
  

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามญั (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือของมีคม เวลา 1 ช่ัวโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  ง.1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
  ง.1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการท างานและมีทักษะการท างานร่วมกันเนื้อหา 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  วิธีใช้เครื่องมือเกษตร 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสือสามารถใช้เลื่อยและขวานได้อย่างถูกต้อง 
 3.2 ลูกเสือสามารถเก็บรักษาเลื่อยและขวานได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ลูกเสือสามารถใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรได้อย่างถูกต้อง 

4. เนื้อหา 
 4.1 วิธีใช้เลื่อยและขวานที่ปลอดภัย 
 42 วิธีการเก็บรักษาเลื่อยและขวาน 
 4.3 การใช้เลื่อยหรือขวานส าหรับโค่นริดกิ่งไม้ หรือตัดไม้เนื้ออ่อน 

4.4 วิธีการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเกษตร 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 เกม 
 5.3 ใบความรู้ 
 5.4 ฐานสาธิต 

5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

 6.1 เพลง หรือเกม 



 6.2 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) ลูกเสือเรียนรู้จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติดังนื้  

ฐานที่ 1 วิธีการใช้และเก็บรักษาเลื่อยและขวาน 
ฐานที่ 2 การใช้เลื่อยหรือขวานส าหรับโค่น ริดกิ่งไม้หรือตัดไม้เนื้ออ่อน 
ฐานที่ 3 การพกพา การส่งเลื่อยและขวานให้ผู้อ่ืน 
ฐานที่ 4  วิธีการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเกษตร 

 2)ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสืออภิปรายและสรุปการเรียนรู้จากฐานกิจกรรม 
 6.3 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 6.4 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตจากการปฏิบัติขณะสาธิตในฐานกิจกรรม 
7.2 ซักถามความเช้าใจถึงวิธีการใช้และการเก็บรักษาเลื่อย และขวาน 

 
8. คุณธรรม 
  8.1 ความรับผิดชอบ 
  8.2 อุดมการณ์คุณธรรม 



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 7 

เพลง 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

นายมากับเป็ดวิเศษ 

นายมาเป็นชาวไร่ มีเป็ดวิเศษอยู่ตัวหนึ่งไข่เป็นทองค า นายมาได้ไข่จากเป็ดวันละ 1 ฟอง น าไปขาย 
ครอบครัวของเขาเป็นสุขมาก 

อยู่มาวันหนึ่งนายมาเดินทางเข้ากรุง ไปเห็นบ้านเมืองใหญ่โต นายมากลับมาบ้านได้ปรึกษากับภรรยา ซึ่ง
ทั้งสองอยากได้บ้านหลังใหญ่ ซึ่งจะต้องใช้เงินมากๆ ควรจะต้องผ่าท้องเป็ดเพ่ือน าไข่ของมันไปขายให้หมดเพราะ
มันเป็นไข่ทองค า 

นายมาเห็นดีด้วยจึงไปจับเป็ดมาทันทีส่วนภรรยาก็เตรียมตะกร้าไว้ใส่ไข่ทองค า นายมาจัดการผ่าท้องเป็ด 
ก็ไม่พบไข่ทองค าแม้แต่ใบเดียว ส่วนเป็ดก็ตายนายมาจึงไม่มีไข่ทองค าขายอีกต่อไป ทั้งสองจึงยากจนลง และอยู่
ต่อมาด้วยความยากล าบาก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่อย่าโลภมาก ลาภจะหาย

ซมป่า 

ป่านี้เขาว่ามีวิหค มา
ด้วยกันๆ ชมไพร 

ป่านี้เขาว่ามีความสุข 
มาก้าวเดินๆ ชมไพร 

หมู่นกนับร้อยพัน นะเพ่ือน
เอยให้เพลิดเพลิน สนุกด้ง
เชื้อเชิญ นะเพ่ือนเอยวิไลตา 



 

 

ใบความรู้ 

การเก็บรักษาเลื่อย และ ขวาน การใช้และการเก็บรักษาเลื่อยและขวาน 

เลื่อย และขวาน เป็นเครื่องมือจ าเป็นที่ลูกเสือต้องใช้ในการอยู่ค่าย เพ่ือตัด ทอน เสี้ยมไม้ แต่ การใช้ต้องให้ถูก
วิธีและระวังมืให้เกิดอันตราย ต้งนี้ 

ขวาน 
ขวานเป็นเครื่องมือที่ท าด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่ใช้ส าหรับตัด ฟัน ผ่า ตอก ทุบ และถากไม้ อาจ จ าแนกขวาน

ออกไต้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1.ขวานไทย เป็นขวานพ้ืนเมือง เหมาะส าหรับคนไทย และมีขนาดแตกต่างกัน2 ชนิด คือ ขวาน ไทยขนาด
เล็กท าด้วยเหล็กหน้าตรง ต้านคมค่อนข้างบางกว้างประมาณ3นิ้ว และส่วนสันหนาประมาณ2 -21/2นิ้วซึ่งมืรูตรงกลาง
ส าหรับสอดใส่ด้าม ซึ่งท าด้วยไม้ยาวประมาณ 12-14นิ้ว ขวานชนิดนิ้มืน้ าหนัก ค่อนข้างเบา ขวานไทยขนาดใหญ่ มี
ลักษณะรูปร่างคล้ายกับขวานไทยขนาดเล็ก แต่มืขนาดใหญ่กว่าและมีต้านยาวประมาณ 2 เท่า จึงเหมาะที่จะใช้ในงาน
หนัก เช่น การโค่นและการผ่าไม้ขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 2.ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากต่างประเทศ ที่นิยมใช้กันมี 2 ชนิด คือ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ท าด้วยเหล็กกล้า 
ต้านคมค่อนข้างบาง กว้างประมาณ4 1/2นิ้ว ส่วนล้นกว้างประมาณ 2 1/2นิ้วมีช่องเป็นวงรี ส าหรับใส่ด้ามไม้เนิ้อแข็งซึ่ง
มีความยาวประมาณ 14 นิ้ว ส่วนขวานฝรั่งขนาดใหญ่ มีรูปร่างเหมือนกับ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก แต่มีขนาดโตขึ้นเล็กน้อย 
และมีด้ามยาวประมาณ 2 เท่า 

ขวานมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนตัวขวาน ซึ่งท าด้วยเหล็ก และส่วนด้ามที่ท าด้วยไม้ 

หัวขวาน 
บาขวาน 

ด์ามขวาน. 

                                                                                    /TO 
สันขวาน v^—\^ 
f \ 
คมมีด ใบมีด 

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน 

 
 

การใช้และเก็บรักษาเลื่อยและขวาน 
เลื่อย และขวานเป็นเครื่องมีอที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือมาก เนื่องจาก การพักแรมมันิ

ปลายดา้ม 



 

 

ยมเสือกสถานที่เป็นสนาม ป่าไม้ หรือแถวภูเขา ซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ด้นหญ้า จึงจ าเป็นต้อง ตัด ริด ถาก หรือถาง
ให้มีสถานที่เหมาะแก่การพักแรมค้างคืนและแม้ลูกเสือพักอาศัยอยู่ที่ บ้านก็ต้องมีการใช้เลื่อย และขวาน ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้และการเก็บรักษาเลื่อยและขวาน เพ่ือจะใช้ได้อย ่างทนทานและปลอดภัย ควรปฏิบัติตังนี้ 
 1.อย่าวางเลื่อย และขวานไว้บนพ้ืนเพราะจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนที่เผลอไปเตะหรือเหยียบเข้า 
นอกจากนั้นการวางเลื่อย และขวานไว้บนพื้นจะท าให้เกิดมีสนิมไต้ 
 2.อย่าใช้เลื่อยหรือขวาน หั่น ถาก ตัด ฟัน วัตถุที่แข็งเกินไป เพราะจะท าให้บิ่นหรือหมดคมต้องใช้เลื่อย
หรือขวานให้เหมาะกับงาน 
 3.อย่าเอาเลื่อยหรือขวานไปหั่น เชือด ตัดของร้อน หรือลนไฟเพราะจะท าให้คมเลื่อยหรือขวนทื่อไต้ 
 4.การถือเลื่อย และขวานต้องหันคมให้ออกนอกตัว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการพลั้งเผลอ หรือเกิดหกล้ม คมเลื่อย 
และขวานอาจบาดหรือเฉือนเราไต้ 
 5.การส่งเลื่อย และขวานให้แก่กัน อย่างใช้วิธีโยนหรือขว้าง แต่ผู้ส่งจะต้องจับสันเลื่อยหรือขวาน หันคม
เลื่อยออกนอกตัว หรือหันด้ามคมลงบนพ้ืน ส่งด้ามเลื่อยหรือขวานให้ผู้รับจับ เมื่อผู้รับจับด้ามเลื่อย หรือขวานแน่นแล้ว 
ผู้ส่งจึงปล่อยมือ 

