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แผนการจดักิจกรรม 
ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

เคร่ืองหมายลูกเสือชัน้พิเศษ 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2   
 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบงัคบัคณะลกูเสือ

แห่งชาติ 

แผนจดักิจกรรม 
เร่ือง 

จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. หน้าท่ีพลเมือง 2. ประวตัลิกูเสอืไทย 1  

3. การพฒันาตนเอง 1  
4. การเยีย่มหน่วยงาน 2  
5. หน้าทีข่องลกูเสอืตามวถิ ี  
   ประชาธปิไตย 

2  

6. สิง่ดีๆ  ของฉนั 1 ทกัษะชวีติ 
7. คู่ครองในฝัน 2 ทกัษะชวีติ 
8. คดิอยา่งไรไมเ่ป็นทุกข ์ 1 ทกัษะชวีติ 

3. การเดินทางส ารวจ 9. การเตรยีมตวัก่อนส ารวจ 2  
10. กจิกรรมระหว่างการเดนิทาง   
     ส ารวจ 

1  

11. การรวบรวมขอ้มลูและการ 
     รายงาน 

2  

4. การแสดงออกทางศิลปะ 12. การแสดงออกทางศลิปะ 3  
5. สมรรถภาพทางกาย 13. ลกูเสอืไทยกายสมารท์ 2 ทกัษะชวีติ 

14. ภยัสงัคม 1 ทกัษะชวีติ 
15. เสีย่งไมเ่สีย่งรูไ้ดอ้ยา่งไร 2 ทกัษะชวีติ 
16. อยา่งนี้ตอ้งปฏเิสธ 2 ทกัษะชวีติ 
17. ความรนุแรง 2 ทกัษะชวีติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบงัคบัคณะลกูเสือ

แห่งชาติ 

แผนจดักิจกรรม 
เร่ือง 

จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

6. บริการ 18. การปฐมพยาบาล 2  
19. การรายงานการใหบ้รกิาร 1  
20. บญัชชีวีติ 2 ทกัษะชวีติ 
21. ปมูชวีติปราชญ์ชาวบา้น 2  
22. เสยีหายเพราะอะไร 1 ทกัษะชวีติ 
23. โครงการอนัเนื่องมาจาก 
     พระราชด าร ิ

2  

7. ประเมินผล 24. การประเมนิผล 1  
8. พิธีการ 25. การประดบัเครือ่งหมายลกูเสอื 

     ชัน้พเิศษ เครือ่งหมายวชิา
พเิศษ  
     สายยงยศ 

1  

รวม 8 หน่วยกิจกรรม รวม  25  แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 

หน่วยท่ี  1     สาระส าคญัของการลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  1  ปฐมนิเทศ       เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 สามารถบอกเกณฑก์ารไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษได ้
 
2. เน้ือหา 
 หลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอืสามญั

รุน่ใหญ่ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2528 และคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
3.3 ทะเบยีนลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 
3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนากบัลกูเสอืเกีย่วกบัการเขา้รว่มกจิกรรมในหลกัสตูรลกูเสอื
โลก 

2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอเกณฑก์ารไดร้บัเครือ่งหมายลูกเสอืชัน้พเิศษใหก้บัลกูเสอื  
3) ผู้ก ากบัลูกเสอืสุ่มลูกเสอื 3 – 5 คน น าเสนอเกณฑก์ารได้รบัเครื่องหมายลูกเสอื

ชัน้พเิศษ หลงัจากทีฟั่งผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอ 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุรายละเอยีดของเกณฑ ์ทีถู่กตอ้ง ลกูเสอืบนัทกึ

ไวเ้ป็นขอ้มลู 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดเปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   

 
5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเหน็ และประเมนิ
ความถูกตอ้งของการแต่งเครือ่งแบบและการปฏบิตักิจิกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
เพลง 

วนัน้ียินดี 
  วนัน้ียนิด ี ทีเ่ราไดม้าพบกนั  (ซ ้า) 
 ยนิด ี ยนิด ี ยนิด ี มาเถดิมา  เรามารว่มสนุก 
 ปลดเปลือ้งความทุกข ์ ใหม้นัสิน้ไป 
 มาเถดิมา  เรามารว่มจติ   
 ช่วยกนัคดิท าใหก้ารลกูเสอืเจรญิ 

เกม 

 

ตามผูน้ า 
  วิธีเล่น 
  แบ่งลูกเสอืออกเป็นกลุ่มๆ ละ 7-8 คน ยนืเขา้แถวหน้ากระดานเรยีงหนึ่ง ใหค้นกลางหนัไป
ทางเสน้ชยั ส่วนคนอื่นๆ หนัหลงัใหเ้สน้ชยั ใชข้อ้ศอกเกี่ยวกนัไว ้เมื่อผูก้ ากบัลูกเสอืใหส้ญัญาณ ให้
ทุกคนวิง่ไปทีเ่สน้ชยั กลุ่มใดถงึก่อนเป็นฝ่าย ชนะ 
 

ใบความรู้ 
หลกัสตูรเคร่ืองหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

ลกัษณะเครือ่งหมาย 
 เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ขนาดดา้นละ 1 ซม. ตามแบบ พืน้สกีากภีายในมรีปูช่อชยัพฤกษ์สขีาว 
2 ช่อ โคง้เขา้หากนั ปลายช่อชยัพฤกษ์มตีราเครือ่งหมายหวัลกูศรสขีาว ระหว่างช่อชยัพฤกษ์ มหีน้า
เสอืสทีอง  เครือ่งหมายน้ี ตดิทีก่ึง่กลางกระเป๋าเสือ้ขา้งขวา 
\ 

 
 

ทีม่ารปูภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc001.jpg 
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 หลกัสตูร 
 ผูท้ีเ่ขา้เกณฑไ์ดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้: 
1. ไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืโลก 
2. สอบวชิาพืน้ฐานระดบัลกูเสอืชัน้พเิศษได ้5 วชิา คอื วชิาการเดนิทางส ารวจ วชิาบรกิาร และวชิา
อื่นอกี 3 วชิา ซึง่ลกูเสอืเป็นผูเ้ลอืก 
3. ผ่านการฝึกอบรมวชิาความคดิรเิริม่ (Initiative Course) ซึง่ประกอบดว้ยการเดนิทางไกล ไปอยู่
ค่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 คนื การไปอยูค่่ายพกัแรมตอ้งเดนิไปยงัทอ้งถิน่ทีล่กูเสอืไมคุ่น้เคยจ านวน
ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ทีจ่ะไปอยูค่่ายพกัแรม ควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 คน การเดนิทางไกลตอ้งมี
ระยะทางอยา่งน้อย 8 กโิลเมตร และในระหว่างการเดนิทางใหส้มมตุวิ่ามเีหตุฉุกเฉินเกดิขึน้อย่างน้อย 
5 อยา่ง เช่น ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั หรอืมผีูต้ดิอยูใ่นทีสู่ง การใชเ้ขม็ทศิ การปฏบิตังิานในเวลา
กลางคนื การแปลรหสั และเหตุฉุกเฉินทางน ้า เป็นต้น เหตุฉุกเฉินเช่นว่านี้ใหเ้วน้ระยะห่างกนั
พอสมควร และลกูเสอืจ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งแผนทีแ่ละเขม็ทศิ จงึจะสามารถเดนิทางไปถงึ
จดุหมายปลายทางไดก้ารฝึกอบรมวชิาความคดิรเิริม่นี้ตอ้งมลีกัษณะเป็นการทดสอบอยา่งจรงิจงัใน
เรือ่งความตัง้ใจจรงิความคดิรเิริม่ และการพึง่ตนเอง (Self-reliance) 
4. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผูก้ ากบัลกูเสอืเหน็ว่าเป็นผูท้ีส่มควรไดร้บัเครือ่งหมาย
ลกูเสอืชัน้พเิศษ 
5. ไดร้บัอนุมตัจิากเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิหรอืผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั
แลว้แต่กรณ ี
 
 
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ความมีน ้าใจ 
 

  น ้าใจเป็นสิง่ไม่ต้องซือ้หาหรอืลงทุนดว้ยเงนิตรา เป็นเพยีงการกระท าซึง่แสดงออกใหเ้หน็ว่า
เราต้องการช่วยเหลอืเพื่อนๆ พ่อแม่ และผูม้พีระคุณ เท่าทีเ่ราพงึจะแสดงออก และกระท าไดใ้นสิง่ที่
คดิว่าดงีาม ความมนี ้าใจจะเป็นสิง่ทีจ่รรโลงใหส้งัคมมคีวามสุข 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ทุกคนควรมนี ้าใจต่อกนั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2  หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  2    ประวติัการลูกเสือไทย    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 อธบิายประวตักิารลกูเสอืไทยและวธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอืได้ 
 
2.  เน้ือหา 

2.1 ประวตักิารลกูเสอืไทย 
2.2 วธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอื 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบความรู ้
3.3 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
          4.2 เพลง หรอืเกม 
          4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายประวตักิารลกูเสอืไทย และวธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอื
โดยยอ่และลกูเสอืจดบนัทกึ 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืซกัถามขอ้สงสยัเกี่ยวกบัเนื้อหาทีฟั่ง 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการบรรยาย 
          4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย  ตรวจเครือ่งแบบ  ชกัธง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล  
 สงัเกตพฤตกิรรมขณะฟังการบรรยาย  ความสนใจ และจากการซกัถามปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
เพลง 

ค่ายพกัแรม 
วนัน้ีรื่นเรงิ สาราญสุขสนัตอุ์รา  
พวกเราไดม้า มาอยูค่่ายพกัแรม  
เรารอ้งเราร า ยามเมือ่มาพกัแรม  
สบายคลา้ยคนืจนัทรแ์จม่  
พกัแรม สุขสนัตอุ์รา (ซ ้า) 

