ้งกันดีกว่า..” 

ในขณะที่ทุกคนก าลังจะน่ารองเท้าไปทิ้ง เด็กชายคนหนึ่งถามขึ้นว่า “ท าไมจึงจะทิ้งรองเท้า ทั้งหมดล่ะ
ครับ” ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เก็บไวัก็ขายไม่ได้ หมู่บ้านใกล้ ๆ ก็มีรองเท้าใส่แล้ว ที่อยู่ไกล ๆ ก็ไม่มีใคร
ใส่รองเท้า” 

เด็กชายจึงขอร้องให้พาไปที่หมู่บ้านห่างไกล และก็เห็นอย่างที่คนอ่ืน ๆ เล่าให้ฟังจริง ๆ แต่เขา กลับคิด
ต่างจากคนอื่น ๆ และพูดกับทุกคนว่า “เราลองคิดดูดี ๆ นะ ถ้าเราสามารถแนะน่าให้ทุกคนใน หมู่บ้านเหล่านี้รู้จัก
รองเท้าและหันมาใส่รองเท้า เราก็จะสามารถขายรองเท้าได้เป็นจ านวนมากเลย” 

ทุกคนรู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างในที่มีด ต่างพยายามท าทุกวิถีทางให้ทุกคนในหมู่บ้านเหล่านั้น ได้รู้จัก
รองเท้า พวกเขาทดลองใส่รองเท้าจนพอใจ เห็นประโยชน์ของมัน และชวนกันซ้ือรองเท้า 

จากนั้นไม่นานคนในหมู่บ้านช่างท ารองเท้าก็ขายรองเท้ามีรายได้ และอยู่ดีกินดีกันทุกครัวเรือน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ค าว่าเป็นไปไม่ได้ ท าให้ไม่ลงมือท าอะไรจึงไม่มีความส าเร็จเกิดข้ึน แต่การคิดว่า ปัญหามี
ทางออก เรื่องที่ไม่ดีมักมีสิ่งดีแฝงอยู่ เช่นเดียวกับเด็กชายในหมู่บ้านช่างท า รองเท้า จะมีผล
ให้ประสบความส าเร็จได้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29  ทักษะการเตือน   เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 พ 5.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด อธิบายวิธีดูแลระบบ
ย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 เพ่ือให้ลูกเสือสามารถเตือนเพื่อนด้วยความห่วงใยได้ 
3.2 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหาร

และระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 
 

4. เนื้อหา 
ทักษะการสื่อสารเพ่ือเตือนเพื่อน 

5. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4 กิจกรรม 
1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาด้วยค าถาม “ลูกเสือคิดว่าพฤติกรรมของเพ่ือนที่ลูกเสือเป็นห่วง อยากให้
เขาปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ต่อตัวเขาเอง มีอะไรบ้าง” 

2) ผู้ก ากับลูกเสือรวบรวม (เช่น ขาดเรียนบ่อย ไม่ส่งการบ้าน เล่นเกมมากจนเสีย การเรียน แต่งกาย
ไม่เรียบร้อย พูดจาไม่สุภาพ ชอบเล่นหวาดเสียวเสี่ยงอันตราย ลองสูบบุหรี่ ฯลฯ ) 

3) ให้ลูกเสือจับคู่ที่นั่งใกล้กัน ลองคิดประโยคเตือนเพ่ือนกรณีเพ่ือนขาดเรียนบ่อย คู่ละ 1 ประโยค 
4) ผู้ก ากับลูกเสือสุ่มถาม 1 - 2 คู่ และให้กองลูกเสือประเมินว่า ถ้าเพ่ือนเตือนแบบนี้จะ รู้สึกอย่างไร 
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และจะเชื่อเพ่ือนไหม 
5) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบความรู้ บรรยายขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือเตือนเพ่ือน พร้อม ยกตัวอย่าง และ

มอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดประโยคเตือนเพ่ือน หมู่ละ 1 สถานการณ์ ที่'ไม่'ซากัน ตามที่
รวบรวมได้ในข้อ 2) และน าเสนอเป็นบทบาทสมมุติใน กองลูกเสือ 

6) ตัวแทนหมู่ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมู่ ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกัน ประเมิน
ความถูกต้องตามข้ันตอนการสื่อสาร 

7) ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5 การประเมินผลสังเกต 
การมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ถูกต้อง 

6 องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างส้มพันธภาพและการสื่อสาร 

7 คุณธรรม 
7.2 ความพอเพียง 
7.3 ซื่อสัตย์สุจริต 
7.4 รับผิดชอบ 
7.5 ความกตญัญู 
7.6 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 29 

เพลง 
ประกอบท่าทาง มาสนุกกันหนา 

มาสนุกกันหนา มาสัญญาร่วมผูกพัน ( ทาราแร็ก แท็ก แท็ก ) 
มาสนุกกับฉัน เราลูกเสือเชื้อเผ่าไทย ( ทาราแร็ก แท็ก แท็ก ) 
แผ่นดินถิ่นนี้ ทั้งกลางเหนือใต้อิสาน 
สามัคคีเราอยู่ร่วมกัน ไม่มีเสื่อมคลาย ( ทาราแร็ก แท็ก แท็ก ) 

ท่าประกอบ - ยืน 
1. ช่วงเนี้อเพลงให้ตบมือตามจังหวะ 
2. ช่วงสร้อยให้ท าท าส่ายสะโพกตามจังหวะโดยแขนงอ มือก า แล้วเหวี่ยงแขนชื้นลงตาม จังหวะเพลง
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
พูดดีเป็นศรีแก่ตน 

ชายหัวล้านคนหนึ่ง มักจะโมโหไม่พอใจอย่างมากถ้าใครพูดถึงเรื่องหัวล้านของแก แต่ถ้าใครชม แกว่าผม
ช่างดกด าเป็นมัน แกจะถูกใจเป็นอย่างมาก จะขออะไรก็ให้หมด 

ชายคนหนึ่ง อยากจะซื้อวัวคู่งามของตาหัวล้านมาใช้งาน จึงเจรจาขอซื้อวัวว่า “นี่ เจ้าหัวล้าน วัวคู่นี้แก
จะขายเท่าไหร่ ฉันจะสู้ราคาไม่อ้ันเลยนะ” ตาหัวล้านได้ฟังก็โมโหขึ้นมาทันที ตะโกนกลับไปว่า "ไม่ขายโว้ย รีบ
ออกไปจากบ้านถูเดี๋ยวนี้เลย" 

มีซายหนุ่มอีกคนหนึ่งรอจนเหตุการณ์สงบจึงเช้าไปเจรจาบ้าง "พ่อผมดกปรกไหล่ หน้าไล้เฉลิมทอง วัว
ของพ่อทั้งสอง พ่อจะขายเท่าไหร่" ตาหัวล้านได้ฟัง ก็ถูกอกถูกใจ ตอบกลับไปว่า "ลูกเอ๋ย วัวทั้งสองนี้ พ่อยกให้เจ้า" 
ชายหนุ่มจึงได้วัวกลับบ้านโดยไม่เสียเงิน ชายคนแรกท่ีไปขอซื้อวัวพอรู้ว่าเขาได้วัวมา อย่างไรก็อิจฉา จึงใส่ความให้
ลูกสาวของตาหัวล้านฟังว่า ชายหนุ่มที่ได้วัวไปนั้นลับหลังกลับพูดจาเยาะ เย้ยเรื่องหัวล้านให้ผู้อื่นฟัง 

