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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบงัคบั

คณะลกูเสือแห่งชาติ 
แผนการจดักิจกรรม 

เร่ือง 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. สาระส าคญัของการลูกเสือ 2. ความเขา้ใจในเรือ่งกจิการของลกูเสอื 2  

3. ดตีดิดาว 1 ทกัษะชวีติ 
4. การคบเพื่อน 1 ทกัษะชวีติ 
5. วถิไีทยและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 1 ทกัษะชวีติ 
6. เดก็ตดิเกม 2 ทกัษะชวีติ 

3. ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 7. ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื 2  
8. ความซื่อสตัยส์ุจรติ 2 ทกัษะชวีติ 
9. ความเป็นสุภาพบุรษุ และสุภาพสตร ี 1 ทกัษะชวีติ 
10. ขยะนี้มมีลูค่า 3 ทกัษะชวีติ 

4. ระเบียบแถว 11. ระเบยีบแถวลกูเสอื 3  
5. กางเตน็ทแ์ละรือ้เตน็ทท่ี์พกัแรม 12. การกางเตน็ทแ์ละรือ้เตน็ทท์ีพ่กัแรม 2   
6. การบรรจเุครื่องหลงั 13. การบรรจเุครือ่งหลงัส าหรบัเดนิ  

     ทางไกลไปพกัแรม 
2   

7. ก่อและจดุไฟกลางแจ้ง 14. การก่อและจดุไฟกลางแจง้ และปรุง  
     อาหาร 

2   

8. แผนท่ี เขม็ทิศ 15. การอ่านและใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ 3  
9. ทกัษะเง่ือนเชือก 16. เงือ่นเชอืกลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 3  
10. การปฐมพยาบาล 17. การปฐมพยาบาล 2  
11. ความปลอดภยั 18. ภยัสงัคมจากอนิเตอรเ์น็ต 1 ทกัษะชวีติ 

19. เบือ้งหลงัก๋วยเตีย๋ว 1 ทกัษะชวีติ 
20. รูเ้ท่าทนัสื่อ 1 ทกัษะชวีติ 
21. โฆษณาเป็นพษิ 2 ทกัษะชวีติ 

12. ประเมินผล 22. การประเมนิผล 1  
13. พิธีการ 23. พธิเีขา้ประจ ากองและประดบั  

     เครือ่งหมายลกูเสอืโลก 
1   

รวม  13  หน่วยกิจกรรม รวม  23  แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 

หน่วยท่ี  1     ปฐมนิเทศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  1  ปฐมนิเทศ                                                          เวลา  1  ชัว่โมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
- 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1  แต่งเครือ่งแบบลกูเสอืตามกฎกระทรวงว่าดว้ยเครื่องแบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.2  ปฏบิตัตินในการเขา้รว่มกจิกรรมตามหลกัสตูรได้ 

4.  เน้ือหา 
2.1  การแต่งกาย 
2.2  การเรยีนตามหลกัสตูร 

5.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบความรู ้
     1) เครือ่งหมายลกูเสอืโลก / หลกัสตูรลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  
     2) เครือ่งแบบลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 

          3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ  
6.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงวนัน้ียนิด ี, สุขดวงใจ 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึความหมายและประโยชน์ของ “เครือ่งแบบลกูเสอื” 
แนะน าการแต่งเครือ่งแบบ การตดิเครือ่งหมายต่าง ๆ ประกอบเครือ่งแบบลกูเสอื 

2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแนะน าขัน้ตอนและวธิกีารจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสตูร 
เครือ่งหมายวชิาพเิศษ การวดัและประเมนิผล ใหล้กูเสอืรูแ้ละเขา้ใจ และสามารถเขา้รว่ม
กจิกรรมตามหลกัสตูรได้ 

3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุความรูแ้ละแนวทางในการปฏบิตักิจิกรรม 
ตามหลกัสตูร 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจเรือ่งราชสหีก์บัหมาป่า 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย  ตรวจเครือ่งแบบ  ชกัธงลง เลกิ)   

7.  การประเมินผล  
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5.1  ลกูเสอืแต่งเครือ่งแบบลกูเสอืตามกฎกระทรวงว่าดว้ยเครือ่งแบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.2  ลกูเสอืปฏบิตัตินในการเขา้ร่วมกจิกรรมตามหลกัสตูรได้ 
 

8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  1 
 
เพลง 

วนัน้ียินดี 
 วนัน้ียนิด ี ทีเ่ราไดม้าพบกนั  วนัน้ียนิด ี ทีเ่ราไดม้าพบกนั  ยนิด ี ยนิด ี ยนิด ี มาเถดิมา   
เรามารว่มสนุก  ปลดเปลือ้งความทุกขใ์หม้นัสิน้ไป  มาเถดิมา  เรามารว่มจติ  ช่วยกนัคดิท าใหก้าร
ลกูเสอืเจรญิ 
 

สขุดวงใจ 
 สุขดวงใจทีไ่ดม้าพบหน้า  สุขอุราทีไ่ดม้าเจอกนั  ถงึจะอยูบ่า้นใกลบ้า้นไกลจะอยู่แห่งไหน   
เรากไ็ทยดว้ยกนั  โอ่  โอ  โอ  โอ่  มารอ้งไชโยลกูเสอืไทยดว้ยกนั  
ลัน่  ลนั  ลา  ลนั  ลา  ลนั  ลา ....................................ลา 
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ใบความรู้ 

                                              เครื่องหมายลกูเสือโลก 
         ลกัษณะเครือ่งหมาย 
เป็นรปูวงกลม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๔.๓ ซม. ตามแบบ มตีราเครือ่งหมายหวัลกูศรสขีาว 
บนพืน้สมีว่ง ลอ้มรอบดว้ยเชอืกสขีาวเป็นรปูวงกลมผกูเป็นเงือ่นพริอดอยูเ่บือ้งล่าง 

                                                     

                                    ทีม่ารปูภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc08.jpg 
   เครือ่งหมายนี้เป็นเครือ่งหมายลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ทีไ่ดเ้ขา้พธิปีระจ ากองแลว้ และตดิทีก่ึง่กลาง
กระเป๋าเสือ้ขา้งซา้ย          

หลกัสตูร 
     1. แสดงว่าเขา้ใจเรือ่งราวต่อไปนี้พอสมควร : 
    1.1 กจิการของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
    1.2 กจิการของคณะลกูเสอืโลกและความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอืนานาชาติ 
    1.3 บทบาทของตนเองในฐานะทีเ่ป็นลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
     2. ยอมรบัและปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
     3. เขา้ใจเรือ่งระเบยีบแถวและปฏบิตัติามหนงัสอืคู่มอืการฝึกระเบยีบแถวลกูเสอืของส านกังาน 
คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
     4. กางและรือ้เตน็ทท์ีพ่กัแรมในเวลากลางคนืกบัลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่อกีคนหน่ึง 
     5. สาธติการบรรจเุครือ่งหลงัอยา่งถูกตอ้ง ส าหรบัการเดนิทางไกลไปพกัแรมคา้งคนื 
     6. ก่อและจดุไฟกลางแจง้ แลว้ปรงุอาหารอยา่งเพยีงพอส าหรบั 2 คน 
     7. สามารถอ่านและใชแ้ผนที ่เขม็ทศิและรูจ้กับรเิวณทีต่นอยู ่โดยพจิารณาจากเขม็ทศิ 
และสิง่แวดลอ้มทีม่องเหน็ดว้ยตาเปล่า 
     8. สามารถผกูและรูจ้กัประโยชน์เงือ่น 10 เงือ่น ต่อไปน้ี คอื เงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิ 
เงือ่นผกูกระหวดัไม ้เงือ่นบ่วงสายธนู เงือ่นตะกรดุเบด็ เงือ่นประมง เงือ่นผกูซุง เงือ่นผกูรัง้  
เงือ่นปมตาไก่ และการผกูแน่น (ผกูทแยง ผกูกากบาท ผกูประกบ) 
     9. รูว้ธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการปฐมพยาบาลในเรือ่งต่อไปนี้ คอื บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก 
เป็นลม งกูดั แมงมุมกดั แมลงกดัต่อย ผวิหนงัถลอก และเทา้แพลง 
     10. รูเ้ร ือ่งทีพ่งึระมดัระวงัเพื่อความปลอดภยัทัว่ไป เกีย่วกบักจิกรรมของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  

http://www.prc.ac.th/scout/sc08.jpg
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เคร่ืองแบบลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
          เครือ่งแบบลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 

หมวก ทรงอ่อน ( เบเร่ห ์) มตีราหน้าหมวกรปูตราคณะลูกเสอืแห่งชาต ิท าดว้ยโลหะสทีอง เวลา
สวมใหต้ราหน้าหมวกอยูเ่หนือคิว้ซา้ย  

เสือ้ คอพบัสกีาก ีแขนสัน้เหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสือ้ท าเป็นสาบกวา้ง 3.5 ซ.ม. มดีุมเหนือเขม็
ขดั 4 ดุม อกมกีระเป๋าขา้งละ 1 กระเป๋า มแีถบตรงกลางตามทางดิง่ ปกรปูมน ชายกลางแหลม เจาะรงัดุม
กึง่กลางกระเป๋า 1 ดุม มอีนิทรธนูสเีดยีวกบัเสือ้ ดา้นคอกวา้ง 2.5 ซม.  ปลายมน  มดีุมทีป่ลายอนิทรธนู
ทางดา้นคอดา้นละ 1 ดุม ดุมลกัษณะกลมแบนท าดว้ยวตัถุสนี ้าตาลแก่ ใหช้ายเสือ้อยูภ่ายในกางเกง  

ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่  ด้านฐาน 100 ซ.ม. ด้านตั ้ง 75 ซ.ม. สีตามสีประจ าภาค
การศกึษา และมหี่วงซึง่ไมใ่ช่ห่วงกลิเวลลส์วมผา้ผกูคอ  

กางเกง สกีากี ขาสัน้เหนือเข่าประมาณ  5 ซ.ม.  ส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยนืตรง ห่างจากขา
ตัง้แต่ 8 - 12  ซ.ม. ปลายขาพบัเขา้กวา้ง 5 ซ.ม.  ผ่าตรงส่วนหน้ามกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ  
1 กระเป๋าและมหีรูอ้ยเขม็ขดัยาวไมเ่กนิ 6 ซ.ม. กวา้ง 1 ซ.ม.   

เขม็ขดั  หนังสนี ้าตาล  กวา้งไม่เกนิ  3 ซ.ม.  หวัชนิดหวัขดั ท าดว้ยโลหะสทีอง  มลีายดุนรปูตรา
คณะลกูเสอืแห่งชาตภิายในกรอบช่อชยัพฤกษ์  

ถุงเท้า  ยาว สกีาก ีพบัซ่อนไว้ใต้เข่า ตดิพู่สเีลอืดหมูขา้งละ 2 พู่  โผล่ออกมาจากขอบถุงเท้า
ประมาณ 1/2 นิ้ว หรอื 1 ซ.ม.  

รองเทา้  หนงัหรอืผา้ใบสนี ้าตาลแก่ไมม่ลีวดลาย  หุม้สน้ชนิดผกูเชอืก 
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ  

 เครือ่งหมายจงัหวดั ท าดว้ยผา้ มขีนาด รปู และส ีตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยเครือ่งแบบก าหนด 
ตดิทีม่มุผา้ผกูคอตรงขา้มกบัดา้นฐาน 

 เครือ่งหมายสงักดั ท าดว้ยผา้สแีดงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ยาว 7 ซ.ม. กวา้ง 1.5  ซ.ม. ขลบิรมิสขีาว 
มชีื่อกลุ่ม หรอืกอง (ชื่อโรงเรยีน) สขีาวตดิโคง้ตามไหล่เสือ้ขา้งขวา 

 เลขกลุ่มและเลขกอง ท าดว้ยผา้สแีดง รปูสีเ่หลีย่มจตุรสัยาวดา้นละ ..5 ซ.ม. ขลบิรมิสขีาว   
มตีวัเลขอารบคิ เลขกลุ่มสขีาวสงู 1.5 ซ.ม. อยูข่า้งบน และเลขกองสขีาวสงู 1 ซ.ม.  อยูข่า้งล่าง
ตดิใตเ้ครือ่งหมายชื่อกลุ่มหรอืกอง 

กองลกูเสือท่ีจดัเป็นกลุ่มไม่ได้ให้มีเลขกองอย่างเดียว  
 เครือ่งหมายหมู่  ท าดว้ยผา้รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัยาวดา้นละ ..5 ซ.ม. มรีปูสามเหลีย่ม  2 รปู   

สตีามสปีระจ าหมูลู่กเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ขลบิรมิสเีลอืกหมู  ตดิทีไ่หล่เสือ้ขา้งซา้ยใตต้ะเขบ็ 
ประมาณ 1 ซ.ม. 

 อนิทรธนูสเีลอืดหมู ปลายอนิทรธนูมอีกัษร “ ล.ญ. ”  ปักดว้ยดา้ยหรอืไหมสทีอง 
ปลาย อนิทรธนูมดีุมเช่นเดยีวกบัดุมเสือ้  ( ดุมทองไมถู่กตอ้ง ) 
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หมายเหตุ              
1. ถา้เป็นนายหมูห่รอืรองนายหมูใ่หส้วมสายนกหวดีเหลอืงทบัผา้ผกูคอ นกหวดีใส่กระเป๋าเสือ้ขา้งซา้ย 
2. ถา้สอบเครือ่งหมายวชิาพเิศษไดใ้หต้ดิแขนเสือ้ขา้งขวาเรยีงเป็นสามแถว ถา้เกนิ 9 วชิา  

ใหต้ดิทีส่ายสะพายสเีหลอืงขลบิสนี ้าเงนิ 
           เคร่ืองแบบลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่เหล่าเสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง
เคร่ืองหมายหมู่ ลกูเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ เหล่า

เสนา 
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เคร่ืองแบบเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่เหล่าเสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างเคร่ืองหมายหมู่เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่เหล่าเสนา 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ 
ราชสีหก์บัหมาป่า 

หมาป่าตวัหนึ่งออกล่าลกูแกะมาได ้ และก าลงัพยายามทีจ่ะน าซากลกูแกะผูน่้าสงสารนัน้ 
กลบัไปทีร่งั แต่โชครา้ยทีม่นัไปพบกบัราชสหีอ์ดโซเขา้ตวัหนึ่ง ราชสหีต์รงเขา้มาแยง่ลกูแกะนัน้ทนัท ี  
ซึง่สรา้งความขุน่เคอืงใหก้บัหมาป่ามากมนัตะโกนบอกราชสหีว์่า  “ท่านไมน่ึกละอายใจบา้งหรอือยา่งไร 
ทีท่ าตวัเป็นเหมอืนโจรรา้ย เขา้แยง่อาหารของขา้แบบน้ี” ราชสหีไ์ดฟั้งดงันัน้กห็วัเราะรา่ แลว้ตอบ 
กลบัไปว่า “ตวัขา้น่ะร ึ ที่เจา้ประณามว่าเป็นไอ้โจรรา้ย ฮ่ะ...ฮ่ะ...แล้วสิง่ที่เจา้กระท ามานัน้เล่าเรยีกว่า
ความสุจรติหรอกร ึขา้ไมเ่ชื่อหรอกว่า คนเลีย้งแกะจะคดิว่าเจา้เป็นผูบ้รสิุทธิ ์ ทัง้ๆ ทีเ่จา้ขโมยเอาลกูแกะ
ของเขามาเช่นน้ี!” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนทีทุ่จรติ ยากจะหาความยตุธิรรมจากผูอ้ื่นได ้
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  2   สาระส าคญัของการลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  2   ความเข้าใจในเร่ืองกิจการของลกูเสือ              เวลา   2  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
   ท ..1 ตชว.1,.  เลอืกฟังและพดูอยา่งมวีจิารณญาณ 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรมหน้าเสาธง 
   2.2 กจิกรรมก่อนเขา้เรยีน และกจิกรรมหลงัเลกิเรยีน 
3.จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.  บอกกจิการลกูเสอืโลกโดยสงัเขปได้ 
2.  อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอืนานาชาตไิด้ 
3.  อธบิายโครงสรา้งการบรหิารงานองคก์ารลกูเสอืโลกได ้
4.  บอกบทบาทของตนเองในฐานะทีเ่ป็นลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ทีม่ต่ีอชุมชนได้ 
5.  มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมและเสนอความคดิเหน็ 
6.  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4. เน้ือหา  
 2.1 กจิการของลกูเสอืโลกและความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอืนานาชาติ 
 2.2 โครงสรา้งการบรหิารงานของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
 2.3 บทบาทของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง   

 3.2 ใบความรู ้ 
          1) เรือ่ง การลกูเสอืโลกและความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอืนานาชาติ 

     2) เรือ่ง โครงสรา้งการบรหิารงานของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
     3) เรือ่ง บทบาทของลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 

  3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงลกูเสอืธรีราช  เพลงเกยีรตศิกัดิล์กูเสอื 
       3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม ต่อไปนี้ 
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            -  การลกูเสอืเริม่ตน้มาจากประเทศใด 
            -  ลกูเสอืไทยกบัลกูเสอืต่างประเทศมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งงานใหห้มูล่กูเสอืศกึษาใบความรูต่้อไปนี้ แลว้ส่งตวัแทนรายงานสรปุ

ในกองลกูเสอื 
            - กจิการของลกูเสอืโลกและความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอืนานาชาต ิ 
            - โครงสรา้งการบรหิารงานของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
  (3) ตวัแทนหมูล่กูเสอืน าเสนอ กองลกูเสอืซกัถามเพื่อความเขา้ใจ และผูก้ ากบัลกูเสอืช่วย

เพิม่เตมิ 
         (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัวเิคราะหบ์ทบาทของตนเอง ทีจ่ะสามารถมสี่วนรว่ม

ในกจิการลกูเสอืไทยและลกูเสอืโลก เช่น การรว่มกจิกรรมกบัลกูเสอืต่างโรงเรยีน การรว่มกจิกรรมและ
การประชุมกบัลกูเสอืนานาชาต ิการรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลก เป็นตน้   

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจเรือ่งสจัจะ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
  - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเขยีนบนัทกึความรูค้วามเขา้ใจกจิการลกูเสอืโลก โครงสรา้ง
ลกูเสอื ลงในสมดุบนัทกึประจ าตวั และบนัทกึความจ า ประสบการณ์ของตนเองในบทบาทหน้าทีจ่ากการทีเ่คย
เป็นลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั เนตรนารสีามญั ยวุกาชาด หรอืผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ 
   4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เกมจบัหม ี

  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
           (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุม่ใหล้กูเสอืเล่าประสบการณ์ของตนเอง 2 – . คน ทีเ่คยปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นฐานะลกูเสอืส ารอง  ลกูเสอืสามญั  เนตรนารสีามญั ยวุกาชาด หรอืผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ โดยเปิด
โอกาสใหเ้พื่อนลกูเสอืซกัถามและเล่าประสบการณ์เพิม่เตมิได ้

      (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุว่า “ในฐานะลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ลกูเสอืทุกคนกจ็ะตอ้งมี
บทบาทหน้าที ่ทีต่อ้งรบัผดิชอบเช่นกนั”  

      (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัศกึษาใบความรูเ้รือ่ง “บทบาทของ
ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่” และอภปิรายหาขอ้สรุปในเรือ่ง “บทบาทหน้าทีข่องตนเองในฐานะเป็นลกูเสอื 
สามญัรุ่นใหญ่” ในประเดน็ต่อไปนี้ และส่งตวัแทนรายงานในกองลูกเสอื 

   - บทบาทหน้าทีใ่นการพฒันากจิกรรมลกูเสอืในโรงเรยีน 
   - การบรกิารช่วยเหลอืโรงเรยีนและชุมชน 
   - การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
   - การปฏบิตัตินเป็นผูม้เีกยีรต ิเชื่อถอืได ้
  (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มใหล้กูเสอืส่งตวัแทนรายงานหมูล่ะ 1 ประเดน็ ผูก้ ากบัลกูเสอื 

น าอภปิรายใหห้มูอ่ื่นเพิม่เตมิ ทลีะประเดน็จนครบ  
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  (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปและวางแผนการปฏบิตังิานในกองลกูเสอื 
ตามบทบาทหน้าทีใ่นฐานะเป็นลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และส่งเสรมิใหล้กูเสอืน าไปปฏบิตัจิรงิใน
ชวีติประจ าวนั 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจเรือ่งลกูชาวนากบัมรดก  
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม ผู้ก ากับลูกเสืออาจมอบหมายให้หมู่ลูกเสืออภิปราย       
หรอืศกึษาค้นควา้เพิม่ และน าเสนอในรูปแบบแผนที่ความคดิ (Mind Mapping) หรอืใช้วธิกีารน าเสนอ
อื่นๆ 
5.การประเมินผล 
          5.1 ประเมนิจากสมุดบนัทกึประจ าตวัของลกูเสอืเกีย่วกบัความเขา้ใจกจิการลกูเสอืโลก 
โครงสรา้งลกูเสอืลงในสมดุบนัทกึประจ าตวั และบนัทกึความจ า ประสบการณ์ของตนเองในบทบาท
หน้าทีจ่ากการทีเ่คยเป็นลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั เนตรนารสีามญั ยวุกาชาด หรอืผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ 
          5.2 ประเมนิจากการมสี่วนรว่มของลกูเสอืในการท ากจิกรรมตามทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืวางแผน 
ครบทุกกจิกรรม และการเสนอความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 
 5.3 ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
 

 เพลง 
 ลกูเสือธีรราช 

   เหล่าลกูเสอืของธรีราช       ทะนงองอาจสบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธ ์
  สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่          พวกเราจะรกัรว่มกนัจะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล 
  มจีรรยา รกัษาชื่อ                     สรา้งเกยีรตริะบอืเลื่องลอืต่อไปชา้นาน 
  รา่เรงิแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน        พวกเราลว้นชื่นบานเพราะกจิการลกูเสอืไทย 

 
 เกียรติศกัด์ิลูกเสือ 

       ลกูเสอื ลกูเสอื ไวศ้กัดิซ์ลิกูผูช้าย  ลกูเสอื ลกูเสอื ไวล้าย ซลิกูเสอืไทย 
  รกัเกยีรต ิ  รกัวนิยั แขง็แรงและอดทน เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
        แมล้ าบากตรากตร า กจ็ะท าใหส้ าเรจ็       ท า ท า ท า ขา้สญัญาว่าจะท า 
       เสยีชพีอยา่เสยีสตัย ์ รกัชาตใิหม้ัน่ไว้  ดงันามอนัเกรยีงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 
เกม 

เกม  “จบัหม”ี 
วิธีการเล่น ดงัต่อไปนี้ 

1. สมมตลิกูเสอืคนหนี่งเป็นหม ี ส่วนคนอื่นเป็นหมาป่าตามจบัหม ี โดยใหห้ม ี
เดนิน าหน้า 

2. หากหมเีดนิกลบัหลงัมามองเมือ่ไร  ใหผู้เ้ล่นทีเ่ป็นหมาป่านัง่ลง  ใครนัง่ชา้ตอ้ง 
ออกจากการเล่น 

3. คนสุดทา้ยทีเ่หลอืจะเป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้  
   

การลกูเสือโลกและความความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
ภมิูหลงั   
 การลูกเสอืเริม่ต้นที่ประเทศองักฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 (ค.ศ.1907)  จากแนวคดิของลอรด์เบเดน 
เพาเวลล์ และหนังสอืเรื่อง “การลูกเสอืส าหรบัเด็กชาย” (Lord Baden Powell – “Scouting for Boys)  
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวที่ชวนให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันท ากิจกรรมตามอุดมการณ์ 
และวธิกีารของลกูเสอื ก่อใหเ้กดิสนัตภิาพความเขา้ใจอนัด ีและภราดรภาพแห่งโลก  

วตัถปุระสงค ์หลกัการและวิธีการลกูเสือ 
          การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาส าหรบัเยาวชน มีวตัถุประสงค์ในการสร้างบุคลิกภาพ 
และพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ  โดยใช้วิธีการลูกเสือซึ่ง
ประกอบด้วย  การยึดมัน่ในกฎและค าปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการกระท า 
(Learning by Doing) เน้ น ก ารป ฏิ บั ติ กิ จก รรม ก ล างแ จ้ ง  (Outdoor Activities) ก ารใช้ ระบ บ ห มู ่ 
(Patrol System)  และการส่งเสรมิความก้าวหน้าตามวิถีทางของลูกเสือ ด้วยหลกัสูตรและวิชาพิเศษ
ลกูเสอื (Proficiency Badges)   
          การลูกเสอืเป็นการอาสาสมคัรท างาน ให้การศึกษาและพฒันาเยาวชน โดยไม่มกีารแบ่งแยก 
กดีกนัในเรื่องเชื้อชาต ิผวิพรรณ วรรณะ ลทัธิทางศาสนาใด ๆ และไม่อยู่ภายใต้อทิธพิลหรอืเกี่ยวขอ้ง 
กบัการเมอืง ยดึถอืและปฏบิตัติามอุดมการณ์ของผูใ้หก้ าเนิดลกูเสอืโลกอย่างมัน่คง    

พนัธกิจหลกั  (Mission) 
 พนัธกจิหลกัของการลกูเสอืในการฝึกอบรมเยาวชน ม ี3 ประการ คอื 
 1. ใหเ้ดก็ไดเ้ป็นลกูเสอืแต่เยาวว์ยั  โดยจดัในรปูกจิกรรมอาสาสมคัรหรอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
 2. ใชว้ธิกีารลกูเสอืในการพฒันาเยาวชน ใหม้คีุณสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 4 ประการ คอื 
  2.1 เป็นผูท้ีเ่ชื่อถอืได ้ 
  2.2 สามารถพึง่ตนเองได ้
  2.3 มคีวามรบัผดิชอบ 
  2.4 กลา้สูง้านหนกั   
 3. พฒันาระบบการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพ ในการขดัเกลาคุณธรรม จรยิธรรมของเยาวชน
โดยใชก้ฎลกูเสอืเป็นหลกั 
 จากพนัธกจิหลกั (Mission) ทัง้ 3 ประการนี้ น าไปสู่ยุทธศาสตรห์ลกั (Strategy) ทีใ่ชใ้น        
การพฒันาการลกูเสอืใหต้อบสนองสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ 
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ยทุธศาสตร ์ (Strategy) 
 1. ใหเ้ยาวชนไดม้สี่วนรว่มคดิ รว่มท า และรว่มตดัสนิใจ 
 2. มผีูใ้หญ่เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมลกูเสอื 
 3. ฝึกอบรมลกูเสอืชาย-หญงิอยา่งเสมอภาค ใหเ้ขา้ใจในสทิธแิละหน้าที ่ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 4. ใหทุ้่มเทงานหนกั   
 5. ใชร้ะบบอาสาสมคัร 
 6. องคก์รลกูเสอืตอ้งปรบัตวัใหม้คีวามยดืหยุ่น  สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภวิตัน์           
 7. ปรบัระบบลกูเสอืใหเ้ขม้แขง็ 
 8. ใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารท างานทนัสมยั ทนัคน  
และทนัต่อเหตุการณ์ 
 9. ส่งเสรมิการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์ลงาน เพื่อรายงานความกา้วหน้าใหส้งัคมรบัรู้ 
 10. สรา้งเครอืขา่ยการท างานรว่มกนัในองคก์รลกูเสอื ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  
 11. สรา้งเครอืขา่ยการท างานรว่มกบัองคก์รเอกชนและองคก์รเยาวชนอื่นๆ 
 12. สนบัสนุนใหม้ปีระเทศสมาชกิใหม ่เขา้รว่มองคก์ารลูกเสอืโลก และส่งเสรมิการเพิม่จ านวน
สมาชกิลกูเสอืในประเทศ  
 13. จดัตัง้กองทุนเพื่อหาเงนิสนบัสนุนกจิการลกูเสอือยา่งเป็นระบบและมัน่คง  

องคก์ารลกูเสือโลก  (WOSM: World Organization of the Scout Movement) 
 การลูกเสือได้เจรญิเติบโตและแพร่ขยายไปทัว่โลก มีสมาชิกกว่า 28 ล้านคน ใน 160 ประเทศ  
และเขตปกครอง อาณานิคม แควน้ต่าง ๆ ทัว่โลก (ขอ้มลู พ.ศ.2553)   
 คณะกรรมการลูกเสอืโลกประกอบด้วยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชกิ 12 ประเทศ เลอืกตัง้ 
โดยที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก กรรมการลูกเสือโลกอยู่ในต าแหน่งคนละ 6 ปี และเลือกตัง้กันเอง 
เป็นประธานและรองประธาน กรรมการจะพ้นจากต าแหน่ง 6 คน ทุกๆ . ปี  และเลอืกคนใหม่เข้าแทนที ่
โดยวธิีลงคะแนนลบัในการประชุมสมชัชาลูกเสือโลก คือ  Ahmad Al hendawi เป็นเลขาธกิารส านักงาน
ลูกเสอืโลกคนปัจจุบนั ได้รบัการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2556 เป็นชาวจอรแ์ดน  ซึ่งมผีู้แทนมาจาก 
161 ประเทศทัว่โลก โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร ์ ประเทศมาเลเซยี  ซึ่งเดมิส านักงานลูกเสอืโลก ตัง้อยู่ทีก่รุงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ปัจจบุนัยา้ยตัง้ทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เปิดท าการ 18 มถุินายน 2014 
   อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการลูกเสอืโลก มดีงันี้  

 1. ส่งเสรมิกจิการลกูเสอืทัว่โลก  
 2. แต่งตัง้เลขาธกิารของส านกังานลกูเสอืโลก  
 3. ควบคุมการปฏบิตังิานของส านกังานลกูเสอืโลก  
 4. จดัหาเงนิทุนส าหรบัส่งเสรมิกจิการลกูเสอืโลก  
 5. พจิารณามอบเครือ่งหมายลกูเสอืสดุดใีหแ้ก่ผูท้ีไ่ดม้สี่วนช่วยเหลอืกจิการลกูเสอือย่างดเีด่น 
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สมชัชาลกูเสือโลก (World Scout Conference) 
 สมัชชาลูกเสือโลก คือที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือประเทศต่าง  ๆ (พ.ศ.255. มี 160 
ประเทศ)  เป็นผู้แทนของลูกเสอืทัว่โลกประมาณ 28 ล้านคน  ประเทศสมาชกิส่งผู้แทนเขา้ร่วมประชุม 
ไดไ้มเ่กนิประเทศละ 6 คน และตอ้งมาจากองคก์ารเดยีวทีเ่ป็นผูแ้ทนของแต่ละประเทศ  
 สมชัชาลูกเสือโลกมีอ านาจและหน้าที่ในการรบัสมาชิกใหม่ ซึ่งต้องยื่นใบสมคัรและรบัรองว่า 
จะปฏบิตัิตามวตัถุประสงค์ และหลกัการส าคญัของลูกเสอืโลก เป็นอสิระไม่เกี่ยวขอ้งกบัลทัธกิารเมอืง
ใดๆ   

การประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก จดัใหม้ขีึน้ทุก 3 ปี  ในแต่ละครัง้จะมปีระเทศต่างๆ ขอเป็นเจา้ภาพ
จดัการประชุม และสมชัชาลกูเสอืโลกเป็นผู้คดัเลอืกว่าจะจดัประชุมทีป่ระเทศใด ประเทศไทยเคยเป็นเจา้ภาพ
การประชุมครัง้ที่ .. ปี พ.ศ. 25.6 ครัง้ล่าสุดเป็นการประชุมครัง้ที ่40 จดัทีป่ระเทศสโลวเีนีย เมื่อวนัที่ 11 – 
15 สงิหาคม 2557 ครัง้ต่อไปเป็นครัง้ที ่41 จดัที ่ประเทศอาเซอรไ์บจาน ปี พ.ศ. 2560 

ส านักงานลกูเสือโลก (World Scout Bureau)   
  ตัง้อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขาธิการฯ ดูแลการ
ด าเนินงานของประเทศสมาชกิ ให้พฒันาไปตามกรอบนโยบายขององค์การลูกเสอืโลก และตามมติของที่
ประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก งานของส านกังานลกูเสอืโลกอาจจ าแนกไดด้งันี้  

 1. ใหค้ าชีแ้จงแนะน าแก่ประเทศสมาชกิ และองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง  
 2.  ช่วยเหลอืการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืในประเทศสมาชกิ  
 ..  จดัการประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกและการชุมนุมลกูเสอืโลก  
 4.  การเยีย่มเยอีน และการช่วยเหลอืโดยตรง  
 5.  การจดัพมิพเ์อกสารและการคน้ควา้  

 นอกจากส านกังานลกูเสอืโลกแลว้ ยงัมสี านักงานลกูเสอืภาคพืน้ในภูมภิาคทัว่โลก อกี 6 แห่ง 
ไดแ้ก่ 
 1. ภาคพื้นยโุรป (Europe) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 
และกรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม 
 2. ภาคพื้น ยเูรเชีย (Eurasia) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีส่าธารณรฐัยเูครน และส านกังานสาขา  
ทีก่รงุมอสโคว ์ ประเทศรสัเซยี  
 3. ภาคพื้นอินเตอรอ์เมริกา (Interamerica) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รุงซานดเิอโก ประเทศชลิ ี
 4.  ภาคพื้นอาหรบั (Arab) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต์ 
 5.  ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รุงไนโรบ ี ประเทศเคนยา 
 6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รงุมนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์
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ความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 

 กิจการลูกเสือของทุกประเทศยึดมัน่ในวตัถุประสงค์ หลกัการส าคัญ  และวิธีการของลูกเสือ 
เหมือนกันทัว่โลก ทุกประเทศเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ และเป็นอิสระจากอิทธิพลการเมือง  
มุง่พฒันาเยาวชนดว้ยรากฐานของอุดมการณ์ลกูเสอื ซึง่มคี าปฏญิาณและกฎลกูเสอืเป็นพืน้ฐาน  

การชุมนุมลูกเสือโลก (World Scout Jamboree) 
 รเิริม่โดยลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ วตัถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือนานาชาติได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน  
การประชุมครัง้แรกจัดที่โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 246. มีลูกเสือร่วมประชุม 
จ านวน 8,000 คน จาก .4 ประเทศ จากนั ้นได้มีการประชุมทุก 4 ปี โดยเปลี่ยนสถานที่ประชุม 
ไปตามประเทศสมาชกิ   มสี านกังานลกูเสอืโลกเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
 การชุมนุมลูกเสือโลกครัง้ที่ 20 วนัที่ 28 ธนัวาคม 2545 ถึง 7 มกราคม 2546  ประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพ จดัประชุมที่ชายทะเลอ าเภอสตัหีบ จงัหวดัระยอง มีลูกเสือชาย–หญิง เข้าร่วมประชุม 
รวม 24,000 คน จาก 147 ประเทศ ครัง้ที่ 21 เป็นปีฉลองอายุ 150 ปีของลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ จดั
ประชุมที่ Hylands Park เมอืง Chelmsford ประเทศองักฤษ เมื่อ พ.ศ. 2550 มลีูกเสอืชาย – หญงิจาก
ทัว่โลก เขา้ร่วมประชุมกว่า 40,000 คน  ครัง้ล่าสุดจดัที่ประเทศญี่ปุ่ น เมื่อ 28 กค. – 8 สค. 2558 เป็น
ครัง้ที ่2. ครัง้ต่อไปก าหนดจดัทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา 22 กค. – 2 สค. 2562 นบัเป็นครัง้ที ่24 

สมชัชาลกูเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค 
 เดิมเรียกว่า   Far East Scout Conference  เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Asia – Pacific Regional 
Scout Conference เมื่อพ.ศ. 251. จดัประชุมครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่ประเทศฟิลปิปินส์ ระยะแรก  
มกีารประชุมทุก 2 ปี ต่อมาเปลีย่นเป็นประชุมทุก . ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 25.2  
 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค  
ที่มาจากการคัดเลือกจ านวน 10 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 6 ปี ทัง้ 10 คน จะคัดเลือกประธาน  
และรองประธานกันเอง ในการประชุมทุก . ปี จะมีกรรมการครบวาระ 5 คน และจะมีการเลือก  
กรรมการใหมเ่ขา้มาทดแทน  โดยมคีนไทยหลายท่านทีเ่คยไดร้บัคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการ 
 
    โครงสร้างการบริหารงานของคณะลกูเสือแห่งชาติ 
คณะลกูเสือแห่งชาติ     
 ตามพระราชบญัญตั ิ ลกูเสอื พ.ศ.2551 ประกอบดว้ย บรรดาลกูเสอืทัง้ปวงและบุคลากรทาง 
การลกูเสอื มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุของคณะลกูเสือแห่งชาติ  

มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปัิญญา จติใจ และศลีธรรม ใหเ้ป็นพลเมอืงด ี 
มคีวามรบัผดิชอบ และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิความสามคัค ีและมคีวามเจรญิกา้วหน้า  
ทัง้นี้เพื่อความสงบสุข และความมัน่คงของประเทศชาตติามแนวทาง   ดงัต่อไปนี้ 
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 1. ใหม้นีิสยัในการสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 
 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาต ิ  
กระทรวงศกึษาธกิารมหีน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนงานของคณะลูกเสอืแห่งชาติ  รวมทัง้ส่งเสรมิ

และสนบัสนุนการด าเนินการของส านักงานลกูเสอืแห่งชาต ิส านักงานลูกเสอืจงัหวดั  ส านักงานลกูเสอื 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสถานศกึษาและหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมลูกเสอืเป็นไป 
อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

 

 
 

สภาลกูเสือไทย  
 มนีายกรฐัมนตร ีเป็นสภานายก และเลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

    (1) วางนโยบายเพื่อความมัน่คงและความเจรญิกา้วหน้าของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
    (2) ใหค้ าแนะน าในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 
    (3) พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ 
    (4) มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่  
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คณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ 
เป็นองคก์รบรหิารของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร  

เป็นประธานกรรมการ และเลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาตเิป็นกรรมการและเลขานุการ  
มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของสภาลกูเสอืไทย 
(2) ส่งเสรมิความสมัพนัธก์บัคณะลกูเสอืนานาชาติ 
(3) สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางการลกูเสอื 
(4) สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
(5) จดัการทรพัยส์นิของส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
(6) ใหค้วามเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ  
(7) ออกขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตติามทีร่ะบุไวใ้นพระราชบญัญตันิี้  

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
(8) วางระเบยีบและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบักจิการลกูเสอื 
(9) จดัท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลกูเสอืไทยพจิารณา  
(10) แต่งตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
(11) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร 

ลกูเสอืแห่งชาตมิอบหมาย 
(12) ก ากบัดแูล สนับสนุน และส่งเสรมิกจิการลกูเสอืชาวบา้น 
(13) จดัตัง้ต าแหน่งกติตมิศกัดิแ์ละต าแหน่งอื่นใดทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 
(14) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด ใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร

ลกูเสอืแห่งชาตหิรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ส านักงานลกูเสือแห่งชาติ 
 เป็นหน่วยงานของรฐัทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคลและอยูใ่นก ากบัของกระทรวงศกึษาธกิาร  

รฐัมนตรแีต่งตัง้รองปลดักระทรวงศกึษาธกิารคนหน่ึงท าหน้าทีเ่ลขาธกิารส านกังาน 
ลกูเสอืแห่งชาต ิ 

มหีน้าทีด่ าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของ 
สภาลกูเสอืไทย   รวมทัง้ใหม้อี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1. ถอืกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิของคณะลกูเสอืแห่งชาตหิรอืด าเนินการใดๆ 
เกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

2. ท านิตกิรรมสญัญาหรอืขอ้ตกลงอื่น 
          3. รบัผดิชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 

4.ควบคุมดแูลกจิการลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของ 
ทางราชการ และคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิรวมทัง้ถูกตอ้งตามแบบธรรมเนียมของลกูเสอื 

5. จดัใหม้กีารฝึกอบรมหรอืการชุมนุมลกูเสอื ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและเจา้หน้าทีล่กูเสอื 
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6. จดัท ารายงานประจ าปีพรอ้มงบดุลเสนอคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 
7. จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติต่ิาง ๆ เกีย่วกบัลกูเสอื 
8. ประสานและส่งเสรมิส านักงานลกูเสอืจงัหวดั และส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
9. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ 

คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  

 แต่ละจงัหวดัจดัระเบยีบการปกครองลกูเสอืตามเขตจงัหวดั ส าหรบัการจดัระเบยีบการปกครอง
ลกูเสอืในกรงุเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีม่กีฎหมายจดัตัง้เป็นรปูแบบพเิศษ 
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดัมผีูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ และผูอ้ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ  

มอี านาจหน้าทีภ่ายในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดแูลกจิการลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการ 

และคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ
(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าของกจิการลกูเสอื 
(3) สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางการลกูเสอื 
(4) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิในกจิการของลกูเสอืจงัหวดั 
(5) พจิารณาค าขอการจดัตัง้ค่ายลกูเสอืตามมาตรา 32 
(6) พจิารณารายงานประจ าปีของส านกังานลกูเสอืจงัหวดั 
(7) ใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
(8) ใหค้ าแนะน าผูอ้ านวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการปฏบิตังิานลกูเสอื 
(9) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติต่ิาง ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินกจิการลกูเสอื 
(10) ออกระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบักจิการลกูเสอื เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจงัหวดั 

ซึง่จะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการและคณะกรรมการ 
บรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

(11) จดัท ารายงานประจ าปีและรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการลกูเสอืในจงัหวดัเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
          (12) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามทีค่ณะกรรมการลกูเสอื
จงัหวดัมอบหมาย 

(13) ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตมิอบหมาย ใหม้สี านกังานลกูเสอื
จงัหวดัอยูใ่นส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต1 โดยมผีูอ้ านวยการ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 
เป็นหวัหน้าส านกังานลกูเสอืจงัหวดั บงัคบับญัชาและรบัผดิชอบการด าเนินงานของส านักงานลกูเสอื
จงัหวดั  
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คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา   
มผีูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นประธานกรรมการ และรองผูอ้ านวยการ

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ   
มอี านาจหน้าทีภ่ายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   ดงัต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดแูลกจิการลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของ 

ทางราชการ และคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าของกจิการลกูเสอื 
(3) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมลกูเสอืทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
(4) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิในกจิการของลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(5) พจิารณารายงานประจ าปีของส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและรายงานให้

คณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดัทราบ 
(6) ใหค้วามเหน็ชอบในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
(7) ใหค้ าแนะน าแก่ผูอ้ านวยการสถานศกึษาในการปฏบิตังิานหรอืจดักจิกรรมลกูเสอื 
(8) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติต่ิาง ๆ เกีย่วกบัลกูเสอื 
(9) ก ากบัดแูล สนบัสนุนและส่งเสรมิกจิการลกูเสอืชาวบา้นในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(10) ออกระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบักจิการลกูเสอื เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขตพืน้ที่

การศกึษา ซึง่จะตอ้งไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการและคณะกรรมการ
บรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ 

มสี านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยูใ่นส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ โดยมผีูอ้ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นหวัหน้าส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา บงัคบับญัชา 
และรบัผดิชอบ  
ต าแหน่งลกูเสือ  
 ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื มลี าดบั ดงัต่อไปนี้ 

        (1) ผูอ้ านวยการใหญ่ (รมต.กระทรวงศกึษาธกิาร) 
        (2) รองผูอ้ านวยการใหญ่ (ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร/เลขาธกิาร สพฐ. / เลขาธกิาร

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา) 
        (3) ผูช้่วยผูอ้ านวยการใหญ่ (รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร) 
        (4) ผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั (ผูว้่าราชการจงัหวดั) 
        (5) รองผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั (รองผูว้่าราชการจงัหวดั) 

(6) ผูช้่วยผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั (ปลดัจงัหวดั) 
(7) ผูอ้ านวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)  
(8) รองผูอ้ านวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (รองผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 
(9)  ผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน (ผูอ้ านวยการโรงเรยีน) 
(10) รองผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
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(11) ผูก้ ากบัลกูเสอืกลุ่มลกูเสอื 
(12) รองผูก้ ากบัลกูเสอืกลุ่มลกูเสอื 
(13) ผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอื 
(14) รองผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอื 
(15) นายหมูล่กูเสอื 
(16) รองนายหมูล่กูเสอื  

  การแต่งตัง้ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 

ต าแหน่งผูต้รวจการลูกเสือ มลี าดบัดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูต้รวจการใหญ่พเิศษ (นายกรฐัมนตร)ี 
(2) ผูต้รวจการใหญ่ (รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(3) รองผูต้รวจการใหญ่ (ปลดักระทรวงมหาดไทย ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  

อธบิดกีรมการปกครอง และอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่) 
(4) ผูต้รวจการลกูเสอืประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
(5) รองผูต้รวจการลกูเสอืประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
(6) ผูช้่วยผูต้รวจการลกูเสอืประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
(7) ผูต้รวจการลกูเสอืจงัหวดั 
(8) รองผูต้รวจการลกูเสอืจงัหวดั 
(9) ผูช้่วยผูต้รวจการลกูเสอืจงัหวดั 
(10) ผูต้รวจการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(11) รองผูต้รวจการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   

 การแต่งตัง้ผูต้รวจการลกูเสอืและการก าหนดหน้าทีข่องผูต้รวจการลกูเสอืใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 

 ผูต้รวจการลกูเสอืมหีน้าทีต่รวจตรา แนะน า ชีแ้จง และรายงานเพื่อใหก้ารบรหิารงาลกูเสอื 
เป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และแบบธรรมเนียมของลกูเสอื  

  สภาลูกเสอืแห่งชาติ คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดั 
คณะกรรมการลกูเสอือ าเภอ ตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2507 ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่า 
จะไดม้สีภาลกูเสอืไทย คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิคณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดั  
และคณะกรรมการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 

       ใหน้ ากฎกระทรวง ขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ทีอ่อก 
ตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2507 ทีใ่ชอ้ยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 ประกาศใช ้
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมในระหว่างทีย่งัมไิดอ้อกกฎกระทรวง ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ
ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551   
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  ในฐานะทีค่ณะลกูเสอืแห่งชาต ิ(The National Scout Organization of Thailand: NSOT)  
เป็นสมาชกิขององคก์ารลกูเสอืโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM)  
นอกจากจะปฏบิตัติามวตัถุประสงค ์หลกัการ และวธิกีารของการลกูเสอื ตามทีอ่งคก์ารลกูเสอืโลก 
ไดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดัแลว้ คณะลูกเสอืแห่งชาตยิงัยดึมัน่ในวตัถุประสงค์ของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ
ตามพระราชบญัญตัิลูกเสอื พ.ศ. 2551 และปฏบิตัติามขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสตูรและวชิาพเิศษ พ.ศ. 2509 ดว้ย 
 การเรียนการสอนกิจก รรมลูก เสือ เดิม เป็ นกิจก รรม ทางเลือก  ต่ อมาในพ .ศ .2544 
กระทรวงศกึษาธกิาร จงึได้ก าหนดให้สถานศกึษาใช้หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544  
เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยก าหนดให้กิจกรรมลูกเสอื ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์     
อยูใ่นกลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
บทบาทของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 ผูส้มคัรเขา้เป็นลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ตอ้งมอีายรุะหว่าง 14 – 18 ปี หรอืก าลงัเรยีนในชัน้ 
มธัยมศึกษาปีที่ 1 – . โดยไม่จ าเป็นต้องเคยเป็นลูกเสอืมาก่อน นักเรยีนหญิงที่สมคัรเข้าเป็นลูกเสอื
สามญัรุน่ใหญ่ใหเ้รยีกว่า เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ 
  กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใช้การฝึกอบรมและกิจกรรมเป็นระบบหมู่  ฝึกให้มคีวามรบัผิดชอบ
สูงขึน้ เป็นผู้น าในระบอบประชาธปิไตย ฝึกการใช้ชวีติกลางแจง้ การผจญภยั ทกัษะลูกเสอื ฝึกอบรมความรู้
พืน้ฐานทางวชิาชพีตามทีถ่นัด รวมทัง้การบ าเพญ็ประโยชน์ โดยมุง่พฒันาลกูเสอืซึง่อยูใ่นวยัรุ่นดงันี้ 
 1. พัฒนาความคิดวิเคราะห์วจิารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นผู้รู้จกัใช้เหตุผล สงัเกต  
และสบืค้นข้อมูล ความเป็นจรงิ และรูเ้ท่าทนัความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบนั ตลอดจนมแีนวทาง 
ในการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนัอย่างสรา้งสรรค์ 
 2. พฒันาความสามารถในการสื่อสารทัง้ภาษาพูดและภาษาท่าทาง 
 .. กลา้แสดงออก รกัษาสทิธขิองตนเอง ยอมรบัสทิธแิละคสามคดิเหน็ของผูอ้ื่น ซึง่เป็นรากฐาน
ของประชาธปิไตย 
 4. แสวงหาเอกลกัษณ์ทีด่ขีองตนเอง  
 บทบาทหน้าท่ีของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ อาจสรุปได ้ดงันี้ 
 1. หน้าทีใ่นการพฒันาตนเอง 
  2. หน้าทีต่่อผูอ้ื่น ทัง้ในโรงเรยีน และชุมชนทีล่กูเสอือาศยัอยู ่ไดแ้ก่ 

 2.1 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การท าความสะอาด การดูแลความปลอดภยั 
ให้เด็กเล็ก ลูกเสือจราจร การก าจัดลูกน ้ ายุงลาย ฯลฯ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับปัญหา และความต้องการ 
ทีเ่กดิขึน้ ในโรงเรยีนและชุมชนในขณะนัน้  ลกูเสอืตอ้งมใีจพรอ้มอาสาทุกเมือ่ 
                2.2 กิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือเห็นควร 
จดัใหม้ขีึน้ อาจเป็นโครงการทีด่ าเนินการเอง หรอืรว่มมอืกบัผูน้ าชุมชน หรอืหน่วยงานราชการซึง่เขา้มา
ด าเนินโครงการอยูใ่นชุมชนกไ็ด ้ ขัน้ตอนการด าเนินโครงการมดีงันี้ 
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         1) ขัน้วางแผน  เป็นการส ารวจขอ้มลู เขยีนโครงการ และก าหนดรายละเอยีด 
ทีต่อ้งปฏบิตั ิรวมทัง้การประสานงาน งบประมาณและการขอรบัการสนับสนุนจากผูเ้กีย่วขอ้ง 

    2) ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นการจดัแบ่งงาน และก าหนดผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน    
มรีายละเอยีดในการปฏบิตั ิก าหนดระยะเวลาการท างาน สถานที ่เครือ่งมอืเครือ่งใช ้และงบประมาณ  

         .) การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตั ิเป็นการตดิตามดวู่ามปัีญหา อุปสรรคใด 
ทีต่อ้งแกไ้ข ปรบัปรงุบา้ง /การปฏบิตังิานถูกตอ้ง เรยีบรอ้ย และเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม ่/ทุกฝ่าย   
ทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามพงึพอใจและใหค้วามรว่มมอืมากน้อยเพยีงใด / ปรบัปรงุโครงการใหเ้หมาะสม /     
การเขยีนบนัทกึและรายงาน 

ตวัอยา่งกจิกรรมโครงการพฒันาชุมชน 
 - ปลกูตน้ไม ้      
 - รณรงคร์กัษาความสะอาด 
  - ขดุลอกค ูคลอง ทางระบายน ้า และก าจดัแหล่งน ้าขงั ทีเ่ป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุ 
    - พฒันาถนน ทางเขา้ หมู่บา้น วดั โรงเรยีน และสาธารณสถานอื่น ๆ  
        - ปลกูพชืสวนครวั สมนุไพร 
        - เพาะพนัธุป์ลา เลีย้งปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตนี และเพิม่รายได้ 
        - เลีย้งไก่ เพื่อกนิไข ่
        - การก าจดัขยะ อยา่งครบวงจร 
         ฯลฯ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  
สจัจะ 

          ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์ต่างๆ สตัว์ใหญ่และแขง็แรงก็ฆ่าสตัว์ที่อ่อนแอกว่า
เพื่อกินเป็นอาหาร  สตัว์ป่าที่อ่อนแอก็อยู่อย่างไม่เป็นสุข หวาดกลัวอันตรายอยู่ตลอดเวลา สิงโต  
ซึ่งเป็นเจ้าป่าเห็นว่าสัตว์ทัง้หลายต่างไม่มีความสุข จึงเรียกประชุมและขอให้สัตว์ป่าเลิ กฆ่ากัน  
กนิแต่เนื้อของสตัวท์ีต่ายแลว้เท่านัน้ สตัวท์ัง้หลายต่างเชื่อฟังและท าตามจงึอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข    
 วนัหนึ่งมีคนเข้ามาปลูกบ้านอยู่รมิน ้ ากลางป่า สตัว์ป่าต่างพากันกลัวอีกว่าคนจะมาท าร้าย  
สงิหโ์ตจงึเรยีกประชุมเพื่อช่วยกนัคดิว่าจะท าอย่างไรกบัคน 
 “บุกเขา้ไปพงับา้นเสยีกห็มดเรือ่ง” ชา้งพดูพลางยกงวงชูไปมา  
 “อยา่เพิง่เลยตอนน้ีเราตอ้งคอยดคูวามเคลื่อนไหวของเขาก่อน” มา้เสนอความคดิ  
  “ฉนัจะพาพวกบุกเขา้ไปกนิคนพวกนัน้ใหส้าสมกบัทีเ่ขามาบุกรกุป่าของพวกเรา”    
เสอืโครง่พดูอยา่งเดอืดพล่าน   
 “เราน่าจะส่งตวัแทนไปบอกใหเ้ขาออกไปเสยีจากป่า พวกเราจะไดอ้ยูอ่ย่างสงบสุข”  
ลงิแนะน าขณะทีม่อืยงัถอืกลว้ยอยู่ 
 สตัวท์ุกตวัเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของลงิ สงิหโ์ตจงึรบัหน้าทีไ่ปขอรอ้งใหค้นออกจากป่าไป 
 “เราไม่มทีีอ่ยู ่จงึมาอยูใ่นป่า” ชายคนหนึ่งบอก   
 “แต่สตัวท์ัง้หลายกลวัพวกท่านจะท าร้ายเอา” สงิหโ์ตบอก   
 “อยา่กลวัพวกเราเลย พวกเรามาอยูใ่นป่าเพื่อท ามาหากนิ เราจะไมร่บกวนและท ารา้ยสตัว ์ 
เราขอใหส้ญัญา” ชายคนนัน้กล่าว   
 สงิโตเหน็ว่าค าพดูของคนเหล่านัน้น่าเชื่อถอืจงึยนิยอมใหอ้ยูใ่นป่าต่อไป ก่อนกลบัสงิโต 
ไดย้ า้กบัคนเหล่านัน้ว่า  “เราขอใหท้่านรกัษาค าพดูตลอดไป ทัง้คนและสตัวจ์ะไดอ้ยู่รว่มกนัอย่างสงบสุข 
ป่าแห่งนี้กจ็ะเป็นทีร่่มเยน็น่าอยูต่ลอดไป”    
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การรกัษาค าพดูหรอืสจัจะสญัญาทีใ่หไ้วต่้อกนัเป็นสิง่ด ีและน ามาซึง่ความสงบสุข 
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พวก 

การทีเ่ราอยู่รว่มกนัในสงัคมนี้ไดอ้ยา่งเป็นสุขเพราะมคี าว่า “พวก”    ซึง่ประกอบดว้ยพยญัชนะ 
3 ตวั คอื  พ.พาน   ว.แหวน และ  ก.ไก่  ซึง่พยญัชนะแต่ละตวัมคีวามหมายส าคญัดงันี้ 

พ. หมายถึง พอใจ 
การทีเ่ราจะอยู่รว่มกนัไดเ้ป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเรายอ่มตอ้งมคีวามพอใจซึง่กนัและกนั  หากเราไม่

มคีวามพอใจกนัแลว้ แน่นอนเราคงอยู่รว่มกบัคนทีเ่ราไมพ่อใจไมไ่ด ้ เพราะนอกจากจะไมม่คีวามสุขใน
ใจแลว้  บางครัง้อาจเกดิการทะเลาะววิาท ว่ากล่าวกนัดว้ยถอ้ยค าทีไ่มสุ่ภาพ  ท ารา้ยรา่งกายกนั ดงันัน้ 
การทีเ่ราจะอยู่รว่มกบัใครไดน้ัน้ยอ่มตอ้งเกดิทีค่วามพอใจเป็นอนัดบัแรก  เราเองกต็อ้งกระท าการใด ๆ 
ใหเ้กดิความพอใจในหมูพ่วกของเราเช่นกนั จงึจะรวมกลุ่ม อยูด่ว้ยกนัได้ 

ว. หมายถึง วางใจ 
การอยู่รว่มกนัทีด่นีอกจากพออกพอใจกนัแลว้  ตอ้งมคีวามไวว้างใจ ไมห่วาดระแวง สงสยั และ

ตอ้งไมก่ระท าตนเป็นทีห่วาดระแวงของหมูพ่วก  กระท าตนหรอืประพฤตตินใหอ้ยูใ่นความสตัย ์ สุจรติ  
เป็นทีน่่าเชื่อถอืไวใ้จ 

ก. หมายถึง เกรงใจ 
คนเราเมือ่มคีวามสนิทสนมกนัมาก ๆ ความเกรงใจยอ่มขาดหายไปเป็นธรรมดา ควร พงึรูอ้ยา่ง

หนึ่งว่า ไม่มใีครทีเ่หมอืนเราไปเสยีทุกอย่าง  บางคนอาจจะชอบบางสิง่บางอย่างที ่  ไมเ่หมอืนเรา  
ยกตวัอยา่ง  บางคนชอบรสหวาน  บางคนชอบรสเปรีย้ว บางคนชอบสดี า  แต่เราไมช่อบสดี าเอาเสยีเลย 
อยา่งนี้เป็นตน้  เมือ่คนเรามคีวามแตกต่างกนับา้งในดา้นความคดิ ความรูส้กึ   แน่นอนว่าหากเรากระท า
การใด ๆ ดว้ยความสนิทสนมจนขาดความเกรงใจแลว้ ย่อมก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจขึน้ในใจของเพื่อน
เราบา้ง  หากไม่มากนกักอ็าจจะไมว่่ากล่าวอะไร  แต่ถา้มากจนเกนิไปกอ็าจจะก่อใหเ้กดิการว่ากล่าว
รนุแรง อนัจะน าไปสู่ความไมพ่อใจทัง้สองฝ่าย เมือ่เกดิความไมพ่อใจ ค าว่า “พวก” กจ็ะถูกท าลายใน
ทีสุ่ด 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การจะเป็นหมู ่เป็นพวกทีด่ ียอ่มตอ้งระลกึถงึความพอใจ ความวางใจ และ   
ความเกรงใจ จงึจะอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข 
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ลกูชาวนากบัมรดก 
นานมาแลว้มคีรอบครวัชาวนาอยูค่รอบครวัหนึ่ง เมือ่ผูท้ีเ่ป็นพ่อตายไปเเลว้ ลกูชาวนาทัง้สองก็

ชวนกนัออกไปขดุหาสมบตัใินสวนองุน่ เพราะพ่อไดส้ัง่เสยีเอาไวก่้อนทีจ่ะตายว่าทรพัยส์มบตัขิองพ่ออยู่
ในสวนองุน่ “น้องไปขดุตรงนัน้นะ ส่วนพีจ่ะขดุตรงนี้เอง” 

ลกูชาวนาทัง้สองช่วยกนัขดุดนิเพื่อหาสมบตัติามทีต่่างๆในสวนองุน่ไปจนทัว่ทัง้สวนกย็งัไม่
สามารถหาสมบตัทิีค่ดิว่าพ่อจะฝังไวใ้หเ้จอได้ เเต่สวนองุน่ทีถู่กขดุถูกพรวนดนิจนทัว่นัน้ กลบัยิง่เจรญิ
งอกงามด ีจนลกูชาวนาสองพีน้่องสามารถทีจ่ะขายองุน่จนไดท้รพัยส์นิเงนิทองมากมาย ทัง้สองจงึเพิง่รู้
ว่าทรพัยส์มบตัทิีพ่่อทิง้ไวใ้หเ้ป็นมรดกนัน้แทจ้รงิไมใ่ช่สมบตัทิีถู่กฝังเอาไว ้แต่จรงิๆแลว้คอือะไร 
  
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า       ความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย์ 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  2    สาระส าคญัของการลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  3   ดีติดดาว                                  เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
  ท...1  ตชว.1,.  เลอืกฟังและพดูอยา่งมวีจิารณญาณ 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรมหน้าเสาธง 
   2.2 กจิกรรมแนะแนว 
   2.. กจิกรรม TOBE NUMBERONE 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้     

1.1 รูจ้กัและเขา้ใจขอ้ดขีองตนเอง ดว้ยการวเิคราะหจ์ากความเหน็ของเพื่อนๆ  
1.2  มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมและเสนอความคดิเหน็ 
1.3  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 

4. เน้ือหา  
การน าเสนอสิง่ด ีๆ ลกัษณะเด่น หรอืความสามารถพเิศษของตนเองโดยมเีพื่อน 

ช่วยใหค้วามเหน็ จะสรา้งความมัน่ใจและรูจ้กัตนเองไดด้ทีีสุ่ด 
5.ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 กระดาษเอ 4,  สติก๊เกอรร์ปูดาว 
 ... เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 

 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหน้าทีข่องเดก็ 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง แจกกระดาษ ขนาด เอ 4 ทีแ่บ่งเป็น 4 ช่อง ใหค้นละ 1 แผ่น  
  2) ลกูเสอืแต่ละคนเขยีน ขอ้ดขีองตนเอง คนละ . ขอ้ ในกระดาษทีไ่ดร้บั ช่องละ 1 ขอ้ 
ช่องทีเ่หลอืใหเ้ขยีนชื่อตนเองลงไป 
  3) น ากระดาษมาวางเรยีงกนั แจกสติก๊เกอรร์ปูดาวใหล้กูเสอืคนละ 10 ดวง  
  4) ลกูเสอืเดนิดกูระดาษของหมู ่ถา้เหน็ดว้ยกบัขอ้ดขีองเพื่อนขอ้ใด ใหต้ดิดาวลงในช่องนัน้ 
ตดิไดแ้ค่ช่องละ 1 ดวง และตอ้งใชด้าวจนหมด ดงันัน้แต่ละคนตอ้งเลอืกใหค้รบ 10 ช่อง 
  5) เมือ่ตดิเสรจ็ลกูเสอืแต่ละคนน ากระดาษของตนกลบัไปด ูแลว้เขา้รวมในกองลกูเสอื                      
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  6) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย ในประเดน็ “ลกูเสอืดกูระดาษของตนเองแลว้รูส้กึอยา่งไร  
และไดข้อ้คดิอะไรบา้ง” และสรปุ (สิง่ทีล่กูเสอืคดิว่าเป็นขอ้ดขีองตนเอง อยา่งน้อยกม็เีพือ่นเหน็ดว้ย  
ดงันัน้ลกูเสอืจงึควรภาคภมูใิจในตนเอง และพฒันาขอ้ดเีหล่านัน้ใหม้ากขึน้)  

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจเรือ่งหมากบัเดก็ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
 
7. การประเมินผล  

5.1 การสงัเคราะหค์วามเหน็ของเพื่อนเพื่อรูจ้กัและเขา้ใจขอ้ดขีองตนเอง  
5.2 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 

 5.3 ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

องคป์ระกอบทกัษะชวีติส าคญัทีเ่กดิจากกจิกรรมคอื เขา้ใจตนเอง และเขา้ใจผูอ้ื่น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
 

เพลง  
หน้าท่ีของเดก็ 

 เดก็เอ๋ย เดก็ด ีตอ้งมหีน้าทีส่บิอยา่งดว้ยกนั  เดก็เอ๋ย เดก็ด ีตอ้งมหีน้าทีส่บิอยา่งดว้ยกนั 
หนึ่งนบัถอืศาสนา สองรกัษาธรรมเนียมมัน่ สามเชื่อพ่อแมค่รอูาจารย ์สีว่าจานัน้ตอ้งสุภาพอ่อนหวาน 
หา้ยดึมัน่กตญัญู หกเป็นผูรู้ร้กัการงาน เจด็ตอ้งศกึษาใหเ้ชีย่วชาญ ตอ้งมานะบากบัน่ไมเ่กยีจ ไมค่รา้น 
แปดรูจ้กัออม ประหยดั เกา้ตอ้งซื่อสตัยต์ลอดกาล น ้าใจนกักฬีากลา้หาญใหเ้หมาะกบัการสมยัชาตพิฒันา 
สบิท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ รูบ้าปบุญคุณโทษสมบตัชิาตติอ้งรกัษา เดก็สมยัชาตพิฒันา จะเป็นเดก็ทีพ่า
ชาตไิทย เจรญิ 

เดก็เอ๋ย เดก็ด ีตอ้งมหีน้าทีส่บิอยา่งดว้ยกนั เดก็เอ๋ย เดก็ด ีตอ้งมหีน้าทีส่บิอยา่งดว้ยกนั 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  
 

หมากบัไก่ 

     หมากบัไก่เป็นเพื่อนรกักนัมานาน 

     วนัหน่ึง  สตัวท์ัง้สองเดนิทางไปดว้ยกนั  เมือ่ค ่าลงจงึแวะพกัแรมทีต่้นไมใ้หญ่ต้นหน่ึง  ไก่บนิขึน้ไป
นอนบนกิง่ไม ้ ส่วนหมานอนกิง่ไม ้ ส่วนหมานอนทีโ่คนตอ้นไม ้ ครัน้ฟ้าสางไก่กโ็ก่งคอขนัรบัอรุณ  " 
เอก้ อี ้เอก้ เอก้ "  หมาจิง้จอกไดย้นิเสยีงกน็ึกอยากกนิไก่ จงึคดิอุบายเดนิไปทีต่้นไมใ้หญ่แลว้พดูกบัไก่
ว่า  " เสยีงของเจา้ไพเราะเหลอืเกนิ  ไดโ้ปรดลงมารว่มรอ้งเพลงกบัขา้หน่อยไดไ้หม " 

      ไก่รูท้นัเล่หก์ลหมาจิง้จอกจงึจอบว่า " ไดส้ ิแต่ทีใ่ตต้น้ไมไ้ม่มตีวัอะไรไม่รูน้อนขวางทางอยู ่ เจา้ช่วย
ไล่ไปใหพ้น้ก่อนส ิ"  หมาจิง้จอกคดิว่าไก่หลงกลจงึตรงไปทีโ่คนตน้ไม ้ ท าใหเ้จา้หมาตกใจตื่นและ
กระโจน เขา้กดัหมาจิง้จอกจนตาย. 