 
ใบความรู้ 
 

พระราชประวติัสงัเขปของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที ่2 ในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ (สมเดจ็พระนางเจ้าเสาวภา
ผ่องศร)ี ทรงพระราชสมภพเมื่อวนัเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ได้รบัพระราชทานพระนามว่า
สมเดจ็เจา้ฟ้าวชริาวุธ  
 ทรงศกึษาวชิาหนังสอืไทยกบัพระยาศรสีุนทรโวหาร เมื่อพระชนมายุได ้13 พรรษา จากนัน้
เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษในสาขาประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วรรณคดี ที่
มหาวทิยาลยัอ๊อกซฟ์อรด์ และวชิาทหารบกทีโ่รงเรยีนแซนด์-เฮสิต ์รวม 9 ปี   
 พระองค์เสด็จเถลงิถวลัย์ราชสมบตัิต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อวนัที่ 23 ตุลาคม 
2453ขณะพระชนมายุ 31 พรรษา ตลอดรัชสมัยได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจท านุบ ารุง
ประเทศชาตใินด้านการปกครอง การทหาร การศกึษา การสาธารณสุข  การคมนาคม การศาสนา 
โดยเฉพาะทางวรรณคดทีรงพระราชนิพนธท์ัง้รอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง ประมาณ 200 เรือ่ง ดว้ยพระปรชีา
สามารถของพระองค ์ประชาชนจงึถวายพระสมญัญาแด่พระองคว์่า “พระมหาธรีราชเจา้” ทรงอยู่ใน
ราชสมบตัิเพยีง 16 ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2468 พระชนมายุ 46 พรรษา 
 ดว้ยพระราชกรณียกจิทีท่ าคุณประโยชน์แก่ บา้นเมอืงอย่างใหญ่หลวง รฐับาลและประชาชน
ได้ร่วมใจกนัสรา้งพระบรมรูปของพระองค์ ประดษิฐานไว้ที่สวนลุมพนิี ส าหรบัคณะลูกเสอืแห่งชาติ
และคณะลูกเสอืทัว่ราชอาณาจกัรได้ร่วมใจกนัสรา้งพระบรมรูปของพระองค์ประดษิฐานไวห้น้าค่าย
ลกูเสอืวชริาวุธ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี  
 ในระยะที่มกีารก่อตัง้ลูกเสอืขึ้นในโลกนัน้ ประเทศไทยตรงกบัรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็ 
พระมงกุฎ-เกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที ่6 สถานการณ์ของโลกในขณะนัน้ก าลงัทวคีวามคบัขนั อทิธพิล 
ของวฒันธรรมตะวนัตกเริม่ไหลเขา้สู่เมอืงไทย พรอ้มกบัการแพร่ระบาดของระบอบมหาชนรฐั และ
ภยัของชาติไทยก็คอืการถูกรุกเงยีบ แต่ด้วยพระปรชีาญาณ ทรงเห็นการณ์ไกล พระองค์จงึทรงมี
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พระราชด ารวิ่า การลูกเสอือนัสบืเนื่องมาแต่งานปลุกชาติทางตรงนัน้ หาก ได้น ามาปรบัปรุงใช้ให้
เหมาะสมกบัเดก็ไทยกจ็ะเป็นคุณประโยชน์อนัใหญ่หลวงแก่ชาตบิา้นเมอืงทรงมัน่พระราชหฤทยัเป็น
อย่างยิง่ พรอ้มทัง้ทรงประกอบดว้ยความกล้าหาญที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทัง้ปวง เป็นต้นว่า ค าต าหนิติ
เตียนอนัเกิดจากประชาชนที่ยงัไม่เข้าใจวตัถุประสงค์และกิจการลูกเสอืดพีอ เช่น ผู้ปกครองเด็ก
โดยมากไม่ใคร่เตม็ใจยนิยอมใหเ้ดก็ของตน สมคัรเขา้เป็นลูกเสอื โดยเขา้ใจไปว่าการลูกเสอืกค็อืการ
เป็นทหารนัน่เอง ประกอบทัง้การลูกเสอืต้องเป็นการเสยีสละดว้ยความเต็มใจ จงึเป็นการล าบากอยู่
มาก 
 ในชัน้แรกพระองคไ์ดด้ าเนินกุศโลบาย โดยทรงพระอุตสาหะจดัตัง้ “กองเสอืป่า” ขึน้ก่อน เมือ่
วนัที่ 1 พฤษภาคม 2454  ทรงฝึกพวกผู้ใหญ่ (ส่วนใหญ่เป็นพวกข้าราชการ) เรยีกว่าพวกพ่อเสอื 
ดว้ยพระองคเ์อง โปรดเกลา้ ฯ ใหม้กีารซอ้มรบ และฝึกซอ้มกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามหลกัวชิาการทหาร ที่
พระองคไ์ดร้บัการอบรมมา ทัง้นี้เพื่อเป็นการ ปลูกฝังความนิยมใหป้ระชาชนชาวไทยรูจ้กัคุณค่าแห่ง
การทหาร ด้วยทรงเล็งเห็นว่าประเทศจะด ารงอิสรภาพอยู่ได้ก็ด้วยประชาชนทัง้หลายรกัประเทศ 
ต่อมาไดท้รงพระด ารวิ่า กองเสอืป่าไดต้ัง้ขึน้เป็นหลกัฐานแลว้พอที่จะหวงัไดว้่าจะเป็นผลดีแต่ผู้ที่จะ
เป็นเสอืป่านัน้ต้องนับว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ฝ่ายเดก็ผู้ชายที่ยงัอยู่ในวยัเดก็ก็เป็นผู้ที่สมควรได้รบัการ
ฝึกฝนทัง้ในส่วนร่างกายและจติใจ ใหม้คีวามรูท้างเสอืป่าเพื่อว่าเมื่อโตขึน้จะไดรู้จ้กัหน้าทีผู่ช้ายไทย
ทุกคนควรประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมอืงอันเป็นบ้านเกิดเมอืงนอนของตน และการ
ฝึกฝนปลุกใจใหค้ดิถูกเช่นนี้ ต้องรบีฝึกฝนเสยีตัง้แต่ยงัเยาว ์เปรยีบเหมอืนไมท้ี่ยงัอ่อนจะดดัให้เป็น
รปูอยา่งไรกเ็ป็นไดโ้ดยง่ายและงดงาม แต่ถา้รอ ไวจ้นแก่เสยีแลว้เมือ่จะดดักต็อ้งเขา้ไฟ และมกัจะหกั
เสยีในขณะทีด่ดั ดงันี้ฉนัใดสนัดานคนกฉ็นันัน้  
 เมื่อมพีระราชด ารดิงันี้แลว้ จงึโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้กองลูกเสอืขึน้ตามโรงเรยีนและสถานทีอ่นั
สมควร และโปรดเกล้าฯ ให้มกี าหนดขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสอืขึน้ไว้ เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 
2454 พระราชประสงคท์ีไ่ดค้ดิจดัให้มลีกูเสอืขึน้นัน้ กโ็ดยปรารถนาทีจ่ะใหเ้ดก็ไทยไดศ้ึกษาและจดจ า 
ขอ้ส าคญั 3 ประการ คอื   
            1.  ความจงรกัภกัดต่ีอผูท้รงด ารงรฐัสมีาอาณาจกัรโดยตอ้งตามนิตธิรรมประเพณ ี  
            2.  ความรกัชาตบิา้นเมอืง และนบัถอืพระศาสนา   
            3. ความสามคัคใีนคณะ และไมท่ าลายซึง่กนัและกนั   
ซึง่ทัง้ 3 ประการน้ีเป็นรากฐานแห่งความมัน่คงทีจ่ะน าใหช้าตดิ ารงอยู่เป็นไทยไดส้มนาม  กองลกูเสอื
ของประเทศไทยที่ตัง้ นับได้ว่าเป็นล าดบัท่ี 3 ของประเทศท่ีมีการลูกเสือในโลก และกองลูกเสอื
กองแรกตัง้ขึน้ที่โรงเรยีนมหาดเลก็หลวง (โรงเรยีนวชริาวุธวทิยาลยัในปัจจุบนั) ลูกเสอืคนแรก คอื 
นายชพัน์ บุนนาค นักเรยีนโรงเรยีนมหาดเลก็หลวง ซึ่งถอืว่าได้แต่งเครื่องแบบ ลูกเสอืเป็นคนแรก
และ ผู้ที่ได้กล่าวค าปฏญิาณของลูกเสอืเป็นคนแรก โดยพระองค์ท่านได้มพีระราช โองการว่า “อ้าย
ชพัน์ เอง็เป็นลกูเสอืแลว้” ต่อมากจิการลกูเสอืกไ็ดแ้พรห่ลายไปยงัทอ้งถิน่ต่าง ๆ ใน ประเทศไทย 
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ประวติัการลูกเสือไทย 