เมื่อได้ฟังความจากลูกสาว ตาหัวล้านโกรธมาก รีบถือปฏักไปหาชายหนุ่มทันที พอพบกัน ชายหนุ่มก็ถาม
ว่า "พ่อผมดกปรกบ่า พ่อจะรีบเดินทางไปไหนกัน" ตาหัวล้านได้ยินก็ใจอ่อนจึงมอบปฏัก ให้กับชายหนุ่มไปใช้ต้อน
วัวอีกอันหนึ่ง 

กลับถึงบ้านลูกสาวรู้เรื่อง จึงขอให้พ่อไปทวงวัวคืนมาให้ใต้ มิฉะนั้นนางจะฆ่าตัวตาย ตาหัวล้าน เลยชวน
ลูกสาวไปด้วยเผื่อจะได้ไม่ใจอ่อนอีก เมื่อไปถึง ชายหนุ่มก็ถามว่า “พ่อผมดกปรกหน้า วันนี้พ่อ จะพากันไปไหน” 
ตาหัวล้านได้ฟังก็เอ่ยด้วยความเอ็นดูว่า "ลูกเอ่ยลูกแก้ว พ่อนะแก่แล้ว เลยพาลูกสาว มาให้เจ้า" ชายหนุ่มก็เลยได้
แต่งงานกับลูกสาวตาหัวล้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พูดดีเป็นศรีแก่ตน
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ใบความรู้ 
ทักษะการสื่อสารเพื่อเตือนเพื่อน 

เมื่อเพ่ือนมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง เช่น หนีเรียนจนเรียนไม่ทัน ไม่อ่านหนังสือจนจะสอบตก ไม่ส่ง
การบ้านจนครูไม่ให้คะแนน หรือรีที่จะลองสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นต้น ลูกเสือควรช่วยเหลือผู้อื่น ทุกเมื่อและเป็นมิตร
กับทุกคน หน้าที่หนึ่งของมิตรที่ดีหรือมิตรแท้ คือการช่วยเพื่อนไม่ให้มีพฤติกรรมที่ อาจเกิดผลเสียตามมา การเตือน
เพ่ือนด้วยความห่วงใย จึงเป็นวิธีการสื่อสารที่ลูกเสือควรเรียนรู้ และ น่าไปใช้เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนจากพฤติกรรม
เสี่ยงต่าง ๆ 

ขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือเตือนเพ่ือนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ด้งนี้ 

 

สถานการณ์ : เตือนเพื่อนให้ส่งการบ้าน 

ขัน้ตอน ตัวอย่างประโยคค าพูด 
1. บอกความรู้สึกห่วงใยต่อปัญหา เราเป็นห่วงจัง นายไม่ส่งการบ้านหลายหนแล้ว  

คะแนนเยอะ 
ด้วย 2. บอกความต้องการให้แกิไขหรือ ปรับปรุง อยากให้นายเอาใจใส่เรื่องการบ้านหน่อย 

3. ถามความเห็นเป็นการแสดงถึงความ เป็น
มิตร /การให้เกียรติคู่สนทนา 

ไดไ้หม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 30  เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและครอบครัว เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส3.1 ป.5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 เพ่ือให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ครอบครัวและชุมชนได้ 

3.2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน 

 
4. เนื้อหา 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และชุมชน 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง เศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ใบงาน 
5.3 ใบความรู้ 
5.4  กระดาษชาร์ต 
5.5 ปากกาเคมี 
5.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6 กิจกรรม 
6.2 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบความรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษา ร่วมกัน
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ในเรื่องของ สามห่วงสองเงื่อนไข 
(2) วางแผนจัดท าโครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ละ 1กิจกรรม 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือเดินดูตามหมู่ลูกเสือ ให้ข้อมูลและค าแนะน า 

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

6.3 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
(1) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(2) ลูกเสือแต่ละหมู่ น าเสนอโครงการของตนเอง ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืน ร่วมกัน

ซักถามเพ่ือความเข้าใจ จนครบทุกหมู่ 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปราย สรุปข้อคิดที่ได้ และขอให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกัน วางแผน แบ่ง

งานและจัดผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามโครงการ โดยด าเนินการ นอกเวลา และจัดท า
รายงานส่งผู้ก ากับลูกเสือ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

(4) ผู้ก ากับลูกเสือเดินดูตามหมู่ลูกเสือ ให้ค าแนะน าปรึกษา 
1) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
2) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก ) 

7 การประเมินผล 
สังเกต การใส่ใจในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ และประเมิน การ

ปฏิบัติจริง 

8 คุณธรรม 
8.1 ความพอเพียง 
8.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
8.3 รับผิดชอบ 
8.4 ความกตัญญู 
8.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 30 
เพลงเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าร้องกิตติพงษ์ จุโลทก ท านองปูไข่ไก่หลง ดนตรี ไพรัชแดงเพ็ชร/เต๋า ธนัชพรขับร้อง 

เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงท่านทรงประทาน เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือไปทั่วโลกา พอกินพอใช้ สุขใจเหลือจะคณา 
สามห่วงคือสัญญา พัฒนาชาติไทยมั่งมี (สร้อย...พอเพียงๆๆๆๆๆๆๆ) 
ห่วงหนึ่งพอประมาณ ห่วงสองนั้นคือมีเหตุผล ก่อนจ่ายกลัวจน เจียมใจยามเราไม่มี สร้างภูมิคุ้มกัน ห่วงสามนั้น'พา
สุขข ีอยู่ในความพอดี เพราะเรามีสามห่วงคุ้มกัน (สร้อย...พอเพียงๆๆๆๆๆๆๆ)  
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แห่พวงมาลัย 
พวงมาลัยเจ้าเอ๋ย 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ของใช้พอเพียงแห่ง “สมเด็จพระเทพฯ" 

ภาพพระจริยวัตรที่พสกนิกรชาวไทยเห็นจนชินตา ยามที่สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดา สยาม บรมราช
กุมารี เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศนั้น พระองค์ มักจะบันทึกทุก
เรื่องราวลงในสมุดบันทึกส่วนพระองค์ จนได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าฟ้านัก สะสม” องค์ด้นแบบที่ทรงสะสมทุก
เรื่องราวและประสบการณีท่ีได้พบเจอลงในสมุดบันทึกส่วนพระองค์  

เพลง 
โอ้เจ้าพวงมาลัย จะรักใคร

ชอบใครให้จริงแท้ อย่ามัวลอยตาม
ลมให้เขาดมดอม ยามนั้นเจ้าจะอาย
เขาไม่อยากชม อยากเป็นหงส์เหิน
หาว อยู่ที่บ้านไม่ชอบใจ เอ๋ยโอละ
หน่าย 

เจ้าจะลอยไปคล้องใครลันแน่(จ้า) 
เอาให้แน่สักราย 
สิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย(จ้า) 
เหยียบเจ้าจมทิ้งไป 
อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล(ซา) 
หนีมาอยู่ค่ายสบายเลย 
โอละหน่ายหน่อยเอย ..................  