 

การน าเลื่อย และขวานไปใช้อย่างถูกวิธี 
 1.หลังจากใช้เลื่อย และขวานแล้วทุกครั้ง ต้องล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ ามันแล้วเก็บเข้าที่ ให้
เรียบร้อย 
 2.ถ้าเป็นเลื่อยหรือขวานที่มีปลอก มีหน้ากาก ควรสวมปลอกหรือหน้ากากก่อนแล้วจึงเก็บหรือพกพาไป 
 3.เมื่อความคมของเลื่อยหรือขวานหมดไป ต้องน าไปลับกับหินลับเลื่อยหรือหินกากเพชรให้คม 
 4.ถ้าด้ามเลื่อย หรือด้ามขวานหลวม แตกหรือร้าวต้องรีบซ่อมแซมให้มั่นคง เพ่ือความปลอดภัย ในการ
พกพา 

 



 

 

การใช้เลื่อยเหลาสมอบก ในการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสืออาจ
ต้องตัด'ใม้ในป่ามาท าสมอบก จึงควรปฏิบัติดังนี้ 

1.หาไม้เนี้อแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 นิ้ว มา  
2-3 ดัน โดยริดกิ่งก้านออกให้หมด 

          2. ทอนไม้ให้เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุต ตามจ านวนที่
ต้องการ 
         3.ใช้เลื่อยอีโต้หรือเลื่อยพร้า เสี้ยมปลายท่อนไม้ต้าน 
หนึ่งโดยท่ามุมเอียงประมาณ 45 องศา และไม่ต้องให้ปลายแหลมมากนักเพราะจะท่าให้ปลายหักง่าย เก 

 
        4.หากลูกเสือมีแต่เลื่อยพก เมื่อต้องการเหลาสมอบก เนื่องจากต้องออกแรงมากและเลื่อยอาจแฉลบได้ 
 
        5.เหลาตัวสมอบกให้เกลี้ยงเกลา 

การใช้ขวานผ่าไม้และตัดไม้ การใช้ขวานตัดผ่าไม้เพ่ือ   
เตรียมก่อกองไฟ การใช้ขวานตัดผ่าไม้ระวังอย่าให้พลาดเข้าหาตัวไม่
ตัดตาไม้แข็งๆ เมื่อริดกิ่งที่แห้งหรือเกะกะรอบๆ ต้นไม่ให้ริดตามกิ่ง
อย่าย้อนกิ่ง อย่าตัดไม้สดจากต้นจนเหลือใช้ ควรอนุรักษ์ล าต้นและ
กิ่งใกล้ๆ ยอดให้เจริญเติบโตต่อไปมิให้เกิดอันตรายต่อต้นไม้

 

การใชเ้ลือ่ยลคิกิง่ไม ้

เวลาตอก 

การใช้ขวานผ่าไม้ 
วิธีตัดหรือผ่าไม้ ก่อนจะตัดหรือผ่า ไม่ให้หาขอนไม้หรือสิ่งของอย่างใด รองพ้ืนที่เสียก่อนจะฟัน เฉียงลง 

อย่าฟันตรงๆ และระวังในเรื่องที่หมายจับขวานให้มั่นฟันลงที่จุดตามต้องการแต่อย่าเพ่ิมแรงในขณะที่ฟันลงไป 

 

การใช้ขวานตัดไม้และผ่าไม้ 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
หน่วยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ภาพวาดอนาคต เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
        ศ.1.2 ป.6/1บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

  - 
 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถบอกเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ 

4.เนื้อหา 
เป้าหมายชีวิตในอนาคตของตนเอง 

5.สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 เกม 
 5.3 กระดาษ ปากกา ดินสอสี อุปกรณ์วาดภาพ 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

อยากเป็น เช่น หมอ (เข็มฉีดยา) ทหาร (ปีน) นักบิน (เครื่องบิน) นักฟุตบอล (ลูก
บอล) ฯลฯ 
 2) หลังวาดเสร็จ ลูกเสือผลัดกันให้เพ่ือนทายภาพว่าอยากเป็นอะไร เมื่อทายถูกจึงเล่าเหตุผลที่
อยากเป็น และจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อมีอนาคตตามที่อยากเป็นให้เพ่ือนในหมู่ฟังเวียนจนครบ
ทุกคน 

 3) ผู้ก ากับลูกเสือเรียกรวมกอง และน าอภิปราย ถามข้อคิดที่ได้จากการท ากิจกรรม และสรุป 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 



 

 

7.การประเมินผล 
สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ 

องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ตระหนักรู้ถึงความสามารถและความต้องการของตนเองที่อยากเป็นในอนาคต ความคิด วิเคราะห์ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

8.คุณธรรม 
  8.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 

8.2 ความกตัญญู 
8.3 ความรับผิดชอบ 
8.4 อุดมการณ์คุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 14 

เพลง 

ลูกเสือไทย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

เขาฦกสุนัขต ารวจกันอย่างไร ? 

วิธีฝึกสุนัขให้ดมกลิ่น ค้นหายาเสพติดและระเบิด เริ่มจากการคัดเลือกสุนัขที่จะน ามาฝึก ต้อง เป็นพันธุ์ที่
เหมาะสม คือสามารถดมกลิ่นเป็นเลิศและมีนิสัยที่จะกู้สิ่งของซากแล้วซากเล่าไม่รู้เบื่อ สุนัขพันธุ์ ที่เหมาะสมที่สุด
ได้แก่เยอรมันเชบ์เพิรัดเลบราดอรัรีทรีฟเวอรัสุนัขเหล่านี้ จะไต้รับการสอน ให้วิเคราะห์ กลิ่นพิเศษและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อไต้กลิ่นนั้น เช่น ถ้าพบกลิ่นระเบิด สุนัขมักถูกสอนให้นั่งหรือนอนลงเพราะหากค้นหา
ต่อไปอาจเกิดระเบิดขึ้นไต ้

ปรกติจะเริ่มต้นฝึกให้ดมกลิ่นกัญชาก่อน ใช้เวลาฝึกประมาณ 10 สัปดาห์ ขั้นแรก จะฝึกให้สุนัขสนใจ
กัญชาก่อน โดยใส่กัญชาไว้ในถุงพลาสติกเล็ก ๆ และห่อให้ดีเพ่ือ ป้องกันสุนัขกัดขาด จากนั้นจะท าเหมือนเวลาฝึก
ให้สุนัขไปคาบกิ่งไม้ คือขว้างถุงกัญชาออกไปประมาณ 10 ฟุต และกระตุ้นให้สุนัขไปคาบกลับมา ถ้าส าเร็จสุนัขจะ
ไต้รับค าชมเชยพร้อมรางวัล 

ขั้นต่อมา ครูฝึกจะน าถุงไปซ่อนไว้ไกล ๆ เพ่ือที่สุนัขจะได้ใช้จมูกดมกลิ่นหาแทนที่จะใช้ตาดูหนึ่งเดือน
หลังจากฝึกขั้นนี้ สุนัขควรสามารถหาถุงกัญชา ในกระเป๋าเดินทางหรือหีบห่อของได้แล้วแรก ๆ อาจมีเพียงสองสาม
กระเป๋าให้เลือก คล่องแล้วจึงเพิ่มจ านวนตัวเลือกให้มากขึ้น 

กัดจากกระเป๋าเดินทาง สถานที่ซ่อนกัญชาจะเริ่มเป็นในรถยนต์ ในตึก และสถานที่ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ
หลังจากฝึกไปได้สองเดือน ครูฝึกจะกลบกลิ่นกัญชา ด้วยกลิ่นอย่างอ่ืน เช่น น้ าหอม ฟอร์มัลดิไฮต์ลัดส่วนของกลิ่น
ปลอมปนต่อกลิ่นกัญชาจะเพ่ิมขึ้นทีละเล็กละน้อย สุนัขที่ผ่านการฝึกจนส าเร็จ ควรหากัญชาพบแม้จะมีกลิ่นอ่ืนมา
ปะปนถึงร้อยละ 90 จากนั้น ครูฝึกจึงสามารถฝึกให้สุนัขค้นหายาเสพย์ติดชนิดอ่ืน รวมทั้งค้นหาดินระเบิดและวัสดุ
อ่ืน ๆ ที่ใช้ท าระเบิด 

ที่มา 108 ซองค าถาม 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การฝึกฝนจะท าให้เกิดทักษะ 