 การลูกเสอืได้อุบตัขิ ึ้นเป็นแห่งแรกของโลก ณ ประเทศองักฤษ เมื่อ พ.ศ.2451โดย พลโท 
ลอรด์เบเดน เพาเวลล ์มลูเหตุทีท่ าใหก่้อก าเนิดการลกูเสอืขึน้มาคอืในปี พ.ศ.2442ท่านไดถู้กราชการ
ทหารส่งไปท าหน้าที่ร ักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพ 
อฟัรกิาใต้ ในคราวเกดิสงครามกบัพวกบวัร ์โดยมทีหารอยู่ในบงัคบับญัชาอยู่เพยีง 2 กองพนัแต่ตอ้ง
ต่อสู้กบัศตัรูซึ่งมกี าลงัมากกว่าถึง 3 เท่า ต้องตกอยู่ในวงล้อมของข้าศกึถงึ 217 วนัทหารในบงัคบั
บญัชาไดเ้สยีชวีติและลม้เจบ็ลงเป็นจ านวนมาก แต่ท่านกป็ระวงิเวลาขา้ศกึไวไ้ดโ้ดยไมเ่สยีที่ม ัน่ จนมี
กองทพัหนุนส่งไปรว่ม  
 การที่รกัษาเมอืงมาฟิคงิไว้ได้ กเ็นื่องจากท่านได้ตัง้กองทหารเดก็ขึน้หน่วยหนึ่ง เป็นก าลงั
ช่วยเหลอืในดา้นต่าง ๆ ซึง่ไดผ้ลดมีากเพราะเดก็ ๆ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีร่บัมอบหมาย ไดอ้ย่างดไีม่แพ้
ผู้ใหญ่ บางอย่างกลบัปฏบิตัไิด้ดกีว่าผู้ใหญ่อกีด้วย เมื่อกลบัจากสงครามท่านจงึเริม่โครงการอบรม
เดก็ขึน้ โดยน าเดก็ 20 คน ไปอยู่ค่ายพกัแรมทีเ่กาะบราวน์ซ ีในปี พ.ศ.2450ปรากฏว่า ได้ผลดมีาก 
จงึตัง้กองลกูเสอืขึน้อยา่งจรงิจงัเป็นครัง้แรกในประเทศองักฤษ เมือ่ปี พ.ศ. 2451 
2.1 การลูกเสือไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลท่ี 6)   
 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมพีระราชด ารสัแก่ราษฎร ในงานพระราชพธิี 
บรมราชาภเิษก เมื่อวนัเสารท์ี่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ความตอนหนึ่งว่า “การตัง้กองเสอืป่าขึ้นดว้ย
ความมุง่หมายจะใหค้นไทยทัว่กนัรูส้กึว่า ความจงรกัภกัดต่ีอผูด้ ารงรฐัสมีาอาณาจกัร โดยตอ้งตามมติ
ธรรมประเพณีประการ 1 ความรกัชาต ิบ้านเมอืงและนับถอืพระศาสนาประการ 1 ความสามคัคใีน
คณะและไมท่ าลายซึง่กนัและกนัประการ 1” 
 นอกจากนี้ย ังมีพระราชปรารภในการจัดตัง้กองลูกเสือป่าว่า “มีพลเรือนบางคนทีเ่ป็น
ขา้ราชการและทีม่ไิด้เป็นข้าราชการ มคีวามปรารถนาจะได้รบัความฝึกหดัอย่างทหาร แต่ยงัมไิด้มี
โอกาสฝึกหัด เพราะติดหน้าทีร่าชการเสียบ้าง การฝึกหัดเป็นทหารนัน้ย่อมมีคุณประโยชน์แก่
บา้นเมอืงอยู่หลายอย่างทีเ่ป็นขอ้ใหญ่ขอ้ส าคญักค็อืกระท าใหบุ้คคลซึง่ได้รบัความฝึกฝนเช่นนัน้เป็น
ราษฎรดขีึน้ กล่าวคอื ท าใหก้ าลงักายและความคดิแก่กลา้ในทางทีเ่ป็นประโยชน์ด้วยเป็นธรรมดาของ
คน ถ้าไม่ม ีผูใ้ดหรอืสิง่ใดบงัคบัใชก้ าลงั และความคดิของตนแลว้ก็มกัจะกลายเป็นคนอ่อนแอไป ”จงึ
ไดท้รง พระกรณุาโปรดเกลา้ สถาปนาเสอืป่าขึน้ไวต้ัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ.2454 
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 2 เดอืน ต่อมาจงึได้ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสอืขึ้นเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2454 ซึ่งเป็น
เวลา 3 ปี หลงัจากการลูกเสอืไดถู้กสถาปนาขึน้ในประเทศองักฤษ โดยทรงมพีระราชปรารภว่า “กอง
เสอืป่าได้ตัง้ขึ้นเป็น หลกัฐานแล้ว พอจะเป็นทีห่วงัได้ว่าจะเป็นผลดตีามพระราชประสงค์  แต่ผู้ทีจ่ะ
เป็นเสอืป่าตอ้งเป็นผูท้ี ่นบัว่าเป็นผูใ้หญ่แลว้   ฝ่ายเดก็ชายทีย่งัอยูใ่นปฐมวยั กเ็ป็นผูท้ีส่มควรจะไดร้บั
ความฝึกฝนทัง้ในส่วน ร่างกายและในส่วนใจใหม้คีวามรูใ้นทางเสอืป่า เพือ่ว่าเมือ่เตบิใหญ่ขึ้นแลว้จะ
ไดรู้จ้กัหน้าทีซ่ึง่ผูช้าย ไทยทุกคนควรจะประพฤตใิหเ้ป็นประโยชน์แก่ชาตบิา้นเมอืงอนัเป็นทีเ่กดิเมอืง
นอนของตน และการ ฝึกฝนปลุกใจใหค้ดิถูกเช่นน้ี ตอ้งเริม่ฝึกฝนเสยีแต่เมอืยงัเยาวอ์ยู ่เปรยีบเหมอืน
ไมท้ีย่งัอ่อนจะไดด้ดัไปเป็นรปูอย่างไรกเ็ป็นไปไดง้่ายและงดงาม แต่ถา้รอไวจ้นแก่เสยีแลว้ เมือ่จะตอ้ง
ดดั กต็อ้งเขา้ไฟ และมกัจะหกัลไิดใ้นขณะทีด่ดั ดงันี้ฉนัใด สนัดานคนกฉ็ันนัน้”จงึทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ ฯ ใหก้ าหนดขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลกูเสอืขึน้ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดัตัง้
กองลกูเสอืขึน้ตามโรงเรยีนและสถานทีอ่นัสมควร กจิการลกูเสอืจงึก าเนิดขึน้ในประเทศไทยในวนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ.2454 เป็นตน้มา  
 ในเดอืนพฤษภาคม 2456 เรอืโดยสาร “บางเบดิ” จากกรุงเทพ ฯ จะไปสุราษฎรธ์านีได้เกดิ
อับปางลงเมื่อเวลาราว 22.00 น.บรเิวณใกล้เกาะสชีงัลูกเสือโทฝ้าย บุญเลี้ยง อายุ14ปี แห่งกอง
ลูกเสอืมณฑลสุราษฎรไ์ดช้่วยชวีติชายชราและเดก็หญงิผ่อง ผูโ้ดยสารมากบัเรอืใหร้อดพน้จากความ
ตายอย่างเตม็ความสามารถ ทัง้สามคนต้องอยู่ในน ้าเป็นเวลานาน 8 ชัว่โมงจนกระทัง่รุ่งเชา้ จงึมเีรอื
กลไฟชื่อ “ฮอลวาด” ไปพบเข้าและน าตัวส่งที่เกาะสีชงั ลูกเสือโทฝ้ายได้รบัพระราชทานเหรยีญ 
ราชนิยมเมื่อวนัที่  10 พฤศจกิายน 2457ในพระราชพิธฉีัตรมงคล ต่อมาลูกเสอืโทฝ้ายผู้นี้ ได้รบั
พระราชทานนามสกุลว่า "บุญเลี้ยง" ต่อมาเมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้กไ็ด้เขา้รบัราชการเป็นครูได้รบั
พระราชทานบรรดาศกัดิ ์เป็นขนุวรศาสน์ดรณุกจิ 
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 ภายหลงัจากทีไ่ดต้ราขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลกูเสอืออกมาแลว้เพื่อใหก้ารลกูเสอืไดด้ าเนิน
ไปดงัพระราชประสงค์จงึได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ใหต้ัง้สภากรรมการกลางขึน้โดยไดท้รงพระ
กรณุาเขา้รบัต าแหน่งหน้าทีเ่ป็นสภานายกแห่งสภากรรมการกลางดว้ยพระองคเ์อง         
พรอ้มกนัน้ีไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหส้มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชา 
นุภาพ ซึ่งขณะนัน้ยงัทรงด ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็กรมพระฯ และก าลงัด ารงต าแหน่งเสนาบด ี
กระทรวงมหาดไทย เป็นผูต้รวจการใหญ่และเป็นอุปนายกดว้ยตามขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสอื
รวมทัง้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจา้พระยาพระเสดจ็สุเรนทราธบิด ี(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ซึ่ง 
ด ารงต าแหน่งผูร้ ัง้ต าแหน่งเสนาบดกีระทรวงธรรมการเป็นกรรมการ และทรงพระกรณุา โปรดเกลา้ ฯ 
ใหพ้ระยาบุรนีวราษฐเ์ป็นเลขานุการ       
 ต าแหน่งผู้ตรวจการใหญ่ และอุปนายกดงักล่าวนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.2457 สมเดจ็กรมพระยา 
ด ารงราชานุภาพ ได้กราบถวายบงัคมลาพกัราชการจงึได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยา
เสดจ็สุเรนทราธบิด ีเขา้รบัต าแหน่งแทนสบืมา จนถงึเวลาทีท่่านผูน้ี้ป่วยหนกัและชราภาพ จงึทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหพ้ระยาไพศาลศลิปศาสตร ์(รื่น ศยามานนท์- ต่อมาไดเ้ลื่อนขึน้เป็นพระยาราช
นุกูลวบิูลภกัด)ี อธบิดกีรมศกึษาธกิาร เขา้รบัต าแหน่งแทนตัง้แต่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2457 และได้
ด ารงอยูใ่นต าแหน่งนี้ตลอดมาจนสิน้รชัสมยั         
 ต่อจากตัง้สภากรรมการกลาง และผูต้รวจการใหญ่แลว้ เพื่อใหก้องลกูเสอืไดต้ัง้ขึน้โดยเรว็ใน 
มณฑลกรงุเทพ ฯ อนัเป็นมณฑลราชธานี เพื่อจะไดเ้ป็นตวัอยา่งแก่มณฑลอื่น ๆ ต่อไป จงึไดท้รงพระ 
กรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหม้สีภากรรมการประจ ามณฑลกรงุเทพ ฯ ขึน้ในอนัดบัต่อมา โดยไดโ้ปรด ฯ ให ้
เจา้พระยายมราช (ปัน้สุขมุ) เสนาบดกีระทรวงนครบาลอยูใ่นขณะนัน้ เป็นสภานายก  
 นอกจากนี้วตัถุประสงคท์ีก่ล่าวมาแลว้ พระองคย์งัได้ทรงพระราชนิพนธเ์กีย่วกบัวตัถุประสงค์
ของการตัง้กองลกูเสอืไวใ้นพระราชนิพนธ ์เรือ่งประโยชน์แห่งเสอืป่าและลกูเสอืในเวลาสงครามว่า   
 ...การทีจ่ะคดิหวงัใหลู้กเสอืท าการต่อสูศ้ตัรจูรงิ ๆ จงั ๆ นัน้ ย่อมไม่ไดอ้ยู่เอง เพราะโดยมาก 
ลกูเสอืไมม่ปืีนทีจ่ะยงิแต่กม็หีนทางทีจ่ะช่วยปลดเปลื้องกงัวลแห่งฝ่ายทหารม ีอาท ิคอื   
                1.  อาจจะเลด็ลอดไปสือ่ขา่วคราวไดใ้นทีบ่างแห่ง         
    2.  เป็นผูส้่งข่าวระหว่างกองกบักองได ้ขอ้นี้เป็นประโยชน์ได้มากเพราะไม่ต้องถอนพลรบ
ไป ท าหน้าทีไ่ปรษณยีบ์ุรษุ         
               3.  ช่วยสะกดรอยตามและจบัผู้ทีน่่าสงสยัว่าเป็นผู้ลกัลอบสอดแนมได้ กิจนี้ปรากฏว่า
องักฤษ ไดใ้ชแ้ลว้ไดป้ระโยชน์ดมีาก ในการสงครามคราวนี้ลูกเสอืองักฤษจบัคนลกัลอบสอดแนมของ 
เยอรมนัในเมอืงอังกฤษได้แล้วหลายคน กระทรวงทหารบกอังกฤษ จงึออกประกาศรบัรองคณะ 
ลกูเสอืเป็นคณะผูช้่วยพลรบคณะหนึง่         
 4.  ช่วยระวงัรกัษาการตดิต่อ เช่น สายโทรเลข สะพานและทางรถไฟ เป็นต้น ซึง่ทัง้องักฤษ 
และฝรัง่เศสใชล้กูเสอืในงานสงครามปีนี้         
 5.  ช่วยคุมเสบียงส่งทีฐ่านทัพ กิจนี้ฝรัง่เศสได้ใช้ลูกเสือกระท าอยู่โดยมาก นับว่าเป็น 
ประโยชน์เพราะไมต่อ้งถอนก าลงัพลรบไปในทางทีห่่างไกลสนามรบ         
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 6.  ช่วยรกัษาความสงบภายในเมอืงใหญ่ ๆ กจินี้ลกูเสอืทัง้องักฤษและฝรัง่เศสไดแ้สดงใหเ้หน็ 
ปรากฏแลว้ว่าสามารถท าไดด้ ีเช่น ทีป่ารสีเมือ่ก่อนจะเกดิสงครามหน่วยหนึง่ ลกูเสอืฝรัง่เศสประมาณ 
40 คน ได้ต่อสู้กบัพวก "อะปัช" (คนจรจดั) 100 กว่าคนซึง่มปืีนพกใช้ยงิ และถอืไมก้บัขว้างก้อนอิฐ 
พวกลูกเสอืใชพ้ลองเขา้รุกไล่ ตพีวกจรจดัเจบ็ถงึต้องเขา้โรงพยาบาล 2 หรอื 3 คน หวัแตกอกีหลาย
คน นอกนัน้หนีไป         
 7. ช่วยในการพยาบาลคนถูกอาวุธ และคนไข ้คอืช่วยหา้มเลอืด และวิง่เตน้ต่าง ๆ เป็นตน้         
กจิเหล่านี้ ลว้นเป็นสิง่ซึง่ลูกเสอืสามารถจะท าไดโ้ดยแทแ้ละเป็นขอ้ควรลกูเสอืไทยเราจะ เตรยีมตวัไว้
พรอ้มทีจ่ะท า เพือ่เป็นประโยชน์และเพือ่กล่าวไดว้่าถงึยงัเป็นเดก็กไ็ดท้าการช่วยบา้นเมอืง 
 กองลูกเสอืกองแรกของประเทศไทยได้ตัง้ขึ้นที่โรงเรยีนมหาดเลก็หลวง (โรงเรยีนวชริาวุธ
วทิยาลยัในปัจจุบนั) พระองคท์รงไดเ้อาเป็นพระราชธุระในการอบรมสัง่สอนตลอดจนการด าเนินงาน 
ทัว่ ๆ ไปของกองลูกเสอืนี้โดยตรง ทัง้นี้เพื่อทรงหวงัจะให้เป็นแบบอย่างส าหรบัโรงเรยีนอื่น ๆ หรอื 
สถานทีต่่าง ๆ ทีม่คีวามประสงคจ์ะตัง้กองลูกเสอืขึน้ จะไดย้ดึเป็นแบบอย่างต่อไป กองลูกเสอืกองนี้ 
จงึไดน้ามว่า “กองลกูเสอืกรงุเทพ ฯ ที ่1” ผูท้ีเ่ป็นลกูเสอืคนแรกคอื นายชพัน์ บุนนาค เพราะสามารถ 
กล่าวค าปฏญิาณไดเ้ป็นคนแรกวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2454 ไดพ้ระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
กองลูกเสอืที่ 1 ได้เขา้เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท ณ สโมสรสถานเสอืป่า และได้สอบซ้อมวชิาลูกเสอื
ตามแบบที่ทรง พระราชนิพนธ์ไว้ส าหรบัสัง่สอนเสอืป่าและลูกเสอืและได้ทรงพระราชทานนามกอง
ลกูเสอืมหาดเลก็หลวงซึง่เป็นกองแรกในประเทศไทยน้ีว่า “กองลกูเสอืหลวง”         
 กจิการลูกเสอืก็ได้แพร่หลายไปทัว่ กรมศกึษาธกิาร กระทรวงธรรมการ (ในสมยันัน้) จงึได้ 
เริม่ฝึกฝนผูท้ีจ่ะเป็นผูก้ ากบัลูกเสอืและรองผูก้ ากบัลูกเสอืจนมจี านวนมากขึน้ จงึท าใหส้ามารถน าไป
สัง่สอนอบรม นักเรยีนใหม้คีวามรูใ้นวชิาลูกเสอืมากขึน้ จากการนี้เอง จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ 
ใหต้ัง้กองลูกเสอืเพิม่ขึน้เป็นล าดบัต่อมา พระองคจ์งึทรงใหต้ัง้กองฝึกหดัผูก้ ากบัลูกเสอืขึน้ในบรเิวณ
สโมสร คณะเสอืป่า ณ พระราชวงัสวนดุสติ ส าหรบัเป็นส านกัศกึษาวชิาผูก้ ากบัลกูเสอื โดยก าหนดให้
ม ีก าหนดเวลาเล่าเรยีน 2 เดอืนเต็ม เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน เป็นต้นไปจนถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 
เสมอไปทุกๆ ปีเมื่อนักเรยีนผู้ใดศกึษาวชิาครบหลกัสูตรและสอบไล่ได้ตามหลกัสูตรกท็รงพระกรุณา
โปรด เกลา้ ฯ พระราชทานใบประกาศนียบตัรเป็นส าคญั        
 หลงัจากที่กองลูกเสอืไทยได้ก าเนิดขึ้นประมาณ 6 - 7 เดอืน ข่าวจากประเทศไทยก็แพร่
สะพดั ไปยงัประเทศต่าง ๆ ว่าพระเจา้แผ่นดนิไทยทรงใฝ่พระทยัในกจิการลกูเสอืเป็นอยา่งยิง่        
ด้วยเหตุนี้ มสิเตอร์ซดินีย์ รเิชส ผู้ก ากบัลูกเสอืกองลูกเสอืที่ 4 กรุงลอนดอน จงึได้มหีนังสอืกราบ
บงัคมทูลพระกรุณาขออญัเชญิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัใหเ้ป็นองคอุ์ปถมัภ ์และขอพระราชทาน
นามกองลกูเสอืนี้ว่า“กองลกูเสอืรกัษาพระองคพ์ระเจา้แผ่นดนิสยาม” (THE KING OF SIAM'S OWN 
BOY SCOUT GROUP) พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ตามทีข่อมา และให้กองลูกเสอืองักฤษ
กองนี้ตดิเครือ่งหมายเป็นรปูธงชาตพิืน้สแีดงเครือ่งหมายชา้งเผอืกอยูต่รงกลางทีแ่ขนเสือ้ทัง้ สองขา้ง 
ซึง่กองลกูเสอืกองนี้ยงัปรากฏอยูต่ราบเท่าทุกวนัน้ี  
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 การฝึกอบรมลูกเสอืได้ปรากฏผลดเีป็นอย่างยิง่ พระองค์ทรงให้มพีธิเีขา้ประจ ากอง ลูกเสอื
ขึน้เป็นครัง้แรกในวนัที ่3 สงิห าคม พ.ศ. 2454 โดยใหลู้กเสอืหลวงทีส่อบไล่ไดแ้ลว้นัน้เขา้ กระท าพธิี
ประจ ากองต่อหน้าพระทีน่ัง่ ณ พระทีน่ัง่อภเิศกดุสติ ในพธินีี้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหก้องลกูเสอื
ต่าง ๆ ที่มอียู่ในกรุงเทพ ฯ ในเวลานัน้ เขา้เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาทด้วย เพื่อศกึษาพธิกีารประจ า
กองดว้ยเมื่อลูกเสอืไดท้ าพธิเีขา้ประจ ากองกนับ้างแลว้ จงึทรงพระราชทานธงประจ ากอง เพื่อรกัษา