พวงมาลัยเจ้าเอ๋ย 
เดี๋ยวนี้ซิหนอ 
มาลัยลอยวน ลอยวนอยู่บนน้ าใส(ซา) 

ก่อนเคยได้สวมคอ ฉันมารอมาลัย 
จะสวมคอใครนะพวงมาลัยเจ้าเอย 
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ในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย “ครบรอบ 50 ปี การจัดงานรณรงค์ให้คนไทย เห็นคุณค่าของ
การเขียนจดหมายด้วยลายมือ” ไปรษณีย์ไทย ได้อัญเชิญสิ่งสะสมส่วนพระองค์ของ สมเด็จพระเทพฯ มาจัดแสดง
นิทรรศการ ประกอบด้วย สมุดบันทึกส่วนพระองค์ ไปรษณียบัตรส่วน พระองค์ที่ทรงส่งมาจากหลายประเทศ    
ทั่วโลก รวมไปถึงจดหมายจากพสกนิกรที่เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวายแต่พระองค์ 

ที่ส าคัญสิ่งพิเศษที่จะหาชมไม่ได้ ก็คือเครื่องเขียนที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงใช้ในการจดบันทึก เรื่องราว  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินตามรอยพระราชจริยวัตร แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของความพอเพียงได้อย่างงดงาม ด้งจะเห็นได้จากดินสอ ส่วนพระองค์ที่ทรง
ใช้นั้นเหลือเพียงแท่งสั้น ๆ เกือบติดกับแท่งยางลบ หรือทรงใช้กระดาษต่อแท่งดินสอ ให้มีด้ามยาวขึ้นเพ่ือที่
พระองค์จะทรงใช้เขียนได้อีก ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวอย่างแห่งความพอเพียงแล้ว ยังทรงเป็นตัวอย่างในการลดภาวะ
โลกร้อนโดยการลดการตัดไม้ท่าลายป่าเพ่ือมาท่าดินสอได้อีกด้วย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้สิ่งของอย่างพอเพียง ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

เขาท าดินสอกันอย่างไร 

บริษัทผลิตดินสอเริ่มกรรมวิธีท่าดินสอ โดยน าไม้สน (cedar) มาตัดเป็นแผ่นบาง ๆ กว้างยาว ประมาณ
2% นิ้ว คูณ7% นิ้ว และหนาไม่เกิน %นิ้ว แล้วน าไม้แผ่นไปเช้าเครื่องเซาะร่องตามความ ยาวไม้ แผ่นหนึ่งเซาะได้
ประมาณสิ่งถึงเก้าร่อง ขึ้นอยู่กับขนาดของดินสอที่จะท่า 

จากนั้นน าไล้ดินสอ ความยาว 7 นิ้ว วางลงไปในแต่ละร่อง ไล้ดินสอนี้ท่าจากกราไฟรต์ ดินเหนียว และน้ า
เล็กน้อย จุ่ม'ในขี้ผึ้งเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งทนทาน  ขั้นตอนต่อไป คือน าไม้ขนาดเท่ากันอีกแผ่น ที่เซาะร่องแล้วมา
ประกบทับลงไป โดยยึดติดกันด้วยกาว อุตสาหกรรมคุณภาพสูง จะได้แผ่นไม้ที่มีไล้ดินสอเรียงแถวเป็นไส้ในอยู่ตรง
กลางจากนั้นใช้เครื่องตัด ตัดแผ่นไม้ออกมาเป็นดินสอจ านวนเท่ากับไส้ 

ขั้นตอนสุดท้ายคือทาสี และน ายางลบมาติดกาว เช้ากับกันดินสอ เป็นอันเสร็จกระบวนการ ตามสถิติ
บอกว่า บริษัทผลิตดินสอแห่งหนึ่งในอเมริกา ท่าดินสอได้ 576,000 แท่งในเวลาเพียง 8 ขั้วโมง 

ที่มา 108 ซองค าถาม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราควรใช้วัสดุที่ท่าจากธรรมชาติอย่างประหยัด จะช่วยให้เราได้อนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ด้วย 
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ใบงาน 

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และวางแผนร่วมกันเพ่ือ จัดท า
โครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับครอบครัวและชุมชน หมู่ละ 1 โครงการ และ
น าเสนอโครงการในกองลูกเสือ ครั้งต่อไป ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อโครงการ 
2. เหตุผลที่จัดท าโครงการนี้ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. วิธีด าเนินการเป็นขั้นตอน การแบ่งงานและผู้รับผิดชอบ 
5. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
6. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ 
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะไต้รับ 
8. ชื่อหมู่ลูกเสือผู้รับผิดชอบ โครงการ 

ใบความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การ
สหประชาชาติ โดยเลขาธิการ องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549 และยกย่องว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ โดยองค์การ 
สหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก 166 ประเทศ ได้ยึดเป็นแนวทางลู่การพัฒนาประเทศแบบ ยั่งยืน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตตั้งเติมของสังคมไทย ซึ่งสามารถน ามาประยุกดใช้ได้ตลอดเวลา และเป็น การมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพันจากภัยและวิกฤต เพ่ือความ มั่นคง และความยั่งยืน
ของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ สามารถประยุกด์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง 
และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ขยายไปยัง
ครอบครัว หมู่บ้าน และลู่เศรษฐกิจในวงกว้างชี้นในที่สุด 

3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ 
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดย ไม่เบียดเบียน

ตนเอง และผู้อ่ืน เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง เป็นไปอย่างมี
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เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

3.3 การมีภูมิตุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้   และ
ไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย ทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน   
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 

2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ ชื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมที่จะรับมือต่อ การ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี ความพอเพียง ในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่ พึ่งพา
ตนเองได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามารถด าเนินชีวิตไดโ้ดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน      
รวมทั้งสามารถหาปัจจัย 4 มาเลี้ยงตนเองได้โดยที่ยังมีเหลือเป็นส่วนออมของครอบครัวด้วย  

ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดข้ึนจากการที่สมาชิกจากแต่ละครอบครัวในชุมชนมีความพอเพียง   
ในระดับครอบครัวก่อนที่จะรู้จักรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น บริหารจัดการปัจจัย ต่าง ๆ เช่น 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา หรือศักยภาพของสมาชิกในท้องถิ่น ที่มีอยู่ให้สามารถน าไปใช้ด าเนิน ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
และสมดุล เพ่ือให้เกิดความเป็นอยู่ที่พอเพียงของชุมชนโดยรวมในท่ีสุด 

ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆแห่งที่มีความพอเพียงมาร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมในชุมชนที่สอดคล้องกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเกษตร ทีไ่ม ่ท าลายสิ่งแวดล้อมแต่ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนอย่างคุ้มค่า เช่น กิจกรรม การท าปุ๋ย

ชีวภาพ การปลูกผักและข้าวที่ปลอดสารพิษ การท าสวนสมุนไพรของชุมชน การคิดค้นสาร 
ไล่แมลงสมุนไพร การท าถ่านชีวภาพ การรวมกลุ่มขยายพันธุปลา การแปรรูปผลผลิตและการท า การเกษตร
ผสมผสาน เป็นต้น 

การรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมที่เกิดจากความรักและความเอ้ืออาทรของสมาชิกในชุมชน เช่น กิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด การนมัสการพระให้มาช่วยสอนจริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียนของ ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกัน ผ่านศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียนเกษตรกรในหมู่บ้าน การท ากิจกรรม ต่าง ๆ ภายในวัด  
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จัดตั้งร้านค้าของชุมชน การจัดท าแผนแม่บทชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์การจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการ 
การรวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการผลิตของกลุ่ม ต่าง  ๆ เช่น การรวมกลุ่มท า
ขนมของแม่บ้าน หรือรวมกลุ่มเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ชุมชนยังไต้ ตั้งกองทุนข้าวสารร่วมกับชุมชน   
อ่ืน ๆในต่างภูมิภาค เพ่ือค้าขายหรือผลิตระหว่างกัน รวมทั้งเพ่ือการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ขยายผลการพัฒนาไปยังเครือข่ายชุมชนอื่น ๆ ด้วย 

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ เศรษฐกิจพอเพืยง 
เช่น ปลูกฝังความเอ้ืออาทรต่อกัน ท าบัญชีอย่างโปร่งใสและสุจริตพัฒนาในชุมชนให้มีคุณภาพและมีจิตผูกพันกับ
ท้องถิ่น ส่งเสรีมให้สมาชิกในชุมชนพ่ึงตนเองก่อนที่จะพ่ึงหรือขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 