ลูกเสือ ลูกเสือ ไร้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย       
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน  
แม้ล าบากตรากดร าก็ต้องท าให้ส าเร็จ 
เสียชีพอย่าเสียสัตย์รักษ์ชาติให้มั่นไว้ 

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายลูกเสือไทย 
เราจะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
ท า ท า ท า เราสัญญาว่าจะท า 
ดังนามอันกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน 



 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามญั (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 การปรุงอาหารแบบซาวป่า    เวลา 2 ชั่วโมง 
 

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

ง1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 

ง1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการท างานและมีทักษะการท างานร่วมกัน 

ง.1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อ่ืน 

2.กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือสามารถปรุงอาหารแบบชาวป่าได้ 2 อย่าง ส าหรับ 2 คนได้ 
3.2 ลูกเสือสามารถสร้างที่พักแรมชั่วคราวได้ 

4.เนื้อหา 
4.1 การปรุงอาหารแบบชาวป่า 
4.2 การสร้างที่พักแรมชั่วคราว 

5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เกม 
5.3 ภาพการปิ้ง ย่าง เผา 
5.4 ไม้ขีดไฟ เลื่อยผ่าฟืน ขวาน 
5.5 ฐานสาธิต การประกอบอาหารชาวป่า และการสร้างที่พักแรมชั่วคราว 
5.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6.กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
                  2) เพลง หรือเกม 



 

 

 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือตามระบบฐาน ด้งนี้ 
ฐานที่ 1 การปิ้งหรือย่าง 
ฐานที่ 2 การเผา  
ฐานที่ 3 การหุง  
ฐานที่ 4 การอบ 

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

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1)พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)เพลง หรือเกม 
 3)กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 (1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาถึงการพักแรมและการท าที่พักแรมชั่วคราว ส าหรับพักแรมว่า  
 ควรจะสร้างอย่างไรในสถานที่ใดบ้าง เช่นในป่า,ในสวนหรือในที่ๆใกล้'น้ า อากาศร้อน หรือ 
 อากาศหนาว เป็นต้น 
 (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเรียนและฝึกปฏิบัติตามระบบฐาน ดังนี้ 

ฐานที่ 1 ศึกษาเต็นท์แบบต่างๆ ส าหรับคนนอน 1 คน2 คน และหลายๆ คน ตลอดจน 
การป้องกันมด แมลง น้ าค้างในเวลากลางคืน 
ฐานที่ 2 การจัดแสงสว่างภายในเต็นท์การใช่ไฟฉาย โคมแบตเตอรี่ต่างๆ  
ฐานที่ 3 ฝึกกางเต็นท์หรือการสร้างที่พักแบบง่ายๆ 

                            4) ผู้ก ากับลูกเสือตรวจผลงานการกางเต็นท์ของแต่ละหมู่ และให้ท าการ เก็บเต็นท์ให้ 
 เรียบร้อย 
7. ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
8. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
9. การประเมินผล 

9.1 สังเกตความสนใจในการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กิจกรรม 
9.2 ตรวจสอบการปรุงอาหารชาวป่าและการสร้างค่ายพักแรมชั่วคราว 

10. คุณธรรม 
 10.1 ความพอเพียง 

      10.2 ความรับผิดชอบ 
 



 

 

กิจกรรมครั้งที่ 2 
11.พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
12.เพลง หรือเกม 
13.กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาถึงการพักแรมและการท าที่พักแรมชั่วคราว ส าหรับพักแรมว่า 
ควรจะสร้างอย่างไรในสถานที่ใดบ้าง เช่นในป่า,ในสวนหรือในที่ๆใกล้น้ า อากาศร้อนหรือ
อากาศหนาว เป็นต้น 

 (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเรียนและฝึกปฏิบัติตามระบบฐาน ดังนี้ 
ฐานที่ 1 ศึกษาเต็นท์แบบต่างๆ ส าหรับคนนอน 1 คน2 คน และหลายๆ คน ตลอดจนการ
ป้องกันมด แมลง น้ าค้างในเวลากลางคืน 
ฐานที่ 2 การจัดแสงสว่างภายในเต็นท์การใช่ไฟฉาย โคมแบตเตอรี่ต่างๆ 
ฐานที่ 3 ฝึกกางเต็นท์หรือการสร้างที่พักแบบง่ายๆ 
 (3) ผู้ก ากับลูกเสือตรวจผลงานการกางเต็นท์ของแต่ละหมู่ และให้ท าการเก็บเต็นท์ให้
เรียบร้อย 

14.ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
15.พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

16.การประเมินผล 
16.1 สังเกตความสนใจในการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กิจกรรม 

  16.2 ตรวจสอบการปรุงอาหารชาวป่าและการสร้างค่ายพักแรมชั่วคราว 

17. คุณธรรม 
                  17.1.ความพอเพียง 
   17.2.ความรับผิดชอบ



 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลง 

เด็ดดอกไม้เสียบใส่ปอยผม 
เฝ้าเด็ดดมนิยมในไพร น่าชื่น
ใจดอกไม้ในป่า 

เพลินใจซาวดง 

เพลินใจชาวดงร าวงกับเฮฮา ฮะ หลั่นลันลา (ซา) 
เชิญชวนกันมา          เฮฮามาชุมนุม (อีปุมบุมบุม (ซา)) 

ป่าดงพงไพร แสนไกลสุดกันดาร เราชวนกันมา เฮฮา
มาชุมนุม (อีปุมบุมบุม (ซา)) 

ดอกไม้ในป่า 

แดนป่าเขาหนูน้อยเริงใจ ดอก
มะลิวัลย์ กรรณิกาลั่นทม ชวนกัน
ร้องเพลงเพลินกันไป 



 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามญั (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

หน่วยที่ 6 การพึง่ตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 น ้าดื่มเพ่ือสุขภาพ เวลา 2 ชั่วโมง 

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

ง1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 

ง1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการท างานและมีทักษะการท างานร่วมกัน 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
ลูกเสือสามารถท าน้ าดื่มสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 

4.เนื้อหา 

 4.1 สมุนไพรไทย 
 4.2 การท าน้ าดื่มจากสมุนไพรไทย 

4.3 ประโยชน์ของน้ าสมุนไพรไทย 

5.สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 เกม 
 5.3 ใบความรู้ 

5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6.กิจกรรม 

 6.1กิจกรรมครั้งที่ 1 
     1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 (1) ลูกเสือร่วมกันศึกษาการท าเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรไทยหมู่ละ 1 ชนิด เช่น 

น้ าใบเตย น้ าขิง น้ ามะตูม น้ าลูกเดือย น้ าตะไคร้ ฯลฯ พร้อมศึกษาถึงคุณประโยชน์ ของน ้า
สมุนไพรชนิดนั้น ๆ โดยท าเป็นแผ่นพับ โษษณาสรรพคุณของน้ าสมุนไพร 

 (2) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้จัดเตรียมและแบ่งงานกันในหมู่ลูกเสือเพ่ือด าเนินการใน

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 



 

 

ครั้งต่อไป 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

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

(1) ลูกเสือร่วมกันท าน้ าสมุนไพรไทยหมู่ละ 1 ชนิด ตามท่ีได้แบ่งงานกันไว้ในชั่วโมงท่ี 
ผ่านมา 
                     (2) ตัวแทนของแต่ละหมู่น าเสนอเป็นแผ่นพับ และบรรยายสรรพคุณและประโยชน์ ของน้ า
สมุนไพรของหมู่หรือน าเสนอตามท่ีหมู่ลูกเสือมีความถนัด 
                     (3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันชิมน ้าสมุนไพร และสรุปข้อคิดที่ได้ 

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

7.การประเมินผล 
สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติ 

8.คุณธรรม 
ความพอเพียง 
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เพลง 

อนุรักษ์ป่า 

(ท านองเพลงผู้ใหญ่สี) 

 

มาตามนัด 

เอัาฮาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย เอัาฮาฮาไฮ้ จงรีบไปให้ทันเวลา 
เอัาเร็วเข้า'ซิดู'ให้'ดี เขามีใหม่มา เอัาฮาเฮาฮา พร้อมใจกันมาพบหน้าพร้อมกัน 
เฮพร้อมใจมาเรียน ฮาพากเพียรบากบั่น มาซิ มาซิ มาซิเร็วพลันถึงวันเวลาอบรม  

ป่าไม้ช่วยท าให้ฝนตก น ้าใน
คลองเจิ่งนองหลากหลาย(ซก) ป่าไม้
เข้าท าลายเสียหมด ยามฝนตกมาป่า
นองสันฝัง(ซา) 
ขอพวกเราโปรดช่วยกันปลูกป่า 
บ้านเมืองจะรุ่งเรืองคิวิไลย(ซา) 