 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   เมือ่เผชญิอนัตรายอย่างมสีตแิละไหวพรบิยอ่มช่วยใหต้นพน้ภยั 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี 2    สาระส าคญัของการลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  4   การคบเพ่ือน                 เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.มาตฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
   พ 2  ตชว.1   เขา้ใจและเหน็คุณค่าของตนเอง 
2.กิจจกรรมของโรงเรียน 
   2.1  กจิกรรม Tobe  Numberone 
   2.2  กจิกรรมแนะแนว 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

  1.1 ตระหนกัถงึความส าคญัของการคบเพื่อน  
1.2 สรา้งสมัพนัธภาพทีเ่หมาะสมกบัเพื่อน ทัง้เพื่อนเพศเดยีวกนัและเพื่อนต่างเพศ 
1.3  มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมและเสนอความคดิเหน็ 
1.4  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 

3. เน้ือหา   
 เพื่อนมคีวามส าคญัอยา่งมากกบัคนทุกวยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่วยัรุ่น การสรา้งสมัพนัธภาพที่
เหมาะสมกบัทัง้เพื่อนเพศเดยีวกนัและต่างเพศ จะเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
เพื่อใชใ้นการด าเนินชวีติ ประกอบอาชพี เลอืกคู่ครองและสรา้งครอบครวัทีม่ ัน่คงในอนาคต 
4. ส่ือการเรียนรู้  
 3.1 แผนภมูเิพลง 

3.2 กระดาษแผ่นเลก็ และกระดาษส าหรบัจดบนัทกึ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 

5. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงเพื่อน 

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
               1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิชวนคุย “เพื่อนส าคญัอยา่งไร” 
       2) ลกูเสอืนัง่ลอ้มวงเป็นหมู ่แจกกระดาษแผ่นเลก็คนละ . แผ่น  
      3) ลกูเสอืเขยีน “คุณสมบตัขิองเพื่อนทีล่กูเสอือยากคบดว้ย” คนละ . ขอ้ ลงกระดาษขอ้ละ  
1 แผ่น แลว้น าไปจดัประเภทตดิบนบอรด์โดยไมม่กีารพูดกนั เพื่อใหเ้กดิจากการตดัสนิใจของตนเอง              
ไมเ่อนเอยีงจากค าพดูคนอื่น 
      4) นายหมู่รวบรวม และสรปุผล น ารายงานในกองลูกเสอื 
               5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มใหร้ายงาน 1 หมู ่หมูท่ีเ่หลอืใหเ้พิม่เตมิ เฉพาะส่วนทีไ่มซ่ ้ากนั 
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               6) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายทลีะประเดน็ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิและสรปุว่า 
เพื่อจะใหไ้ดเ้พื่อนอยา่งทีอ่ยากคบ ลกูเสอืควรมแีนวทางในการคบเพื่อนดงันี้ 

     (1) คบใหห้ลากหลายทัง้ชายและหญงิ เพราะเพือ่นแต่ละคนจะมคีวามแตกต่าง 
ทัง้ประสบการณ์ ความคดิ ความสามารถ และนิสยัใจคอ ท าใหไ้ดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัในทุกดา้น 
เป็นการพฒันาทกัษะทางสงัคม และยงัสามารถช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัได้  

 (2) เขา้ใจ ใหเ้กยีรต ิและยอมรบัเพือ่นแต่ละคนอยา่งทีเ่ขาเป็น  
 (3) เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ท าในสิง่ทีเ่พือ่นไม่ชอบ  
 (4) ซือ่สตัย ์จรงิใจ  

 (5) ใชก้ารสือ่สารทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏเิสธและเตอืนเพือ่น  
และถา้เป็นการคบเพื่อนต่างเพศ ลกูเสอืควรมแีนวทางเพิม่เตมิดงันี้ 

 (1) คบอยา่งมขีอบเขตในฐานะเพือ่น ใหโ้อกาสในการเรยีนรูน้ิสยัใจคอกนัอยา่ง
เพยีงพอ  

 (2) ไมค่วรสนิทสนมใกลช้ดิกบัใครเพยีงคนเดยีวเพราะอาจเกดิความเขา้ใจผดิและ
ปิดกัน้ โอกาสทีจ่ะคน้พบคนทีเ่หมาะสมจรงิ ๆ  

 (3) หลกีเลีย่งการสมัผสั การอยูด่ว้ยกนัตามล าพงั และการอยูใ่นทีล่บัตา เพราะ
อาจตกอยูใ่นสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์เพศ และน าไปสู่การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมค่าดคดิ 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่งหงสก์บักา 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

6. การประเมินผล 
5.1 การตระหนกัถงึความส าคญัของการคบเพื่อน และการมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อน  
5.2 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 

 5.3 ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
7. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจตนเอง เขา้ใจเหน็ใจผูอ้ื่น การสรา้งสมัพนัธภาพ
และการสื่อสาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 

 
เพลง 

เพ่ือน 
 เพื่อน  เพื่อนไมเ่คยทิง้เพื่อน ยามรว่มงานเราเหมอืน  มหีวัใจเดยีวกนั 
เพื่อน  เพื่อนไมล่มืสมัพนัธ์  ยามรว่มงานเราฝัน  สารพนัเพื่อนเอย 
กนิน ้ารว่มแกว้รว่มขนั   กนิขา้วหมอ้เดยีวกนัมนัจงัเลย 
ยามทุกขเ์ราต่างเปิดเผย   สุขทุกขใ์ดเลยเพื่อนกนั 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นติสอนใจ  

หงสก์บักา 
ครัง้หนึ่งมหีงสอ์ยูต่วัหนึ่งซึง่มกัชอบแอบหนีออกจากฝงูไปเทีย่วกบักาทีน่ิสยัเสยี แมว้่าเพื่อนๆ 

จะทกัจะเตอืนอย่างไรแต่หงสก์ไ็มฟั่ง 
เชา้วนัหนึ่งหงสก์อ็อกไปเทีย่วเล่นและหาอาหารเชา้กบักาเหมอืนเช่นเคย พอเริม่สายแดดกเ็ริม่

รอ้นขึน้ พวกมนัจงึพากนับนิไปหลบแดดทีใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ ซึง่ขณะนัน้มชีายคนหนึ่งก าลงันอนหลบัอยูแ่ละ
แสงแดดก าลงัจะรอดผ่านเงาไมไ้ปส่องยงัใบหน้าของเขา 
เมือ่หงสท์ีม่นีิสยัโอบออ้มอารเีหน็เขา้กร็บีกางปีกออกเพื่อบงัแสงแดดใหแ้ก่ชายผูน้ี้  ท าใหช้ายผูน้ี้สามารถ
นอนหลบัต่อไดอ้ยา่งสบาย ในขณะทีก่าซึง่มนีิสยัชอบเบยีดเบยีนผูอ้ื่น เหน็เพื่อนท าเช่นนัน้จงึคดิกลัน่
แกลง้โดยการขึน้ไปยนืเหนือกิง่ไมต้รงทีช่ายผูน้ัน้นอนหลบัอยู ่แลว้อใึส่ไปทีใ่บหน้าของเขา จากนัน้กร็บี
บนิหนีไปพรอ้มกบัทีช่ายผูน้ัน้สะดุง้ตื่นขึน้มาดว้ยความโมโห 

เมือ่เขามองขึน้ไปยงัตน้ไมก้เ็หน็หงสท์ีย่นืกางปีกอยูบ่นกิง่ไมก้เ็ขา้ใจผดิคดิว่าหงสแ์กลง้อใึส่หน้า
ของตน จงึควา้หน้าไมท้ีว่างอยูข่า้งๆ ขึน้มาขวา้งใส่หงสจ์นมนัตกลงมาจากกิง่ไมน้ัน้และตายในทีสุ่ด 
  
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า : การคบคนพาลยอ่มใหโ้ทษแก่ตนเอง 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  2  สาระส าคญัของการลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  5    วิถีไทยและภมิูปัญญาท้องถ่ิน                เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
  ส 2.1  ตชว .  เขา้ใจและปฏบิตัตินตามหน้าทีข่องการเป็นพลเมอืงทีด่ ีมคี่านิยมทีด่งีามและธ ารงรกั

ประเพณแีละวฒันธรรมไทย ด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัตสิุข 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 การแต่งกายชุดผา้ไทย 
  2.2 กจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ เช่นวนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง  
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1 ลกูเสอืมจีติส านึกในการปฏบิตัติามวถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

1.2  มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมและเสนอความคดิเหน็ 
1.3  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 

4. เน้ือหา   
 การปฏบิตัตินตามวถิไีทยแสดงออกถงึความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้คนกบัสิง่เหนือธรรมชาต ิซึง่เป็นภมูปัิญญาของบรรพบุรษุทีลู่กเสอืควรศกึษา 
และน าไปปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิส านึกความเป็นไทย 
5. ส่ือการเรียนรู้    
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม  
  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เพลงเมอืงกงัวล เพลงสงกรานตบ์า้นนา 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืจดัสถานทีส่ าหรบัจดักจิกรรมการโตว้าท ี
 2) ผูด้ าเนินรายการ ด าเนินกจิกรรมโตว้าทญีตัต ิ“คนไทยเป็นสุขไดด้ว้ยวถิไีทย 

และภูมปัิญญาไทย”  
      - ฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้นต่างมหีวัหน้า 1 คน และมผีูส้นบัสนุน . คน 
      - ลกูเสอืเลอืกกรรมการตดัสนิ . คน 
 3) หวัหน้าฝ่ายเสนอน าเสนอขอ้มลู . นาท ีและหวัหน้าฝ่ายคา้นน าเสนอขอ้มลู . นาที 
 4) ผูส้นบัสนุนแต่ละฝ่ายคนละ 2 นาท ี
 5) หวัหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้นสรปุคนละ1 นาท ี
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 6) ผูด้ าเนินรายการใหก้รรมการตดัสนิผูช้นะการโตว้าท ี
 7) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้เสนอแนะและกล่าวค าชมเชยลกูเสอื 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่งคา้งคาวเลอืกพวก 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
7. การประเมินผล    

5.1 ประเมนิความมจีติส านึกในการปฏบิตัติามวถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของลกูเสอื 
5.2 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 

 5.3 ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการปฏบิตัติามวถิไีทย
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 

เพลง 
                                                              เมืองกงัวล 
   เมอืงใดไมม่ทีหาร  เมอืงนัน้ไมน่านเป็นขา้ 
  เมอืงใดไรจ้อมพารา   เมอืงนัน้ไมช่า้อบัจน 
   เมอืงใดไมม่พีานิชเลศิ  เมอืงนัน้ยอ่มเกดิขดัสน 
  เมอืงใดไรศ้ลิปะโสภณ   เมอืงนัน้ไมพ่น้เสื่อมทราม 
   เมอืงใดไมม่กีวแีกว้  เมอืงนัน้ไมแ่คลว้คนหยาม 
  เมอืงใดไรน้ารงีาม   เมอืงนัน้สิน้ความภูมใิจ 
   เมอืงใดไมม่ดีนตรเีลศิ  เมอืงนัน้ไมเ่พรศิพศิมยั 
  เมอืงใดไรธ้รรมอ าไพ   เมอืงนัน้บรรลยัแน่เอย 

 
เพลงสงกรานต์บ้านนา 

ประเพณไีทย เมือ่สมยั ครัง้เก่าก่อน เล่นแอบซ่อนลกูช่วง พวงมาลยั ตรษุ สงกรานตส์นานสนุกกนัพอใจ 
พี ่วิง่ไล่น้องกห็ลบ เมือ่ พบหน้า พี ่เขา้กอดน้องยงัออด ท า เอยีงอาย คนื เดอืนหงาย พอพีจ่บู น้อง  

ทุบพลาง นอน หนุนตกั สญัญารกั ขา้ง กองฟาง จน แสงเดอืนจาง พีไ่มย่อมห่าง น้องไปไกล 
ลมื น ้าค าของพี ่เสยีหมด พีค่งอด เทีย่ววนัสงกรานตเ์ดอืนอา้ย ยา่งเขา้เดอืนยีแ่ลว้น้องหนีพีไ่ปไหน 
หรอืเจา้ ไปมแีฟนใหมล่มืเราวิง่ไล่ ในวนัสงกรานต์ รกั กนั มาแต่เมษา วนัทีเ่กา้ เศรา้ ปีนี้เศรา้ ขาดคู่

เคลา้ เศรา้ซมซาน คนื วนัเพญ็แสงเดอืนเด่นเป็นพยาน กลบัเถดินงคราญ มาเล่นสงกรานตท์ีบ่า้นนา เรา 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นติสอนใจ  
ค้างคาวเลือกพวก 

กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มคีา้งคาวตวัหนึ่งมนัถอืว่าตนมปีีกเหมอืนนก 
เเละกม็หีเูหมอืนสตัวอ์ื่นทัว่ๆ ไปดงันัน้เมือ่นกยกพวกไปต่อสู่กบัสตัวอ์ื่นๆ คา้งคาวกข็อตวั 
ไมเ่ขา้ขา้งฝ่ายใดโดยท าตวัเป็นกลาง 

เเต่พอเมือ่พวกนกนัน้มที่าทวี่าจะชนะคา้งคาวกจ็ะประกาศตวั แลว้ไปเขา้ขา้งกบัฝ่ายนกทนัที 
ต่อมาพวกนกก าลงัพลาดท่าเสยีทเีเก่สตัวอ์ื่นๆคา้งคาวกผ็ละจากฝ่ายนกไปเขา้พวกกบัสตัวอ์ื่นๆ 
ต่อมาพวกนกต่อสูจ้นใกลจ้ะไดร้บัชยัชนะคา้งคาวกก็ลบัมาอยูก่บัพวกนกอกี 

เมือ่นกกบัสตัวอ์ื่นๆ ท าสญัญาสงบศกึเเละเป็นมติรต่อกนัสตัวท์ัง้หลายต่างกพ็ากนัขบัไล่คา้งคาว 
ไมย่อมใหเ้ขา้พวกดว้ยคา้งคาวอบัอายจงึตอ้งไปซ่อนตวัอยูใ่นถ ้าและจะออกจากถ ้าไปหา อาหาร ใน
ตอนกลางคนืเท่านัน้ 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า    ผูท้ีข่าดความจรงิใจ…ไมม่ใีครอยากคบหาดว้ย 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  2   สาระส าคญัของการลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  6  เดก็ติดเกม                                 เวลา    2   ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 กจิกรรม Tobe Numberone 
  2.2 กจิกรรมนนัทนาการ 
  2.. ลดเวลาเรยีน 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้     
  1.1 ตระหนกัถงึปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการตดิเกมจากสื่ออเีลคโทรนิกส ์เช่น เกมกด      
วดิโีอเกม  เกมคอมพวิเตอร ์ เกมออนไลน์ เป็นตน้ และ 
  1.2  บอกแนวทางในการป้องกนัการตดิเกม 

1.3  มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมและเสนอความคดิเหน็ 
1.4  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 

4. เน้ือหา   
  การติดเกมเป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน นอกจากเสียเวลา เสียเงิน และเสียสุขภาพแล้ว         
ยงัน าไปสู่ปัญหาอื่นๆ อกี  เช่น  ปลูกฝังให้ชนิชากบัความก้าวรา้วรุนแรงจากเนื้อหาในเกม  ซึ่งน าไปสู่
การเลยีนแบบและขาดความยบัยัง้ชัง่ใจใชค้วามรนุแรงในการแกปั้ญหาโดยไม่รูส้กึว่าผดิ นอกจากนี้ความ
ตอ้งการเงนิมาเล่นเกม  อาจถูกชกัน าไปสู่การกระท าผดิอื่น เช่น ลกัขโมย  รดีไถ/ข่มขูก่รรโชกทรพัยเ์ดก็
ทีเ่ลก็กว่า  ขายยาเสพตดิ ขายบรกิารทางเพศ เป็นต้น  ความตระหนกัในเรื่องนี้และหาวธิป้ีองกนัจะช่วย
ลดปัญหาจากการตดิเกมลงได ้ 
5. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 แผนภมูเิพลง  
  3.2 ใบความรูเ้รือ่ง เดก็ตดิเกม 
  ... เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้  สวดมนต ์ สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลงตบมอืใหด้งั เกม จ า้จีม้ะเขอืเปราะ 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
                        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูลู่กเสอืเตรยีมการแสดงบทบาทสมมต ิ
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อาการของเดก็ตดิเกม หมูล่ะ 1 เรือ่ง และน าเสนอในกองลกูเสอื 
      (2) ลกูเสอืแต่ละหมูร่ายงานในกองลกูเสอื 
      (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรุป และเพิม่เตมิในประเดน็ต่อไปนี้  
   1) ลกัษณะ และพฤตกิรรม ของเดก็ตดิเกม มอีะไรบา้ง 
       (ใบความรูข้อ้ 2)  
   2) คดิว่าจ านวนเดก็ตดิเกมในประเทศไทยนัน้มมีากน้อยแค่ไหน  
                                   (ใบความรูข้อ้ 1) 
   3) ผลกระทบทีส่ าคญัต่อเดก็ตดิเกมมอีะไรบา้ง (ใบความรูข้อ้ 2,4,5) 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่งแมเ่หยีย่วกบัลกู 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย  ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง  เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เกมทายใจ 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
            (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้  
และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 

  1) อะไรเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้ดก็และเยาวชนคลัง่ไคลใ้นเกม จนพฒันาไปสู่ 
การตดิเกมในทีสุ่ด (ใบความรูข้อ้ 6) 
         2) ท าไมจงึมเีดก็ทีล่องเล่นเกม แต่ไมต่ดิ (ใบความรูข้อ้ 7) 
         3) ลกูเสอืคดิว่าควรมแีนวทางอย่างไรในการเล่นเกมอยา่งสรา้งสรรค ์เป็น
ประโยชน์และไมเ่กดิปัญหาการตดิเกมตามมา (ใบความรูข้อ้ 8) 
  (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงาน หมูล่ะ 1 ประเดน็ ผูก้ ากบัลกูเสอื 
น าอภปิรายใหล้กูเสอืหมูอ่ื่น เพิม่เตมิ และสรปุทลีะประเดน็จนครบ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืเขยีนค าขวญัการรณรงคแ์ก้ปัญหา  
“เดก็ตดิเกม”ในโรงเรยีน หมู่ละ 1 ค าขวญั เขยีนตดิบอรด์ในทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง นกัโทษประหารกบัมารดา 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
7.  การประเมินผล 

5.1 ประเมนิตระหนกัถงึปัญหาและผลกระทบเน่ืองจากการตดิเกมจากสื่ออเีลคโทรนิกส์ และ
บอกแนวทางในการป้องกนัการตดิเกม 

5.2 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 
 5.3 ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึปัญหาและผลกระทบเน่ืองจากการตดิเกม  
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                                    ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
เพลง 

เพลงตบมือให้ดงั 
  ตบมอืใหด้งั  อยา่มวันัง่นิ่งเฉย  ตบมอืกนัเถดิเหวย  เพือ่นเอ๋ย พีน้่องกนั 

ตบมอืใหด้งั  เจบ็มอืช่างปะไร  ตบมอืกนั......คน 
  บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ  (ซ ้า) 
 

เกมจ า้จ้ี 
จ านวนผูเ้ล่น ประมาณ 2-3 คนข้ึนไป 
วิธีเล่น 
ผูเ้ล่นนัง่ลอ้มวงกนั คว ่ามอืทัง้สองลงบนพืน้ คนหนึ่งเป็นคนจี ้โดยใชน้ิ้วชีจ้ ิม้ไปทีน่ิ้วของผูเ้ล่นไล่ไปทลีะ
นิ้วใหร้อบวง พรอ้มทัง้รอ้งเพลงไปดว้ย เมือ่รอ้งจบแลว้ จิม้อยู่ทีน่ิ้วใดคนนัน้ตอ้งพบันิ้วนัน้เขา้ไป ผูจ้ ิม้ก็
เริม่เล่นใหมไ่ปเรือ่ยๆ ใครตอ้งพบัน้ิวทัง้หมดเ ป็นคนแรกแพ้ 
บทร้องประกอบ 
"จ า้จีม้ะเขอืเปราะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรอือกแอ่น กระแท่นตน้กุ่ม สาวๆ หนุ่มๆ อาบน ้าท่าไหน 
อาบน ้าท่าวดั เอาแป้งทีไ่หนผดั เอากระจกทีไ่หนส่อง เยีย่มๆ มองๆ นกขุนทองรอ้งฮู้ 
 

เกมทายใจ 
วิธีเล่น 
 แบ่งลกูเสอืออกเป็น  2  แถวเท่าๆกนั  แลว้เขา้แถว  2  แถวหน้ากระดานหนัหลงัชนกนั  เริม่
โดยใหล้กูเสอืแถวทีห่นึ่งเป็นหลกัจะหนัหน้าไปทางดา้นซา้ยหรอืดา้นขวากไ็ดเ้มือ่ไดร้บัสญัญาณใหห้นั
หน้า  ลกูเสอืแถวที ่ 1  จะต้องทายใจแถวทีห่นึ่งทีเ่ป็นคู่ของตนเองใหไ้ดว้่าจะหนัหน้าไปทางซา้ยหรอื
ขวา  และจ าทนัทพีรอ้มกนัเมือ่ไดร้บัสญัญาณใหเ้ล่น  ขณะหนัหน้าไปใหอ้อกเสยีงรอ้ง “จะ๊เอ๋” ไปดว้ย  
ถา้ลกูเสอืแถวทีส่องทานใจลูกเสอืแถวทีห่นึ่งถูก  คนืหนัหน้าไปเจอกนัพอด ี ลกูเสอืแถวทีห่นึ่งตอ้งออก
จากการแข่งขนั  แต่ถา้หนัหน้าไปไมเ่จอ  ลกูเสอืแถวทีส่องตอ้งออกจากการแขง่ขนั  เริม่เล่นใหมโ่ดยให้
ลกูเสอืแถวทีส่องเป็นหลกับา้ง  สลบักนัไปเรือ่ยๆ 
การตดัสิน  ลกูเสอืทีเ่หลอืคนสุดทา้ยจะเป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้  
เดก็ติดเกม 

 1.  ขอ้มลูของศูนยป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาเดก็ตดิเกม ระบุว่าวยัรุน่ทีม่อีาย ุ12 ปีขึน้ไป  
ราว 1,500,000 คนนิยมเล่นเกมออนไลน์ใชเ้วลาเล่นเกมเฉลีย่ 4.5 ชม.ต่อวนั เสยีเงนิกว่า 50-300 บาท
ต่อครัง้ หรอืเฉลีย่ประมาณ 1,114 บาทต่อเดอืน บรเิวณใกลบ้า้นมรีา้นเล่นเกมเฉลีย่ 5 รา้น ใชเ้วลา
เดนิทางจากบา้นไปรา้นเกมไมถ่งึ 10 นาท ี
 2. การเล่นเกมจงึเป็นกจิกรรมทัง้ยามว่างและไมว่่างของเดก็ เป็นผลใหไ้มม่กีจิกรรมอื่น   
ขาดการออกก าลงักาย ไมก่นิหรอืกนิอาหารไมเ่ป็นเวลา  อดนอน  ขาดการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น   
หนีเรยีนไปมัว่สุมตามรา้นเกม มผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้และพฒันาการในดา้นต่างๆ ทัง้ทางร่างกาย  
อารมณ์  สงัคม  ความคดิ การตดัสนิใจ  เจตคต ิ และการแสดงออกทางพฤตกิรรม  ท าใหเ้กดิปัญหา
ต่างๆ ตามมา  เช่น การคดิ/การตดัสนิใจโดยขาดเหตุผล ไมม่กีารยบัยัง้ชัง่ใจ  ขาดการควบคุมตนเอง 
และอาจน าไปสู่การใชส้ารเสพตดิ มเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร หรอืเลยีนแบบพฤตกิรรมกา้วรา้ว 
จากเกมทีม่เีนื้อหารนุแรง อาท ิ การต่อสู ้เตะ ต่อย ฆา่ฟัน ขม่ขนื  และการท าลายลา้งคู่ต่อสู ้ 
เนื่องจากความชนิชา และรูส้กึว่าความรุนแรงเป็นเรือ่งปกต ิ ไมผ่ดิ  เป็นตน้  มผีลกระทบท าให ้
เสยีการเรยีนและเสยีอนาคตในทีสุ่ด 
 3.  ความนิยมอย่างมาก ท าใหเ้วบ็ไซตเ์กมออนไลน์เปิดตวัเพิม่ขึน้จ านวนมาก ปี 2547   
มปีระมาณ 10,000,000, เวบ็ไซตพ์ุ่งสงูขึน้เป็น 75,500,000 เวบ็ไซตใ์นปี 2548 
 4.  ตวัเลขทีน่่าตกใจกค็อื ในผูท้ีไ่ปขอรบัค าปรกึษาทางโทรศพัทก์บัสถาบนัสุขภาพจติเดก็ 
และวยัรุน่ราชนครนิทร ์ กรมสุขภาพจติในระหว่างเดอืน พ.ย.2547 – เดอืน ม.ีค.2548 พบว่า  
จ านวนเกนิครึง่เกดิจากปัญหาเดก็ประถมและมธัยมทีต่ดิเกม 
 5.  สถติจิ านวนเดก็และวยัรุ่นทีเ่คยประสบปัญหาในรา้นอนิเตอรเ์น็ตคาเฟ่ เคยถูกรดีไถ 
มถีงึ 60,560 คน/เคยถูกท ารา้ยรา่งกาย 57,606 คน/เป็นหน้ีรา้นอนิเตอรเ์น็ต 53,175 คน และถูกบงัคบั
ใหท้ าสิง่ทีไ่มอ่ยากท า  เดก็ในสถานพนิิจจ านวนมากท าผดิกฎหมายดว้ยสาเหตุตอ้งการเงนิมาเล่นเกม 
 6.  ระดบัการตดิเกม  ของเดก็มกีารพฒันาแบ่งเป็น 3 ระดบัคอื 
  6.1  เริม่ชอบ  แรกๆ มกัเล่นตามเพื่อน อยากรูอ้ยากเหน็ตามวยั เล่นเพื่อสนุก  
ระยะน้ีการเรยีนและการด ารงชวีติยงัเป็นปกต ิถา้ไมไ่ดเ้ล่นกไ็มเ่ป็นไร เด็กบางคนเมื่อหมดความสนใจ
หรอืมสีิง่ใหม่ทีส่นใจกว่ากจ็ะเลกิเล่นไป 
  6.2  หลงใหลหรอืคลัง่ไคล ้ เล่นแลว้สนุกเพลดิเพลนิ เกดิความพงึพอใจ ภูมใิจที่ 
ชนะเกมได ้มเีพื่อนทีเ่ล่นดว้ยกนั คุยเรือ่งเดยีวกนั และเปรยีบเทยีบกนัได ้เกดิแรงจงูใจใหอ้ยากเล่น
ต่อไปเรือ่ยๆระดบันี้ยงัเล่นยามว่างเป็นงานอดเิรก การเรยีนไมเ่สยี และชวีติประจ าวนัยงัเป็นปกต ิ 
เดก็กลุ่มนี้มจี านวน รอ้ยละ 10 ของเดก็ทัว่ไป 
  6.3  ตดิเกม  เป็นระยะทีพ่ฒันาจากเล่นเรือ่ยๆ เป็นเล่นประจ า จนเป็นความเคยชนิ  
ปลกีตวัไดเ้มือ่ไหรก่จ็ะเล่นเกมในทีสุ่ดกเ็ล่นเกมไมส่นใจอยา่งอื่น หมกมุน่อยูก่บัเกมทัง้วนั หนีเรยีน 
และมผีลกระทบต่อรา่ยกาย และจติใจ ไดแ้ก่ กนิขา้วไมเ่ป็นเวลา ขาดการออกก าลงักาย นอนดกึ   
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หรอืนอนไมห่ลบัเลย ในความคดิจะมแีต่เรือ่งเกม มองเหน็ภาพในสมองของตนเอง พยายามเล่นพนัน 
ในเกม กา้วรา้วกบัพ่อแม ่เป็นตน้ ระดบัน้ีมจี านวนรอ้ยละ 5 ของเดก็ทัว่ไป  พบว่าเดก็ตดิเกมอายุ 
น้อยทีสุ่ดคอื 6 ปี 
 7.  อยา่งไรกต็ามยงัมเีดก็ทีเ่ล่นเกมแต่ไมต่ดิ  เป็นเพราะเดก็เหล่านัน้ เป็นผูม้วีนิยั คอื การไมท่ า
ในสิง่ทีไ่มค่วรท าและเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ คอื การท าในสิง่ทีค่วรท า ซึง่มรีากฐานมาจากการคดิ  
และตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล การรูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจและควบคุมตนเอง รวมทัง้การจดัการเวลาอยา่งเหมาะสม
และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
 8.  แนวทางการเล่นเกมอยา่งสรา้งสรรค์ 
  8.1  ก าหนดเวลาทีเ่หมาะสมจ ากดัเวลาในการเล่น และตอ้งไมเ่กนิเวลาทีต่ ัง้ใจไว้ 
  8.2 เลอืกเล่นเกมทีส่รา้งสรรคไ์ดฝึ้กประสาทสมัผสัหลายดา้น ฝึกสมอง ฝึกการแกไ้ข
ปัญหาทีเ่ป็นขัน้ตอน เกมฝึกฝนความรูแ้ละคุณธรรม  เกมทีต่อ้งเคลื่อนไหวเน้นการออกก าลงั เนื้อหา 
และรายละเอยีดของเกมเหมาะสมกบัวยัไม่มเีนื้อหาทีร่นุแรง 
  8.3  ใหค้วามรูส้กึผ่อนคลาย สนุกสนาน ไมเ่ครยีดหรอืหมกมุ่นกบัการเอาชนะ 
  8.4 เกมทีเ่ล่นพรอ้มกนั 2 คนขึน้ไป จะช่วยใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น  ไมแ่ยกตวั  
และช่วยกนัควบคุมเวลาได้ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ 
       เเม่เหย่ียวกบัลกู 

              เเมเ่หยีย่วเป็นทุกขใ์จนกัทีเ่หน็ลกูนกเหยีย่วของตน นอนป่วยมาหลายวนัเเลว้เมือ่ลกูนก
มอีาการทรดุหนกัลงทุกวนั เเมเ่หยีย่วกร็ ่าไห ้สะอกึสะอื้นปานจะขาดใจ   ลกูนกจงึเอ่ยขึน้ว่า 
"อยา่มวัรอ้งไหเ้ลย เเม่จา๋ เเมล่องไปไหวบ้นบาน เทพยดา ทีศ่าลสจิ๊ะั ท่านจะไดช่้วยชวีติลกู ท่านจะ
ได ้ช่วยใหล้กูหายเจบ็ไข"้ 
เเมเ่หยีย่วฟังเเลว้กย็ิง่รอ้งหนกัขึน้เเลว้ว่า 
"เเมก่อ็ยากท าเช่นนัน้จ่ะลกู เเต่เเมไ่ปขโมยอาหาร ทีค่นน ามาถวาย ท่านทุกๆวนั เเลว้เทพยดาจะ
ช่วยเรา ท าไมล่ะ โธ่เอ๊ย! เเมไ่ม่น่าท าเช่นนัน้เลย ไมค่วรไป ขโมยของท่านเลย"  
 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   "เมือ่ส านึกความผดิได ้บางครัง้กส็ายเกนิไป” 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ 
นักโทษประหารกบัมารดา 

 กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มเีดก็คนหน่ึงขโมยหนงัสอืของเพื่อนกลบัมาบา้น แมข่องเขาเหน็เขา้
แทนทีจ่ะหา้มปรามและสัง่ใหน้ าไปคนื กลบักล่าวชมเชยว่าลกูของตนนัน้เก่ง  
 เดก็คนนัน้จงึรูส้กึภูมใิจ และคอยลกัเลก็ขโมยน้อยเอาของ ของผูอ้ื่นมาใหแ้มอ่ยูเ่รือ่ยๆ  
แมข่องเขากแ็สดงความพอใจทุกครัง้ 
 ครัน้โตเป็นหนุ่มเขาไดเ้ขา้ไปขโมยของในบา้นหลงัหนึ่ง และพลัง้มอืฆา่ผูเ้ป็นเจา้ของบา้นตาย 
 เมือ่เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงจบัตวัไดจ้งึถูกตดัสนิใหป้ระหารชวีติ ขณะทีก่ าลงัถูกน าตวัไปประหาร  
ผูเ้ป็นแมไ่ดร้อ้งไหฟู้มฟายวิง่ตามลกูไปอยู่ขา้งๆ  พรอ้มกบัคร ่าครวญว่า  
 “โธ่ลกูเอ๋ย ท าไมเจา้ถงึท าผดิคดิรา้ยถงึเพยีงน้ี” 
 นกัโทษผูเ้ป็นลกูชายจงึกล่าวกบัแมว่่า “แมอ่ย่ารอ้งไหเ้ลย ตอนทีผ่มเป็นเดก็ เทีย่วลกัขโมย 
ของผูอ้ื่นมาให ้ถา้แมดุ่ด่าสัง่สอนแทนทีจ่ะชมเชยใหท้า้ย วนัน้ีผมกค็งไมต่อ้งถูกประหาร” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  รกัววัใหผ้กู รกัลกูใหต้ ีอยากใหล้กูใหด้ ีตอ้งอบรมสัง่สอน 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี 3   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7    ปฏิบติัตามค าปฏิญาณ และกฎของลกูเสือ                          เวลา   2   ชัว่โมง 
 

1.มาตฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 
    
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1 ลกูเสอืบอกความหมายของค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืได้ 
1.2 ลกูเสอืวางแผนการน าค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
1.3 ลกูเสอืปฏบิตัตินตามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืได้ 
1.4 ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการของลกูเสอื 
 

4. เน้ือหา 
2.1 ความหมายของค าปฏญิาณ และกฎของลกูเสอื  
2.2 วางแผนน าค าปฏญิาณ และกฎของลกูเสอื ไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
2.3 การปฏบิตัตินตามค าปฏญิาณ และกฎของลกูเสอื 
 

5. ส่ือการเรียนรู้   
 3.1 แผนภมูเิพลง หรอื เกม 
          3.2 ใบความรู ้เรือ่ง ค าปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
 

6. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี  1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงกฎลกูเสอื 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืทบทวนค าปฏญิาณ และกฎของลกูเสอื  
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้และแบ่งงานใหห้มูลู่กเสอืวเิคราะห ์ความหมาย  

การกระท าทีแ่สดงออกถงึการยอมรบัและปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื ในเรือ่งต่อไปนี้ 
    1) ความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ   
    2) ความรกัและศรทัธาในศาสนา 
    3) ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 
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      (4) การช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่       
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูลู่กเสอืรายงาน ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายใหห้มูอ่ื่นๆ เพิม่เตมิ  
ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิจนครบ 
  (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหก้องลกูเสอืรว่มกนัจดัท าตารางกจิกรรมวนัส าคญัของ ชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์และก าหนดเป็นแผนงานของกองลกูเสอื ว่าจะท ากจิกรรมอะไรบา้งในวนัส าคญัแต่ละวนั 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง เพื่อนทรยศ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เกมส่งไมง้่าม 
   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
      (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหก้องลกูเสอืก าหนดการปฏบิตัใินวนัส าคญั ตามแผนงาน 

ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกจิกรรมครัง้ที ่1 และบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน 
      (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหก้องลกูเสอืรวบรวมผลการปฏบิตั ิแลว้น าออกเผยแพร่ 

ตามสื่อต่างๆ ของโรงเรยีน หรอืในโอกาสทีเ่หมาะสม 
       4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่งกวางป่ากบัพวงองุน่ 
   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

7. การประเมินผล   
5.1 ลกูเสอืบอกความหมายของค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืได้ 
5.2 ลกูเสอืมสี่วนรว่มในการวางแผนและแสดงความคดิเหน็ภายในหมูข่องตนได้ 
5.3 สงัเกตการน ากฎและค าปฏญิาณของลกูเสอืไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
5.4 ประเมนิเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 
 

เพลง 
     กฎลูกเสือ 
กฎขอ้หนึ่ง  พงึจ าใหด้ ีลกูเสอืตอ้งม ีเกยีรตเิชื่อถอืได้ 
กฎขอ้สอง  นัน้รองลงไป ตอ้งภกัด ีในผูม้พีระคุณ 
กฎขอ้สาม  นัน้บ าเพญ็บุญ ช่วยเหลอืเกือ้กูล ผูอ้ื่นเรือ่ยไป นะเธอ อยา่ลมืๆ  (ซ ้า) 
กฎขอ้สี ่ ทีน่ี้น่าคดินี้จะเป็นมติรกบัคนทัว่ไป 
กฎขอ้หา้  ท่านว่าเอาไว ้มารยาทนัน้ไซรด้ดัใหง้ามๆ 
กฎขอ้หก  นรกไมต่ามเพราะน ้าใจงามกรณุาสตัวม์นั นะเธอ อยา่ลมืๆ  (ซ ้า) 
กฎขอ้เจด็  จงเชื่อฟัง ในค าสัง่โดยดุษฎ ี
กฎขอ้แปด  ยิม้ๆไวซ้ ีลกูเสอืไมห่นีต่อความล าบาก 
กฎขอ้ทีเ่กา้  ออมไวย้ามยาก  จะไมล่ าบาก  เงนิทองมากม ี
กฎขอ้สบิ  ประพฤตคิวามดทีัง้  กาย วจ ีมโน พรอ้มกนั นะเธอ อยา่ลมืๆ  (ซ ้า) 
 
 

เกม  
  ส่งไม้ง่าม 

วิธีเล่น 
 1) ลกูเสอืแต่ละหมูเ่ขา้แถวตอน โดยมจี านวนคนในแต่ละหมูเ่ท่ากนั แต่ละแถวใหอ้ยูห่่างกนั 
ประมาณ 2 เมตร  แจกไมง้่ามใหค้นอยูห่วัแถว โดยวางไวท้ีด่า้นหน้า 

2) ลกูเสอืทุกคนนัง่ลง  เมือ่ไดย้นิสญัญาณ ใหค้นแรกส่งไมง้า่มขา้มศรีษะของตนเอง 
ใหค้นทีอ่ยูด่า้นหลงัรบัและส่งต่อไปเรือ่ย ๆ จนถงึคนสุดทา้ย 

3) คนสุดทา้ยเมือ่ไดร้บัไมง้่ามแลว้ใหถ้อืไมง้า่มตัง้ขึน้ หมู่ใดเสรจ็ก่อนจะเป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้      
ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ค าปฏิญาณ  คอื  การใหค้ ามัน่สญัญาว่าจะประพฤตปิฏบิตัติามสิง่ทีพ่ดูดว้ยความเตม็ใจ  ก่อนทีล่กูเสอื
จะกล่าวค าปฏญิาณตอ้งขึน้ตน้ว่า  "ขา้สญัญาว่า" แลว้จงึตามดว้ยค าปฏญิาณ 
กฎ คอื หลกัเกณฑท์ีล่กูเสอืตอ้งยดึเป็นหลกัปฏบิตัอิยูเ่สมอ    

ค าปฏิญาณลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ม ี3 ขอ้ ดงันี้ 
ดว้ยเกยีรตขิองขา้ ขา้ฯสญัญาว่า 
ขอ้ 1  ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์(ลกูเสอืจะตอ้งมคีวามศรทัธา เชื่อมัน่ใน

ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิข์องตน  เคารพเทดิทูนทัง้ 3 สถาบนัดว้ยความซื่อสตัย)์ 
  ขอ้ 2  ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ (ลกูเสอืจะตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

ในทุกโอกาส  ทุกสถานการณ์  เท่าทีจ่ะท าได ้ โดยเริม่ตัง้แต่ครอบครวัจนถงึสงัคมภายนอก) 
ขอ้ 3  ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื (ลกูเสอืตอ้งปฏบิตัตินตามกฎ 10  ขอ้ ของลกูเสอื ซึง่เป็น

หลกัยดึเหนี่ยวใหล้กูเสอืปฏบิตัแิต่สิง่ดงีาม) 
ลกูเสือควรปฏิบติัต่อชาติ ดงัน้ี 
 1) ประพฤตตินเป็นพลเมอืงดหีมัน่ศกึษาหาความรูใ้ส่ตวั 
 2) ไมป่ระพฤตตินผดิต่อขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  และกฎหมายของบา้นเมอืง 
 3) เป็นผูป้ระกอบอาชพีสุจรติ  มคีวามซื่อสตัย ์
 4) รกัและหวงแหนแผ่นดนิถิน่เกดิของตน  เป็นผูเ้สยีสละและกลา้หาญ 
 
ลกูเสือควรปฏิบติัต่อศาสนา  ดงัน้ี 
 1) ปฏบิตักิจิทางศาสนาตามจารตีประเพณทีีต่นนบัถอืดว้ยใจบรสิุทธิ ์
 2) ปฏบิตัติามค าสอนของศาสนาทีต่นนบัถอื 
 3) ไมแ่สดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น 
 4) ละเวน้การประพฤตชิัว่กระท าแต่ความด ี
 5) เขา้รว่มพธิทีางศาสนาตามเวลาและโอกาสอนัควร 
ลกูเสือควรปฏิบติัต่อพระมหากษตัริย ์ ดงัน้ี 
 1) แสดงความเคารพต่อพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมฉายาลกัษณ์ 
 2) ไมก่ระท าการใดๆ ทีจ่ะส่งผลใหเ้สื่อมเสยีพระเกยีรตคิุณ  และตอ้งช่วยป้องกนั ไมใ่หค้นอื่น
กระท าดว้ยเช่นกนั 
กฎของลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  ม ี 10 ขอ้ ดงันี้ 

ขอ้ 1  ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ (ยดึมัน่ในความซื่อสตัย ์ ปฏบิตัติามค ามัน่สญัญา  กระท าตนให้
เป็นทีเ่ชื่อถอืและไวว้างใจได้) 

ขอ้ 2  ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิแ์ละซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ     
(ปกป้องสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และยดึมัน่ในความซื่อสตัย ์ กตญัญตู่อผูม้พีระคุณทุกท่าน) 
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ขอ้ 3  ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น (พรอ้มอยูเ่สมอทีจ่ะบ าเพญ็
ประโยชน์  และเป็นทีพ่ึง่แก่ผูอ้ื่นได)้ 
 ขอ้ 4  ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน  และเป็นพีน้่องกบัลกูเสอือื่นทัว่โลก (มใีจโอบออ้มอาร ีมคีวาม
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่แก่ทุกคน  โดยไมเ่ลอืกเชือ้ชาต ิ ศาสนา  และปฏบิตัต่ิอเขาเหมอืนญาตพิีน้่อง) 
 ขอ้  5  ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย (เป็นผูม้กีริยิาวาจาสุภาพ  อ่อนโยน อ่อนน้อม มคีวามสมัมาคา
ราวะต่อบุคคลทัว่ไป) 

ขอ้ 6  ลกูเสอืมคีวามเมตตากรณุาต่อสตัว ์(มใีจเมตตากรณุา สงสารสตัว ์ ไมร่งัแกหรอืทรมาน
สตัว ์ หรอืเมือ่พบสตัวบ์าดเจบ็ตอ้งใหก้ารช่วยเหลอื ) 

ขอ้ 7  ลกูเสอืเชื่อฟังค าสัง่ของบดิา  มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ (ปฏบิตัติาม
ค าสัง่สอน  ค าชีแ้นะของบดิามารดา  ครอูาจารย ์และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเตม็ใจ และเคารพ) 
 ขอ้ 8   ลกูเสอืมใีจร่าเรงิและไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก (มคีวามร่าเรงิ ยิม้แยม้แจม่ใสอยูเ่สมอ
ถงึแมจ้ะตกอยูใ่นความยากล าบาก  กจ็ะไมแ่สดงอาการยอ่ทอ้ใหเ้หน็ 

ขอ้ 9  ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์ (รูจ้กัประหยดัทรพัยท์ัง้ของตนเองและผูอ้ื่นไมสุ่รุ่ยสุร่าย) 
ขอ้ 10  ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ (รูจ้กัส ารวม  และระวงักาย  วาจา  ใจ ไมใ่หม้ี

ความอจิฉารษิยา  มคีวามบรสิุทธิใ์จต่อทุกคน) 
คติพจน์ ของลกูเสือ 
 คติพจน์  เป็น ค าพดูหรอืขอ้ความทีเ่ป็นคตสิอนใจใหย้ดึถอืปฏบิตั ิ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และส่วนรวม  

ค าคติพจน์ลกูเสือ (ทุกประเภท) 
 "เสียชีพอย่าเสียสตัย"์ มคีวามหมายว่า ใหล้กูเสอืรกัษาความซื่อสตัย์ จะไมย่อมละความสตัย์
ถงึแมจ้ะถูกบบีบงัคบัจนเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติกต็าม 

คติพจน์ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่    
 มองไกล (Look wide) หมายถงึ การมองใหก้วา้งและไกล ฉลาดทีจ่ะมองเหน็ความจรงิของสิง่
ต่างๆ ว่าผลจากการกระท าภารกจิของตน อาจส่งผลกระทบถงึภารกจิอื่น บุคคลอื่น จะประสบผลด ี
ผลเสยีต่อองคก์รส่วนรวมหรอืไมอ่ยา่งไร วเิคราะหแ์ละสามารถก าหนดทศิทางเป้าหมาย วางแผนได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ   
  เพ่ือนทรยศ 

สุนขัจิง้จอกกบัลาเป็นเพื่อนกนั  มนัสญัญากนัว่าจะคอยช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเมือ่ยามมภียั  
วนัหนึ่งขณะที่สตัว์ทัง้สองตวัออกไปล่าเหยื่อด้วยกนั  สุนัขจิง้จอกเหลอืบไปเหน็สงิโตตวัหนึ่งก าลงัเดนิตรงมา  
มนัรบีบอกลาว่า  “ลาเพื่อนรกั ท่านรออยู่ที่นี่ก่อนนะ ขา้จะอาสาเดนิไปเจรจาผูกมติรกบัสงิโตตวันัน้เสยีก่อน 
พวกเราจะได้ปลอดภยั” ว่าแล้วสุนัขจิง้จอกก็เดนิตรงเขา้ไปหาสงิโต มนับอกกบัสงิโตว่าถ้าสงิโตปล่อยมนัไป  
มนัจะล่อลวงลามาใหก้นิอยา่งสะดวกสบาย ไมต่อ้งวิง่ไล่จบัใหเ้หนื่อย   

ในที่สุดลาก็ตกเป็นเหยื่อของสิงโต  พอกินเสร็จ  สิงโตก็หัน มาตะปบสุนัขจิ้งจอกกิน 
เป็นอาหารอีกตัวหนึ่ ง ก่อนตายสุนัขจิ้งจอกก็พูดเป็นเชิงตัดพ้อว่า “ท่านไม่น่าทรยศกับข้าเลย ”  
สงิโตหวัเราะก่อนจะตอบว่า 
 “ทเีจา้ยงัทรยศกบัลาทีเ่ป็นเพื่อนของเจา้ได ้ท าไมขา้จะทรยศต่อเจา้ไมไ่ด้” 
 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  บุคคลทีไ่รส้จัจะ อยา่พงึหวงัสจัจะจากผูอ้ื่น 
 
 

กวางป่ากบัพวงองุ่น  
กวางป่าวิง่ไปในเพงิองุน่เพื่อซ่อนตวัจากการตามล่า ของนายพราน " ขอใหข้า้ซ่อนตวัดว้ยเถดิ

นะองุน่ "  กวางป่ากล่าวอยา่งนอบน้อม องุน่กอ็นุญาติ เมือ่พรานตามมาถงึบรเิวณนัน้เเต่ไมพ่บกวางป่า 
กจ็งึ วิง่ไปอกีทางหนึ่ง กวางป่าเหน็ว่าปลอดภยัเเลว้จงึกดัพวงองุน่อยา่ง เอรด็อรอ่ย 
" เจา้กนิขา้ท าไมเพื่อนเอ๋ย " ตวัองุน่ถามอยา่งน้อยใจ กวางป่าจงึว่า " ถา้ขา้ไมก่นิเจา้ กม็คีนอื่นมากนิเจา้
อยูด่นีัน่เเหละ " ขณะทีก่ดักนิพวงองุน่เอง พรานอกีคนหนึ่งผ่นมาเหน็ว่ามบีางสิง่เคลื่อนไหว อยูใ่ตเ้พงิ
องุน่จงึเลง็ธนูยงิใส่กวางป่าทนัท ี 
 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า      "คนไมรู่บุ้ญคุณคนมกัประสพความหายนะ” 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  3   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  8   ความซ่ือสตัยส์จุริต     เวลา  2  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 กจิกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมและจรยิธรรม 
  2.2 กจิกรรมบนัทกึความด ี
 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 ลกูเสอืตระหนกัถงึความส าคญัของความซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.2 ลกูเสอืแสดงออกถงึความเป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  
1.3  มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมและเสนอความคดิเหน็ 
1.4  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 

4. เน้ือหา  
ความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นพืน้ฐานของความดทีุกอยา่ง ลกูเสอืจงึตอ้งหมัน่อบรมและฝึกฝน ใหเ้กดิมี

ขึน้ในตนเอง  ตามค าขวญัที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 6 ทรงพระราชทานให้
ลกูเสอืว่า “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์ 
5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง        

3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ  
6. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงความซื่อสตัย ์

 3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
     ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่ เขียนบทละครสัน้ ที่ แสดงออกถึง 
ความซื่อสตัยส์ุจรติ หมู่ละ 1 เรือ่ง ท าการซอ้มเพื่อแสดงในกองลกูเสอืคาบต่อไป โดยใหเ้วลาเตรยีม 
ประมาณ .0 นาท ีและเวลาในการแสดงหมู่ละไม่เกนิ 5 นาท ี(ตวัอย่างเช่น เก็บกระเป๋าสตางค์ได้
แลว้คนืเจา้ของ การรกัษาค าพูด/ค ามัน่สญัญา ไม่โกหกหลอกลวง การไม่เอาเปรยีบคดโกงผูอ้ืน่ การ
ตรงต่อเวลา การรกัษาระเบบีบวนิัย ไม่ลอกขอ้สอบ ไม่รบัเงนิสนิบน และประกอบอาชพีสุจรติ เป็น
ตน้) 
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  4) ผูก้ ากบัลูกเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง เต่ากนันกอนิทร ี
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมปิดตาตหีมอ้ 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) หมูล่กูเสอืใชเ้วลาแสดงหมูล่ะไมเ่กนิ 5 นาท ี
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้ และสรปุว่า 

         -  จากละครสัน้ทัง้ 4 เรือ่ง ลกูเสอืคดิว่าค าว่า “ซื่อสตัยส์ุจรติ “ มคีวามหมายอยา่งไร 
(การประพฤตปิฏบิตัใินทางทีถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ ทัง้กาย วาจา และใจ ทัง้ต่อตนเอง ผูอ้ืน่  
และหน้าทีก่ารงาน) 

         - เหตุใดพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่6 จงึใหค้วามส าคญักบั 
ความซื่อสตัยม์ากโดยถงึกบัพระราชทานค าขวญัลกูเสอืไทยว่า “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์ (ความซือ่สตัย์
สุจรติเป็นรากฐานของความดทีุกอยา่ง เราจะท าดไีมไ่ดเ้ลยถา้ปราศจากความซือ่สตัยส์ุจรติ)  
   - ถา้สมาชกิในหมูล่กูเสอืเป็นคนไม่ซื่อสตัย ์โกหกหลอกลวงไมร่กัษาสญัญา  
ไมร่กัษากฏระเบยีบ หมูล่กูเสอืนี้จะเป็นอย่างไร (จะขาดความสมัพนัธท์ีด่ใีนหมู ่ท างานหมูไ่มส่ าเรจ็ ไม่
เป็นทีย่อมรบัของลกูเสอืหมู่อืน่และครอูาจารย)์ 

  -  ลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากกจิกรรม และจะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร (ควร
เปิดกวา้งใหล้กูเสอืออกความเหน็) 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง นก สตัวป่์า กบัคา้งคาว 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
7. การประเมินผล   

5.1 ประเมนิตระหนกัถงึความส าคญัของความซื่อสตัยส์ุจรติ 
5.2 ลกูเสอืแสดงออกถงึความเป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  
5.3 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 

 5.4 ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์รบัผดิชอบต่อตนเองลสงัคม ตระหนกัถงึความส าคญั
ของความซื่อสตัยส์ุจรติ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 

 เพลง 
         ความซ่ือสตัย ์

  ความซื่อสตัยเ์ป็นสมบตัขิองคนด ี       หากว่าใครไมม่ชีาตนิี้เอาดไีมไ่ด้ 
 มคีวามรูท้่วมหวัเอาตวัไมร่อดถมไป         คดโกงแลว้ใครจะรบัไวใ้หร้ว่มงานเอย 
  ใครไมซ่ื่อเป็นเสยีชื่อเหมน็ร ่าไป          จะยากจนเท่าใดมัน่ไวค้วามดนีี้เอย 
 จงอยา่เสยีชื่อเสยีงเพราะเพยีงความโลภน้ีเลย     แมต้ายแลว้เอยจะเสวยผลบาปโลกนัต์ 
  ความซื่อสตัยเ์ราตอ้งหดัใหม้นัม ี          อยากจะเป็นผูด้สี ิง่นี้ตอ้งมยีดึมัน่ 
 ชื่อจะหอมจะหวลทวนลมไปชัว่นิรนัดร ์          ถงึกายสญูพลนัชื่อเสยีงนัน้มดิบัตามไป  

 
เกม 

เกมปิดตาตีหม้อ 
เตรียมอปุกรณ์ : 

1  หมอ้ดนิ หรอื ป๊ิบ 
2  ไมข้นาดจบัถนดัมอื ความยาวประมาณ 1.5 เมตร 
3  ผา้ส าหรบัปิดตา ตอ้งหนานิดนึง จะไดม้องไมเ่หน็จ านวนของอุปกรณ์ ตามจ านวนทมีทีจ่ะเล่ 

วิธีการเล่น 
ใหเ้ดก็ ๆ แบ่งเป็นทมี แลว้เลอืกคนทีจ่ะปิดตา 1 คน โดยคนทีถู่กปิดตาจะเป็นคนตหีมอ้ 

ส่วนคนทีเ่หลอื ใหบ้อกทศิทาง จนกว่าเพื่อนจะตถีูกหมอ้ 
โดยมขีอ้แมว้่า .. หา้มพดูภาษาไทย ถา้ทมีใดพดูภาษาไทยใหป้รบัแพท้นัท ีทมีทีต่หีมอ้ไดก่้อน  
เป็นฝ่ายชนะ แลว้กใ็หเ้ดก็ ๆ ผลดัเปลีย่นกนั จากคนตกีเ็ป็นคนบอกทศิทาง คนบอกทศิทางเปลีย่นไป
เป็นคนต ี
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  

  เต่ากบันกอินทรี 
 

เต่าตวัหนึ่งรูส้กึเบื่อที่ได้แต่คลานอย่างเชื่องช้าอยู่บนพื้นดนิ จงึได้รอ้งบอกสตัว์ปีกทัง้หลายว่า  
ถา้มผีูใ้ดสามารถพามนัขึน้ไปชมโลกเบือ้งบนได ้ มนัจะมอบทรพัยส์มบตัมิหาศาลทีซ่่อนเอาไวใ้หท้ัง้หมด 
 นกอนิทรเีป็นผูท้ีม่อุี้งเลบ็อนัแขง็แรง จงึตกลงใจทีจ่ะพาเต่าบนิขึน้ไปบนทอ้งฟ้า  เมื่อมนัไดล้อย
เล่นลมอยู่บนท้องฟ้าจนพอใจแล้ว  นกอินทรกี็พาเต่ากลบัลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภยั  พร้อมกบัทวง
รางวลั แต่เจา้เต่ากลบัตอบดว้ยเสยีงอ้อมแอ้มว่า “ฉันไม่มทีรพัยส์มบตัใิดจะมอบให้หรอกที่พูดออกไปก็
เพยีงแต่ตอ้งการจะไดข้ึน้ไปบนทอ้งฟ้าบา้งเท่านัน้” ดงันัน้  นกอนิทรจีงึตะปบเจา้เต่าลอยขึน้ไปจนสงูจาก
พืน้ดนิอกีครัง้ แลว้ปล่อยรา่งเต่าตกลงมาทีพ่ืน้สิน้ใจตายในทีสุ่ด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความทะเยอะทะยานและการเสยีสตัย ์ น ามาซึง่ผลรา้ยในภายหลงั 

 
 

 นก สตัวป่์า กบัค้างคาว 
 

ครัง้หนึ่งนานมาแลว้  ในสมยัทีค่า้งคาวยงัสามารถบนิออกไป หากนิในตอนกลางวนัได ้  
เกดิเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแวง้กนัระหว่างฝงูนกและสตัวป่์าจนลุกลามกลายเป็นสงคราม   
โดยทีฝ่งูคา้งคาวไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัฝ่ายใดมนัประกาศวางตวัเป็นกลาง  

ผลการต่อสู ้ปรากฏว่าฝ่ายสตัวป่์ามชียัเหนือฝ่ายนก  คา้งคาวเหน็เป็นโอกาสเหมาะ 
จงึสมคัรใจเขา้รว่มอยูก่บัฝ่ายสตัวป่์าผูช้นะทนัท ี  

ต่อมาไมน่าน ฝงูนกทัง้หลายต่างรวมตวักนัอยา่งแขง็ขนั  และเขา้จกิตฝีงูสตัวป่์า 
จนแตกกระเจงิ  และสามารถชงิชยัชนะกลบัคนืมาได ้ เมือ่ฝงูคา้งคาวเหน็ฝ่ายสตัวป่์าพ่ายแพ ้  
กข็อเปลีย่นมาเขา้รว่มกบัฝงูนกแทน  แต่ฝงูนกกลบัขบัไล่คา้งคาวออกไปดว้ยความรงัเกยีจ 

ในทีสุ่ด  คา้งคาวกถ็ูกสตัวต่์าง ๆ ขบัไล่  จนตอ้งคอยหลบซ่อนตวัในยามกลางวนั   
และออกหากนิในเวลากลางคนื  จวบจนทุกวนัน้ี 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูท้ีไ่มซ่ื่อสตัยต่์อผูอ้ื่น จะถูกทอดทิง้ในทีสุ่ด 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  3   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  9    ความเป็นสภุาพบรุษุและสภาพสตรี           เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรม Tobe Numberone 
   2.2 กจิกรรมหน้าเสาธง 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1  เหน็คุณค่าและแสดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรษุสุภาพสตรไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.2  มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมและเสนอความคดิเหน็ 
1.3  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 

4. เน้ือหา   
ความเป็นสุภาพบุรษุและสุภาพสตร ีอยูท่ีค่วามภูมใิจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
และเพศของตน ซึง่ขึน้กบัว่าตนเองไดส้รา้งคุณค่าไวม้ากน้อยแค่ไหน คุณค่าทีส่ าคญั 
ประกอบดว้ย รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น รกัษาเกยีรตตินเอง เสยีสละ  
และมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่เนื้อหาทัง้หมดลว้นเป็นสิง่ทีร่ะบุไวใ้นค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืทัง้สิน้ 

5. ส่ือ วสัดอุปุกรณ์  
 3.1 แผนภมูเิพลง 

3.2 กระดาษแผ่นเลก็ และกระดาษส าหรบัการเขยีนบนัทกึ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ  

6. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เกมหาคู่ 

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกกระดาษแผ่นเลก็ คนละ 2 แผ่น 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเขยีน “คุณสมบตัทิีส่ าคญัของสุภาพบุรษุ”  

และ “คุณสมบตัทิีส่ าคญัของสุภาพสตร”ี อยา่งละ 1 ขอ้ ลงกระดาษแต่ละแผ่น 
 3) นายหมู่รวบรวม จดัล าดบัคุณสมบตัทิีส่ าคญั ของสุภาพบุรษุและสุภาพสตร ีฝ่ายละ 4 ขอ้ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายคุณสมบตัแิต่ละขอ้ว่ามคีวามส าคญัอยา่งไร 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้มาชกิออกเสยีงเลอืกคุณสมบตัทิีส่ าคญัทีสุ่ด ฝ่ายละ 3 ขอ้ 
 6) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้มาชกิออกเสยีง เลอืกคุณสมบตัทิีส่ าคญัทีสุ่ดจากฝ่ายละ 3 ขอ้ 
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ใหเ้หลอืเพยีงฝ่ายละ 2 ขอ้ 
 7) นายหมู่น าผลการออกเสยีงทัง้ 2 ครัง้ รายงานในกองลกูเสอื   
 8) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้ และสรุป  

    (1) ค าปฏญิาณและกฎลกูเสอืขอ้ใดบา้งทีส่ ื่อความหมายถงึคุณลกัษณะของความเป็น
สุภาพบุรษุ สุภาพสตร ี(ค าปฏญิาณ ทัง้ . ขอ้ และ กฎลกูเสอื ทัง้ 10 ขอ้ )   
   (2) ลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากกจิกรรม (ในคุณสมบตัทิีด่ที ัง้หมดเมือ่ดูจากเหตุผลแลว้ 
พบว่ามบีางคุณสมบตัทิีจ่ าเป็นมาก และเป็นแก่นของคุณสมบตัทิัง้ปวง) 
 9) ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมินิยามของค าว่าสุภาพบุรษุและสุภาพสตรดีงันี้ 

 “แก่นแทข้องความเป็นสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรอียูท่ีค่วามภูมใิจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
และเพศของตน ซึง่ขึน้กบัว่าตนเองไดส้รา้งคุณค่าไวม้ากน้อยแค่ไหน คุณค่าทีส่ าคญันัน้ประกอบดว้ย 
การรูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา การใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น รูจ้กัรกัษาเกยีรตตินเอง เป็นผูเ้สยีสละและตอ้งมคีวาม
รบัผดิชอบ” 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง พกุิลทอง 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

7. การประเมินผล     
สงัเกต การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 
5.1 ประเมนิคุณค่าและแสดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรไีดอ้ย่างเหมาะสม 
5.2 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 

 5.3 ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีได้จากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการสรา้งคุณค่าใน
ตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 
 

เกม  
เกมหาคู่ 

วิธีเล่น 

 1.  ใหล้กูเสอืเป็นวงกลม 2 วง ซอ้นกนั โดยยนืหนัหน้าเขา้หากนั  แลว้จ าไวว้่าคู่ของตนคอืใคร 

 2.  ใหว้งกลมทัง้สองท าขวาหนั  แลว้เดนิสวนกนัในวงกลมตามเพลง (เปิดเกมวทิยุหรอืใหล้กูเสอื
รอ้งเพลงงา่ยๆ ตามทีผู่ก้ ากบัก าหนด) 

 3.  เมือ่ผูก้ ากบัเป่านกหวดี  ใหล้กูเสอืเขา้หาคู่ของตนเอง  เมือ่เจอแลว้ใหจ้บัมอืนัง่ลง  คู่ทีห่าคู่
ชา้ทีสุ่ดจะตอ้งออกจากการแขง่ขนั  เสรจ็แลว้เริม่ใหม่ 