ประการที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเอง           

ในครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
2. พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์

ผสมน้ าถูพ้ืนบ้านจะสะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน (ประหยัด ค่ารักษาพยาบาล) 
3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อ่ืน เพราะเราจะหลงติด กับวัตถุ 

ปัญญาจะไม่เกิด 
"การจะเป็นเสือนั้นมันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน 

แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง"



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศกึษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

172 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 8 ระเบียบแถว 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 31   ทบทวนระเบียบแถว  เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมหน้าเสาธง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพ่ือให้ลูกเสือปฏิบัติตนตามค าสั่งการจัดระเบียบแถวและสัญญาณมือ 

4. เนื้อหา 
การรฝึกระเบียบแถวที่น าไปสู่การสวนสนาม 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 ใบความรู้/ แผนภูมิรูปภาพระเบียบ 
 5.3 อุปกรณ์ในการรฝึกระเบียบแถว 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนระเบียบแถว ท่าถอดหมวก - สวมหมวก ท่าแบก
อาวุธ - เรียบอาวุธ สัญญาณมือ และ สัญญาณนกหวีด 

(2) แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติระเบียบแถวจนคล่อง 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปถึงการปฏิบัติกิจกรรม 

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

 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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(1) ผู้ก ากับลูกเสือจัดแถวกองลูกเสือตามรูปขบวนการสวนสนาม 
(2) กองลูกเสือฝึกปฏิบัติการสวนสนาม 

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

7. การประเมินผล 
ทดสอบในการปฏิบัติจริง 

8. คุณธรรม 
8.1 ความพอเพียง 
8.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
8.3 รับผิดชอบ 
8.4 ความกตญัญู 
8.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 31 

เพลง 
วันนี้ยินดี 

วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน ยินดี ยินดี ยินดี 
มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก มาเถิดมา เรามาร่วมจิต 

วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน ปลดเปลื้องความทุกข์ 
ให้มันสิ้นไป ช่วยกันคิดท าให้การลูกเสือเจริญ 

ลูกเสือบ าเพ็ญตน 

เรามาบ าเพ็ญตนให้คนได้เห็น จะอยู่
ไหนนี้าใจมีไมตรี สร้างศรัทธารักไวในใจตน 

ว่าพวกเราเป็นลูกเสือไทย ลูกเสือไทยที่ดี  
มีเมตตาปรานีทุกคน เพื่อมุ่งผลชาติไทยพัฒนา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

แม่หมูและหมาป่า 

หมาป่าตัวหนึ่งได้ข่าวว่าแม่หมูป่าออกลูกคอกใหญ่จึงแวะไปเยี่ยม ครั้นเห็นลูกหมูป่าอวบอ้วน น่ากินก็คิด
หาอุบายลวงให้แม่หมูไปที่อ่ืน มันจะได้จับลูกหมูกินได้สะดวก หมาป่าจึงเริ่มเกลี้ยกล่อมแม่หมูว่า “เจ้าเพิ่งออกลูก
ใหม่ ๆ ควรออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และหาอาหารดี ๆ กินให้อ่ิมหน าส าราญเพ่ือจะ ได้มีน้ านม'ให้ลูกของเจ้าอย่าง
เพียงพอ ส่วนลูก ๆ ที่น่ารักของเจ้าทั้งหมดไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ข้าจะช่วยดูแล ให้เอง” 

แต่แม่หมูป่ารู้ทันจึงตอบว่า “ขอบใจมาก แต่เจ้าคงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายมากขนาดนั้นหรอก        
ขอเพียงแต่เจ้าออกไปพ้นจากที่อยู่ของข้าก็นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดและข้าก็คงจะอดขอบใจเจ้าไม่ได้
แน”่ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าประมาทไว่ใจอะไรง่าย ๆ ต้องคิดให้รอบคอบเสมอ 

ราชสีห์กับวัวสี่ตัว 

วัวสี่ตัวเป็นเพ่ือนรักกัน ทั้ง 4 ตัวไม่กลัวราชสีห์ผู้เป็นเจ้าป่า เพราะเมื่อใดที่ราชสีห์จะจู่โจมเข้าสังหารวัว
ทั้งสี่ตัวจะรีบหันหลังชนกัน หันหัวซึ่งมีเขาอันแหลมคมออกเผชิญหน้ากับเจ้าป่า ไม่เปิดช่องว่างให้ราชสีห์กระโจน
เข้าเล่นงานไดไ้ม่ว่าจะมาจากทิศทางใด 

ราชสีห์จึงเริ่มยุแหย่วัวทีละตัวให้แตกคอกัน ต่างถกเถียงกันว่าตนเองมีเขาอันแข็งแกร่งกว่าจึงท าให้
ราชสีห์จู่โจมไม่ได้ ในที่สุดวัวทั้ง 4 ตัว ก็หมางใจกันแยกกันออกหากินไม่รวมกลุ่มเหมือนแต่ก่อน เป็นเหตุให้ถูก
ราชสีห์จับกินเป็นอาหารทลีะตัวจนหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อขาดความสามัคคีเกิดข้ึนในหมู่คณะใด หมู่คณะนั้นย่อมพบกับภัยพิบัติ
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ใบความรู้ 
ระเบียบแถว 

การปฏิบัติตามสัญญาณมือ สัญญาณมือลูกเสือสากล และสัญญาณนกหวีด สัญญาณมือใช้แทนค าบอก
ขณะที่อยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรือไม่สามารถใช้ค าบอกให้ลูกเสือได้ยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ 
1. เตรียม คอย ฟังค าสั่งหรือหยุด เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบหันฝ่ามือไปข้างหน้าห้านิ้วชิดกัน  

การปฏิบัติ : ลูกเสือนิ่ง คอยฟังค าสั่ง โดยหันหน้าไปทางผู้บังคับบัญชา ถ้าอยู่ในแถวให้ยีนท่าตรง 
2. รวม หรือกลับมา เหยียดแขนขวา แบมือแล้วหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะจากซ้ายไปขวา  

การปฏิบัติ : ลูกเสือรวมกองรีบมาเช้าแถวรวมกัน 
3. จัดแถวหน้ากระดาน เหยียดแขนทั่งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ ฝ่ามือแบไปด้านหน้า  

การปฏิบัติ : ลูกเสือจัดแถวหน้ากระดานหันหน้าเข้าหาผู้ให้สัญญาณ 
4. จัดแถวตอน เหยียดแขนทั้งสองไปช้างหน้าเสมอแนวไหล่ แขนขนานหันฝ่ามือแบเข้าหากัน  

การปฏิบัติ : ลูกเสือเข้าแถวตอน หันหน้าไปหาผู้ให้สัญญาณ 
5. เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ หันหน้าไปยังทิศทางท่ีต้องการ ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ ฝ่ามือแบ ไปข้างหน้า 

นิ้วชิดกัน แล้วลดแขนลงข้างหน้าเสมอแนวไหล่ 
การปฏิบัติ : ลูกเสือวิ่งไปยังทิศทางที่มือผู้ให้สัญญาณชี้ไป 

6. นอนลง หรือเข้าทีก่ าบัง แขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ ฝ่ามือแบคว่ าลงนิ้วชิดกัน พร้อมกับลด
แขนลงขา้งหน้า แล้วยกข้ึนกลับที่เติม หลาย ๆ ครั้ง 
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบนอนหรือเช้าที่ก าบังทันที 