ไวต่้างพระองคต์ามล าดบัไป กองลูกเสอืหลวงไดร้บัพระราชทานธงเป็นกองแรกในปี พ.ศ.2457 และ
ไดท้รงพระราชทานให้กบักองลูกเสอืต่าง ๆ ในโอกาสอนัสมควร เช่น การเสดจ็หวัเมอืงต่าง ๆ เป็น
ต้น ธงที่พระราชทานให้กองลูกเสือนี้มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไป สุดแต่จะทรง คิดขึ้น 
พระราชทานใหต้ามความเหมาะสมของแต่ละมณฑล   
 ในวันที่ 1 เมษายน 2457 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชก าหนด 
เครื่องแต่งตัวลูกเสือให้เหมาะสมกับสมยั และในวนัที่10 เมษายน พ.ศ. 2459 ได้ทรงมปีระกาศ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลูกเสอืมณฑลปัตตานี ใช้หมวกกลมแบบมลายูด้วยเหตุผลว่า
เนื่องจากลูกเสอืในมณฑลปัตตานีนี้ เป็นบุตรหลานชาวมลายู ซึ่งนับถอืศาสนาอสิลาม จงึทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหก้องลูกเสอืมณฑลปัตตานีใชห้มวกสกัหลาด
หรอืก ามะหยีส่ดี าชนิดกลมแบบหมวกมลายเูป็นพเิศษ   
 ปีพ.ศ.2461 พระองคจ์งึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหอ้อกขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลกูเสอื 
พุทธศกัราช 2461 ใหม่ เพราะขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลกูเสอืพุทธศกัราช 2454 นัน้ ไดม้กีารแก้ไข
หลายครัง้         
 ด้วยพระปรชีาญาณและพระราชด าริที่ว่าพลเมอืงทุกเพศทุกวยัย่อมเป็นทรพัยากรส าคญั 
ของชาตเิมือ่ชาตเิจรญิกย็อ่มเจรญิดว้ยกนัและเมือ่ชาตพินิาศล่มจมใครเล่าจะอยูไ่ด้ดว้ยเหตุนี้หลงั จาก
ไดท้รงสถาปนาการลูกเสอืขึน้เป็นหลกัฐานแลว้ จงึไดท้รงเตรยีมการที่จะสถาปนา“เนตรนาร ี(GIRL 
GUIDE)” หรอืทีเ่รยีกกนัว่า“ลูกเสอืหญงิ” ส าหรบัเดก็หญงิดว้ย เพื่อคู่กบัลูกเสอืซึง่ไดต้ัง้ขึน้เรยีบรอ้ย
แล้วส าหรบัเดก็ชายจงึทรงมพีระราชประสงค์ที่จะให้มกีารฝึกฝนในแบบเดยีวกนัเพื่อความสมบูรณ์
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แห่งทรพัยากรดงักล่าว พระองค์จงึทรง มอบให้พระย าไพศาลศลิปศาสตรไ์ปร่างกฎระเบยีบไว ้การ
รา่งกฎระเบยีบต่าง ๆ เสรจ็เรยีบรอ้ย แต่ยงัไมท่นัประกาศใช ้พระองคไ์ดเ้สดจ็สวรรคตเสยีก่อน  
 พ.ศ.2463 ได้มีการจดังานชุมนุมลูกเสือโลกขึ้นเป็นครัง้แรกณ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้คดัเลอืกเอานักเรยีนกระทรวงธรรมการ ซึ่งก าลงั
ศกึษาอยูใ่นประเทศองักฤษ เป็นผูแ้ทนคอืนายสวสัดิ ์สุมติร นายศริ ิหพันานนท ์นายส่ง เทพาสติ และ
นายศริ ิแกว้โกเมน  
 พ.ศ. 2465 คณะลูกเสอืไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของคณะลูกเสอืโลก ซึ่งขณะนัน้มสีมาชกิ
รวม 31 ประเทศ ทัง้ 31 ประเทศทีเ่ขา้เป็นสมาชกิรุ่นแรกนี้ ถอืว่าเป็นสมาชกิผูก่้อตัง้ 
 พ.ศ. 2467 ผู้แทนลูกเสอืไทย 10 คน ได้ไปร่วมการชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้ที่ 2 ณ ประเทศ 
เดนมารค์ โดยมพีระยาภรตราชา ผูดู้แลนักเรยีนไทยในประเทศองักฤษ เป็นหวัหน้าคณะ ส่วนผูแ้ทน 
ลูกเสอืไทยอกี 9 คน เป็นนักเรยีนที่ก าลงัศกึษาอยู่ในประเทศองักฤษ คอื นายประเวศ จนัทนยิง่ยง   
นายปุ่ น มไีผ่แก้ว   นายสวสัดิ ์สุมติร นายเลก็ สุมติร นายนารถ โพธปิระสาท  ม.ล.พนัธุ์ ศริวิงศ์ณ 
อยุธยา  นายทว ีบุณยเกตุ  นายศริ ิหพันานนท ์และนายวงศ์ กุลพงศ์ และในปีเดยีวกนันี้ ในฐานะที่
พระองคท์รงด ารงอยู่ในราชสมบตัมิาจะครบ 15 ปี ในปี พ.ศ. 2468จงึไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้เตรยีมจดังานพระราชพธิเีฉลมิฉลองขึ้นเป็นการสมโภชสริ ิราชสมบตัเิสมอด้วยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รชักาลที่ 2 พร้อมกันนัน้ก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เตรียมจดังานสยามรฐั
พิพิธภณัฑ์ขึ้นที่สวนลุมพินีด้วย ในการเตรยีมการสมโภชนี้ ได้ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
เจา้พระยารามราฆพ เป็นผู้อ านวยการ และพระยาไพศาลศลิปศาสตรเ์ป็น เลขาธกิาร  การจดังาน
ชุมนุมลูกเสอืไดม้กีารเตรยีมการไว้ทุกอย่างพรอ้มหมดแลว้ ไดม้ปีระกาศการ ชุมนุมลูกเสอืแห่งชาติ
ครัง้แรกและข้อก าหนดต่าง ๆ ไว้อย่างพร้อมมูลแต่แล้วในวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2468 เหตุการณ์ 
มหาวิปโยคก็ได้บงัเกิดขึ้นอย่างไม่มใีครคาดคิดมาก่อน พระองค์ทรงมพีระอาการ ประชวรด้วย  
พระโรคเกี่ยวกบัพระอนัตะ (ไสต้ิง่) ซึง่แพทยห์ลวงคาดว่าพระอาการจะไม่หนัก ซึง่ ขณะนัน้พระองค์
ทรงมพีระชนมายุเพยีง 45 พรรษา เท่านัน้ แต่กเ็สดจ็สู่สวรรคาลยัโดยฉับพลนั อนัเป็นผลใหง้านต่าง 
ๆ ทีเ่ตรยีมไวต้้องหยุดชะงกังนัในบดัดล งานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้แรกจงึ พลอยต้องหยุดชะงกั
ไปดว้ยโดยปรยิาย  
2.2 การลูกเสือไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลท่ี7)   
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จสวรรคตต าแหน่งนายกสภากรรมการ
กลางว่างลง คณะกรรมการสภากรรมการกลางจดัการลกูเสอื จงึน าความขึน้กราบบงัคมทลูพระกรุณา
ขออญัเชญิให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ให้ทรงรบัต าแหน่งนายกสภากรรมการกลาง 
ปรากฏว่าได้รบัพระมหากรุณาธิคุณทรงรบัต าแหน่ง ความก้าวหน้าของกิจการ ลูกเสือไทย จงึ
กา้วหน้าไปอยา่งไมห่ยดุยัง้  
 พ.ศ.2468 ผู้อ านวยการสมาคมลูกเสอืนานาชาตไิด้แจ้งยงัคณะลูกเสอืไทยว่า คณะลูกเสอื
องักฤษจะจดัใหม้กีารประชุมเกี่ยวกบัลกูเสอืรุ่นใหญ่ (ROVERS) ขึน้ ณ กรุงลอนดอน พระองคก์ท็รง
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พระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหค้ดัเลอืกนักเรยีนไทย 2 คน คอื นายปุ่ น มไีผ่แก้ว กบันายประเวศ จนัทน
ยิง่ยง ซึง่ก าลงัศกึษาอยูท่ีป่ระเทศองักฤษ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 งานชุมนุมลูกเสอืนานาชาต ิณ เมอืงคนัเดอรเ์สตก ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ระหว่างวนัที ่22 
- 28 สงิหาคม พ.ศ.2469พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ คดัเลอืก นกัเรยีน
ไทยทีก่ าลงัศกึษาอยู่ที่ประเทศองักฤษ ซึง่เคยเป็นรองผู้ก ากบัลูกเสอื หรอืนายหมู่ลูกเสอืเอกแล้วไป 
เข้าร่วมชุมนุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้เรียนฝึกหัดวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
(Scoutmaster’s Training Course) ดว้ยมผีูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 8 คน คอื               
                          1.  นายสวสัดิ ์สุมติร                
                          2.  นายทวศีกัดิ ์บุญหลง                
                          3.  นายประเวศ จนทนยิง่ยง             
                          4.  นายปุ่ น มไีผ่แกว้                
                          5.  นายศริ ิหพันานนท ์               
                          6.  นายก ีศนวตั                
                          7.  นายเชนิ สุนทรวจาิรณ์               
                          8.  นายจรสั บุนนาค           
อนัเนื่องมาจากการเตรยีมการจดังานชุมนุมลูกเสอืแห่งช าตคิรัง้แรกในสมยัรชักาลที ่6 ได ้หยุดชะงกั
ลงอย่างฉับพลนั เนื่องด้วยเหตุมหาวิปโยค ดงันัน้ในปี พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หวั จงึไดท้รงใหม้กีารจดังานชุมนุมลูกเสอืแห่งช าตคิรัง้แรกขึน้ในงานพระราชพธิฉีัตรมงคลใน
ปลายปี พ.ศ.2470 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหจ้ดังานชุมนุมขึน้ ระหว่างวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 
ถงึวนัที ่3 มนีาคม ซึง่การชุมนุมครัง้นี้มลีูกเสอืเขา้ร่วมชุมนุมรวมทัง้สิ้น 14 มณฑลดว้ยกนั โดยจดัที่
พระราชอุทยานสราญรมยเ์นื่องจากงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาตทิีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกไดผ้ลดยีิง่ สมพระ
ราชประสงค ์จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ก าหนดใหม้กีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิทุก 3 ปี 
 ต าแหน่งอุปนายกสภากรรมการกลางจดัการลูกเสอืแห่งชาต ิ(ซึ่งในเวลานัน้ใช้ค าว่า "แห่ง 
สยาม") ซึง่พระยาไพศาลศลิปศาสตร ์ด ารงต าแหน่งสนองพระเดชพระคุณมาเป็นเวลาชา้นานนับแต่ 
รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั และได้สรา้งสรรค์ความเจรญิรุ่งเรอืงให้แก่วงการ 
ลกูเสอืไทยเป็นอเนกประการนัน้ ครัน้มาในตอนน้ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหย้า้ยพระยาไพศาล
ศลิปศาสตรจ์ากกระทรวงธรรมการไปรบัราชการทางดา้นกระทรวงมหาดไทยจงึทรงพระ กรณุาโปรด
เกลา้ใหพ้ระวรวงศ์เธอพระองคเ์จา้ธานีนิวตั ิ(ต่อมาคอืพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพทิยลาภ พฤฒยิากร) 
เสนาบดกีระทรวงธรรมการในขณะนัน้ ทรงเขา้รบัหน้าทีน่ี้แทนตัง้แต่วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ.2472 
เป็นตน้มา           
 ต่อมาสภากรรมการกลางตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารปรบัปรงุกจิการลกูเสอืใหม้คีวามเจรญิ 
ก้าวหน้ามากขึน้จงึได้จดัให้มกีารอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสอืขึน้ ณ สมคัยาจารยส์มาคม (เดมิตัง้อยู่ใน
บรเิวณสวนกุหลาบวทิยาลยั) ระหว่างวนัที่ 29 สงิหาคม ถงึวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2472 และในปี 
พ.ศ. 2473 จงึไดม้กีารจดังานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้ทีส่องขึน้ โดยก าหนดไว้ในวนัที ่1 มกราคม 
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ถงึวนัที ่7 มกราคม พ.ศ. 2473 ทีพ่ระราชอุทยานสราญรมยเ์ช่นเดมิ ซึง่ตรงกบัอภลิกัขติสมยัคลา้ยวนั
พระบรมราชสมภพแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั การชุมนุมครัง้นี้ลูกเสอืญี่ปุ่ นได้
มาร่วมชุมนุมดว้ยจ านวน 22 คน เมื่อเสรจ็สิ้นงานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่2 นี้ ซึง่ไดผ้ลด ีเป็น
อย่างยิง่ และเพื่อให้กิจการลูกเสอืมคีวามเจรญิยิง่ขึ้นจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน 
สถานทีใ่นบรเิวณพระรามราชนิเวศน์ จงัหวดัเพชรบุร ี(พระราชวงับา้นปืน) เป็นสถานทีอ่บรม โดยให้
จดัขึน้ทุกปี โดยใชเ้วลาระหว่างหยดุภาคเรยีนฤดรูอ้น 2 เดอืนในการอบรม        
 ประเทศไทยไดเ้กดิการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชมา
เป็นระบอบประชาธปิไตย เมื่อวนัที่ 24 มถุินายน พ.ศ.2475 เป็นผลให้พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ 
เจา้อยูห่วั สภานายกสภากรรมการกลางจดัการลกูเสอืแห่งชาต ิตอ้งสละราชสมบตัใินกาลต่อมา ท าให ้
กิจการลูกเสือไทยที่พระองค์ทรงเกื้อกูลอยู่ต่างพลอยซบเซาไปด้วย ประกอบกับพระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าธานีนิวตัิได้ทรงลาออกเนื่องจากต้องทรงพ้นจากต าแหน่งเสนาบดกีระทรวงธรรมการ  
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหพ้ระยาประมวลวชิาพูล (วงศ์ บุญหลง) เขา้รบัหน้าทีแ่ทน เมื่อวนัที ่
16 สงิหาคม พ.ศ. 2475 แต่ด ารงต าแหน่งอยูเ่พยีงปีเศษ กก็ราบถวายบงัคมทลูลาออก เนื่องจากต้อง
ยา้ยต าแหน่งหน้าทีจ่ากต าแหน่งเดมิ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหพ้ระยาปรชีานุสาสน์ (เสรมิ  ปัณ
ยารชุน) ด ารงต าแหน่งแทน แต่อยู่ในต าแหน่งไม่ถงึปี ก็ต้องกราบบังคมทูลลาออกอกี เนื่องจากมี
อาการเจ็บป่วย จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระยาประมวลวิชาพูล กลบัเข้ามารกัษาการใน
ต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จนกระทัง่ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให ้น.ท.หลวงศุภชลาศยั (ยศขณะนัน้) 
เป็นอธบิด ีกรมพลศกึษา เมื่อเดอืนเมษายน พ.ศ. 2477 ต าแหน่งอุปนายกสภากรรมการการจดัการ
ลกูเสอืแห่งชาต ิจงึตกมาอยูแ่ก่ อธบิดกีรมพลศกึษา นบัตัง้แต่บดันัน้        
 ความผนัผวนทางการเมอืงหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองยงัไม่มทีีส่ ิ้นสุด ทัง้นี้เนื่องจาก 
ได้มกีารเกดิปฏวิตัเิกดิขึน้ เรยีกกนัว่า “กบฏบวรเดช” การปฏวิตัคิรัง้นี้ปรากฏว่า ลูกเสอืได้เขา้ช่วย
ฝ่าย ราชการทหารอย่างกล้าหาญ จนได้รบัค าชมเชยจากฝ่ายทหารเป็นอนัมาก และในระหว่างที่มี
ความผนัผวนทางการเมอืงอยู่นี้ ได้มกีารประกาศในพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ
ฉบบัใหม่ซึ่งมผีลท าให้ต้องมกีารแก้ไขขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสอื พุทธศกัราช 2461 ไปด้วย 
ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบราชการบรหิารแผ่นดนินัน่เอง โดยให้มกีาร
ยบุสภากรรมการจดัการลกูเสอืมณฑล และใหม้คีณะกรรมการจดัการลกูเสอืจงัหวดัขึน้ โดยขึน้ตรงต่อ
สภากรรมการกลางจดัการลูกเสือและให้มคีณะกรรมการจดัการลูกเสืออ า เภอขึ้นโดยขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการจดัการลูกเสอืจงัหวดัท าหน้าทีบ่รหิารกจิการลกูเสอืจงัหวดัและอ าเภอ ในขณะเดยีวกนั
ไดม้กีารจดัรปูแบบการบรหิารราชการของกระทรวงธรรมการ มกีรมใหมเ่กดิขึน้คอื กรมพลศกึษา ซึง่
มกีารแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองต่าง ๆ โดยม ีกองลูกเสอื สงักดัอยู่ ในกรมพลศึกษาด้วย การ
ลกูเสอืไทยจงึอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมพลศกึษาตัง้แต่นัน้มา  