 4.  คู่ทีเ่หลอืเป็นคู่สุดทา้ยจะเป็นผูช้นะ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นติสอนใจ  
     เร่ือง พิกลุทอง  
          หญงิหมา้ยคนหนึ่งมลีกูสาว 2 คน คนโตชื่อมะล ิคนรองชื่อพกุิล หญงิหมา้ยนัน้รกัมะลมิาก 
เพราะมรีปูร่างหน้าตาและนิสยัเหมอืนตน ส่วนพกุิลเป็นหญงิสาวทีห่น้าตาสะสวย กริยิามารยาท
เรยีบรอ้ย พดูจาไพเราะและน ้าใจงาม พกุิลตอ้งท างานหนกัเนื่องจากความล าเอยีงของมารดา  
แต่ดว้ยความมนี ้าใจต่อคนอื่น ท าใหพ้กุิลไดร้บัพรจากรุกขเทวดาใหม้ดีอกพกุิลทองรว่งออกมาจากปาก
ทุกครัง้ทีพ่ดู หญงิหมา้ยมคีวามละโมบ จงึบบีคัน้ใหพ้กุิลทองพดูเพื่อเอาทองค า และใหม้ะลไิปขอพร 
รกุขเทวดาบา้ง แต่มะลเิป็นผูท้ีห่ยาบคายจงึไดร้บัผลตรงกนัขา้มกบัพกุิล พกุิลถูกมารดาท ารา้ย 
จนตอ้งหนีออกจากบา้น และไดพ้บกบัเจา้ชายรปูงาม ครองคู่อยูด่ว้ยกนัอย่างมคีวามสุข 

 เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า    ความมนี ้าใจและความสุภาพเป็นเครือ่งผกูมติรต่อผูอ้ื่น 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  3   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  10    ขยะน้ีมีมลูค่า                         เวลา   3  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
   ง 1.1  /ง 1.2    เขา้ใจการท างาน มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะกระบวนการ ทกัษะการท างาน การ
จดัการ การแก้ปัญหา ท างานรว่มกนั แสวงหาความรูม้คีุณธรรมลกัษณะนิสยัในการท างานมจีติส านึกใน
การใชพ้ลงังานทรพัยากร และสิง่แวดลอ้มเพื่อการด ารงชวีติและครอบครวั 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรมคดัแยกขยะ 
   2.2 โรงเรยีนปลอดขยะ 
   2.. โรงเรยีนสขีาว 

2.4 กจิกรรมเวรประจ าส ี
3.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 เหน็ความส าคญัของการแกปั้ญหาเรือ่งขยะซึง่เป็นสาเหตุหลกัของปัญหาสิง่แวดลอ้ม  
1.2 มสี่วนรว่มในการจดัการขยะในโรงเรยีน และบรเิวณโดยรอบ 
1.3  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 

4. เน้ือหา   
ปัจจบุนัขยะเป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัมาก การทีล่กูเสอืเหน็ความส าคญัและมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในการจดัการขยะ จะช่วยลดปัญหาสิง่แวดลอ้มลงได ้

5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง  

3.2 ใบความรู ้ตารางเทยีบมลูค่าขยะ, เรือ่ง เมือ่ “ไสเ้ดอืน”สรา้งมลูค่าและแก้ปัญหาขยะใหเ้มอืงรงัสติ 
 ... เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เกมแยกขยะ 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งปัญหาขยะ และขออาสาสมคัรอ่านใบความรูเ้รือ่ง  

“เมือ่ไสเ้ดอืนสรา้งมลูค่าและแกปั้ญหาขยะใหเ้มอืงรงัสติ”  
   (2) สุ่มถามความคดิเหน็ของลกูเสอื 2 – . คน ต่อเรือ่งทีไ่ดฟั้ง  
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  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืเสนอกจิกรรมการเกบ็ขยะรไีซเคลิ โดยแจก ตารางเทยีบมลูค่าขยะ  
ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวางแผนเพื่อแขง่ขนักนัเกบ็ขยะใหไ้ดม้ลูค่าสงูสุด ในเวลา 20 นาท ี 

   (4) เมือ่ครบเวลา หมูล่กูเสอืแยกประเภทขยะ ชัง่และประเมนิมลูค่าขยะทีไ่ด ้ 
รายงานในกองลกูเสอื 

  (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืประกาศหมูล่กูเสอืทีเ่กบ็ขยะไดม้ลูค่าสูงสุด  และสมัภาษณ์เคลด็ลบั 
ในการเกบ็ขยะใหไ้ดม้ลูค่ามาก 

  (6) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมมลูค่าขยะทีเ่กบ็ในเวลา 20 นาทขีองทัง้กองลกูเสอื  
และตัง้ค าถามว่า “ถา้มกีารท าเช่นนี้อยา่งต่อเนื่องลกูเสอืคดิว่า จะเกดิประโยชน์อย่างไรบา้ง” (เปิดกวา้ง
ใหล้กูเสอืแสดงความคดิเหน็) 

  (7) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมค าตอบ สรปุ และนดัหมายการท ากจิกรรมครัง้ต่อไป  
คอืการแปลงขยะใหเ้ป็นมลูค่าจรงิ  

    4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีม่คีตสิอนใจ เรือ่ง โลกกวา้ง 
    5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2 
   1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เกมเชือ้โรคตดิต่อ 
   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงสิง่ทีก่องลกูเสอืตอ้งท าในกจิกรรมครัง้นี้ 

    - รวบรวมและแยกประเภทขยะทัง้หมด จดบนัทกึประเภท และปรมิาณ 
ของขยะทีไ่ดเ้พื่อแปลงเป็นมลูค่าจรงิ โดยการขายใหพ้อ่คา้ทีม่ารบัซือ้ 

   - ประชุมตกลงกนัว่า จะน าเงนิทีไ่ดไ้ปท าประโยชน์แก่ส่วนรวมอยา่งไร 
   - กองลกูเสอืจะมสี่วนรว่มส่งเสรมิการจดัการขยะในโรงเรยีน และบรเิวณโดยรอบ

อยา่งไรใหเ้ป็นระบบและต่อเนื่อง  
  (2) กองลกูเสอืด าเนินการตามทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืไดช้ีแ้จง และวางแผนการจดัการขยะ
ในโรงเรยีนและบรเิวณโดยรอบ 
   (3) กองลูกเสอืสรุปผลการประชุมและแบ่งงานใหห้มูล่กูเสอืรบัผดิชอบด าเนินการ 
ในครัง้ต่อไป 
   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืรบัทราบผลการประชุม และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ     
   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง บทเรยีนจากกบ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี  3 

   1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลงอยา่ทิง้ขยะ 
   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
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  (1) หมูล่กูเสอืรว่มกนัปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าปรกึษาแนะน าตามหมูล่กูเสอืทีก่ าลงัปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหร้วมกองและตัง้ค าถาม “ลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากการ 

ท ากจิกรรมเรือ่งขยะ” ลกูเสอืรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง แพะกบัองุน่ 
   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

 
7. การประเมินผล 
 5.1 ประเมนิความส าคญัของการแก้ปัญหาเรือ่งขยะซึง่เป็นสาเหตุหลกัของปัญหาสิง่แวดลอ้ม
 5.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการจดัการขยะในโรงเรยีน และบรเิวณโดยรอบ 

5.3  ประเมนิจากเจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
  คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระนกัรูถ้งึปัญหาสิง่แวดลอ้มจากขยะ และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
 

เกมแยกขยะ 
อปุกรณ์ 
1. ผา้ประเภทขยะ 
2. ป้ายขยะชนิดต่าง ๆ จ านวน .2 แผ่น 
กติกา 
1. แบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ทมี ทมีกระดุมสเีขยีว และทมีกระดุมสนี ้าตาล 
2. น าแผ่นป้ายรปูขยะวางไวบ้นพืน้ แลว้จะใหเ้วลาแต่ละกลุ่มมายนืดวู่ามขียะอะไรบา้ง 
และปรกึษากนัว่า รปูไหนจดัอยูใ่นขยะประเภทใด โดยใหเ้วลา 5 นาท ี
3. เมือ่แต่ละกลุ่มปรกึษากนัเรยีบรอ้ยแลว้ใหอ้อกมายนืเรยีงเป็นแถวตอนลกึ 
4. ใหก้ลุ่มหนึ่งเป็นสเีขยีว อกีกลุ่มเป็นสนี ้าตาล คอื เมือ่ไดย้นิสนีกหวดีแลว้คนแรก  
(หวัแถว) วิง่ไปหยบิขยะ 1ชนิด และน าไปตดิไวต้ามประเภทของขยะ และสกีระดุมของกลุ่ม 
ตนเอง (หากอยูก่ลุ่มเขยีวจะตอ้งน าขยะไปแขวนทีก่ระดุมสเีขยีว) 
5. เมือ่คนแรกน าขยะไปตดิตามประเภทแลว้ ใหว้ิง่มาแตะมอืคนที่ 2  และไปต่อทา้ยแถว 
ส่วนคนที ่2 กว็ิง่ไปหยบิขยะและน าไปแขวนตามประเภท ท าเช่นน้ีจนครบจ านวนขยะ 
6. พีฐ่านท าการตรวจว่าทมีไหนแยกขยะไดถู้กหรอืผดิ หากตดิถูกจะไดป้้ายละ 1 คะแนน 
ตดิผดิโดนหกั 1 คะแนน ใครไดค้ะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 
7. ทมีแพโ้ดนท าโทษ แลว้แต่ทมีชนะจะสัง่ใหท้ าอะไร 
 

เกมเช้ือโรคติดต่อ 
 วิธีเล่น 

1. เขยีนวงกลมรศัมพีอสมควรใหค้นอยูใ่นวงกลมหลบคนทีว่ ิง่รอบๆ วงได ้
2. ใหล้กูเสอืคนหนึ่งเป็นเชือ้โรค วิง่รอบๆวงกลม 
3. ลกูเสอืทีอ่ยูใ่นวงกลมอยา่ใหเ้ชือ้โรคแตะถูกตวัได้ ใครถูกแตะตอ้งออกไปเป็นเชือ้โรค 

 
เพลงอย่าท้ิงขยะ 

เกะกะ  เกะกะ เกะกะ    อยา่ทิง้ขยะเกะกะกลางถนน 
  จ าไวเ้ดก็ๆ ทุกคน (ซ ้า)  ทิง้กลางถนน เกะกะ เกะกะ 
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ใบความรู้  
 
     ตารางเทียบมลูค่าขยะ 
ประเภทกระดาษ  
          กระดาษแขง็  4.8 บาท ต่อกโิลกรมั 
          กล่องลงัน ้าตาล กระดาษส ีกล่องรองเทา้ กระดาษหนงัสอือ่านเล่น เศษกระดาษยอ่ย(สวย)  

2 บาทต่อกโิลกรมั  
          เศษกระดาษยอ่ย(ขยะ) 0.9  บาทต่อกโิลกรมั  
          กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ 4  บาทต่อกโิลกรมั  
          กระดาษสมดุ  5.7  บาทต่อกโิลกรมั  
          กระดาษขาวด า (เศษ,ฝอย)  5.7  บาทต่อกโิลกรมั            
ประเภทเศษขวด,แก้ว  
          ขวดแมโ่ขงกลม  1.5  บาท ต่อกโิลกรมั 
          ขวดแบน-กลมแมโ่ขง,แสงโสม  8 บาทต่อกโิลกรมั  
          ขวดแมโ่ขงกลมพรอ้มกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 24 บาทต่อกล่อง  
          ขวดเบยีรช์า้ง – เบยีรส์งิห ์(ใหญ่) ราคาตลาด 0.5 บาทต่อขวด  
          ขวดเบยีรช์า้งพรอ้มกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 10.5 บาทต่อกล่อง  
          เบยีรส์งิหพ์รอ้มกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 8 บาทต่อกล่อง  
          ขวดโซดาสงิห ์, ขวดน ้าปลา ราคาตลาด 1 บาทต่อกโิลกรมั  
          เศษแกว้แดง , ขวดลโิพ , ขวดเอม็รอ้ย ราคาตลาด 1 บาทต่อกโิลกรมั  
พลาสติกและอืน่ๆ ราคาต่อกโิลกรมั 
          พลาสตกิรวม   9  บาท  
          ขวดน ้าดื่ม  19  บาท  
          ขวดน ้า (ใส) ,น ้ามนัพชื  14  บาท  
          สายยางอ่อน  6  บาท  
          สายยางแขง็ , รองเทา้บู๊ท  5  บาท  
          สายยางเขยีว , รองเทา้ยาง  4  บาท  
          ท่อพวีซี ี(สฟ้ีา )   9  บาท  
          อะลมูเินียมกระป๋องโคก้  40  บาท 
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เม่ือ “ไส้เดือน” สร้างมลูค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมืองรงัสิต 

 ปัจจุบัน “ขยะ” เป็นปัญหาหนักอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  บางพื้นที ่          
มแีนวโน้มรุนแรงถงึขัน้วกิฤตเพราะหาทีท่ิง้ไม่ได้ และคนในทอ้งถิน่คดัคา้นการสรา้งโรงก าจดัขยะ อปท. 
หลายแห่งจงึหาทางออกดว้ยการลดปรมิาณขยะ คดัแยกขยะ น ากลบัมาใชใ้หม ่รวมทัง้ท าธนาคารขยะ  

จงัหวดัปทุมธานี มปัีญหาถงึขัน้วกิฤต เนื่องจากเป็นเขตปรมิณฑล เมอืงขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
แต่ละวันมีปริมาณขยะมากกว่า 1,000 ตัน แม้จะมีศูนย์ก าจดัขยะ 2 แห่ง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 
ไปมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ก็ถูกปิดตายมานาน เพราะถูกประชาชนคัดค้านอย่างหนัก  
ตอ้งสญูเสยีงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์  

 เฉพาะเทศบาลเมืองรงัสิต มีปริมาณขยะวันละ 150 ตัน เป็นขยะเปียกจากตลาดสด 50 ตัน  
และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง แมปั้ญหาจะวกิฤติ แต่ “เดชา กลิน่กุสุม” นายกเทศมนตรเีทศบาล
เมอืงรงัสติก็ไม่ย่อท้อ เขาศึกษาค้นคว้าจนได้แนวทางจดัการขยะที่เหมาะสม และสามารถน าผลผลติ 
ทีไ่ดจ้ากขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี  

 บริษัทจดัการขยะครบวงจร ได้จดัตัง้ขึ้นที่สถานีขนถ่ายขยะของเทศบาล ในพื้นที่ 51 ไร ่ 
ที่ อ.หนองเสอื มจีุดมุ่งหมายเพื่อลดปรมิาณขยะเปียก โดยน าไส้เดอืนเขา้มาใช้ในกระบวนการกนิขยะ 
ส่วนขยะแห้งจะคดัแยกออกเพื่อน าไปขาย ขยะส่วนที่เหลือจากการคดัแยกก็ใช้เครื่องบีบอัดท าเป็น
เชือ้เพลงิกอ้น จ าหน่ายใหอุ้ตสาหกรรมปนูซเีมนต์เพื่อน าไปใชแ้ทนน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ไส้เดอืนดินที่ใช้เป็นไส้เดือนพนัธุ์ขี้ตาแร่จากโครงการหลวง โดยเริม่จากจ านวน 15 กิโลกรมั  
มีอัตราเฉลี่ย 1,200 ตัวต่อกิโลกรมั น ามาขยายพันธุ์ต่อ ซึ่งพบว่าไส้เดือนเจริญเติบโตได้เร็วมาก  
เพราะมีขยะสดเป็นอาหารชัน้ดี ขณะเดียวกันไส้เดือนจะขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ ยน ้ า ซึ่งเป็นที่ 
ตอ้งการมากของเกษตรกร จงึขายไดร้าคาด ี 

เมื่อเทียบกับปรมิาณขยะสดในพื้นที่ จะต้องใช้ไส้เดือนถึง 25 ตันต่อการก าจดัขยะสด 50 ตัน 
ต่อวนั เทศบาลจงึขยายโครงการโดยส่งเสรมิให้ประชาชนมรีายได้จากการผลติปุ๋ ยน ้าชวีภาพที่ไส้เดอืน
ขบัถ่าย โดยน ามาผสมน ้าบรรจุขวดขนาด 750 ซซี ีขายราคา 40 บาท ปุ๋ ยผงชวีภาพซึ่งได้จากมูลไส้เดอืน
ตากแห้ง กิโลกรมัละ 100 บาท และขายไส้เดือนกิโลกรมัละ 400 บาท เนื่ องจากก าลังเป็นที่ต้องการ 
ของตลาด โดยเฉพาะ อปท.ทัว่ประเทศ  

ส าหรบัขยะอนิทรยีบ์างส่วนที่ไส้เดอืนไม่ต้องการ กส็ามารถน าไปผสมกบัสิง่ปฏกิูลจากรถดูดส้วม
เพื่อหมักท าไบโอก๊าซต่อ โดยเทศบาลมีอุปกรณ์พร้อม ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรบัเครื่องยนต์ดัดแปลง  
ส่วนทีเ่หลอืใชก้ข็ายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยต่อไป 

หาก อปท.ทัว่ประเทศพรอ้มใจกนัท าตัง้แต่ครวัเรอืนจนถงึสถานก าจดัขยะ รณรงคส์รา้งจติส านึก
ใหป้ระชาชนคดัแยกขยะก่อนทิง้ โดยเฉพาะขยะเปียกและเศษอาหาร จะช่วยลดดุลการน าเขา้ปุ๋ ยเคม ี 
ลดการน าเขา้เชือ้เพลงิและเทคโนโลยจีากต่างประเทศลงไดม้าก และยงัไดแ้กปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 
อยา่งตรงจดุ 
(ยอ่ความจาก : หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนัฉบบัประจ าวนัจนัทรท์ี ่30 มถุินายน พ.ศ.2551 หน้า 8) 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  
โลกกว้าง 

ยพุาหนีตามมัน่มาตัง้รกรากทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีทัง้คู่ขยนั มานะอดทน รูค้ดิ รูท้ าและรูจ้กัเกบ็หอม
รอมรบิ จงึค่อยๆก้าวขึน้เป็นเจา้ของกจิการเรอืประมงและมสีวนของตนเอง ทัง้คู่มลีูกสี่คน คอื ลาภ ยศ 
สรรเสรญิ และสุข จากนัน้ทัง้มัน่และยุพากล็ุ่มหลงการพนัน กว่าจะรูส้กึตวัก็สูญเสยีทรพัยส์นิที่หามาได้
ทัง้หมด มัน่ซึง่เป็นหวัหน้าครอบครวัจงึออกหาปลา ไดถู้กโจรทีเ่ขา้มาขโมยเรอืฆ่าตาย ส่วนยพุาเสยีชวีติ
หลงัมัน่ไมน่าน  

ขณะนัน้ลาภ ลูกชายคนโตอายุเพยีง 13 ปีเท่านัน้ ลาภมุ่งมัน่ทีจ่ะดูแลน้องๆและสรา้งฐานะของ
ครอบครวัขึ้นมาใหม่ให้ได้ เขาลาออกจากโรงเรยีนเป็นลูกจา้งเรอืประมง ให้ยศมาช่วยกนัถางป่าท าไร ่
ส่วนสรรเสรญิและสุขยงัคงเรยีนหนังสือและช่วยพี่น้องตามความสามารถ ทัง้สี่คนพี่น้องช่วยกันคิด 
ช่วยกันท าทัง้ปลูกพืช เลี้ยงสตัว์ และแปรรูปผลผลติต่างๆจนประสบผลส าเรจ็ จนสามารถสรา้งฐานะ
ขึน้มาจนเป็นปึกแผ่นเหมอืนเดมิ 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความมุ่งมัน่ ขยนั และอดออม ท าใหค้รอบครวัมัน่คงมสีุข การพนนัเป็นเหตุให้
สิน้เน้ือประดาตวั 

บทเรียนจากกบ 

 กาลครัง้หนึ่ง ฝงูกบไดจ้ดัการแขง่ขนัปีนขึน้ยอดเสาสงู มกีบสมคัรเขา้แขง่ขนัจ านวนมาก  
และผูช้มการแข่งขนัมารอดูกนัอยูเ่ตม็สนาม  
 การแขง่ขนัเริม่ขึน้ ผูแ้ขง่ขนัต่างพยายามปีนขึน้ยอดเสาสงู เสยีงเชยีรด์งัสนัน่ แต่ไม่นาน 
ผูช้มต่างกเ็ริม่วพิากยว์จิารณ์ต่างๆ นา ๆ 
 “สงูออกอยา่งนี้ ฉนัว่าไม่มกีบตวัไหนปีนถงึยอดเสาหรอก” 
 “โอ๊ย มนัยากจะตาย กลวัจะตกลงมาตายซะมากกว่า จะเสีย่งแขง่กนัไปท าไมนะ” 
 “ เลกิแขง่เถอะ แขง่ไปกไ็มส่ าเรจ็หรอก น่าจะมาแขง่อย่างอื่นกนัดกีว่า” 
 “ แน่ะ เหน็ไหม พดูขาดค ากม็กีบหล่นลงมาแลว้ เฮอ้! จะสงสารดไีหมเนี่ย” 
 เจา้กบตวัน้อย ๆ ต่างทะยอยรว่งหล่นลงมาทลีะตวั ....ทลีะตวั... ยกเวน้กบตวัหนึ่ง ทีย่งัคงปีน
ต่อไปดว้ยความมุง่มัน่ มใิยทีผู่ช้มต่างส่งเสยีงหา้มปราม เรยีกใหล้งมา  
 “อยา่ขึน้สงูไปกว่านัน้มนัอนัตราย ลงมาเถอะ นี่กร็ว่งกนัลงมาเยอะมากแลว้” 
 กบทีเ่หลอืยอมแพ ้ค่อย ๆ ทยอยกลบัลงมา คงเหลอืเจา้กบตวันัน้ทีไ่ม่ยอมแพ ้ยงัคงขึน้ต่อไปอกี
เรือ่ยๆ จนในทีสุ่ดกไ็ปถงึยอดเสา ไดร้บัชยัชนะในที่สุด 
 ฝงูกบพากนัซกัถามว่ามนัท าส าเรจ็ไดอ้ย่างไร แต่ถามหลายครัง้ มนักไ็มต่อบ เนื่องจากกบผูช้นะ
นัน้หหูนวก 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ค าพูดดา้นลบจะลดทอนพลงัความสามารถและความฝันใหส้ลายลงไป จงระวงัพลงั
แห่งค าพดูเสมอ ทุกสิง่ทีเ่ราพดูหรอืไดย้นิ มผีลต่อการกระท าของเรา จงหหูนวกต่อค าพดูทีล่ดทอนพลงั
ความสามารถของเรา และจงคดิเสมอว่า “เราท าได ้ 
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เร่ือง  แพะกบัองุ่น 

 แพะตวัหนึ่งหนีการไล่ล่าของนายพรานเขา้ไปหมอบตวัหลบซ่อนอยูใ่ตต้น้องุน่ เมือ่เหน็ว่าพน้
จากอนัตรายแลว้  มนัจงึลุกขึน้  แลว้เริม่แทะเลม็ผลและใบของตน้องุ่นทีม่นัใชอ้าศยัก าบงัตวัอยูน่ัน่เอง 
นายพรานทีอ่ยูไ่มไ่กลนกัไดย้นิเสยีงใบไมไ้หว  จงึหวนกลบัมาแลว้พบว่าแพะก าลงักนิใบองุน่อยู ่        
จงึยงิธนูจนแพะถงึแก่ความตาย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การไม่รูจ้กัส านึกบุญคุณ  ซ ้ายงัท ารา้ยผูม้พีระคุณยอ่มจะไดร้บัผลรา้ยในวนัหน้า 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี  4    ระเบียบแถว  (ขาดแถวรศัมี กบัแถวส่ีเหล่ียมเปิดด้านหน่ึง) 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  11   ระเบียบแถวลกูเสือ          เวลา   3  ชัว่โมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 การเขา้แถวหน้าเสาธง 
  2.2 การเขา้แถวรบัสิง่ของ 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ปฏบิตัติามสญัญาณนกหวดี สญัญาณมอื และสญัญาณมอืลกูเสอืสากลได้ 
1.2 ปฏบิตักิจิกรรมระเบยีบแถวบุคคลท่ามอืเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนทีไ่ด้ 
1.3 ปฏบิตักิจิกรรมการสวนสนามได ้

4. เน้ือหา  
2.1 การปฏบิตัติามสญัญาณนกหวดี สญัญาณมอื และสญัญาณมอืลกูเสอืสากล 
2.2 การฝึกบุคคลท่ามอืเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และ ท่าเคลื่อนที ่
2.3 การสวนสนาม  

5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ใบความรูเ้รือ่ง ระเบยีบแถวลกูเสอื 
 ... เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 

6. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงวชริาวุธร าลกึ 

  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
     (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหน้ายหมูใ่ชค้ าบอกค าสัง่ ทบทวนทกัษะการปฏบิตัริะเบยีบ 

แถวในหมูข่องตนเอง และใหส้มาชกิลกูเสอืปฏบิตัติาม 
    1) สญัญาณนกหวดี สญัญาณมอื  
    2) ระเบยีบแถวบุคคลท่ามอืเปล่า  
    3) ระเบยีบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่ 
      (2) ลกูเสอืฝึกปฏบิตัทิกัษะตามค าบอกค าสัง่ สญัญาณนกหวดี สญัญาณมอื ระเบยีบแถว

บุคคลท่ามอืเปล่า ระเบยีบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธและท่าเคลื่อนที่ ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าแนะน า
เพิม่เตมิเพื่อใหล้กูเสอืมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตักิจิกรรม 
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      (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้วัหน้านายหมู่ใชค้ าบอกค าสัง่ในการฝึกเป็นกอง  
เพื่อใหเ้กดิทกัษะความพรอ้มเพรยีงในกองลกูเสอื 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ความสามคัค ี
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

  - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายหวัหน้านายหมูล่กูเสอืทบทวนทกัษะการใชส้ญัญาณมอืลกูเสอืสากล  
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2 

 1) พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลงเกยีรตคิุณลกูเสอื 
    3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
               (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้วัหน้านายหมูล่กูเสอืใชค้ าบอกค าสัง่ และปฏบิตักิารใชส้ญัญาณ
มอืลกูเสอืสากล ทัง้ 9 สญัญาณ โดยกองลกูเสอืปฏบิตัติาม 

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าแนะน าการปฏบิตักิารใชส้ญัญาณมอืลกูเสอืสากล ทีเ่กดิความ
รวดเรว็และพรอ้มเพรยีง  

    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปการฝึกปฏบิตัิการใชค้ าบอกค าสัง่ ปฏบิตักิารใช้
สญัญาณมอืลกูเสอืสากล ทัง้ 9 สญัญาณ และการเขา้แถวตามรปูแบบ 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่งหวัใจไรเ้ดยีงสา 
   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี  3 
   1) พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลงมารช์ลกูเสอื 

   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนารว่มกนัถงึประสบการณ์ในการเดนิสวนสนาม 
ของลกูเสอืทุกปีทีผ่่านมา 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัแบ่งหมูล่กูเสอืออกเป็น . กลุ่ม เพื่อฝึกปฏบิตักิจิกรรมเป็นฐาน 

     ฐานที ่1    เรือ่ง  การถอืธงประจ ากองลกูเสอื 
     ฐานที ่2    เรือ่ง  การถอืป้ายกองลกูเสอื 
     ฐานที ่.    เรือ่ง  การเดนิสวนสนาม 
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปการฝึกปฏบิตัแิละวางแผนการฝึกสวนสนาม
นอกเวลาเพื่อเขา้รว่มกจิกรรมพธิสีวนสนามลกูเสอืประจ าปี 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ตน้ไทรกบัตน้ออ้ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

7. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืใชแ้ละปฏบิตัติาม ค าบอกค าสัง่ สญัญาณนกหวดี สญัญาณมอืและ
สญัญาณมอืลกูเสอืสากล ไดถู้กตอ้งรวดเรว็และพรอ้มเพรยีง 
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 5.2 สงัเกตจากการทีน่ายหมู่ลูกเสอืวางแผนการจดักจิกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
                 หวัหน้าฝ่ายงานวชิาการ 
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บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 

 
เพลง                                

วชิราวธุร าลึก 

      วชริาวุธพระมงกุฎเกลา้   เจา้ประชาก่อก าเนิดลกูเสอืมาขา้เลื่อมใส  
 พวกเราลกูเสอืเชือ้ชาตไิทย  เทอดเกยีรตพิระองคไ์วด้ว้ยภกัด ี 
 ลกูเสอืร าลกึนึกพระคุณเทอดบชูา ปฏญิญารกักษตัรยิช์าตศิาสน์ศร ี
 มาเถดิลกูเสอืสรา้งความด ี  เพื่อศกัดิศ์รลีกูเสอืไทย ดัง่ใจปอง 

 
เกียรติคณุลกูเสือ 

 เกยีรตคิุณลกูเสอืไทย    แพรไ่ปทัว่สากล  
ลกูเสอืไทยทุกคนตอ้งรกัษา   มุง่ท าดยีนืยนัตามค ามัน่สญัญา  
ดว้ยศรทัธาสามคัค ีมนี ้าใจ   มาเถดิมา  เรามาชา้อยูไ่ย   
ลกูเสอืไทยมาเรว็ไว    กา้วเดนิไปทีห่มายขา้งหน้า 
อยูก่นัคนละกองกเ็ป็นพีน้่องกนั มคีวามรู ้สูง้านไมห่วัน่ไหว 
มวีนิยัใจเยน็เป็นมติรคนทัว่ไป   อยูแ่ห่งใดสุขสนุกทุกเวลา 

 
มารช์ลกูเสือ 

 ลกูเสอื ลกูเสอื ไวศ้กัดิศ์รลีกูผูช้าย  ลกูเสอื ลกูเสอื ไวล้ายซลิกูเสอืไทย 
รกัเกยีรตริกัวนิยั แขง็แรงและอดทน  เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
แมล้ าบากตรากตร ากต็อ้งท าใหส้ าเรจ็  ท า ท า ท า ขา้สญัญาว่าจะท า  เสยีชพี 
อยา่เสยีสตัย ์รกัชาตใิหม้ัน่ไว้  ดว้ยนามอนัเกรยีงไกร พระมงกุฎทรงประธาน 
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ใบความรู้ 
       ระเบียบแถวลกูเสือ 
วิธีสัง่การในการฝึกระเบียบแถว  
 มหีลายวธิ ีไดแ้ก่ 
 1. การใชค้ าบอก/ ค าสัง่ 
 2. การใชส้ญัญาณแตร/ สญัญาณนกหวดี 
 .. การใชส้ญัญาณมอื และสญัญาณมอืลกูเสอืสากล 
การใช้สญัญาณนกหวีด 
   ใชใ้นการออกค าสัง่แก่ลกูเสอืในการฝึกประจ าวนั หรอืในโอกาสทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
อยูห่่างไกลจากลกูเสอื สญัญาณทีค่วรรูม้ดีงันี้ 

1. หวีดยาว 1  ครัง้    
(                      ) 
ความหมาย   - ถา้เคลื่อนทีอ่ยูใ่หห้ยดุ 
                  - ถา้หยดุอยูใ่หถ้อืว่าเป็นสญัญาณเตอืน, เตรยีมตวั หรอื คอยฟังค าสัง่ 

2. หวีดยาว 2 ครัง้   
(                                              )  ,  (                                              ) 
ความหมาย    - เดนิต่อไป,  เคลื่อนทีต่่อไป,  ท างานต่อไป 
ผูป้ฏบิตั ิ       - ปฏบิตักิจิกรรมทีก่ าลงัปฏบิตัอิยู่นัน้ต่อไป หรอื ใหป้ฏบิตั ิกจิกรรมทีส่ ัง่นัน้ต่อไป 

3. หวีดสัน้  1 ครัง้  หวีดยาว 1 ครัง้  สลบักนัไป หลายๆ ครัง้ 
  (                                 )  ,  (                                 ) 
ความหมาย     - เกดิเหตุ 
ผูป้ฏบิตั ิ        - ตรวจดเูหตุการณ์ก่อนว่ามอีะไรเกดิขึน้ ควรรวมกนัทีผู่ก้ ากบัลกูเสอื (ผูบ้งัคบับญัชา) 
ก่อน เพื่อการสัง่การต่อไป แลว้แต่กรณี 

4. หวีดสัน้ 3 ครัง้  หวีดยาว 1 ครัง้ ติดต่อกนัไปหลายๆ ชุด                             
  (                                                       ) , (                                                       ) 
ความหมาย   -  เรยีกนายหมูล่กูเสอืใหม้ารบัค าสัง่ 
ผูป้ฏบิตั ิ -  นายหมู่รบีมาพบผูใ้หส้ญัญาณ ถา้นายหมูไ่มอ่ยู ่หรอืไปพบไมไ่ดใ้หส้่งตวัแทนไป 

5. หวีดสัน้ติดต่อกนัหลายๆ ครัง้  
  (                                                   ) , (                                                      ) 
ความหมาย -  รวม, ประชุม หรอื รวมกอง 
ผูป้ฏบิตั ิ         - ทุกคนไปรวมกนัทีผู่ใ้หส้ญัญาณ 
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6. หวีดยาว 3 ครัง้ หวีดสัน้ 1 ครัง้ (เป่าได้เพียงชุดเดียว)    
 (                                                                              ) 
ความหมาย     - ชกัธงชาตลิงเวลา 18.00 น. โดยลกูเสอืบรกิาร 2คน 
ผูป้ฏบิตั ิ         - ในกรณอียูค่่ายพกัแรม เวลา 18.00 น. หมูบ่รกิารจะส่งตวัแทน 2 คน ท าหน้าทีช่กัธง
ชาตลิงทุกคนทีอ่ยูใ่นค่ายพกัแรมยนืตรงหนัหน้าไปทางเสาธง และ วนัทยหตัถ ์จนสิน้สุดสญัญาณ 
หมายเหต ุ เมือ่จะใชส้ญัญาณ (2) (3) (4) (5) หรอื (6) ใหใ้ชส้ญัญาณ (1) ก่อนทุกครัง้ 
เพื่อเป็นการเตอืนใหรู้ว้่าจะใชส้ญัญาณอะไร (เพิม่เตมิ) 
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การใช้สญัญาณมือ 
 ใชแ้ทนค าบอกค าสัง่ขณะทีผู่บ้งัคบับญัชาอยูห่่างไกลจากลกูเสอื หรอืไมส่ามารถทีจ่ะใชค้ าบอก
ใหล้กูเสอืไดย้นิทัว่ถงึ หรอืในกรณทีีต่อ้งการความสงบเงยีบ  ไดแ้ก่ 
1) เตรียม คอยฟังค าสัง่ หรือหยดุ 

การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนือศรีษะ มอืแบ นิ้วทัง้หา้เรยีงชดิตดิกนั หนัฝ่ามอืไป
ขา้งหน้า เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืหยดุการเคลื่อนไหวหรอืการกระท าใด ๆ ทัง้สิน้ พรอ้มกบันิ่งคอย
ฟังค าสัง่ โดยหนัหน้าไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อคอยฟังค าสัง่ แต่ถา้อยูใ่นแถวใหย้นืในท่าตรง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) รวม หรือ กลบัมา 

การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนือ ศรีษะ แบมอืไปขา้งหน้า นิ้วมอืทัง้หา้ชดิตดิกนั
และหมนุมอืเป็นวงกลมจากซา้ยไปขวา        
          เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหลู้กเสอืรวมกองรบีมาเขา้แถวรวมกนั 
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3) จดัแถวหน้ากระดานการใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนทัง้สอง 
ออกไปดา้นขา้งเสมอแนวไหล่  ฝ่ามอืแบไปขา้งหน้านิ้วเรยีงชดิตดิกนั เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ให้

ลกูเสอืจดัแถวหน้ากระดาน หนัหน้าไปหาผูใ้หส้ญัญาณ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) จดัแถวตอน 

การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนทัง้สองขา้งไปขา้งหน้าแนวเดยีวกบัไหล่  โดยใหแ้ขนขนานกนัและ
ฝ่ามอืแบเขา้หากนั เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืเขา้แถว ตอน หนัหน้าไปหาผูใ้หส้ญัญาณ 
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5) เคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางท่ีต้องการ 
   (ดา้นหน้า ขวา/ซา้ย กึง่ขวา/กึง่ซา้ย และด้านหลงั) 

การใหส้ญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณหนัหน้าไปยงัทศิทางทีต่อ้งการ โดยชแูขนขวาขึน้เหนือศรีษะสุด
แขนฝ่ามอืแบไปขา้งหน้า นิ้วชดิกนั แลว้ลดแขนลงขา้งหน้าใหเ้สมอแนวไหล่  

เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืวิง่ไปยงัทศิทางทีม่อืผูใ้หส้ญัญาณชีไ้ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) เร่งจงัหวะหรือท าให้เรว็ขึ้น 

การใหส้ญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณงอแขนขวามอื ก าเสมอบ่า ชขูึน้ตรงเหนือศรีษะแลว้ลดลงหลายๆ 
ครัง้ตดิต่อกนั  

เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืรบีวิง่หรอืเรง่จงัหวะสิง่ทีท่ าอยูใ่หเ้รว็ขึน้ 
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7) นอนลงหรือเข้าท่ีก าบงั 
การใหส้ญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหน้าใหเ้สมอแนวไหล่  ฝ่ามอืแบคว ่าลง

นิ้วชดิกนั พรอ้มกบัลดแขนลงขา้งหน้า แลว้ยกขึน้ทีเ่ดมิหลายๆ ครัง้ 
เมือ่ลกูเสอืเหน็สญัญาณนี้ใหร้บีนอนหรอืเขา้ทีก่ าบงัทนัที 

หมายเหตุ ก่อนการใหส้ญัญาณแต่ละท่าใหท้ าสญัญาณ ขอ้ 1) ก่อนทุกครัง้ไป เพื่อเป็นการเตอืนใหรู้ว้่า
จะใหส้ญัญาณอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ สญัญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 
 การฝึกอบรมลกูเสอืตามแบบสากลของลกูเสอืทุกประเภท ผูบ้งัคบับญัชาทีจ่ะเรยีกแถวตอ้ง 
เลอืกสถานทีโ่ล่งและกวา้งพอเหมาะกบัจ านวนของลกูเสอื ผูใ้หส้ญัญาณยนืตรงแลว้จงึใหส้ญัญาณเรยีก
แถว ค าเรยีกแถวของลกูเสอืส ารองใชค้ าว่า “แพค” ส่วนลกูเสอืสามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวสิามญั ใชค้ า
ว่า “กอง” 
1) ท่าพกัตามระเบียบ 

ขณะทีล่กูเสอือยูใ่นแถว ผูเ้รยีกแถวจะท าสญัญาณมอืเป็น 2 จงัหวะ ดงันี้ 
         จงัหวะที ่1 ก ามอืขวา งอขอ้ศอกใหม้อืทีก่ าอยูป่ระมาณหวัเขม็ขดั หนัฝ่ามอืทีก่ าเขา้หาหวัเขม็ขดั 
         จงัหวะที ่2 สลดัมอืทีก่ าและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมมุ 180 องศา ประมาณแนวเดยีวกบั
เขม็ขดัเป็นสญัญาณใหล้กูเสอื “พกั” ตามระเบยีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ท่าตรง ขณะลกูเสอืก าลงัพกัตามระเบยีบ ผูเ้รยีกแถวจะท าสญัญาณมอื เป็น 2 จงัหวะดงันี้ 
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จงัหวะที ่1 ก ามอืขวา แขนเหยยีดตรงไปทางขวา ใหม้อืก าอยูใ่นระดบัเดยีวกบัเขม็ขดั (เหมอืนกบัการ
สลดัแขนสัง่ “พกั” ในจงัหวะที ่2) 
จงัหวะที ่2 กระตุกหน้าแขนเขา้หาตวั ใหม้อืทีก่ ากลบัมาอยูต่รงหวัเขม็ขดั (เหมอืนจงัหวะที ่1 ของ
สญัญาณสัง่ พกั”) เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอื ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวา ลดแขนทีไ่ขวห้ลงัมาอยูใ่นท่า
ตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) แถวหน้ากระดานแถวเด่ียว 

การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวอยูใ่นท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปดา้นขา้งเสมอแนวไหล่ มอืแบ หนั
ฝ่ามอืไปขา้งหน้า นิ้วมอืเรยีงชดิตดิกนั  ลกูเสอืเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว หนัหน้าเขา้หาผูเ้รยีก โดย
นายหมู่ยนืทางซา้ยมอืของผูเ้รยีก กะใหผู้เ้รยีกอยูก่ึง่กลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 กา้ว ลกูหมู่
ยนืต่อกนัไปทางซา้ยมอืของนายหมู่จนถงึคนสุดทา้ยคอืรองนายหมู ่ 
   การจดัระยะเคยีง ถา้เป็น “ปิดระยะ” ระยะเคยีงจะเป็น 1 ช่วงศอก คอื ใหล้กูเสอืยกมอืซา้ยขึน้
เทา้สะโพก นิ้วเหยยีดชดิตดิกนัอยูป่ระมาณแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบกบัล าตวัและจดปลายศอก
ซา้ยของคนทีอ่ยูด่า้นขวา จดัแถวใหต้รงโดยสะบดัหน้าแลขวา ใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4 นบัจากตวัลกูเสอื
เองเมือ่ผูเ้รยีกตรวจแถวสัง่ว่า “นิ่ง” ใหล้ดมอืลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
   ถา้ “เปิดระยะ” ระยะเคยีงจะเป็นสุดช่วงแขนซา้ยของลกูเสอื โดยใหทุ้กคน (ยกเวน้คนทา้ยแถว) 
ยกแขนซา้ยขึน้เสมอไหล่ เหยยีดแขนตรงออกไปทางขา้ง คว ่าฝ่ามอืลง นิ้วชดิตดิกนั ใหป้ลายนิ้วซา้ย 
จดไหล่ขวาของคนต่อไป จดัแถวใหต้รงโดยนายหมูย่นืแลตรงเป็นหลกั ลกูหมูส่ะบดัหน้าแลขวา 
ใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “นิ่ง” จงึลดมอืลง สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 



86 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต   ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 

4) แถวตอนเรียงหน่ึง (กรณมีหีลายหมู่จะเรยีกว่า “แถวตอนหมู”่) 
การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวอยูใ่นท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปขา้งหน้าเสมอแนวไหล่  

มอืแบหนัฝ่ามอืเขา้หากนั นิ้วเรยีงชดิตดิกนั 
ลกูเสอืเขา้แถวตอนเรยีงหน่ึงโดยนายหมูย่นืตรงเป็นหลกัขา้งหน้าผูเ้รยีก กะใหห้่างจากผูเ้รยีก

ประมาณ 6 กา้ว ลกูหมูเ่ขา้แถวต่อหลงันายหมูต่่อๆ กนัไปจดัแถวใหต้รงคอคนหน้า ระยะต่อระหว่าง
บุคคล 1 ช่วงแขน และปิดทา้ยดว้ยรองนายหมู ่ 
 

 
 
 
 
 
 
5) แถวตอนหมู่ 

แถวตอนเรยีงหน่ึงหลายหมูเ่รยีกว่า  
“แถวตอนหมู”่ สมมตุวิ่าม ี5 หมู ่ใหห้มูท่ีอ่ยูต่รงกลางคอืหมูท่ี ่3 ยนืเป็นหลกัตรงหน้าผูเ้รยีก ห่างจาก
ผูเ้รยีกประมาณ 6 กา้ว หมู่ที ่2 และหมูท่ี ่1 เขา้แถวอยูใ่น 
แนวเดยีวกนัไปทางซา้ยมอืของผูเ้รยีก ส่วนหมู่ที ่4  
และหมูท่ี ่5 กเ็ขา้แถวอยูใ่นแนวเดยีวกนั แต่ไปทางขวามอืของผูเ้รยีก ระยะเคยีงระหว่างหมู่ประมาณ 
1 ช่วงศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน  

 

 

 
 
 
 
 
 
6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ 

การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง เหยยีดแขนตรงไปขา้งหน้า 
ขนานกบัพืน้ งอขอ้ศอกขึน้เป็นมมุฉาก หนัหน้ามอืเขา้หากนั   

ลกูเสอืหมูแ่รกเขา้แถวตรงหน้าผูเ้รยีก อยูห่่างจากผูเ้รยีกประมาณ 6 กา้ว นายหมู่ 
อยูท่างซา้ยมอืของผูเ้รยีก กะใหก้ึง่กลางของหมูอ่ยูต่รงหน้าผูเ้รยีก ลกูหมูย่นืต่อๆ ไปทางซา้ย 
ของนายหมู ่เวน้ระยะเคยีง 1 ช่วงศอก 
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   หมูอ่ื่น ๆ เขา้แถวหน้ากระดานขา้งหลงัหมูแ่รก ซอ้น ๆ กนัไปตามล าดบั เวน้ระยะต่อ 
ระหว่างหมูป่ระมาณ 1 ช่วงแขน 
   การจดัแถว เมือ่ผูส้ ัง่ว่า “จดัแถว” ใหทุ้กคน (ยกเวน้คนสุดทา้ย) ยกมอืซา้ยขึน้เทา้สะโพก  
นิ้วเหยยีดชดิกนั นิ้วกลางอยูใ่นแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบล าตวั จดัแถวใหต้รงโดยนายหมู่ 
ยนืแลตรงเป็นหลกั ลกูหมูส่ะบดัหน้าแลขวาใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4  
 การตรวจแถว ผูเ้รยีกแถวตรวจการจดัแถวแลว้ จงึสัง่ “นิ่ง” ลกูเสอืทุกคนลดแขนลง 
พรอ้มสะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ 
   ผูเ้รยีกยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง  
งอขอ้ศอกเป็นมมุฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดยีวกบัไหล่ หนัหน้ามอืไปขา้งหน้า ใหล้กูเสอื
เขา้แถวเช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่เวน้ระยะต่อระหว่างหมูข่ยายออกไปทางดา้นหลงั 
ห่างกนัหมูล่ะประมาณ 3 ช่วงแขน หรอื . กา้ว 
   การจดัแถว และตรวจแถว ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมูปิ่ดระยะ 
 

 
 
 
 
 
 
8) แถวรปูคร่ึงวงกลม 

การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง แบมอืทัง้ 2 ขา้ง แขนเหยยีดตรงดา้นหน้า 
และลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอืเขาหาตวั ขอ้มอืขวาไขวท้บัขอ้มอืซา้ย แลว้โบกผ่านล าตวัชา้ ๆ  
เป็นรปูครึง่วงกลม  3 ครัง้ 
   นายหมูล่กูเสอืหมูแ่รกยนือยู่ในแนวเดยีวกบัผูเ้รยีกทางดา้นซา้ย ห่างจากผูเ้รยีกพอสมควร 
ลกูหมูย่นืต่อ ๆ กนัไปทางซา้ยมอืของนายหมู ่เวน้ระยะเคยีง 1 ช่วงศอก (มอืเทา้สะโพก)  
สะบดัหน้าไปทางขวารอค าสัง่ “นิ่ง” 
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   หมูท่ี ่2 และหมูอ่ื่น ๆ เขา้แถวต่อจากดา้นซา้ยของหมู่แรก ตามล าดบั เวน้ระยะระหว่างหมู ่ 
1 ช่วงศอก รองนายหมูสุ่ดทา้ย จะยนืตรงดา้นขวาของผูเ้รยีก ในแนวเดยีวกนักบันายหมู ่หมูแ่รก  
  การจดัแถว ยกมอืซา้ยขึน้ทาบสะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเวน้นายหมู ่หมูแ่รก)  
จดัแถวใหเ้ป็นรปูครึง่วงกลม 
   การตรวจแถว ผูเ้รยีกแถวตรวจการจดัแถวแลว้ จงึสัง่ “นิ่ง” ลกูเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบั
สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
9) แถวรปูวงกลม  
   ก. การเรียกแถวแบบผูเ้รียกแถวยืนอยู่ก่ึงกลางของวงกลม(แก้ไขจากเดิม) 
   การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง แบมอืทัง้ 2 ขา้ง แขนเหยยีดตรงลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอื 
เขา้หาตวั ขอ้มอืขวาไขวท้บัขอ้มอืซา้ย แลว้โบกผ่านล าตวัประสานกนัจากดา้นหน้าจดดา้นหลงั   
(โบกผ่านล าตวั 3 ครัง้) 
   ลกูเสอืหมูแ่รกยนืดา้นซา้ยมอืของผูเ้รยีก เขา้แถวเช่นเดยีวกบัแถวครึง่วงกลม ส่วนหมู ่2 และหมู่
ต่อ ๆ ไปอยูท่างดา้นซา้ยของหมูท่ีอ่ยูก่่อนตามล าดบั จนคนสุดทา้ย(รองนายหมู)่ของหมูสุ่ดทา้ยไปจดกบั
นายหมูข่องหมูแ่รก ถอืผูเ้รยีกเป็นศูนยก์ลาง    การจดัแถว ลกูเสอืยกมอืซา้ยขึน้เทา้สะโพก สะบดัหน้า
ไปทางขวา (ยกเวน้นายหมู ่หมูแ่รก)  จดัแถวใหเ้ป็นรปูวงกลมการตรวจแถว ผูเ้รยีกแถวตรวจการจดั
แถวแลว้ จงึสัง่ “นิ่ง” ลกูเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง และน่ิง 
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ข. การเรียกแถวแบบผูเ้รียกอยู่ท่ีเส้นรอบวง 
   การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืขวา เหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหน้า  
ยกขึน้บน และเลยไปขา้งหลงั หมนุกลบัมาดา้นหน้า ท า 3 ครัง้ 
 ลกูเสอืหมูแ่รกยนืชดิดา้นซา้ยมอืของผูเ้รยีก หมูท่ี ่2 และหมูต่่อๆ ไปอยูท่างซา้ยมอืของหมู่ 
ทีอ่ยูก่่อนตามล าดบั จนรองนายหมูข่องหมูสุ่ดทา้ยไปจดขวามอืของผูเ้รยีกใหผู้เ้รยีกอยูใ่นเสน้รอบวง 
 การจดัแถวและการตรวจแถว กระท าเช่นเดยีวกบัแบบแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) แถวรศัมหีรือล้อเกวียน (CART WHEEL)  (เพ่ิมเติม) 

ผู้เรยีกแถวยนือยู่ในท่าตรง มอืขวาแบคว ่ากางนิ้วออกทุกนิ้ว ชูแขนไปขา้งหน้าท ามุมประมาณ 
45 องศา ใหม้องเหน็ได ้แลว้เรยีก “แพค็” หรอื “กอง” 
 ให้ลูกเสอืทุกหมู่มาเขา้แถวเป็นรปูหมู่แถวตอนหน้าผู้เรยีก ห่างจากผู้เรยีกประมาณ 6 ก้าว เป็น
รปูรศัมโีดยให้หมู่แรกอยู่ด้านหน้าทางซ้ายมอืผู้เรยีกประมาณ  45  องศา หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ดา้นซา้ยของหมูแ่รกตามล าดบั ถอืผูเ้รยีกเป็นจุดศูนยก์ลาง ระยะต่อของแต่ละหมูร่ะหว่างบุคคลประมาณ 
1 ช่วงแขน ระยะเคยีงระหว่างนายหมู่ต่อนายหมู่พอสมควร และนายหมู่ หมู่สุดท้ายจะอยู่ด้านหน้าทาง
ขวามอืของผูเ้รยีกประมาณ 45 องศา 
 การเขา้แถว ให้ลูกเสอืทุกคน (เวน้คนอยู่หวัแถวของแต่ละหมู่) เหยยีดแขนซ้ายไปขา้งหน้า สูง
เสมอแนวไหล่คว ่าฝ่ามอืใหป้ลายนิ้วมอืจดหลงัของคนหน้าพอด ี ผูเ้รยีกแถวจดัแถวแลว้สัง่ “นิ่ง” ลูกเสอื
ทุกคนลดแขนลงพรอ้มกนัและนิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รียกแถว 
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11) แถวส่ีเหล่ียมเปิดด้านหน่ึง (เพ่ิมเติม) 
ผูเ้รยีกแถวยนือยู่ดา้นหนึ่ง (ซึง่เป็นดา้นเปิด) ศอกงอยกแขนทัง้สองขึน้ขา้งหน้า  ใหห้น้าแขนทัง้

สองไขวก้นัตรงฝ่ามอื ฝ่ามอืทัง้สองแบเหยยีดหนัไปขา้งหน้า  ฝ่ามอืขวาทบัหลงัมอืซา้ย ประมาณแนวลูก
คาง เป็นสญัญาณ ถ้ามลีุกเสือ 3 หมู่ ให้เข้าแถวในอีก 2 ด้านที่เหลือ โดยมีนายหมู่ 1 เข้าแถวหน้า
กระดานแถวเดี่ยวทางด้านซ้ายของผู้เรยีก หนัหน้าเข้าในรูปเหลี่ยม หมู่ 2 เข้าแถวหน้ากระดานแถว
เดยีวดา้นตรงขา้มกบัผูเ้รยีก หนัหน้าเขา้หาผูเ้รยีก และหมู่ 3 เขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่วตรงขา้มกบั
หมู ่1 ทางดา้นขวาของผูเ้รยีก 
 การเขา้แถวใหลู้กเสอืทุกคนปฏบิตัเิหมอืนกบัการเขา้แถวหน้ากระดาน  เวน้ระยะตรงมุมของแต่
ละดา้นใหเ้ท่ากนัพอควรไมซ่อ้นหรอืตรงกนั 

ถา้มลีกูเสอืมากกว่า 3 หมู ่ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของผูเ้รยีกแถว แต่ควรใหด้า้นซา้ยมอืกบัดา้นขวามอื
มจี านวนเท่ากนั  เมือ่มผีูเ้รยีกแถวตรวจแถวเรยีบรอ้ยแลว้สัง่นิ่ง ลกูเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มสะบดัหน้าอยูใ่น
ท่าตรง  (อา้งคู่มอืการฝึกระเบยีบแถวลกูเสอื ของ ส านกังานคณะกรรมการลกูเสอืแห่งชาต ิพ.ศ. 2520) 
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การฝึกระเบียบแถวบคุคลท่ามือเปล่า 
การฝึกระเบยีบแถว  เป็นการฝึกใหล้กูเสอืเกดิความพรอ้มเพรยีง  มรีะเบยีบวนิัย  และความ

สามคัครีวมทัง้สามารถฟังและปฏบิตัติามค าสัง่ได้ 
1. ท่าตรง 
ค าบอก  “แถว - ตรง” 
การปฏิบติั  ยนืใหส้น้เทา้ชดิและอยู่ในแนวเดยีวกนั  ปลายเท้าแบะออกขา้งละเท่ากนั  ห่างกนัประมาณ 
1 คบื (ท ามุม 45 องศา) เข่าเหยยีดตงึและบบีเขา้หากนั ล าตวัยดืตรงอกผาย  ไหล่เสมอกนั  แขนทัง้สอง
ห้อยอยู่ข้างตัวและเหยียดตรง พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ตึง  นิ้วมือเหยียดและชิดกัน  
นิ้วกลางตดิขาตรงกึง่กลางประมาณแนวตะเขบ็กางเกง  เปิดฝ่ามอืออกเลก็น้อย   ล าคอยดืตรงไมย่ืน่คาง  
ตาแลตรงไปขา้งหน้าไดร้ะดบั  น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทัง้สองเท่า ๆ กนั และน่ิง   
หมายเหต ุ  1. ท่าตรงเป็นท่าเบือ้งตน้และเป็นรากฐานของการปฏบิตัทิ่าอื่น ๆ 
  2. ใชเ้ป็นท่าส าหรบัแสดงการเคารพไดท้่าหนึ่ง 
2.  ท่าพกั 

ก. ท่าพกั  เป็นท่าเปลีย่นอริยิาบถจากท่าตรง เพื่อช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีดซึง่ม ี 4  ท่า ดงันี้ 
ค าบอก  “พกั” 
การปฏิบติั  หย่อนเข่าขวาก่อน ต่อไปจงึหย่อนและเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเปลี่ยนเข่า
พกัไดต้ามสมควร แต่เท้าทัง้สองคงอยู่กบัที่ หา้มพูด เมื่อได้ยนิค าบอกว่า “แถว” ใหย้ดืตวัขึน้และจดัทุก
ส่วนของรา่งกายอยูใ่นท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครัน้เมื่อไดย้นิค าบอกว่า “ตรง” ใหก้ระตุกเข่าขวาโดยเรว็
และแขง็แรง กลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง  

ข.  ท่าพกัตามระเบียบ ใชพ้กัในโอกาสรอพธิกีารต่างๆ เช่น รอรบัการตรวจพลสวนสนาม  
หรอืรออยูใ่นแถวกองเกยีรตยิศ ฯลฯ 
ค าบอก  “ตามระเบยีบ, พกั” 
การปฏิบติั  แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ ๓๐ ซม. (หรอืประมาณเกือบครึง่ก้าวปกติ) อย่าง
แขง็แรงและองอาจ พรอ้มกบัจบัมอืไขวห้ลงั ใหห้ลงัมอืเขา้หาตวั    มอืขวาทบัมอืซา้ยน้ิวหวัแมม่อืขวาจบั
นิ้วหวัแม่มอืซ้าย หลงัมอืซ้ายแนบตดิล าตวัในแนวกึ่งกลางหลงัและอยู่ใต้เขม็ขดัเลก็น้อย ขาทัง้สองตึง 
น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทัง้สองเท่า ๆ กนั และน่ิง 
 เมื่อได้ยนิค าบอกว่า “แถว - ตรง”  ให้ชกัเท้าซ้ายชดิเท้าขวาอย่างแขง็แรง พรอ้มกบัมอืทัง้สอง
กลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดมิ 

ค. ท่าพกัตามสบาย ใชพ้กัในโอกาสทีร่อรบัค าสัง่ เพื่อปฏบิตัต่ิอไปเป็นระยะเวลาสัน้ๆ เช่น  
เมือ่ผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรบัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
ค าบอก  “ตามสบาย, พกั” 
การปฏิบติั  หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดยีวกบั “พกั” ต่อไปจงึเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสบายและพูดจากนั
ได ้แต่เทา้ขา้งหนึ่งตอ้งอยูก่บัที ่ถา้มไิดร้บัอนุญาตใหน้ัง่จะนัง่ไมไ่ด้ 
 เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “แถว - ตรง” ใหป้ฏบิตัอิยา่งเดยีวกบัท่าพกัปกต ิ
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ง.  ท่าพกันอกแถว ใชพ้กัในโอกาสทีต่อ้งรอค าสัง่ เพื่อปฏบิตัต่ิอไปเป็นระยะเวลานานๆ 
ค าบอก “พกัแถว” 
การปฏิบติั  ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัท ีแต่ต้องอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงนัน้ และไม่ท าเสยีงอกึทกึ 
เมื่อได้ยนิค าบอกว่า “แถว” ให้รบีกลบัมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเรว็  ในรูปแถวเดิม และเมื่อจดัแถว
เรยีบรอ้ยแลว้ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกว่าจะมคี าบอกค าสัง่ต่อไป 
หมายเหต ุ ส าหรบัท่าพกั 
 ท่าพกั เป็นท่าทีเ่ปลีย่นอริยิาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครง่เครยีดตามโอกาสต่าง ๆ คอื 

1. พกัตามปกต ิ ใชพ้กัในโอกาสระหว่างฝึกสอน เพื่ออธบิายหรอืแสดงตวัอยา่งแก่ลกูเสอื 
2. พกัตามระเบยีบ  ใชพ้กัในโอกาสเกีย่วกบัพธิกีารต่าง ๆ เช่น ตรวจพลสวนสนาม หรอื

อยูใ่นแถวกองเกยีรตยิศ ฯลฯ 
3. พกัตามสบาย ใช้พกัในโอกาสที่ต้องรอรบัค าสัง่เพื่อปฏบิตัิต่อไปเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ 

เช่น  เมือ่ผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรบัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
4.พกันอกแถว ใชพ้กัในโอกาสทีต่อ้งรอรบัค าสัง่ เพื่อปฏบิตัต่ิอไปเป็นระยะเวลานาน ๆ 

จ. ท่าเลิกแถว 
ค าบอก “เลกิแถว” 
การปฏิบติั เมือ่ไดย้นิค าว่า “เลกิแถว”  ใหล้กูเสอืทุกคนทีอ่ยูใ่นแถวกระจายออกไปจากแถวโดยเรว็ 
 
3.  ท่าเคารพ 

1) วนัทยหตัถ ์เป็นท่าแสดงการเคารพเมือ่ยูล่ าพงันอกแถวของลกูเสอืทุกประเภท  
โดยปฏบิตัต่ิอจากท่าตรง แบ่งออกเป็นการฝึกขัน้ตน้ และเมือ่มผีูร้บัการเคารพ 

1.1 การฝึกขัน้ต้น 
ค าบอก  "วนัทยหตัถ"์ และ “มอืลง” 
การปฏิบติั 
ยกมอืขวาขึน้โดยเรว็และแขง็แรง จดันิ้วแบบเดยีวกบัท่ารหสัของลกูเสอื ปลายนิ้วชีแ้ตะขอบล่าง

ของหมวกค่อนไปขา้งหน้าเลก็น้อยในแนวหางตาขวา (ถา้ไมส่วมหมวกใหป้ลายน้ิวชีแ้ตะทีห่างตาขวา)
เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขา้งประมาณแนวไหล่ นิ้วเหยยีดตรง
เรยีงชดิตดิกนั ขอ้มอืไมห่กั และเปิดฝ่ามอืขึน้ประมาณ .0 องศา ถา้อยูใ่นทีแ่คบใหล้ดศอกลง 
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอื่นตอ้งไมเ่สยีลกัษณะท่าตรง 

เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “มอืลง” ใหล้ดมอืขวามลงอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง 
(ส าหรบัลกูเสอืส ารองใหท้ าวนัทยหตัถ ์2 นิ้ว คอืนิ้วชีแ้ละนิ้วกลางเหยยีดตรง  

ส่วนน้ิวทีเ่หลอืงอเขา้หาฝ่ามอื) 
1.2 เมือ่มีผู้รบัการเคารพเคลือ่นทีม่าจากทางขวาหรือทางซ้าย 
ค าบอก  "ทางขวา (ทางซา้ย, ตรงหน้า) – วนัทยหตัถ"์  
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การปฏิบติั 
สะบดัหน้าไปยงัผูร้บัการเคารพ พรอ้มกบัยกมอืขวาท าวนัทยหตัถก่์อนถงึผูร้บัการเคารพ . กา้ว 

ตามองจบัไปทีผู่ร้บัการเคารพ และหนัหน้าตาม จนกว่าผูร้บัการเคารพจะผ่านพน้ไปแลว้ 2 กา้ว   
จากนัน้สะบดัหน้ากลบัพรอ้มกบัลดมอืลง  

ถา้ผูร้บัการเคารพไมไ่ดเ้คลื่อนทีผ่่าน ใหส้ะบดัหน้ากลบัพรอ้มกบัลดมอืลงตามค าบอกว่า “มอืลง” 
ถา้ผูร้บัการเคารพอยูต่รงหน้ากป็ฏบิตัไิดโ้ดยไมต่อ้งสะบดัหน้า 
2) แลขวา (ซ้าย) – ท า เป็นท่าแสดงการเคารพ เมือ่ลกูเสอือยูใ่นแถวมอืเปล่าหรอืถอือาวุธ 

ทีท่ าท่าวนัทยาวุธไมไ่ด ้และเป็นท่าแสดงการเคารพตามล าพงันอกแถวของลกูเสอื ในกรณทีีไ่มส่ามารถ
แสดงการเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ์ 

ค าบอก  "แลขวา (ซา้ย) – ท า"  
การปฏิบติั 
สะบดัหน้าไปทางขวา(ซา้ย) ประมาณกึง่ขวา(ซา้ย) ก่อนถงึผูร้บัการเคารพ . กา้ว ตามองจบัไป

ทีผู่ร้บัการเคารพ พรอ้มกบัหนัหน้าตามจนกว่าผูร้บัการเคารพจะผ่านพน้ไปแลว้ 2 กา้ว  แลว้สะบดัหน้า
กลบัทีเ่ดมิ 

ถา้ผูร้บัการเคารพไมไ่ดเ้คลื่อนทีผ่่าน ใหส้ะบดัหน้ากลบัทีเ่ดมิตามค าบอกว่า “แล – ตรง” 
ข้อแนะน าในการแสดงการเคารพ 
 การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที ่แขนตอ้งไมแ่กว่ง คงเหยยีดตรงตลอดปลายน้ิว 

และหอ้ยอยูข่า้งตวั(มอืไมต่ดิขาเหมอืนอยา่งอยูก่บัที)่ 
 รศัมแีสดงการเคารพ ถอืเอาระยะทีม่องเหน็เครือ่งหมายหรอืจ าไดเ้ป็นเกณฑ์ 
 กรณเีขา้แถวรวมกบัลกูเสอืถอือาวุธ เมือ่ไดย้นิค าบอก “ทางขวา(ซา้ย) – ระวงั – วนั