7. เร่งจังหวะ หรือเร็วขึ้น งอศอกขวาให้มือมาก าอยู่เสมอบ่าแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะลดลงชูขึ้นหลาย ๆ ครั้ง  
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบวิ่งหรือเร่งจังหวะสิ่งที่ท่าอยู่ให้เร็วขึ้น หมายเหตุ เมื่อจะใช้
สัญญาณ 2 - 7 ให้ใช้สัญญาณ 1 น าก่อนทุกครั้ง 
การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 

1. ท่าพักตามระเบียบ ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวท่าสัญญาณมือเป็น  
2 จังหวะ 

จังหวะท่ี 1 ก ามือขวา งอข้อศอกให้มือที่ก าอยู่ประมาณหัวเข็ม ขัด หันฝ่า
มือที่ก าเช้าหาหัวเข็มขัด 

จังหวะท่ี 2 สลัดมือที่ก าและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม เดียวกับเข็ม
ขัดเป็นสัญญาณให้ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ  180 องศา ประมาณแนว 
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1. ท่าตรง ขณะลูกเสือก าลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะท าสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะดังนี้ 
จังหวะที่1ก ามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวาให้มือก าอยู่ในระดับเดียวกับ เข็มขัด 

(เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก”ในจังหวะที่2) 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเข้าหาตัว ให้มือที่ก ากลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด (เหมือน

จังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ให้ลูกเสือชักเท้าซ้ายมาชิด เท้าขวา     
ลดแขนที่ไขว้หลังมาอยู่ในท าตรง 

ผู้เรียกแถวอยู่ในท าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ มือแบ หันฝ่ามือ

ไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก นายหมู่ยีนทางซ้ายมือของผู้เรียก กะให้ผู้เรียก

อยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่ยีนต่อกันไปทางซ้ายมือของนายหมู่ จนถึงคนสุดท้ายคือรอง
นายหมู ่

การจัดระยะเคียงแบบปีดระยะ(1 ช่วงศอก) ให้ลูกเสือยกมือซ้ายเท้าสะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยู่ 
ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบล าตัวและจดปลายศอกซ้ายของคนท่ีอยู่ด้านขวา จัดแถวให้ตรง โดยสะบัด
หน้าแลขวาให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 นับจากตัวลูกเสือเอง  

เมื่อผู้เรียกตรวจแถวสั่งว่า “นิ่ง”ให้ลดมือลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท าตรงและนิ่ง 
การจัดระยะเคียงแบบเปิดระยะ (1 ช่วงแขน)ให้ทุกคน (เว้นคนท้ายแถว) ยกแขนซ้ายขึ้นเสมอไหล่ เหยียด

แขนตรงออกไปทางข้าง คว่ าฝ่ามือลง นิ้วชิดติดกัน ให้ปลายนิ้วซ้ายจดไหล่ขวาของคนต่อไป จัดแถวให้ตรงโดยนาย
หมู่ยีนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 เมื่อได้ยิน ค าสั่งว่า “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัด
หน้ากลับมาอยู่ในท าตรงและนิ่ง  

4. แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมู่จะเรียกว่า “แถวตอนหมู่”) 
ผู้เรียกแถวอยู่ในท าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ มือแบหันฝ่ามือเข้าหากัน           

นิ้วเรียงชิดติดกันลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมู่ยีนตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้เรียก กะให้ห่างจากผู้เรียก
ประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลังนายหมู่ต่อ ๆ ก้นไปจัดแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะต่อ ระหว่างบุคคล 1 ช่วง
แขน และปีดท้ายด้วยรองนายหมู่  
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7. แถวตอนหมู่ 

แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมู่เรียกว่า “แถวตอนหมู่” สมมุติว่ามี 5 หมู่ ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคือหมู่ที่ 3 

8. แถวหน้ากระดานหมู่ ปีดระยะ 

ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง ก ามือทั้ง 2 ข้าง เหยียดแขนตรงไปข้างหน้าขนานกับพ้ืน งอข้อศอกขึ้น เป็นมุม
ฉาก หันหน้ามือเข้าหาก้น 

ลูกเสือหมู่แรกเข้าแถวตรงหน้าผู้เรียก อยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว นายหมู่อยู่ทางซ้ายมือ ของ
ผู้เรียก กะให้กึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้เรียก ลูกหมู่ยืนต่อ ๆ ไปทางซ้ายของนายหมู่ เว้นระยะ เคียง 1 ช่วงศอก 
หมู่อ่ืน ๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรก ซ้อน ๆ ก้นไปตามล าดับ เว้นระยะต่อ ระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วง
แขน 

การจัดแถว เมื่อผู้สั่งว่า “จัดแถว” ให้ทุกคน (ยกเว้นคนสุดท้าย) ยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก นิ้วเหยียดชิดก้น 
นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบล าตัว จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ ยืนแลตรงเป็นหลัก  ลูกหมู่สะบัด
หน้าแลขวาให้เห็นหน้าอกคนที่ 4  
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การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัด หน้า
กลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

9. แถวหน้ากระดานหมู่ เปีดระยะ 

 

ผู้เรียกยืนในท่าตรง ก ามือทั้ง 2 ข้าง งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนว เดียวกับไหล่ 
หันหน้ามือไปข้างหน้า ให้ลูกเสือเข้าแถวเช่นเดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปีดระยะ แต่เว้นระยะต่อระหว่างหมู่ขยาย
ออกไปทางด้านหลัง ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน หรือ 3 ก้าว การจัดแถว และตรวจแถว ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปีดระยะ 

10. แถวรูปครึ่งวงกลม 

 

ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงด้านหน้าและลงข้างล่าง คว่ าฝ่ามือเขาหาตัว 
ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านล่าตัวช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม 3 ครั้ง 

นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้เรียกทางด้านซ้าย ห่างจากผู้เรียกพอสมควร ลูกหมู่ยืนต่อ ๆ 
กันไปทางซ้ายมือของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก (มือเท้าสะโพก) สะบัดหน้าไป ทางขวารอค าสั่ง “นิ่ง” 

หมู่ที่ 2 และหมู่อ่ืน ๆ เข้าแถวต่อจากด้านซ้ายของหมู่แรก ตามล าดับ เว้นระยะระหว่างหมู่ 1 ช่วงศอก 
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รองนายหมู่สุดท้าย จะยืนตรงด้านขวาของผู้เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมู่ หมู่แรก 
การจัดแถว ยกมือซ้ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก) จัดแถวให้ เป็นรูป

ครึ่งวงกลม 
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ สะบัดหน้า

กลับมาอยู่ในท่าตรง 

11. แถวรูปวงกลม มี 2 แบบ 

 

 
ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แขนทั้ง 2 เหยียดตรงลงข้างล่าง มือแบคว่ าฝ่ามือเข้าหาตัว ข้อมือขวา ไขว้ทับ

ข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านล าตัวประสานกันจากด้านหน้าจดด้านหลัง 3 ครั้ง 
ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก ส่วนหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ที่อยู่ก่อน ตามล าดับ     

จนรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจดกับนายหมู่ของหมู่แรกถือผู้เรียกเป็นศูนย์กลาง 
การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก) จัดแถวให้เป็น

รูปวงกลม 
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ สะบัดหน้า

กลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 
 

ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง ก ามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้า ยกข้ึนบน และเลยไปข้างหลัง หมุน
กลับมาด้านหน้า ท่า 3 ครั้ง 

ลูกเสือหมู่แรกยืนชิดด้านซ้ายมือของผู้เรียก หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ที่อยู่ก่อน
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ตามล าดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจดขวามือของผู้เรียกให้ผู้เรียกอยู่ในเส้นรอบวง การจัดแถวและการ
ตรวจแถว กระท่าเช่นเดียวกับแบบแรก สัญญาณนกหวีด 