รฐับาลในสมยันัน้มนีโยบายจดัการฝึกหดัอบรมวชิาทหารแก่นกัเรยีนกระทรวงธรรมการจงึ
ออกระเบยีบว่าดว้ยคุณสมบตันิกัเรยีนทีจ่ะสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมวชิาทหาร คอืจะตอ้งสอบผ่าน
วชิาลกูเสอืเอกและยงัคงเป็นลกูเสอืประจ ากองอยูช่่วงระยะนี้กจิการลกูเสอืไดร้บัความเอาใจใส่จาก
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รฐับาลเป็นอย่างดทีัง้นี้เป็นผลสะทอ้นจากการทีล่กูเสอืไดช้่วยปราบจลาจล ท าใหร้ฐับาลเหน็
ความส าคญัของการลกูเสอื   

กจิการลกูเสอืของไทยยคุหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง ไดม้ลีกูเสอืเกดิขึน้อกีหนึ่งเหล่า คอื 
เหล่าสมทุรเสนา โดยทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงมพีระราชด ารวิ่าเป็นการสมควรทีจ่ะจดัการ
ฝึกอบรมเดก็ทีม่ภีูมลิ าเนาอยูใ่นทอ้งถิน่ทีส่มควรจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในวทิยาการทางทะเล 
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้กองลกูเสอืเหล่าสมทุรเสนาในจงัหวดัชายทะเล หรอืในทอ้งถิน่
ทีม่กีารคมนาคมทางน ้าตดิต่อกบัทะเล กใ็หต้ัง้กองลกูเสอืเหล่าสมทุรเสนาได ้ทีจ่รงิการลกูเสอืสมทุร
เสนานี้มใิช่เป็นของแปลกใหมใ่นรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วักไ็ดม้กีารฝึกฝน
อบรมตามจงัหวดัชายทะเลมาแลว้ โดยเลยีนแบบจาก “กองเสอืน ้ารกัษาพระองค”์ แต่ทว่า ในครัง้นัน้
ยงัมไิดม้กีารแยกหน่วย ประเภท หลกัสตูร และการฝึกฝนอบรมตลอดจนเครือ่งแบบใหต่้างกนัแต่
อยา่งใด คงใชว้ธิฝึีกรวม ๆ กนัไปในหน่วยของลกูเสอืเสนานัน่เอง หลงัจากทีม่กีารประกาศตัง้ 
การลกูเสอืสมทุรเสนาไดเ้พยีง 7 วนั พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั กท็รงสละราชสมบตัิ
ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2477 เป็นตน้ไป  
2.3 การลูกเสือไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รชักาลท่ี 8 