ทยา – วุธ” ใหท้ าท่าแลขวา(ซา้ย) พรอ้มกบัผูท้ าวนัทยาวุธ และท าท่า “แลตรง”  
เมือ่ขาดค าบอกว่า “เรยีบ – อาวุธ” 

 ในเวลาเคลื่อนที ่เมือ่จะตอ้งแสดงการเคารพโดยวธิหียดุ ก่อนผูร้บัการเคารพจะเขา้มาถงึ
ระยะแสดงการเคารพ ใหท้ าท่าหนัในเวลาเดนิไปทางทศิทีผู่ร้บัการเคารพจะผ่านมา  
โดยหยดุชดิเทา้ในท่าตรงแลว้แสดงการเคารพ เมือ่เลกิการเคารพแลว้ใหท้ าท่าหนัไป 
ในทศิทางเดมิ และกา้วเทา้หลงัเคลื่อนทีต่่อไปโดยไมต่้องชดิเทา้ 

 ในโอกาสทีผู่ร้บัการเคารพอยูก่บัที ่ผูแ้สดงการเคารพไม่ตอ้งหยดุแสดงการเคารพ 
 การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เช่น ในหน้าทีเ่วรยาม ใหว้ิง่เขา้ไป 

หยดุยนืห่างจากผูร้บัการเคารพ . กา้ว แลว้แสดงการเคารพ หลงัจากทีร่ายงานจบ 
หรอืซกัถามเสรจ็แลว้ ใหล้ดมอืลง(จากวนัทยหตัถ)์หรอืเรยีบอาวุธ(จากวนัทยาวุธ)  
และกลบัไปปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 
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4.  ท่าหนัอยู่กบัท่ี 
เป็นท่าทีช่่วยปรบัเปลีย่นทศิทางการหนัหน้าของแถว  แต่ก่อนทีจ่ะมคี าบอกใหแ้ถวหนัไป 

ยงัดา้นใด  ตอ้งใหแ้ถวอยูใ่นท่าตรงเสยีก่อน  ท่าหนัอยูก่บัทีม่ ี 3  ท่า  ดงันี้ 
1)  ท่าขวาหนั เป็นท่าทีท่ าใหแ้ถวหนัไปทางดา้นขวา 
ค าบอก  "ขวา – หนั"  
การปฏิบติั ม ี2 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 เปิดปลายเทา้ขวาและยกสน้เทา้ซา้ย ทนัใดนัน้ใหห้นัตวัไปทางขวาจนได้ 90 องศา 

พรอ้มกบัหมนุเทา้ทัง้ 2 ขา้งตาม โดยใหส้น้เทา้และปลายเทา้ซึง่เป็นหลกัตดิอยูก่บัพืน้ น ้าหนกัตวัอยูท่ี่
เทา้ขวา ขาซา้ยเหยยีดตงึ บดิสน้เทา้ซา้ยออกขา้งนอกเลก็น้อย ล าตวัยดืตรง แขนแนบชดิกบัล าตวั 

 จงัหวะที ่2 ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวาในลกัษณะท่าตรงอยา่งรวดเรว็และแขง็แรง 
2)  ท่าซ้ายหนั เป็นท่าทีท่ าใหแ้ถวหนัไปทางดา้นซา้ย 
ค าบอก  "ซา้ย – หนั"   
การปฏิบติั  ปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะเช่นเดยีวกบัท่าขวาหนั แต่เปลีย่นหนัไปทางซา้ยแทน  

และใหเ้ทา้ซา้ยเป็นหลกัอยูก่บัทีแ่ลว้ดงึเทา้ขวามาชดิ 
3)  ท่ากลบัหลงัหนั เป็นท่าส าหรบัเปลีย่นการหนัหน้าของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลงั 
ค าบอก  "กลบัหลงั – หนั"   
การปฏิบติั ท าเป็น 2 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 ท าเช่นเดยีวกบัท่าขวาหนัจงัหวะที่ 1 แต่หนัเลยไปจนกลบัจากหน้าเป็นหลงั

ครบ 180 องศา ใหป้ลายเทา้ซา้ยหนัไปหยุดอยูข่า้งหลงั เฉียงซา้ยประมาณครึง่ก้าวและอยูใ่นแนว 
สน้เทา้ขวา 

จงัหวะที ่ 2 ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวาในลกัษณะท่าตรงอยา่งรวดเรว็และแขง็แรง 
5.  ท่าเดิน 

เป็นท่าทีช่่วยใหก้ารเคลื่อนยา้ยหรอืการเดนิขบวนของแถวดเูป็นระเบยีบและสง่างาม   
ก่อนทีจ่ะมคี าบอกใหเ้ดนิตอ้งใหแ้ถวอยูใ่นท่าตรงเสยีก่อน ม ี6 ท่า 

1) เดินตามปกติ 
ค าบอก  "หน้า – เดนิ" 
การปฏิบติั 
โน้มน ้าหนกัตวัไปขา้งหน้า  พรอ้มกบัก้าวเทา้ซา้ยออกเดนิก่อน ขาเหยยีดตงึปลายเทา้งุม้   

สน้เทา้สงูจากพืน้ประมาณ 1 คบื เมือ่จะวางเทา้และก้าวเทา้ต่อไป ใหโ้น้มน ้าหนกัตวัไปขา้งหน้า 
ตบเตม็ฝ่าเทา้อย่างแขง็แรง แลว้จงึกา้วเทา้ขวาตาม โดยเดนิตบเทา้ซา้ยและขวาสลบักนัเป็นจงัหวะ 
อยา่งต่อเนื่อง  ทรงตวัและศรีษะอยูใ่นท่าตรง แกว่งแขนตามปกตเิฉียงไปขา้งหน้าและขา้งหลงั 
พองาม เมือ่แกว่งแขนไปขา้งหน้าขอ้ศอกงอเลก็น้อย เมือ่แกว่งแขนไปขา้งหลงัใหแ้ขนเหยยีดตรง 
ตามธรรมชาต ิหนัหลงัมอืออกนอกตวั แบมอื นิ้วมอืเรยีงชดิตดิกนั 
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ความยาวของกา้วนบัจากสน้เทา้ถงึสน้เทา้ ประมาณ 40 – 60 ซม. รกัษาความยาวของกา้ว 
ใหค้งที ่อตราความเรว็ในการเดนินาทลีะ 90 – 100 กา้ว การเดนิเป็นหมูต่อ้งเดนิใหพ้รอ้มกนั  
ถา้มจีงัหวะตอ้งเดนิใหเ้ขา้จงัหวะ 

2) เดินตามสบาย 
ค าบอก  "เดนิตามสบาย" 
การปฏิบติั 
เปลีย่นจากเดนิตามปกตเิป็นเดนิตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดยีวกบัเดนิปกต ิแต่อตัราความเรว็ 

ในการเดนินาทลีะ 120 – 150 กา้ว ไมต่อ้งรกัษาท่าทางใหเ้ครง่ครดั การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ าเป็น 
ตอ้งเดนิใหพ้รอ้มกนั  อาจพดูกนัไดเ้วน้แต่จะมคี าสัง่หา้ม 

3) เปล่ียนเท้า 
ค าบอก  "เปลีย่นเทา้" 
การปฏิบติั 
กา้วเทา้ไปขา้งหน้าอกี 1 กา้ว ยัง้ตวัพรอ้มกบักา้วเทา้หลงัใหป้ลายเทา้หลงัชดิสน้เทา้หน้า  

และกา้วเทา้หน้าออกเดนิต่อไป  
4) เดินคร่ึงก้าว 
ค าบอก  "ครึง่กา้ว – เดนิ" 
การปฏิบติั 
เปลีย่นจากเดนิตามปกตเิป็นเดนิตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดยีวกบัเดนิปกต ิแต่อตัราความเรว็ 

ในการเดนินาทลีะ 120 – 150 กา้ว ไมต่อ้งรกัษาท่าทางใหเ้ครง่ครดั การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ าเป็นตอ้งเดนิให้
พรอ้มกนั  อาจพดูกนัไดเ้วน้แต่จะมคี าสัง่หา้ม 

ถา้จะใหเ้ดนิเตม็ก้าวต่อไป  ใหใ้ชค้ าบอกว่า “หน้า – เดนิ” ส่วนท่าหยดุจากท่าเดนิครึง่กา้วปฏบิตัิ
เช่นเดยีวกบัท่าเดนิปกต ิ

5) ซอยเท้า 
ค าบอก  "ซอยเทา้ – ท า” 
การปฏิบติั 
เมือ่หยดุอยูก่บัที ่ถา้ไดย้นิค าบอกว่า "ซอยเทา้ – ท า” ใหย้กเทา้ขึน้ลงสลบักนัอยูก่บัที ่

ตามจงัหวะการเดนิในครัง้นัน้ โดยยกเทา้ซา้ยขึน้ก่อน เทา้ทีย่กขึน้นัน้พืน้รองเทา้ตอ้งสงูจากพืน้ 
ประมาณ 1 คบื มอืและการแกว่งแขนเป็นไปตามท่าเดนิครัง้นัน้ 

ถา้ก าลงัเดนิ เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า "ซอยเทา้ – ท า” ไมว่่าเทา้ใดจะตกถงึพืน้กต็าม ใหเ้ดนิต่อไป
อกี 1 กา้ว แลว้กา้วเทา้หลงัใหส้น้เทา้หลงัเสมอแนวเดยีวกบัสน้เทา้หน้า และยกเทา้เดมินัน้ขึน้ก่อน  
ต่อไปเป็นการปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัเมือ่หยดุอยูก่บัที่ 

ทัง้ 2 แบบ เมือ่จะใหเ้ดนิต่อไป ใชค้ าบอกว่า “หน้า – เดนิ” เมือ่เทา้ซา้ยตกถงึพืน้ ซอยเทา้ขวา
อยูก่บัที ่แลว้กา้วเทา้ซา้ยออกเดนิต่อไป ถา้จะใหห้ยดุใชค้ าบอกว่า “แถว – หยดุ” เช่นเดยีวกบัท่าหยดุ 
ในเวลาเดนิ   ในการฝึกถา้ลูกเสอืคนใดซอยเทา้ผดิ ใหซ้อยเทา้ซ ้าเทา้เดมิอกีหนึ่งครัง้  
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6) เดินเฉียง 
ค าบอก  "เฉียงขวา (ซา้ย), ท า" 
การปฏิบติั 
เมือ่ขาดค าบอกว่า “ท า” ในขณะทีเ่ทา้ขวา(ซา้ย)ตกถงึพืน้ ใหก้า้วเทา้ซา้ย(ขวา)ออกเดนิต่อไป 

พรอ้มกบับดิปลายเทา้และหนัตวัไปทางกึง่ขวา(ซา้ย) แลว้กา้วเทา้หลงัเดนิไปในทศิทางใหมท่ีเ่ป็นมุม  
45 องศากบัทศิทางเดมิโดยต่อเนื่อง ไมม่กีารหยดุชะงกั จงัหวะกา้วเป็นไปตามจงัหวะของท่าเดนิครัง้นัน้
 ถา้จะใหก้ลบัมาเดนิในทศิทางเดมิ ใชค้ าบอกว่า “เดนิตรง” ลกูเสอืกา้วเทา้ท ากึง่ซา้ย(ขวา) 
แลว้เดนิตรงไปขา้งหน้าต่อไป ค าบอกตอ้งบอกในขณะทีเ่ทา้ซา้ย(ขวา)ตกถงึพืน้ 
6.  ท่าหยดุ 

เป็นท่าทีต่ดิตามมาจากท่าเดนิ  ซึง่ช่วยท าใหก้ารหยดุแถวของลกูเสอืมคีวามพรอ้มเพรยีงกนั 
ค าบอก  "แถว – หยดุ"  
การปฏิบติั 
ขณะก าลงัเดนิตามปกต ิ เมือ่ไดย้นิค าบอก  "แถว – หยดุ" ไมว่่าเทา้ขา้งใดขา้งหนึ่ง 

จะตกถงึพืน้กต็าม ใหป้ฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ คอื 
จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ต่อไปอกี 1 กา้ว 
จงัหวะที ่2 ชกัเทา้หลงัชดิเทา้หน้าในลกัษณะท่าตรง อยา่งแขง็แรง 

7.  ท่าก้าวทางข้าง 
ใชฝึ้กลกูเสอืเพื่อน าไปใชต้ามล าพงัในแถว และเมือ่มกีารจดัหรอืรน่แถวในระยะสัน้ๆ  

ซึง่ตอ้งการความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เช่น ในพธิตีรวจพลสวนสนาม เป็นตน้  
ค าบอก  "กา้วทางขวา (ซา้ย), ท า"  
การปฏิบติั 
ยกสน้เทา้ทัง้สองขา้ง แลว้กา้วเทา้ขวา(ซา้ย)ไปทางขวา(ซา้ย) .0 ซม. (หรอืประมาณ 

ครึง่กา้วปกต)ิ แลว้ชกัเทา้ซา้ย(ขวา) ไปชดิอย่างแขง็แรง ระหว่างทีใ่ชเ้ทา้เคลื่อนทีน่ัน้ เขา่ทัง้สอง 
ตอ้งตงึ สน้เทา้ยก และกา้วทางขา้งต่อไปในจงัหวะเดนิปกต ิ

ถา้จะใหห้ยดุจากท่ากา้วทางขา้ง ใหใ้ชค้ าบอกว่า  "แถว – หยดุ" ในขณะทีเ่ทา้ทัง้สองขา้ง 
มาชดิกนั ใหป้ฏบิตัโิดยก้าวไปทางขวา (ซา้ย) อกี 1 กา้ว และหยดุดว้ยการก้าวเทา้อกีขา้งหนึ่ง 
ไปชดิ จากนัน้ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่าตรงทนัท ี

ถา้มกีารก าหนดจ านวนก้าวให ้ลกูเสอืคงกา้วต่อไปตามจ านวนกา้วทีก่ าหนด แลว้หยดุเอง 
โดยไมต่อ้งใชค้ าบอก "แถว – หยดุ"   
8.  ท่าก้าวถอยหลงั 

ใชใ้นการจดัแถวเมือ่อยูก่บัที ่และท าในระยะสัน้ ๆ เท่านัน้ เป็นการฝึกลกูเสอืเพื่อน าไปใช้ 
ตามล าพงัในแถว หรอืในความควบคุมตามค าบอก เช่น “กา้วถอยหลงั . กา้ว, ท า” เป็นตน้  

ค าบอก  “กา้วถอยหลงั, ท า”  
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การปฏิบติั 
เอนตวัไปขา้หลงัเลก็น้อย พรอ้มกบัก้าวเทา้ซา้ยถอยหลงั วางเทา้ลงใหป้ลายเทา้ลงก่อน  

แกว่งแขนตามปกต ิระยะกา้ว .0 ซม. (ครึง่ก้าวปกต)ิ จงัหวะกา้วเช่นเดยีวกบัท่าเดนิตามปกต ิ 
ถา้จะใหห้ยดุจากท่ากา้วถอยหลงั ใหใ้ชค้ าบอกว่า  "แถว – หยดุ" ไมว่่าเทา้ขา้งใดจะตกถงึพืน้ 

ใหก้า้วถอยหลงัไปอกี 1 กา้ว แลว้ชกัเทา้ทีอ่ยูข่า้งหน้าไปชดิสน้เทา้ทีอ่ยูข่า้งหลงั และอยูใ่นลกัษณะ 
ท่าตรงทนัท ี

ถา้มกีารก าหนดจ านวนก้าวให ้ลกูเสอืคงกา้วต่อไปตามจ านวนกา้วทีก่ าหนด แลว้หยดุเอง 
โดยไมต่อ้งใชค้ าบอก "แถว – หยดุ" 
9.  ท่าว่ิง 

ใชใ้นโอกาสทีต่อ้งการความรวดเรว็ในการเคลื่อนที ่ระยะใกล ้ๆ หรอืใชเ้พื่อการออกก าลงักาย
ของลกูเสอื  

1) การว่ิง 
ค าบอก  “วิง่, หน้า – วิง่”  
การปฏิบติั 
ออกวิง่ดว้ยเทา้ซา้ย และวางปลายเทา้ลงพืน้ก่อน งอเข่าเลก็น้อย โน้มตวัไปขา้งหน้า  

ขาหลงัไมต่อ้งเหยยีดตงึ ปลายเทา้ยกสงูจากพืน้พอควร มอืยกขึน้เสมอราวนม ก ามอื หนัฝ่ามอืเขา้หาตวั 
ยดือก ศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่ใหแ้กว่งแขนทีง่อตามจงัหวะกา้วไดพ้อสมควร ระยะกา้วประมาณ  
50 – 60 ซม. พยายามรกัษาระยะก้าวใหค้งที ่อตัราความเรว็นาทลีะ 150 – 160 กา้ว 

ท่านี้เริม่ไดท้ัง้เวลาอยูก่บัทีแ่ละขณะก าลงัเดนิ ถา้ก าลงัเดนิอยู ่เมือ่สิน้ค าบอกไมว่่าเทา้ใด 
จะตกถงึพืน้กต็าม ใหก้า้วต่อไปอกี 1 ก้าวแลว้เริม่วิง่ทนัท ี(ปกตคิวรบอกเมือ่ตกเทา้ขวา) 

2) การหยดุ 
ค าบอก  "แถว – หยดุ"  
การปฏิบติั 
เมือ่สิน้ค าบอกไมว่่าเทา้ใดจะตกถงึพืน้กต็าม ใหค้งวิง่ดว้ยอาการยัง้ตวัต่อไปขา้งหน้าอกี . กา้ว

และท าท่าหยุดเช่นเดยีวกบัการหยดุในเวลาเดนิ  
3) เปล่ียนเป็นเดิน 
ค าบอก  "เดนิ – ท า"  
การปฏิบติั 
เมือ่สิน้ค าบอกไมว่่าเทา้ใดจะตกถงึพืน้กต็าม ใหค้งวิง่ดว้ยอาการยัง้ตวัต่อไปขา้งหน้าอกี . กา้ว

แลว้ท าท่าเดนิตามปกต ิ 
4) เปล่ียนเท้า ใชใ้นโอกาสเปลีย่นเทา้ใหพ้รอ้มกบัส่วนรวมของแถว 
ค าบอก  "เปลีย่นเทา้”  
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การปฏิบติั 
ท่านี้ใหท้ าเป็นจงัหวะเดยีว โดยใชค้ าบอกในขณะทีเ่ทา้ซา้ยและขวาตกถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั 

ใหก้า้วเทา้ไปขา้งหน้าอกี 2 กา้ว(ซา้ย, ขวา) จากนัน้จงึกระโดดก้าวซ ้าเทา้ขวาไปขา้งหน้าอกี 1 กา้ว  
และกา้วเทา้ซา้ยวิง่ต่อไปอกีตามระยะของการกา้วปกต ิ 
10.  ท่าหนัในเวลาเดิน 

1)  ท่าขวาหนั ใชใ้นโอกาสตอ้งการเปลีย่นทศิทางหรอืหน้าแถวในระหว่างการเดนิ 
ค าบอก  "ขวา – หนั"  
การปฏิบติั ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ขวาจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ 
จงัหวะที ่ 1 กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าในแนวปลายเทา้ขวาประมาณครึง่กา้ว พรอ้มกบับดิ 

ปลายเทา้ใหไ้ปทางกึง่ขวาดว้ย ขณะเดยีวกนัใหย้กสน้เทา้ขวาและหมุนตวัดว้ยสะโพก โดยใชป้ลายเทา้
ทัง้สองเป็นหลกั หนัไปทางขวาจนได้ 90 องศา  

จงัหวะที ่ 2 กา้วเทา้ขวาต่อไปตามจงัหวะการเดนิแบบเดมิในทศิทางใหม่ 
2)  ท่าซ้ายหนั ใชใ้นโอกาสตอ้งการเปลีย่นทศิทางหรอืหน้าแถวในระหว่างการเดนิ 
ค าบอก  "ซา้ย – หนั"   
การปฏิบติั  ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ

เช่นเดยีวกบัท่าขวาหนั โดยเปลีย่นค าบอกว่าขวามาเป็นซา้ยแทน 
ท่าขวาหนั และซา้ยหนั เมือ่ปฏบิตัเิปิดจงัหวะตอ้งไมห่ยุดชะงกั และแกว่งแขนตามจงัหวะ 

กา้วโดยต่อเนื่องกนั 
3)  ท่ากลบัหลงัหนั เป็นท่าส าหรบัเปลีย่นการหนัหน้าของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลงั 

ในระหว่างเดนิ 
ค าบอก  "กลบัหลงั – หนั"   
การปฏิบติั ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น . จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า 1 กา้ว 
จงัหวะที ่2 ชกัเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าเฉียงขวา และตบลงกบัพืน้ดว้ยปลายเทา้ในแนวทางขวา 

ของปลายเทา้ขวาเลก็น้อยพอเขา่ซา้ยตงึ ทนัใดนัน้ยกสน้เทา้ขวาและหมุนตวัดว้ยสะโพก โดยใช้ 
ปลายเทา้ทัง้สองเป็นหลกั ไปขา้งหลงัจนได ้180 องศา ขณะหมุนตวันิ้วมอืทัง้สองตดิอยูก่บัขา้งขา 

จงัหวะที ่. กา้วเทา้ซา้ยออกเดนิ พรอ้มยกมอืและแกว่งแขนตามจงัหวะของท่าเดนิครัง้นัน้ต่อไป 
การหดัในขัน้แรก ๆ ควรใหล้กูเสอืนบัจงัหวะดว้ยเสยีงดงัก่อน จนท าไดค้ล่องแลว้จงึนบัในใจ 

11.  ท่าหนัในเวลาว่ิง ใชใ้นโอกาสตอ้งการเปลีย่นทศิทางหรอืหน้าแถวในเวลาวิง่ 
1)  ท่าขวาหนั  
ค าบอก  "ขวา – หนั"  
การปฏิบติั ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ขวาจดถงึพืน้ ปฏบิตัเิป็น 4 จงัหวะ ดงันี้ 
จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้า 1 กา้วเพื่อยัง้ตวั 
จงัหวะที ่2 กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้าอกี 1 กา้ว พรอ้มกบัหมนุตวัไปทางกึง่ขวา 
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จงัหวะที ่3 กา้วเทา้ซา้ยไปอยูห่น้าปลายเทา้ขวา พรอ้มกบัหมนุตวัไปทางขวา จนได ้90 องศา
จากทศิทางเดมิ  

จงัหวะที ่4 กา้วเทา้ขวาออกวิง่ต่อไปตามจงัหวะเดมิ 
2)  ท่าซ้ายหนั  
ค าบอก  "ซา้ย – หนั"   
การปฏิบติั ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ ปฏบิตัเิป็น 4 จงัหวะเช่นเดยีวกบัท่าขวาหนั 

โดยเปลีย่นค าบอกว่าขวามาเป็นซา้ยแทน 
ท่าขวาหนั และซา้ยหนั เมือ่ปฏบิตัเิปิดจงัหวะตอ้งไมห่ยุดชะงกั และแกว่งแขนทีง่อขึน้ตาม

จงัหวะกา้วโดยต่อเนื่องกนั 
3)  ท่ากลบัหลงัหนั เป็นท่าส าหรบัเปลีย่นการหนัหน้าของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลงั 

ในระหว่างเดนิ 
ค าบอก  "กลบัหลงั – หนั"   
การปฏิบติั ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 4 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า 1 กา้วเพื่อยัง้ตวั 
จงัหวะที ่2 กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าอกี 1 กา้ว พรอ้มกบัหมนุตวัไปทางขวาประมาณ 90 องศา 
จงัหวะที ่3 กา้วเทา้ขวาไปอยูห่น้าปลายเทา้ซา้ย พรอ้มกบัหมนุตวัไปทางขวาอกีประมาณ  

90 องศา จากทศิทางเดมิ  
จงัหวะที ่4 กา้วเทา้ซา้ยออกวิง่ต่อไปตามจงัหวะเดมิ 
การหดัในขัน้แรก ๆ ควรใหล้กูเสอืนบัจงัหวะดว้ยเสยีงดงัก่อน จนท าไดค้ล่องแลว้จงึนบัในใจ 

12.  การนับ 
ใชส้ าหรบัหน้ากระดานแถวเดีย่ว เพื่อหดัใหล้กูเสอืออกเสยีงใหถู้กตอ้งตามลกัษณะของลกูเสอืส

 ค าบอก   “นบั”  
การปฏิบติั 
ลกูเสอืคนทีอ่ยูห่วัแถวสะบดัหน้าไปทางซา้ย พรอ้มกบันับ 1 แลว้สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง

โดยเรว็ ลกูเสอืคนอื่น ๆ นบัเรยีงไปตามล าดบัเช่นเดยีวกบัคนหวัแถว เวน้คนทีอ่ยูท่า้ยแถวใหส้ะบดัหน้า
มาทางขวา 

ค าบอก   “นบัสอง (สาม,สี,่หา้ ฯลฯ)”  
การปฏิบติั 
ลกูเสอืนบัตามจ านวนทีบ่อก โดยเริม่จากคนทีอ่ยูห่วัแถวเช่นเดยีวกบัการนบัตามปกต ิเช่น  

นบัสอง ลกูเสอืจะนบั หนึ่ง สอง,หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง เรยีงต่อไปตามล าดบัจนสุดแถว 
การนบัเมือ่แถวมกีารแยกคู่ขาด ใหค้นทีอ่ยู่ทา้ยแถวของแถวหลงัสุดขานจ านวนที่ขาดใหท้ราบ 

โดยขานว่า “ขาดหนึ่ง (สอง,สาม....ฯลฯ)” 
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13.  ท่าถอดหมวก สวมหมวก 
ใชใ้นโอกาสเกีย่วกบัพธิสีงฆ ์หรอืพธิทีางศาสนา เช่น พธิสีวนสนามทีม่กีารประพรมน ้า 

พระพุทธมนต ์เป็นตน้ 
ค าบอก  “ถอดหมวก”  
การปฏิบติั 
1) แบมอืซา้ยและงอศอกจนแขนท่อนล่างและท่อนบนตัง้ฉากกนั นิ้วหวัแม่มอืตัง้ขึน้ขา้งบน 

พรอ้มกนันัน้ใชม้อืขวาจบัทีก่ะบงัหน้าหมวก (หมวกทรงกลมทีม่กีะบงัหน้าหมวก,หมวกทรงหมอ้ตาล) 
หรอืจบัทีปี่กหมวกดา้นหน้า(หมวกปีกกวา้งพบัขา้ง และไมพ่บัขา้ง) หรอืจบัทีห่มวกดา้นขวา 
(หมวกทรงอ่อน) หรอืจบัทีข่อบหมวกบนดา้นหน้า(หมวกกลาส)ี 

2) ถอดหมวกออกจากศรีษะ วางครอบหวัแมม่อืซา้ย ใหห้น้าหมวกหนัไปทางขวา  
ขอบหมวกดา้นนอกอยู่ระหว่างนิ้วหวัแม่มอืกบัน้ิวชี้ 

.) ลดมอืขวาลงมาอยูใ่นท่าตรง พรอ้มกบัมอืซา้ยจบัหมวกดว้ยน้ิวหวัแมม่อืกบันิ้วอื่นทัง้สี ่ 
ค าบอก  “สวมหมวก”  
การปฏิบติั 
1) ใชม้อืขวาจบัหมวกทีอ่ยูใ่นมอืซา้ย เช่นเดยีวกบัการถอดหมวก 
2) ยกหมวกขึน้สวมศรีษะ มอืซา้ยช่วยจดัหมวก 
.) ลดมอืทัง้สองลงมาอยูใ่นท่าตรงอย่างแขง็แรง 
การฝึกในขัน้แรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสอืมคีวามเขา้ใจดแีลว้จงึฝึกโดยเปิดตอน 
ถา้ลกูเสอืถอืไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม ก่อนท าท่าถอดหมวก และสวมหมวก ใหน้ าอาวุธมาไวร้ะหว่าง

ปลายเทา้ทัง้สอง แลว้พงิท่อนบนไวก้บัแขนซา้ย แลว้จงึปฏบิตัติามขัน้ตอนต่างๆ ต่อไป เมือ่ถอดหมวก
หรอืสวมหมวกเรยีบรอ้ยแลว้ จงึน าไมพ้ลองหรอืไมง้่ามไปอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ 
14.  การถวายราชสดดีุ 

ค าบอก  “ถอดหมวก, นัง่”  
การปฏิบติั 
เมือ่สัง่ “ถอดหมวก” เวน้ระยะใหล้กูเสอืทุกคนถอด

หมวกเรยีบรอ้ยแลว้ใหส้ัง่ “นัง่” เมือ่ลกูเสอืไดย้นิค าสัง่ “นัง่” ให้
กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าครึง่กา้ว คุกเขา่ขวาลงตัง้เขา่ซา้ย นัง่
ลงบนสน้เทา้ขวา มอืขวาแบคว ่าวางลงบนเข่าขวา แขนซา้ย
วางพาดลงตัง้ฉาก 
บนเข่าซา้ย มอืทีถ่อืหมวกหนัเขา้หาตวั เมือ่รอ้งเพลงราชสดุดี
ใหก้ม้หน้าเลก็น้อย เงยขึน้เมือ่เพลงจบ เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ลุก” 
ใหล้กูเสอืลุกขึน้ โดยดงึเทา้ซา้ยกลบัมาชดิเทา้ขวา และเมือ่สัง่ “สวมหมวก” ใหล้กูเสอืสวมหมวกโดยเรว็
แลว้อยูใ่นท่าตรง    ในกรณีทีล่กูเสอืมไีมพ้ลอง หรอืไมง้่าม ให้ถอดหมวกในท่ามอีาวุธก่อน แลว้จงึนัง่ลง 
วางอาวุธตามยาวชดิขาขวาทางขวา มอืขวาวางคว ่าบนเขา่ตามปกติ 
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15.  ท่าหมอบ – ลกุ (มือเปล่า)  
ค าบอก  “หมอบ”  และ “ลุก” 
การปฏิบติั 
เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “หมอบ” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น . จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 ลกูเสอืกา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้า 1 ก้าว น ้าหนักตวัอยูบ่นเทา้ 2 ขา้ง แขนอยูท่ีเ่ดมิ 
จงัหวะที ่2  ทรดุตวัลงคุกเขา่ขวาและเข่าซา้ยตามล าดบั พรอ้มกม้ตวัไปขา้งหน้า เหยยีดแขน 

2 ขา้งใชม้อืยนัพืน้เพื่อรบัน ้าหนกัตวั แลว้เหยยีดขาขวาตงึ เงยหน้าตามองตรงไปขา้งหน้า 
จงัหวะที ่3  เหยยีดเทา้ซา้ยออกใหส้น้เทา้ 2 ขา้งชดิกนั ลดตวัลงนอนราบกบัพืน้ งอแขน  

ฝ่ามอืคว ่าลงกบัพืน้ใหน้ิ้วมอืขวาทบันิ้วมอืซา้ยแค่โคนน้ิว แนวกึง่กลางระหว่างมอืทัง้สองอยูป่ระมาณ
หน้าผาก(เวลากม้หน้า) กางศอก 2 ขา้งเตม็ที ่เงยหน้าท าศรีษะใหต้ ่า 

เเมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “ลุก” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น . จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 ลกูเสอืชกัมอืทัง้ 2 ขา้งเขา้หาตวั ยนัพืน้ยกตวัขึน้แลว้ชกัเทา้ขวาคุกเข่า 
จงัหวะที ่2  คุกเขา่ซา้ย แลว้ยกตวัขึน้ยนืโดยเรว็ ใหม้อืทัง้ 2 อยูท่ีข่า้งขา 
จงัหวะที ่3  ชกัเทา้ขวามาชดิเทา้ซา้ยต่อไปอยูใ่นลกัษณะตรง ถา้เป็นการเคลื่อนทีใ่นภมูปิระเทศ

เหยยีดหรอืจะตอ้งเดนิต่อไปไมต่อ้งชกัเทา้ขวาชดิ เมือ่ยนืขึน้แลว้ใหอ้อกเดนิไดเ้ลย  
การฝึกในขัน้แรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสอืมคีวามเขา้ใจดแีลว้จงึฝึกโดยเปิดตอน  

และใหป้ฏบิตัดิว้ยความรวดเรว็ต่อไป 
 
การฝึกระเบียบแถวบคุคลท่าประกอบอาวธุ และท่าเคล่ือนท่ี 
1. ท่าตรง – พกั  

ค าบอก “กอง (หมู)่ – ตรง” 
การปฏิบติั  
ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถอืไมพ้ลองหรอืไมง้่าม เหมอืนกบัท่ามอืเปล่า ไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม 

อยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ 
ไมพ้ลองหรอืไมง้่ามในท่าเรยีบอาวุธ คอื ลกูเสอือยูใ่นท่าตรง ถอืไมพ้ลองหรอืไมง้่าม 

ดว้ยมอืขวา โดยไมพ้ลองหรอืไมง้า่มอยูป่ระมาณโคนน้ิวกอ้ยเทา้ขวาและชดิกบัเทา้ขวา ไมพ้ลอง 
หรอืไมง้า่มอยู่ระหว่างนิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วชี ้นิ้วหวัแม่มอืจบัไมพ้ลองหรอืไมง้่ามชดิขา นิ้วอื่นอกี 4 นิ้ว  
ชดิตดิกนัจบัไมพ้ลองหรอืไมง้า่มเฉียงลงไปเบือ้งล่าง ปลายไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยูใ่นรอ่งไหล่ขวา  
ล าไมพ้ลองหรอืไมง้่ามตัง้ตรงแนบตวั 

ส าหรบัพกัตามระเบยีบ เหมอืนกบัท่ามอืเปล่า มอืขวาทีถ่อืไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม ใหเ้ลื่อนขึน้มา
เสมอเอว แลว้ยืน่ไมพ้ลองหรอืไมง้า่มไปขา้งหน้า เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มอืซา้ยไพล่หลงัใตเ้ขม็ขดั
เลก็น้อย มอืแบตามธรรมชาตแิละน้ิวเรยีงชดิตดิกนั 
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2. ท่าวนัทยาวธุ – เรียบอาวธุ เป็นท่าแสดงการเคารพ 
ค าบอก “วนัทยา – วุธ” 
การปฏิบติั  
ลกูเสอืปฏบิตัเิป็นจงัหวะเดยีว โดยยกแขนซา้ยขึน้มาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปขา้งหน้าใหต้ัง้ฉาก

กบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วกอ้ยจดกนั คงเหลอืนิ้วชี ้นิ้วกลางและน้ิวนาง เหยยีดตรง
ชดิตดิกนั ใหข้า้งปลายนิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองหรอืไมง้่ามในร่องไหล่ขวา 

ค าบอก “เรยีบ – อาวุธ” 
การปฏิบติั  
เมือ่เลกิท าความเคารพ ใหลู้กเสอืลดแขนซา้ยลงมาอยูท่ีเ่ดมิโดยเรว็ 
ถา้ผูร้บัการเคารพเคลื่อนทีม่าทางขวา ซา้ย หรอืตรงหน้า ผูค้วบคุมแถวจะบอกทศิทางเสยีก่อน 

“ขวา (ซา้ยหรอืตรงหน้า) ระวงั – วนัทยา – วุธ” ใหล้กูเสอืท าวนัทยาวุธ พรอ้มกบัหนัหน้าไปยงัผูร้บั 
การเคารพ ตาอยูท่ีผู่ร้บัการเคารพ หนัหน้าตามจนผูร้บัการเคารพผ่านหน้าตนไปแลว้ ประมาณ 2 กา้ว 
จงึหนัมาอยูใ่นท่าตรง เมือ่ผูร้บัการเคารพผ่านพน้แถว ใหผู้ค้วบคุมแถวบอกเลกิท าความเคารพ 
3. ท่าแบกอาวธุ – เรียบอาวธุ  

ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบติั ลกูเสอืปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 ยกไมพ้ลองหรอืไมง้า่มดว้ยมอืขวาผ่านหน้าเฉียดล าตวัไปขา้งซา้ย ใหโ้คนไมพ้ลอง

หรอืไมง้า่มอยูใ่นอุง้มอืซา้ย ล าไมพ้ลองหรอืไมง้่ามตัง้อยูต่รงรอ่งไหล่ซา้ย มอืขวาจบัไมพ้ลองหรอืไมง้่าม
อยูท่ีเ่ดมิ ศอกงอไปขา้งหน้าแนวเดยีวกบัไหล่ 

จงัหวะที ่2 ดนัไมพ้ลองหรอืไมง้า่มดว้ยมอืซา้ย พรอ้มกบัส่งไมพ้ลองหรอืไมง้่ามดว้ยมอืขวา  
ไหไ้มพ้ลองหรอืไมง้่ามพาดขึน้ไปบนไหล่ซา้ย แขนซา้ยท่อนบนชดิล าตวั ศอกซา้ยงอ แขนท ามมุ  
100 องศากบัล าตวั ขณะเดยีวกนัลดมอืขวาลงในท่าตรงโดยเรว็ 

ขอ้ควรระวงั  ขณะลกูเสอืท าท่าแบกอาวุธ จงัหวะ 2 ระวงัอยา่ใหศ้รีษะเคลื่อนหลบไมพ้ลอง 
หรอืไมง้า่ม ทรงศรีษะใหค้งทีเ่หมอืนอยูใ่นท่าตรงเสมอ แขนซา้ยอยูใ่นลกัษณะทีถู่กตอ้งและน่ิง  
ปลายไมพ้ลองจงึจะไดร้ะดบั ไมเ่ฉไปมา 

ค าบอก “เรยีบ – อาวุธ” 
การปฏิบติั ลกูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 ยกมอืขวาขึน้จบัไมพ้ลองหรอืไมง้่าม ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่  

พรอ้มกบัเหยยีดแขนซา้ย โดยลดไมพ้ลองหรอืไมง้่ามลงชดิกบัล าตวั 
จงัหวะที ่2 จบัไมพ้ลองหรอืไมง้า่มดว้ยมอืขวาน ามาไวข้า้งล าตวัในรอ่งไหล่ขวา (แขนขวา

เหยยีดเกอืบสุดระยะทีม่อืจบัไมพ้ลองหรอืไมง้่ามในท่าเรยีบอาวุธ) ขณะเดยีวกนัยกมอืซา้ยขึน้กนัไม้
พลองหรอืไมง้า่มทีร่อ่งไหล่ขวา ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ 

จงัหวะที ่3 ลดแขนซา้ยอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ (ในจงัหวะน้ีเหยยีดแขนขวาลงสุดระยะ 
ทีม่อืขวาจบัไมพ้ลองหรอืไมง้า่มอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ โดยไมพ้ลองหรอืไมง้่ามจดพืน้) 
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ข้อสงัเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจงัหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่อืขวาจบัไมพ้ลองในท่าเรยีบอาวุธ  
ในจงัหวะที ่3 จะรูส้กึว่าตน้ไมพ้ลองหรอืไมง้่ามจดพืน้ 
4. ท่าถอดหมวก – สวมหมวก 

ค าบอก “ถอดหมวก” 
การปฏิบติั  
ลกูเสอืปฏบิตัเิป็นจงัหวะเดยีว โดยน าไมพ้ลองหรอืไมง้่ามในมอืขวามาไวต้รงหน้า  

ใหต้น้ไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยูต่รงกึง่กลางระหว่าง 2 เทา้ ส่วนบนพงิแขนซา้ยดา้นในตรงต าแหน่งศอก 
ทีง่อตัง้ฉากอยูแ่ขนซา้ยท่อนบนชดิล าตวั ฝ่ามอืแบหงายมาดา้นหน้า ขณะเดยีวกนัใชม้อืขวาถอดหมวก
ออกจากศรีษะ(ถา้ใส่สายรดัคางใหป้ลดออกก่อน) แลว้น ามาวางบนฝ่ามอืซา้ย (หมวกเบเรต่ ์หน้าหมวก
อยูข่วา, หมวกทรงหมอ้ตาล ใหข้อบหมวกดา้นซา้ยอยูห่น้า หน้าหมวกอยู่ขวา, หมวกทรงปีกกวา้ง  
ใหน้ิ้วหวัแมม่อืซา้ยชขูึน้ชดิขอบหมวกดา้นใน นิ้วทัง้ 4 งอขึน้ตดิขอบหมวกดา้นนอก หน้าหมวก 
อยูด่า้นขวา) แลว้ลดแขนขวาลงอยูใ่นท่าตรงตามเดมิ  

ค าบอก “สวมหมวก” 
การปฏิบติั  
ลกูเสอืใชม้อืขวาน าหมวกในมอืซา้ยขึน้สวมโดยใชม้อืซา้ยช่วย (ถา้เป็นหมวกปีกกวา้ง 

ใหใ้ส่สายรดัทา้ยทอยใหเ้รยีบรอ้ย) แลว้ใชม้อืขวาจบัไมพ้ลองหรอืไมง้า่มทีพ่งิไวก้บัแขนซา้ยมาถอืไว ้
ในท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ 
5. ท่าหนัและการเคล่ือนท่ีในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม 

ท่าหนัในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  ใชค้ าบอกและวธิปีฏบิตัเิหมอืนท่าอยูก่บัทีม่อืเปล่า  
ถา้หนัในขณะทีไ่มพ้ลองหรอืไมง้า่มอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ เพื่อใหก้ารหนัสะดวกใหย้กไมพ้ลองหรอืไมง้่าม 
ในมอืขวาพน้พืน้เลก็น้อยจงึหนั เมือ่หนัเสรจ็ใหล้ดมอืขวาลงจนไมพ้ลองหรอืไมง้า่มจดพืน้ 

การเคลือ่นทีใ่นเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ใชค้ าบอกและวธิปีฏบิตัเิหมอืนกบัการเคลื่อนที่
มอืเปล่า ตามปกตเิมือ่จะใหเ้คลื่อนที ่ผูค้วบคุมแถวตอ้งบอกใหแ้บกอาวุธเสยีก่อน แลว้จงึสัง่ใหเ้ดนิ 
ในท่าเดนิแบกอาวุธอยูใ่นแถวควบคุม เมือ่จะท าความเคารพ ผูค้วบคุมแถวบอก “แลขวา (ซา้ย) –ท า”  
ใหล้กูเสอืหนัหน้าไปยงัผูร้บัการเคารพ แขนแกว่งตามปกตแิละรกัษาท่าแบกอาวุธไวค้งเดมิ  
เมือ่พน้ผูร้บัการเคารพแลว้ลูกเสอืหนัหน้าแลตรงเอง 

ถา้ลกูเสอือยูใ่นท่าแบกอาวุธเคลื่อนทีอ่ยูต่ามล าพงั เมือ่จะท าความเคารพใหล้ดไมพ้ลอง 
หรอืไมง้า่มลงจากท่าปกตอิาวุธมาเป็นท่าเรยีบอาวุธ จงัหวะที ่1 แต่มอืขวาทีย่กขึน้มาจบัไมพ้ลอง 
ในรอ่งไหล่ซา้ยใหจ้ดันิ้วเหมอืนท่ารหสัลกูเสอื ฝ่ามอืแบคว ่าใหข้า้งปลายนิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม 
ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ หนัหน้าไปยงัผูร้บัการเคารพทีย่นืหรอืเดนิอยู ่(สวนมาหรอื 
เดนิไป) เมือ่ผ่านผูร้บัการเคารพไปแลว้ เลกิท าความเคารพโดยใชม้อืซา้ยดนัไมพ้ลองขึน้ไปอยูใ่นท่า 
แบกอาวุธตามเดมิ พรอ้มกบัหนัหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่าเดนิตามปกติ 
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ในการเคลื่อนทีด่ว้ยท่าแบอาวุธ เมือ่ผูค้วบคุมแถวบอก “เดนิตามสบาย” ลกูเสอืจะเปลีย่น 
ท่าแบกอาวุธจากบ่าซา้ยมาบ่าขวากไ็ด้ แต่เมือ่ใหเ้ดนิเขา้ระเบยีบแลว้ ตอ้งจดัไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม 
ไปไวบ้่าซา้ยตามเดมิ 

เมือ่ผูค้วบคุมแถวบอก “แถว – หยดุ” ลกูเสอืหยดุอยูใ่นท่าแบกอาวุธ จนกว่าผูค้วบคุมแถว 
จะสัง่ใหเ้รยีบอาวุธหรอืสัง่เป็นอยา่งอื่นต่อไป ถา้เคลื่อนทีไ่ปโดยไมบ่อกใหแ้บกอาวุธหรอืไปในระยะใกล้ๆ
เพื่อจดัแนวหรอืระยะต่อ – ระยะเคยีงของขบวน หรอืเคลื่อนทีไ่ปบนพืน้ทีข่รุขระไมส่ม ่าเสมอ  
เมือ่บอกใหเ้ดนิลกูเสอืกเ็คลือ่นทีไ่ปในท่าคอนไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม โดยยกไมพ้ลองหรอืไมง้า่มใหป้ลาย 
ไมพ้ลองหรอืไมง้่ามเอนไปขา้งหน้า ตน้ไมพ้ลองหรอืไมง้่ามคลอ้ยไปขา้งหลงัพน้พืน้ แนวไมพ้ลองหรอื 
ไมง้า่มเฉียงกบัล าตวัพอประมาณ  เมือ่คอนไมพ้ลองหรอืไมง้า่มอยูใ่นแถวควบคุมและผ่านผูร้บัการ
เคารพ ผูค้วบคุมแถวไมต่อ้งบอกแถวท าความเคารพ ผูค้วบคุมแถวคงท าความเคารพตามล าพงัแต่ผู้
เดยีว 

ถา้ลกูเสอืคอนไมพ้ลองหรอืไมง้า่มไปโดยล าพงัผูเ้ดยีว เมื่อผ่านผูร้บัการเคารพใหล้กูเสอื 
ท าความเคารพดว้ยท่าแลขวา (ซา้ย) โดยแนบไมพ้ลองหรอืไมง้า่มชดิล าตวั แขนไม่แกว่ง  
เมือ่ผ่านพน้ผูร้บัการเคารพไปแลว้หนัหน้าแลตรง แขนแกว่งตามสบาย 
6.  ท่าหมอบ – ลกุ ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม 
ค าบอก  “หมอบ”  และ “ลุก” 

การปฏิบติั 
เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “หมอบ” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น . จงัหวะ 
จงัหวะที ่1  กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้า 1 กา้ว พรอ้มกบัส่งไมพ้ลองหรอืไมง้่ามใหม้อืซา้ย  

ถอืในท่าทีถ่นัด 
จงัหวะที ่2 คุกเขา่ขวาลง มอืขวายนัพืน้ ศอกซา้ยวางพาดขาซา้ยท่อนบน 
จงัหวะที ่3 ปล่อยตวันอนคว ่าลงไปโดยเรว็ ใหไ้มพ้ลองหรอืไมง้า่มอยูข่า้งตวัดา้นขวา  

มอืขวาช่วยรองรบัไมพ้ลองหรอืไมง้า่มกระชบัไวข้า้งตวั แขนซา้ยท่อนล่างทอดไปขา้งหน้ามากๆ 
โดยวางขวางความยาวของล าตวั 

เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “ลุก” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น . จงัหวะกลบักนั 
จงัหวะที ่1  ผลกัตวัลุกขึน้นัง่คุกเขา่ขวา หยบิไมพ้ลองหรอืไมง้า่มใส่มอืซา้ย  

ศอกซา้ยพาดขาซา้ยท่อนบน มอืขวายนัพืน้ 
จงัหวะที ่2 ทรงตวัขึน้ยนื โดยใหเ้ทา้ซา้ยอยูข่า้งหน้า 1 กา้วเหมอืนเดมิ ไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม 

ยงัอยูใ่นมอืซา้ย 
จงัหวะที ่3  ชกัเทา้ซา้ยชดิพรอ้มกบัส่งไมพ้ลองหรอืไมง้า่มใหม้อืขวา และอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ  
การฝึกในขัน้แรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสอืมคีวามเขา้ใจดแีลว้จงึฝึกโดยเปิดตอน  

และใหป้ฏบิตัดิว้ยความรวดเรว็ต่อไป 
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2. ท่าเคารพ  ผู้ถือป้าย 
 ค าบอก “วนัทยา – วุธ” หรอื “เรยีบ – อาวุธ” 
 การปฏิบติั ผูถ้อืป้ายจะอยูใ่นท่าตรงเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะการยืนของผู้ถือป้าย 

- โดยใหม้อืขวาอยูด่า้นบน  ชดิป้าย 
- ส่วนมอืซา้ยก าดา้มธงอยูด่า้นล่างมอืขวาใหช้ดิกนั 
- ตน้หรอืโคนป้ายอยู่ระหว่างเทา้ทัง้สองขา้ง 
- ยนือยูใ่นท่าปกต ิ

การพกั 
 การพกัใหห้ยอ่นเขา่ขวา  ชว่งบนของร่างกายไมเ่คลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    

       การพกั 
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3. ท่าเคารพ  ผู้ถือธง 
 ค าบอก “วนัทยา – วุธ” 
 การปฏิบติั ลกูเสอืยนือยูใ่นท่าตรงปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่าตรง มือขวาจบัด้ามธง 
  ประคองเหยียดลงข้างล าตวั 
 - ใชม้อืซา้ยยกธงขึน้ในท่าเคารพ ศอกซา้ยงอไปขา้งหน้าในแนวกบัไหล่ ตัง้ฉากกบัล าตวั 
 เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “ซา้ย (ขวา หรอืตรงหน้า) ระวงั”    
 สิน้ค าสัง่ ซา้ย – ระวงั / ขวา – ระวงั / ตรงหน้า – ระวงั 

- ใหล้กูเสอืยกมอืซา้ยมาตบอยูเ่หนือมอืขวา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร่างกายท่อนบนยงัจดัอยู่ในลกัษณะท่าตรง 
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- ใหผู้ถ้อืธงท ากึง่ขวาหนั 
- ชดิเทา้ (รอฟังค าสัง่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าก่ึงขวาหนั โดยไหล่ซ้ายหนัเข้าหาจดุก่ึงกลาง  ชิดเท้า 
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 ฟังค าบอกต่อว่า “วนัทยา – วุธ” 
- ผูถ้อืธงลดปลายธงลงมาขา้งหน้าอย่างชา้ ๆ 
- จบัคนัธงอยูใ่นแนวขนานกบัพืน้ มอืทัง้สองอยูเ่สมอแนวบ่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรยธงลงชา้ ๆ จบัจงัหวะเพลงใหพ้อด ีเมือ่ถงึครึง่เพลง คนัธงจะอยูใ่นแนวขนานพืน้
ต่อจากนัน้ลกูเสอืค่อย ๆ ยกปลายธงขึน้ชา้ ๆ ตามจงัหวะเช่นเดยีวกบัขาลง โดยมอืขวากดดา้มธง มอื
ซา้ยประคองดา้มธง เลื่อนมอืซา้ยมาตามแนวไหล่จากซา้ยมอืมาขวามอื 
ค่อย ๆ ตัง้ธงขึน้ไมเ่สยีการทรงตวั 
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ธงตัง้ขึ้นเม่ือใกล้จะจบเพลง 
 จบเพลงคนัธงจะตัง้ตรงตามแนวรอ่งไหล่อยูใ่นท่าเคารพ 

- ผูถ้อืธงอยูใ่นท่าเคารพจนกว่าจะมคี าบอกว่า “เรยีบ – อาวุธ”  
- สิน้ค าสัง่ ผูถ้อืธงจงึลดธงลง  ปล่อยธงลงพืน้ มอืซา้ยแนบล าตวัอยูท่่าตรง 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        จบเพลงคนัธงตัง้ตรง                                                ก่ึงซ้ายหนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ปล่อยธงลงพืน้                                      มอืซา้ยแนบล าตวัอยูท่่าตรง 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นติสอนใจ  
ความสามคัคี 

 นานมาแลว้มเีมอืงๆ หนึ่ง  ราษฎรมคีวามเป็นอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข  จนกระทัง่มยีกัษ์ตนหนึ่ง
เริม่มาจบัคนในเมอืงไปกนิทุกวนัๆ  ราษฎรจงึมคีวามหวาดกลวัเป็นอนัมาก ไมเ่ป็นอนัท ามาหากนิ  
ไดร้บัความเดอืดรอ้นไปทัว่ทุกหวัระแหง  และพากนัไปรอ้งทุกขต่์อพระราชา  
 พระราชาจงึให้มหาดเลก็ป่าวประกาศว่า  ถ้าใครปราบยกัษ์ได้จะพระราชทานขา้วของเงนิทอง
เป็นรางวลั  มชีาย  2 คนขอรบัอาสาไปปราบยกัษ์ คนแรกเป็นนักแม่นธนูสามารถยงิธนูได้ทลีะ 2 ดอก 
คนที ่2 วิง่เรว็มากและเป็นผูม้พีละก าลงัมหาศาล 
 ทัง้ 2 คนผลดักนัไปปราบยกัษ์ ปรากฏว่าพ่ายแพก้ลบัมาทุกครัง้ และหวุดหวดิจะถูกยกัษ์ 
จบักนิหลายครัง้ การกระท าของชายทัง้สองยิง่ทวคีวามโกรธแคน้ใหย้กัษ์มากขึน้ มนัยิง่อาละวาด 
พงับา้นเรอืนราษฎรเสยีหายหนกัขึน้ ทัง้ 2 คนจงึหนัมาปรกึษากนัและตกลงรว่มมอืไปปราบยกัษ์ 
พรอ้มกนั 
 ชายคนทีแ่มน่ธนูไปอยูบ่นหน้าผา ชายคนทีว่ ิง่เรว็ไปตะโกนทา้ทายยกัษ์ ล่อใหต้ามมา 
จนถงึหน้าผา  นกัแมน่ธนูทีซ่่อนอยูก่ย็งิธนูไปถูกลกูนยัน์ตาทัง้สองขา้ง  ยกัษ์ลม้ลงรอ้งครวญคราง 
ดว้ยความเจบ็ปวด ชายคนทีว่ ิง่เรว็และทรงพลงัมหาศาลไดย้กกอ้นหนิใหญ่ทุ่มใส่ศรีษะยกัษ์ 
ถงึแก่ความตาย 
 ชายทัง้สองจงึไดร้บัพระราชทานรางวลัมากมาย และไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นทหารมหาดเลก็ 
ประจ าพระองค ์ ตัง้แต่นัน้มาประชาชนกอ็ยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การกระท าสิง่ใด ๆ หากมคีวามสามคัครีว่มมอืกนัยอ่มจะประสบผลส าเรจ็ไดโ้ดยง่าย 
 

 หวัใจไร้เดียงสา 
ณ ชุมชนเลก็ๆ แห่งหนึ่งฝนแลง้มานานแลว้ พชืผลเสยีหายหนกั พระจงึระดมชาวบา้น 

เตรยีมประกอบพธิขีอฝนในวดั   
เด็กหญิงคนหนึ่งแทรกตวัอยู่ในกลุ่มคนผู้ขอฝนด้วย เนื่องจากตวัเธอเล็ก จงึเกือบจะไม่มใีคร

สงัเกตเหน็ ทนัใดนัน้ พระเหน็สิง่ทีเ่ดก็หญงิถอือยู ่จงึพดูอยา่งตื่นเตน้พลางชีไ้ปมอืไปทีเ่ดก็หญงิ 
“หนูน้อยนัน่ท าใหอ้าตมาซาบซึง้มาก วนัน้ีเรามาอธษิฐานขอฝนกนั แต่ในทีป่ระชุมแห่งนี้ 

ไมม่ใีครน ารม่มาเลยนอกจากเดก็หญงิคนนี้” 
 ทุกคนหนัมองไปยงัเธอ กเ็หน็เดก็หญงิตวัน้อยในมอืมรีม่สแีดงถอือยู ่ความเงยีบงนัเกดิขึน้ 

แลว้ตามดว้ยเสยีงปรบมอืสนัน่หวัน่ไหว หลายคนถงึกบัน ้าตาเอ่อลน้นยัน์ดว้ยความซาบซึง้ใจ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เดก็ตวัเลก็กจ็รงิ แต่มจีติใจยิง่ใหญ่ คอืมคีวามรกัและความเชื่อมัน่ 
ทีย่ ิง่ใหญ่มาก ทีส่มควรเอาเยีย่งอย่าง 
 



แผนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 111 
 

ต้นไทรกบัต้นอ้อ 

 คนืวนัหน่ึงเกดิพายพุดัรนุแรง ตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงอยูร่มิน ้าทนลมไมไ่หวกห็กัโค่นลอยน ้า  
ไปตดิพงออ้อยูท่ีช่ายตลิง่แห่งหนึ่ง  รุง่ขึน้ตน้ไทรเหน็พงออ้เป็นปกตดิไีมม่ตีน้ใดหกัโค่น    
จงึถามพงออ้ว่า “เมือ่คนืน้ีพายจุดั พดัเราจนหกัโค่นลงน ้าลอยมา พวกท่านลว้นเป็นตน้ไมเ้ลก็ๆ  
ตน้หน่ึง จะเทยีบกบักิง่เรายงัไมไ่ด ้เหตุไฉนจงึอยูเ่ป็นปกตดิดีว้ย หรอืว่าพายไุมไ่ดพ้ดัมาถงึทีน่ี่” 
 พงออ้จงึตอบว่า “พายพุดัมาถงึทีน่ี่เหมอืนกนั แต่พวกเราเป็นไมอ่้อน เมือ่ลมพดักลา้  
เราเอนลู่ไปเสยีตามลม ปล่อยใหล้มพดัขา้มเราไป ลมจงึไมพ่ดัเราหกัโค่น”   
 ตน้ไทรไดฟั้งดงันัน้จงึนึกว่า   ถงึเราเป็นไมใ้หญ่โต เราไมรู่จ้กัผ่อนผนัหลกีเลีย่งลมกลา้  
ตัง้หน้าตัง้ตาตา้นลมอย่างเดยีว   ลมมแีรงกว่าเราจงึพดัเอาเราโค่นลม้   ตน้ออ้เหล่านี้ 
ถงึเป็นไมเ้ลก็ รูจ้กัผ่อนหลบหลกีใหล้มพายพุดัพน้ไปได ้กไ็มห่กัเหมอืนต้นไมใ้หญ่เช่นตวัเรา 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การต่อสูด้ว้ยก าลงัทีม่ากนัน้ อาจไม่เป็นผลดเีท่าการต่อสูด้ว้ยก าลงัทีอ่่อน 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี  5    กางเตน็ทแ์ละรือ้เตน็ทท่ี์พกัแรม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12   การกางเตน็ทแ์ละรื้อเตน็ทท่ี์พกัแรม                         เวลา   2  ชัว่โมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1  กจิกรรมการเขา้ค่ายพกัแรม 
   2.2  กจิกรรมการแขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1 ลกูเสอืบอกส่วนประกอบวธิกีารเกบ็และดแูลรกัษาเต๊นทท์ีพ่กัแรมได้ 
1.2 ลกูเสอืปฏบิตักิาร กาง และ รือ้เต๊นทไ์ด้ 
1.. ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4. เน้ือหา   
การเรยีนรูว้ธิกีารกางเตน็ทเ์ป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเดนิทางไกลพกัแรมคา้งคนืช่วยให้
ลกูเสอืปฏบิตังิานรว่มกบัลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่อกีคนหนึ่งไดแ้ละยงัเป็นการดแูลรกัษาเตน็ทใ์หม้ี
อายุการใชง้านไดอ้ย่างคุม้ค่า 

5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เตน็ทส์ าเรจ็รปู, เตน็ท ์5 ชาย 
 ... ใบความรู ้เรือ่งเตน็ท์  
 ..4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงยามค ่า 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้  
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาความรูเ้กี่ยวกบัเรือ่งเตน็ทข์องลกูเสอื รปูแบบต่างๆของเตน็ท ์ 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายและสาธติวธิกีารกางเตน็ท ์5 ชาย และเตน็ทส์ าเรจ็รปู 
แบบต่าง ๆ 

(3) หมูล่กูเสอืวเิคราะหร์ปูแบบของเตน็ท ์และการน าไปใชท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพการอยู่
ค่ายพกัแรมของหมูต่นเอง บนพืน้ฐานขอ้มลู ของสถานทีพ่กัแรม พรอ้มกบัปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาง
เตน็ท ์เช่นวสัดุอุปกรณ์ พืน้ทีร่องรบั อุปกรณ์เสรมิต่างๆ   
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  (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายสรปุการปฏบิตังิาน  ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัใน
การใชเ้ตน็ทแ์ต่ละประเภท เช่นเตน็ท ์5 ชาย เตน็ทส์ าเรจ็รปูแบบต่างๆ ฯลฯ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง หมกีบัผึง้ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
                 - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมอุปกรณ์ปฏบิตักิจิกรรมในสปัดาหต่์อไป  
 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมการแขง่เรอืบก 

     3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
      (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาทบทวนเกีย่วกบัเรือ่งเตน็ทข์องลกูเสอื 
ในชัว่โมงทีผ่่านมา 

  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืฝึกปฏบิตักิารกางและรือ้เตน็ทใ์นเวลาทีก่ าหนด 
  (3) ลกูเสอืรว่มกบัเพื่อนอกีหนึ่งคน ปฏบิตักิารกางและรือ้เตน็ทโ์ดยมนีายหมูเ่ป็นผู ้ 
ใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้ง รวมทัง้วธิกีารดแูลรกัษาเตน็ท ์และการเกบ็เตน็ท ์
  (4) ลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายสรปุการปฏบิตังิาน 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ววัสามเสีย่ว 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
                - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมอุปกรณ์ปฏบิตักิจิกรรมในสปัดาหต่์อไป  

7.การประเมินผล 
5.1 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืบอกส่วนประกอบวธิกีารเกบ็และดแูลรกัษาเตน็ทท์ีพ่กัแรมได ้        
5.2 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืปฏบิตักิารกางและรือ้เตน็ทไ์ด้ 
5.3 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืมเีจตคตต่ิอกจิการลกูเสอื 

8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 

เพลง 
  ยามค า่ 

  ฟ้ามดืมวัลมเยน็พดัโชยกระหน ่า   ฝนกต็กพร า  พร า  ฟ้ามดืค ่ามวัไป  ใจคดิถงึเมื่อ ครัง้
มาพกัแรมในป่าแสนจะสุขใจ  ฟ้ามดืค ่าทใีดพอเบกิบานใจฝนกระหน ่าลงมา 
  เสอืเผ่าไทยรว่มใจมานอนกลางป่า  แมเ้หน็ดเหนื่อยกายา  เราสุขอุราเกนิใคร 
ถงึหนกัเอาเบาสู ้ สามคัคมีอียูแ่สนจะสุขใจ   ฟ้ามดืค ่าทไีร   เล่นรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

 
 
เกม 

การแข่งเรือบก 

        วธิกีารเล่นเกมการแข่งเรอืบก  มดีงันี้ 
1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนเป็นหมู ่ๆ  แต่ละหมู ่ ห่างกนั  2  ช่วงแขน 

2. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ัง่เอามอืจบัเอวคนขา้งหน้า 

3. ใหแ้ต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปถงึเสน้ทีก่ าหนดดว้ยการกระโดดพรอ้ม ๆ กนั  โดยไมใ่หม้อืหลุด 

จากเอว  หรอืแถวขาด   
4. หมูใ่ดถงึเสน้ทีก่ าหนดก่อนเป็นผูช้นะ  ใหห้มูท่ีแ่พก้ล่าวชมเชย 
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ใบความรู้  
 เตน็ท์ 

 เตน็ทท์ีน่ิยมน าไปอยูค่่ายพกัแรมม ี. ชนิด  
 1. เตน็ทอ์ านวยการ มขีนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีป่ระชุม 
 2. เตน็ทห์มู ่ใชเ้ป็นทีพ่กัส าหรบัลกูเสอืทัง้หมู่ 
 .. เตน็ทบ์ุคคล ส าหรบัลกูเสอื 2 คน ทีน่ิยมใชม้ ี2 ชนิด ไดแ้ก่ เตน็ทก์ระแบะหรอืเตน็ท ์5 ชาย 
และเตน็ทส์ าเรจ็รปู 
เตน็ทก์ระแบะ หรือเตน็ท ์5 ชาย  

เหมาะส าหรบัลกูเสอื 2 คน มขีนาดเลก็ กระทดัรดั  พกพาสะดวก ใชพ้ืน้ทีก่างเตน็ท์ 
ไมก่วา้งมาก และวธิกีางเตน็ทไ์มยุ่ง่ยาก มลีกูเสอืช่วยกนัเพยีง 2 คนกส็ามารถกางเตน็ทไ์ด ้ 

ส่วนประกอบของเตน็ท ์5 ชาย มดีงันี้ 
1. ผา้เตน็ท ์2 ผนื 
2. เสาเตน็ท ์2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ . ท่อน ( . ท่อนต่อกนัเป็น 1 ชุดหรอื 1 เสา ) 
.. สมอบก 10 ตวั ( หวัทา้ย 2 ตวั ชายดา้นล่างด้านละ .  ตวั ประตูหน้า 1 ตวั และหลงั 1 ตวั ) 
4. เชอืกยดึสมอบก 10 เสน้ (เชอืกยาวใชร้ ัง้หวัทา้ยเตน็ท ์2 เสน้ เชอืกสัน้ใชย้ดึชายเตน็ท ์6 เสน้ 