1. หวีดยาว 1 ครั้ง ( -------) ถ้าเคลื่อนที่ ให้หยุด ถ้าหยุดอยู่ เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟังค าสั่ง 
2. หวีดยาว ๆ 2 ครั้ง ( ....................... ) เดินต่อไป เคลื่อนที่ต่อไป ท่างานต่อไป 
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง และยาว 1 ครั้ง สลับกันไป ( ......................................... ) เกิดเหตุ 
4. หวีด สั้น 3 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง สลับกันไป ( ..................................................................... ) เรียกนาย 

หมู่มารับค าสั่ง 
5. หวีดสั้นติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง ( ................................. ) ประชุมรวม 

หมายเหตุ เมื่อจะใช้สัญญาณ 2-5 ให้ใช้สัญญาณ 1 น าก่อนทุกครั้ง
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ระเบียบแถวเบื้องต้น 
1. ท่าเคารพ 

1.1 วันทยหัตถ์ เป็นท่าแสดงการเคารพเมื่ออยู่ล าพังนอกแถวของลูกเสือทุกประเภท โดยปฏิบัติต่อจากท่าตรง 
แบ่งออกเป็นการฝึกขั้นต้น และเมื่อมีผู้รับการเคารพ 

1) การฝึกขั้นต้น 
ค าบอก "วันทยหัตถ์" และ “มือลง” 
การปฏิบัติ 
ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง จัดนิ้วแบบเดียวกับท่ารหัสของลูกเสือ ปลายนิ้วชี้แตะขอบล่าง ของ

หมวกค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวา (ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางตาขวา) เหยียดมือตาม
แนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางข้างประมาณแนวไหล่ นิ้วเหยียดตรง เรียงชิดติดกัน ข้อมือไม่หัก 
และเปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถ้าอยู่ในที่แคบให้ลดศอกลงไต้ตาม ความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอ่ืนต้อง
ไมเ่สียลักษณะท่าตรง 

เมื่อไต้ยินค่าบอกว่า “มือลง” ให้ลดมือขวาลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
2) เมื่อมีผู้รับการเคารพ 
ค าบอก "ทางขวา (ทางซ้าย, ตรงหน้า)-วันทยหัตถ์" 
การปฏิบัติ 
สะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ พร้อมกับยกมือขวาท่าวันทยหัตถ์ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว ตามอง

จับไปที่ผู้รับการเคารพ และหันหน้าตาม จนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว จากนั้น สะบัดหน้ากลับ
พร้อมกับลดมือลง 

ถ้าผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่ผ่าน ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือลงตามค่าบอกว่า “มือลง” 
ถ้าผู้รับการเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสะบัดหน้า 

1.2 การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลองหรือไม้พลอง 
ค าบอก “วันทยา - วุธ” และ “เรียบ - อาวุธ” 
การปฏิบัติ 
เมื่อไต้ยินค่าสั่งว่า “วันทยา - วุธ” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้ 
1) อยู่ในท่าตรง มือขวาถือไม้พลอง ให้โคนพลองอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวา ปลายพลอง อยู่ในร่อง

ไหล่แนบชิดติดกับล่าตัว ยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้ งฉากกับล่าตัว ฝ่ามือแบคว่ า   
รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกัน นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดชิดติดกัน ให้ข้อแรกปลาย นิ้วชี้แตะ'ไม้'พลอง'ไว้ 

2) เมื่อไต้ยินค่าสั่ง “เรียบ - อาวุธ” ให้ลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เติมโดยเร็ว 
3) ถ้าผู้รับการเคารพมาทางขวา(ซ้าย หรือตรงหน้า) อาจใช้ค าบอก “ขวา (ซ้าย หรือตรงหน้า)       

ระวัง – วันทยา - วุธ” ให้ลูกเสือท่าวันทยาวุธ พร้อมกับหันหน้าไปยังผู้รับการเคารพ ตาแลจับผู้รับการ เคารพ หัน
ศีรษะตามจนผู้รับการเคารพผ่านหน้าลูกเสือไปแล้ว 2 ก้าว จึงหันกลับมาอยู่ในท่าตรง เมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้น
แถว ให้ผู้ควบคุมแถวบอกเลิกท่าความเคารพ 

1.3 แลขวา (ซ้าย) - ท า เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยู่ในแถวมือเปล่าหรือถืออาวุธที่ ท่าท่า
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วันทยาวุธไม่ได้ และเป็นท่าแสดงการเคารพตามล าพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไม่สามารถ แสดงการเคารพด้วย
ท่าวันทยหัตถ ์

ค าบอก "แลขวา (ซ้าย) - ท่า" 
การปฏิบัติ 
สะบัดหน้าไปทางขวา(ซ้าย) ประมาณกึ่งขวา(ซ้าย) ก่อนถึงผู้'รับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับไป ที่ผู้'รับการ

เคารพ พร้อมกับหันหน้าตามจนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพันไปแล้ว 2 ก้าว แล้วสะบัดหน้า กลับที่เดิม 
ถ้าผู้ร้บการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่ผ่าน ให้สะบัดหน้ากลับที่เดิมตามค าบอกว่า “แล - ตรง” 

2. ท าถอดหมวก สวมหมวก 
ใช้ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ์หรือพิธีทางศาสนา เช่น พิธีสวนสนามที ,มีการประพรม นิ้า พระพุทธมนต์ เป็น

ด้น 
ค าบอก “ถอดหมวก” 
การปฏิบัติ 
1) แบมือซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างและท่อนบนตั้งฉากก้น นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นข้างบน พร้อมก้นนั้น

ใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มืกะบังหน้าหมวก,หมวกทรงหม้อตาล) หรือจับที่ปีกหมวกด้านหน้า
(หมวกปีกกว้างพับข้าง และไม่พับข้าง) หรือจับที่หมวกด้านขวา(หมวกทรงอ่อน) หรือจับที่ขอบหมวกบนด้านหน้า
(หมวกกะลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแม่มือซ้าย ให้หน้าหมวกหันไปทางขวา ขอบหมวก ด้านนอกอยู่
ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วขึ้ 

3) ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรง พร้อมกับมือซ้ายจับหมวกด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นทั้งสี่ 

ค าบอก “สวมหมวก” 
การปฏิบัติ 
1) ใช้มือขวาจับหมวกที่อยู่ในมือซ้าย เช่น เดียวกับการถอดหมวก 
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ้ายช่วยจัดหมวก 
3) ลดมือท้ังสองลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง 
การ!]กในขั้นแรก ควรกระท่าเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึง!]กโดยเปีดตอนถ้า ลูกเสือถือไม้

พลองหรือไม้พลอง ก่อนท่าท่าถอดหมวก และสวมหมวก ให้น าอาวุธมาไว้ระหว่างปลายเท้า ทั้งสอง แล้วพิงท่อนบน
ไว้กับแขนซ้าย แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป เมื่อถอดหมวกหรือสวม หมวกเรียบร้อยแล้ว จึงน าไม้ พลอง
หรือไม้พลองไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม 
3. ท่าแบกอาวุธ - เรียบอาวุธ ค า

บอก “แบก - อาวุธ” 
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกไม้พลองหรือไม้พลองด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดล าตัวไปข้างซ้าย ไหโคนไม้พลอง หรือไม้

พลองอยู่ในอุ้งมือซ้าย ล าไม้พลองหรือไม้พลองตั้งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ พลองอยู่ที่เติมศอก
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งอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ 
จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองหรือไม้พลองด้วยมือซ้าย พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้พลองด้วยมือขวา ให้ไม้พลอง