เมื่อพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่7ทรงสละราชสมบตัแิลว้พระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล กไ็ดเ้สดจ็ขึน้เถลงิถวลัยร์าชสมบตัสิบืสนองตามกฎมณเฑยีรบาลว่า 
ดว้ยการสบืสนัตตวิงศ์ต่อมา เป็นรชักาลที ่8 แห่งราชวงศ์จกัร ีขณะนัน้พระองคย์งัทรงพระเยาว์มาก 
ม ีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา และก าลงัประทบัศึกษาวิชาการอยู่ ณ ต่างประเทศ จงึต้องมคีณะ
ผูส้ าเรจ็ ราชการแทนพระองค ์บรหิารราชการแผ่นดนิในพระปรมาภไิธย 

การลูกเสือในยุคเริ่มต้นประชาธิปไตยนี้  มีความซบเซาอย่างมากเกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเมอืงภายในและภายนอกประเทศ วกิฤตการณ์ภายในนัน้ได้เกิดข้อขดัแย้งทัง้ในฝ่ายสถาบัน
บริหารและสถาบันนิติบัญญัติ จนถึงกับต้องยุบสภาเปลี่ยนรฐับาลใหม่หลายครัง้ วิกฤตการ ณ์
ภายนอกเกดิจากลทัธเิผดจ็การไดคุ้กคามสนัตภิาพของโลกโดยทัว่ไป จนเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 ใน
ปี พ.ศ.2482ประเทศไทยมกีรณีพพิาทเรื่องดนิแดนอนิโดจนีของฝรัง่เศสอกี จนถงึขัน้ปะทะกนัเป็น
สงครามทีม่ไิดป้ระกาศ แต่พอเรือ่งสงบลง ประเทศญีปุ่่ นกจ็ดุชนวนสงครามทางดา้นเอเชยีบูรพาเมื่อ8 
ธนัวาคม 2484 สงครามไดลุ้กลามมาถงึประเทศไทยดว้ย   

วกิฤตการณ์เหล่านี้มผีลกระทบถงึกจิการลกูเสอืไทยเป็นอนัมาก เพราะรัฐบาลไดห้นัไปสนใจ 
ด้านความมัน่คงของประเทศที่ส าคญักว่า และเมื่อสงครามเกิดขึ้นก็มผีลกระทบให้คู่สงครามตัด 
ความสมัพนัธ์ทางการทูตกนั เป็นผลให้ความสมัพนัธ์ของกจิการลูกเสอืนานาชาตติ้องหยุดชะงกัไป
ด้วย ประกอบรฐับาลในสมยันัน้ได้จดัมกีารจดัตัง้ยุวชนทหารขึน้มาซ้อนกบักิจการของลูกเสอื ทัง้นี้ 
เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการรบัสถานการณ์คบัขนัของโลก ซึ่งทวคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เจรญิเตบิโตขึน้แทนทีก่ารลูกเสอือย่างรวดเรว็ เป็นผลใหก้ารลูกเสอืยิง่ลดบทบาทลงจนถงึทีสุ่ดถงึกบั
ยุบลงกลายสภาพเป็นหน่วยหนึ่งขององคก์ารยุวชนทหาร เมื่อปี พ.ศ.2486 เป็นการสิ้นสุดสมยัของ
รชักาลที ่8 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 23 
 

กิจการลูกเสือนับตัง้แต่สถาปนาขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 ยงัไม่เคยมดีวงตราเป็น
สญัลกัษณ์ประจ าคณะคงใชเ้ครื่องหมายเป็นรปูเสอืตวัเลก็ ๆ ในท่าก าลงัย่าง เดนิยกเทา้หน้าขา้งขวา
ขึน้ทางหนึ่ง อยู่ภายในวงกลมธรรมดาบ้างก็เป็นรูปหน้าเสอืเฉย ๆ บ้างก็มคี าขวญัว่า “เสยีชพี อย่า
เสยีสตัย”์ อยู่ภายใต้หน้าเสอื ซึง่เครื่องหมายเหล่านี้เคยใชใ้นราชการเสอืป่ามาก่อน   ครัน้ทรงพระ-
กรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหส้ถาปนา ลกูเสอืขึน้ จงึไดใ้ชร้วมกนัเรือ่ยมา ในฐานะทีล่กูเสอืเป็นส่วนหนึ่งของ
เสอืป่า แต่มไิด้มกีารประกาศเป็นทางราชการไว้ แต่เมื่อมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมตีราประจ าคณะ
ลกูเสอืแห่งชาต ิเพราะสถาบนัต่าง ๆ ทีเ่ป็นราชการต่างกม็ตีราประจ าคณะของตนดว้ยกนัทัง้สิน้ และ
ลูกเสอืต่างประเทศทัว่โลกต่างก็ม ีดวงตราเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองทัง้สิน้ เพื่อใหเ้ขา้กบัหลกัสากล 
และสอดคล้องกบัการลูกเสอืนานาชาติ จงึจ าเป็นต้องมตีราคณะลูกเสอืแห่งชาติขึ้นโดยตราคณะ
ลูกเสอืแห่งชาตมิรีปู เฟอร ์เดล ลรี ์กบัรปูหน้าเสอืประกอบกนัและมตีวัอกัษรจารกึภายใตว้่า “เสยีชพี
อยา่เสยีสตัย”์  

เมื่อกิจการลูกเสอืได้เวยีนมาบรรจบในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2479 ครบ 25 ปี ทางสภา 
กรรมการกลางในขณะนัน้ไม่สามารถจะจดังานสมโภชเฉลิมฉลองให้ใหญ่โตได้การจัดงานชุมนุม 
ลูกเสือแห่งชาติก็ไม่สามารถจะจดัได้ ทัง้นี้ เพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ บีบบังคับอยู่ อุปนายกสภา
กรรมการกลางจงึได้มโีครงการที่จะสรา้งพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวพระผู้ 
พระราชทานก าเนิดลูกเสอืไทยโดยจะอญัเชญิประดษิฐานไว ้ณ สนามกฬีาแห่งชาต ิเพื่อแสดงความ
กตญัญกูตเวทต่ีอมาส านกันายกรฐัมนตรไีดม้ปีระกาศสรา้งพระบรมรปูเช่นเดยีวกนั จงึไดย้บุรวมสรา้ง
เป็นองคเ์ดยีวกนั และประดษิฐานอยู่ทีห่น้าสวนลุมพนิี กรุงเทพมหานครจวบจนทุกวนันี้  ดว้ยเหตุผล
ที่ว่า เนื่องจาก ระบอบการปกครองในปัจจุบนั เป็นประชาธปิไตยแล้วประกอบกบัขอ้บงัคบัลกัษณะ
ปกครองลูกเสอื พุทธศกัราช2461 ไดใ้ชม้าเป็นเวลานานแลว้และมกีารแก้ไขเพิม่เตมิกนัอกีหลายครัง้
จงึไดม้กีารออกพระราชบญัญตัลิกูเสอืพุทธศกัราช 2482 ขึน้ เป็นพระราชบญัญตัฉิบบัแรกของลูกเสอื
ในระบอบประชาธปิไตย ขอ้ความส าคญั คอื “ใหค้ณะลูกเสอืแห่งชาตมิสีภาพเป็นนิตบิุคคล” และในปี
เดยีวกนันี้ “เสอืป่า” ซึ่งได้หยุดชะงกัไปหลงัจากที่รชักาลที่ 6 เสดจ็สวรรคต แต่ไม่ได้มกีารประกาศ
ยก เลิกกิจการนี้ ใ นที่ ใ ด  ๆ  รัฐบาลจึง ได้ออกพระราชบัญญัติ ให้ทรัพย์สินกอง เ สือ ป่ า 
ตกเป็นของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิซึ่งมผีลเท่ากบัเป็นการประกาศเลกิล้มกองเสอืป่าให้สิ้นสภาวะไป
โดยปรยิาย จะเหน็ไดว้่ากจิการลูกเสอืไทยในสมยัรชักาลที ่8 นัน้ซบเซาเป็นอนัมาก จากวกิฤตการณ์
หลาย ๆ ด้านจวบจนสิ้นรชักาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล ซึ่งถูกลอบปลง 
พระชนม ์ณ พระทีน่ัง่บรมพมิาน เมือ่วนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2489 เวลา 09.00 น.  
2.4 การลูกเสือไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช (รชักาลท่ี 9) 

ในรชักาลของสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช การลกูเสอืไดเ้ริม่มกีารฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ และ
เพื่อให้กิจการลูกเสอืไทยได้ด าเนินการต่อไป จงึได้มกีารออกพระราชบญัญตัิลูกเสอื พุทธศกัราช 
2490 ซึ่งมหีลกัการคล้ายกับพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับปีพุทธศักราช 2482 แต่มสีาระส าคัญที่
เพิม่ขึน้ คอื “ก าหนดใหพ้ระมหากษตัรยิ ์ทรงด ารงต าแหน่งพระบรมราชูปถมัภค์ณะลูกเสอืแห่งชาติ” 
และได้มกีารโอนทรพัย์สินของลูกเสอืซึ่งตกเป็นขององค์การยุวชนทหารกลบัมาเป็น คณะลูกเสอื
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แห่งชาตอิย่างเดมิ ซึ่งเท่ากบัองค์การยุวชนทหารแห่งชาตติ้องสลายตวัไปด้วยตามพระราชบญัญตัิ
ฉบบัน้ี       

งานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาต ิซึง่จดัมาแล้ว 2 ครัง้ แต่ต้องหยุดชะงกัไปดว้ยวกิฤตการณ์ต่าง ๆ 
ไดว้่างเวน้ไปถงึ 24 ปี ทางราชการจงึไดก้ าหนดใหม้กีารจดังานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่3 ขึน้ ใน
ระหว่างวนัที ่20 - 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2497 ณ กรฑีาสถานแห่งชาต ิ 

พระราชบญัญตัิลูกเสอืพุทธศกัราช 2490ได้ก าหนดให้มเีหรยีญลูกเสอื 2 ชนิด คอื เหรยีญ
ลูกเสอืสรรเสรญิและเหรยีญลูกเสอืสดุด ีเหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิมกีารแบ่งเป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้ที่ 1 
ชัน้ที่ 2และชัน้ที่ 3 โดยถือเป็นเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชนิดหนึ่ง ส าหรบัพระราชทานแก่ลูกเสือผู้ม ี
ความดีความชอบที่ได้บัญญัติไว้เป็นชัน้ ๆ ไปส่วนเหรียญลูกเสือสดุดี มีชัน้เดียว โดยถือเป็น
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อกีชนิดหน่ึง ส าหรบัพระราชทานแก่ผูม้คีวามดคีวามชอบตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิว ้    

กจิการลูกเสอืในสมยันี้มคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และแพร่ขยายไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ใน
โรงเรยีนและประชาชนในปี พ.ศ.2507 รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัลิูกเสอืพุทธศกัราช 2507อกี 1 
ฉบบั เพื่อปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยลกูเสอืใหท้นัสมยัและเหตุการณ์โดยมหีลกัการส าคญั คอื         
มาตรา 5 ใหค้ณะลกูเสอืแห่งชาต ิประกอบดว้ยบรรดาลกูเสอืทัง้ปวงผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื  ผูต้รวจการ
ลกูเสอื กรรมการลกูเสอืและเจา้หน้าทีล่กูเสอื         
มาตรา 8 พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ        

พ.ศ. 2509ออกพระราชบญัญัติลูกเสือ (ฉบบัที่ 2) มหีลกัการที่ส าคญั แก้ไขมาตราที่ 43 
พระราชบญัญตัลิกูเสอืฉบบัแรก         