และประตูหน้า - หลงั 2 เสน้ ) 
 การกางเตน็ท ์5 ชาย ม ี5 ขัน้ตดน ดงันี้ 

1. ตดิกระดุมผา้เตน็ทท์ัง้  2  ผนืเขา้ดว้ยกนั ดา้นทีต่ดิกระดุมเป็นดา้นสนัของหลงัคา รตูาไก่ที่
ซอ้นกนัและอยูถ่ดัจากระดุมจะเป็นทีย่ดึเสาทัง้ 2 เสา ส่วนดา้นทีม่รีตูาไก่ดา้นละ . ร ูจะเป็นชายดา้นล่าง 

2. น าเสาชุดที ่1 (ต่อ . ท่อนเขา้ดว้ยกนั) มาเสยีบทีร่หูลงัคาเตน็ท ์ใหค้นที ่1 จบัไว้  
3. ใหค้นที ่2 ใชเ้ชอืกยาว 1 เสน้น ามายดึจากหวัเสา (หรอืห่วง) ไปยงัสมอบกดา้นหน้า  

(ผกูดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ กระหวดัไม ้หรอืผกูรัง้) แลว้จงึใชเ้ชอืกสัน้ 2 เสน้ยดึชายเตน็ทเ์ขา้กบั 
สมอบก เพื่อใหเ้ตน็ทก์างออกเป็นรปูหน้าจัว่ (ผกูดว้ยเงื่อนปมตาไก่)  

4. ใหค้นที ่2 เดนิออ้มไปอกีดา้นหนึ่ง ต่อเสาที ่2 เสยีบเขา้กบัรหูลงัคาเตน็ทอ์กีดา้นหนึ่ง 
แลว้จบัเสาไว ้ใหค้นที ่1 ปล่อยมอืจากเสาที ่1 แลว้น าเชอืกยาวเสน้ที ่2 ยดึจากหวัเสาที ่2  
ไปยงัสมอบกดา้นหลงั(ผกูดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ กระหวดัไม ้หรอืผกูรัง้)  

5. ใหค้นที ่2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได ้เตน็ทจ์ะไมล่ม้ และทัง้ 2 คนช่วยกนัใชเ้ชอืก 
ยดึชายเตน็ทจ์ดุทีเ่หลอืเขา้กบัสมอบก แลว้ปรบัความตงึหยอ่นของเตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 
 การร้ือเตน็ท ์5 ชาย ม ี7 ขัน้ตอน 

1. แกเ้ชอืกทีร่ ัง้เสาหวัทา้ยกบัสมอบกออก เตน็ทจ์ะลม้ลงทนัที 
2. ถอนเสาเตน็ทอ์อกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกนัไว้ 
.. ถอนสมอบกทัง้ 10 ตวั น าไปรวมกนัไวท้ีใ่กล ้ๆ กบัเสาเตน็ท์ 
4. แกเ้ชอืกและเกบ็เชอืกใหเ้รยีบรอ้ย (เชอืกสัน้ 8 เสน้ เชอืกยาว 2 เสน้ รวม 10 เสน้)  

น าไปรวมไวใ้กล ้ๆ กองสมอบก 
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5. แกะกระดุมเตน็ทเ์พื่อแยกผา้เตน็ทอ์อกเป็น  2  ผนื 
6. ท าความสะอาดอุปกรณ์และเกบ็พบัผา้เตน็ทใ์หเ้รยีบร้อย 
7. น าผา้เตน็ทแ์ละอุปกรณ์เกบ็รวมไวใ้นทีเ่ดยีวกนั 
 

เตน็ทส์ าเรจ็รปู 
ใชเ้ป็นทีพ่กัส าหรบัลกูเสอืทัง้หมู ่(1 หมู)่ มขีนาดใหญ่กว่า และน ้าหนกัมากกว่าเตน็ทก์ระแบะ  

แต่ยงัสามารถพกพาไปไดส้ะดวก พืน้ทีท่ีใ่ชก้างเตน็ทม์บีรเิวณกวา้งพอสมควร วธิกีางเตน็ทไ์มยุ่ง่ยาก  
มลีกูเสอืช่วยกนัเพยีง 2 คนกส็ามารถกางเตน็ทไ์ด ้เตน็ทส์ าเรจ็รปูมหีลายแบบ มรีปูทรงไมเ่หมอืนกนั 
บางแบบคลา้ยเตน็ทก์ระแบะ  

ส่วนประกอบของเตน็ทส์ าเรจ็รปู มดีงันี้ 
1. ผา้เตน็ท ์1 ชุด 
2. เสาเตน็ท ์2 ชุด (2 เสา) ชุดละ . ท่อน (. ท่อนต่อกนัเป็น 1 ชุด หรอื 1 เสา) 
.. สมอบก 12 ตวั (ยดึมุมพืน้ 4 ตวั ยดึชายหลงัคา 6 ตวั หวั 1 ตวั ทา้ย 1 ตวั) 
4. เชอืกยดึสมอบก 8 เสน้ ทุกเสน้มดัตดิกบัแผ่นเหลก็ส าหรบัปรบัความตงึหยอ่นของเชอืก  

โดยเชอืกสัน้ 6 เสน้ใชย้ดึชายหลงัคา และเชอืกยาว 2 เสน้ใชร้ ัง้หวัทา้ยเตน็ท ์ 
วิธีกางเตน็ทส์ าเรจ็รปู ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. ยดึพืน้ของเตน็ทท์ัง้ 4 มมุดว้ยสมอบก 4 ตวั 
2. น าเสาชุดที ่1 ( ต่อ . ท่อนเขา้ดว้ยกนั ) มาเสยีบทีร่หูลงัคาเตน็ท ์ใหค้นที ่1 จบัไว้ 
.. ใหค้นที ่2 ใชเ้ชอืกยาว 1 เสน้ ยดึจากหวัเสา (หรอืห่วง) ไปยงัสมอบกดา้นหน้า  

(โดย ผกูดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ หรอืเงือ่นกระหวดัไม ้ไมต่อ้งใชเ้งือ่นผูร้ ัง้เพราะมแีผ่นปรบัความตงึ 
อยู ่แลว้) แลว้ใชเ้ชอืกสัน้ 2 เสน้ ยดึชายเตน็ทเ์ขา้กบัสมอบก ใหเ้ตน็ทก์างออกเป็นรปูหน้าจัว่ 

4. ใหค้นที ่2 เดนิออ้มไปอกีดา้นหนึ่ง ต่อเสาที ่2 เสยีบเขา้กบัรหูลงัคาเตน็ทอ์กีดา้นหนึ่ง 
แลว้จบัเสาไว ้ใหค้นที ่1 ปล่อยมอืจากเสาที ่1 แลว้น าเชอืกยาวเสน้ที ่2 ยดึจากหวัเสาที ่2  
ไปยงัสมอบกดา้นหลงั 

5. ใหค้นที ่2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได ้เตน็ทจ์ะไมล่ม้ ทัง้สองคนช่วยกนัใชเ้ชอืก 
ยดึชายหลงัคาเตน็ท ์( จดุทีเ่หลอื ) ใหเ้ขา้กบัสมอบกแลว้ปรบัความตงึหยอ่นของเตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 
 วิธีร้ือเตน็ทส์ าเรจ็รปู ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. แกเ้ชอืกทีร่ ัง้เสาหวัทา้ยกบัสมอบกออก เตน็ทจ์ะลม้ลงทนัที 
2. ถอนเสาเตน็ทอ์อกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกนัไว้ 
.. ถอนสมอบกทัง้ 12 ตวั น าไปรวมกนัไวท้ีใ่กล ้ๆ กบัเสาเตน็ท์ 
4. เกบ็เชอืกและแผ่นปรบัความตงึใหเ้รยีบรอ้ย (เชอืกสัน้ 6 เสน้ เชอืกยาว 2 เสน้  

แผ่นปรบัความตงึ 8 อนั) น าไปรวมไวใ้กล ้ๆ กองสมอบก 
5. ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิน้ แลว้น าไปเกบ็ 
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การเลือกสถานท่ีตัง้ค่ายและกางเตน็ท์ 
 ตอ้งท าการส ารวจความเหมาะสมของพืน้ที ่แหล่งน ้า และเสน้ทางคมนาคม เพื่อป้องกนั 
ปัญหาต่างๆ ทีจ่ะตามมา ควรมลีกัษณะดงันี้ 

1. เป็นพืน้ทีโ่ล่งกวา้ง เหมาะส าหรบัการตัง้ค่ายและจดักจิกรรม 
2. พืน้ดนิบรเิวณทีต่ ัง้ค่ายควรเป็นดนิปนทราย พืน้เป็นทีเ่รยีบ ไมม่นี ้าขงั 
.. อยูใ่กลแ้หล่งน ้าสะอาด ปลอดภยั 
4. อยูห่่างจากตน้ไมใ้หญ่ เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิจากกิง่ไมห้ล่นลงมาทบั 
5. ทศิทางของลมเพื่อใชพ้จิารณาในการตัง้เตน็ทท์ีพ่กั 
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เช่น ฟืน เศษไม ้ส าหรบัหุงต้มไดส้ะดวก 
7. การคมนาคมสะดวก ใกลก้บั โรงพยาบาล หรอื อนามยั ใกลก้บัสถานต ารวจ 
8. ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสถานทีก่่อนจะตัง้ค่ายพกัแรม 

ข้อควรระวงัในการกางเตน็ท์ 
1. เมือ่ตอ้งการกางเตน็ทห์ลายหลงัเป็นแนวเดยีวกนั ควรเลง็ใหส้มอบกตวัทีอ่ยูด่า้นหน้าสุด 

และเสาตน้แรกของทุกเตน็ทอ์ยูใ่นแนวเดยีวกนั  
2. การกางเตน็ทแ์ต่ละหลงัใหเ้ลง็สมอบกตวัแรก เสาแรก เสาหลงั และสมอบกตวัหลงัทัง้ 4 จดุ 

ใหอ้ยูใ่นแนวเดยีวกนั  
.. เสาทุกตน้ทีย่ดึเตน็ท์จะต้องตัง้ฉากกบัพืน้เสมอหลงัคา  
4. เตน็ทต์อ้งไมม่รีอยย่น สมอบกดา้นขา้งของเตน็ทแ์ต่ละหลงัตอ้งเรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ  

ถา้เตน็ทต์งึไปอาจจะขาดได ้หรอืถา้หยอ่นเกนิไปกจ็ะกนัฝนไมไ่ด ้ซึง่จะเป็นสาเหตุท าใหน้ ้าซมึไดง้่าย 
และถา้ลมพดัแรงอาจท าใหเ้ตน็ทข์าดได้ 

5. การผกูเตน็ทค์วรใชเ้งือ่นผกูรัง้ เพราะสามารถปรบัใหต้งึหยอ่นไดต้ามตอ้งการ 
การดแูลรกัษาเตน็ท์  

การดแูลรกัษาเตน็ทใ์หม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนาน  
1. ฝึกกางเตน็ทใ์หถู้กวธิ ีเพราะการกางเตน็ทไ์มถู่กวธิ ีอาจท าใหอุ้ปกรณ์บางชิน้ 

เกดิความเสยีหายได ้เช่น ใส่เสาเตน็ทผ์ดิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายเวลางอเสาเขา้กบัเตน็ท์ เป็นตน้ 
2. อยา่เกบ็เตน็ทข์ณะเปียกถา้ไม่จ าเป็น เพราะจะท าใหเ้กดิกลิน่อบั ควรจะน าเตน็ทม์าผึง่ลม 

ใหแ้หง้ก่อนและน าเศษสิง่สกปรกออกจากเตน็ทก่์อนปิดซปิใหเ้รยีบรอ้ย 
3. ไมค่วรใชส้ารเคมใีนการท าความสะอาดเตน็ท์ เพราะสารเคมจีะท าลายสารทีเ่คลอืบเตน็ทไ์ว้

ควรใชแ้ค่ผา้ชุบน ้าเชด็กพ็อ หา้มใชแ้ปรงขดัเพราะแปรงจะท าใหส้ารเคลอืบหลุดออกเช่นกนั 
4. ใชผ้า้พลาสตกิปรูองพืน้ก่อนกางเตน็ท์ เพื่อช่วยปกป้องตวัเตน็ทจ์ากหนิและกิง่ไมท้ีแ่หลมคม

ซึง่อาจจะท าใหพ้ืน้เตน็ทเ์กดิความเสยีหายได้ และนอกจากนี้ยงัช่วยลดเวลาในการท าความสะอาด 
เพราะเหลอืแค่ท าความสะอาดผา้ปรูองพืน้เท่านัน้ 
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5. ใชส้มอบกปักเตน็ท ์บางคนอาจคดิว่าไม่จ าเป็นเพราะเตน็ทส์ามารถทรงตวัอยูไ่ดเ้อง  
แต่เมือ่มลีมแรง ๆ เตน็ทอ์าจพลกิท าใหเ้กดิความเสยีหายได้ ในช่วงทีก่างเตน็ทแ์ละเกดิมลีมแรง 
ควรน าสมัภาระเกบ็ไวใ้นเตน็ทแ์ลว้ปักสมอบกยดึไว ้จะช่วยป้องกนัเตน็ทพ์ลกิจากแรงลมได้ 

6. ใชอุ้ปกรณ์ซ่อมแซมเตน็ทเ์มือ่เตน็ทเ์กดิความเสยีหาย เช่น ผนงัเตน็ทม์รีอยฉีกขาด 
ควรใชพ้วกผา้เทปปิดรอยขาดนัน้ไว ้มฉิะนัน้รอยขาดนัน้จะใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ อุปกรณ์ซ่อมแซมเตน็ท์
สามารถหาซือ้ไดต้ามรา้นอุปกรณ์แคม้ป้ิงทัว่ไป 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  
หมีกบัผึง้ 

 หมตีวัหนึ่งนึกทะนงตวัในความแขง็แรงและพละก าลงัอนัมหาศาลของมนั  วนัหนึ่งขณะที่ 
มนัก าลงักนิอาหารอยู ่ เผอญิมผีึง้ตวัหนึ่งบนิผ่านมา  หมนีึกโมโหทีถู่กกวนใจระหว่างกนิ  มนัจงึเอามอื
ตะปบผึง้ตวันัน้หวงัจะบีใ้หต้าย   
 ดว้ยสญัชาตญาณในการป้องกนัตวัของผึง้ หมจีงึถูกผึง้ต่อยเขา้ทหีนึ่งทีห่น้า  
 “อุบ๊ะ  เจา้ผึง้น้อย  วอนหาทีต่ายซะแลว้  ต่อยใครไมต่่อยมาต่อยขา้  นี่แน่ะ”  แต่ยงัไมท่นัทีห่มี
จะจดัการอยา่งไร  ผึง้ตวันัน้กบ็นิหนีไปเสยีแลว้  สรา้งความโกรธแคน้ใหก้บัหมเีป็นอยา่งมาก   
มนันึกในใจว่ามนัจะตอ้งแกแ้คน้ผึง้ใหไ้ด ้ 
 พอกนิอาหารเสรจ็  หมขีีโ้มโหกอ็อกเดนิป่าตระเวนหารงัผึง้ทนัท ี พอพบรงัผึง้ขนาดใหญ่รงัหนึ่ง
มนักต็รงรีเ่ขา้รือ้รงัผึง้นัน้ทนัท ี ฝงูผึง้จ านวนมากตกใจพากนับนิออกจากรงั รุมต่อยเจา้หมตีวันัน้ 
จนไดร้บับาดเจบ็แสนสาหสั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ตอ้งคดิก่อนท า  อยา่ท าก่อนคดิ 
 
 

ววัสามเส่ียว 
ครัง้หนึ่งยงัมวีวัสามตวัไดต้กลงสญัญาผกูเสีย่วเป็นเพื่อนตายต่อกนัดงันัน้ววัทัง้สามจงึมกั  

ไปไหนดว้ยกนัเสมอๆ เเละคอยระเเวดระวงัภยั ใหเ้เก่กนัดว้ยสงิโตทีจ่อ้งหาทางจะกนิววัอยู ่จงึเเอบไปก
ระซบิกบัววัตวัทีห่นึ่งว่า " ววัตวัทีส่องกบัทีส่ามนัน้นินทาด่าว่าลบัหลงัววัตวัทีห่นึ่ง" เเลว้สงิโตกไ็ปยเุเหย่
ตวัทีส่องว่า "ววัตวัทีห่นึ่งกบัทีส่ามคดิท ารา้ย ววัตวัทีส่อง"เเลว้ยเุเหยว่วัตวัทีส่ามในท านองนัน้เช่นกนั
ต่อมาววัทัง้สามจงึเริม่เเตกคอ ไมไ่วใ้จกนัเเละกนั ต่างกอ็อก ไปหากนิกนัคนละที่ จนสงิโตมโีอกาสไปดกั
กนิววัทลีะตวั ไดอ้ยา่งสบาย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า    สามคัคคีอืพลงั เมือ่แตกสามคัค ีเมือ่นัน้ความหายนะมาถงึ 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  6   การบรรจเุครื่องหลงั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  13  การบรรจเุคร่ืองหลงัส าหรบัการเดินทางไกลไปพกัแรม  เวลา   2  ชัว่โมง 
                

 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 
  2.2 กจิกรรมเดนิทางไกล 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

   1.1  ลกูเสอืสามารถวางแผนเตรยีมอุปกรณ์ วสัดุ สิง่ของเครือ่งใชส้่วนตวัและส่วนรวมส าหรบั
เดนิทางไกลไปพกัแรมคา้งคนืได ้

1.2  ลกูเสอืสามารถบรรจเุครือ่งหลงัส าหรบัการเดนิทางไกลไปพกัแรมคา้งคนืไดถู้กตอ้ง 
1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4. เน้ือหา   
 2.1 การวางแผนเตรยีมอุปกรณ์ วสัดุ สิง่ของเครือ่งใชส้่วนตวัและส่วนรวมส าหรบัเดนิทางไกล 

ไปพกัแรมคา้งคนื 
 2.2 วธิกีารบรรจเุครือ่งหลงั   

5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 อุปกรณ์ส าหรบัการบรรจเุครือ่งหลงั และเครือ่งหลงั  
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การบรรจเุครือ่งหลงัส าหรบัการเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรม 
 ..4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 

6. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี  1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงเดนิทางไกล 

   3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าตวัอย่างสิง่ของเครื่องใชส้่วนตวั วสัดุ อุปกรณ์ส าหรบัเดนิทางไกล 

และอยูค่่ายพกัแรม เช่น ชอ้น จาน ผา้เชด็ตวั สบู่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน รองเทา้แตะ อาหารส าเรจ็รปู ฯลฯ  
มาจดัเป็นนิทรรศการรปูแบบรา้นคา้ โดยก ากบัราคาสิง่ของเหล่านัน้ไว ้ทุกรายการ 
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  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอื เลอืกวสัดุอุปกรณ์สิง่ของเครือ่งใชส้ าหรบัพกัแรม  
ตามความจ าเป็นโดยจดัรายการซือ้สิง่ของนัน้ จากนิทรรศการรา้นคา้ในจ านวนเงนิคนละไมเ่กนิ  
300 บาท ตามใบรายการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

  (3) ลกูเสอืน ารายการทีไ่ดซ้ือ้ไวจ้ากรา้นคา้ มาตรวจสอบ และอภปิรายในกลุ่มถงึเหตุผล  
ความจ าเป็น แลว้สรุปเป็นขอ้ก าหนดของกลุ่ม 

(4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุ และใหข้อ้เสนอแนะในการจดัเตรยีม วสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็น 
ประโยชน์และคุม้ค่าในการอยูค่่ายพกัแรม โดยยดึหลกัปฏบิตัใินเรือ่งความพอเพยีง 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง อกีากบัเหยอืก 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

- ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมเตรยีมอุปกรณ์ปฏบิตักิจิกรรมและนดัหมาย 
นายหมูฝึ่กปฏบิตักิารบรรจเุครือ่งหลงัเตรยีมสาธติในสปัดาหต่์อไป 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงรวมเงนิ  เกมรวมเงนิ 
          3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
     (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายให ้นายหมูล่กูเสอืแต่ละหมู ่บรรยายและสาธติวธิกีารบรรจุ 

เครือ่งหลงัทีถู่กตอ้ง 
    (2) ลกูเสอืปฏบิตักิารบรรจุวสัดุอุปกรณ์สิง่ของส่วนตวัทีเ่ตรยีมมาลงเครือ่งหลงั  

ตามวธิกีารทีน่ายหมูล่กูเสอืไดส้าธติ 
       (3) ลกูเสอืประเมนิน ้าหนกัสิง่ของเครือ่งใช ้ทีบ่รรจเุครือ่งหลงัว่าเหมาะสม และสามารถ 

น าพา ไปไดด้ว้ยตนเองในระยะทาง 15 กโิลเมตร ไดห้รอืไม ่ 
      (4) ลกูเสอืน าเครือ่งหลงัของตนมาเปรยีบเทยีบ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัลกูเสอื
คนอื่น แลว้จดัเครือ่งหลงัของตนใหเ้หมาะสม 
       (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปการเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ของใชส้่วนตวัลงบรรจุ
เครือ่งหลงัส าหรบัการพกัแรมคา้งคนื 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง กากบันกพริาบ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

7.การประเมินผล 
      5.1 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืสามารถจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์สิง่ของส่วนตวัและส่วนรวมได้ 

      5.2 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืสามารถสาธติการจดัการบรรจเุครือ่งหลงัได ้
      5.3 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 
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........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
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             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 

เพลง 
เดินทางไกล 

เดนิทางไกล เดนิทางไกล    เดนิอยา่งไรจะใหถ้งึปลายทาง 
  เราลกูเสอืชาตเิชือ้วชริา    ต่างมุง่หน้ามุง่พากนัไป 

สุดทะเล ภผูาฟากฟ้าไกล  ผจญภยั และพชิติมนั 
ถงึฝนตก แดดรอ้นเพยีงไหน  ลกูเสอืไทย ไมเ่คยไหวหวัน่ 
วนัทัง้วนั เรายงัเดนิทางไกล  เรายิม้ไป เมือ่เราเดนิทางไกล 

รวมเงิน 
รวมเงนิ รวมเงนิใหด้ ี  รวมเงนิวนัน้ีอย่าใหม้ผีดิพลาด 
ผูห้ญงินัน้เป็นเหรยีญบาท ผูช้ายฉลาดเป็นหา้สบิสตางค ์

 
เกม   

รวมเงิน 
  1. ก าหนดใหล้กูเสอืทีเ่ป็นผูช้ายใหส้วมหมวก เป็นผูห้ญงิใหถ้อดหมวก 
  2. อธบิายการเล่นเกมก าหนดใหล้กูเสอืชายเป็นเงนิมคี่า หา้สบิสตางค ์ผูห้ญงิเป็นเงนิมี

ค่า 1 บาท 
  .. เริม่เล่นใหล้กูเสอืเดนิปะปนกนัในกลุ่มโดยรว่มกนัรอ้งเพลงรวมเงนิ   เมือ่จบเพลงผู้

ก ากบัลกูเสอืเป็นผูก้ าหนดการรวมเงนิ เช่น สีบ่าทหา้สบิ ใหล้กูเสอืรวมกนัเป็นกลุ่มใหค้รบ
จ านวนเงนิ สีบ่าทหา้สบิสตางคเ์มือ่ครบแลว้ใหน้ัง่ลง กลุ่มทีร่วมไมค่รบตอ้งออกจากเกม 

  4. เล่นและรอ้งซ ้าประมาณ . รอบ เพื่อหาลกูเสอืทีร่วมกลุ่มทีเ่ป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้  
   การบรรจเุครื่องหลงัส าหรบัการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพกัแรม 
 

การเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรม เป็นกจิกรรมหน่ึงซึง่ลูกเสอืจะตอ้งมกีารเตรยีมการเรือ่ง 
เครือ่งหลงัใหพ้รอ้ม และเหมาะสมกบัการเดนิทางไกลไปพกัคา้งคนื อุปกรณ์ทีต่อ้งจดัเตรยีมแบ่งออก 
เป็น 2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรอื อุปกรณ์ประจ าตวั 
 2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรอือุปกรณ์ส าหรบัหมูห่รอืกอง  
อปุกรณ์เฉพาะบคุคล ควรเป็นสิง่จ าเป็น มนี ้าหนกัไม่มากนกั ไดแ้ก่ 
 1. กระตกิน ้า ใส่น ้าสะอาดใหเ้ตม็ 
 2. เครือ่งใชป้ระจ าตวั เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ขาวมา้ ผา้ถุง สบู่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน รองเทา้แตะ  
ไฟฉาย ชอ้นสอ้ม จานขา้ว ยาทากนัยงุ เป็นต้น 
 .. เครือ่งแบบและเครือ่งประกอบเครือ่งแบบ ไดแ้ก่ เสือ้ กางเกง (กระโปรงส าหรบัเนตรนาร)ี 
ผา้พนัคอ หมวก เขม็ขดั รองเทา้ ถุงเทา้ เป็นตน้   
 4. ยาประจ าตวัและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 5. เขม็ทศิ แผนที ่สมดุจดบนัทกึการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 6. ฤดฝูนตอ้งเตรยีมชุดกนัฝน ฤดหูนาวใหเ้ตรยีมเสือ้กนัหนาว 
 7. เครือ่งนอน เช่น เตน็ท ์ผา้ปทูีน่อน เสีอ่ ผา้ห่ม ถุงนอน เป็นตน้ 
 8. ถุงพลาสตกิ เพื่อใชส้ าหรบัใส่เสือ้ผา้เปียกชืน้หรอืเสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้ 
 9. เชอืกหรอืยางเพื่อใชผ้กูรดัอุปกรณ์สิง่ของเลก็ ๆ น้อย ๆ 
 10. ไมง้่าม   
อปุกรณ์ ส่วนรวม หรืออปุกรณ์ส าหรบัหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัทุกคนในหมูห่รอืกอง  
ในการอยูค่่ายพกัแรมรว่มกนั และตอ้งแบ่งหน้าทีก่นัน าสิง่ของไป เช่น  
 -- นายหมู ่เอาตะเกยีง มดีพรา้ และแผนที ่ 
 -- รองนายหมู ่น าพลัว่สนาม เตน็ท ์กระดาษช าระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
ถงัน ้า กะละมงั  ไมข้ดีไฟ เชือ้ไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
 -- หวัหน้าคนครวั เตรยีมกระทะ หมอ้ ทพัพ ีหมอ้ ส าหรบัปรงุอาหาร กระทะ มดีท าครวั 
 -- รองหวัหน้าคนครวั น ากบัขา้ว เครือ่งปรงุ อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารกระป๋อง 
ส าหรบัรบัประทานทัง้หมู่ 
ส่ิงท่ีไม่ควรบรรจเุคร่ืองหลงั 
 ไมค่วรน าสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่ม่จ าเป็นและของมคี่าทุกชนิดไป เช่น สายสรอ้ยทองค า โ 
ทรศพัทร์าคาแพง  เครือ่งเล่นรวมถงึอุปกรณ์อเีลค็โทรนิกอื่นๆ ฯลฯ น าเงนิตดิตวัไปเท่าทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้
รวมทัง้ไมพ่กพาอาวุธทุกชนิด  
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การบรรจส่ิุงของลงในถงุเคร่ืองหลงัหรือกระเป๋า 
 เครือ่งหลงั คอืถุงหรอืกระเป๋าส าหรบัใส่สิง่ของต่าง ๆ ใชส้ะพายหลงัเพื่อสามารถน าสิง่ของตดิตวั
ไปไดส้ะดวก จดัเป็นสิง่ส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากส าหรบักจิกรรมการเดนิทางไกล เพราะลกูเสอื 
ตอ้งใชบ้รรจอุุปกรณ์ประตวั อุปกรณ์ประจ าหมู ่ทีต่อ้งน าไปใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรม  
 เครือ่งหลงัมหีลายชนิดแลว้แต่ลกูเสอืจะเลอืกใชเ้ช่น กระเป๋า ย่าม หรอื เป้ ลกูเสอืควรเลอืกใช้
เครือ่งหลงัทีม่ลีกัษณะคลา้ยเป้ เพราะมชี่องส าหรบัแยกบรรจสุิง่ของไดห้ลายประเภท 
 การบรรจสุิง่ของลงในถุงเครื่องหลงัหรอืกระเป๋า มขีอ้แนะน าดงันี้ 
 1. เลอืกเครือ่งหลงัทีม่ขีนาดพอเหมาะไมเ่ลก็หรอืใหญ่จนเกนิไป 
 2. บรรจสุิง่ของทีม่นี ้าหนกัมากหรอืสิง่ของทีใ่ชภ้ายหลงัไวข้า้งล่าง ส่วนสิง่ของทีใ่ชก่้อน 
หรอืใชร้บีด่วน เช่นไฟฉาย เสือ้กนัฝน ไมข้ดีไฟ ฯ ใหบ้รรจไุวข้า้งบนสุดเพื่อสามารถน าออกมาใชไ้ด้ 
อยา่งสะดวก 
 .. บรรจสุิง่ของนุ่ม ๆ เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ห่ม เสือ้ผา้ ฯลฯ ตรงส่วนทีส่มัผสักบัหลงัของลกูเสอื 
เพื่อจะไดไ้มเ่จบ็หลงัขณะเดนิทาง 
 4. สิง่ของบางประเภท เช่น ยารกัษาโรค ขา้วสาร เป็นตน้ ควรใส่ถุงผา้หรอืถุงพลาสตกิก่อน  
แลว้จงึบรรจลุงเครือ่งหลงั  
 5. ในกรณทีีถุ่งนอน และผา้ห่มบรรจเุครือ่งหลงัไมไ่ด ้ใหผ้กูถุงนอนและผา้ห่มนอนของลกูเสอื 
ไวน้อกเครือ่งหลงั คลุมดว้ยแผ่นพลาสตกิใสเพื่อกนัการเปียกน ้า 
 6. เครือ่งหลงัทีล่กูเสอืน าไปตอ้งไมห่นกัจนเกนิไป เพราะจะท าใหล้กูเสอืเหนื่อยเรว็ น ้าหนกั 
ของเครือ่งหลงัควรหนกัไมเ่กนิ 1 ใน 5 ของน ้าหนกัตวัลกูเสอื เช่น ถา้ลกูเสอืหนกั 60 กโิลกรมั 
เครือ่งหลงัควรหนกัไมเ่กนิ 12 กโิลกรมั เป็นตน้  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  
 อีกากบัเหยือก 

 
ขณะทีอ่กีาตวัหนึ่งก าลงับนิอยู ่ มนัรูส้กึกระหายน ้ามาก เมือ่มองเหน็เหยอืกน ้าตัง้อยูด่า้นล่าง   

จงึรอ่นลงไปยงัจดุหมาย เมื่อมองเขา้ไปในเหยอืก  พบว่ามนี ้าอยูเ่พยีงเลก็น้อย  มนัจงึพยายาม 
สอดจงอยปากเขา้ไปเพื่อจะดื่มน ้า  ไมว่่ามนัจะพยายามเท่าใดกไ็มส่ามารถสอดจงอยปากเขา้ไป 
ถงึกน้เหยอืกได ้

วธิถีดัมา  มนัพยายามจะคว ่าเหยอืก  เพื่อใหน้ ้าไหลหกออกมา  แต่เหยอืกนัน้หนกัเกินไป 
ในทีสุ่ด  มนัเหลอืบไปเหน็ก้อนหนิใกล ้ๆ กบับรเิวณนัน้  จงึคาบมาหยอ่นลงในเหยอืกน ้าทลีะกอ้น   
จนระดบัน ้าทีก่น้เหยอืกค่อย ๆ เอ่อขึน้มา  ในทีสุ่ดมนักด็ื่มน ้าไดต้ามทีต่อ้งการ 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนฉลาดมกัคดิหาวธิไีปสู่ความส าเรจ็ไดด้ว้ยความอุตสาหะไมย่่อท้อเสมอ 
 
 

กากบันกพิราบ 
มกีาตวัหนึ่งตอ้งท างานอยา่งหนกัเพื่อหาอาหารไวเ้ป็นเสบยีงส าหรบัช่วงฤดหูนาวทีก่ าลงัจะ

มาถงึ วนัหนึ่งมนัเกดิบนิผ่านมาเหน็รงัของนกพริาบขาวทีม่อีาหารอยู่มากมาย ท าใหม้นัเกดิอยากกนิบา้ง 
จงึคดิอุบายแอบเขา้ไปในรงัของนกพริาบขาวตวันัน้ โดยการขโมยสขีาวของชาวบา้นมาทาทีข่นของมนั
จนทัว่ทัง้ตวัจากนัน้มนักแ็ฝงตวัเขา้ไปอาศยัอยูใ่นรงัขอนกพริาบขาวตวันัน้ โดยทีไ่ม่มนีกพริาบตวัใด
สงัเกตเหน็ว่ามนัเป็นกาเลยแมแ้ต่ตวัเดยีว กาพยายามไมร่อ้งหรอืส่งเสยีงใดๆ ออกมา จนกระทัง่วนัหนึ่ง
มนีกพริาบเอ่ยทกัมนั มนัจงึเผลอพดูออกไปด้วยน ้าเสยีงทีแ่สดงถงึความเป็นกาออกมาอย่างชดัเจน ท า
ใหม้นัถูกขบัไล่ออกจากรงัไปในทนัท ี

เมือ่ถูกฝงูนกพริาบขบัไล่ออกมาแลว้ กาจงึตอ้งจ าใจกลบัไปอยูท่ีร่งัเดมิของมนั แต่เมือ่เพื่อนๆ 
เหน็ว่ามนัมตีวัสขีาวแตกต่างจากกาตวัอื่นๆ จงึชวนกนัขบัไล่มนัออกจากรงั ท าใหม้นัตอ้งเร่รอ่นออกหา
อาหารอยูเ่พยีงล าพงั และใชช้วีติอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วในทีสุ่ด 

 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูท้ีห่ลอกลวงผูอ้ื่นเพื่อแลกกบัความสุขสบายของตนเอง ยอ่มไม่มใีครเชื่อถอื
หรอืยอมคบคา้สมาคมดว้ย 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  7  ก่อและจดุไฟกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  14   การก่อและจดุไฟกลางแจ้ง และการปรงุอาหาร         เวลา   2  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 
   2.2 กจิกรรมวชิาการงานอาชพี 
3.จดุประสงคก์ารเรียนรู้    

   1.1  ลกูเสอืสามารถวางแผนเตรยีมอุปกรณ์ วสัดุ สิง่ของเครือ่งใชส้่วนตวัและส่วนรวมส าหรบั
เดนิทางไกลไปพกัแรมคา้งคนืได ้

1.2  ลกูเสอืสามารถบรรจเุครือ่งหลงัส าหรบัการเดนิทางไกลไปพกัแรมคา้งคนืไดถู้กตอ้ง 
1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4.เน้ือหา    
สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั  เช่น เตาแก๊ส เตาไมโครเวฟ เป็นอุปกรณ์อ านวย 

ความสะดวกภายในบา้น แต่เมื่อลกูเสอืตอ้งไปใชช้วีติในการอยูค่่าย บางครัง้กไ็ม่สามารถน าสิง่เหล่านี้ตดิ
ตวัไปด้วยได้ การฝึกปฏบิตักิจิกรรมการก่อไฟและปรุงอาหารจงึเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรบัลูกเสอื 
เมือ่ตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ทีข่าดสิง่อ านวยความสะดวกเหล่านี้ 
5.ส่ือการเรียนรู้   

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 

3.2 วสัดุส าหรบัการก่อกองไฟ,  เครือ่งปรงุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
... ใบความรู ้เรือ่ง การก่อกองไฟและการปรงุอาหาร 
..4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 

6.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงสม้ต า 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัการก่อกองไฟ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืดรูปูภาพกองไฟแบบต่างๆ ลกูเสอืแสดงความคดิเหน็เรื่อง 
รปูแบบของกองไฟทีใ่หค้วามรอ้น และทีใ่หแ้สงสว่าง ในกจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรม 
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   (3) ลกูเสอืและผูก้ ากบัลกูเสอืรว่มกนัสรุปประโยชน์ของกองไฟรปูแบบต่างๆ 
   (4) หมูล่กูเสอืฝึกปฏบิตัก่ิอกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหม ูแบบกระโจม และแบบผสม) 
   (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้เสนอแนะ ลกูเสอืน าทกัษะประสบการณ์ไปใชใ้นการอยูค่่าย 
พกัแรม 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง การต่อสูข้องไก่ป่า 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

         - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายใหล้กูเสอืจบัคู่ วางแผนการท าอาหารและการจดัเตรยีม
เครือ่งปรงุอาหาร รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ ในสปัดาหต่์อไป  
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

      1) พธิเีปิดประชุมกอง (เชญิธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมตอ้นปลาเขา้อวน 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละคู่ก่อไฟ และประกอบอาหารตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ภายใน

เวลาทีก่ าหนด  
     (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอื รว่มกนัประเมนิการปฏบิตังิานและสรปุ 
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เรือ่งการจดัเกบ็ท าความสะอาดภาชนะประกอบ

อาหารและการฝึกฝนเพิม่เตมิในครอบครวั  เพื่อเตรยีมพรอ้มในการอยูค่่ายพกัแรม 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ความโลภกบัคนขีอ้จิฉา 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ เชญิธงลง เลกิ)                

7. การประเมินผล 
      5.1 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืสามารถจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์สิง่ของส่วนตวัและส่วนรวมได้ 

      5.2 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืสามารถสาธติการจดัการบรรจเุครือ่งหลงัได ้
      5.3 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 
8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 

เพลง  
เพลงส้มต า 

 สม้ต า  มะละกอสม้ต า  มะละกอสม้ต า  มะละกอสม้ต า  (ซ ้า) 
เหยาะน ้าปลานิดหน่อย  บบีมะนาวนิดหน่อย  มปีลารา้ตวัน้อยเอามาคอยใส่น า 
 

เกม  
เกมต้อนปลาเข้าอวน 

      แบ่งกองลกูเสอืออกเป็น 2 กลุ่ม ใหก้ลุ่มหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นอวน โดยใชม้อืจบักนัไวเ้ป็นลกูโซ่  
ไล่ตอ้นอกีกลุ่มทีท่ าหน้าทีเ่ป็นปลาใหเ้ขา้มาอยูใ่นวง จบัเวลา เมือ่ครบ  2 นาที กรรมการนบัจ านวนปลา 
ทีอ่ยูใ่นวง แลว้ใหส้ลบัหน้าทีก่นั กลุ่มทีเ่ป็นปลากลบัมาจบัมอืกนัเป็นอวน ไล่ตอ้นอกีกลุ่มเขา้วงจนครบ 
2 นาท ีการตดัสิน กลุ่มใดตอ้นปลาไดม้ากกว่ากลุ่มนัน้เป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้ 
 
การก่อกองไฟ 
 

การก่อกองไฟมีได้หลายรปูแบบ ได้แก่ 
แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู เป็นการก่อกองไฟ 

โดยการน าท่อนฟืนใหญ่มากองเรยีงกนัเป็นชัน้ๆ ส่วนฟืนท่อนเลก็ ๆ  
จะอยูข่า้งล่าง การก่อกองไฟแบบน้ีจะใหค้วามรอ้นมากและใหแ้สงสว่างด ี

 
  
แบบกระโจมอินเดียแดง   หรอื แบบปิรามดิ วธิก่ีอแบบน้ี ขัน้แรก 
ตอ้งน าเชือ้ไฟมาก่อสุมกนัเสยีก่อน จากนัน้จงึน ากิง่ไมเ้ลก็ๆ ก่อสุมกนั
ขึน้มา โดยชัน้บนสุดจะมฟืีนท่อนใหญ่สุมทบัอกีทหีนึ่ง 
 
 
 
แบบผสม  เป็นการก่อกองไฟโดยการเรยีงท่อนฟืนแบบ เชงิตะกอน  
ส่วนตรงกลาง ใชก้ิง่ไมเ้ลก็ๆ ก่อกนัเป็นรปูกระโจม การก่อกองไฟ 
แบบเหมาะแก่การเล่นรอบกองไฟ 
 
 
  
แบบไฟดาว เป็นการก่อกองไฟโดยการน าท่อนไมม้าวางเรยีงซอ้นกนั  
ซึง่จะมลีกัษณะคลา้ย ซีล่อ้จกัรยาน การก่อกองไฟแบบนี้จะท าใหไ้ฟ 
มเีปลวเพื่อใหแ้สงสว่างและความอบอุ่น 
 
การเลือกสถานท่ี  ควรเลอืกทีแ่หง้ ในบรเิวณโล่งแจง้ ห่างจากตน้ไม้
และสิง่ปลกูสรา้ง โดยเกบ็กวาดและถางหญ้าแหง้รอบ ๆ เพื่อป้องกนัการลุกลามของไฟ 
การเลือกเช้ือเพลิง เลอืกกิง่ไมแ้หง้เลก็ ๆ โดยเฉพาะทีแ่หง้คาตน้ จะตดิไฟง่าย ถา้เป็นกิง่ใหญ่ 
ควรผ่าออกเป็นซกี ๆ ก่อน แต่ถา้เปียกชืน้ควรน าไปผึง่แดดใหแ้หง้ 
การจดุไม้ขีดไฟ  ผูจ้ดุนัง่ในลกัษณะบงัลม จดุโดยหนัขดีออกนอกตวั เมือ่กา้นไมข้ดีตดิดแีลว้ 
รบีน าไปจดุเชือ้ไฟต่อ 
ข้อควรระวงั  ตอ้งดบัไฟใหเ้รยีบรอ้ยทุกครัง้เมือ่เลกิใช ้แลว้เกบ็เศษถ่านและขีเ้ถา้ลงหลุมกลบ 
แลว้ปรบัพืน้ทีใ่หอ้ยูใ่นสภาพเดมิ 
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การปรงุอาหาร 
การประกอบอาหารหรือการปรงุอาหาร  หมายถงึ  การท าอาหารใหอ้รอ่ยน่ารบัประทาน 
ซึง่รวมถงึการท าอาหารใหสุ้กโดยใชค้วามรอ้น  ซึง่มวีธิกีารท าไดห้ลายวธิ ี เช่น  หุง  ตม้  ลวก  นึ่ง  ตุ๋น 
ผดั  เผา  เป็นตน้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการปรงุอาหารในค่ายพกัแรม  
             การปรงุอาหารในขณะอยูค่่ายพกัแรม  เป็นการปรุงอาหารแบบชาวป่า  ซึง่เราไมส่ามารถ 
น าเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นครวัเรอืนไปไดค้รบทุกอย่างเราจงึจ าเป็นตอ้งใชส้ิง่ทีม่อียูต่ามธรรมชาตเิขา้ช่วย 
เช่น  ใชเ้ตาหลุม  เตาสามเสา้  เตารางแทนเตาไฟถาวร  ใชม้ะพรา้วอ่อนแทนหมอ้ขา้ว  ใชอ้ลมูเินียม 
ฟรอยดแ์ทนกระทะ  ใชด้นิพอกเผาแทนการตม้  การป้ิง  เป็นตน้  วธิกีารเหล่านี้ลูกเสอืจงึตอ้งเรยีนรู้ 
 
วิธีการประกอบอาหารในขณะท่ีอยู่ค่ายพกัแรม1 
             ในการอยูค่่ายพกัแรม  ลกูเสอืตอ้งท ากจิกรรมหลายอยา่ง  มเีวลาในการประกอบอาหารน้อย 
จงึควรเป็นอาหารทีใ่ชเ้วลาน้อยแต่มคีุณค่าทางโภชนาการ  ซึง่มวีธิกีารประกอบอาหารหลกัทีส่ าคญั ๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
             การหงุข้าว  มกีารหุงโดยไมเ่ชด็น ้า  เชด็น ้า  และน่ึง  หรอืหุงดว้ยภาชนะอื่นทีไ่มใ่ช่หมอ้หุง
ขา้ว  เช่น  มะพรา้ว  กระบอกไมไ้ผ่ 
             การแกง  หมายถงึ  วธิกีารผสมอาหารหลายสิง่รวมกบัน ้า  แยกเป็นแกงจดืกบัแกงเผด็ 
ส่วนแกงเผด็ยงัแยกออกไปไดอ้กีหลายอยา่ง  เช่น  แกงคัว่  แกงแหง้  แกงสม้  แกงเขยีวหวาน  ฯลฯ 
 
 
             1วาย ุ พยคัฆนัตร ์ และถานนัดร  สุวรรณรตัน์.  เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ- 
เนตรนารี  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1.  2533.  หน้า  46. 
วิธีการปรงุอาหารแบบต่าง ๆ 1 
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             แกงจดื  ก่อนจะปรงุแกงจดืตอ้งตม้กระดกูท าน ้าซุป  แลว้น ้าขึน้ตัง้ไฟใหเ้ดอืดพล่าน  ใส่เนื้อ 
ลงไปก่อนแลว้จงึใส่ผกั  ผกัทีใ่ชต้อ้งเลอืกดวู่า  อยา่งไหนสุกเรว็หรอืตอ้งเคีย่วนาน  ถา้เป็นผกัทีต่อ้งเคีย่ว
จนเป่ือยกใ็ส่ไปพรอ้มกบัเนื้อไดเ้ลย  ถา้ผกัทีสุ่กงา่ย  ใส่พอสุกกย็กลงไดท้นัที 
             แกงเผด็  ถา้เป็นแกงกะทใิหค้ัน้มะพรา้ว  แยกหวั-หางกะท ิ เอาหวักะทติัง้ไฟ  เคีย่วให้
แตกมนัน าน ้าพรกิทีเ่ตรยีมไว ้ ใสล่งในกะททิีเ่คีย่วแลว้น าเนื้อลงไปผดัใหเ้ขา้กนัด ี เตมิหางกะทลิงไป  
เมือ่กะทเิดอืดใส่ผกัและเครื่องประกอบ  ปรงุรสตามชอบใจ  ถา้เป็นแกงปลาต่าง ๆ  ตอ้งปรงุน ้าแกง 
ใหด้ก่ีอน  พอน ้าแกงเดอืดจงึใส่ปลาลงไป  และอยา่คนเนื้อปลาจะเละไม่น่ารบัประทาน 
             การต้ม  ท าได ้ 2  วธิ ี คอื 
             1.  โดยการใส่ของทีจ่ะท าใหสุ้กลงไปพรอ้มกบัน ้า  แลว้น าไปตัง้ไฟ  เช่น  การตม้ไข ่ ถา้ใส่ 
ในน ้าเดอืดแลว้  ไขจ่ะแตกเสยีก่อน 
             2.  โดยการใส่ของทีจ่ะท าใหสุ้ก  เมือ่น ้านัน้เดอืดแลว้  เช่น  การตม้ปลากนัเหมน็คาว   
             การทอด  หมายถงึ  การท าอาหารใหสุ้กหรอืกรอบดว้ยน ้ามนัรอ้น ๆ 
             วธิกีารทอด  ใส่น ้ามนัลงไปในภาชนะทีจ่ะใชใ้นการทอด  โดยประมาณ  ใหท้่วมของทีจ่ะทอด 
ตัง้ไฟใหน้ ้ามนัรอ้นจดั  จงึใส่ของลงไปทอด   
             การผดั  หมายถงึ  การท าวตัถุสิง่เดยีวกนัหรอืหลายสิง่  ซึง่ตอ้งการใหสุ้กส าเรจ็เป็นอาหาร 
สิง่เดยีว 
             วธิกีารผดั  โดยการใชน้ ้ามนั  หรอืกะท ิ ใส่ในภาชนะทีจ่ะใชผ้ดั  แลว้น าของทีจ่ะผดัรวมลงไป
คนใหสุ้กทัว่กนั  และปรงุรสตามชอบ  
             การป้ิง  หมายถงึ  การใชไ้ฟอ่อน ๆ  ควรรอ้นเสมอกนัท าใหอ้าหารสุก 
             วธิกีารป้ิง  วางของทีจ่ะป้ิงไวบ้นตะแกรงเหลก็  ซึง่วางอยูเ่หนือไฟ  ใหค้วามรอ้นจากไฟ 
ลอยขึน้ไปถูกของทีป้ิ่ง 
             การน่ึง  หมายถงึ  การท าใหสุ้กจากไอน ้าเดอืด  โดยใชห้มอ้นึ่งวางบนกระทะน ้าเดอืด  เช่น 
นึ่งปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการปรงุอาหารแบบต่าง ๆ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  
การต่อสู้ของไก่ป่า 

ท่ามกลางป่าอนัเงยีบสงบแห่งหนึ่ง มไีก่ป่าอยูส่องตวัก าลงัจะต่อสูก้นัเพื่อแยง่ชงิความเป็นใหญ่ 
โดยพวกมนัตกลงกนัไวว้่าหากใครเป็นผูช้นะจะไดเ้ป็นผูน้ าของฝงู แต่ผูแ้พน้ัน้จะตอ้งถูกขบัไล่ออกไป
จากป่าแห่งนี้ 

เมือ่วนัต่อสูม้าถงึไก่ทัง้สองต่างกจ็กิตกีนัอยา่งเอาเป็นเอาตายแบบไมค่ดิชีวติกนัเลยทเีดยีว และ
ผลของการต่อสูก้จ็บลงโดยมฝ่ีายหนึ่งชนะและอกีฝ่ายหนึ่งแพ ้ซึง่ไก่ตวัทีช่นะกด็ใีจและฮกึเหมิเป็นอยา่ง
ยิง่ทีต่วัมนัแขง็แรงและเก่งกลา้จนสามารถเอาชนะอกีฝ่ายหน่ึงได้ 

เมือ่ไดร้บัชยัชนะแลว้มนักพ็ยายามทีจ่ะปีนขึน้ไปบนเนินเขาเลก็ๆ พรอ้มกบัโก่งคอขนัเสยีงดงั 
เพื่อเป็นการประกาศว่าบดันี้มนัไดก้ลายเป็นผูน้ าของฝงูไก่ป่าแลว้ และทนัใดนัน้เองกม็นีกอนิทรตีวัหนึ่ง
บนิผ่านมาเหน็เขา้ มนัจงึบนิโฉบลงมาดว้ยความรวดเรว็และควา้ไก่ป่าผูช้นะไปกนิเป็นอาหารในทนัที 
  
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ความโออ้วดจะน าพาหายนะมาสู่ตนเอง 
 

ความโลภกบัคนขี้อิจฉา 
วนัหนึ่งมชีายอยู่สองคนซึง่เป็นเพื่อนบา้นกนั คนหนึ่งนัน้เป็นผู้ทีม่คีวามโลภเป็นอย่างมาก ส่วน

อกีคนหน่ึงนัน้เป็นผูท้ีช่อบอจิฉารษิยาผูอ้ื่น 
วนัหนึ่งทัง้สองไดเ้ดนิทางไปหาเทพเจา้ซอุีสเพื่อขอพรวเิศษ และทนัททีีไ่ปถงึเทพเจา้ซอุีสกล็่วงรู้

ไดถ้งึนิสยัของชายทัง้สองคนนี้และต้องการสัง่สอนใหรู้ส้ านึก จงึกล่าวกบัชายทัง้สองคนไปว่า “ข้าจะดล
บนัดาลพรวิเศษให้กบัผู้ท่ีขอพรเป็นคนแรก และอีกคนหน่ึงจะได้รบัผลของพรวิเศษนัน้เป็นสอง
เท่า” 

เมื่อชายทัง้สอคนไดฟั้งดงันัน้ ชายผู้โลภมากจงึเปิดโอกาสให้ชายที่ขีอ้จิฉาได้ขอพรก่อน เพราะ
ตนหวงัจะไดผ้ลประโยชน์ทีม่ากกว่า ส่วนชายขีอ้จิฉากก็ลวัว่าชายโลภมากจะได้ดกีว่าตนจงึไดข้อพรต่อ
เทพเจา้ซอุีสว่า “ขอให้ข้าตาบอดข้างหน่ึง” ทนัใดนัน้เองชายโลภมากกไ็ดร้บัผลของพรนัน้เป็นสองเท่า 
คอืเขาตอ้งตาบอดทัง้สองขา้งนัน่เอง 
  
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความโลภและความรษิยาน ามาซึง่ความหายนะ 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี 8    แผนท่ี เขม็ทิศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  15    การอ่านและใช้แผนท่ีเขม็ทิศ                               เวลา   3  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
   ค 1..  ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 
   2.2 กจิกรรมการแขง่ขนัศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 สามารถอ่าน และจดัท าแผนทีไ่ด้                 
1.2 สามารถใชเ้ขม็ทศิน าทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทศิโดยอาศยัธรรมชาตไิด้ 

4. เน้ือหา   
การอ่านแผนทีแ่ละการใชเ้ขม็ทศิเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการเดนิทางของลกูเสอื ทัง้ในกจิกรรมการ

เดนิทางไกลและกจิกรรมการเดนิทางส ารวจ  
5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 แผ่นภาพแผนที ่เขม็ทศิ, อุปกรณ์ส าหรบัการท าแผนที ่เช่น กระดาษ ดนิสอ ดนิสอส ีฯลฯ 
 ... ใบความรู ้1) เรือ่งแผนทีแ่ละเขม็ทศิ 2) เรือ่งการหาทศิโดยอาศยัธรรมชาติ 
 ..4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 

 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงทศิแปดทศิ 
   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
       (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแยกแบบผึง้แตกรงั เพื่อศกึษาเรือ่งแผนที่ตามฐาน  

ใหค้รบทัง้ 2 ฐานจากแผ่นภาพโดยมนีายหมู่ เป็นวทิยากรประจ าฐาน  
   - ฐานที ่1 ชนิดของแผนที ่

- ฐานที ่2 การอ่านแผนที ่
      (2) ลกูเสอืกลบัมารวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืจดัท าแผนทีห่มูบ่า้น 

ทีต่นเองอาศยัอยู่ โดยใหแ้สดงเครือ่งหมายสญัลกัษณ์และสใีนแผนทีด่ว้ย  
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง แสงอาทติย ์
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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  - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเรือ่งการจดัท าแผนทีท่ีต่ ัง้หมูบ่า้น และนัดหมายนายหมู่ 
ศกึษาเรือ่งเขม็ทศินอกเวลาเพื่อเป็นวทิยากรประจ าฐาน  

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงเดนิวน เกมทศิทัง้สี ่
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืลู่กเสอืใหน้ายหมู่ปฏบิตักิารประจ าฐานเขม็ทศิ 

- ฐานที ่1 การอ่านและการใชเ้ขม็ทศิ 
- ฐานที ่2 การใชเ้ขม็ทศิหาพกิดัต าแหน่งในแผนที่ 
- ฐานที ่3 การหาทศิโดยอาศยัธรรมชาต ิ          

  (2) รองนายหมูล่กูเสอืน าลกูเสอืศกึษาตามฐานต่างๆ แลว้รว่มกนัสรุปกจิกรรมทีศ่กึษา 
       (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งการหาทศิโดยอาศยัธรรมชาติ  

       (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุความรูเ้รื่องการใชเ้ขม็ทศิ ประกอบกบัแผนที ่
และการหาทศิโดยอาศยัธรรมชาต ิ

 4) ผูก้ าลกูเสอืกบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ความฉลาดช่วยใหพ้น้ภยั           
 5) พธิปิีดประชมกุอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
  - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมการจดักจิกรรมในสปัดาหต่์อไป 

 4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี  3 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมหาสิง่ของ 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวน เกีย่วกบัการใชแ้ผนที ่- เขม็ทศิ 

     (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืฝึกทกัษะการใชแ้ผนที ่- เขม็ทศิ โดยเล่น เกมหามมุ 
อาซมีทุ 
     (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุความรูเ้กีย่วกบั 
แผนที ่- เขม็ทศิ เพื่อน าไปปฏบิตัใินกจิกรรมอยูค่่ายพกัแรม 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง พดูดเีป็นศรแีก่ปาก 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

7. การประเมินผล 
      5.1 ประเมนิจากการทีลู่กเสอืสามารถอ่าน และจดัท าแผนทีไ่ด้ 

      5.2 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืสามารถใชเ้ขม็ทศิน าทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทศิโดยอาศยั
ธรรมชาตไิด ้
      5.3 สงัเกตจากการทีล่กูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลูกเสอื 
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8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
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             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 

 
เพลง 

ทิศแปดทิศ 
ทศิทัง้แปดทศิ          ขอใหค้ดิจ าใหเ้คยชนิ 
อุดรตรงขา้มทกัษณิ         บรูพาประจมิจ าไว ้
อสีานตรงหรด ี            ท่องอกีท ีจ าใหข้ึน้ใจ 
พายพันัน้อยูท่างไหน (ซ ้า)   ตรงขา้มไปคอือาคเนย ์

 
เดินวน 

เดนิเอยเดนิวน  สีค่นสีท่ศิ 
ขอถามสกันิด  อยูท่ศิอะไร 
ทศิเหนือหรอืทศิใต้ ทศิไหนบอกมา 
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เกม   
ทิศทัง้ส่ี 

 ผูก้ ากบัลกูเสอืก าหนดทศิใหส้ีท่ศิ คอื ทศิเหนือ ทศิใต ้ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก เมือ่เริม่
เล่นใหล้กูเสอืยนืรวมกนั ใครจะหนัหน้าไปทางใดกไ็ด ้เมื่อผูก้ ากบัลกูเสอืบอกทศิ (โดยค าพดูสัน้ๆ ว่า  
เหนือ ใต ้ออก ตก ) ลกูเสอืทุกคนจะตอ้งหนัหน้าไปทางทศินัน้ทนัท ี 
 กตกิา ใครหนัผดิคนนัน้ออกจากการเล่น ผูก้ ากบัลกูเสอืจะบอกทศิต่อไป จนกว่าจะเหลอืลกูเสอื 
คนสุดทา้ยซึง่ป็นผูท้ีป่ระสาทสัง่งานด ีจะเป็นผูช้นะ 

หามุมอาซีมทุ 

การเตรยีมอุปกรณ์ 
1. เขม็ทศิแบบซลิวา 
2. เสาหลกัไม ้12 เสา 
3. กระดาษแขง็ 
4. ปากกาเคม ี
5. เชอืก 

 

วธิจีดัท าฐานกจิกรรม 
1. สถานที ่ทีท่ ากจิกรรมควรเป็นสนามหรอืลานกวา้งๆ  
2. ปักเสาหลกัไมไ้วต้รงกลางบรเิวณฐาน ใชเ้ชอืกผกูกบัเสาหลกัดว้ยเงือ่นบ่วงสายธนู  

สามารถหมนุเชอืกไปไดร้อบๆเสาหลกัได ้ปลายเชอืกอกีดา้นหนึ่งใหม้คีวามยาวหรอืรศัมี 
ตามความเหมาะสมของสถานที ่ 

3. ใชเ้ขม็ทศิหาทศิเหนือ จะไดม้มุอาซมีทุ เท่ากบั 0 องศา หรอื 360 องศา ดงึเชอืก 
ทีค่ลอ้งกบัเสาหลกัใหต้งึ เป็นเสน้ตรงแนวเดยีวกบัทศิเหนือ ใชเ้สาหลกัไมปั้กเป็นจดุหมายไว ้ 
เขยีนตวัเลข 12 บนกระดาษแขง็น าไปตดิไวท้ีเ่สาหลกั เป็นสญัลกัษณ์ เลข 12 บนหน้าปัทมน์าฬกิา 

4. ใชเ้ขม็ทศิหามุมสกดักลบั เป็นทศิใต ้จะไดมุ้มอาซมีุท เท่ากบั 180 องศา ดงึเชอืกใหต้งึ 
กลบัไปแนวเดยีวกบัทศิใตห้รอืมมุ 180 องศา ปักเสาหลกัไมเ้ป็นจดุหมาย เขยีนตวัเลข 6  
บนกระดาษแขง็น าไปตดิไวท้ีเ่สาหลกั เป็นสญัลกัษณ์ เลข 6 บนหน้าปัทมน์าฬกิา 

5. ปรบัมมุอาซมีทุที ่90 องศา เพื่อหาทศิตะวนัออก ดงึเชอืกใหต้งึเป็นแนวทศิตะวนัออก  
ปักเสาหลกัไม ้เขยีนตวัเลข 3 ตดิไว ้

6. ใชเ้ขม็ทศิท ามมุสกดักลบั เป็นทศิตะวนัตก จะเท่ากบัมมุ 270 องศา ดงึเชอืกเป็นแนว 
ทศิตะวนัตก ปักเสาหลกัไมเ้ขยีนตวัเลข 9 ตดิไว ้

7. ใชเ้ขม็ทศิท ามมุ 30 องศา ตดิหมายเลข 1 ท ามุม 60 องศา ตดิหมายเลข 2 ท ามมุ 120 องศา 
ตดิหมายเลข 4 ท ามมุ 150 องศา ตดิหมายเลข 5 ท ามุม 210 องศา ตดิหมายเลข 7 ท ามุม 240 องศา 
ตดิหมายเลข 8 ท ามมุ 300 องศา ตดิหมายเลข 10 ท ามุม 330 องศา ตดิหมายเลข 11 
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8. จะไดฐ้านวงกลมหน้าปัทมน์าฬกิา การตดิหมายเลขบนหลกัไมใ้หห้นัตวัเลขเขา้หา 
ศูนยก์ลางของวงกลม 
 
วธิกีารฝึกปฏบิตั ิ

1. แจกใบงานใหล้กูเสอืส าหรบัปฏบิตัติามค าสัง่ 
2. ใหฝึ้กปฏบิตัชิุดละ 2 คน โดยทีค่นทีห่นึ่งเป็นผูป้รบัมมุของเขม็ทศิ คนที ่2 เป็นผูอ่้าน 

จดุทีก่ าหนด และจดบนัทกึ อาจมกีารเปลีย่นหน้าทีก่นับา้ง 
3. ลกูเสอืคนที ่1 อ่านค าสัง่จุดที ่1 เช่นจากจดุหมายเลข 3 ไปยงัจดุหมายเลข  10  

ใหล้กูเสอืคนที ่2 ไปยนืทีเ่สาหลกัหมายเลข 3 โดยยนืดา้นนอกวงกลมหนัหน้าไปทางหมายเลข 10  
4. ลกูเสอืคนที ่2 ใชเ้ขม็ทศิชีลู้กศรชีท้าง ไปยงัหมายเลข 10 หมนุกรอบหน้าปัทมเ์ขม็ทศิ 

ใหล้กูศรหาทศิสแีดงซอ้นทบักบัเขม็แมเ่หลก็สแีดง ซึง่จะชีไ้ปทางทศิเหนือจะอ่านค่ามมุอาซมีทุ 
ทีล่กูศรชีท้างได ้เท่ากบั 300 องศา ใหล้กูเสอืคนที ่ 1 จดบนัทกึลงในใบงาน และเริม่อ่านค าสัง่ 
จดุต่อไป โดยใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 
 
ตวัอยา่งใบงาน  เรือ่งการใชเ้ขม็ทศิ 
 ค าสัง่ ใหล้กูเสอืหามมุอาซมีุทจากฐานหน้าปัทมน์าฬกิา ใชเ้วลา 5 นาท ี
จดุที ่1 จาก จุดหมายเลข 1 ไปยงัจุดหมายเลข 6 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั………….องศา 
จดุที ่2 จาก จุดหมายเลข 7 ไปยงัจุดหมายเลข 3 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั………….องศา 
จดุที ่3 จาก จุดหมายเลข 8 ไปยงัจุดหมายเลข 11 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั………….องศา 
จดุที ่4 จาก จุดหมายเลข 10 ไปยงัจดุหมายเลข 5 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั………….องศา 
จดุที ่5 จาก จุดหมายเลข 9 ไปยงัจุดหมายเลข 4 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั………….องศา 
จดุที ่6 จาก จุดหมายเลข 2 ไปยงัจุดหมายเลข 10 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั………….องศา 
 

เฉลย ใบงาน เรือ่งการใชเ้ขม็ทศิ 

 ค าสัง่ ใหล้กูเสอืหามมุอาซมีุทจากฐานหน้าปัทมน์าฬกิา ใชเ้วลา 5 นาท ี
จดุที ่1 จาก จุดหมายเลข 1 ไปยงัจุดหมายเลข 6 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั  195     องศา 
จดุที ่2 จาก จุดหมายเลข 7 ไปยงัจุดหมายเลข 3 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั   240    องศา 
จดุที ่3 จาก จุดหมายเลข 8 ไปยงัจุดหมายเลข 11 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั     15    องศา 
จดุที ่4 จาก จุดหมายเลข 10 ไปยงัจดุหมายเลข 5 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั   135    องศา 
จดุที ่5 จาก จุดหมายเลข 9 ไปยงัจุดหมายเลข 4 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั   105    องศา 
จดุที ่6 จาก จุดหมายเลข 2 ไปยงัจุดหมายเลข 10 จะไดม้มุอาซมีทุ  เท่ากบั    255   องศา 
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เกมหาส่ิงของ 