ป่ารกฝนตกมากมาย 
แต่ไม่อันตราย เพราะป่าไม้บัง 
นกจะลดแม้นสลดใจจัง 
พัดบ้านเรือนพังโปรดระวังอันตราย 
พัฒนาร่มเย็นสดใส 
ขอให้ลูกเสือไทยช่วยกันปลูกป่าเอย 



 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ต้านภัยหนาว ด้วยภูมิปัญญาไทย 

ตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย คนเรามีธาตุ 4 เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ดิน น้ า ลม และไฟ การ
เจ็บป่วยในแต่ละช่วงฤดูกาลขึ้นกับการเสียสมดุลของธาตุนั้นๆ การเจ็บป่วยในฤดูหนาวมักเกี่ยวข้อง กับธาตุน้ าใน
ร่างกาย ท าให้มีเสมหะ เจ็บคอ แสบคอ ด้งนั้นในช่วงฤดูหนาวทางแพทย์แผนไทยจึงใช้ทฤษฎีเรื่องของอาหารปรับ
สมดุลของธาตุน้ าได ้

โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น หอบหืด มักถูกกระตุ้นให้แสดงอาการของโรคมากกว่าในฤดูอ่ืน ๆ จึง
ควรปรับสมดุลของธาตุน้ าโดยบริโภคอาหารรสเปรี้ยวและรสขม มากกว่ารสอ่ืนๆ สรรพคุณของ รสเปรี้ยวจะช่วยใน
การขับเสมหะ ส่วนรสขมจะท าให้เจริญอาหาร นอกจากนี้อาหารที่มีรสเผ็ดร้อนจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่น กระตุ้น
ระบบไหลเวียนโลหิตช่วยให้เสมหะถูกขับออกง่ายขึ้น เช่น ขิง ข่า พริก กระเพรา ตะไคร้ หัวหอม เป็นตัน 

ในส่วนของปัญหาผิวแห้งในช่วงฤดูหนาวสามารถใช้น้ ามะพร้าว น้ ามันงา น้ ามันมะกอกทาผิว เนื่องจาก
เป็นสารจากธรรมชาติอุดมด้วยวิตามินอี มีสารด้านอนุมูลอิสระ กรณีผิวแห้งมากๆ แนะน า น้ ามันมะกอกบริสุทธิ์จะ
ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นได้นาน น้ ามันมะพร้าวยังช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและป้องกันมะเร็งผิวหนังจากแสงแดด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ภูมิปัญญาและสมุนไพรของไทยมีคุณค่าและประโยชน์อย่างมากหากรู้หลักและเช้าใจ 
พร้อมน ามาใช้อย่างถูกวิธี ก็สามารถสร้างภูมิด้านทานทุกฤดูอีกด้วย 

 

น้ าส้มคั้นวันละแก้ว...ห่างไกลจากโรคนิ่ว 

น้ าส้มคั้น นอกจากจะมีวิตามินซีซึ่งดีต่อผิวพรรณแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย โดยนักวิจัยได้ เปีดเผย
ว่าการดื่มน้ าส้มคั้นวันละแก้ว สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ่วในไตได้ประสิทธิภาพดีกว่าน้ า ผลไมัที่มีรสเปรี้ยว
อ่ืนๆ เช่น น้ ามะนาว 

ความเชื่อที่ว่าการดื่มน้ าผลไม้รสเปรี้ยวจากผลไม้ชนิดใดก็ตาม จะสามารถป้องกันนิ่วในไตได้ เพราะมีสาร
ซิเตรตจากธรรมชาติที่ช่วยเพ่ิมปริมาณซิเตรต และลดความเป็นกรดของปัสสาวะจึงลดการ เกิดนิ่วในไต ได้ แต่
งานวิจัยกลับพบว่า แม้ว่าน้ าผลไมัที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายจะมีปริมาณซิเตรตที่ใกล้เคียง กัน แต่มีน้ าผลไมัที่มีรสเปรี้ยว
เพียงบางชนิดเท่านั้น ที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตได้ 

โรคนิ่วในไตมักเกิดจากจากที่ปัสสาวะมีความเข้มข้นมากจนตกตะกอนเป็นนิ่ว มักเกิดที่บริเวณกรวยไต 
และเม่ือก้อนนิ่วหลุดลงมาที่ท่อไต ก็จะท าให้เกิดอาการปวดท้องทันที หลายคนที่เคยเป็นโรคนี้ ต้องหันมากินยาพวก
โพแทสเซียมซิเตรต เพ่ือช่วยป้องกันการเกิดใหม่ของก้อนนิ่ว แต่ผลช้างเคียงจาก ยาก็อาจท าให้เกิดการระคายเคือง
ในระบบทางเดินอาหารได้ บางคนจึงหันไปดื่มน้ าผลไม้รสเปรี้ยวที่มี สารซิเตรตจากธรรมชาติแทน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ก้อนนิ่วเกิดซ ้าอีก 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การดูแลเรื่องอาหารการกิน และพฤติกรรมการใช้ชีวิต อาจช่วยยับยั้งการสะสมของ ผลึกก้อน
นิ่วที่จะเกิดข้ึนใหม่ได้ 



 

 

 

 

ใบความรู้ 

น้้าสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย 

อาหารและน้ าดื่มเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เพราะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง
แล้วในอาหารไทยยังมีสมุนไพรที่เป็นเครื่องปรุงช่วยรักษาโรคและอาการบางอย่างได้ 

ตามหลักการการแพทย์แผนไทยร่างกายจะแข็งแรงต้องมีภาวะสมดุลของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ า ลม และไฟ 
ด้วยเหตุผลที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนมีการแปรเปลี่ยนของสภาวะอากาศหลายลักษณะซึ่ง ท าให้มีผลกระทบต่อ
ความสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกายและส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ 

ภูมิปัญญาไทยได้อาศัยธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ประโยชนโนการปรับสมดุลย์ ของร่างกายได้ 
ตัวอย่างเช่น การดื่มน้ าผลไม้หรือน้ าสมุนไพรสามารถกระท าได้โดยการดื่มตามเวลาที่ธาตุในร่างกายของ คนเรา
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการแบ่งเวลาด้งนี้ 

เวลา 06.00-10.00 น.และ 18.00-22.00 น. ร่างกายมักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุน้ า น้ าสมุนไพรที่บ ารุงร่างกาย
และปรับสมดุลของธาตุน้ าได้แก่น้ าสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว เช่น น้ าส้ม น้ ามะนาว ฯลฯ 

เวลา 10.00-14.00 น. และ 22.00-02.00 น. ร่างกายมักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุไฟ น้ าสมุนไพรที่ ช่วยบ ารุง
ร่างกายและปรับสมดุลของธาตุไฟได้แก่น้ าสมุนไพรที่มีรสขม เช่น น้ าใบบัวบก น้ าลูกเดือยฯลฯ 

เวลา 14.00-18.00 น. และ 02.00-06.00 น. ร่างกายมักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุลม น้ าสมุนไพรที่ช่วยบ ารุง
ร่างกายและปรับสมดุลของธาตุลม ได้แก่น้ าสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน เช่น น้ าขิง น้ าตะไคร้ ฯลฯ ในกรณีการเจ็บป่วย
ด้วยธาตุดินนั้นไม่ได้ขึ้นกับกาลเวลา แต่จะเกิดผลของการผิดปกติของธาตุ อ่ืนๆ ด้งนั้นการดื่มน้ าสมุนไพรหรือน้ า
ผลไม้เพ่ือบ ารุงธาตุดินนั้นจึงสามารถกระท าในเวลาใดก็ได้ 