พ.ศ. 2528ออกพระราชบญัญตัลิูกเสอื (ฉบบัที ่3) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัการหลายประการ
ดว้ยกนัรวมทัง้ไดก้ าหนดใหเ้หรยีญลกูเสอืสดุดแีบ่งเป็น 3 ชัน้         

พ.ศ. 2530 ออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 4) มีหลักการส าคัญคือ ก าหนดให้มี
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นสริยิิง่รามกรีตลิกูเสอืสดุดชีัน้พเิศษ เพิม่ขึน้อกี 1 เหรยีญ         

นอกจากการมกีารออกพระราชบญัญตัิลูกเสอืฉบบัต่าง ๆ แล้ว กิจการลูกเสอืในสมยันี้ยงั
เขา้ถงึประชาชนทัว่ไปดว้ย โดยไดม้กีารฝึกอบรมลูกเสอืชาวบ้านรุ่นแรกของประเทศไทยณ หมู่บ้าน
เหล่ากอหก ต าบลแสงพา กิง่อ าเภอนาแหว้ อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เมื่อ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2514 
ม ีพ.ต.ต. สมควร หรกุิล ผูก้ ากบัลกูเสอืการต ารวจตระเวนชายแดน เขต 4 ในขณะนัน้ นายวโิรจน์ พลู
สุข อดตีศกึษาธกิารเขตเขตการศกึษา 9 จงัหวดัอุดรธานี นายสมเกยีรต ิพรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พรอ้มด้วยวทิยากรจากกองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดน 
เขต 4 และวทิยากรจากเขตการศกึษา 9 เป็นผูร้เิริม่จดัท าหลกัสตูรและด าเนินการฝึกอบรมปรากฏว่า
ไดผ้ลดเีป็นอนัมาก เมื่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเด็จนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิีนาถเสด็จ
พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการฝึกอบรม เมือ่19 มนีาคม พ.ศ. 2519 เป็นทีพ่อพระราชหฤทยั จงึ
ไดท้รงรบักจิการลูกเสอืชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตัง้แต่นัน้มา กจิการลูกเสอืชาวบ้านได้
แพรข่ยายไปทัว่ประเทศอยา่งรวดเรว็ ปัจจบุนัมลีกูเสอืชาวบา้นทัว่ประเทศไทยนบัเป็นพนัรุ่น 
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ส าหรบัด้านวิชาการและการฝึกอบรม นับว่ามคีวามก้าวหน้าอย่างมากทัง้การฝึกอบรม
ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืทุกประเภทและทุกระดบัและการฝึกอบรมของสมาคมลูกเสอืโลก ทัง้นี้เพื่อให้
เป็นเอกภาพ ทางด้านวชิาการทุกประเทศ รวมทัง้ได้มกีารตัง้กองลูกเสอืเหล่าสมุทรและกองลูกเสอื
เหล่าอากาศเพิม่ขึ้น ต่อมาได้มคี าสัง่ของกระทรวงศึกษาธกิารให้น าหลกัสูตรวชิาลูกเสอืเข้าอยู่ใน
หลกัสูตรของโรงเรยีนมกีารจดัตัง้กองลูกเสอืวสิามญัในโรงเรยีน จดัตัง้ค่ายลูกเสอืระดบัจงัหวดัและ
ระดบัอ าเภอทัว่ประเทศ เพื่อใชเ้ป็นทีฝึ่กอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและลกูเสอื        

ดา้นกจิกรรมของลูกเสอืภายในประเทศได้มกีารจดังานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาต ิจ านวนหลาย
ครัง้  และเป็นเจา้ภาพในการจดังานชุมนุมลูกเสอืเขตเอเชยี-แปซฟิิกครัง้ที ่5 เป็นเจา้ภาพในการจดั
ประชุมสมชัชาลูกเสอืโลกเขตเอเชยี-แปซฟิิก ในปี พ.ศ.2529 มคีณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ
หลายท่านได้ร ับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือโลกและ
กรรมการบรหิารลกูเสอืเขตเอเชยี-แปซฟิิก รวมทัง้มคีณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตไิดร้บัเกยีรติ
ใหไ้ดร้บัเหรยีญลกูเสอืโลก  

ศูนยฝึ์กอบรมผูบ้งัคบับญัชา-ลูกเสอืนานาชาต ิแห่งกลิเวลปารค์ ประเทศองักฤษไดทู้ลเกล้าฯ
ถวายเครื่องหมายแสดงคุณวุฒทิางลูกเสอืชัน้สูงสุดของโลกแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิล 
อดุลยเดช (เครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน) ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสอื
แห่งชาต ิและเป็นเพยีงพระองคเ์ดยีวในโลกทีไ่ดร้บัการทลูเกลา้ถวายเครือ่งหมายนี้ 

ด้านกจิกรรมต่างประเทศ ได้มกีารส่งผู้แทนเขา้ร่วมชุมนุมลูกเสอืโลก การชุมนุมลูกเสอืเขต
เอเชยีแปซฟิิกทุกครัง้ และงานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตขิองประเทศต่าง ๆ ทีไ่ดเ้ชญิมา   
การลูกเสอืในยุคนี้จงึนับได้ว่าเป็นยุคที่มคีวามก้าวหน้ารุ่งเรอืงมากที่สุดกว่าทุกยุคและมคีวามเจรญิ
รดุหน้าประเทศอื่น ๆ อกีหลายประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมลกูเสอืโลก ซึง่ปัจจบุนั (พ.ศ. 2559)มี
อยู่ทัง้หมด 163 ประเทศ มสีมาชกิกว่า 40 ล้านคน เป็นยุคที่มคีวามก้าวหน้ากว่าทุกยุคของการ
ลูกเสือไทย และทุกด้าน ทัง้ทางด้านอุดมการณ์ ด้านการบรหิารด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม 
นอกจากนี้ กจิกรรมบางอยา่งยงัมคีวามก้าวหน้าทีป่ระเทศอื่น ๆ ยงัไมม่นีัน่คอืลกูเสอืชาวบา้น ซึง่เป็น
กจิกรรมทีท่ าใหป้ระชาชนเกดิความรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และมคีวามสามคัคกีนั ตลอดจน
การรูจ้กัพฒันาตนเองและสงัคมในชุมชุนของตนใหด้ขีึน้เป็นอนัมาก  
 
วิธีด าเนินการขบวนการลูกเสือ 
3. โครงสร้างของการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   
โครงสร้างคณะลกูเสือแห่งชาติ                       
การบรหิารงานของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิสภาลกูเสอืไทย ตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ.2551  
ก าหนดใหส้ภาลกูเสอืไทยประกอบดว้ย  
(1) นายกรฐัมนตร ี เป็นสภานายก  
(2) รองนายกรฐัมนตร ี เป็นอุปนายก  
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(3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร  ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ ผู้บญัชาการทหารสูงสุด ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บญัชาการทหารเรอื ผู้
บัญชาการทหารอากาศ    ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธกิารสภากาชาดไทย อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมการ
ปกครองทอ้งถิน่ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้่าราชการจงัหวดั และผู้อ านวยการศูนยป์ฏบิตักิาร
ลกูเสอืชาวบา้น  
(4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กนิแปดสบิคนซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ตามพระราช
อธัยาศยั  ให้เลขาธกิารส านักงานลูกเสอืแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ  รองเลขาธกิารและ 
ผู้ช่วยเลขาธกิารส านักงานลูกเสอืแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการ สภาลูกเสอืไทยอาจมสีภานายก
กติตมิศกัดิ ์อุปนายกกติตมิศกัดิ ์และกรรมการกติตมิศกัดิ ์ซึง่จะไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้
สภาลกูเสอืไทยมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
(1) วางนโยบายเพื่อความมัน่คงและความเจรญิกา้วหน้าของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ 
(2) ใหค้ าแนะน าในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ 
(3) พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ       
คณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเ ป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
ประกอบดว้ย 
(1) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ  
(2) กรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ ปลดักระทรวงศึกษาธกิารและปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรอง
ประธานกรรมการ เลขาธกิารสภาการศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ 
สภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่ าราชการ 
กรงุเทพมหานคร ผูว้่าราชการจงัหวดั และผูอ้ านวยการศูนยป์ฏบิตักิารลกูเสอืชาวบา้น  
(3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กนิสบิหา้คน  ซึง่สภานายกสภาลกูเสอืไทยแต่งตัง้โดยค าแนะน า
ของกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตติาม(1) และ(2) ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมาจาก ภาคเอกชนไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่ง  

เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการเลขานุการ  รองเลขาธิการและผู้ช่วย 
เลขาธกิารส านักงานลูกเสอืแห่งชาติเป็นผูช้่วยเลขานุการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (3) มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้ แต่จะแต่งตัง้ตดิต่อกนัเกนิ 2 วาระมไิด ้                                    
ในกรณีทีก่รรมการตามวรรคหนึ่งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหด้ าเนินการแต่งตัง้กรรมการใหม่
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีก่รรมการพน้จากต าแหน่ง  และใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งเพยีงเท่า
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วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า  180 วันจะไม่
ด าเนินการแต่งตัง้แทนกไ็ด ้ 
            คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตมิอี านาจหน้าที ่ ดงัต่อไปนี้  
(1) ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของ   สภาลกูเสอืไทย  
(2)  ส่งเสรมิความสมัพนัธก์บัคณะลกูเสอืนานาชาต ิ                 
(3)  สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางการลกูเสอื  
(4)  สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง  
(5) จดัการทรพัยส์นิของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ 
(6) ใหค้วามเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ 
(7) ออกขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตติามทีร่ะบุไวใ้นพระราชบญัญตันิี้โดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
(8) วางระเบยีบและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบักจิการลกูเสอื  
(9) จดัท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลกูเสอืไทยพจิารณาตามมาตรา 12(3)  
(10) แต่งตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ                  
(11) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ
มอบหมาย  
(12) ก ากบัดแูล  สนบัสนุนและส่งเสรมิกจิการลกูเสอืชาวบา้น  
(13) จดัตัง้ต าแหน่งกติตมิศกัดิ ์ และต าแหน่งอื่นใดทีม่ไิดร้ะบุไวพ้ระราชบญัญตั ิ 
(14) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ลกูเสอื 
แห่งชาตหิรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย   
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เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
“มดง่ามกบัจกัจัน่” 

 
 เช้าวนัหนึ่งในฤดูฝน แต่แดดออกจดัด ีมดง่ามพวกหนึ่งจงึช่วยกนัขนเมลด็ขา้วที่หาไว้ไดใ้น
ฤดูร้อนออกตากแดด ขณะนัน้มจีกัจัน่ผอมเดนิโซเซผ่านมาเห็นเข้าจงึแวะเข้าไปหามดแล้วพูดว่า 
“ขา้พเจา้อดอาหารมาหลายวนัแล้ว หวิเต็มทน ขอทานขา้วให้ขา้พเจา้กนิสกัเมลด็สองเมลด็พอรอด
ตายจะไดห้รอืไม”่ 
 มดถามว่า “ก็ในฤดูร้อนซึง่เป็นหน้าเกีย่วข้าว มอีาหารอุดม ท่านไปท าอะไรเสยี จงึไม่หา
อาหารเกบ็เอาไวเ้ล่า” 
 จกัจัน่ตอบว่า “ขา้พเจา้หาเวลาว่างไม่ได้ เพราะฤดูแล้งเทีย่วรอ้งเพลงเล่นเพลนิไปวนัยงัค า่ 
จนสิ้นฤด ูครัน้ถงึฤดฝูนตกขา้วกง็อกเสยีหมดแลว้” 
 มดจงึเยย้ใหว้่า “อ้าว ! ดแีลว้ละเป็นไร ถ้าท่านรอ้งเพลงเพลนิไปในฤดูรอ้น ท าไมจงึไม่หดัร า
ในฤดฝูนเล่า” 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ขณะทีด่ีๆ  อยูถ่า้เราไมอุ่ตส่าหท์ าการงานสะสมทรพัยส์นิเอาไวใ้นเมือ่ถงึเวลาเจบ็
ไขไ้ดย้ากเรากจ็ะไดค้วามล าบากยากแคน้เป็นอย่างยิง่ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2  หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  3  การพฒันาตนเอง     เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืรูจ้กับทบาทของตนเองในฐานะพลเมอืงดไีด้ 