การเตรยีมอุปกรณ์ 

1. เขม็ทศิแบบซลิวา 
2. กระดาษแขง็ 
3. ปากกาเคม ี 
4. สิง่ของทีต่อ้งการใหห้า เช่นเหรยีญบาท ขนม ฯลฯ 

การจดัท าฐานกจิกรรม 

1. สถานที ่ควรเป็นบรเิวณกวา้ง เช่นบรเิวณโรงเรยีน  
2. การส ารวจเพื่อวางจดุค าสัง่ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิผูก้ ากบัลกูเสอืตอ้งส ารวจใหถู้กตอ้งแมน่ย า  

โดยวธินี าแผนผงัของโรงเรยีนมาช่วยในการวางจุด 
3. เขยีนค าสัง่ลงในกระดาษแขง็ เช่น “จากจดุท่ีท่านยืนให้ท่านหมนุหน้าปัทมเ์ขม็ทิศไปท่ี 

มมุ 250 องศา แล้วเดินไปตามลกูศรช้ี จ านวน 24 ก้าว และรบัค าสัง่ต่อไป” น ากระดาษไปตดิ 
หรอืวางไวต้รงจดุทีท่ าเครือ่งหมายไว ้

4. การฝึกปฏบิตัคิวรวางจดุไวป้ระมาณ 3 – 4 จดุ 
 

ตวัอย่างการวางจดุกิจกรรม 
 
           จดุที ่3 

     ทศิเหนือ 
                จดุที ่4 
                       จดุทีซ่่อนสิง่ของ 
                         
            จดุที ่ 2                       จดุที ่1 
        
        
         จดุเริม่ตน้ 
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    ตวัอย่างค าสัง่จากแผนผงั 
 
     จดุเร่ิมต้น 
   “จากจดุเร่ิมต้นท่ีท่านยืนอยู่ให้ท่านหมุนหน้าปัทมเ์ขม็ทิศ 

ไปท่ี มุม 40  องศา แล้วเดินไปตามลกูศรช้ี จ านวน 18 ก้าว  
และรบัค าสัง่ต่อไป”  
 

 
           จดุท่ี 1 
          “จากจดุท่ี 1ให้ท่านหมนุหน้าปัทมเ์ขม็ทิศไปท่ี  

มมุ 260 องศา แล้วเดินไปตามลกูศรช้ี จ านวน 52  ก้าว  
และรบัค าสัง่ต่อไป”  

 
 
          จดุท่ี 2 
   “จากท่ี 2 ให้ท่านหมุนหน้าปัทมเ์ขม็ทิศไปท่ี มุม 35  องศา 

    แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 22  ก้าว  
    และรบัค าสัง่ต่อไป”  

 
 
        จดุท่ี 3 
               “จากจดุท่ี 3 ให้ท่านหมนุหน้าปัทมเ์ขม็ทิศไปท่ี มุม 110  องศา  
                          แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 43 ก้าว แล้วรบัค าสัง่ต่อไป” 
 
  
 
           จดุท่ี 4 
   “ท่านเดินทางมาถึงจดุหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญท่ีระลึก 
  งานชุมนุมลกูเสือแห่งชาติครัง้ท่ี 15 แล้วน าไปมอบให้กบั 
  ผูก้ ากบัลกูเสือต่อไป” 
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ใบความรู้ 
      แผนท่ีและเขม็ทิศ 
แผนท่ีคืออะไร 

แผนที ่คอื สิง่แสดงรายละเอยีดของภูมปิระเทศบนพืน้ผวิโลก ทัง้ทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิ
และทีม่นุษยส์รา้งขึน้ โดยจ าลองไวบ้นวตัถุพืน้ระนาบมาตราส่วน ซึง่รายละเอยีดเหล่านี้ แสดงดว้ยเสน้  
ส ีและสญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น 

สนี ้าเงนิแก่ แสดงถงึ ทะเล มหาสมทุรทีล่กึมาก 
สฟ้ีาอ่อน แสดงถงึ เขตน ้าตืน้ หรอืไหล่ทวปี 
สเีขยีว แสดงถงึ ทีร่าบระดบัต ่า 
สเีหลอืง แสดงถงึ ทีร่าบระดบัสงู 
สแีสด แสดงถงึ ภเูขาทีส่งูปานกลาง 
สแีดง แสดงถงึ ภเูขาทีส่งูมาก 
สนี ้าตาล แสดงถงึ ยอดเขาทีส่งูมากๆ 
สขีาว แสดงถงึ ยอดเขาทีส่งูจนมหีมิะปกคลุม 

ประเทศไทย เริม่ท าแผนทีใ่นสมยัรชักาลที ่4  พ.ศ. 2418  
การปรบัปรงุแผนทีข่องไทย เริม่ใน พ.ศ.2491 โดยความช่วยเหลอืจากรฐับาลสหรฐั  

ส่งหน่วยท าแผนทีท่างอากาศมาท าการส ารวจและจดัท าแผนที ่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000  
(2 ซ.ม. ต่อ กม.) และกรมแผนทีท่หารไดด้ าเนินการต่อมาจนปัจจบุนั 
ชนิดของแผนท่ี 
 แผนทีโ่ดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น . ชนิด 

- แผนทีแ่บนราบ แสดงพืน้ผวิโลกความสงูต ่า ใชแ้สดงต าแหน่ง ระยะทาง และเสน้ทาง 
- แผนทีภู่มปิระเทศ แสดงพืน้ผวิโลกในทางราบ ไมแ่สดงความสงูต ่า ละเอยีดกว่าและใช้

ประโยชน์ไดม้ากว่าแผนทีแ่บนราบ 
- แผนทีภ่าพถ่าย ท าขึน้จากภาพถ่ายทางอากาศ มคีวามละเอยีดและความถูกตอ้งมากกว่า 

แผนทีช่นิดอื่นมาก สามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ ตามธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้อยา่งชดัเจน  
นอกจากนี้ยงัแบ่งชนิดของแผนทีต่ามลกัษณะการใชง้าน ตวัอยา่ง เช่น 
- แผนทีท่ ัว่ไป เช่นแผนทีโ่ลก แผนทีป่ระเทศต่าง ๆ  
- แผนทีท่รวดทรงหรอืแผนทีนู่น แสดงความสงูต ่าของภมูปิระเทศ 
- แผนทีท่หาร เป็นแผนทียุ่ทธศาสตร ์ยทุธวธิ ี
- แผนทีเ่ดนิอากาศ ใชส้ าหรบัการบนิ เพื่อบอกต าแหน่ง และทศิทางของเครือ่งบนิ 
- แผนทีเ่ดนิเรอื ใชใ้นการเดนิเรอื แสดงสนัดอน ความลกึ แนวปะการงั 
- แผนทีป่ระวตัศิาสตร ์แสดงอาณาเขตยคุและสมยัต่าง ๆ  
- แผนทีก่ารขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรอื อากาศ 
ฯลฯ 
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สีท่ีใช้ในแผนท่ี 
 สีด า         ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่กดิจากแรงงานมนุษย ์ยกเวน้ถนน 
 สีแดง       ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นถนน 
 สีน ้าเงิน   ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นน ้าหรอืทางน ้า เช่น ทะเล แมน่ ้า บงึ ฯลฯ 
 สีเขียว      ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นป่าไม ้และบรเิวณทีท่ าการเพาะปลกู 
 สีน ้าตาล  ใชแ้ทนลกัษณะทรวดทรงความสงู 
เส้นความสงูในแผนท่ี 
 บรเิวณภเูขา จะมเีสน้สนี ้าตาลเป็นวงรอบภเูขาเป็นวงๆ แต่ละวงนัน้จะห่างไมเ่ท่ากนั  
บางวงใกลช้ดิกนั บางวงห่างกนั เป็นเสน้แสดงความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง (วดัทีเ่กาะหลกั  
จ.ประจวบครีขีนัธ)์ เราจะทราบว่าภเูขานี้สงูเท่าใด ลกัษณะชนั หรอืลาดไดจ้ากเสน้นี้  
โดยระยะแต่ละวงนัน้สงูต่างกนั 500 ฟุต ถา้วงอยูช่ดิกนักจ็ะชนั วงห่างกนักจ็ะลาด 

การอ่านแผนท่ี 
 วางแผนทีใ่นแนวราบ บนพืน้ทีไ่ดร้ะดบั ทศิเหนือของแผนทีช่ีไ้ปทางทศิเหนือ จดัใหแ้นวต่างๆ 
ในแผนทีข่นานกบัแนวทีเ่ป็นจรงิในภมูปิระเทศทุกแนว 
 โดยทัว่ไปแผนทีจ่ะบอกทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ ระบบทีใ่ชใ้นการหาทีต่ ัง้ของสิง่ต่างๆ ทีน่ิยมใชก้นั 
ม ี2 ระบบ คดืระบบพกิดัภมูศิาสตร ์และระบบพกิดัตาราง 
1.ระบบพิกดัภมิูศาสตร ์
 ใชค้่าละตจิดูหรอืเสน้รุง้ และลองตจิดูหรอืเสน้แวง เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ 

ละตจิดู เป็นเสน้ทีข่ดีรอบโลกตามแนวนอนขนานกนั โดยมเีสน้ศูนยส์ตูร (อเิควเตอร)์  
เป็นเสน้ก าหนดเขตแบ่งโลกเป็นซกีโลกเหนือและซกีโลกใต ้เสน้ละตจิดูทีอ่ยูเ่หนือและใตเ้สน้ศูนยส์ตูร
เรยีกว่าละตจิดูเหนือและละตจิดูใต ้มจี านวนซกีโลกละ 90 เสน้ มหีน่วยเป็นองศา ทีข่อบแผนทีจ่ะมเีลข
ก ากบัว่า 10, 20, 30 เรากท็ราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  

ลองตจิดู เป็นเสน้ทีล่ากจากจากขัว้โลกเหนือมายงัขัว้โลกใต้ โดยเริม่จากเสน้ทีล่ากผ่าน 
เมอืงกรนีิช ประเทศองักฤษ เป็นเสน้ลองตจิดูที ่0 องศา ถา้วดัไปทางขวามอืจะเป็นซกีโลกตะวนัออก  
ม ี180 เสน้ ถา้วดัไปทางซา้ยมอืจะเป็นซกีโลกตะวนัตก ม ี180 เสน้ มหีน่วยเป็นองศาเช่นกนั 
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ในแผนที ่จะมตีวัเลขก ากบัทีข่อบบน เช่น 20, 30, 40, 50 เรากท็ราบว่า 20 องศา, 30 องศา,  

40 องศา และกท็ราบว่าบรเิวณนัน้อยูซ่กีโลกตะวนัออกหรอืตะวนัตก 
2.ระบบพิกดัตาราง  
 อาศยัเสน้ตรง 2 ชุด เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ เสน้คู่ขนานในแนวตัง้เรยีกว่า  
เสน้พกิดัตัง้ เสน้คู่ขนานในแนวนอนเรยีกว่า เสน้พกิดัราบหรอืนอน เสน้คู่ขนานทัง้ 2 ชุดจะตดักนั 
เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุรสัเรยีกว่า พกิดักรดิ ระหว่างเสน้คู่ขนานแต่ละคู่ทัง้แนวตัง้ และแนวนอนยงัแบ่งยอ่ย
ออกเป็น 10 ช่องเท่า ๆ กนั   

ระบบนี้จะมใีนแผนทีท่ีล่ะเอยีดมาก คอื มาตราส่วน 1ต่อ 50,000 ขึน้ไป (1 ซ.ม.ต่อครึง่ กม.)   
ตวัอย่าง การหาพกิดัจดุ A ในระบบตาราง  
(1) ดตูารางสีเ่หลีย่มจตุรสัทีล่อ้มรอบจดุ A 
(2) อ่านเสน้พกิดัในแนวนอน โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้ตัง้จากซา้ยไปขวาทีผ่่านจุด A 
(.) อ่านเสน้พกิดัในแนวนอน โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้แนวนอนจากล่างขึน้บนทีผ่่านจดุ A 
(4) น าเลขชุดทีอ่่านไดใ้นขอ้ (2)และ (.) มาเรยีงต่อกนัตามล าดบั ตวัเลขน้ีขจะเป็นพกิดัของจดุ A 

 
 
จดุ A = 937604 
จดุ B = 920585 
จดุ C = ………….. 
จดุ X = …………. 
จดุ Y = …………. 
 
จากตารางนี้ ต าแหน่งของจุด A  
จะอยูท่ีเ่สน้ 93.7 ตดักบัเสน้ 

60.4 จงึอ่านเป็น 937604 โดยอ่านต่อกนั ไมอ่่านและเขยีนค าว่าจดุ ต าแหน่งจดุ B กเ็ช่นเดยีวกนั  
อยูท่ีเ่สน้ 92 พอด ีกค็อื 92.0 ตดักบัเสน้ที ่58.5 กอ่็าน 920585 
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ระยะทางในแผนท่ี 
 เป็นมาตราส่วนทีย่อ่ขนาดลง คอือตัราส่วนระหว่างระยะทางในแผนทีก่บัระยะทางในภมูปิระเทศ 
เช่น 1: 50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนทีเ่ท่ากบั 50,000 หน่วยของระยะในภูมปิระเทศ
(ตอ้งเป็นหน่วยเดยีวกนั ตวัอยา่ง: 1 เซน็ตเิมตรในแผนทีเ่ท่ากบัระยะทาง 500 เมตรในพืน้ที)่ 
การหาทิศในแผนท่ี 
 ปกตหิวักระดาษแผนทีจ่ะเป็นทศิเหนือมลีกูศรชีอ้ยู ่วางแผนทีใ่หห้วัลกูศรในแผนทีช่ีไ้ป 
ทางทศิเหนือตามเขม็ทศิ  
 
เขม็ทิศ 

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการหาทศิ ท าขึน้จากแมเ่หลก็แท่งเลก็ๆ ตดิกบัแกนใหห้มนุไปโดยรอบ 
อยา่งอสิระ โดยอาศยัคุณสมบตัขิองแมเ่หลก็ทีว่่า เมือ่แขวนใหห้มนุอย่างอสิระแลว้ปลายขา้งหนึ่งจะชีไ้ป
ทางทศิเหนือเสมอ บนหน้าปัดของเขม็ทศิจะมเีครือ่งหมายแสดงทศิและเลขบอกองศาของทศิต่างๆ 
ชนิดของเขม็ทิศ 
 เขม็ทศิมหีลายชนิด เช่น  
 - เขม็ทศิตลบั เป็นเขม็ทศิแมเ่หลก็เลก็ๆ หาแนวทศิเหนือไดอ้ยา่งเดยีว  
 - เขม็ทศิแบบเลนซาตกิ ฝาตลบัมชี่องเลง็ ขงึงเสน้ลวดไวต้รงกลางเพื่อช่วยในการเลง็ทีห่มาย 

- เขม็ทศิขอ้มอื 
- เขม็ทศิซลิวา (Silva) เป็นเขม็ทศิทีน่ิยมใชใ้นวงการลกูเสอื  

 
เขม็ทิศซิลวา  (Silva) 

เป็นเขม็ทศิทีท่ าในประเทศสวเีดน มไีมโ้ปรแทรกเตอรร์วมอยูด่ว้ยกนั นิยมใชก้นัทัว่โลก1 
เนื่องจากใชท้ าแผนทีแ่ละหาทศิไดด้ ีนอกจากใชง้่ายแลว้ยงัพกพาสะดวกและราคาถูกดว้ย 

 
ส่วนประกอบของเขม็ทิศซิลวา 
1. แผ่นฐานเป็นตวัวตัถุโปรง่ใส 
2. ทีข่อบมมีาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรอืเซนตเิมตร 
3. มลีกูศรชีท้ศิทางทีจ่ะไป 
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4. เลนสข์ยาย 
5. ตลบัเขม็ทศิเป็นวงกลมหมนุได้ บนกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิแบ่งออกเป็น 360 องศา 
6. ปลายเขม็ทศิเป็นแมเ่หลก็สแีดง ซึง่จะชีไ้ปทางทศิเหนือเสมอ 
7. ขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มุมและอ่านค่ามุม อยูบ่นหน้าปัดตรงโคนลกูศรชีท้ศิทาง 

 
 
วิธีใช้เขม็ทิศซิลวา 
 ควรใชเ้ขม็ทศิห่างจากสิง่ทีเ่ป็นเหลก็หรอืวงจรไฟฟ้า ระยะปลอดภยัโดยประมาณมดีงันี้ 
หมวกเหลก็ 1 หลา โทรศพัท,์ลวดหนาม 10 หลา รถยนต ์20 หลา สายไฟฟ้าแรงสงู 60 หลา 
 
การหาทิศ 

วางเขม็ทศิในแนวระนาบ ปลายเขม็ทศิขา้งหนึ่งจะชีไ้ปทางทศิเหนือ ค่อยๆ หมนุหน้าปัด 
ของเขม็ทศิใหต้ าแหน่งตวัเลขหรอือกัษรทีบ่อกทศิเหนือบนหน้าปัดตรงกบัปลายเหนือของเขม็ทศิ  
เมือ่ปรบัเขม็ตรงกบัทศิเหนือแลว้ จะสามารถอ่านทศิต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งจากหน้าปัดเขม็ทศิ  

ลกูเสอืสามารถน าเขม็ทศิไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆได้ เช่น การเดนิทางไกล การส ารวจป่า  
การผจญภยั การส ารวจและการเยอืนสถานที่ เป็นตน้ เมือ่เริม่ออกเดนิทางลกูเสอืควรหาทศิทีจ่ะมุง่หน้า
ไปใหท้ราบก่อนว่าเป็นทศิใด เมือ่เกดิหลงทศิหรอืหลงทางจะสามารถหาทศิทางต่างๆ จากเขม็ทศิได้ 
กรณีบอกมมุอะซิมทุมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด 

สมมตุวิ่ามมุอะซมิทุ 60 องศา 
1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หมนุกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิใหเ้ลข 60 อยูต่รงขดีต าแหน่งตัง้มมุ 
.) หนัตวัเขม็ทศิทัง้ฐานไปจนกว่าเขม็แมเ่หลก็สแีดงภายในตลบัเขม็ทศิชีต้รงกบัอกัษร N 

บนกรอบหน้าปัด ทบัสนิทกบัเครือ่งหมายหวัลกูศรทีพ่มิพไ์ว้ 
4) เมือ่ลกูศรชีท้ศิทางชีไ้ปทศิใด ใหเ้ดนิไปตามทศิทางนัน้ โดยเลง็หาจดุเด่นทีอ่ยูใ่นแนวลกูศร 

ชีท้ศิทางเป็นหลกั แลว้เดนิตรงไปยงัสิง่นัน้ 
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กรณีทีจ่ะหาค่าของมมุอะซิมทุจากต าบลทีเ่รายืนอยู่ ไปยงัต าบลทีเ่ราจะเดินทางไป 
1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หนัลกูศรชีท้ศิทางไปยงัจุดหรอืต าแหน่งทีเ่ราจะเดนิทางไป           
.) หมนุกรอบหน้าปัดเขม็ทศิไปจนกว่าอกัษร N บนกรอบหน้าปัด อยูต่รงปลายเขม็แมเ่หลก็ 

สแีดงในตลบัเขม็ทศิ 
4) ตวัเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยูต่รงขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มมุและอ่านค่ามุม คอืค่าของมมุ 

ทีเ่ราตอ้งการทราบ 
การใช้เขม็ทิศหาพิกดัต าแหน่งในแผนท่ี 

ก่อนอื่นจะตอ้งรูว้่าตนเองอยู่ ณ ทีใ่ดของแผนที ่โดยใชเ้ขม็ทศิช่วยในการวางแผนทีใ่หถู้กทศิทาง 
หรอืวางแผนทีใ่หข้นานกบัเสน้ทางหรอืถนนพืน้ทีจ่รงิ การวางขนานกบัเสน้ทางตอ้งระวงัไมใ่หก้ลบั 
ทางทศิเหนือ-ใต ้โดยตรวจสอบสิง่อื่นบนแผนที ่ประกอบอยา่งน้อย 2 แห่ง 

วางเขม็ทศิบนแผนที ่ใหเ้ครื่องหมายศรชีท้ศิเหนือทางแนวทศิเหนือในแผนที่ จากนัน้ 
กห็มนุกระดาษแผนที ่(อยา่ใหเ้ขม็ทศิเคลื่อน) ไปจนเขม็แดงศรชีท้ศิเหนือ แลว้จงึกดเขม็ทศิตดิกบัแผนที่ 
แลว้หมนุแป้นบอกองศาใหต้รงทศิ 

 

 
 

จากนัน้ใหม้องหาทีห่มายจรงิบนภูมปิระเทศ กบับนแผนทีส่กั 2 แห่ง เช่น บนภมูปิระเทศ A  
และ a บนแผนที ่กบั B บนภมูปิระเทศ และ b บนแผนที ่ใชบ้รรทดัลากเสน้จาก A a และ B b  
และต่อเสน้ใหต้ดักนัจะไดต้ าแหน่ง c บนแผนที ่คอืทีท่ีเ่รายนือยู่ 
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ขัน้ต่อไป จะหาต าแหน่งใดๆบนแผนที่ ว่าของจรงิบนภูมปิระเทศอยูท่ีใ่ด กห็าไดจ้ากแผนที ่

และตัง้มมุเขม็ทศิไปได้ ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจรงิบนภูมปิระเทศไดโ้ดยเทยีบมาตราส่วน 
บนแผนที ่
การเดินทางตามแผนท่ี 

เมือ่ทราบต าแหน่งของตนเองบนแผนที่ และจะเดนิทางไปสู่ทีห่มายต่างๆบนภูมปิระเทศนัน้  
หากตัง้มุมอาซมิทุแลว้มองเหน็ทีห่มายจรงิกเ็ป็นสิง่งา่ย หากมองไมเ่หน็กเ็ดนิตรงไปตามทศิทางนัน้  
โดยสงัเกตเป้าหมายใดๆไว ้ขณะเดนิตอ้งระวงัอยา่ใหเ้ขม็ทศิเบนแนวทาง และหมัน่ตรวจสอบกบั 
ทีห่มายเริม่ตน้ดว้ยหากเดนิไปพบสิง่กดีขวาง เช่น หนองน ้า ตอ้งเดนิออ้มไปตัง้ตน้ ณ จดุตรง 
ฟากหนองน ้าใหม่ หากจดุตรงฟากนัน้ไมม่ ีกต็ัง้มมุอาซมิทุ ค านวณระยะทางทีเ่ดนิออ้มใหถู้กตอ้ง 
 

การหาทิศโดยอาศยัธรรมชาติ 

 ในกรณี ที่ ลูก เสือไม่มีเข็มทิศ  อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งที่ มีอยู่ต ามธรรมชาติ  
หรอืสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นจดุเด่นสงัเกตไดง้า่ย ดงันี้ 
1. สงัเกตทิศทางลม โดยวธิงีา่ย ๆ เช่น โยนหญ้าแหง้ หรอืฝุ่ นขึน้ไปบนอากาศ เมื่อคดิว่าอาจ 
เดนิหลงทางกใ็หต้รวจสอบทศิทางลมอกีครัง้หนึ่ง 
2. สงัเกตเถาวลัย ์โดยธรรมชาตยิอดเถาวลัยจ์ะพนัตน้ไมไ้ปทางทศิตะวนัออก เพื่อหนัเขา้รบั
แสงอาทติย ์เมือ่ทราบทศิตะวนัออกกส็ามารถหาทศิอื่น ๆ ได ้โดนยนืกางแขนหนัหน้าไปทางทศิ
ตะวนัออก ซา้ยมอืคอืทศิเหนือ ขวามอืคอืทศิใต ้และขา้งหลงัคอืทศิตะวนัตก 
3. สงัเกตความอุ่นของต้นไม้ หลงัอาทติยล์บัขอบฟ้าหาทศิโดยใชแ้ก้มแนบกบัตน้ไมใ้หญ่  
ดา้นทีอุ่่นกว่าแสดงว่าเป็นทศิตะวนัตก เนื่องจากเพิง่ไดร้บัแสงแดดมาไม่นานนกั เมือ่ทราบทศิตะวนัตก 
กส็ามารถหาทศิอื่น ๆ ได ้โดยการยนืกางแขนหนัหลงัชนตน้ไมข้า้งทีอุ่่น ดา้นหน้าจะเป็นทศิตะวนัตก  
ทศิเหนืออยูข่วา ทศิใตอ้ยูซ่า้ย และดา้นหลงัเป็นทศิตะวนัออก 
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4. สงัเกตดวงอาทิตย ์ใน 1 ปีดวงอาทติยข์ึน้ตรงทศิตะวนัออกและตกทางทศิตะวนัตกพอดอียู ่2 วนั  
คอื 21 มนีาคม และ 22 กนัยายน ระหว่าง 22 มนีาคมถงึ 21 กนัยายน จะขึน้และตกเฉียงไปทาง 
ทศิเหนือ และเฉียงเหนือมากทีสุ่ด (2..5 องศา) ในวนัที ่21 มถุินายน ส่วนระหว่าง 2. กนัยายน 
ถงึ 20 มนีาคม จะขึน้และตกเฉียงไปทางทศิใต้ เฉียงมากทีสุ่ด (2..5 องศา) ในวนัที ่21 ธนัวาคม 
ฤดหูนาว สงัเกตดวงอาทติยจ์ากเวลาดงันี้ 

6.00 น.   ทศิตะวนัออกค่อนไปทางทศิใตเ้ลก็น้อย  9.00 น.  ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ 
12.00 น.  ทศิใต ้     15.00 น. ทศิตะวนัตกเฉียงใต้        
18.00 น.  ทศิตะวนัตก 

ฤดรู้อน สงัเกตดวงอาทติยจ์ากเวลาดงันี้ 
6.00 น.   ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ    9.00 น.  ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 
12.00 น.  ทศิเหนือ     15.00 น. ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ        
18.00 น.  ทศิตะวนัตก 

5. สงัเกตดวงจนัทร ์มขีอ้สงัเกตดงันี้ 
วนัข้างข้ึน ดวงจนัทรจ์ะสว่างไมเ่ตม็ที ่และขึน้ก่อนดวงอาทติยล์บัขอบฟ้า หนัดา้นสว่าง 

ไปทางทศิตะวนัตก และหนัดา้นแหว่งไปทางทศิตะวนัออก 
วนัข้ึน 15 ค า่ ดวงจนัทรส์ว่างเตม็ดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึน้ก่อนดวงอาทติยล์บัขอบฟ้าเลก็น้อย 
วนัข้างแรม ดวงจนัทรจ์ะสว่างไมเ่ตม็ที ่และขึน้หลงัจากดวงอาทติยล์บัขอบฟ้าไปแลว้  

หนัดา้นสว่างไปทางทศิตะวนัออก และหนัดา้นแหว่งไปทางทศิตะวนัตก 
6. สงัเกตดาว สงัเกตจากดาวฤกษ์ซึง่ขึน้ประจ าที ่ไดแ้ก่ 

1) ดาวเหนือ ขึน้ตรงทศิเหนือเสมอ มแีสงสว่างมองเหน็ดว้ยตาเปล่าไดง้า่ย 
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบดว้ยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรยีงกนั เหน็ในช่วงหวัค ่า

ตัง้แต่เดอืนธนัวาคมเป็นตน้ไป ขึน้ทางทศิตะวนัออก ช่วงหวัค ่าจะอยูต่รงศรีษะพอด ี 
และตกทางทศิตะวนัตกในเดอืนเมษายน 

3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรยีงตวัคลา้ยกระบวยตกัน ้า  
ขึน้ประจ าบนทอ้งฟ้าทางทศิเหนือ มองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า ช่วงหวัค ่าเดอืนกุมภาพนัธุ์จะเหน็ขึน้ 
ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เมือ่ขึน้สงูสุดแลว้จะอยูท่างทศิเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเทีย่งคนื  
และตกลบัขอบฟ้าทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือในเวลาใกลส้ว่าง 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรยีงตวัคลา้ยแมงป่อง ขึน้ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเอาหวัขึน้ก่อน 
และตกลบัขอบฟ้าทางทศิตะวนัตกเฉียงใตโ้ดยเอาขา้งลง ขึน้เวลาใกลส้ว่างช่วงตน้เดอืนกุมภาพนัธุ ์ 
และขึน้ตอนหวัค ่าในเดอืนพฤษภาคม 
5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เหน็เป็นรปูตวั M  
ในขณะขึน้ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ และเหน็เป็นรปู W ในขณะตกทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นติสอนใจ  
แสงอาทิตย ์

นายแดงเป็นคนหาของป่าประจ าหมู่บ้าน ทุกๆ วันนายแดงจะเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆ  
ไมซ่ ้ากนัในแต่ละวนั เพื่อน าของป่าทีห่าไดไ้ปขายในหมู่บา้น  

บ่ ายวันหนึ่ งขณ ะที่น ายแดงก าลังหาของป่ าอยู่ นั ้น เกิดลมพายุและท้อ งฟ้ ามืด ครึ้ม  
ท าให้นายแดงไม่สามารถหาทิศกลับบ้านได้ เพราะมืดแล้วมองไม่เห็น นายแดงจ าได้แต่หมู่บ้าน  
อยู่ทางทศิตะวนัออกของป่าดงดบิเท่านัน้ นายแดงพยายามคดิหาทางกลบับา้น เขานึกไดว้่าในตอนบ่าย
ตน้ไมใ้หญ่จะโดนแสงแดดทีม่าจากทศิตะวนัตก ส่วนดา้นตรงขา้มทีไ่มโ่ดนแสงแดดกจ็ะเป็นทศิตะวนัออก 
ดังนัน้เขาจึงรบีใช้มือสัมผัสรอบๆ ต้นไม้เพื่อหาด้านที่อุ่นๆ เมื่อหาพบแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทาง  
ไปดา้นตรงกนัขา้มกบัดา้นทีอุ่่นของตน้ไมไ้ปเรือ่ยๆ ไมน่านเขากเ็ดนิถงึหมูบ่า้นอย่างปลอดภยั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การรูจ้กัสงัเกตสิง่แวดลอ้ม ยอ่มมปีระโยชน์ต่อตนเองและสามารถน าไปใช้ 
ในชวีติประจ าวนัได้ 

 
ความฉลาดช่วยให้พ้นภยั 

 ลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น ้ า ซึ่งมีเกาะกลางน ้ าอยู่มากมาย ลิงตัวนี้ฉลาดและแข็งแรงมาก  
ทุกๆ  วนัมนัจะกระโดดขา้มเกาะต่าง ๆ ไปเรือ่ย ๆ เพื่อหาผลไมก้นิ  
 ในแม่น ้ ามีจระเข้สองผัวเมียอาศัยอยู่  จระเข้ตัวเมียอยากจะกินหัวใจของลิง จระเข้ตัวผู้ 
จงึไปนอนบนโขดหินเพื่อรอลงิกระโดดมา ลงิเมื่อหากินเสรจ็แล้วก็จะกลบัขึ้นฝัง่ แต่ด้วยความฉลาด  
และรอบคอบจึงสังเกตเห็นว่าโขดหินนั ้นสูงกว่าปกติ   มันจึงส่งเสียงเรียกหินว่า  “หิน ๆ ๆ ๆ ”   
จระเข้ก็เงียบ ลิงจึงพูดขึ้นว่า  “ทุกครัง้เราเคยเรยีกหิน  แล้วเจ้าจะต้องขานรบัทุกครัง้ วันนี้ท าไม 
จึงไม่ตอบ ”  แล้วก็เรียกอีก   “หิน ๆ ๆ ๆ ”  จระเข้จึงตอบว่า  “อะไรเล่า เจ้าลิง”  ลิงถามอีกว่า  
“เจา้อยากได้อะไร” จระเขก้็ตอบว่า “อยากได้หวัใจลงิ”  ลงิจงึพูดว่า  “ถ้าอย่างนัน้ก็อ้าปากกว้างๆ  ซ”ิ  
พอจระเขอ้า้ปากกวา้ง ตาของมนักม็องไมเ่หน็ลงิ ลงิจงึกระโดดขา้มจระเขไ้ปได้ 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ผูท้ีม่คีวามฉลาดและรูจ้กัคดิ ยอ่มเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 
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พดูดีเป็นศรีแก่ปาก 

 ชายสามคนอยากได้ดอกบวัเพื่อจะน าไปให้หญงิคนรกั  จงึชวนกนัไปที่สระซึ่งมชีายจมูกแหว่ง
รกัษาดอกบัวอยู่  ชายคนแรกพูดว่า  “ธรรมดาผมที่ตัดแล้วยงังอกออกใหม่ได้  จมูกของท่านย่อม 
จะงอกออกได้เช่นกัน  ท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถอะ”  ชายคนที่  2  พูดว่า  “ธรรมดาพืชที่หว่าน 
ยังงอกออก เจริญ เติบ โต ได้   จมูกของท่ านย่ อมงอกได้ เช่ นกันจงให้ ดอกบัวแ ก่ เราเถอ ะ ”   
ชายคนที่  3  พูดว่า  “ทัง้สองคนพูดไม่จรงิ  ธรรมดาจมูกของคนเราเมื่อแหว่งแล้วจะงอกออกมา 
เหมือนผมหรือพืชทั ้งหลายไม่ ได้   ข้าพ เจ้าพู ดความจริง   ท่ านจงให้ ดอกบัวแ ก่ เราเถิด ”   
ชายจมูกแหว่งจึงพูดขึ้นว่า   “ชายสองแรกนั ้นพูดเกินความจริงและพูด เอาแต่ได้อย่างเดียว   
เราจะไมใ่หด้อกบวั  ส่วนท่าน คนทีส่าม พดูความจรงิเราชอบใจ เราจะใหด้อกบวัแก่ท่าน” 
              
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การพดูดว้ยความจรงิใจ ยอ่มไดค้วามจรงิใจกลบัคนืมา  
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  9   ทกัษะเง่ือนเชือก 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  16  เง่ือนเชือกลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่                              เวลา   3  ชัว่โมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 
  2.2 กจิกรรมการเล่นเกมในกลุ่มสาระต่างๆ 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถผกูเงือ่น 10 เงือ่น และผกูแน่นได้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถบอกและใชป้ระโยชน์จากเงือ่นทัง้ 10 เงือ่นได้ 
 1.3 ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
4. เน้ือหา  

กจิกรรมการบุกเบกิและการผจญภยัตอ้งอาศยัทกัษะการใชเ้งือ่นเชอืกมาประกอบดว้ย  
ดงันัน้การเรยีนรูเ้ร ือ่งเงือ่นเชอืก จะช่วยใหล้กูเสอืสามารถเลอืกใชป้ระโยชน์จากเงือ่นเชอืกไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และปลอดภยั  
5. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 แผนภูมเิพลง      
 3.2 เชอืก, ตวัอยา่งรถมา้โรมนั 
 ... ใบความรู ้เรือ่ง เงือ่นประเภทต่าง ๆ 
 ..4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงเรามาสนุกกนั 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
     (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืทบทวน ประโยชน์ของการใชเ้งือ่นเชอืกชนิดต่างๆ และ

ทบทวนการผกูเงือ่นจากแบบจ าลองเงือ่น ต่อไปนี้ 
  - เงือ่นพริอด  
  - เงือ่นขดัสมาธ ิ  

- เงือ่นกระหวดัไม ้
- เงือ่นบ่วงสายธนู 

  - เงือ่นตะกรดุเบด็  
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  - เงือ่นประมง 
  - เงือ่นผกูซุง 
  - เงือ่นผกูรัง้ 
  - เงือ่นปมตาไก่ 
  - เงือ่นผกูแน่น  (ผกูประกบ ผกูทแยง ผกูกากบาท)      

     (2) ลกูเสอืฝึกปฏบิตัเิงือ่นประจ าฐาน โดยผูก้ ากบัลกูเสอืและนายหมูล่กูเสอื อธบิาย
ประโยชน์พรอ้มสาธติการผูกเงือ่น ต่อไปนี้ 

  ฐานที ่1 เงือ่นปมตาไก่ 
  ฐานที ่2 เงือ่นผกูซุง 
  ฐานที ่3 เงือ่นผกูรัง้ 
  ฐานที ่4 เงือ่นประมง 
       ฐานรวม ทบทวนและสรปุการปฏบิตัผิกูเงือ่น ทัง้ 4 ฐาน 
     4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง บุตรดมีกีตญัญู 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
  - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมเชอืกลกูเสอืเพื่อปฏบิตักิจิกรรมในสปัดาหต่์อไป 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงเงือ่น 
 3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ลกูเสอืฝึกปฏบิตัปิระจ าฐานผูกเงือ่น โดยผูก้ ากบัลูกเสอื และนายหมู่สาธติประกอบการ
อธบิายการน าเงือ่นไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั  

ฐานที ่1 ผกูประกบ   
    ฐานที ่2 ผกูทแยง   
    ฐานที ่3 ผกูกากบาท 
    ฐานรวม ผกูแน่น 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสรปุ ขอ้สงัเกต และความปลอดภยัในการใชเ้ชอืก การน า
เงือ่นไปใชป้ระโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง คดิก่อนพดู 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
      - ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบแบบจ าลองเสาธงลอย ใหห้มูลู่กเสอืศกึษา วางแผน เตรยีมการ สรา้ง

เสาธงลอยจากไมง้า่มประจ าตวั ดว้ยเงือ่นทีเ่รยีนรูม้า เพื่อปฏบิตัใินการประชุมกองครัง้ต่อไป 

 4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี  3 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมการแขง่ขนัผกูเงือ่น 
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  3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารสรา้งเสาธงลอย เพื่อการแขง่ขนั  

“สรา้งเสาธงลอยจากไมง้า่ม” 
       2) หมูล่กูเสอืร่วมกนัสรา้งเสาธงลอย ดว้ยเงือ่นเชอืกและการผกูแน่นดว้ยไมง้า่มประจ าตวั  

8 อนั ตามแบบจ าลองและแต่ละหมูไ่ดว้างแผนเตรยีมการไว ้ 
  3) เมือ่ไดร้บัสญัญาณเริม่ตน้ ใหทุ้กหมูเ่ริม่ท าเสาธงลอย ภายในเวลา .0 นาที 

   (4) เมือ่หมดเวลาใหทุ้กหมูน่ าเสาธงลอยทีส่รา้งเสรจ็มาส่งเพื่อประเมนิความสวยงาม  
มัน่คง แขง็แรงและใชง้านไดจ้รงิ 

  (5) หมูล่กูเสอืทีช่นะสรปุกระบวนการวางแผนการปฏบิตักิจิกรรม ผูก้ ากบัลกูเสอืให้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง แมวกบัหนู 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

   

7. การประเมินผล 
5.1  ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การผกูเงือ่นทัง้ 10 เงือ่น 
5.2  ประเมนิการบอกขัน้ตอนและบอกประโยชน์ของเงือ่นทัง้ 10 เงือ่นได้ 
5.. สงัเกตการมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
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บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู้ ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 

เพลง  
เรามาสนุกกนั 

  มาเถดิเรามา มาร่วมรอ้งเพลงกนั พวกเราทัง้นัน้ ลุกขึน้พลนัทนัท ี
  แลว้เรามาหนัหน้ามาหากนั ยกมอืไหวก้นั แลว้ตบมอืสามท ี 
  (เอ้า 1..2..3) 

  เสรจ็พลนั แลว้กห็นักลบัมา สนุกหนกัหนา แลว้ส่ายเอว 5 ท ี 
  (เอ้า 1..2…3..4..5) 

เง่ือน 
เชอืกขนาดเท่ากนั  ต่อกนัเป็นเงือ่นพริอด 

             สองเสน้ไมเ่ท่าตลอด   สมาธสิอดต่อเป็นเสน้ยาว 
บ่วงสายธนูอาจช่วยกูช้วีติยนืยาว  กระหวดัไมใ้ชเ้ชอืกยาว 
ลากอา้ว ๆ ไมข่าดหลุดเลย 

 

 
 

 
เกม 

เกมการแข่งขนัผกูเง่ือน1 

สถานท่ี  หน้าเสาธง  ใตร้ม่ไมห้รอืสนามหญ้า 
อปุกรณ์  เชอืกประจ าตวัลกูเสอื 
จ านวนผูเ้ล่น ไมจ่ ากดัจ านวน  
วิธีเล่น  1.  แบ่งลกูเสอือกเป็น  2  พวก  (ลกูเสอืทุกคนตอ้งมเีชอืก) 
  2.  ตัง้แถวหน้ากระดานเขา้หากนั  2  แถว  แต่ละแถวห่างกนั  5  เมตร 
  3.  เมือ่ผูก้ ากบับอกเริม่  ใหท้ัง้สองวิง่เขา้หากนัเป็นคู่ ๆ  ต่างคนต่างเอา 
       เชอืกคลอ้งเอวซึง่กนัและกนั  และผกูเงือ่นพริอด 
  4.  เมือ่ใครผกูเสรจ็ก่อนรบีดงึคู่ของตนไปยงัแดนตน  
เกณฑต์ดัสิน   1.  ฝ่ายใดผกูเสรจ็และดงึคู่มาแดนของตนไดม้าก  เป็นฝ่ายชนะ 
  2.  ผูก้ ากบัตอ้งตรวจความถูกตอ้งของเงือ่นดว้ย 
ประโยชน์   ทบทวนการผกูเงือ่นพริอด  ความสนุกสนาน  ทดสอบไหวพรบิ 
ข้อเสนอแนะ ผูก้ ากบัตอ้งอธบิายวธิกีารเล่นใหทุ้กคนเขา้ใจ 
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ใบความรู้  
       เง่ือนประเภทต่าง ๆ 
เง่ือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)  
 ใชข้มวดปลายเชอืกใหเ้ป็นปม ถา้ตอ้งการปมขนาดใหญ่ใหข้มวดหลายๆ ครัง้  
 ประโยชน์  
1. ใชผ้กูปลายเชอืกใหเ้ป็นปม เพื่อใหถ้นดัในการถอืหรอืหิว้ 
2. ใชผ้กูกนัหวัเชอืกลุ่ยชัว่คราว  

ขัน้ตอนการผกูเง่ือนปมตาไก่ 

ขัน้ตอนท่ี  1  ใชป้ลายเชอืก  A  ทบับนตวัเชอืก  ดงัรปู 
 

 
 
 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี  2  ใชป้ลายเชอืก  A  พนัทบัตวัเชอืก  2  รอบ  ดงัรปู 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนผกูซุง ( Timber Hitch )  
 ใชส้ าหรบัผกูสิง่ของต่าง ๆใหย้ดึตดิกนัแน่น เป็นเงือ่นทีผ่กูงา่ย แกง้า่ย แต่ยิง่ดงึยิง่แน่น  
 ประโยชน์  
1. ใชผ้กูสตัว ์เรอื หรอืแพ ไวก้บัหลกั  
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2. ใชม้ดัลากวตัถุทรงกระบอก หรอืทรงกลม เช่น ลากซุง 
3. ใชผ้กูหนิแทนสมอเรอื หรอืใชผ้กูกบัหนิแทนสมอบกกไ็ด ้
4. ใชเ้ป็นเงือ่นเริม่ต้นในการผกูแทยง 

 วิธีผกูเง่ือนผกูซุง 
ขัน้ตอนการผกูเง่ือนผกูซุง 

ขัน้ตอนท่ี  1  น าปลายเชอืก  A  พนัรอบไม ้ 1  รอบ  แลว้พนัทบัตวัเชอืก  ดงัรปู 
 

 
 
 
 
 

 

ขัน้ตอนท่ี  2   ดงึทีป่ลายเชอืก  B  ใหต้งึ  จะไดเ้งือ่นผกูซุงดงัรปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนผกูรัง้ ( Tarbuck Knot )  
 ใชผ้กูยดึกบัสิง่อื่น มลีกัษณะพเิศษคอืสามารถปรบัใหต้งึหรอืหยอ่นไดต้ามความตอ้งการ 

 ประโยชน์  
1. ใชผ้กูยดึสายเตน้ท ์เสาธง สมอบก  
2. ใชผ้กูรัง้ตน้ไม ้ 
3. ใชผ้กูกบัห่วงต่าง ๆ  
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ขัน้ตอนการผกูเง่ือนผกูรัง้ 

ขัน้ตอนท่ี  1  ใหน้ าปลายเชอืกขา้งใดขา้งหนึ่งพนัหลกัหรอืเสา  2  รอบ  ใชป้ลายเชอืกเสน้บน
พนัทบัเชอืกเสน้ล่าง  แลว้สอดกลบัมาดา้นหน้า  1  รอบโดยใหร้อยทบัห่างจากหลกัหรอืเสา
พอประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 

 
ขัน้ตอนท่ี  2  ใชป้ลายเชอืกเสน้เดมิพนัทบัเหมอืนขัน้ตอนที ่ 1   อกี  1  รอบ  ห่างจากรอยทบั
แรกพอประมาณ  ต่อจากนัน้จงึใชป้ลายเสน้เดมิพนัทบัเหมอืนขัน้ตอนที ่ 1  อกี  3  รอบ  ห่าง
จากรอบทบัที ่ 2  พอประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
เง่ือนประมง (Fisherman's Knot)  
 ใชส้ าหรบัต่อเชอืกทีม่ขีนาดเดยีวกนั รูจ้กักนัทัว่ไปอกีชื่อหนึ่งว่า เงือ่นหวัลา้นชนกนั 

 ประโยชน์  
1. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดเลก็เช่น สายเบด็ สายเอน็  
2. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดเท่ากนั  
.. ผกูคอขวดส าหรบัเป็นทีถ่อืหิว้  
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4. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดใหญ่ เพื่อใชล้ากจงูเพราะสามารถรบัก าลงัลากไดด้ี 
 

ขัน้ตอนการผกูเง่ือนประมง 

ขัน้ตอนท่ี  1  น าเชอืก  2  เสน้  พนักนัดงัรปู 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี  2  หลงัจากผกูขัน้ตอนที ่ 1  แลว้  จะไดป้มเชอืกดงัรปู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี  3  ดงึเชอืกทัง้  2  เสน้ใหป้มเชอืกเขา้หากนัดงัรปู  เชอืกทัง้  2  เสน้จะต่อกนัแน่น 
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การผกูแน่น 
การผกูแน่นเป็นการผกูวตัถุใหต้ดิแน่นเขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้ชอืกหรอืวสัดุทีค่ลา้ยเชอืก แบ่งออกเป็น   
3 ประเภท 
1. ผกูประกบ (sheer Lashing) 
2. ผกูกากบาท (square Lashing) 
3. ผกูทแยง (Diagonal Lashing) 
ผกูประกบ (sheer Lashing) 
 เป็นการผกูไมท้่อนทีว่างขนานกนัใหแ้น่น สามารถผกูไดห้ลายวธิ ีทีน่ิยมไดแ้ก่ ผกูประกบ 2 
ท่อน และผกูประกบ 3 ท่อน  

ประโยชน์  
1. ใชต่้อไมห้ลาย ๆ ท่อนใหย้าวออกไป  
2. ใชผ้กูต่อไมใ้นการก่อสรา้ง  
.. ใชผ้กูต่อพลองท าเสาธงลอย 

     วิธีผกู  
ผกูประกบ 2 ท่อน  

วิธีการผกูประกบ 2  ท่อน 

ขัน้ตอนท่ี  1  เอาไมท้ีจ่ะต่อมาวางซอ้นใหข้นานกนัตรงปลายทีจ่ะต่อวางซอ้นกนัประมาณ   
1/4  ของความยาวไมห้รอืเสา  เริม่ตน้ดว้ยการเอาเชอืกมาผกูกบัไม ้ ขึน้ตน้ดว้ยเงือ่น 
ตะกรดุเบด็กบัเสาไมท้ีเ่ป็นหลกัหรอืตน้ใดตน้หน่ึง  แลว้บดิพนัปลายเชอืกเขา้กบัตวัเชอืก
(แต่งงานเชอืก)  แลว้จงึใชล้ิม่ยดัระหว่างเสา 
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ขัน้ตอนท่ี  2  พนัเชอืกรอบเสาไมท้ัง้  2  ตน้  ใหเ้ชอืกเรยีงกนั  ความหนาของเชอืกทีพ่นั 
มขีนาดกวา้งเท่ากบัความกวา้งของเสาไมท้ัง้  2  ตน้รวมกนั   

                                             
                            
 
 
 
 
 
 
        

 

 
 
 
ขัน้ตอนท่ี  3  สอดเชอืกเขา้ตรงกลางระหว่างไมท้ัง้  2  แลว้เอาปลายเชอืกพนัหกัคอไก่   
(พนัรอบเสน้เชอืกช่วงทีอ่ยูร่ะหว่างไม ้ 2 - 3  รอบและควรดงึใหแ้น่น  ผกูปลายเชอืกดว้ย 
เงือ่นตะกรดุเบด็บนไมต้น้ทีน่ ามาต่อหรอืบนไมอ้กีตน้หนึ่งทีไ่มใ่ช่อนัทีเ่ริม่ตน้ผกู 
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ผกูประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing)  
วิธีผกูประกบ  3  ท่อน 

ขัน้ตอนท่ี  1  เริม่ตน้ดว้ยการผกูตะกรดุเบด็ทีเ่สาไมต้น้กลาง   
(เสาหลกั)  แลว้เอาปลายเชอืกบดิพนัเขา้ดว้ยกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี  2  ใชเ้ชอืกพนัรอบเสาทัง้  3  ตน้  โดยตอ้ง 
พนัรอบเสาหลกัจนเชอืกทีพ่นัมคีวามหนาอย่างน้อยเท่ากบั 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางของเสาหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี  3  เอาปลายเชอืกพนัหกัคอไก่  ดงึใหแ้น่น   
แลว้ผกูปลายเชอืกดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ทีเ่สาตน้รมิ 
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ผกูทแยง (Diagonal Lashing) 

 เป็นการผกูท่อนไมท้ีไ่ขวก้นัอยูใ่หต้ดิแน่นเขา้ดว้ยกนั เช่น ผกูนัง่รา้นในการก่อสรา้ง  
ผกูตอมอ่สะพาน สรา้งทีพ่กัอาศยัดว้ยไมไ้ผ่ เป็นตน้ 

ประโยชน์ 
1. ใชผ้กูนัง่รา้นในการก่อสรา้งใหเ้กดิความมัน่คง  
2. ใชผ้กูไมค้ ้ายนัเสาเพื่อป้องกนัเสาลม้  
.. ใชผ้กูตอมอ่เสาสะพาน 

วิธีการผกูทแยง 

ขัน้ตอนท่ี  1  ใชเ้ชอืกพนัรอบเสาหรอืไมท้ัง้  2  ตน้  ระหว่างมุมตรงขา้มกนัแลว้ผูก 
ดว้ยเงือ่นผกูซุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนที ่ 2  เอาปลายเชอืกบดิพนักบัตวัเชอืก  แลว้พนัทแยงไขวไ้ปมาขา้งละ  2 - .  รอบ 

จากนัน้พนัหกัคอไก่  (เอาปลายเชอืกพนัรอบเชอืกระหว่างเสาไม)้  ประมาณ  .  รอบ 
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ขัน้ตอนท่ี  3  เอาปลายเชอืกผกูตะกรดุเบด็ทีเ่สาไมต้น้ใดตน้หน่ึง  แลว้เกบ็ปลายเชอืก 
ใหเ้รยีบรอ้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผกูกากบาท (Square Lashing) 
 เป็นการผกูท่อนไมท้ีไ่ขวก้นัอยูใ่หต้ดิแน่นเขา้ดว้ยกนั คลา้ยกนักบัการผกูทแยง 
     ประโยชน์ 

1. ใชผ้กูนัง่รา้นในการก่อสรา้ง เช่น ท านัง่รา้นทาสอีาคาร 
2. ใชผ้กูสรา้งค่ายพกัแรมและอุปกรณ์ค่ายพกัแรม  
.. ใชผ้กูท ารัว้หรอืคอกสตัว ์และผกูตอมอ่เสาสะพาน 

ขัน้ตอนการผกูกากบาท 
ขัน้ตอนท่ี  1  ใชเ้ชอืกผกูตะกรดุเบด็ทีไ่มอ้นัตัง้  (หรอือนัขวางกไ็ด)้  แลว้เอาปลายเชอืก 
บดิใหเ้ขา้กบัตวัเชอืก (แต่งงานเชอืก)  ใหเ้รยีบรอ้ย 
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ขัน้ตอนท่ี  2  ดงึเชอืกลอดใตไ้มอ้นันอนทางดา้นขวาของไมอ้นัตัง้  แลว้ออ้มหลงัไมอ้นัขวาง  
ดงึขึน้ขา้งบนทางขวาของไมอ้นัตัง้  จากนัน้ดงึใหเ้ชอืกออ้มมาขา้งหน้าไมอ้นัตัง้  และใหเ้ชอืกอยู่
เหนือไมอ้นัขวาง  ออ้มเชอืกไปทางดา้นหลงัไมอ้นัขวาง  (ทางซา้ยของไมอ้นัตัง้)  แลว้ 
ออ้มใตไ้มอ้นัขวาง  ดงึเชอืกออ้มมาทางขา้งหน้าไมอ้นัตัง้จนครบรอบ  พนัอย่างนี้ประมาณ   
3 - 4  รอบ  และดงึเชอืกใหต้งึทุกรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี  3  หกัคอไก่  2 - 3  รอบ  แลว้เอาปลายเชอืกผกูตะกรดุเบด็ทีไ่มอ้นัขวาง   
และเกบ็ปลายเชอืกใหเ้รยีบรอ้ย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ   
บตุรดีมีกตญัญ ู

 ชายคนหน่ึงเป็นลกูจา้งท างานกบัเศรษฐ ีไดอ้าหารสามมือ้แลกเป็นค่าแรง เมือ่ถงึเวลากนิอาหาร  
เขาคดิถงึแม่ซึ่งอดอยากอยู่ที่บ้านไม่มใีครดูแล จงึจดัแบ่งอาหารห่อไปฝากแม่ที่บา้น เศรษฐเีหน็ชายคนนัน้
แบ่งอาหารใส่ห่อทุกวนัก็เรยีกมาถาม ชายคนนัน้จงึตอบว่า  “พ่อแม่มพีระคุณล้นเหลอืกระผมจงึแบ่งปัน 
ให้ท่านกินตามแต่จะได้รบั ถ้ากระผมทอดทิ้งไม่เหลียวแลแม่ก็คงเป็นบาปหนัก ” เศรษฐีได้ยินดังนั ้น 
จงึพดูขึน้ว่า  “เราขอชมเชยเจา้ว่าเป็นผูก้ตญัญ ูเอาเถอะแมข่องเจา้นัน้เราจะรบัอุปการะเลีย้งดเูอง” 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า พ่อแมเ่ป็นผูม้พีระคุณมากมาย ควรตอบแทนบุญคุณท่านเตม็ก าลงัทีก่ระท าได้” 

 
คิดก่อนพดู 

 ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกนั พวกเขาเลี้ยงหมาสขีาวตวัหนึ่ง วนัหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาต ิ
ระหว่างทางฝนเทลงมาอย่างหนักท าให้เสื้อผ้าสขีาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบ้านญาติจงึเปลี่ยนใส่
เสือ้ผา้ชุดด าแทน  เมื่อกลบับา้นในตอนเยน็ หมาจ าเขาไม่ไดจ้งึเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผูน้้องโกรธ  
มาก ร้องด่าพลางไล่ตีหมาไปรอบๆ บ้าน ชายผู้พี่มาพบเข้าจงึร้องห้ามพร้อมกับพูดว่า “อย่าตีมัน  
อย่าตีมนั” ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตใีห้ตาย หมาระย า จ าเจา้ของไม่ได้” ชายผู้พี่จงึกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า  
“ถ้าหมาสีขาวของเรามันออกจากบ้านไปแล้วกลายเป็นหมาด า เมื่อกลับมาเจ้าจะจ าได้หรือไม่ ”  
ชายผูน้้องจงึไดส้ตเิพราะไมส่ามารถตอบค าถามของพีไ่ด้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เวลาเราจะท าหรอืพดูอะไรกต็ามจะตอ้งคดิใหร้อบคอบเสยีก่อน 

 
แมวกบัหนู 

เจ้าของบ้านหลังหนึ่งร าคาญฝูงหนูที่เข้ามาอยู่ในบ้าน จึงเอาแมวมาเลี้ยงไว้  ไม่นานแมว 
กก็ าจดัหนูไปจ านวนมาก พวกหนูทีย่งัรอดชวีติอยู่จงึประชุมกนั ตกลงกนัว่าจะไมล่งไปทีห่อ้งเกบ็อาหาร
ชัน้ล่างอีก เมื่อแมวไม่เห็นพวกหนูจงึคิดวางอุบายล่อให้พวกหนูตายใจด้วยการนัง่นิ่งเฉยอยู่ที่พื้น   
เก็บซ่อนอุ้งเล็บทัง้สี่เอาไว้เพื่อให้พวกหนูเข้าใจว่า  ตัวมันเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณของกระต่าย 
หรอืลกูไก่เท่านัน้ 

ในไม่ช้า  หนูตัวหนึ่งก็ไต่ลงมาจากชัน้วางของแล้วพูดกับแมวว่า “สวสัดี เจ้าแมวจอมโหด !   
เจ้าหลอกพวกเราไม่ส าเร็จหรอก เพราะพวกเรารู้จ ักนิสัยเจ้าดี พวกเราไม่หลงกลอุบายตื้นๆ  
ของเจา้แน่ ๆ”   
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความรอบคอบและไมป่ระมาท ช่วยใหพ้น้ภยั 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  10    การปฐมพยาบาล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  17  การปฐมพยาบาล                                                        เวลา   2  ชัว่โมง 
 

1.มาตฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
   พ 5.1  ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งพฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุการใชย้าสารเสพ 
              ตดิและความรนุแรง 
   ตชว.1-4  1.แสดงวธิปีฐมพยาบาลและเคลื่อนยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั 
                   2.อธบิายลกัษณะอาการของผูต้ดิสารเสพตดิและการป้องกนัการตดิสารเสพตดิ 
                   ..อธบิายความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกดิโรคและอุบตัเิหตุ 
                   4.แสดงวธิกีารชกัชวนใหผู้อ้ื่น ลด ละ เลกิ 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 
   2.2 โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ 
   2.. กจิกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้    

1.1  รูว้ธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  
1.2  สาธติการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ได ้
1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4. เน้ือหา    
กจิกรรมลกูเสอืเป็นกจิกรรมทีท่า้ทายความสามารถของผูป้ฏบิตัใินวยัรุ่น แต่ละกจิกรรม 

ทีจ่ดัขึน้ เช่น การเดนิทางไกล การบุกเบกิผจญภยั ฯลฯ อาจเกดิอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยได ้ 
ลกูเสอืจงึจ าเป็นตอ้งเรยีนรูเ้ร ือ่งการปฐมพยาบาลเพื่อเป็นพืน้ฐานในการช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ื่น  

5. ส่ือการเรียนรู้  
 3.1 แผนภมูเิพลง หรอืเกม 
 3.2 อุปกรณ์ส าหรบัการปฐมพยาบาล 
 ... เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 

6. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงนม (ประกอบท่าทาง) 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
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  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนากบัลกูเสอืเกีย่วกบัหลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืขออาสาสมคัรลกูเสอื เล่าประสบการณ์ทีเ่คยปฏบิตัเิกีย่วกบั 

การปฐมพยาบาล และเพื่อนลกูเสอืใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ    
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งงานใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่บัผดิชอบ จดัเตรยีมอุปกรณ์ และเป็น

วทิยากร อธบิายประกอบการสาธติการปฐมพยาบาล ในกรณต่ีอไปนี้ ใหเ้วลากรณลีะ 5 นาท ี
   1) การปฐมพยาบาลคนเป็นลมหมดสต ิ  
                      2) การปฐมพยาบาลคนทีม่บีาดแผล 
    3) การปฐมพยาบาลผูถู้กสตัวม์พีษิกดัต่อย  
                       4) การปฐมพยาบาลผูถู้กไฟไหมน้ ้ารอ้นลวก 
     5) การปฐมพยาบาลขอ้เทา้แพลง   
                        6) การผายปอด 
  (4) ลกูเสอืหมูอ่ื่น ฝึกปฏบิตัติามโดยจบัคู่ฝึกปฏบิตักิบัลูกเสอือกีคนหน่ึง            
  (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัประเมนิผลการปฏบิตั ิ
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง นกเหยีย่วกบัไก่ป่า 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
         - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัการปฏบิตักิจิกรรมในสปัดาหต่์อไป 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงมารช์ปฐมพยาบาล 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนากบัลกูเสอืเรือ่งเกีย่วกบัการเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 

  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายประกอบการสาธติ การเคลื่อนยา้ยผูป่้วยโดยใชร้่างกาย  
หรอืวสัดุอุปกรณ์ทีม่อียูร่อบตวั 
   (3) หมูล่กูเสอืฝึกปฏบิตักิารเคลื่อนยา้ยผูป่้วยตามแบบสาธติ 
  (4) หมูล่กูเสอืแขง่ขนัเกมการเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 2 รอบ โดยสมมตุลิกูเสอืเป็นผูป่้วย       
1 คน เคลื่อนยา้ยจากจดุเริม่ตน้ไปยงัจดุเสน้ชยั หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
  รอบแรก - เคลือ่นยา้ยโดยใชร้า่งกาย โดยผูช้่วยเหลอื 1 คน  
  รอบที ่2  - เคลื่อนยา้ยโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ทีอ่ยูใ่กลต้วัลกูเสอื 
    (5) หมูล่กูเสอืทีช่นะน าเสนอวธิกีารปฏบิตังิานทีท่ าใหเ้กดิความส าเรจ็ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ที่เป็นคตสิอนใจ เรือ่ง หมาป่ากบัตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิ ์
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
         - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัการปฏบิตักิจิกรรมในสปัดาหต่์อไป 
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7. การประเมินผล 
5.1 ประเมนิจากการบอกหลกัการทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 
5.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มในกจิกรรม และการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยโดยใชร้่างกาย หรอืใชว้สัดุ

อุปกรณ์ใกลต้วัได ้ 
5.3 ประเมนิจากการมเีจตคตต่ิอกจิการลกูเสอื 
 

8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
                 หวัหน้าฝ่ายงานวชิาการ 
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บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
เพลง 

  นม (ประกอบท่าทาง) 

    นมคอือะไร รูไ้หมเธอจา๋ นมคอืยาบ ารงุก าลงั  
   ใครไดด้ื่มนม คงสมใจจงั นมมพีลงั คอืนมจากเตา้ 
 

  มารช์ปฐมพยาบาล 

   นกัปฐมพยาบาล งานของเราชัน้ตน้ 
  คอืคดิจะช่วยคน   ทีป่่วย  กะทนัหนั 
  หากใจหยดุเตน้   กน็วดเฟ้น และผายปอดพลนั 
  เลอืดออกมากนัน้  เรว็ไว  หา้มไวก่้อน 
  จบันอนตะแคง   เครือ่งแต่งกาย  นัน้ช่วยคลายผ่อน 
  ซบเซาเฝ้านอน   หา้มใหย้า  หา้มอาหาร 
  ใหค้วามอุ่นพอ   และรบีตามหมอจดัการ 
  เราตอ้งช่วยพยาบาล  ก่อนน าส่งหมอ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ 
นกเหย่ียวกบัไก่ป่า 

 ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มไีก่ป่าสองตวัอาศยัอยูบ่นเนินดนิใกลป้ากถ ้าทีพ่วกมนัใชเ้ป็นทีห่ลบภยั 
จากเหยี่ยวศัตรูตัวร้ายของมัน ทุกครัง้ที่เหยี่ยวบินผ่าน พวกมันจะหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ ้ า  
พอเหยีย่วบนิผ่านไป พวกมนัจงึจะออกจากทีซ่่อน พวกมนัท าเช่นนี้ทุกวนัและรอดพน้จากเหยีย่วทุกครัง้ 
ต่อมาวนัหนึ่งทัง้สองตวัเกดิต่อสูก้นัขึน้เพื่อแย่งชงิความเป็นใหญ่เหนือเนินดนิแห่งนี้ ตวัที่ชนะดใีจมาก 
มนัรบีออกจากทีซ่่อนเพื่อโก่งคอขนัแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดนิแห่งนี้ใหไ้ก่ป่าตวัอื่นไดท้ราบ 
 ขณะนั ้นเหยี่ยวบินผ่านมาพอดี พอได้ยินเสียงไก่ขันมันก็บินโฉบไปเหนือปากถ ้ าทันท ี  
และยงัมทิันที่ไก่ป่าตัวชนะจะหลบหนีได้ทัน มนัก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปเป็นอาหารทันที ปล่อยให้ไก่ป่า 
ตวัแพซ้ึง่ซ่อนตวัอยูภ่ายในถ ้ากลายเป็นผูช้นะครอบครองเนินดนิแห่งนัน้แทน 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   อยา่ส าคญัตนว่าเก่งกว่าใคร ทีแ่ทย้งัมคีนเก่งกว่าเราอกีมาก 
 
 