ตัวอย่างน ้าสมุนไพรบ ารุงธาตุดิน น ้ามะพร้าว 
ส่วนผสม มะพร้าวน้ าหอมทั้งเนี้อและน้ า 1 ผล (500 กรัม) น้ าเชื่อม2 ช้อนโต๊ะ วิธีท า เลือกมะพร้าวอ่อนพอดื 
ปอกเปลือกออก ใช้เลื่อยที่คมเฉาะเปลือกตัวหัวมะพร้าว เทน้ าเก็บไว้ผ่ามะพร้าวเป็น 2 ซีกตักเฉพาะเนี้อมะพร้าวใส่
เครื่องปัน่เติมน้ ามะพร้าวและน้ าตาล ชิมรส ตามใจชอบ 
คุณค่าทางโภชนาการ พลังงาน 500 กิโลแคลอรีแคลเซึ่ยม60 มก.ฟอสฟอรัส 865 มก. 
รสและสรรพคุณ รสมัน ช่วยบ ารุงก าลัง ขับปัสสาวะ ลดไข้ แก้กระหายท าให้สดชื่น น ้าแห้ว 
ส่วนผสม เนี้อแห้วต้มสุกประมาณ 6-8 หัว น้ าเชื่อม 2 ช้อนโต๊ะเกลือเสริมไอโอดีน 1 กรัม 
วิธีท า น าแห้วต้มสุกท่ีเตรียมไว้ใส่เครื่องปัน่กับน้ าจนละเอียด เติมน้ าเชื่อม เกลือป่น คนให้เข้าก้น 
คุณค่าทางโภชนาการ พลังงาน 111.07 กิโลแคลอรื วิตามินซี 3.00 มิลลิกรัม 
รสและสรรพคุณ รสหวานมัน แก้ร้อนใน กระหายใน บ ารุงธาตุบ ารุงเส้นเอ็น 
ตัวอย่างน ้าสมุนไพรบ ารุงธาตุน ้า น ้าส้ม 



 

 

ส่วนผสม ส้มเขียวหวาน 3 ผล (คั้น,น ้า 200 กรัม) น้ ามะนาว 5 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 
เกลือไอโอดีน 1 กรัม (1/5 ช้อนโต๊ะ) น้ าเชื่อม 30 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) 

วิธีท า  1. ล้างผลส้มให้สะอาด ฝานตามขวาง 2 ซีก 
           2.คั้นเอาแต่น้ า เติมน้ ามะนาว น้ าเชื่อม เกลือ ชิมรสตามต้องการ คุณค่าทางโภชนาการ พลังงาน 
197.37 กิโลแคลอรี ใยอาหาร 3.20 กรัม วิตามิน 865 มิลลิกรัม รสและสรรพคุณ รสเปรี้ยวของน ้าส้มท า
ให้ชุ่มคอ แกไ้อ ขับเสมหะ 

น้ าฝรั่ง 
ส่วนผสม เนื้อฝรั่งสด 1 ผล ( 300 กรัม) น้ าตาลทราย 200 กรัม เกลือไอโอดีน 8 กรัม น้ า 6 ถ้วย 
วิธีท า        1. ล้างฝรั่งให้สะอาดเอาแต่เนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
                2. ปั่นฝรั่งกับน้ าจนละเอียด ตั้งไฟใส่,น้ าตาลเกลือ พอเดือดยกลงใส่น้ าแข็งบดก่อนเสิร์ฟ คุณค่าทาง
โภชนาการ พลังงาน 115 กิโลแคลอรี่วิตามินซี60 มก. ใยอาหาร2.9 มก. 
รสและสรรพคุณ รสฝาด อมเปรี้ยว มีฤทธิ์ฝาดสมาน ช่วยแก้อาการท้องเดิน 

ตัวอย่างน ้าสมุนไพรบ ารุงธาตุลม น้ าขิง 
ส่วนผสม ชิงสด 15 กรัม น้ า 240 มล. น้ าเชื่อม 1 ช้อนโต๊ะ 
วิธีท า ปอกเปลือกชิงออกล้างน้ าให้สะอาด ทุบพอแหลกตั้งน้ าให้เดือดเอาชิงที่ทุบไว้ลงต้มให้เดือดกรองเอากากออก 
เติมน้ าตาล ชิมรสตามชอบคุณค่าทางโภชนาการ พลังงาน 61.5 กิโลแคลอรี่ แคลเซียม 2.7 มก. ฟอสฟอรัส 3.3 มก. 
รสและสรรพคุณ รสเผ็ดร้อน บ ารุงธาตุ ช่วยขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการ คลื่นไส้อาเจียนช่วยเจริญ
อาหาร 
น้ าตะไคร ้
ส่วนผสม ตะไคร้ 1 ต้น น้ าเชื่อม 1 ช้อนโต๊ะ น้ าเปล่า 240 มล. 
วิธีท า น าตะไคร้มาล้างให้สะอาด หั่นเป็นท่อนสั้น ทุบให้แตกใส่หม้อต้มกับน้ าให้เดือดกระทั่งน้ า 

ตะไคร้ออกมาปนกับน้ าจนเป็นสีเขียวสักครู่จึงยกลงกรองเอาตะไคร้ออกเติมน าเชื่อมชิมรส ตามชอบ
หรืออาจเอาเหง้าแก่ที่อยู่ใต้ดินล้างให้สะอาดฝานเป็นแว่นบาง ๆ คั่วไฟอ่อนๆ พอเหลือง ชงเป็นชา 

คุณค่าทางโภชนาการ ดื่มวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ1 ถ้วยชา จะช่วยขับปัสสาวะ 



 

 

รสเผ็ดร้อน บ ารุงธาตุ ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดขับปัสสาวะ ขับเหงื่อได้ดีช่วยลด
พิษของสารแปลกปลอมในร่างกาย 

ตัวอย่างน ้าสมุนไพรบ ารุงธาตุไฟ น ้าใบบัวบก 
ส่วนผสม บัวบกท้ังด้น 30 กรัม (1 ก ามือ) น้ าเชื่อม 4 ช้อนโต๊ะ น้ าเปล่าต้มสุก 240 มล. 
วิธีท า น าต้นบัวบกล้างให้สะอาด หั่นเป็นท่อนสั้นๆ ใส่ลงในเครื่องปั่นเติมน้ าพอท่วมใบบัวบก 
ปัน่'ให้ละเอียดกรองเอาแด่น้ าเติมน้ าอีกครั้งหนึ่ง ที่เหลือคั้นน้ าอีกครั้ง บีบน้ าให้หมด เติมน้ าเชื่อมชิมรสอาจลดหรือ
เพ่ิมน้ าเชื่อมเล็กน้อยตามชอบ คุณค่าทางโภชนาการ พลังงาน 92 กิโลแคลอรื่ วิตามินเอ 345 ไมโครกรัม แคลเซียม 
392 มก. 
รสและสรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน ้า ท าให้สดชื่นแก้อักเสบหรือช้ าใน แก้ปวดศีรษะ ข้างเดียว  
น ้าลูกเดือย 
ส่วนผสม ลูกเดือยดิบ 50 กรัม (5 ช้อนโต๊ะ กรัม) น้ าตาลทราย 10 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) 

น้ าเปล่า 250 กรัม (6 ช้อนโต๊ะ) เกลือเสริมไอโอดีน 1 กรัม (1/5 ช้อนโต๊ะ) 
วิธีท า น าลูกเดือยล้างให้สะอาด ใส่หม้อเติมน้ าต้ังไปเคี่ยวจนลูกเดือยสุกเปีอย ใส่น้ าตาล 

เกลือป่น ใส่ในเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียด ชิมรสตามชอบ รสและสรรพคุณ ชงเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ 
แก้ร้อนใน บ ารุงไต กระเพาะอาหารม้าม รวมทั้งบ ารุงเลือดเหมาะสมในสตรีหลังคลอด รักษาอาการ คลื่นไส้อาเจียน
ท้องร่วง 

ทมา : ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/t6.htm

รสและสรรพคุณ 



 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามญั (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยที่ 6 การพีง่ตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 เรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการว่ายน ้า เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
         พ3.1 ป.6/4 ใช้ทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นกีฬา 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
        - 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือสามารถบอกความส าคัญของการว่ายน้ าเป็นได้อย่างถูกต้อง 
3.2 ลูกเสือสามารถบอกแหล่งเรียนรู้เพื่อการฝึกว่ายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 ความส าคัญของการฝึกว่ายน้ าได้ 
4.3 สถานที่บริการการฝึกว่ายน้ าส าหรับเด็ก 

5 สื่อการเรียนรู้ 
5.1แผนภูมิเพลง 
5.2 เกม 
5.3 ใบความรู้ 
5.4 สระว่ายน ้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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



 

 

6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงความเสี่ยงส าหรับผู้ว่ายน้ าไม่เป็น และความจ าเป็นของการฝึกว่าย
น้ า 
 2) ผู้ก ากับลูกเสือสอบถามผู้ที่ว่ายน้ าเป็น ว่ายน้ าไม่เป็น และผู้ที่ก าลังฝึกว่ายน ้า 
 3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือศึกษาใบความรู้เรื่องการว่ายน ้า 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือน าภาพสระว่ายน ้ามาตรฐานให้ลูกเสือพิจารณา และอธิบายถึงความปลอดภัย 
ความสะอาด ความสะดวก และมีครูที่มีความสามารถในการฝึกสอน มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และอ่ืนๆ 
                       5) ผู้ก ากับลูกเสือเชิญชวนให้ลูกเสือสมัครเป็นสมาชิกของสถานฝึกว่ายน ้าที่มีมาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตของตนเอง เช่น สมาชิกว่ายน ้าของโรงเรียน เป็นด้น 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
7.การประเมินผล 