หรือไม้พลองพาดขึ้นไปบนไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชิดล่าตัว ศอกซ้ายงอ แขนท่ามุม 100 องศา กับล าตัว 
ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ว 

ข้อควรระวัง ขณะลูกเสือท่าท่าแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไม้พลองหรือ ไม้พลอง 
ทรงศีรษะให้คงที่เหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและนิ่ง ปลายไม้พลอง จึงจะได้ระดับ    
ไม่เฉไปมา 

ค าบอก “เรียบ - อาวุธ” 
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม้พลองหรือไม้พลอง ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ พร้อมกับเหยียด

แขนซ้าย โดยลดไม้พลองหรือไม้พลองลงชิดกับล าตัว 
จังหวะท่ี 2 จับไม้พลองหรือไม้พลองด้วยมือขวาน ามาไว้ข้างล่าตัวในร่องไหล่ขวา (แขนขวา เหยียดเกือบสุด

ระยะที่มือจับไม้พลองหรือไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้ พลองหรือไม้พลองที่ร่องไหล่
ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ 

จังหวะท่ี 3 ลดแขนซ้ายอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเติม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่มือ ขวาจับไม้
พลองหรือไม้พลองอยู่ในท่าเรียบอาวุธ โดยไม้พลองหรือไม้พลองจดพ้ืน) 

ข้อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ ในจังหวะ   
ที่ 3 จะรู้สึกว่าต้นไม้พลองหรือไม้พลองจดพ้ืน 

ระเบียบแถวท่าเคลื่อนที่ 1. 
ท่าเดิน ท่าหยุด 

ค าบอก "หน้า - เดิน" และ “แถว - หยุด” 
การปฏิบัติ 
เมื่อได้ยินค าสั่งว่า “ หน้า - เดิน” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ด้งนี้ 
โน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ลันเท้าสูง จากพ้ืน

ประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไปให้โน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้า ตบเท้าเต็มฝ่าเท้า อย่างแข็งแรง ตัว
และศีรษะอยู่ในท่าตรง เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าให้งอศอกเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขนไป ข้างหลังให้เหยียดแขนตรงตาม
ธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือนิ้วเรียงชิดติดกันความยาวก้าว จากส้นเท้าถึงส้นเท้า 40 - 60 เซนติเมตร 

เมื่อได้ยินค าสั่งว่า “แถว - หยุด” ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะติดต่อกัน คือ ก้าวต่อไปอีก 1 ก้าว และชักเท้า
หลังไปชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง  

2. ท่าหันในเวลาเดิน 
2.1 ท่าขวาหัน 
ค าบอก "ขวา - หัน" 
การปฏิบัติ ใช้ค าบอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพ้ืนในล าดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
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จังหวะท่ี 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณครึ่งก้าว พร้อมกับบิดปลาย เท้าให้ใปทาง
กึ่งขวาด้วย ขณะเดียวก้นให้ยกส้นเท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใช้ปลายเท้าท้ังสอง เป็นหลักหันไปทางขวาจน
ได้ 90 องศา 

จังหวะท่ี 2 ก้าวเท้าขวาต่อไปตามจังหวะการเดินแบบเติมในทิศทางใหม่ 
2.2 ท่าซ้ายหัน 
ค าบอก "ซ้าย-หัน" 
การปฏิบัติ ใช้ค าบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพ้ืนในล าดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ เช่นเดียวกับท่า

ขวาหัน โดยเปลี่ยนค าบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน 
2.3 ท่ากลับหลังหัน 
ค าบอก "กลับหลัง - หัน" 
การปฏิบัติ ใช้ค าบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพ้ืนในล าดับติดต่อก้น ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะท่ี 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้าเฉียงขวา และตบลงกับพ้ืนด้วยปลายเท้าในแนวทางขวาของปลายเท้า

ขวาเล็กน้อยพอเข่าซ้ายตึง ท้นใดนั้นยกส้นเท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใช้ปลายเท้าทั้ง สองเป็นหลัก ไปข้าง
หลังจนได้ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยู่กับข้างขา 

จังหวะท่ี 3 ก้าวเท้าซ้ายออกเดิน พร้อมยกมือและแกว่งแขนตามจังหวะของท่าเดินครั้งนั้นต่อไป การหัดใน
ขั้นแรก ๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงด้งก่อน จนท่าได้คล่องแล้วจึงนับในใจ
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม หมู่แถวตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ป้ายซี่อกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยที่ 9 ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 32  การประเมินผล  เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินผลเพ่ือการตัดสินผลการผ่านไม่ผ่านกิจกรรม 
1.2 เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสือได้รับการพัฒนา 
1.3 เพ่ือให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้ก ากับกองลูกเสือ 

2. เนื้อหา 
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิ Flow Chart การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
3.2 แบบประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคล / หรือรายหมู่ลูกเสือ 
3.3 แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจ าปีการศึกษา 
3.4 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม 
4.1 ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 ก าหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม 

ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพร้อมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในส่วนที่ไม่ 

มั่นใจ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือก าหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมิน 
4.5 ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายและด าเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร้อมของลูกเสือ 

6. คุณธรรม 
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
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6.3 รับผิดชอบ 
6.4 ความกตญัญู 
6.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 32 
1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ ประจ าปีการศึกษา 
ชั้น ลูกเสือประเภท 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
□ ฉันมั่นใจว่าผ่านแน่นอน □ ฉันพอจะมีความพร้อมรับประเมิน 
□ ฉันยังไม่พร้อมรับการประเมิน □ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ก ากับลูกเสือ  

ที ่ รายการที่รับการประเมิน เกณฑ์ที่ การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
  สถานคิกษา 

ก าหนด 
ครบ/ 
ผ่าน 

ไม่ครบ/ 
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 ร่วมกิจกรรมการ!]กอบรม 
1.2 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
- วันสถาปนาลูกเสือ 
- วันถวายราชสดุดี 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ 
- กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

1.3 เดินทางไกล/ อยู่ค่ายพักแรม 

30 ชั้วโมง/ปี 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

   

2 2. มีผลงานทางการลูกเสืออย่างน้อย 1 ชิ้น 
2.1 ผลงานการบริการ 
2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คิดสร้างสรรค์ 
2.3 อ่ืน ๆ เช่น รายงานฯ 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

   

3 3. มีความพร้อมเข้ารับการทดสอบเพ่ือ รับ
เครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท ของสก
เสือ 

3.2  .................................................  
3.3  .................................................  
3.4  .................................................  
3.5  .................................................  

    

ผ่านและพร้อม     

 

ชื่อ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ซื่อลูกเสือ................................................. ลูกเสือชั้น....................... ปีการศึกษา........................... 