หมาป่ากบัต้นไม้ศกัด์ิสิทธ์ิ 

 หมาป่าผอมโซตวัหน่ึงไดไ้ปบนบานกบัตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิ ์ขอเป็นววับา้นตวัอ้วนพ ีเมือ่ไดก้ลายร่าง
เป็นววัตามที่ต้องการจงึถูกชาวบ้านใช้ไถนา มนัเกิดความเหนื่อยและเมื่อยล้ามาก  จงึไปบนบานกับ
ตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิข์อเปลีย่นเป็นมา้ป่าแทน 
 อยู่ได้ไม่นานมนัก็ถูกทหารจบัตัวไปเป็นพาหนะของพระราชาผู้ครองนคร  ท าให้เกิดความ 
เบื่อหน่ายอกี จงึไปบนบานกบัต้นไมศ้กัดิส์ทิธิว์่าขอเป็นพระราชาเสยีเอง เมื่อไดเ้ป็นพระราชามคีวามสุข
อยูใ่นวงัไมน่านกเ็ริม่เบื่ออกี อยากเดนิทางท่องเทีย่วไปในทีต่่างๆ 
 พระราชาจงึสัง่ทหารใหไ้ปตดัต้นไมศ้กัดิส์ทิธิเ์พื่อต่อเรอื ต้นไมศ้กัดิส์ทิธิโ์กรธมากทีท่ าคุณไม่ขึน้ 
จงึบอกให้ทหารไปตามพระราชามาตดัเอง เมื่อพระราชามาถงึ ต้นไม้ศกัดิส์ทิธิไ์ด้กล่าวต าหนิในความ 
ไมรู่จ้กัพอและสาปใหก้ลายรา่งกลบัเป็นหมาป่าผอมโซเช่นเดมิ 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความไมรู่จ้กัพอของมนุษย ์ในทีสุ่ดกไ็มไ่ดอ้ะไรเลย ตรงกบัส านวนทีว่่า  
"โลภมากลาภหาย" 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  11    ความปลอดภยั  
แผนการจดักิจกรรมท่ี  18     ภยัสงัคมทางอินเตอรเ์นต         เวลา   1  ชัว่โมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
  ง ..1  เขา้ใจและเหน็คุณค่าและใชก้ระบวนการเทคโนโลย ีสารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลูการ 
            เรยีนรู ้การสอืสารการแกปั้ญหาการท างานและอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล  
            และมคีุณธรรม 
ตชว. 1 อธบิายหลกัการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพวิเตอร ์อภปิรายประมวลผล  
           ลกัษณะส าคญัและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 การใชห้อ้งคอมพวิเตอร ์(ลงเวลาเรยีน) 
   2.2  กจิกรรมชุมนุม 
   2..  กจิกรรมหอ้งสมดุ 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1  รูเ้ท่าทนัภยัสงัคมหรอืการล่อลวงทีเ่กดิทางสงัคมอนิเทอรเ์น็ต  
1.2  แนวทางในการป้องกนัตนเองจากภยัสงัคมหรอืการล่อลวงทีเ่กดิทางสงัคมอนิเทอรเ์น็ต 
1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4. เน้ือหา  
อนิเทอรเ์น็ต เป็นการสื่อสารทีใ่หป้ระโยชน์อยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นการศกึษาและการสื่อสาร  

แต่เนื่องจากสงัคมอินเทอรเ์น็ต เป็นสงัคมที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกนัและกัน จงึมทีัง้คนดแีละคนไม่ด ี
ดงันัน้การเรยีนรูถ้งึภยัทีเ่คยมมีาและภยัทีค่าดการณ์ว่าอาจเกดิขึน้ได ้และหาวธิรีะวงัป้องกนัภยัเหล่านัน้  
จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งมาก 
5. ส่ือการเรียนรู้   
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้1) เรือ่ง ภยัทางอนิเตอรเ์นต 2) เรือ่ง การตดิต่อกบัเพื่อนใหม่ 

 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 

 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงมาสนุกกบัฉัน 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งการใชอ้นิเตอรเ์นต และขออาสาสมคัรลกูเสอืรว่มกนั 
ใหข้อ้มลูหรอืประสบการณ์ การใชส้ื่ออนิเตอรเ์นตในการสื่อสารทางสงัคมออนไลน์เช่น Facebook, 
Twitter, Chatroom, Email, hi5 ฯลฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี
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 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืขออาสาสมคัรลกูเสอือ่านบทความเรือ่ง ภยัจากอนิเตอรเ์นต 
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัอภปิราย ประเดน็ต่อไปนี้ และส่งตวัแทน 

รายงานในกองลกูเสอื  
  (1) มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบทความทีไ่ดฟั้ง  

  (2) ลกูเสอืคดิว่า ควรมแีนวทางในการตดิต่อสื่อสารในสงัคมออนไลน์อยา่งไร  
จงึจะเกดิประโยชน์สงูสุด และไม่เกดิผลเสยีหรอืภยัอนัตรายต่างๆ ตามมา(เปิดกวา้งใหล้กูเสอืแสดงความ
คดิเหน็ ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมเพือ่เพิม่เตมิสิง่ทีย่งัขาด ตามใบความรูเ้รือ่ง การตดิต่อกบัเพือ่นใหม่ ) 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มใหห้มูลู่กสอืรายงานทลีะประเดน็ และน าอภปิราย 
ใหห้มูท่ีเ่หลอืเพิม่เตมิจนครบทุกประเดน็  
 

 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ (ใบความรูเ้รือ่ง การตดิต่อกบัเพื่อนใหม)่ และใหก้องลกูเสอื 
น าขอ้สรุปทีไ่ดอ้อกเผยแพร่รณรงคใ์นโรงเรยีน 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง สุนัขจิง้จอกกบันกกระสา 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

7. การประเมินผล  
5.1 ประเมนิจากการบอกภยัสงัคมหรอืการล่อลวงทีเ่กดิทางสงัคมอนิเทอรเ์น็ต 
5.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการหาแนวทางในการป้องกนัตนเองจากภยัสงัคมหรอืการล่อลวงที่

เกดิทางสงัคมอนิเทอรเ์น็ต 
5.3 ประเมนิจากการมเีจตคตต่ิอกจิการลกูเสอื 

8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึภยัสงัคมทางอนิเตอรเ์น็ตทีอ่ยูใ่กลต้วั 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 

เพลง  

  มาสนุกกบัฉัน 

มาสนุกกนัหนามาสญัญารว่มผกูพนั (สรอ้ย)    มาสนุกกบัฉนัเหล่าลกูเสอืเชือ้ชาตไิทย (สรอ้ย) 
แผ่นดนิถิน่นี้ทัง้กลางเหนือใตอ้สีาน            สามคัคคีงอยู ่รวมกนัไมม่เีสื่อมคลาย (สรอ้ย) 

(สรอ้ย) ตาลาแรก็ แทก็ๆ 
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ใบความรู้  
     ภยัทางอินเตอรเ์นต 
 ปัจจบุนัเดก็และเยาวชน มโีอกาสเขา้ถงึสื่ออนิเตอรเ์น็ตอย่างสะดวกและทัว่ถงึ รา้นอนิเตอรเ์น็ต 
มอียูม่ากมาย  อนิเทอรเ์น็ตไดร้บัการตดิตัง้ในโรงเรยีน ในบา้น และเป็นเหมอืนของเล่นของเดก็เลก็ๆ    
 ในขณะทีอ่นิเตอรเ์น็ตท าใหก้ารสื่อสารและชวีติของผูค้นจ านวนมากดขีึน้ แต่กไ็ดถู้กผูท้ีมุ่ง่แสวง
ผลประโยชน์จากเดก็น าไปใชด้ว้ย เพราะอนิเตอรเ์น็ตเป็นสื่อทีต่รวจสอบและป้องกนัไดย้าก   
สามารถตดิต่อสื่อสารกบัเดก็ๆ ไดง้า่ย โอกาสทีจ่ะถูกจบัไดม้น้ีอย ดงัจะเหน็ไดจ้ากกรณทีีป่รากฎ 
เป็นข่าวอยา่งต่อเนื่อง 
 

อินเตอรเ์น็ตเป็นอนัตรายต่อเดก็ได้อย่างน้อย 2 แบบ คือ  
 1. ไดพ้บกบัเนื้อหาทีผ่ดิกฎหมายหรอืเป็นอนัตราย เช่น การคา้ยาเสพตดิ ภาพลามกอนาจาร  
ขอ้มลูทีส่่งเสรมิการใชค้วามรนุแรง เวบ็ไซตท์ีล่่อลวงเอาประโยชน์จากเดก็ โดยทีเ่ดก็ๆ ไม่รูเ้ท่าทนั 
เล่หเ์หลีย่มเหล่านี้ จงึอาจถูกล่อลวงและถูกประทุษรา้ยทางเพศได ้ดงันัน้การจะปกป้องเดก็ใหป้ลอดภยั  
จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งคุม้ครองเดก็จากการเขา้ถงึสิง่เหล่านี้  
 2.  อาจถูกตดิต่อโดยนกัล่วงละเมดิทางเพศ หรอืผูท้ีป่ระสงคร์า้ยต่อเดก็โดยตรง ผูผ้ลติสื่อลามก 
เดก็มกัจะเป็นคนกลุ่มเดยีวกบัผูท้ีต่ดิต่อกบัเดก็ทางอนิเตอรเ์น็ตเพื่อกระท าช าเรานัน่เอง 
 ผูท้ีช่ ื่นชอบการมเีพศสมัพนัธก์บัเดก็มกัจะเขา้ไปในแชต็รมู และปลอมตวัเป็นเดก็เสยีเอง  
และคอยหลอกล่อพดูคุยกบัเดก็ พยายามโน้มน้าวใหไ้ปคุยในแชต็รมูส่วนตวั เพื่อพดูคุยกนัอยา่งใกลช้ดิ 
มากขึน้ ส่วนมากบุคคลเหล่านี้มกัจะใชเ้วลาในการพดูคุยจนกว่าเดก็จะไวใ้จ  จากนัน้กพ็ยายามนดัหมาย 
ใหเ้ดก็ออกมาพบกนัจรงิๆ อกีวธิหีนึ่งกค็อืการลกัพาตวัเดก็ จากขอ้มลูส่วนตวัทีเ่ดก็ไมท่นัระวงั  
และใหข้อ้มลูไปโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์  
 เดก็ไทยใช้อินเตอรเ์น็ตอย่างไร  
 รอ้ยละ 42 เขา้อนิเตอรเ์น็ตโดยใชค้อมพวิเตอรท์ีโ่รงเรยีน รอ้ยละ 31 ใชท้ีบ่า้นและรอ้ยละ 24  
ใชท้ีร่า้นอนิเตอรเ์น็ต  
 การพดูคุยกบัเพื่อนใหม่บนอนิเตอรเ์น็ตเป็นกจิกรรมยอดนิยมอยา่งหนึ่ง จากการส ารวจโดย 
มหาวทิยาลยัเอแบค ในพ.ศ.2542 เรือ่งวยัรุ่นไทยกบัการใชแ้ชต็รมูพบว่า รอ้ยละ 74.4 ใชแ้ชต็รมู 
เพื่อหาเพื่อนใหม ่รอ้ยละ 44.8  เคยออกไปพบเพื่อนทีต่นรูจ้กัทางอนิเตอรเ์น็ตมาแลว้และยิง่ไปกว่านัน้ 
รอ้ยละ 75 ระบุว่าตนอยากจะไปพบกบัเพื่อนทางอนิเตอรเ์น็ตหากมโีอกาส ค าตอบเหล่านี้สะทอ้น 
ใหเ้หน็ว่า เดก็และเยาวชนจ านวนมากยงัไม่รูต้วัว่า การกระท าเช่นนี้อาจเกดิความเสีย่งต่ออนัตราย 
อยา่งไรบา้ง   
 ท าอย่างไรเดก็ไทยจึงจะรู้ทนั และระวงัตนเองให้ปลอดภยัได้? 
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การติดต่อกบัเพ่ือนใหม่ 

 การตดิต่อคบหากบัเพื่อนใหมเ่กดิขึน้ไดเ้สมอและมหีลากหลายวธิ ีเช่น การแนะน าโดยตรง 
จากเพื่อน การตดิต่อทางจดหมายหามติรทางไปรษณีย ์การตดิต่อกนัทางสงัคมออนไลน์ทางอนิเตอรเ์นท 
การใชบ้รกิารโทรศพัทท์ีจ่ดับรกิารเป็นการเฉพาะทีเ่รยีกว่า Chat Line หรอื Party Line เป็นตน้  
คนส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเหล่านี้จะไมใ่ชช้ื่อจรงิในการตดิต่อ ความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกนัจงึเป็น 
แบบฉาบฉวย เล่นๆ ไม่จรงิจงั ขอ้มลูทีใ่หอ้าจจรงิบา้งไมจ่รงิบา้ง 
 การตดิต่อดว้ยวธินีี้จงึมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลายประการ  เช่น 
 ข้อดี  ไดแ้ก่  

 ไดพ้ดูคุยเพื่อความสนุกสนานโดยไมต่อ้งระมดัระวงัตวั 
 ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลู  ความรู ้ทีเ่ป็นประโยชน์  หากคนทีต่ดิต่อกนัมคีวามสุจรติใจ 

ในการตดิต่อ 
ข้อเสีย  ไดแ้ก่ 

 ขอ้มลูทีใ่หแ้ก่กนัอาจเป็นการหลอกลวงดว้ยจดุมุง่หมายทีไ่มสุ่จรติบางอยา่ง 
 วเิคราะหไ์ดย้าก ว่าผูต้ดิต่อกนัมคีวามจรงิใจหรอืไม่ 
 อาจตกเป็นเหยือ่ของผูไ้มป่ระสงคด์ทีีแ่ฝงเขา้มาตดิต่อ 

 ค าแนะน าในการติดต่อเพ่ือนใหม่ 
 ควรปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั  เพื่อป้องกนับุคคลทีม่เีจตนาแอบแฝงเขา้มาท าอนัตราย   
มหีลกัในการปฏบิตัดิงันี้ 
 1. ไมใ่หข้อ้มลูส่วนตวั  เช่น  ชื่อพ่อแม ่บา้นเลขที ่รปูถ่าย ฯลฯ ควรสนทนาเรื่องทัว่ๆ ไปมากกว่า 

2. ถ้าเริม่ใชค้ าพูดทีร่กุล ้าเขา้มาในเรื่องส่วนตวั เช่น ถามเรือ่งรปูร่าง หน้าตา สดัส่วน ชุดชัน้ใน   
เป็นตน้  ใหห้ยดุสนทนากนัท ี และไมจ่ าเป็นตอ้งตอบ 

.. การนดัพบดตูวักนัเป็นสิง่ทีม่กัเกดิขึน้ตามมาเสมอ  จงึควรหลกีเลีย่งการนัดพบดตูวั   
ถา้ยงัเพิง่คบกนัใหม ่ๆ และยงัไม่แน่ใจว่าจะปลอดภยั 

4.  ถา้ตดัสนิใจนัดพบดตูวักนั  ควรนดัพบในสถานทีท่ีเ่ปิดเผย  ในเวลากลางวนั  
และควรมเีพื่อนไปดว้ยหลายคน  ถา้จะใหด้ยีิง่ขึน้ควรบอกพ่อแมใ่หรู้ว้่าจะไปไหนกบัใคร  จะกลบัเมือ่ไร 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นติสอนใจ  

  สนัุขจ้ิงจอกกบันกกระสา 
 

วนัหน่ึง…สุนขัจิง้จอกเอ่ยปากชวนนกกระสาว่า  “ฉนัอยากจะเชญิเธอไปกนิอาหารทีบ่า้นของฉนั
สกัหน่อย”  “ขอบใจมาก”  นกกระสาตอบรบั  “ฉนัยนิดจีะไป” แต่เมือ่นกกระสาไปถงึบา้นสุนขัจิง้จอก  
มนัไดพ้บว่าสุนัขจิง้จอกไดจ้ดัอาหารทีจ่ะเลีย้งไวใ้นจานแบนๆ  2 จาน  นกกระสาจงึไมส่ามารถจะกนิ
อะไรได ้ เพราะจงอยปากของมนัยาว  ส่วนเจา้สุนัขจิง้จอกกลบักนิอาหารในจานของมนัอย่าง
สะดวกสบาย  ซ ้ายงักล่าวกบันกกระสาอกีว่า  “เธอไมช่อบอาหารในจานของเธอหรอื  ถา้เธอกนิอะไร
ไมไ่ดล้ะกอ้  ฉนัจะช่วยกนิแทนเธอเอง” ดงันัน้  สุนขัจิง้จอกจงึกนิอาหารทัง้ในจานของมนัและในจาน 
ของนกกระสาจนหมด 

ต่อมาไม่นาน  นกกระสากอ็อกปากเชญิสุนัขจิง้จอกไปกนิอาหารทีบ่า้นของมนับา้ง   
นกกระสาจดัอาหารใส่ไวใ้นเหยอืกคอสงูสองใบ  คราวนี้  จงึถงึคราวทีเ่จา้สุนขัจิง้จอกไมส่ามารถจะกนิ
อาหารทีอ่ยูใ่นเหยอืกนัน้ได ้ มนัจงึตอ้งเป็นฝ่ายนัง่เฝ้าด ู ขณะทีน่กกระสากนิอาหารในเหยอืกทัง้สองใบ
อยา่งเอรด็อรอ่ย 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เมือ่ใชเ้ล่หก์ลกบัคนอื่น  คนอื่นกอ็าจจะใชเ้ล่หก์ลกบัเราดว้ยเช่นกนั 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  11    ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  19   เบือ้งหลงักว๋ยเต๋ียว                                         เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กจิกรรม อย.น้อย 
   2.2 โครงการอาหารกลางวนั 
   2.. ระบบสาธารณูปโภค 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1 เหน็ความส าคญัในเรือ่งความปลอดภยัของอาหารและน ้าดื่ม 
 1.2 สามารถตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภยัของอาหาร ดว้ยวธิทีดสอบเบือ้งตน้  

     และสบืคน้ทีม่าของเครือ่งปรงุทีใ่ชป้ระกอบอาหาร 
1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4. เน้ือหา  
 2.1 ประสบการณ์ตรวจสอบสารพษิและสบืคน้ทีม่าของเครือ่งปรงุก๋วยเตีย๋ว 
 2.2 การด าเนินการเพื่อความปลอดภยัในการบรโิภคอาหารและน ้าดื่มในโรงเรยีน 
5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม  
 3.2 ชุดตรวจสอบสารพษิในอาหาร ของ อย. (องคก์ารอาหารและยา) 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง สารพษิในก๋วยเตีย๋ว อนัตรายผ่อนส่ง 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 

 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงก๋วยเตีย๋วบะหมี ่
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม “ใครชอบรบัประทานก๋วยเตีย๋วบา้ง”  
และ ”ท าไมจงึชอบรบัประทาน” ลกูเสอืรว่มกนัน าเสนอเหตุผลในการรบัประทานก๋วยเตีย๋ว 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามใหล้กูเสอืช่วยกนัตอบ “ในก๋วยเตีย๋วทีร่บัประทาน  
มสี่วนผสมของอะไรบา้ง และ เครือ่งปรงุแต่ละอย่างมปีระโยชน์และโทษต่อรา่งกายอยา่งไร”  

  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืขออาสาสมคัรอ่านบทความเรือ่ง “สารพษิในก๋วยเตีย๋ว ชวีติผ่อนสง่”  
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ใหก้องลกูเสอืฟัง 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งงานใหห้มูล่กูเสอืท าการทดสอบสารพษิ ในส่วนผสมของก๋วยเตีย๋ว  

ทีข่ายในโรงเรยีน เช่น เสน้ก๋วยเตีย๋ว เครือ่งก๋วยเตีย๋ว ถัว่งอกและผกั เครือ่งปรงุรส น ้าซุป ผงชูรส ฯลฯ 
โดยใชชุ้ดตรวจของ อย. (ผูก้ ากบัลกูเสอืควรประสานท าความเขา้ใจกบัรา้นก๋วยเตีย๋วของโรงเรยีน เพือ่ขอ
ความรว่มมอืใหล้กูเสอืไดม้ปีระสบการณ์ เพือ่ใหเ้หน็ความส าคญัในความปลอดภยัของอาหารทีต่นเอง
รบัประทาน) 
 
 

  5) หมูล่กูเสอืท าการทดสอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และวางแผนด าเนินการสบืคน้ทีม่า 
ของส่วนผสมทีท่ าการตรวจว่ามมีาตรฐานและความปลอดภยัเพยีงใด เพื่อรายงานผล 
ในคาบต่อไป (เช่นน ้าสม้ เป็นน ้ าสม้สายชแูทห้รอืไม ่ยีห่อ้อะไร มตีรา อย.รบัรองหรอืไม ่ 
/ ถัว่ลสิงป่น มทีีม่าอยา่งไร ทีร่า้นคัว่เองใหม ่ๆ หรอืซื้อมาจากทีไ่หน เป็นตน้) 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ชายหนุ่มกบัต้นไผ่ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

7. การประเมินผล 
   5.1 ตรวจดผูลงานในการด าเนินการเพื่อความปลอดภยัในการบรโิภคอาหารและน ้าดื่มใน
โรงเรยีน 
 5.2 สงัเกตการรว่มกจิกรรมในการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภยัของอาหาร ดว้ยวธิี
ทดสอบเบือ้งตน้  

5.3 ประเมนิจากการมเีจตคตต่ิอกจิการลกูเสอื 
8. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีได้จากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของอาหารและน ้าดื่มที่
ปลอดภยั 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 

 
เพลง 

กว๋ยเต๋ียวบะหมี่ 
 ก๋วยเตีย๋วบะหมี ่ (ซ ้า)  แกงกะหรีม่สัมัน่  ขนมจนีทอดมนั  (ซ ้า)        
 เนื้อสเตก็สตู  แกงเนื้อ  แกงหม ู แกงไก่ใส่พรกิไทย  โอโ้ฮ  แกงเนื้อ  แกงหม ู แกงไก่ใส่ 
 พรกิไทย  โอโ้ฮ 
 

 
เกม 

ว่ิงสองขา 
 วิธีเล่น  
  1.  หมูล่กูเสอืคดัเลอืกตวัแทนหมูล่ะ 2 คน  ผกูขาขวาและขาซา้ยของคู่เขา้ดว้ยกนัแลว้

เขา้แขง่ขนัวิง่ 2 ขา กบัหมูอ่ื่น ๆ 
  2.  หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อนเป็นผูช้นะ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 187 
 

 
ใบความรู้  
     สารพิษในกว๋ยเต๋ียว อนัตรายผอ่นส่ง 

 ก๋วยเตีย๋วเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกวยั แต่เราเคยรูบ้า้งไหมว่าเครือ่งปรงุแต่ละอยา่ง 
ทีเ่ป็นส่วนผสมของก๋วยเตีย๋วทีสุ่ดแสนอรอ่ยนัน้ อาจจะมสีารพษิทีป่นเป้ือนตดิมาดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
 1. ยาฆ่าแมลงทีใ่ชป้ราบศตัรพูชื ทีป่นเป้ือนมากบัผกัสดทีใ่ส่ในก๋วยเตีย๋วถา้ลา้งออกไมห่มด  
และเมือ่กนิเขา้ไปสะสมในรา่งกายมาก ๆ จะท าใหอ่้อนเพลยี คลื่นไส ้ปวดทอ้ง จนถงึขัน้หมดสตไิด ้
 2. น ้าสม้สายชปูลอม โดยใชก้รดเกลอืหรอืกรดก ามะถนั ซึง่เป็นกรดทีก่ดักรอ่นอย่างแรง  
กนิไมไ่ด ้เมือ่ร่างกายไดร้บัน ้าสม้สายชปูลอมในปรมิาณมาก จะเกดิแผลในกระเพาะอาหารและล าไส ้
บางครัง้อาจรา้ยแรงถงึขัน้กระเพาะทะลุได ้
 3. ถัว่ลสิงและพรกิป่น  ถา้เกบ็ไวน้านหรอือยู่ในทีอ่บัชืน้จนขึน้รา จะมสีารอลัฟาท๊อกซนิ 
ซึง่เป็นสารพษิทีเ่ชือ้ราสรา้งขึน้ เมือ่กนิเขา้ไปสะสมในรา่งกาย จะท าใหเ้ซลตบัถูกท าลาย  
ในทีสุ่ดอาจกลายเป็นมะเรง็ทีต่บัได ้
 4. สารตะกัว่ เกิดจากการใช้หม้อถูก ๆ ประเภทที่บัดกรีโดยใช้วัสดุที่มีสารตะกัว่ปนอยู ่ 
เมื่อถูกน ้ารอ้นสารตะกัว่จะละลายออกมาปนกบัน ้าซุป เมื่อกนิเข้าไปสะสมในร่างกาย จะท าลายระบบ
ประสาท ไต และเมด็เลอืด ผูท้ีเ่ป็นพษิเฉียบพลนัจะท าใหส้มองบวมและชกั หรอืเป็นอมัพาตได ้

 5. สารบอแรกซ์ เป็นสารที่มกัใส่ในลูกชิ้น และอาหารที่ต้องการความกรอบ ท าให้เกิดอาการ 
ปวดหวั คลื่นไส ้อาเจยีน ทอ้งรว่ง และถา้สะสมในรา่งกายมาก ๆ อาจท าใหเ้สยีชวีติได ้

 6. สารฟอกขาว พบในถัว่งอกท าให้ขาวอวบน่ากิน ท าให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง  
ถา้สะสมนานๆ ท าใหเ้ป็นโรคหอบหดืได ้

 7. สารเร่งเนื้ อแดง ฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานจะเลี้ยงหมูด้วยสารนี้  เพื่ อให้เนื้ อ มีสีแดงสด  
ถา้สะสมในรา่งกายมาก ๆ ท าใหเ้กดิอาการ ปวดหวั อาเจยีน กลา้มเนื้อกระตุกได ้
 8. น ้ ามันเก่า เครื่องปรุงที่ทอดมาจากน ้ ามันที่ทอดซ ้าหลาย ๆ ครัง้ จะมีสารอนุมูลอิสระ 
ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็ 

 9. เชื้อจุลินทรีย์ การลวกก๋วยเตี๋ยวไม่นานพอ หรือลวกเนื้ อแค่พอดิบๆ สุกๆ รวมทัง้ 
การล้างผักไม่สะอาด เครื่องปรุงรสที่ไม่มีฝาปิด คนท าก๋วยเตี๋ยวใช้มือที่ไม่สะอาดหรอืมีแผลหยิบ
เครื่องปรุงฯลฯ เหล่านี้  อาจเป็นสาเหตุให้มีเชื้อจุลินทรยี์ปนเป้ือนเข้าสู่ร่างกายได้ ท าให้เกิดอาการ 
ปวดทอ้ง ทอ้งรว่ง ชอ็กหมดสต ิไปจนถงึเสยีชวีติได้ 
 10. สารโพลาร์ ใช้เคลือบเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นมนัเงาดูน่ากิน สารตัวนี้ท าให้เกิดมะเร็งตับ  
และมะเรง็เมด็เลอืดขาวได ้
 เมื่อรู้อย่างนี้ แล้วก็ควรจะระมัดระวังตรวจสอบความปลอดภัย ถ้าไม่แน่ใจว่าปลอดภั ย 
ควรหลกีเลีย่งไมก่นิ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  

 
ชายหนุ่มกบัต้นไผ่ 

ในวนัหน่ึงลกูชายเจา้ของสวนผลไมก้ าลงัเดนิเล่นอยูใ่นสวนผลไมต้ามปกต ิเขากส็งัเกตเหน็ตน้
ไผ่ทีป่ลกูไวร้อบๆ สวนแลว้คดิขึน้มาไดว้่า “ต้นไผเ่หล่าน้ีไม่มีประโยชน์อนัใดเลย ไม่มีทัง้ดอกท่ี
สวยงามและผลให้เกบ็กิน ท าไมเราต้องปลกูมนัไว้ด้วยกไ็ม่รู้” 

เมือ่คดิไดด้งันัน้เขาจงึไดส้ัง่ใหค้นงานช่วยกนัตดัตน้ไผ่ออกใหห้มด หลายวนัต่อมาเมือ่ตน้ไผ่
รอบๆ สวนถูกโค่นลงจนหมด ท าใหเ้หล่าสตัวน้์อยใหญ่ในป่าโดยรอบต่างสงัเกตเหน็ผลไมใ้นสวนของเขา 
จงึพากนัเขา้มาขโมยกนิผลไมข้องเขาทัง้หมด เหลอืทิง้ไวเ้พยีงสวนทีไ่ดร้บัความเสยีหายเป็นอยา่งมาก 
ลกูชายเจา้ของสวนผลไมเ้หน็เขา้ดงันัน้จงึคดิขึน้ไดว้่า “ข้าไม่น่าตดัต้นไผท่ี่เป็นเสมือนรัว้บ้านของข้า
ท้ิงไปเลย” 
  
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ทุกสิง่ทุกอยา่งยอ่มมคีุณค่าและประโยชน์ในตวัเอง 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี  11    ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  20    รู้เท่าทนัส่ือ                   เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 กจิกรรมชุมนุม 
  2.2 กจิกรรมข่าวเชา้นี้หน้าเสาธง 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้    

1.1 เหน็ความส าคญัและเขา้ใจแนวทางในการรูเ้ท่าทนัสื่อ  
 1.2 ลกูเสอืมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลูกเสอื 

1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
4. เน้ือหา   

การรูเ้ท่าทนัสื่อ คอื การรูท้นัสิง่ทีส่ ื่อก าลงัน าเสนอ โดยอาศยัฐานความคดิของคนทีไ่มต่กอยู ่
ภายใตอ้ทิธพิลใดๆ ไมเ่ชื่ออะไรงา่ย ๆ และไมป่ระมาท แต่ใชปั้ญญาและเหตุผลในการคดิวเิคราะห ์ 
ผู้รู้เท่าทนัสื่อเท่านัน้ จงึจะสามารถด าเนินชวีิตท่ามกลางการชี้น าของสื่อในสงัคมยุคใหม่ ได้ อย่างฉลาด  
และมเีหตุผล 
5.ส่ือการเรียนรู้  
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 หนงัสอืพมิพ ์/ นิตยสาร ทีม่โีฆษณา  
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การรูเ้ท่าทนัสื่อ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 

 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงช่างโชคด ี   
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) หมูล่กูเสอื รว่มกนัตดัโฆษณา จากหนงัสอืพมิพ ์/นิตยสาร จ านวนหมูล่ะ 20 ชิน้ 
 2) ลกูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัวเิคราะหแ์ละสรปุว่า สนิคา้ในโฆษณาแต่ละชิน้นัน้เป็นสิง่จ าเป็น

ต่อครอบครวัของลกูเสอืหรอืไม ่แลว้วางแยกออกเป็น 2 กอง คอื จ าเป็น และไมจ่ าเป็น 
 3) หมูล่กูเสอืส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายในประเดน็ “สนิคา้ส่วนใหญ่ เมือ่วเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด 

จะพบว่าไมใ่ช่ของจ าเป็นในชวีติประจ าวนัเลย แต่เหตุใดสนิคา้เหล่านี้จงึยงัมผีูซ้ ือ้อยู่จ านวนมาก” 
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 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ (สนิคา้ส่วนใหญ่ ไมเ่ป็นสิง่จ าเป็นต่อครอบครวั แต่
การโฆษณาของสือ่มผีลกระตุน้ใหเ้กดิความอยากซื้อ ทัง้ทีไ่ม่จ าเป็น) 

 6) ผูก้ ากบัลกูเสอืเสนอแนะ เพิม่เตมิ เรือ่งการรูเ้ท่าทนัสื่อ    
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง สุนัขจิง้จอกกบัแพะ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 

7. การประเมินผล 
 มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 

5.1 ประเมนิการเหน็ความส าคญัและเขา้ใจแนวทางในการรูเ้ท่าทนัสื่อ  
 5.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 

5.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 
8.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัและรูเ้ท่าทนัสื่อว่าควรเชื่อถอืไดแ้ค่ไหน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 20 

 

เพลง 
                                             ช่างโชคดี 

  ช่างโชคดวีนัน้ีมาพบเธอ (ซ ้า) ฉนัดใีจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
 เธอนัน้อยูส่บายดหีรอืไร (ซ ้า)  มารอ้งร าเพลนิฤทยัใหห้วัใจสุขส าราญ 
 ตบมอืไปกนัใหพ้รอ้มเพรยีง (ซ ้า)  ยกมอืไกว ส่ายหวัเอยีง ใหพ้รอ้มเพรยีงตามกนั 
 แลว้หมนุกลบัปรบัตวัเสยีใหท้นั (ซ ้า) มอืเทา้เอว ซอยเทา้พลนัใหพ้รอ้มกนัเถดิเอย 
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ใบความรู้ 
     การรู้เท่าทนัส่ือ  (Media Literacy) 
 สื่อทุกชนิด เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ฯลฯ เป็นธุรกจิทีล่งทุนสงู และมรีายได้
หลกัจากโฆษณาทีเ่จา้ของสนิคา้มาใชบ้รกิาร  
 โฆษณาจงึเป็นสิง่ทีต่ ัง้ใจออกแบบมา เพื่อจงูใจและกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายซือ้สนิคา้ใหม้ากๆ 
กระบวนการผลติสื่อโฆษณา จงึใหแ้ต่ขอ้มลูดา้นดเีท่านัน้ โฆษณาบางอย่างใชเ้ทคโนโลยเีขา้ช่วย  
ท าใหด้เูสมอืนจรงิแต่ไม่จรงิ จงึมผีลต่อพฤตกิรรมของผูซ้ือ้อยา่งมาก  เช่น ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 
ทีท่ าใหห้น้าขาว ลดสวิฝ้า เป็นตน้ บางชนิดเน้นการสรา้งภาพลกัษณ์แต่ไมใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้  
เช่น ชาพรอ้มดื่มยีห่อ้ต่างๆ ทีส่่วนใหญ่เน้นภาพลกัษณ์ความเป็นญีปุ่่ น แต่ในความเป็นจรงิเครือ่งดื่ม
ประเภทนี้มกัมปีรมิาณน ้าตาลทีส่งูมาก ซึง่เป็นผลเสยีอย่างมากต่อผูบ้รโิภค  
 นอกจากนี้สื่อยงัน าเสนอขอ้มลู ขา่วสาร อกีหลายดา้น ทัง้สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง  สื่อจงึมี
อทิธพิลชีน้ าไดส้งู โดยเฉพาะส าหรบัผูท้ีข่าดประสบการณ์ และผูท้ีไ่ม่สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูทีห่ลาก 
หลายเพื่อเปรยีบเทยีบ คนเหล่านี้มกัจะเชื่อทุกสิง่ทีส่ ื่อน าเสนอ ผูผ้ลติสื่อและผูท้ีใ่ชส้ื่อเป็นเครือ่งมอื 
จงึสามารถชีน้ าผูร้บัสื่อไปในทางทีเ่ขาตอ้งการได ้ขอ้ส าคญัตอ้งเขา้ใจใหถ่้องแทว้่า  ผูท้ีท่ าหน้าทีส่ ื่อ
ขา่วสารต่าง ๆ ลว้นเป็นผลผลติของสงัคมเช่นกนั ดงันัน้ จงึอาจเตม็ไปดว้ยอวชิชา อคตแิละกเิลส  
ทีเ่ราในฐานะ "ผูร้บัสาร"ตอ้งรูเ้ท่าทนัและสรา้งภมูคิุม้กนัใหต้นเอง นี่คอืสิง่ทีแ่วดวงวชิาการเรยีกว่า  
"การรู้เท่าทนัส่ือ" 
 การรูท้นัสื่อ จงึเป็นการรูท้นัสิง่ทีส่ ื่อก าลงัน าเสนอ โดยอาศยัฐานคดิของคนที่ไมต่กอยูภ่ายใต้
อทิธพิลใดๆไมเ่ชื่ออะไรงา่ยๆและไมป่ระมาท แต่ใชปั้ญญาและเหตุผลในการคดิวเิคราะห ์ตัง้ขอ้สงสยั 
รวมทัง้เป็นผูบ้รโิภคทีก่ระตอืรอืรน้ แสวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิและเปรยีบเทยีบจากแหล่งต่างๆ อยูเ่สมอ  
ผูรู้เ้ท่าทนัสื่อเท่านัน้ จงึจะสามารถด าเนินชวีติท่ามกลางการชีน้ าของสื่อในสงัคมยคุใหมไ่ดอ้ยา่งฉลาด
และมเีหตุผล 
 สรปุสัน้ๆไดว้่าการรูเ้ท่าทนัสื่อคอืการรูเ้ท่าทนับรโิภคนิยม รูเ้ท่าทนัการเมอืง รูเ้ท่าทนัสงัคมและตนเอง 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ  

สนัุขจ้ิงจอกกบัแพะ 

สุนัขจิง้จอกกบัแพะเป็นเพื่อนกนั  พวกมนัมกัจะถกเถียงกนัอยู่เรื่อยๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากนั  
วนัหน่ึงขณะทีพ่วกมนัชวนกนักระโดดลงไปดื่มน ้าในบ่อทีช่าวบา้นช่วยกนัสรา้งขึน้มาเพื่อเกบ็น ้า   
แต่เพราะความหวิเลยไมท่นัสงัเกตว่าบ่อน ้านัน้ลกึมาก  พอกนิน ้าในบ่อจนอิม่แลว้ ต่างกพ็ยายามหาทาง
ขึน้จากบ่อ  แต่กจ็นปัญญา สุนัขจิง้จอกผูฉ้ลาดและเจา้เล่หก์ว่า  จงึออกอุบายใหแ้พะยนืเอาขาหน้า 
ทัง้สองเกาะก าแพงบ่อไว ้แลว้ยดืตวัใหเ้ตม็ทีเ่พื่อผลดักนัปีนขึน้ไป  สุนขัจิง้จอกใชโ้อกาสนัน้เหยยีบ 
ตวัแพะแลว้กระโดดขึน้ไปไดก่้อน  แลว้มนัจงึหนัมาพดูเยาะเยย้แพะว่า  “ถา้เจา้ฉลาดอยา่งทีเ่จา้ว่า  
เจา้กจ็งหาทางปีนขึน้มาจากบ่อเอาเองเถดิ ขา้ไปก่อนนะ” 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ผูท้ีม่คีวามฉลาด  ยอ่มเอาตวัรอดไดเ้สมอ 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  11    ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  21  โฆษณาเป็นพิษ                                                    เวลา   2  ชัว่โมง 

 

1.มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
- 
2.กจิกรรมของโรงเรยีน 
   2.1 กจิกรรม อย.น้อย 
   2.2 กจิกรรมชุมนุม 
   2.. กจิกรรมแนะแนว 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้      

1.1 ลกูเสอืตระหนกัในปัญหาสงัคมทีม่อียู่ 
1.2 ลกูเสอืมทีกัษะในการส ารวจ สงัเกต และรูเ้ท่าทนัปัญหาทางดา้นสงัคม   
1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

4. เน้ือหา   
กจิกรรมส ารวจเป็นทกัษะทีท่า้ทายความสามารถของลูกเสอื นอกจากจะส ารวจธรรมชาตแิลว้  
การส ารวจสงัคมยงัเป็นกจิกรรมทีช่่วยใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความตระหนกัในปัญหาสงัคมทีม่อียู ่  
และรูจ้กัระวงัป้องกนัตนเองได ้

5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 ใบความรู ้เรือ่ง สรปุเนื้อหาพระราชบญัญตัคิวบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอลพ์.ศ. 2551 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ 
6. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงใตร้ม่ธงไทย 
      3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งกฏหมายหา้มโฆษณา เหลา้ พรอ้มแจกใบความรู ้ 
“สรปุเนื้อหาพระราชบญัญตัคิวบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอลพ์.ศ. 2551”ใหล้กูเสอืแต่ละหมูศ่กึษารว่มกนั 
ในเวลา 10 นาท ี

  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามความเหน็ของกองลกูเสอืว่าเหน็ดว้ยกบักฏหมายฉบบันี้หรอืไม ่เพราะอะไร 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหห้มูล่กูเสอืท าการส ารวจ สงัเกตและวเิคราะห์ 

(สอดแนม) ว่าในชุมชนของเรามกีารละเมดิโฆษณาตามพรบ.ฉบบันี้หรอืไม่ และละเมดิอยา่งไร  
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โดยการสงัเกตแบบเงยีบๆไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการเอาผดิ หรอืรอ้งเรยีนใดๆเพื่อป้องกนัความเขา้ใจผดิ 
ของผูป้ระกอบการคา้เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

  (4) ลกูเสอืแต่ละหมูว่างแผนออกส ารวจ เพื่อรายงานในครัง้ต่อไป 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ทีม่าของเครือ่งหมายลกูเสอืโลก 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เกมการแขง่ขนัโฆษณา 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  (1) ลกูเสอืแต่ละหมูร่ายงานผลการส ารวจ(สอดแนม) โดยเล่ารายละเอยีดรปูแบบ 
ทีล่ะเมดิการหา้มโฆษณาใหเ้พื่อนฟัง 

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืเปิดโอกาสใหล้กูเสอืแสดงความคดิเหน็ต่อผลการส ารวจ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุ และช่วยเพิม่เตมิ ในประเดน็ “ลกูเสอืควรมสี่วนร่วม 

ในเรือ่งท านองเดยีวกนันี้อย่างไร เช่น การละเมดิสบูบุหรีใ่นทีห่า้มสูบ การละเมดิกฎหมายยอมใหผู้เ้ยาว์
ทีอ่ายนุ้อยกว่า 18 ปี เขา้ไปเทีย่วในสถานทีเ่ทีย่วกลางคนื เป็นตน้” 

   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง ผึง้ขอพร 
   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

  - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัการปฏบิตักิจิกรรมในสปัดาหต่์อไป 
7. การประเมินผล 

สงัเกต การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม พฤตกิรรมการแสดงออก และการแสดงความคดิเหน็ 
ในหมู ่และกองลกูเสอื 

1.1 ประเมนิความตระหนกัของลกูเสอืเกีย่วกบัปัญหาสงัคมทีม่อียู่ 
1.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมส ารวจ สงัเกต และรูเ้ท่าทนัปัญหาทางดา้นสงัคม 
1.3  ลกูเสอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิการลกูเสอื 

8.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์รบัผดิชอบสงัคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 

 
เพลง 

ใต้ร่มธงไทย 
   ใตร้ม่ธงไทย รม่เยน็เหมอืนดัง่อยูใ่นรม่โพธิร์ม่ไทร ทีม่กีิง่ใบแน่นหนา 
  ชาตไิทยใหญ่หลวงแตกกระจดักระจาย ถูกแบ่งแยกยา้ยไปอยูห่ลายสาขา 
  เชญิพวกพอ้งพีน้่องมาพรอ้มกนั เชญิอยูใ่ตร้ม่ธงไทย 
  เลอืดเนื้อเผ่าไทยนี้ควรจะมสีมานฉนัท์ เหมอืนน้องพีเ่ลอืดเนื้อเรามสีายเดยีวเกีย่วพนั 

  ใตร้ม่ธงไทยรม่เหมอืนดงัโพธิไ์ทร ใตร้ม่ธงไทยเยน็เหมอืนใตแ้สงจนัทร ์
 
เกม  

การแข่งขนัโฆษณา 
  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนออกมาเลยีนแบบโฆษณาจากสื่อ(โทรทศัน์) แลว้หมูท่ีเ่หลอืช่วยกนั

ทายว่าเป็นการโฆษณาอะไร ท าจนครบทุกหมู่ 
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ใบความรู้ 

   สรปุ พระราชบญัญติัควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 

 พระราชบญัญตั ิควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551  
เป็นปีที ่63 ในรชักาลปัจจบุนั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลซึง่มาตรา 29  
ประกอบกบัมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระท าได้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายจงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว ้
โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า พระราชบญัญตัคิวบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551  มาตรา 2 
พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เป็นตน้ไป  
มาตรา 27 หา้มขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานทีห่รอืบรเิวณดงัต่อไปนี้ 
 (1) วดัหรอืสถานทีส่ าหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา 
 (2) สถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 
และรา้นขายยาตามกฎหมายว่าดว้ยยา 
 (3) สถานทีร่าชการ ยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไวเ้ป็นรา้นคา้หรอืสโมสร 
 (4) หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั 
 (5) สถานศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาติ 
 (6) สถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิ  
หรอืรา้นคา้ในบรเิวณสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 (7) สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ดัไวเ้พื่อการพกัผ่อนของประชาชนโดยทัว่ไป 
 (8) สถานทีอ่ื่นทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมาตรา 28  
หา้มมใิหผู้ใ้ดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นวนั หรอืเวลาทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการ  ทัง้นี้ประกาศดงักล่าวจะก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้ยกเวน้ใดๆ เท่าทีจ่ าเป็นไวด้ว้ยกไ็ด้
บทบญัญตัใินวรรคหนึ่ง   มใิหใ้ชบ้งัคบักบัการขายของผูผ้ลติผูน้ าเขา้หรอืตวัแทนของผูผ้ลติหรอื   
ผูน้ าเขา้ไปยงัผูข้ายซึง่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา 
 

มาตรา 29  หา้มมใิหผู้ใ้ดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ก่บุคคลดงัต่อไปนี้ 
(1) บุคคลซึง่มอีายตุ ่ากว่ายีส่บิปีบรบิูรณ์ 
(2) บุคคลทีม่อีาการมนึเมาจนครองสตไิมไ่ด้ 

 

มาตรา 30 หา้มมใิหผู้ใ้ดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลโ์ดยวธิกีารหรอืในลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
(1) ใชเ้ครือ่งขายอตัโนมตั ิ
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(2) การเร่ขาย 
(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิการขาย หน้า 45 เล่ม 125 ตอนที ่33 ก        

ราชกจิจานุเบกษา 13 กุมภาพนัธ ์2551 
(4) ใหห้รอืเสนอใหส้ทิธใินการเขา้ชมการแขง่ขนั การแสดง การใหบ้รกิาร การชงิโชคการ 

ชงิรางวลั หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผูซ้ือ้เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ หรอืแก่ผูน้ าหบีห่อ 
หรอืสลากหรอืสิง่อื่นใดเกีย่วกบัเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์าแลกเปลีย่นหรอืแลกซือ้ 

(5)  โดยแจก แถม ให ้หรอืแลกเปลีย่นกบัเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์หรอืกบัสนิคา้อื่น  
หรอืการใหบ้รกิารอย่างอื่นแลว้แต่กรณี หรอืแจกจา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นลกัษณะเป็นตวัอยา่ง 
ของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์หรอืเป็นการจงูใจสาธารณชนใหบ้รโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ รวมถงึ 
การก าหนดเงือ่นไขการขายในลกัษณะทีเ่ป็นการบงัคบัซือ้เครือ่งดื่มแอลกอฮอลโ์ดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(6) โดยวธิหีรอืลกัษณะอื่นใดตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
มาตรา 31 หา้มมใิหผู้ใ้ดบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานทีห่รอืบรเิวณดงัต่อไปนี้ 

(1) วดัหรอืสถานทีส่ าหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา เวน้แต่เป็นส่วนหนึ่งของพธิกีรรมทางศาสนา 
(2) สถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

และรา้นขายยาตามกฎหมายว่าดว้ยยา ยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไวเ้ป็นทีพ่กัส่วนบุคคล 
(3) สถานทีร่าชการ ยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไวเ้ป็นทีพ่กัส่วนบุคคล หรอืสโมสร หรอืการจดัเลีย้ง 

ตามประเพณี 
(4) สถานศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไวเ้ป็นทีพ่กั 

ส่วนบุคคลหรอืสโมสร หรอืการจดัเลีย้งตามประเพณี หรอืสถานศกึษาทีส่อนการผสมเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลแ์ละไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาติ 

(5) สถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืรา้นคา้ 
ในบรเิวณสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ดัไวเ้พื่อการพกัผ่อนของประชาชนโดยทัว่ไป 
(7) สถานทีอ่ื่นทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นติสอนใจ  
 

ท่ีมาของเครื่องหมายลูกเสือโลก 

1. ดอกลลิลีส่ขีาว ม ี. กลบี ดอกลลิลีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งการท าความด ีส่วน . กลบี 
หมายถงึค าปฏญิาณ . ขอ้ 
 2. รปูดาว 5 แฉก 2 ดวง ในกลบีดอกลลิลีด่า้นซา้ยและขวา รวมกนัเป็น 10 แฉก  
หมายถงึกฎลกูเสอื 10 ขอ้ 
 .. เสน้เชอืกสขีาวทีล่อ้มรอบดอกลลิลีแ่สดงถงึโลกใบน้ี เกลยีวเชอืก 
หมายถงึสมาชกิลกูเสอืทัว่โลก 
 4. ปลายเชอืกทัง้สองมาผกูกนัเป็นเงือ่นพริอด แสดงถงึการจบัมอืกนัแบบลกูเสอื  
“ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน และเป็นพีน้่องกบัลกูเสอืทัว่โลก”  
    

 ผึง้ขอพร  

 พระอศิวรตรสัถามผึง้ทีม่กัจะน าน ้าผึง้สดๆ เตม็รวงมาถวาย อยูเ่สมอว่า "เจา้อยากไดพ้รใด  
จงขอมา ขา้จะใหพ้รเเก่เจา้" ผึง้คดิอยูช่ ัว่ขณะจงึทลูตอบว่า "ขา้อยากไดเ้หลก็ในพระเจา้ขา้  
เมือ่ต่อยเหลก็ในมพีษิใส่ใคร ผูน้ัน้จะตอ้งตายทนัท"ี 
 ค าขอของผึง้ท าใหพ้ระอศิวรทรงกริว้ทีผ่ ึง้คดิท ารา้ยผูอ้ื่น เเต่พระองคก์ท็รงจ าตอ้งใหพ้ร 
ตามทีล่ ัน่วาจาไว ้"ได ้ขา้จะใหพ้รเเก่เจา้ เเต่คนหรอืสตัวท์ีถู่กเจา้ต่อยจะไมต่ายในทนัท ีส่วนเจา้นัน้ 
เมือ่ปล่อยเหลก็ในเมือ่ใดกต็อ้งตายเมือ่นัน้" 
   
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ผูท้ีค่ดิใหร้า้ยผูอ้ื่น มกัตอ้งไดร้บักรรมดว้ย 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือโลก) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี 12   ประเมินผล  
แผนการจดักิจกรรมท่ี 22 การประเมินผล        เวลา 1 ชัว่โมง 
 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 กิจกรรมวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่านหรอื ไมผ่่านกจิกรรม 
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถรบัการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3 เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอื 

4.  เน้ือหา   
2.1 เกณฑก์ารตดัสนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  
2.2 การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติ 

5.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 
 ..2 การประเมนิทกัษะชวีติของลกูเสอืรายบุคคลหรอืรายหมูล่กูเสอื 
 3.3 ใบความรู ้
6.  กิจกรรม 

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายหลกัเกณฑ ์วธิกีารเรยีนรูแ้ละวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามที่
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พนืฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อตดัสนิการจบการศกึษา 

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่านกจิกรรม
ลกูเสอื 

4.. ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเอง 
 ในส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

7.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 5.2 สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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8.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลกูเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ์ 

ผลการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะของลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของลกูเสอืทีร่ว่ม
กจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ ้า 

รบัเครือ่งหมายชัน้ลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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แบบประเมินการเรียนรู้ทกัษะจากกิจกรรมตามแผน 

ชื่อ ..........................................................ประเภทลกูเสอื...........................ชัน้................................ 

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

3 2 1 
1 การแต่งเครือ่งแบบลกูเสอื    
2 ความเขา้ใจในเรือ่งกจิการของลกูเสอื    
3 ดตีดิดาว    
4 การคบเพื่อน    
5 วถิไีทยและภูมปัิญญาทอ้งถิน่    
6 เดก็ตดิเกม    
7 ปฏบิตัติามค าปฏญิาณ และกฎของลกูเสอื    
8 ความซื่อสตัยส์ุจรติ     
9 ความเป็นสุภาพบุรษุและสภาพสตร ี         
10 ขยะนี้มมีลูค่า    
11 ระเบยีบแถวลกูเสอื    
12 การกางเตน้ทแ์ละรือ้เตน็ทท์ีพ่กัแรม        
13 การบรรจเุครือ่งหลงัส าหรบัการเดนิทางไกลไปพกัแรม      
14 การก่อและจุดไฟกลางแจง้ และการปรงุอาหาร    
15 การอ่านและใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ    
16 เงือ่นเชอืกลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่    
17 การปฐมพยาบาล    
18 ภยัสงัคมทางอนิเตอรเ์นต    
19 เบือ้งหลงัก๋วยเตีย๋ว    
20 รูเ้ท่าทนัสื่อ    
21 โฆษณาเป็นพษิ    

ผา่น    

สรปุ   
คะแนน 47 – 63  ไดร้ะดบัคุณภาพ 1 (ดมีาก) 
คะแนน 22 – 46  ไดร้ะดบัคุณภาพ 2 (ด)ี 
คะแนน   1 – 21  ไดร้ะดบัคุณภาพ 1 (พอใช)้ 
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เกณฑก์ารประเมิน 

รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก (3) ด(ี2) พอใช(้1) 
1.  แต่งเครือ่งแบบลกูเสอืตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ยเครือ่งแบบได้
อยา่งถูกตอ้ง 

แต่งเครือ่งแบบลกูเสอื
ตามกฎกระทรวงว่า
ดว้ยเครือ่งแบบได้
อยา่งถูกตอ้ง 

แต่งเครือ่งแบบลกูเสอื
แต่ไมถู่กตอ้งตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ย
เครือ่งแบบได ้

แต่งเครือ่งแบบลกูเสอื 

2. ความเขา้ใจในเรือ่งกจิการของ
ลกูเสอืในเรือ่งต่อไปนี้ 
  2.1 บอกกจิการลกูเสอืโลก
โดยสงัเขป 
  2.2 อธบิายความสมัพนัธ์
ระหว่างลกูเสอืนานาชาต ิ
  2.3  อธบิายโครงสรา้งการ
บรหิารงานองคก์ารลกูเสอืโลก 
  2.4  บอกบทบาทของตนเองใน
ฐานะทีเ่ป็นลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่
ทีม่ต่ีอชุมชน 

แสดงความเขา้ใจใน
เรือ่งกจิการของลกูเสอื
ไดถู้กตอ้งทัง้ 4 หวัขอ้ 

แสดงความเขา้ใจใน
เรือ่งกจิการของลกูเสอื
ไดถู้กตอ้ง 
3  หวัขอ้ 

แสดงความเขา้ใจใน
เรือ่งกจิการของลกูเสอื
ไดถู้กตอ้ง  2  หวัขอ้ 

3. ดตีดิดาว สรปุผลการวเิคราะห์
ความเหน็ของเพื่อนๆ
แลว้ยอมรบั รูจ้กัและ
เขา้ใจขอ้ดขีองตนเอง
ได ้ 

สรปุผลการวเิคราะห์
ความเหน็ของเพื่อนๆ
แลว้รูจ้กั และเขา้ใจ
ขอ้ดขีองตนเองได ้

สรปุผลการวเิคราะห์
ความเหน็ของเพื่อนๆ
แลว้ยอมรบัเฉพาะขอ้ดี
ของตนเอง 

4  การคบเพื่อน ตระหนกัความส าคญั
ของการคบเพื่อน และ
มแีนวทางในการสรา้ง
สมัพนัธภาพที่
เหมาะสมกบัเพื่อน  
ทัง้เพื่อนเพศเดยีวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

เหน็ความส าคญัของ
การคบเพื่อน และมี
แนวทางในการสรา้ง
สมัพนัธภาพที่
เหมาะสมกบัเพื่อน  
ทัง้เพื่อนเพศเดยีวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

รูค้วามส าคญัของการ
คบเพื่อน และมี
แนวทางในการสรา้ง
สมัพนัธภาพที่
เหมาะสมกบัเพื่อน  
ทัง้เพื่อนเพศเดยีวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

5  วถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ลกูเสอืมจีติส านึกและ
ปฏบิตัติามวถิไีทยและ
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่
อยา่งเป็นนิสยั 

ลกูเสอืปฏบิตัติามวถิี
ไทยและภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่อยา่งสม ่าเสมอ 

ลกูเสอืปฏบิตัติามวถิี
ไทยและภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ตามทีม่ผีู้
แนะน า 
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เกณฑก์ารประเมิน 

รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก (3) ด(ี2) พอใช(้1) 
6  เดก็ตดิเกม ตระหนกัถงึปัญหาและ

ผลกระทบเนื่องจาก
การตดิเกมจากสื่อ
อเีลคโทรนิกส ์และมี
แนวทางไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

ตระหนกัถงึปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจากการ
ตดิเกมจากสื่ออเีลคโทร
นิกส ์และบอกแนวทาง
ในการป้องกนัการตดิ
เกมไดบ้า้ง 

ตระหนกัถงึปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจาก
การตดิเกมจากสื่ออเีลค
โทรนิกส ์และไม่
สามารถบอกแนวทาง
ในการป้องกนัการตดิ
เกมไดบ้า้ง 

7    ปฏบิตัติามค าปฏญิาณ และกฎ
ของลกูเสอื 

ลกูเสอืบอกความหมาย
ของค าปฏญิาณและกฎ
ของลกูเสอืได ้วางแผน
น าไปใชใ้นชวีติประจ า- 
วนัได ้และ ปฏบิตัติน
ตามค าปฏญิาณและ
กฎของลกูเสอืไดอ้ยา่ง
เป็นนิสยั 

ลกูเสอืบอกความหมาย
ของค าปฏญิาณและกฎ
ของลกูเสอืได ้วางแผน
น าไปใชใ้นชวีติประจ า- 
วนัได ้และ ปฏบิตัติน
ตามค าปฏญิาณและกฎ
ของลกูเสอืไดเ้ป็น
ประจ า 

ลกูเสอืบอกความหมาย
ของค าปฏญิาณและกฎ
ของลกูเสอืได ้วางแผน
น าไปใชใ้นชวีติประจ า- 
วนัได ้และ ปฏบิตัติน
ตามค าปฏญิาณและกฎ
ของลกูเสอืไดโ้ดยมี
แบบอยา่งหรอืมผีู้
แนะน า 

8   ความซื่อสตัยส์ุจรติ  ลกูเสอืแสดงออกถงึ
ความเป็นผูม้คีวาม
ซื่อสตัยส์ุจรติอย่าง 
เป็นนิสยั 

ลกูเสอืแสดงออกถงึ
ความเป็นผูม้คีวาม
ซื่อสตัยส์ุจรติอย่าง 
สม ่าเสมอ 

ลกูเสอืแสดงออกถงึ
ความเป็นผูม้คีวาม
ซื่อสตัยส์ุจรติโดยตอ้งมี
ผูแ้นะน า 

9  ความเป็นสุภาพบุรษุและ
สภาพสตร ี      

เหน็คุณค่าและ
แสดงออกถงึความเป็น
สุภาพบุรษุสุภาพสตรี
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เหน็คุณค่าและ
แสดงออกถงึความเป็น
สุภาพบุรษุสุภาพสตรี
ได ้

เหน็คุณค่าและ
แสดงออกถงึความเป็น
สุภาพบุรษุสุภาพสตรี
โดยทีม่ผีูแ้นะน า 

10  ขยะนี้มมีลูค่า เหน็ความส าคญัและ
วางแผนการท า
กจิกรรมในการ
แกปั้ญหาเรือ่งขยะ   
ซึง่เป็นสาเหตุหลกัของ
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

เหน็ความส าคญัและมี
ส่วนรว่มแกปั้ญหาเรือ่ง
ขยะซึง่เป็นสาเหตุหลกั
ของปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

มสี่วนรว่มในการ
จดัการขยะในโรงเรยีน 
และบรเิวณโดยรอบ 

 



แผนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 207 
 

รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก (3) ด(ี2) พอใช(้1) 
11 ระเบยีบแถวลกูเสอื 
     11.1 ปฏบิตัติามสญัญาณ
นกหวดี สญัญาณมอื และ
สญัญาณมอืลกูเสอืสากล 
     11.2 ปฏบิตักิจิกรรมระเบยีบ
แถวบุคคลท่ามอืเปล่า บุคคลท่า
ประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที ่
     11.3 ปฏบิตักิจิกรรมการสวน
สนาม 

ลกูเสอืปฏบิตัริะเบยีบ
แถวไดทุ้กรายการ 

ลกูเสอืปฏบิตัริะเบยีบ
แถวได ้2 รายการ 

ลกูเสอืปฏบิตัริะเบยีบ
แถวได ้1 รายการ 

12 การกางเตน้ทแ์ละรือ้เตน็ทท์ี่
พกัแรม     

บอกส่วนประกอบ
วธิกีารเกบ็และดแูล
รกัษาเต๊นทท์ีพ่กัแรม
รวมถงึการปฏบิตักิาร 
กาง และ รือ้เตน็ทไ์ด้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็
และว่องไวได ้

บอกส่วนประกอบ
วธิกีารเกบ็และดแูล
รกัษาเต๊นทท์ีพ่กัแรม
รวมถงึการปฏบิตักิาร 
กาง และ รือ้เตน็ทไ์ด้
อยา่ง รวดเรว็และ
ว่องไวได ้

บอกส่วนประกอบ
วธิกีารเกบ็และดแูล
รกัษาเต๊นทท์ีพ่กัแรม
รวมถงึการปฏบิตักิาร 
กาง และ รือ้เตน็ทไ์ด ้

13  การบรรจเุครือ่งหลงัส าหรบั
การเดนิทางไกลไปพกัแรม   

สามารถวางแผน
เตรยีมอุปกรณ์ วสัดุ 
สิง่ของเครือ่งใชส้่วนตวั
และส่วนรวมบรรจุ
เครือ่งหลงัส าหรบัเดนิ
ทางไกลไปพกัแรมคา้ง
คนืไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สามารถวางแผนเตรยีม
อุปกรณ์ วสัดุ สิง่ของ
เครือ่งใชส้่วนตวัและ
ส่วนรวมบรรจเุครือ่ง
หลงัส าหรบัเดนิ
ทางไกลไปพกัแรมคา้ง
คนืได ้

สามารถวางแผนเตรยีม
อุปกรณ์ วสัดุ สิง่ของ
เครือ่งใชส้่วนตวัและ
ส่วนรวมบรรจเุครือ่ง
หลงัไดแ้ต่ไมถู่กตอ้ง 

14   การก่อและจดุไฟกลางแจง้ 
และการปรงุอาหาร 

ลกูเสอืสามารถปฏบิตัิ
กจิกรรมก่อและจดุไฟ
กลางแจง้ และปรงุ
อาหารส าหรบั 2 คนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ลกูเสอืสามารถปฏบิตัิ
กจิกรรมก่อและจดุไฟ
กลางแจง้ และปรงุ
อาหารส าหรบั 2 คนได้
อยา่งเหมาะสม 

ลกูเสอืสามารถปฏบิตัิ
กจิกรรมก่อและจดุไฟ
กลางแจง้ และปรงุ
อาหารส าหรบั 2 คนได ้
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก (3) ด(ี2) พอใช(้1) 
15  การอ่านและใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ สามารถอ่าน จดัท า

แผนที ่และ ใชเ้ขม็ทศิ             
น าทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทศิโดยอาศยั
ธรรมชาตไิดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

สามารถอ่าน จดัท า
แผนที ่และ ใชเ้ขม็ทศิ             
น าทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทศิโดยอาศยั
ธรรมชาตไิดอ้ย่าง
เหมาะสม 

สามารถอ่าน จดัท า
แผนที ่และ ใชเ้ขม็ทศิ             
น าทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทศิโดยอาศยั
ธรรมชาตไิด ้

16  เงือ่นเชอืกลกูเสอืสามญัรุน่
ใหญ่ 

สามารถผกูเงือ่น 8-10 
เงือ่น และผกูแน่น 
รวมทัง้สามารถบอก
และใชป้ระโยชน์จาก
เงือ่นทัง้ 8-10 เงือ่นได ้

สามารถผกูเงือ่น 6-7 
เงือ่น และผกูแน่น 
รวมทัง้สามารถบอก
และใชป้ระโยชน์จาก
เงือ่นทัง้ 6-7 เงือ่นได ้

สามารถผกูเงือ่น 1-5 
เงือ่น และผกูแน่น 
รวมทัง้สามารถบอก
และใชป้ระโยชน์จาก
เงือ่นทัง้ 1-5 เงือ่นได ้

17  การปฐมพยาบาล รูว้ธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ และสาธติการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
ประสทิธภิาพ 

รูว้ธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ และสาธติการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

รูว้ธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ และสาธติการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้
ได ้

18  ภยัสงัคมทางอนิเตอรเ์นต รูเ้ท่าทนัและระวงั
ตนเองจากภยัสงัคม
หรอืการล่อลวงทีเ่กดิ
ทางสงัคมอนิเทอรเ์น็ต  
รวมทัง้มแีนวทางใน
การป้องกนัไดอ้ยา่งมี
เหตุผล และปลอดภยั 

รูเ้ท่าทนัและระวงั
ตนเองจากภยัสงัคม
หรอืการล่อลวงทีเ่กดิ
ทางสงัคมอนิเทอรเ์น็ต  
รวมทัง้มแีนวทางใน
การป้องกนัไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

รูเ้ท่าทนัและระวงั
ตนเองจากภยัสงัคม
หรอืการล่อลวงทีเ่กดิ
ทางสงัคมอนิเทอรเ์น็ต  
ไดอ้ยา่งมเีหตุผล และ
ปลอดภยั 
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก (3) ด(ี2) พอใช(้1) 
19   เบือ้งหลงัก๋วยเตีย๋ว เหน็ความส าคญัใน

เรือ่งความปลอดภยั
ของอาหารและน ้าดื่ม
และสามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภยัของอาหาร 
ดว้ยวธิทีดสอบ
เบือ้งตน้ รวมทัง้สบืคน้
ทีม่าของเครือ่งปรุงทีใ่ช้
ประกอบอาหาร ทัง้ 3 
รายการ 

เหน็ความส าคญัในเรือ่ง
ความปลอดภยัของ
อาหารและน ้าดื่มและ
สามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภยัของอาหาร 
ดว้ยวธิทีดสอบเบือ้งตน้ 
รวมทัง้สบืคน้ทีม่าของ
เครือ่งปรงุทีใ่ชป้ระกอบ
อาหาร 2 รายการ 

เหน็ความส าคญัใน
เรือ่งความปลอดภยั
ของอาหารและน ้าดื่ม
และสามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภยัของอาหาร 
ดว้ยวธิทีดสอบเบือ้งตน้ 
รวมทัง้สบืคน้ทีม่าของ
เครือ่งปรงุทีใ่ชป้ระกอบ
อาหาร 1 รายการ 

20 รูเ้ท่าทนัสื่อ เหน็ความส าคญัและ
เขา้ใจแนวทางในการ
รูเ้ท่าทนัสื่ออยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

เหน็ความส าคญัและ
เขา้ใจแนวทางในการ
รูเ้ท่าทนัสื่อ 

รูแ้ละเขา้ใจแนวทางใน
การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

21 โฆษณาเป็นพษิ มทีกัษะในการส ารวจ 
สงัเกต และรูเ้ท่าทนั
ปัญหาทางดา้นสงัคม 

มทีกัษะการสงัเกต และ
รูเ้ท่าทนัปัญหาทางดา้น
สงัคม 

รูเ้ท่าทนัปัญหาทาง 
ดา้นสงัคม 
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สรปุผลการประเมินตนเอง 
 

1. ด้านทกัษะลกูเสือ  
2.  