 7.1 สอบถามความเข้าใจและการเห็นความส าคัญของการว่ายน้ า 
7.2 สอบถามลูกเสือถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อการฝึกว่ายน ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

8.คุณธรรม 
       8.1 ความรับผิดชอบ 
   8.2 อุดมการณ์คุณธรรม 

 

 



 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 23 

เพลง 

น ้าขึ้นให้รบีตัก 

(ท านองลาวแพนน้อย) 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ครอบครัวมีสุข 

นางสาวจุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

ณ สระว่ายน้ าที่ทันสมัยแห่งหนึ่งมีคนมาใช้บริการจ านวนมากท้ังเด็กและผู้ใหญ่ เพราะสระว่ายน้ า แห่งนี้มี
ความเป็นมาตรฐานสากล มีระบบน้ าที่ถูกสุขลักษณะ มีผู้ดูแลความปลอดภัยและมีครูสอนว่ายน้ าประจ าคอย
ให้บริการวิธีการว่ายน้ าอย่างถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่น าทองทิวมาท่ีสระว่ายน้ าแห่งนี้ตามความต้องการของลูกชายที่
ต้องการว่ายน้ าเป็น ทองทิวเรียนรู้มาว่าการว่ายน้ าเป็นการออกก าลังกาย โดยเฉพาะการว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพจะช่วย
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง กระชับกล้ามเนี้อ ช่วยให้จิตใจ ผ่อนคลาย เมื่อมาถึงสระว่ายน้ าครูอาทิตย์ ครูสอนว่าย
น้ าบอกว่า ถ้าจะให้ใต้ประโยชน์สูงสุดควรว่ายน้ า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆละประมาณครึ่งชั่วโมง โดยเฉพาะท าฟรีสไตล์
จะช่วยให้หัวใจสูบฉีดโลหิต ท ากรรเชียงช่วยเผาผลาญแคลอรึ่ และถ้าจะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต้องว่ายน้ าท่าผีเสื้อ
ขณะที่ครูอาทิตย์คุยกับทองทิว คุณพ่อคุณแม่ได้ยินแล้วจึงตัดสินใจว่ายน้ าพร้อมกับทองทิวด้วย มาถึงวันนี้ทั้งสาม พ่อ 
แม่ ลูก จึงออกก าลังกายด้วยการว่ายน้ าด้วยกนัเสมอ ร่างกายก็แข็งแรง จิตใจก็ผ่องใส ใคร ๆ มักเรียกครอบครัวนี้ว่า 
“ครอบครัวมีสุข” 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จิตใจที่ผ่องใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง 

จดจ าค าโบราณว่า 
เพราะเราจะได้ใช้เมื่อน ้าลง เช่น
พวกเรานั้นยังมีเวลา (ซา) 

ฯลฯ 

นั้าขี้'นให้รีบตัก ต้องใส่ตุ่มไว้ 
น้ าลงจะขุ่นข้นและแห้งไปจนเราตักไม่ไต้ 
ต้องรีบศึกษาก่อนจะสายเกินไป 



 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

การว่ายน้ าท่าแบบต่าง ๆ 

1. Feestyle ค าว่า ฟรีสไตล์ เป็นค าท่ีเรียกติดปาก เพราะถ้าจะเรียกให้ถูกต้อง ท่านี้มีชื่อว่า crawl stroke" (อ่าน
ว่า ครอลสโดรค) 

ที่เรียกกันว่า ฟรีสไตล์ก็เพราะคุณสามารถว่ายท่าอะไรก็ได้ที่คิดว่าเร็วที่สุดเพื่อให้ถึงขอบสระก่อนคนอ่ืน โดย
ท่าท่ีนิยมใช้คือ crawl stroke ท าไมท่านี้จึงมีความเร็วสูงที่สุดน่ะหรือเป็นเพราะท่านี้เป็นท่าท่ีร่างกายมีความเพรียวลู่
น้ ามากกว่าท่าอ่ืน ๆ รวมทั้งการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านก็สามารถจะว่ายได้อย่างง่ายดาย และใน
กระบวนการสอนว่ายน้ าก็จะสอนท่านี้เป็นท่าแรก  

การใช้แขนท่าฟรีสไตล์ (Freestyle Arm Action) 
1. การว่ายน้ าทุกท่ายกเว้นท่ากบ จะต้องใช้แขนและมือเป็นตัวขับ เคลื่อนถึง 70 % หรือมากกว่า ดังนั้น

แขนจึงเปรียบเสมือนไม้พาย ที่จะช่วยให้ร่างกายไปช้างหน้าได้ และในท่าฟรีสไตล์นั้นมีลักษณะการใช้แขนที่มีความ
ต่อเนื่องกันมากที่สุด โดยการว่ายให้มีความเร็วและถูกต้องนั้น ท่าได้ดังนี้ เมื่อคุณ ยืดแขนไปด้านหน้าจนสุดแล้ว แขน
ของคุณต้องชิดกับหู 

2. ต่อจากนั้นให้คุณกดมือลง พร้อมกับโก่งแขนโดยการยกข้อศอกโดยแรงที่จะส่งตัวคุณนั้นจะออกมาจาก
ไหล่ 

3. ด้นแขนท่อนล่างให้ผ่านไปใต้ล าตัว นิ้วทุกนิ้วเรียงชิดติดกัน 
4. ดันน้ าจนกระท้ังแขนของคุณตึงพอดี สามารถตรวจสอบได้โดยมือของคุณจะผ่านไปถึงด้นขา 
5. ยกแขนขึ้น โดยงอข้อศอก แล้ววาดแขนมาด้านหน้า วางมือลงน้ ากดศอกแล้วยืดแขนออกไป 

 
ข้อควรจ า 

1. คุณต้องดันน้ าไปต้านหลังอย่างรวดเร็ว 
2. เมื่อคุณจะวางแขนลงน้ าเพ่ือว่ายต่อไป พยายามอย่าให้แขนฟาดน้ า ให้ลากศอกและมือแทงลงน้ าไป

ด้านหน้าอย่างนิ่มนวล 
3. เมื่อมือคุณลงน้ าแล้ว อย่าให้มือชี้ลงไปที่พ้ืนสระ จงบังคับมือและแขนให้ชี้ไปยังเป้าหมาย คือต้านหน้า

ของคุณ โดยการยืดแขนออกไปขณะที่มือลงน้ าไม่ใช่จิ้มมือลงไปในน้ า 



 

 

 

2. Backstroke ท่ากรรเชียง 
หากคุณว่ายท่าฟรีสไตล์ใด้การว่ายท่ากรรเชียงก็ไม่ยากส าหรับคุณ เพราะท่ากรรเชียงก็เหมือนกับท่าฟรีสไตล์

กลับต้านกันนั่นเอง 
ดังนั่นคุณสามารถว่ายกรรเชียงโดยดัดแปลงหลักการของฟรีสไตล์ใต้ ถ้าคุณคิดจะว่ายเล่นค าพูดที่บอกว่าหน้า

อยู่เหนือน้ าตลอดก็เป็นค าพูดที่ถูก แต่ในการแข่งขันแล้วคุณคิดเช่นนั้นหรือเปล่าเอ่ย ? ไม่เลย เพราะในการว่าย
ระดับสูงจะมีคลื่นที่เกิดจากการวางแขนของคุณไปต้านหลังอย่างเร็วและต้องวางให้ชิดกับหูของคุณด้วย ดังนั้นจะ
ปฏิเสธไม่ไต้เลยว่าน้ าจะเข้ามาท่ีหน้าของคุณการแก้ไขท่าอย่างไร คุณสามารถ หาดูไต้จากหัวข้อต้านล่างนี้ 

การใช้แขนท่ากรรเชียง (Backstroke Arm Action) 

 

การว่ายท่ากรรเชียง คุณต้องนอนหงายแล้วว่ายในลักษณะเคลื่อนที่ไปต้านหลัง แต่การท่างาน ของแขนและ
มือจะคล้ายกับท่าฟรีสไตล์มาก เรามาดูกันว่า เราต้องท่าอย่างไรบ้าง 

1. เมือ่คุณยืดแขนออกไปแล้ว แขนคุณต้องชิดหู ไม่ใช่เอาหูไปชิดแขนนะครับให้พาแขนมาชิดหู 