พฤติกรรมลูกเสือสามัญท่ีคาดหวัง 

  

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง   

2. เสือร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   

3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้   

4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสุขภาพ ไม่ดื่มน้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไม่รับประทานขนม
หวานเป็นประจ า 

  

5. ลูกเสือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม   

6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้าง ล้มพันธภาพและการ
สื่อสารไม่ก้าวร้าวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรือให้ความ ช่วยเหลือผู้อื่น   

8. ลูกเสือมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน   

 

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

 

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญอย่างอยู่ 

รอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิตดี 
แก้ไขปรับปรุง 

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง ไม่แน่ใจชีวิต 
บางเรื่อง (มีปัญหาแล้วนะ) 

จึงจะมีทักษะชีวิตที่ดี (เสี่ยงนะเนี่ย) 

เรื่องท่ีฉันต้องปรับปรุง 
1. ............................................................................................................................. .............................. 
2. ................................................................................................. .......................................................... 
3. .......................................................................................................................... ................................. 
4. ...........................................................................................................................................................  
5. .......................................................................................................................... ................................. 
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ใบความรู้ 
ผลการผ่านเกณฑ์ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือ
การอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์แก่ลังคมและด าเนิน วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิต
เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาลังคมตามช่วงวัยของลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติและสอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 

2. การประเมินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 40 ขั้วโมงต่อปี การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่งที่ ต้องประเมินดังนี้ 

1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ของตนและ

การท างานกลุ่ม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฎจากการเรียนรู้หรือการ เปลี่ยนแปลง

ตนเอง  
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เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ ลูกเสือ 

 
 

 
จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 

ตามประเภทลกเสือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 

1) การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมิแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
(1.1) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
(1.2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะ ของผู้เรียนตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
(1.3) ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะตามเกณฑ์   

ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผล 

(1.4) การประเมินไป บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียนลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการ
เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ กิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ก ากับลูกเสือต้อง
ด าเนินการซ่อม เสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา  

 

สรุปผลการประเมิน/  

ตัดสินผลการเรียนรู้ □ -------------------------  
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2) การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไต้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ จบการศึกษาเป็น

การประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละ กิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการ
ผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นระดับลูกเสื อและ ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับ
การศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวทาง ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ของลูกเสือทุกคน
ตลอดระดับการศึกษา 

2.2) ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

2. เกณฑ์การตัดสิน 
1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐานก าหนดไว้ 2 ระดับ คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 
2) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน 
ชิ้นงาน คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญตามหลักสูตรลูกเสือ แต่ละประเภท

ก าหนด รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญที่หลักสูตรลูกเสือ แต่ละประเภท

ก าหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
4) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็นรายชั้นปี  

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 2551. 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชิวิดและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
3) ความสามารถในการเห็นใจผู้อ่ืน 
4) เห็นคุณค่าตนเอง 
5) รับผิดชอบต่อสังคม 
6) ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 
7) ความสามารถในการตัดสินใจ 
8) ความสามารถในการจัดการแกัใขปัญหา 
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวัง1ให้เกิดขึ้นกับลูกเสือแด1ละช้ันปี 
1) ลูกเสือส ารอง 

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจ า 
(2) พ่ึงตนเอง ดูแลตนเองได้ 
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิด 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
(8) ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในภาวะวิกฤติ 

2) ลูกเสือสามัญ 
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
(2) ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา 
(3) พ่ึงตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
(4) ไม่ดื่มนกอัดลม 
(5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
(8)    มีความซื่อสัตย์ไม่โกหก 
(9)    รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
(10) มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(1) มีทักษะในการท ากิจกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาท าประโยชน์/ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม 
(3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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(4) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
(7) มีผลงาน/โครงการการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร 
(8) มีการออมหรือท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง รอดพ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
(10) ไม่เกี่ยวช้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

4) ลูกเสือวิสามัญ 
(1) มีผลงาน/โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง/สังคม 
(2) มีจิตอาสาและบริการ 
(3) รู้วิธีป้องกัน/ และหลีกเลี่ยงความเลี่ยงทางเพศ 
(4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตปกติของตนเอง 
(5) ไม่เก่ียวช้องกับสิ่งเสพติด 
(6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลเลียตามมา 
(7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเลียหายตามมา 
(8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเลียหายตามมา 
(9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อเหตุรุนแรง 

อ้างอิงจาก คู่มีอการเทียบระดับ (Benchmarking) กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 2558
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยที่ 10 พิธีการ 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 33  พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโท (ความภาคภูมิใจ)  เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์ 
เพ่ือให้ลูกเสือมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ เกิดความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง 

2. เนื้อหา 
พิธีการประดับเครื่องหมายลูกเสือโท 

3. สื่อการเรียนรู้ 
เครื่องหมายลูกเสือโท 

4. กิจกรรม 
1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ พร้อมกันในที่ประชุม 
2) ผู้ก ากับลูกเสือ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะแด่พระรูปรัชกาลที่ 6 
3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันถวายราชสดุดี 
4) ผู้ก ากับลูกเสือ กล่าวถึงการได้รับอนุญาตให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสือโท พร้อมทั้งให้ โอวาท

แก่ลูกเสือ 
5) ผู้ก ากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลูกเสือโทให้กับลูกเสือทุกคน และแสดงความชื่นชมยินดีกับ ลูกเสือ

ทุกคน 
6) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนค่าปฏิญาณ 

5. การประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมความยินดีของลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คุณธรรม 
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ชื่อสัตย์สุจริต 
6.3 รับผิดชอบ 
6.4 ความกตญัญู 
6.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

6. 
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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 
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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 โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน 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 รวมทั้งเปี ดโอกาสให้
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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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชวิีต 

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 เป็นหลักสูตรการ!]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 

เมือ่จัดประเภทตามทักษะ/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 เ พ่ือให้

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 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือไต้เรียนรู้ จากความเป็นจริง /

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 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและ 
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 มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 
กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และประเมินส่วน
ทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 

2. การตัง้ประเด็นอภิปราย เพ่ือให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่ด้องการ เช่น 
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ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดท่ีชัดเจน และสามารถน าไปประยุกตใช้ได้จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองที่แตกต่าง
จากคนอื่นท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลใน กระบวนการกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการท าทักษะ นั้น ๆ 
เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการท าตามขั้นตอนของทักษะการวิเคราะห์จุดอ่อน ที่มักจะท าทักษะนั้น ๆ      
ไม่ส าเร็จ เป็นด้น 

3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นให้
ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกด์ใช้ ได้แก่ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ด้องการให้เกิดขึ้น ประยุกด์ใช้โดย
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 

ล าดับ ชื่อ -นามสกลุ 
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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 .................................... 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศกึษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

213 
 

 

 

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 าหนิแก่คนพบเห็นไต้ 
4.1 รองผูก้ 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 าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ ทุกประเภท          

ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ดี น้ าใจนักกีฬา 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 การสอนอาจจะสอนเป็นฐานแล้วมีการ เปลี่ยนฐาน              
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 เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเองเท่านั้นหากมีการเข้าฐาน
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 ..................... พร้อมทีจ่ะรับการฝึก 
แล้วครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเปียบ-พัก" (ถอย
เข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องท าวันทยหัตถ์อีก) ส าหรับผู้ประจ าฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพ
ด้วยท 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 เจาะรูรังดุ มส 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 นายหมู่สั่งต่อไป 
"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 รองผูก้ 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 "กลับทีเ่ดิม-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 รับเชือกจาก ลูกเสือ
ทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชืดเท้า ผูกเชือกธง แล้วก้าวถอย หลัง 2 ก้าว และชืดเท้ากลับมา
ยืนตรงที่เติม ลูกเสือทัง่สองยืนตรงท 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 เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง 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 ามุม 
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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(ตัวอย่างบัญชีลงชื่อผู้เข้าประชุม)   
รายชื่อผู้เข้าประชุมนายหมู่ ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน

........................พ.ศ. ........... 

 

 

 

ล าตับที่ ซื่อ - สกุล ลายเซ็น ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1   ประธาน  

2   นายหมู ่หมู่ ...........   

3   รองนายหมู่ หมู่ ...............   

4   นายหมู่ หมู่ ...........   

5   รองนายหมู่ หมู่ ...............   

6   ฯลฯ  

7     

8     

9     

10   เลขานุการ  
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ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 
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