     

มัน่ใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมนิ 

พรอ้มแลว้ ไมแ่น่ใจ ตอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจาก 
ผูก้ ากบัลกูเสอื 

งนุงง 
ไมเ่ขา้ใจ 

 
   (ระดบั 5) มัน่ใจมาก พรอ้มรบัการประเมนิเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
   (ระดบั 4) พรอ้มรบัการประเมนิ 
   (ระดบั 3) ไมแ่น่ใจ 
   (ระดบั 2) ยงัตอ้งพฒันา/ ซ่อมเสรมิบางเรือ่ง 
   (ระดบั 1) ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 

 
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมนิ 
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2. พฤติกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลกูเสอืท ากจิกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ   
2. ลกูเสอืบรกิารผูอ้ื่นช่วยเหลอืชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ   
3. ลกูเสอืรูจ้กัวธิป้ีองกนัความเสีย่งทางเพศ   
4. ลกูเสอืใชเ้วลากบัสื่อไอทไีดอ้ยา่งเหมาะสม   
5. ลกูเสอืตระหนกัถงึพษิภยัและหลกีเลีย่งจากสิง่ยาเสพตดิ   
6. ลกูเสอืมคี่านิยมสุขภาพ ดา้นอาหาร และความงามทีเ่หมาะสม   
7. ลกูเสอืท างานหารายไดร้ะหว่างเรยีน   
8. ลกูเสอืไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วและไมก่่อเหตุรนุแรง   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

         (ระดบั 4)                     (ระดบั 3)                     (ระดบั 2)                     (ระดบั 1) 
 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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สรปุแบบประเมินตนเองเป็นด้านความรู้ความเข้าใจ 
น าคะแนนทีน่กัเรยีนประเมนิผลตนเองทัง้ 2 ดา้น ทีล่กูเสอืเกบ็งานในลกัษณะการสะสมผลงาน

มาสรปุรวมเป็นคะแนนความรู ้
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ รวม 
ระดบัคณุภาพ 

3 2 1 
1 ดา้นทกัษะลกูเสอื 63  

 
   

2 พฤตกิรรมทีค่าดหวงั 9     
 
เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 49 – 72  ไดร้ะดบัคุณภาพ 3 
คะแนน 25 – 48  ไดร้ะดบัคุณภาพ 2 
คะแนน   1 – 24  ไดร้ะดบัคุณภาพ 1 
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แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือ 

 หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้  ใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืสงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรมของลกูเสอื 
เป็นรายบุคคล  ตามตารางขา้งล่างนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

กา
รศ
กึษ

า 

กา
รว
เิค
รา
ะห

 ์

กา
รซ

กัถ
าม

 

ระ
บบ

หม
ู่ 

รวม ระดบัคุณภาพ 

  1 1 1 1 4 3 2 1 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

หมายเหต ุ              (ลงชื่อ)………………………………. 
-  แสดงใหเ้หน็ว่ามพีฤตกิรรมตามทีก่ าหนดให ้1 คะแนน      (                                ) 
-  ไมแ่สดงว่ามพีฤตกิรรมตามทีก่ าหนดให ้  ไมม่คีะแนน            ผูบ้นัทกึการสงัเกต 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน    4    ไดร้ะดบัคุณภาพ 3 
คะแนน 2 – 3  ไดร้ะดบัคุณภาพ 2 
คะแนน    1     ไดร้ะดบัคุณภาพ 1 
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เกณฑก์ารประเมิน 

รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก (3) ด(ี2) พอใช(้1) 
การศกึษา ศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้กี่ยวกบั

ประเดน็หวัขอ้ทีก่ าหนดจาก
แหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

ศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้กี่ยวกบั
ประเดน็หวัขอ้ทีก่ าหนดจาก
แหล่งเรยีนรูเ้ท่าทีม่ภีายใน
โรงเรยีน 

ศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้กี่ยวกบั
ประเดน็หวัขอ้ทีก่ าหนด 

การวเิคราะห ์ ความถูกตอ้งและชดัเจนของ
รายละเอยีดเรือ่งทีว่เิคราะห์ มี
การแยกแยะองคป์ระกอบ 
ทีค่วามสมัพนัธก์นัอย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ความถูกตอ้งและชดัเจนของ
รายละเอยีดเรือ่งทีว่เิคราะห์ มี
การแยกแยะองคป์ระกอบ 
ทีค่วามสมัพนัธก์นัอย่างถูกตอ้ง  

ความถูกตอ้งและชดัเจนของ
รายละเอยีดเรือ่งทีว่เิคราะห์ มี
การแยกแยะองคป์ระกอบ 
ทีม่ความสมัพนัธก์นั 

การซกัถาม 

กลา้ซกัถามอยา่งตรงประเดน็ 
เพื่อสะทอ้นผลต่อความรู ้ความ
เขา้ใจ ในเรือ่ง หรอืประเดน็ที่
ก าหนด 

ซกัถามตรงประเดน็ เพื่อใหเ้กดิ
ความรู ้ความเขา้ใจ ในเรือ่ง 
หรอืประเดน็ทีก่ าหนด 

ซกัถามตามประเดน็ ทีก่ าหนด 
โดยถูกกระตุ้นจากผูก้ ากบั 

ระบบหมู่ 

สมาชกิในหมู่มกีารท างานอยา่ง
เป็นระบบ มกีารแบ่งหน้าทีก่าร
ท างาน และรบัผดิชอบตาม
ระบอบประชาธปิไตย 

สมาชกิในหมู่มกีารท างานอยา่ง
เป็นระบบ มกีารแบ่งหน้าทีก่าร
ท างาน และรบัผดิชอบ
พอสมควร 

สมาชกิในหมู่มกีารท างานอยา่ง
เป็นระบบพอใช ้
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แบบสงัเกตความมีเจตคติต่อกิจการลูกเสือ 

 หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้  ใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืประเมนิความมเีจตคตขิองลกูเสอืเป็น
รายบุคคลตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 

ชื่อ – สกุล 
  S

 =
 ค
วา
มจ

รงิ
ใจ

 

  C
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พอ
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  O
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ง 

  U
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 ค
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T 
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รวม 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
 1 1 1 1 1 5 3 2 1 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

หมายเหต ุ                         (ลงชื่อ)………………………………. 
-  แสดงใหเ้หน็ว่ามคีุณลกัษณะตามทีก่ าหนดให ้1 คะแนน         (                                   ) 
-  ไมแ่สดงว่ามคีุณลกัษณะตามทีก่ าหนดให ้  ไมม่คีะแนน               ผูบ้นัทกึการสงัเกต 

 

ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

ดมีาก (3) มเีจตคตทิางดา้นลกูเสอื  4 - 5 รายการ 
พอใช(้2) มเีจตคตทิางดา้นลกูเสอื  2 - 3 รายการ 
ปรบัปรงุ (1) มเีจตคตทิางดา้นลกูเสอื  1 รายการ 
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แบบสรปุผลการตดัสินผลการเรียนรู้ 

 
ผูก้ ากบัลกูเสอืน าผลการวดัเป็นระดบัคุณภาพจากการสรุปแบบประเมนิตนเอง  แบบสงัเกต       

การเขา้รว่มกจิกรรม  และแบบสงัเกตความเจตคตต่ิอกจิการลกูเสอืมาประเมนิเพื่อสรปุผลการผ่านเกณฑ์
การประเมนิเป็นรายบุคคล  ดงัตาราง 
 

ที ่

ระดบัคุณภาพ 
เฉลีย่ 

 
การผ่านเกณฑ ์
การประเมนิ 

สรปุแบบ 
การประเมนิ
ตนเอง 

แบบสงัเกต 
การเขา้รว่ม
กจิกรรม 

แบบสงัเกต 
เจตคตต่ิอกจิการ

ลกูเสอื 

(3) (3) (3) (3) ผา่น 
ไม่
ผา่น 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       

   (ลงชื่อ)………………………………. 

                                                                                      ผูบ้นัทกึ    

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน ต ่ากว่า 1.50  ไมผ่่าน เกณฑก์ารประเมนิ 
คะแนน ตัง้แต่ 1.50 ขึน้ไป ผ่าน เกณฑก์ารประเมนิ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง การประเมินกิจกรรมลกูเสือ* 

 
1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ก าหนดใหก้จิกรรมลกูเสอืเป็นกจิกรรมทีมุ่ง่
ปลกูฝังระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑเ์พื่อการอยู่รว่มกนั  รูจ้กัการเสยีสละ  บ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมและ
ด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภมูคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยัของ
ลกูเสอื 
 การจดักจิกรรมลกูเสอืยงัตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านกังานลกูเสอืแห่งชาตแิละสอดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  อกีดว้ย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ 
 กจิกรรมลกูเสอืเป็นกจิกรรมนกัเรยีนทีล่กูเสอืทุกคนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื  40 ชัว่โมงต่อปี
การศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลกูเสอืตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  มี
ประเดน็/สิง่ทีต่อ้งประเมนิดงันี้ 
 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ 
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิน้งาน / พฤตกิรรม / คุณลกัษณะของผูเ้รยีน ทีป่รากฏจากการเรยีนรู ้
หรอืการเปลีย่นแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 
*การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกิจกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลกูเสอืกไ็ด ้
เอกสารอา้งองิกระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  .
กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมนิกจิกรรมลกูเสอื ม ี2 แนวทาง คอื 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรมมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
  1.2 ประเมนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการมสี่วนรว่ม 
ในการปฏบิตักิจิกรรม 

 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

จดักจิกรรมลกูเสอื 
ตามคู่มอืการจดักจิการลกูเสอืทีเ่สรมิสรา้ง

ทกัษะชวีติ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

สรุปผลการประเมนิ/ 
ตดัสนิผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมนิ 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะของลกูเสอื 

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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  1.3 ลกูเสอืทีม่เีวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / 
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดเป็นผูผ้่านการประเมนิรายกจิกรรมและน าผลการประเมนิไป
บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลกูเสอืทีม่ผีลการประเมนิไมผ่่านในเกณฑเ์วลาการเขา้รว่มกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลกูเสอืตอ้งด าเนินการ 
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ ๆ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยั 
ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อตดัสนิควรไดร้บัเครือ่งหมายและเลื่อนระดบัทางลกูเสอื
และจบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลกูเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรปุผลการผ่าน 
ในแต่ละกจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้ระดบั
ลกูเสอืและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา โดยการด าเนินการดงักล่าว 
มแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื
ของลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2 ผูร้บัผดิชอบสรุปและตดัสนิใจผลการร่วมกจิกรรมลกูเสอืของลกูเสอืเป็นรายบุคคล 
รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
เกณฑก์ารตดัสิน 
 1.  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว ้2 ระดบั 
คอืผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน / 
ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไมผ่่านการปฏบิตัิ
กจิกรรมหรอืมผีลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัตามหลกัสตูรลกูเสอื
แต่ละประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
       ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัทีห่ลกัสตูร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อจบหลกัสตูรลกูเสอืแต่ละประเภท 
เป็นรายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
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2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 ตวัชีว้ดัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ลกูเสอืส ารอง 
   (1) มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2) พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
   (3) รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (4) ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 
   (5) ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6) พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไม่กา้วรา้วรุนแรง 
   (7) แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวกิฤต ิ
  2) ลกูเสอืสามญั 
   (1) มทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้ 
   (2) รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยจติอาสา 
   (3) พึง่ตนเองและช่วยเหลอืครอบครวั 
   (4) ไมด่ื่มน ้าอดัลม 
   (5) ไมร่บัประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (7) รูจ้กัพดูเชงิบวก ไมพ่ดูก้าวรา้วรุนแรง 
   (8) มคีวามซื่อสตัย ์ไมโ่กหก 
   (9) รูจ้กัแก้ปัญหาดว้ยสนัตวิธิ ี
   (10) มนี ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน 
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  3) ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 
   (1) มทีกัษะในการท ากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มจีติอาสาท าประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้บัครอบครวั สถานศกึษา  
               ชุมชน สงัคม 

   (3) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (4) รว่มกจิกรรมส่งเสรมิอนุรกัษ์ประเพณ ีศลิปวฒันธรรมไทย 
   (5) มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์การยบัยัง้ไมเ่ป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มทีกัษะการใชป้ระโยชน์จาก Internet 
   (7) มผีลงาน/ โครงการการประหยดัพลงังาน/ ทรพัยากร 
   (8) มกีารออมหรอืท าบญัชรีายรบั รายจ่ายของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

  (9) มทีกัษะการหลกีเลีย่ง ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ 
   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4) ลกูเสอืวสิามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 

  (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกตขิองตนเอง 
   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 

  (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 

  (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
 

อา้งองิจาก ผลลพัธก์ารจดักจิกรรมลกูเสอื คู่มอื  Bench Marking 
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แผนบรูณาการวิชาลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือโลก)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี  13    พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  23  พิธีเข้าประจ ากองและประดบัเครื่องหมายลกูเสือโลก  เวลา  1 ชัว่โมง 

 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.1 พธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอื 
3. จดุประสงค ์      

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืยอมรบัและปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความภาคภมูใิจในเกยีรตขิองตนและเป็นแบบอยา่งทีด่(ีเพิม่) 
1.3 เพื่อใหล้กูเสอืปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งทีด่(ีตดั) 
1.4 เพื่อส่งเสรมิความมรีะเบยีบวนิยัแก่ลกูเสอื 
1.5 เพื่อใหล้กูเสอืไดป้ฏบิตัตินต่อหน้าทีผู่ก้ ากบัลกูเสอื(ตดั) 
1.6 เพื่อใหล้กูเสอืไดรู้จ้กัรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรม 
 

4. เน้ือหา  พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
5. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 ขัน้ตอนพธิกีารเขา้ประจ ากองลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 
 3.2 ธงประจ ากองลกูเสอื 
 3.3 อนิทรธนูลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 
6. กิจกรรม 

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืด าเนินการจดัท าพธิเีขา้ประจ ากองใหก้บัลกูเสอืตามขัน้ตอน 
4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบเครือ่งหมายลกูเสอืโลกใหล้กูเสอื 
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7.บนัทึกผลหลงัสอน 
1. ดา้นความรู ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
          (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...........................................) 
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             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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พิธีการเข้าประจ ากองลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
  พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่   หรอืเรยีกว่า พธิปีฏญิาณตนของลกูเสอืใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

กองลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  จดัแถวเป็นรปูครึง่วงกลม โดยทุกคนมไีมง้่าม  นายหมู่มธีงประจ าหมู่  
ผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ยนือยูใ่นครึง่วงกลม (ลกูเสอืทุกคนแต่งเครือ่งแบบครบ) ถา้มธีงประจ ากอง 
ใหน้ าธงประจ ากองมาดว้ย ใหร้องผูก้ ากบัลกูเสอืถอืไว ้ยนือยูข่า้งขวาผูก้ ากบัลกูเสอื ลกูเสอืใหมแ่ต่ง
เครือ่งแบบครบ  นอกจากอนิทรธนูเอาใส่พานใหร้องผูก้ ากบัลกูเสอื ถอืไวแ้ละยนือยูข่า้งของผูก้ ากบัลกูเสอื
ใหมย่นือยูน่อกครึง่วงกลมหลงัหมูข่องตนทีจ่ะเขา้ไปอยูเ่มือ่พรอ้มแลว้ ผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่เรยีก
ลกูเสอืใหมเ่ขา้มายนืตรงหน้าผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ห่างประมาณ 2 กา้ว (ไมต่อ้งท าความเคารพ
เพราะยงัไมไ่ดป้ฏญิาณตน ) 
ผูก้ ากบัลกูเสอืถามว่า 
            ผูก้ ากบัลกูเสอื  :  “..( ออกชื่อลกูเสอืใหม ่)..เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัตินเป็นลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่หรอื ” 
            ล.ส.ใหม ่:   “ ขา้เตม็ใจ ” 
            ผูก้ ากบัลกูเสอื  :  “ เจา้เขา้ใจหรอืไมว่่า  การทีเ่จา้เขา้มาเป็นลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ จะตอ้งปฏบิตัิ
ตนใหเ้ป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ลกูเสอืรุน่น้องในกลุ่มลกูเสอืของเรา  ตอ้งแสดงใหเ้หน็ความกา้วหน้าในชวีติลกูเสอื
ของเจา้และตอ้งปฏบิตัตินตามกฎและค าปฏญิาณของลูกเสอืทุกเมือ่ ” 
           ล.ส.ใหม ่:   “ ขา้ทราบและปฏบิตัไิด ้” 
           ผูก้ ากบัลกูเสอื  :  “ เจา้พรอ้มทีจ่ะยนืยนัและปฏบิตัติามค าปฏญิาณแลว้หรอื ” 
           ล.ส.ใหม ่:  “ ขา้พรอ้มแลว้ ”              
           ผูก้ ากบัลกูเสอื  : “ ขอใหเ้จา้ทบทวนค าปฏญิาณอกีครัง้หนึ่ง ” 
( ลกูเสอืทุกคนทีอ่ยูใ่นพธิตีอ้งแสดงรหสัของลกูเสอืและจะเอามอืลงต่อเมือ่ลูกเสอืกล่าวจบ ) 
           ล.ส.ใหม ่ :   แสดงรหสักล่าว “ ดว้ยเกยีรตขิองขา้  ขา้สญัญาว่า ”  
                ขอ้  1   ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์
                ขอ้  2   ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
                ขอ้  3   ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื 
           ผูก้ ากบัลกูเสอื   :  “ ขา้เชื่อในเกยีรตขิองเจา้ว่า เจา้จะปฏบิตัติามค ามัน่(ตดัค าว่า “ค ามัน่” ออก อา้ง
ถงึขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื พ.ศ. 2509)สญัญาทีเ่จา้
ไดก้ล่าวไว ้”  ผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ตดิอนิทรธนูใหก้บัลกูเสอืใหม ่แลว้กล่าววา่ 
           ผูก้ ากบัลกูเสอื   :  “ บดันี้เจา้ไดเ้ขา้เป็นลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  และเป็นสมาชกิผูห้นึ่งของคณะพีน้่อง
ลกูเสอืแห่งโลกอนัยิง่ใหญ่แลว้ ขอใหเ้จา้ปฏบิตัหิน้าทีข่องลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  และมคีวามสุข 
ความเจรญิตลอดกาลนาน ” (เพิม่ค าว่า “นาน” อา้งถงึขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครอง
หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื พ.ศ. 2509) 
          ในโอกาสน้ี ผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ อาจมอบบตัรประจ าตวัหรอืเครือ่งหมายอื่นใหแ้ก่ 
ลกูเสอืใหมก่ไ็ด ้

ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืแสดงความยนิดต่ีอลกูเสอืใหมด่ว้ยการสมัผสัมอื ลกูเสอืใหมท่ าความเคารพ 
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ผูก้ ากบัลกูเสอืแลว้ท ากลบัหลงัหนั  แสดงความเคารพต่อกองลกูเสอืดว้ยท่าวนัทยหตัถ ์กองลกูเสอืรบัการ
เคารพ  แลว้วิง่เขา้ประจ าหมูโ่ดยอยู่ดา้นขวารองนายหมูเ่ป็นเสรจ็พธิี 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบติัแนบภาคผนวก 
1. องคป์ระกอบของการจดัท าแผนยงัไมค่รบ เช่น สาระส าคญั /สาระการเรยีนรู ้ /การวดัผลประเมนิผล

(รายจดุประสงค ์, พฤตกิรรม) /ขอ้เสนอแนะ /บนัทกึหลงัการสอน  เป็นต้น 
  2.  แผนการสอนที ่4 ระเบยีบแถว ใหเ้พิม่การใช ้สญัญาณมอืในการเรยีกแถวของลูกเสอืสากล ไดแ้ก่ 

แถวรศัมหีรอืลอ้เกวยีน (CART WHEEL) 
แถวสีเ่หลีย่มเปิดดา้นหน่ึง   

  3.  แผนการสอนที ่23. พธิเีขา้ประจ ากองและประดบัเครือ่งหมายลกูเสอืโลก  ควรมชีัว่โมงเรยีนทีเ่ปิด  
       ประชุมกองตามปกต ิแลว้ใหม้กีารเรยีนดว้ยการสาธติการเขา้ประจ ากองก่อน  แลว้ใหเ้พิม่อกี 1  
       ชัว่โมงเป็นพธิเีขา้ประจ ากองและประดบัเครือ่งหมายลกูเสอืโลก   
  4.  ควรเพิม่แนวปฏบิตักิารเปิดประชุมกอง และแนวทางการตรวจของรองผูก้ ากบัใหช้ดัเจนและเป็นไป 
       ในแนวทางเดยีวกนั 
  5.  ควรเพิม่พธิกีารรายงานการเขา้ฐานทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
- ขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื พ.ศ. 2509 
- คู่มอืการฝึกระบยีบแถวลกูเสอื ของ ส านกังานคณะกรรมการลกูเสอืแห่งชาต ิพ.ศ. 2520 
- คู่มอืประกวดระเบยีบแถวลกูเสอื เนตรนาร(ีฉบบัปรบัปรงุ) ของ ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาด และ
กจิการนกัเรยีน พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 
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แนวปฏิบติัการสอบวิชาพิเศษ 

 
ใหโ้รงเรยีนด าเนินการแต่งตัง้กรรมการ เพื่อด าเนินารสอนและสอบวชิาพเิศษ โดยออกค าสัง่ใน

นามโรงเรยีน  เมือ่ท าการสอนแลว้ใหจ้ดัสอบภาคทฤษฎ ีและ ภาคปฏบิตั ิ จากนัน้ใหท้ าเรือ่งขออนุมตัิ
ผลการสอบ และขอประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ ไปยงัเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
หรอืผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั แลว้แต่กรณ ี ดงันี้ 

1. รายชื่อผูเ้ขา้สอบ 
2. ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืขออนุญาตสอบวชิาพเิศษต่อผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
3. โรงเรยีนออกค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบ 
4. สอบภาคทฤษฎ ี
5. สอบภาคปฏบิตั ิ
6. รายชื่อลกูเสอื ทีส่อบได ้ - ตก แต่ละรายวชิา 
7. หนงัสอืขออนุมตัผิลการสอบและขอประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ ส่งไปยงัส านกังานลกูเสอื

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่ออนุมตั ิ
8. โรงเรยีนออกหนงัสอืรบัรองใหก้บัลกูเสอืตามรายวชิาทีส่อบได้ 
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หนังสือขออนุมติัผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ 
 

ที ่…………../………………….     โรงเรยีน……………………………… 
 
      วนัที…่…..เดอืน……………………….พ.ศ………… 
 
เรือ่ง ขออนุมตัผิลการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่  และประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
เรยีน เลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ /  ผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั …………….. 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวชิาพเิศษ 
  2. รายชื่อลกูเสอื – เนตรนาร ีทีส่อบวชิาพเิศษ 
  3. ขอ้สอบภาคทฤษฎ ี
  4. ขอ้สอบภาคปฏบิตั ิ
  5. โครงการ (ถา้ม)ี 
 ดว้ยโรงเรยีน……………………………ไดท้ าการอบรมและสอบวชิาพเิศษ ลกูเสอื – เนตรนาร ี
สามญัรุน่ใหญ่  ใหแ้ก่ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  จ านวน ………คน เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ จ านวน……..คน 
รวมทัง้สิน้ …………คน  ตัง้แแต่วนัที…่……….เดอืน……………………พ.ศ. …………….ถงึ วนัที…่.. 
เดอืน……………………พ.ศ…………….. โดยท าการสอบวชิาพเิศษ จ านวน………….วชิา  ดงันี้ 

1. วชิา………………………….. 
2. วชิา………………………….. 
3. วชิา………………………….. 

 บดันี้ คณะกรรมการไดด้ าเนินการสอบวชิาพเิศษ ลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ ดงัรายละเอยีดทีส่่งมาพรอ้มนี้ 
 จงึเรยีนมาเพื่อขอไดโ้ปรดพจิารณาอนุมตัดิ้วย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
       ขอแสดงความนับถอื 
 
 
      ( ……………………………………. ) 
     ผูอ้ านวยการโรงเรยีน………………………………. 
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โรงเรยีน……………………………………. 
รายชื่อลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ทีส่อบวชิาพเิศษ 
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   ……………………………….     ……………………………………   ……………………………….. 
   (……………………………..)    (…………………………………….)  (……………………………..)           

กรรมการ                              ประธานกรรมการ                         กรรมการ
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ค าสัง่โรงเรยีน……………………………….. 

ที…่………………./…………………. 
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ 

********************************************** 
 เพื่อใหก้ารสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนาร ีสามญัรุ่นใหญ่  จ านวน………………วชิา ของ 
โรงเรยีน………………………………………….ซึง่ด าเนินการสอบ ณ……………………………………. 
ระหว่างวนัที…่…….เดอืน………………….พ.ศ. ถงึ วนัที…่………เดอืน…………………พ.ศ………… 
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และไดผ้ลสมความมุง่หมายทุกประการ  จงึแต่งตัง้ใหผู้ม้นีามต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คอื 
 1. ………………………………………………….  ประธานกรรมการ 
 2. ………………………………………………….  รองประธานกรรมการ 
 3. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา…………………… 
 4. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา…………………… 
 5. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา…………………… 
 6. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา…………………… 
 7. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา…………………… 
 8. ………………………………………………….  กรรมการและเลขานุการ 
  

ทัง้นี้ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 
  สัง่  ณ วนัที ่……….  เดอืน ……………………………………..พ.ศ………………. 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………….. 
     (………………………………………...) 
    ผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน…………………………. 
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หนังสือรบัรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 

ที ่………………./…………………….    โรงเรยีน……………………………… 
      วนัที…่………เดอืน………………..พ.ศ……... 
 
 ขอรบัรองว่า …………………………………….เป็นลกูเสอืโรงเรยีน…………………………… 
สอบไดว้ชิาพเิศษลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่โดยการอนุมตัผิลการสอบของส านกังานคณะกรรมการบรหิาร
ลกูเสอืแห่งชาต ิที ่………………./…………….ลงวนัที ่………………………………………………… 
และไดแ้นบส าเนาหนงัสอือนุมตัผิลมาดว้ยแลว้  โดยสอบไดว้ชิาพเิศษ  ดงันี้ 

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

(ลงชื่อ)……………………………………. 
 (…………………………………) 
………………………………………………… 
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ขัน้ตอน  พิธีเปิดและปิดประชุมกอง 
(  ส าหรบัผูส้อน  ) 
1.  พิธีเปิดประชุมกอง 

ผูก้ ากบัลกูเสือ      ยนืหน้าเสาธง ห่างเสาธงประมาณ   3   กา้ว   ใหส้ญัญาณเรยีกแถว  “  
กอง  ”     ท าสญัญาณมอืเรยีกแถวครึง่วงกลม    
ลกูเสือ       เขา้แถวเป็นรปูครึง่วงกลม หมูท่ี ่ 1   อยูท่างซา้ยมอืผูก้ ากบั  เรยีงล าดบัไป
จนถงึหมูสุ่ดทา้ย  นายหมูข่องหมูท่ี ่1   ผูก้ ากบั  และรองนายหมู่ของหมูสุ่ดทา้ย   ยนือยู่
แนวเดยีวกนั     ส่วนรองผูก้ ากบั   จะยนือยูห่ลงัเสาธงเป็นแถวหน้ากระดาน   แถวเดยีว
ห่างจากเสาธงพอประมาณ    การจดัแถวระยะเคยีงใหลู้กเสอืยกศอกขา้งซา้ย  ฝามอืแตะ
เอว   ส่วนรองนายหมู ่ (ยกเวน้หมูสุ่ดทา้ย) ใหเ้หยยีดแขนชา้ยออกดา้นขา้ง   เพื่อเวน้
ช่องว่างระหว่างหมู ่1 ช่วงแขน    และลกูเสอืทุกคนสะบดัหน้าไปทางขวา    ( ยกเวน้นาย
หมูข่องหมู่ที ่1 )   
ผูก้ ากบัลกูเสือ       เมือ่เหน็เรยีบรอ้ย  สัง่  ”  กอง  –  นิ่ง  “ 
ลกูเสือ      ลดมอืลงและสะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง 
ผูก้ ากบัลกูเสือ     สัง่  “  ตามระเบยีบพกั ” 
ลกูเสือ      อยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั 
ผูก้ ากบัลกูเสือ     ยนืท่าตามระเบยีบพกัดว้ย 
ผูก้ ากบัลกูเสือ     นดัหมายลกูเสอืหมูบ่รกิาร     ชกัธงชาต ิ 2  คน  น ารอ้งเพลงชาต ิ  1  
คน    และน าสวดมนต ์ 1  คน   เสรจ็แลว้สัง่  “  กอง  -  ตรง  ” 
ลกูเสือ       อยูใ่นท่าตรง 
ผูก้ ากบัลกูเสือ     เมือ่สัง่เสรจ็แลว้   ใหก้า้วถอยหลงัเฉียงไปทางขวาหรอืซา้ย 

กไ็ด ้(ขอ้เสนอแนะควรอยูต่รงขา้มกบัหมูบ่รกิารเพื่อมใิหข้วางทางลกูเสอืหมูบ่รกิารทีจ่ะออกมาชกัธงชาต ิ
และควรอยูใ่นแนวเดยีวกบัเสาธง) 

      ลูกเสือ   หมูท่ีท่ าหน้าทีบ่รกิาร  2 คน  ฝากอาวุธไวก้บัลกูเสอืขา้งเคยีงแลว้วิง่ 
ไปยนืทีห่น้าเสาธงพรอ้มกนั    ยนืห่างเสาธงประมาณ  3  กา้ว    ท าวนัทยหตัถพ์รอ้มกนั     แลว้ลดมอื
ลง    ผูท้ีย่นืทางขวามอืกา้วเทา้ไปขา้งหน้า  2  กา้ว (กา้วเทา้ซา้ย ถอยเทา้ซา้ย)  แลว้ชดิเทา้อยู่ในท่า
ตรง  แกเ้ชอืกผกูธง    แลว้ถอยหลงักลบัมายนืท่าเดมิ   ส่งเชอืกเสน้หน่ึงใหค้นขา้งๆ    โดยใหเ้ชอืกเสน้
ทีม่ผีนืธงชาตอิยูท่างขวามอืชายธงอยู่ระดบับ่า 

ผูก้ ากบัลกูเสือ    สัง่  “  กอง  –  วนัทยาวุธ  ” 
ลกูเสือ     ผูท้ีอ่ยูใ่นแถวท าวนัทยาวุธทุกคน 

               ผูก้ ากบัลูกเสือและรองผู้ก ากบัลกูเสือ    ท าวนัทยหตัถท์ุกคน 
ลกูเสือ     ตวัแทนหมูบ่รกิาร  1 คน  น ารอ้งเพลงชาต ิ   เมือ่เพลงชาตจิบและ   



234 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต   ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 

ธงชาตขิึน้สู่ยอดเสาแลว้   ผูท้ีเ่ขา้ไปแกเ้ชอืกกจ็ะเป็นผูเ้ขา้ไปผูกเชอืก ใชข้ ัน้ตอนการกา้วเทา้เขา้   และ
กา้วเทา้ออกเหมอืนการเขา้ไปแกเ้ชอืกแลว้กลบัมายนืคู่กนั  ท าวนัทยหตัถพ์รอ้มกนั   ลดมอืลง   กลบั
หลงัหนั   วิง่กลบัทีเ่ดมิ   น าอาวุธกลบัมาท าวนัทยาวุธ   เหมอืนกบัลกูเสอืคนอื่น ๆ   

ผูก้ ากบัลูกเสือและรองผูก้  ากบัลกูเสือ       เมือ่ลกูเสอืผูช้กัธงชาตลิดมอืลง     ผูก้ ากบั 
รองผูก้ ากบักล็ดมอืลงพรอ้มกนัดว้ย 

ผูก้ ากบัลกูเสือ    จะกลบัไปยนืในต าแหน่งเดมิและสัง่  “ เรยีบ - อาวุธ  ”      
อาจจะสัง่   “ เตรยีมตวัสวดมนต ์ ”   ดว้ยกไ็ด(้ หรอืไม่สัง่กไ็ดห้ากไดป้ฏบิตัใินการเปิดประชุมกอง
บ่อยครัง้โดย ลกูเสอืจะสงัเกตผูก้ ากบั ถ้าผูก้ ากบัถอดหมวก  ลกูเสอืกจ็ะปฏบิตัติาม  และยนือยูใ่นท่าตรง  เพื่อ
เป็นการเตอืนใหล้กูเสอืทุกคนปฏบิตัพิรอ้มกนั)   ส่วนผูก้ ากบัและรองผูก้ ากบัถอดหมวก 

ลกูเสือ     จะยกอาวุธ   ใหโ้คนอาวุธอยูร่ะหว่างเทา้ทัง้สองขา้ง   พงิอาวุธไวท้ีแ่ขนขา้งซา้ย 
ใชม้อืขวาถอดหมวกและหนีบหมวกดว้ยฝ่ามอืทัง้สองขา้ง     ใหด้า้นในของหมวกอยู่ทางซา้ย     หนัตรา
คณะลกูเสอืแห่งชาตเิขา้หาตวั  ตวัแทนหมู่บรกิาร  น าสวดมนต ์   สงบนิ่ง    โดยหยอ่นแขนทัง้สองลงมา
ดา้นหน้า  ใชม้อืขวาจบัขอบหมวก  ใหด้า้นในของหมวกหนัเขา้หาตวั    ตราคณะลกูเสอืแห่งชาตอิยู่
ทางขวาและใชม้อืซา้ยจบัทีห่ลงัมอืขวา    ในลกัษณะประคอง 

ผูก้ ากบัลกูเสือ      สัง่ “สวมหมวก”   (หรอืไมส่ัง่กไ็ดห้ากไดป้ฏบิตัใินการเปิดประชุมกอง 
บ่อยครัง้โดย ลกูเสอืจะสงัเกตผูก้ ากบั ถ้าผูก้ ากบัสวมหมวก ลูกเสือกจ็ะปฏิบติัตาม  และยนือยูใ่นท่าตรง ) ผู้
ก ากบัสัง่   “  ตามระเบยีบ –พกั  ” 

ลกูเสือ    อยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั 
 
การตรวจและการรายงาน 

การตรวจในพธิเีปิดประชุมกองนี้   จะตรวจได ้  2   วธิ ี   ถา้รองผูก้ ากบัมจี านวนเพยีงพอกจ็ะ
ใหร้องผูก้ ากบัเป็นผูต้รวจ    แต่ถา้จ านวนรองผูก้ ากบัไม่เพยีงพอ   กจ็ะใหน้ายหมูเ่ป็นผูต้รวจ 
 
รองผู้ก ากบัลูกเสือเป็นผูต้รวจและรายงาน 

ผูก้ ากบัลกูเสอืจะนดัหมายรองผูก้ ากบัก่อนทีจ่ะท าการตรวจ เช่น จะใหต้รวจเลบ็มอื   ฟัน   
ผา้เชด็หน้า   เชอืก   อุปกรณ์การเรยีนอื่น ๆ   หรอือาวธุประจ าตวั 

ผูก้ ากบัลกูเสือ         สัง่ใหร้องผูก้ ากบัตรวจอาวุธประจ าตวั 
รองผู้ก ากบัลูกเสือ    เดนิออกมาท าวนัทยหตัถแ์สดงความเคารพผูก้ ากบั  

แลว้เดนิไปยนืตรงหน้านายหมูล่กูเสอื   ( สมมตุวิ่า เป็นหมู่นเรศวร  )     โดยห่างจากนายหมูล่กูเสอื
ประมาณ  3  กา้ว     

นายหมู่ลกูเสือ     สัง่  “ หมู่นเรศวร -  ตรง  ”   “ วนัทยา  - วุธ ” ลกูเสอืหมู ่
นเรศวร ทุกคนท าวนัทยาวุธ 

รองผู้ก ากบัลูกเสือ     ท าวนัทยหตัถ ์  รบัการเคารพ 
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นายหมู่ลกูเสือ      เรยีบอาวุธแลว้กา้วเทา้ซา้ยมาขา้งหน้า  1  กา้ว    ท า 
วนัทยาวุธ  และรายงานว่า  “ หมูน่เรศวร  พรอ้มทีจ่ะรบัการตรวจแลว้ครบั ”  เรยีบอาวุธและถอยหลงั
เขา้ทีเ่ดมิ  ท าวนัทยาวุธ  และสัง่ลกูเสอืในหมูน่เรศวรว่า  “ เรยีบอาวุธ ” 

รองผู้ก ากบัลูกเสือ     กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้า 1 กา้ว  โดยกา้วเทา้ซา้ยเขา้ไป 
เทา้ขวาชดิตาม  เพื่อตรวจนายหมูก่่อนแลว้แยกเทา้ไปทางขวาทลีะก้าว   ตรวจลกูเสอืคนต่อ ๆ  ไป   จน
ครบทุกคน 

นายหมู่ลกูเสือ     เมือ่รบัการตรวจแลว้  ใหก้า้วออกมาขา้งหน้า  2  กา้ว 
น าอาวุธออกมาดว้ยแลว้กลบัหลงัหนั  หนัหน้าเขา้หาลูกเสอืในหมูข่องตนเอง  แยกเทา้กา้วตามรองผู้
ก ากบัไปเรือ่ย ๆ   ( นายหมู่จะอยูท่างซา้ยมอื   และเยือ้งหลงัรองผูก้ ากบัเลก็น้อย ) 

รองผู้ก ากบัลูกเสือ      ถา้เหน็ลกูเสอืคนใด ไมม่อีาวุธประจ าตวั     กใ็หบ้อก 
ขอ้บกพรอ่งกบันายหมู ่ 

นายหมู่ลกูเสือ     เมือ่ตรวจเสรจ็  ใหก้ลบัไปเขา้แถวทีเ่ดมิ 
รองผู้ก ากบัลูกเสือ     กจ็ะเดนิกลบัมายนือยูใ่นทีเ่ดมิเช่นกนั   เพื่อรอรบั 

การขอบคุณจากลกูเสอื 
นายหมู่ลกูเสือ   สัง่ “ วนัทยา – วุธ ”  หมูน่เรศวร   ขอขอบคุณครบั  “ เรยีบ – 

อาวุธ ”   และ  “  ตามระเบยีบ – พกั  ” 
รองผู้ก ากบัลูกเสือ    ท าวนัทยหตัถต์อบลกูเสอื     ลดมอืลงและท ากลบั 

หลงัหนั   รายงานผลการตรวจต่อผูก้ ากบั   ใครเสรจ็ก่อนรายงานก่อน   โดยยนือยู่ตรงหน้าหมูล่กูเสอืที่
ตนเองตรวจ    ห่างจากผูก้ ากบัพอประมาณ    จะยนืในทศิทางใดกไ็ด ้ท าวนัทยหตัถแ์ลว้รายงาน  “  
ตามทีข่า้พเจา้  ไดร้บัมอบหมายจากผูก้ ากบั ใหไ้ปตรวจอาวุธประจ าตวัลกูเสอืหมูน่เรศวรปรากฏว่ามี
ครบทุกคนครบั  ”  ลดมอืลง   แลว้กลบัไปยนืหลงัเสาธง 
                       ผูก้ ากบัลกูเสือ   ท าวนัทยหตัถ ์  รบัการเคารพทุกครัง้เมือ่ลดมอืลงแลว้สัง่ “  กองตรง ”       
“ กองแยก  ” 

ลกูเสือ    ท าขวาหนัแลว้แยกแถวออกไปอยู่ในทีบ่รเิวณใกล ้ๆ  เพื่อเตรยีม 
ตวัเล่นเกมหรอืรอ้งเพลงตามทีผู่ส้อนไดเ้ตรยีมไว้ 

นายหมู่ตรวจและรายงาน 

 ในบางครัง้รองผูก้ ากบัมจี านวนน้อยหรอืไมม่เีลย       ผูก้ ากบัจะใหน้ายหมูเ่ป็น 
ผูต้รวจและรายงานแทนรองผูก้ ากบั   โดยวธิกีารดงันี้ 

ผูก้ ากบัลกูเสือ     สัง่  “ นายหมูต่รวจอาวุธประจ าตวัในหมู่ของตน “ 
นายหมู่ลกูเสือ     เมือ่ไดย้นิค าสัง่นายหมู่จะท าวนัทยาวุธ  สว่นลกูเสอืทุกคนจะอยู่ในท่าตาม

ระเบยีบพกั 
ผูก้ ากบัลกูเสือ     วนัทยหตัถร์บัการเคารพ ( ท าทุกครัง้ ) 
นายหมู่ลกูเสือ     เรยีบอาวุธ  แลว้ก้าวเทา้ออกมา  3  กา้ว  กลบัหลงัหนัไปหาหมูข่องตน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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รองนายหมู่ลูกเสือ     เมือ่นายหมูก่้าวเทา้ออกมาขา้งหน้า  รองนายหมูก่ลบัหลงัหนั   วิง่ออ้มหลงั
หมูข่องตนไปท าหน้าทีแ่ทนนายหมู ่  ( รองนายหมูท่ าหน้าทีเ่หมอืนนายหมูแ่ละนายหมูท่ าหน้าทีเ่หมอืน
รองผูก้ ากบัทุกอย่าง   ยกเว้น   การออกไปรายงาน  ) 

การรายงานของนายหมู่ 

 การรายงาน หมูใ่ดตรวจเสรจ็ก่อน  ใหก้ลบัหลงัหนัมาหาผูก้ ากบั  แลว้ 
ยนืรอจนกว่านายหมูบ่รกิารจะตรวจเสรจ็   เมือ่หมูบ่รกิารตรวจเสรจ็แลว้จะน านายหมู่ 
ทุกหมูอ่อกมาเขา้แถวหน้ากระดานหน้าผูก้ ากบั   ห่างประมาณ   6  กา้ว    ใหน้ายหมูบ่รกิารอยูท่าง
ซา้ยมอืของผูก้ ากบั   เรยีงตามล าดบั 

การรายงาน 

1. เมือ่หมูท่ี ่ 2  เป็นหมูบ่รกิาร   นายหมูท่ี ่2    จะเป็นผูร้ายงาน 
2. นายหมู ่  หมูท่ี ่2   วนัทยาวุธ  -  เรยีบอาวุธ  แลว้กา้วเทา้ซา้ยออกมา 

ขา้งหน้า  1   กา้ว   ท าวนัทยาวุธ   และสะบดัหน้าไปทางผูก้ ากบั  ( รายงานเหมอืนกบัที่ 
รองผูก้ ากบัเป็นผูร้ายงาน )    เสรจ็แลว้เรยีบอาวุธ    ถอยหลงัไปยนืทีเ่ดมิ   ท าวนัทยาวุธ   
ขณะเดยีวกนันายหมู ่   หมูท่ี ่3   ทีจ่ะเป็นผูร้ายงานคนต่อไป   ใหท้ าวนัทยาวุธพรอ้มกบันายหมู ่ หมูท่ี ่ 
2  ดว้ย   และเรยีบอาวุธพรอ้มกนั  

3. นายหมู ่ หมูท่ี ่ 3  กา้วออกมาขา้งหน้า  1 กา้ว  ท าวนัทยาวุธ  สะบดั 
หน้าไปทางผูก้ ากบั   นายหมู่   หมูท่ี ่ .  เมือ่กล่าวรายงานจบใหเ้รยีบอาวุธ  ถอยหลงัไปยนืทีเ่ดมิ   ท า
วนัทยาวุธ   ขณะเดยีวกนันายหมู ่ หมูท่ี ่4  ท าวนัทยาวุธพรอ้มกบันายหมู ่ หมูท่ี ่ 3   และเรยีบอาวุธ
พรอ้มกนั 
  *** จะรายงานโดยวธิดีงักล่าวนี้จนครบทุกคน 
  ผูก้ ากบัลกูเสือ   จะท าความเคารพตอบทุกครัง้ เมือ่ลกูเสอืท าความเคารพ    และจะลดมอืลงทุก
ครัง้   เมือ่ลกูเสอืเรยีบอาวุธ   คนสุดทา้ยรายงานแลว้กจ็ะสัง่   “  เขา้ที ่ ” 
 นายหมู่ลกูเสือ  เมือ่ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ขา้ทีจ่ะท าขวาหนัพรอ้มกนั แลว้วิง่กลบัทีเ่ดมิ 
 รองนายหมู่ลูกเสือ    เมือ่นายหมูว่ ิง่กลบัมาทีห่มู่ของตน  ใหก้ลบัหลงัหนัแลว้วิง่ออ้มไปยนือยู่
ทา้ยแถวของหมูเ่หมอืนเดมิ   ทัง้นายหมูแ่ละรองนายหมู่   จะมายนือยูใ่นท่าตามระเบยีบพกัเหมอืนกบั
ลกูเสอืในหมูข่องตน 

2.  เกมหรือเพลง 

      เกมทีใ่ชส้อนควรใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยัผูเ้ล่น   หรอืจะน าเพลงมารอ้งกไ็ด ้ เพื่อทีจ่ะ
น าเขา้สู่เนื้อหาต่อไป 
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3. การสอนตามเน้ือหา 
  เนื้อหาวชิาทีจ่ะน ามาสอน   ตอ้งเตรยีมไวแ้ลว้  จะเป็นการสอนแบบฐาน   หรอืเป็นการบรรยาย
รวมกต็อ้งมกีารเตรยีมล่วงหน้าไวก่้อน     ถา้ไมเ่ตรยีมการสอนผูเ้รยีนอาจจะเบื่อ   ความสนใจกจ็ะไม่มี
ในทีสุ่ดกจ็ะไม่ชอบในกจิกรรมลกูเสอืเลย 
4. การเล่านิทานหรือเร่ืองสัน้ท่ีเป็นคติสอนใจ 
 ผูส้อนจะตอ้งเตรยีมนิทาน   หรอืเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคตสิอนใจ   หรอืสถานการณ์ที ่สอดคลอ้งกบั
บทเรยีน   และอยา่ลมืใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยัดว้ยเช่นกนั 
5.  พิธีปิดประชุมกอง 
 ผูก้ ากบัลกูเสือ      ใชส้ญัญาณ เรยีกแถวครึง่วงกลมเหมอืนพธิเีปิดประชุมกอง  
การจดัแถวและค าสัง่กเ็หมอืนกบัพธิเีปิดประชุมกอง    แลว้สัง่ตามระเบยีบพกั    นดัหมาย เกีย่วกบัการ
เตรยีมการในการเรยีนของสปัดาหต่์อไป        แลว้สัง่ใหร้องผูก้ ากบัตรวจเครือ่งแบบลกูเสอื   เพราะ
ลกูเสอืจะตอ้งแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ยและถูกตอ้ง   ก่อนทีจ่ะไปเรยีนวชิาอื่นหรอืกลบับา้น 
    รองผู้ก ากบัลูกเสือ    เดนิไปยงัหมูล่กูเสอืทีต่นเองไดร้บัหมายใหต้รวจ    ยนืห่าง 
จากนายหมู ่  3   กา้ว     ปฏบิตัเิหมอืน กบัพธิเีปิดประชุมกอง     การตรวจเครื่องแบบ    ใหต้รวจนาย
หมูก่่อน  หลงัจากนายหมู่รายงานเหมอืนพธิเีปิดแลว้  รองผูก้ ากบัจะกา้วไปขา้งหน้า  1  กา้ว    ตรวจ
เครือ่งแบบดา้นหน้าของนายหมู ่   เสรจ็แลว้สัง่ใหน้ายหมู ่   “  กลบัหลงั  - หนั ”   นายหมูก่ลบัหลงัหนั
คนเดยีว     รองผูก้ ากบัจะตรวจเครือ่งแบบดา้นหลงัของนายหมูแ่ลว้สัง่  “ กลบัหลงั – หนั ” นายหมูท่ า
กลบัหลงัหนั  รองผูก้ ากบั   เดนิตรวจเครือ่งแบบลกูเสอืคนถดัไป       โดยการกา้วเทา้ไปทางขวาเช่นเดยีวกบั
การตรวจในพธิเีปิดประชุมกอง   นายหมูก่้าวเทา้ออกไปขา้งหน้า   2    กา้ว   แลว้ท ากลบัหลงัหนั  และก้าว
เทา้ตามรองผูก้ ากบัไปเช่นเดยีวกบัการตรวจในพธิเีปิดประชุมกอง  ขณะทีก่้าวเทา้ใหเ้ยือ้งมาทางขา้งหลงั
รองผูก้ ากบัเลก็น้อย      รองผูก้ ากบัเมือ่ตรวจเครือ่งแบบดา้นหน้าของคนสุดทา้ยเสรจ็แลว้  ใหเ้ดนิออ้ม
หลงัเพื่อตรวจดา้นหลงั  การปฏบิตัทิ าเช่นเดยีวกบัการเดนิตรวจดา้นหน้า    โดยมนีายหมูก่า้วเทา้ตาม
ไปจนถงึลกูเสอืคนอยูห่วัแถว    และ นายหมู่จงึเขา้ทีเ่ดมิ 
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รองผู้ก ากบัลูกเสือ  เดินมายืนหน้านายหมู่ลูกเสือ 

นายหมู่ลกูเสือ   สัง่  “ วนัทยา  –  วุธ หมูน่เรศวรขอขอบคุณครบั ”  “ เรยีบ – อาวธุ ”  และ   “   
ตามระเบยีบ  –  พกั   ” 

รองผู้ก ากบัลูกเสือ   ออกไปรายงานผลการตรวจเหมอืนพธิเีปิดประชุมกองเสรจ็แลว้กก็ลบัไป
ยนืหลงัเสาธงเช่นเดมิ 

ผูก้ ากบัลกูเสือ     สัง่    “ กอง  – ตรง  ”  แลว้กา้วถอยหลงัไปยนืในแนวเดยีวกบัเสาธง   
ลกูเสือ    หมูท่ีท่ าหน้าทีบ่รกิาร  2  คน    ฝากอาวุธไวก้บัลกูเสอืขา้งเคยีง    แลว้ 

วิง่ไปยนืทีห่น้าเสาธงพรอ้มกนั   ยนืห่างเสาธงประมาณ   3   กา้ว   ท าวนัทยหตัถ์พรอ้มกนั    แลว้ลด
มอืลงผูท้ีย่นืทางขวามอืจะก้าวเทา้ไปขา้งหน้า  2  กา้ว   แลว้ชดิเทา้อยูใ่นท่าตรง   แกเ้ชอืกผกูธงชาติ
แลว้ถอยหลงักลบัมายนืท่าเดมิ   ส่งเชอืกเสน้หน่ึงใหล้กูเสอืคนขา้ง ๆ    โดยใหเ้ชอืกทีม่ผีนืธงชาตอิยู่
ทางขวามอืชายธงอยู่ระดบับ่า 
 ผูก้ ากบัลกูเสือ    สัง่  “  กอง     –  วนัทยา-วุธ  ”   

ลกูเสือ   ผูช้กัธงคอืคนทีอ่ยู่ดา้นขวา   สาวเชอืกน าธงชาตลิง   โดยการสาวเชอืกยาว  3  ครัง้   
และครัง้ที ่ 4  ใหก้ระตุกเชอืกธงชาตสิัน้ๆ   อยา่ใหช้ายธงถงึพืน้ควรใหอ้ยู่แนวบ่า   คนทางขวาน าเชอืก
ไปผกูทีเ่สาธง   ปฏบิตัเิหมอืนพธิเีปิดประชุมกองแลว้กลบัไปยนืทีห่มู่ของตนเอง    น าอาวุธมาถอือยูใ่น
ท่าวนัทยาวุธเหมอืนกบัลกูเสอืคนอื่น ๆ 
   ผูก้ ากบัลกูเสือและรองผู้ก ากบัลกูเสือ     ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการชกัธงชาตขิึน้ 

ผูก้ ากบัลกูเสือ    เมือ่ลกูเสอืหมูบ่รกิารกลบัไปยนืทีเ่ดมิแลว้  ผูก้ ากบัลกูเสอืจะกา้วมายนืหน้า
เสาธงตามเดมิ   แลว้สัง่    “ เรยีบ – อาวุธ ” 

ลกูเสือ     เรยีบอาวุธทุกคน 
ผูก้ ากบัลกูเสือ     สัง่    “   กอง  –  เลกิ   ” 
ลกูเสือ   ท าวนัทยาวุธและกล่าวค า  “  ขอบคุณครบั ”  แลว้เรยีบอาวุธโดยไมต่อ้งมคี าสัง่   แลว้

ท าขวาหนัแยกยา้ยกนักลบัไป 
(อา้งคู่มอืการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ ขัน้ความรูช้ ัน้สงูพมิพค์รัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2550) 
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การประชุมนายหมู่ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 การประชุมนายหมู ่  ปกตจิะประชุมหอ้งลกูเสอื  แต่ถา้ไมม่ใีชห้อ้งใดหอ้งหนึ่งแทนกไ็ด ้  มแีนว
ปฏบิตัดิงันี้ 
การจดัท่ีประชุม 
 1.  หอ้งประชุม  ในหอ้งประชุมจดัใหม้โีต๊ะหมู่บชูา  มพีระพุทธรปู  ธงชาต ิ และพระบรมฉายา
ลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลปัจจบุนั  รวมทัง้จดัใหม้พีระบรมรปูของพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัองคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย  และรปูของลอรด์เบเดน  โพเวล  
ผูใ้หก้ าเนิดลกูเสอืโลก 
 2.  โต๊ะประชุม  ควรจดัใหม้เีกา้อีป้ระชุมตามจ านวนของนายหมู ่ รองนายหมู ่ และจดัเป็นพเิศษ
ส าหรบัผูก้ ากบั ฯ  หรอืรองผูก้ ากบั ฯ  ทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยในฐานะทีป่รกึษา  โดยจดัใหน้ัง่อยู่ทางดา้น
ซา้ยของประธาน 
 ..  การจดัทีน่ัง่  จะตอ้งก าหนดไวใ้หท้ราบ  โดยมกีารเขยีนป้ายหรอืเครือ่งหมายแสดงไว ้ณ ที่
นัน้ ๆ  เช่น  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  หมู ่ 1  รอง ฯ  หมู ่ 1  หมู ่ 2  รอง ฯ  หมู ่ 2  หมู ่ .  
รอง ฯ   หมู ่ .  ฯลฯ  และผูก้ ากบั 
 4.  ผูเ้ขา้ประชุม 
      -  นายหมูทุ่กหมู ่ และรองนายหมูทุ่กหมู ่ ในฐานะกรรมการ 
      -  ผูก้ ากบัลกูเสอื  ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืไมอ่ยูใ่หร้องผูก้ ากบั ฯ  เขา้ประชุมแทน 
      -  ผูท้รงคุณวุฒทิีก่องลกูเสอืเชญิมา  เพื่อแนะน าวชิาการเป็นครัง้คราว 
      -  หวัหน้านายหมูใ่นฐานะประธาน  รองหวัหน้านายหมู ่ 1  คน  ในฐานะรองประธาน  และ
เลขานุการ  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 5.  การเขา้หอ้งประชุม  คณะกรรมการ ฯ  จะวางไมง้า่มและหมวกไว ้  ณ  ทีซ่ึง่จดัไวใ้ห ้ 
เลขานุการจะเป็นผูเ้ชญิกรรมการทุกคนเขา้ก่อนแลว้จงึเชญิประธาน  และทีป่รกึษาเขา้เป็นคนสุดทา้ย  ผู้
ทีเ่ขา้ประชุม  ก่อนทีจ่ะเขา้นัง่จะตอ้งไปไหวพ้ระพุทธรปู  แลว้ถอยหลงั 1 กา้ว เพื่อแสดงความเคารพต่อ
ธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัตามล าดบัเสยีก่อน  โดยวธิวีนัทยหตัถ ์ 
แลว้จงึไปนัง่ยงัทีข่องตน  (ยกเวน้ประธานจะตอ้งจุดธูปเทยีน  และกราบทีห่น้าพระ) 
 6.  การเขา้หอ้งประชุม  เป็นหน้าทีข่องประธานทีจ่ะกล่าวเปิด  โดยลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ที่
ประชุม  ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามมุประมาณ  45  องศา  แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลกูเสอื  
แลว้กล่าวว่า  “บดันี้สมาชกิของทีป่ระชุมไดม้าครบองคป์ระชุมแลว้  ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม  ขอให้
สมาชกิทัง้หลายไดใ้ชส้ทิธแิละเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนการประชุม  และขอใหถ้อืว่าการประชุมนี้เป็น
ความลบัไมเ่ปิดเผย”  เมือ่ประธานกล่าวจบ  สมาชกิทีป่ระชุมยนืขึน้พรอ้มกนั  พรอ้มกบัยกมอืขวาขึน้
แสดงรหสัลกูเสอืแบบใหค้ าปฏญิาณของลกูเสอื  และกล่าวพรอ้มกนัว่า  “ขา้พเจา้จะถอืว่าการประชุมนี้
เป็นความลบั  เวน้ไวแ้ต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม”  เสรจ็แลว้ประธานนัง่ลง  สมาชกินัง่ลง
พรอ้มกนั  จากนัน้จงึใหด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 
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 7.  การพดูในทีป่ระชุม  ก่อนพดูตอ้งยกมอืขออนุญาต  เมือ่ประธานอนุญาตจงึจะพดูได ้  (และ
จะตอ้งพดูกบัประธานทุกครัง้)  เมือ่เวลาพดูใหน้ัง่ไมต่อ้งยนื 
 8.  การนัดหมายเรยีกประชุม  เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
 9.  การจดัระเบยีบวาระการประชุม  เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
          10. เรือ่งทีจ่ะจดัเขา้วาระการประชุม  ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในกอง
ลกูเสอืทีต่น  เช่น  จดัท าก าหนดการฝึกอบรม  การอยูค่่ายพกัแรม  การเงนิ  การลงโทษ  การใหร้างวลั  
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ฯลฯ  เป็นตน้   
          11.  รายงานการประชุม  ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งถอืเป็นความลบั  ไมค่วรเปิดเผย  เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมใหเ้ปิดเผยได้ 
          12.  การจดรายงานการประชุมเป็นหน้าทีข่องเลขานุการ  จะตอ้งเป็นผูจ้ดและจดัท ารายงานการ
ประชุม  บนัทกึลงในสมุด  และส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 
          1..  ผูด้ ารงต าแหน่งประธานทีป่ระชุม  คอื  ประธานคณะกรรมการประจ ากอง  (หวัหน้านาย
หมู)่  ซึง่ผูก้ ากบั ฯ  แต่งตัง้จากนายหมู่ทีน่ายหมูส่่วนมากเหน็ชอบดว้ย 
          14.  เลขานุการของทีป่ระชุม  คอื  เลขานุการของคณะกรรมการประจ ากอง  โดยใหน้ัง่อยู่
ทางซา้ยของประธาน  (เลขา ฯ  จะเป็นผูเ้ชญินายหมู ่ รองนายหมู ่ เขา้ทีป่ระชุมทลีะคน  จนถงึประธาน
แลว้จงึเชญิผูก้ ากบั ฯ  เป็นคนสุดทา้ย) 
          15.  ผูก้ ากบัลกูเสอืทีเ่ขา้ประชุม  ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุม  แต่มสีทิธยิบัยัง้การกระท าใด ๆ  
ที ่ผูก้ ากบั ฯ  เหน็ว่า  ถา้จะปล่อยใหท้ าไปตามขอ้ตกลงของทีป่ระชุมแลว้  อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายขึน้
ได ้
          16.  การปิดประชุม  ประธานจะลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม  ยืน่มอืขวาออกไปขา้งหน้าท า
มมุประมาณ  45  องศา  แขนเหยยีดตรง  แสดงรหสัของลกูเสอื  แลว้กล่าวว่า  “ขา้พเจา้ขอปิดการ
ประชุม”   เมือ่ประธานกล่าวจบใหน้ายหมูทุ่กคนลุกขึน้ท าวนัทยหตัถแ์ก่ประธาน   (ประธานท า
วนัทยหตัถต์อบ) 
          17.  การออกจากหอ้งประชุม  ตามล าดบัดงันี้  คอื  ทีป่รกึษา  ประธาน  นายหมู ่ และรองนาย
หมูต่่าง ๆ  (โดยปฏบิตัพิธิกีารเช่นเดยีวกบัการเขา้หอ้งประชุม) 
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(ตวัอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ 

ครัง้ท่ี........ / ........ 
วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 
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วาระที ่ 4  เรือ่ง......................................  (เป็นเรือ่งทีจ่ะประชุมพจิารณากนัในการประชุม ถา้มหีลาย      
              เรือ่ง  กใ็ส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรือ่งทีจ่ะน ามาประชุม) วาระที ่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
วาระที ่ 5  หรอืวาระอนัดบัสุดทา้ยนี้เป็นวาระทีก่ าหนดส าหรบัเรือ่งทีจ่ะมขีึน้     ภายหลงัทีไ่ดก้ าหนด 
              ระเบยีบวาระไปแลว้  จะไดน้ า มาเขา้มาพดูในทีป่ระชุมได้                                   
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(ตวัอย่างบนัทึกรายงานการประชุม) บนัทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครัง้ท่ี...................../ ..................... 

วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  .................................................... 

....................................... 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  1.  ..................................     

2.  ..................................     
3.  ..................................       

ฯลฯ  
ผูไ้มม่าประชุม  (ถา้ม)ี  
เปิดประชมเุวลา.......................  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ ด าเนิน การประชุมตามระเบยีบวาระต่อ ไป  
วาระที ่ 1  เรือ่ง.........................................   

ประธานเสนอว่า  ทีป่ระชุม   
(มมีตหิรอื ตกลงอย่างไร)     

ฯลฯ   
 

ปิดประชุมเวลา........................  น.        
(ลงชื่อ)..................................ผูจ้ดรายงานการประชม ุ 

ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมนี้แลว้        
(ลงชื่อ)..................................ประธาน        
(ลงชื่อ)..................................นายหมู่........................       
(ลงชื่อ)..................................รองนายหมู่  หมู.่...........              
ฯลฯ  
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(ตวัอย่างบญัชีลงช่ือผูเ้ข้าประชุม)  
รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครัง้ท่ี........./.............   วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ...........  
ณ  ......................................... 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ลายเซน็ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1   ประธาน  
2   นายหมู ่หมู่..........  
3   รองนายหมู ่หมู.่............  
4   นายหมู ่หมู่..........  
5   รองนายหมู ่หมู.่............  
6   ฯลฯ  
7     
8     
9     
10   เลขานุการ  
     

 
 

ตวัอย่างการจดัสถานท่ีประชุมนายหมู่ 

 