 

 



 

 

2. ให้คุณกดแขนลงไปในน้ า ที่ส าคัญปล่อยไหล่ตามสบาย ถ้าคุณเกร็งไหล่ให้อยู่กับท่ีเอาไว้คุณจะกดแขนลง
น้ าไม่ไต้ 

3. งอขอ้ศอกและตั้งมือ พร้อมทั้งต้นน้ าผ่านไปทางต้นขาของคุณอย่างรวดเร็ว 
4. จังหวะสุดท้ายของการต้นน้ า ให้คุณกดมือลงอย่างแรง จนแขนของคุณตึง 
5. เมื่อคุณยกแขนชี้นมาจากน้ า คุณต้องไม่งอข้อศอก และวางแขนไปต้านหลังโดยไม่ฟาดน้ าโดยการวางแขน

นั้นให้คุณหันฝ่ามือเอานิ้วก้อยลงก่อน 
6. เริ่มท่าข้อ 1 กับแขนอีกข้าง 

ข้อควรจ า 
1. ในการวางแขนลงน ้าเพ่ือจะดึงน ้าต่อไป คุณต้อง'ให้นิ้วก้อยลงน ้าก่อนเสมอ 
2. คุณไม่ต้องกังวลเรื่องที่น้ าจะเข้าหน้าคุณเพราะว่าถ้าคุณว่ายถูกต้องน้ าก็เข้าหน้าคุณอยู่แล้ว ให้แก้ไขโดย

ก าหนดจังหวะหายใจ เช่น ยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้า ยกแขนซ้ายหายใจออก เป็นต้น 
3. ให้คุณเก็บคางเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่ก้มจนหูพ้นน้ า และไม่เงยจนกระทั่งหน้าจมลงไปในน้ า 
4. ยืดตัวเอาไว้อย่างอตัวเป็นกุ้งเด็ดขาด 

3. Butterfly ท่าผีเสื้อ 
ท่าผีเสื้อ เป็นท่าที่คุณต้องใช้แรงในการว่ายมากที่สุด และในการสอนว่ายน้ าก็จะสอนท่านี้เป็นท่าสุดท้าย ท่า

นี้มีความเร็วเป็นอันดับสองรองจากฟรีสไตล์ แต่ถ้าคุณว่ายเก่งคุณสามารถว่ายจี้ติดคนที่ว่ายท่าฟรีสไตล์ใต้เลยทีเดียว 
ในการว่ายท่าผีเสื้อนี้คุณจะต้อง!]กฝนเป็นเวลานานกว่าท่าอ่ืน รวมทั้งคุณต้องมี ร่างกายที่แข็งแรงด้วย บางคนคิดว่า
การว่ายผีเสื้อต้องเป็นคนที่ห้วไหล่แข็งแรงเท่านั้น แต่ความเป็นจริง แล้วแค่นั้นยังไม่พอ คุ ณ ต้ อ ง มี ก ล้ า ม เ นี้ อ ทั่ ง
หัวไหล่ หน้าอก ล าตัว หลัง และขาที่แข็งแรงมาก ถ้าคุณ 
ว่ายท่านี้ใต้ดี คุณจะว่ายไต้อย่างสวยงามไม่น้อยเลย ส าหรับผู้ชายที่ว่ายนั้าท่านี้ คุณจะมีรูปร่างที่สวยงาม เป็นเหมือน
สามเหลี่ยมหัวกลับเลยเชียว แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณก็อาจจะมีช่วงไหล่ที่กว้างและใหญ่ไต้ ในการว่ายท่านี้มีลักษณะ
เป็นการถ่ายนั้าหนักของร่างกายไปมาจากหน้าไปหลังและหลังไปหน้าไป เรื่อย ๆ ดังนั้นท่านี้ต้องอาศัยเอวและสะโพก
มาช่วย 

การใช้แขนท่าผีเสื้อ (Butterfly Arm Action) 
การใช้แขนของท่าผีเสื้อนั้น เป็นดังรูป โดยมีขั้นตอนในการว่ายต้งนี้ 

 

1. เมื่อแขนคุณอยู่ข้างหน้าให้กดมือลงพร้อมกับกวาดออกไปต้านข้างเล็กน้อย 
2. งอข้อศอกพร้อมทั่งต้นมือฝานใต้ล่าตัว 
3. ต้นนั้าจนแขนผ่านบริเวณต้นขา 



 

 

4. ยกแขนขึ้นให้ศอกและมือพ้นจากนั้า 
5. วางแขนกลับไปต้านหน้าโดยให้แขนมีความกว้างเท่าช่วงไหล่ 
ข้อควรจ า 
1. ในขณะที่คุณต้นนี้าผ่านใต้ล่าตัวนั้น คุณต้องพยายามรักษาระดับของข้อศอกให้สูงเสมอ ไม่ให้ ข้อศอกตก

ลงไปต ่ามาก 
2. ในขณะยกแขนขึ้นจากนั้าต้องให้ศอกพ้นนั้าด้วย เพราะมันเป็นทั้งหลักการว่ายที่ถูกต้องและ เป็นกติกา

สากลในการว่ายท่าผีเสื้อ 
3. คุณควรพยายามต้นนั้าให้มือทั้งสองข้างผ่านใต้ล าตัว เพ่ือให้เกิดแรงส่ง ถึงแม้จะเหนื่อยหน่อย แต่คุณจะ

ว่ายไต้เร็วกว่าการที่คุณจะต้นนั้าเพียงแค่ข้างล าตัวเท่านั้น 
4. ในการต้นมือผ่านใต้ล าตัวคุณต้องต้นนั้าไปข้างหลังอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นไหล่และแขนของคุณ จะยกขึ้น 

ไม่พ้นน้ า 

4. BREASTSTROKE 
" คนส่วนใหญ่คิดว่าท่ากบจะสบายที่สุด แต่คุณรู้ไหมว่าท่ากบเป็นท่าที่ต้องใช้เทคนิคและ พรสวรรค์สูงที่สุด " 

ข้อความต้านบนเป็นจริง เพราะท่ากบเป็นท่าธรรมชาติของมนุษย์คือใช้มือพุ้ยนั้า และใช้เท้าถีบไปเรื่อย ๆ แต่ในการ
แข่งข้นแล้วท่ากบใช้เทคนิคสูงเพราะการว่ายไม่เหมือนกับการว่ายเล่น ธรรมดา และต้องใช้พรสวรรค์สูงเพราะเป็นท่า
ที่นักกีฬา ต้องมีกล้ามเนื่อที่เรียวยาว ข้อหัวเข่ายืดหยุ่นไต้ สูง ดังนั้นจึงไม่ง่ายเลยที่จะหาคนที่เหมาะสมกับการว่าย
แบบนี้จริง ๆ 

 การใช้แขนท่ากบ (Breaststroke Arm Action) 

 
การใช้แขนในท่ากบ มีความส าคัญในการขับเคลื่อนร่างกายไปข้างหน้าน้อยกว่าการใช้ขา เพราะ ท่ากบใช้

พลังขา 70 %เพ่ือการข้บเคลื่อนร่างกาย แต่การใช้แขนก็ไม่ใช่ว่าไม่ส าคัญเพราะอีก 30 % ก็มืผล ต่อการว่ายเช่นกัน  

 



 

 

เรามาดูกันว่าการใช้แขนของท่ากบนั้นท่าอย่างไรบ้าง 
1. ให้กดมือพร้อมๆกับการกวาดมือไปต้านช้างโดยการกดมือและแขนลงนั้นให้กดลงประมาณ45องศา 
2. เมื่อกวาดมือออกมาเลยช่วงไหล่เล็กน้อยให้โก่งแขนโดยงอข้อศอกและยกข้อศอกให้สูงเอาไว้ พร้อมกับ

ล็อคข้อศอกให้อยู่กับที่คือไม่ลากศอกออกไปต้านหลัง 
3. ตวัดมือทั้งสองข้างให้มาต้านหน้าในลักษณะกระพุ่มมือ (การตวัดให้มาทั้งแขนท่อนล่างไม่ใช่แค่ ข้อมือ

ตวัด) พร้อมทั้งให้หนีบศอกท้ังสองข้างมาชิดตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งยืดแขนออกไปต้านหน้าอย่าง เร็วด้วย 
4. ก้มหัวส่งแรงจากไหล่ตามแขนไปด้วย 

ข้อควรจ า 
1. คุณต้องยกศอกให้สูงเสมอในขณะที่ต้นนา 
2. คุณต้องไม่ลากแขนออกไปต้านข้างมากนัก และไม่ลากแขนจนมือเลยไปต้านหลัง 
3. อย่าให้มือไปอยู่ใต้หน้าอกหรือใต้ล าตัว เมื่อศอกชิดตัวแล้วมือต้องอยู่ต้านหน้าของหน้าอก 
4. คุณต้องหนีบข้อศอกมาให้รวดเร็วที่สุด เพ่ือเป็นการแหวกขึ้นมาหายใจอย่างรวดเร็ว มิใช่ค่อยๆ เงยขึ้น

มาแล้วล าตัวไปต้านหน้า ท าให้เคลื่อนที่ไต้ช้าลง 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยที่ 6 การพึ่งตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24 การออกก าลังกาย เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

พ 3.2 ป.6/1 อธิบายประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้าง
เสริมบุคลิกภาพ 

2.กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชน์ของการออกก าลังกายได้ 

3.3 ลูกเสือสามารถออกก าลังกายได้ 

4. เนื้อหา 
ประโยชน์ของการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1แผนภูมิเพลง 
5.2เกม 
5.3แบบบันทึกความก้าวหน้าการออกก าลังกาย 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6.กิจกรรม 
 6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1)มอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่ท าการสืบเสาะวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่ใน 
วัยเดียวกัน 2 คน คนหนึ่งมีสุขภาพดี อีกคนสุขภาพไม่ดี โดยสัมภาษณ์ว่าทั้งสองคนมีวิถีชีวิตการ
ออกก าลังกายอย่างไร จึงมีสุขภาพต่างกัน 



 

 

 2)ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมารายงาน 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายประเด็น “การออกก าลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกเสือ อย่างไร” 

และสรุป 
7. ลูกเสือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และเลือกวิธีการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม สามารถท าได้อย่างสม ่าเสมอและ
ปลอดภัย 
8.ลูกเสือบันทึกความกา้วหน้าของการออกก าลังกายเป็นระยะหรือสะสมไว้อย่างต่อเนื่อง 

8.1 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
8.2 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก 

 
9.การประเมินผล 

9.1 สังเกตความรับผิดชอบและสมรรถนะในการออกก าลังกาย 
9.2 ติดตามผลการพัฒนาตนเองเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
9.3 สังเกตการร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

10.คุณธรรม 
 10.1 ความรับผิดชอบ 
 10.2 อุดมการณ์คุณธรรม 

 

 

 



 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 24 

ชูมือขึ้นแล้วหมุนๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา (ซา) 
ควงแขนข้ึนและลง พับแขนมือแตะไหล่ 
กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ขี่จักรยาน... ได้มากกว่าที่คิด 

ผู้ที่เริ่มสนใจจักรยานอาจไม่รู้ว่า ผลดีที่ได้จากการขี่จักรยานนั้นมืมากมายกว่าที่คิดไม่เพียงแต่สนุกและได้
ออกก าลัง แต่ยังพัวพันไปถึงวิธีการด ารงชีวิต แทรกซึมเข้าไปยังวิธีคิดในทุกเรื่องโดยไม่รู้ตัวเราจะได้อะไรบ้าง จากการ
ขี่จักรยาน 

1. เริ่มตั้งแต่จะเลือกซื้อจักรยาน ควรหาความรู้และวิธีใช้และบ ารุงรักษาจักรยานให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 
ขนาดจักรยานต้องพอดีกับช่วงขาและล่าตัวจะช่วยให้คนขี่เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย ผลที่ได้ก็คือจะมีลักษณะ
ท่าทางและรูปร่างเป็นปกติ มีบุคลิกภาพดีไม่ปวดเมื่อยหรือบาดเจ็บเมื่อขี่ไปไกล ๆ หรือข่ีเป็นเวลานาน 

2. การขี่จักรยานอย่างสม ่าเสมอ ถูกหลักเกณฑ์และกินอาหารถูกหลักโภชนาการ ท่าให้ใต้สุขภาพ ที่ดีขึ้น 
เพราะเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ท่างานได้ดีขึ้น 

3. ช่วยลดน ้าหนักในคนอ้วนได้ เพราะช่วยเผาผลาญไขมันได้อย่างดี (ใช้พลังงาน 600-700 แคลอรื ต่อการ
ขี่ 1 ชั่วโมง เทียบเท่ากับพลังงานจากข้าวมันไก่ 1 จาน) 

4. ช่วยให้ข้อเข่าและข้อเท้าแข็งแรง โดยเฉพาะในคนอ้วนที่ต้องรับน้ าหนักตัวมาก ๆ 
5. ช่วยลดความหงุดหงิดอึดอ้ดที่เกิดจากชีวิตประจ าวันอ้นเคร่งเครียดเพราะเมื่อออกก าลัง ร่างกายจะหลั่ง

สารแห่งความสุขหรือเอนโดรหี]น (endorphine) ซึ่งเป็นตัวขจัดความหงุดหงิด เลือดที่สูบฉีดดียังช่วยให้สมองปลอด
โปร่งมีความสุขมากขึ้น 

6. การขี่เป็นกลุ่มช่วยให้เข้าใจการท างานเป็นทีมหากขาดสิ่งนี้ก็จะเกิดได้ทั้งอุบัติเหตุและสังคมไม่ยอมรับ 
รวมไปถึงได้ฝึกฝนการตัดสินใจและกล้าตัดสินใจมากขึ้นจากการท างานร่วมกับคนอ่ืน และฝึกความใจเย็นรู้ว่าจังหวะ
ไหนควรเร่งหรือผ่อนเท้า 



 

 

7. การข่ีจักรยานร่วมกันทั้งครอบครัวช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักกันมากขึ้นเพราะสนใจ สิ่งเดียวกันและ
ได้แลกเปลี่ยนความคิด ไดีใกล้ชิดกันมากกว่าแต่ก่อน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จักรยานอาจจะมีราคาแพง แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะได้ใช้มันจนคุ้ม เว้นแต่จะซื้อมันโดยที่
ไม่หาข้อมูล ได้จักรยานผิดขนาดไม่สนใจศึกษาวิธีใช้ และไม่บ ารุงรักษา ซึ่งท าให้มีมุมมองต่อจักรยานแตกต่างออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามญั (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยที่ 6 การพึง่ตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26 รู้ทันป้องกันได้      เวลา 1 ชั่วโมง 

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

พ 2.1 ป.6/2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสือสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการล่วงละเมิดทางเพศได้ 

3.3 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการป้องกันและหาทางออกเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 

4.เนื้อหา 
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการล่วงละเมิดทางเพศ 
4.2 แนวทางการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างเหมาะสม 

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

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

 1)ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่องข่าวที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และให้ศึกษาใบ 



 

 

ความรู้ เรื่อง ความหมายและประเภทของการล่วงละเมิดทางเพศ 
 2) แจกบัตรค าให้หมู่ลูกเสือ หมู่ละ 1 ชุด (มี 4 ใบ)ให้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อความในบัตรค า 
ทีละใบว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ เพราะอะไร และส่งตัวแทนน าเสนอในกอง ลูกเสือ 
  3) สุ่มให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือน าเสนอผลการวิเคราะห้บัตรค าทีละใบที่ไม่ซ ้ากัน 

ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายให้ลูกเสือหมู่อ่ืนเพิ่มเติมและสรุปจนครบข้อความในบัตรค าทุกใบ 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปราย สรุป และช่วยเพิ่มเติม ในประเด็นต่อไปนี้ทีละประเด็น 

1) ผลกระทบต่อผู้ถูกกระท ามีอะไรบ้าง 
2) เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ผู้ถูกกระท าควรหาทางออกอย่างไร 
3) แนวทางป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีอะไรบ้าง 

6.4 ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7.การประเมินผล 
สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ 

เกี่ยวกับการรู้เท่าทันการกระท าที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ และการหาแนวทางในการป้องกันเมื่อเผชิญ
เหตุการณ ์

8. องค์ประกอบทักษะชิวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักรู้ถึงภัยทางเพศใกล้ตัว 

9. คุณธรรม 
อุดมการณ์คุณธรรม



 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 26 

เพลง 

ตัวฉัน 

ท านอง: จับมือลูกเสือ 

ร่างกาย มือไม้ของฉัน เป็นสิ่งส าคัญ พ่อ
แม่ให้มา แก้มปาก จมูก หู ตา (ซา) 
ไหล่หัว แขนขา ล้วนเป็นของฉัน ฉันรัก 
ทั้งหวง และห่วง อย่ามา ลุล่วง ละเมิดต่อ
กัน ทุกส่วน ล้วนส าคัญ 
เราเป็นเพื่อนกัน รักกันต้องจริงใจ (ซา)



 

 

 