2. เน้ือหา 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรมแต่ละประเภท 
3.3 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
          4.2 เพลง หรอืเกม 
          4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแนะน าถงึรายละเอยีดการฝึกอบรม และการสอบไดเ้ครือ่งหมายวชิา
ลกูเสอืสวสัดภิาพนกัเรยีน หรอืวชิาลกูเสอืบรรเทาสาธารณภยั หรอืวชิาลกูเสอืพยาบาล หรอืวชิา
ลกูเสอืพฒันาชุมชน หรอืวชิาอื่นทีค่ณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตกิ าหนด 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอือภปิรายถงึความตอ้งการทีจ่ะเขา้รบัการฝึกอบรมวชิาลกูเสอื
เรือ่งอะไร 
 3) ผูก้ ากบัลูกเสอืด าเนินการจดัท าโครงการฝึกอบรมโดยใหลู้กเสอืทีม่คีวามต้องการเขา้
รบัการฝึกอบรมเขยีนใบสมคัร โดยผูก้ ากบัลกูเสอืก าหนดวนัและเวลาในการฝึกอบรม 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืด าเนินการจดัการฝึกอบรมตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย  ตรวจเครือ่งแบบ  ชกัธง เลกิ) 

 
5.  การประเมินผล  
 ประเมนิจากการเขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรม  ความสนใจใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  3 
 
เพลง 

โชคดี 
 

    ช่างโชคดวีนันี้มาพบเธอ (ซ ้า) 
     ฉนัดใีจจรงินะเออมาพบเธอสุขใจ 

    เธอนัน้อยูส่บายดหีรอืไร (ซ ้า) 
     มารอ้งร าเพลนิฤทยัใหห้วัใจสุขส าราญ 

    ตบมอืไปกนัใหพ้รอ้มเพรยีง (ซ ้า) 
     ยกมอืไวส้่ายหวัเอยีงใหพ้รอ้มเพรยีงตามกนั 

    แลว้หมนุกลบัปรบัตวัเสยีใหท้นั (ซ ้า) 
     มอืทา้วเอวซอยเทา้พลนัใหพ้รอ้มกนัเถดิเอย 

 
ใบความรู้ 
 
 หลกัสตูรการฝึกอบรมแต่ละประเภท 
 
 
 
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 

ลกูอ่ึงอ่างกบัแม่ 

ลูกอึ่งอ่างได้รบีมาเล่าให้แม่ของตนฟังอย่างตื่นตระหนกหวาดกลวัว่าตนเหน็แม่ววัเหยยีบพี่
น้องของมนัตายหมด“ตวัมนัใหญ่โตมากจะ้แมจ่๋า สตัวส์ีเ่ทา้อะไรกไ็มรู่ ้ลกูไมเ่คยเหน็มาก่อนเลยจะ๊แม่” 
แม่อึ่งอ่างจงึพองตวัใหใ้หญ่ขึน้ใหลู้กดูพรอ้มกบัถามว่า“ตวัมนัใหญ่เท่านี้ไดไ้หมลูก”ลูกอึ่งอ่างตอบแม่
กลบัไปว่า ไม่จ๊ะแม่ตวัมนัใหญ่กว่านัน้อกี แล้วแม่อึ่งอ่างจงึพองตวัให้ใหญ่ขึน้อกี แต่ลูกก็บอกว่าจะ
พองตวัใหใ้หญ่ซกัแค่ไหนกค็งไม่เท่าสตัวต์วันัน้ หรอกจ๊ะแม่แต่แม่อึ่งอ่างกไ็ม่ยอมหยุด กลบัพยายาม
เบ่งตวัใหต้วัพองขึน้อกี จนตนพุงแตกตายไปในทีสุ่ด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ท าสิง่ใดไมด่กู าลงัความสามารถของตนกต็อ้งพบกบัภยั อนัตรายแน่นอน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2 หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  4  การเย่ียมหน่วยงาน     เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 สามารถไปเยีย่มหน่วยงานต่าง ๆได้ 

  1.2 สามารถรายงานผลการไปเยีย่มหน่วยงานได้ 
2.  เน้ือหา 

การเยีย่มหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึประสบการณ์ในการไปตดิต่อหน่วยงาน
ต่างๆ 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหล้กูเสอืแต่ละคน หรอืกบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่คน
อื่นในกองไปเยีย่มหน่วยงานหรอืสถาบนั 2 แห่ง ทีไ่มผ่ดิศลีธรรมและมคีวามส าคญัในชวีติของ
ชุมชนในทอ้งถิน่ เช่นส านกังานเทศบาล สถานีต ารวจ สถานีต ารวจดบัเพลงิ โรงพยาบาล สถานี
วทิยหุรอืโทรทศัน์ ตลาดสดท่าเรอื เมรุเผาศพ ทีท่ าการไปรษณยีโ์ทรเลข ทีท่ าการโทรคมนาคม 
ส านกังานหนงัสอืพมิพ ์ศาลสถติยตุธิรรม ฯลฯ 

(3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืท ารายงานส่งว่าหน่วยงานหรอืสถาบนันัน้ ๆ ท าอะไร ได้
งบประมาณในการด าเนินงานมาจากไหน และมสี่วนเกี่ยวข้องกบัองค์การอื่นๆ อย่างไร แล้ว
น าเสนอในการประชุมกองครัง้ต่อไป 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์ตรวจ สงบนิ่ง แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
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(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนอรายงานการไปเยีย่มหน่วยงานหรอืสถาบนั ให้
กองลกูเสอืรบัทราบ 

(2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืในกองมสี่วนรว่มในการซกัถาม 
(3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปผลจากการทีล่กูเสอืออกไปเยีย่มหน่วยงาน

หรอื 
สถาบนั 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   
 

5.  การประเมินผล  
  5.1 สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรม ความสนใจ 
  5.2 ผลงานการปฏบิตักิจิกรรมและการรายงานผล 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 
 
เพลง 

 รอคอย 
         รอฉนัรอเธออยูแ่ต่ไมรู่เ้ธออยูห่นใด         เธอจะมา  ๆ  เมือ่ใด  นดัฉนัไวท้ าไมไมม่า 
       ฉนัเป็นห่วงฉนัเป็นห่วงตวัเธอ               นดัฉนัเกอ้ชะเงอ้คอยหา 
       นดัแลว้ท าไมไมม่า                             ลกูเสอืจา๋อย่าชา้เรว็หน่อย  รบีหน่อย  ๆ  เรง่
หน่อย  ๆ 

 
ย้ิม 

 
                                    ยิม้ยิม้กนัเถอะนะ        ยิม้แลว้พาคลายเศรา้ 
                                    ยิม้ท าใหค้ลายเหงา     ยิม้พาเราเพลนิใจ 
                                    ยิม้นัน้พาสุขล ้า          ท าเรือ่งยากเป็นง่าย 
                                    ยิม้ใหก้นัเมือ่ไร   เรือ่งรายจะกลายเป็นด ี
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เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
สิงโตกบัท่ีปรึกษา 

กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้มสีงิโตตวัหนึ่งถามแกะว่า“ลมหายใจของขา้มกีลิน่เป็นอย่างไรบ้าง”
เมื่อแกะดมแลว้จงึไดต้อบออกไปตามตรงว่า  “เหมน็มากเลยนะเจา้ป่า”สงิโตไดย้นิดงันัน้จงึโกรธมาก
จงึจบัแกะกินเสยี แล้วก็เรยีกหมาป่าเข้ามาถามค าถามเดยีวกนัหมาป่าเห็นว่าแกะถูกจบักินเพราะ
อะไรจงึตอบออกไปว่า “ไม่มกีลิน่เลยท่านเจา้ป่า” ค าตอบของหมาป่าที่ตอบออกมาท าให้สงิโตโกรธ 
จงึจบัหมาป่ากนิเสยีเพราะสงิโตคดิว่าหมาป่าเอาแต่ประจบ ไม่มคีวามจรงิใจกบัตนต่อมาสงิโตเรยีก
สุนัขจิ้งจอกเข้ามาถามบ้าง สุนัขจิ้งจอกจงึตอบออกไปว่า“วนันี้ข้าเป็นหวดั จมูกของข้าคงดมอะไร
ไมไ่ดก้ลิน่หรอกท่าน”สงิโตเหน็ว่าสุนขัจิง้จอกพดูมเีหตุผลจงึปล่อยตวัไป 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ถา้มปัีญญา กส็ามารถเอาตวัรอดได ้

 
 

ววักบัแมลงหว่ี 

ววัเป็นสตัวท์ีต่วัใหญ่และมพีละก าลงัมหาศาลแต่เมื่อมสีตัวต์วัเลก็ๆ อย่างแมลงหวีม่าก่อกวน
แถมท้าทายแทนที่ววัจะวางตนนิ่งเฉยแต่ววักลบัเขา้ทะเลาะต่อตไีม่ยอมให้แมลงหวี่คุยข่มตนซึ่งตวั
ใหญ่กว่าแมลงหวีจ่งึไดท้า้ต่อสูก้นั ถา้ใครชนะกแ็สดงว่าผูน้ัน้ยิง่ใหญ่กว่า เก่งกว่า และแขง็แรงกว่าเมื่อ
ววัไดย้นิดงันัน้กต็อบตกลงไปในทนัท ีแมลงหวีก่ไ็ดบ้นิตอมวนเวยีนอยู่รอบๆเขาและเหนือหวัของววั
แต่ววัไม่สามารถจะขวดิหรอืท าอะไรแมลงตวัน้อยตวันัน้ไดเ้ลยแมแ้ต่น้อยววัไดแ้ต่ต้องทนอบัอายกบั
บรรดาสตัวน้์อยใหญ่ทัง้หลาย ทีม่ามงุดกูนัเป็นจ านวนมากในบรเิวณนัน้ 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ถา้วางตนนิ่งเฉยไมวุ่่นวายกบัสิง่ทีไ่มคู่่ควร กไ็มต่อ้ง อบัอายเปลอืงตวั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2     หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  5  หน้าท่ีของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย  เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
บอกบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ในฐานะพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 

2.  เน้ือหา 
2.1 คุณลกัษณะของพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
2.2 การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 กระดาษปรูฟ๊ ปากกาเมจกิ  ฯลฯ 
3.3 ใบความรูเ้รือ่ง “พระราชด ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัค าพ่อสอนพระบรมราโชวาท 

พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยจรยิธรรมของการเป็นพลเมอืงด”ี 
3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธง สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึความหมายของค าว่า “พลเมอืงด”ี ลกูเสอืรว่มกนั
แสดงความคดิเหน็โดยยงัไม่ตอ้งสรปุ 
 (2) ผูก้ ากบัลูกเสอื แบ่งเอกสารเท่าจ านวนหมู่ลูกเสอื(ไม่ซ ้ากนั)ใหห้มู่ลูกเสอืร่วมกนั
ศกึษา และวเิคราะห ์ในประเดน็ 

-  คุณลกัษณะพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยควรเป็นอยา่งไร (พลเมอืงทีม่ ี
คุณลกัษณะทีด่ ี คอื  เป็นผูท้ีย่ดึมัน่  ในหลกัศลีธรรมและคุณธรรม มหีลกัประชาธปิไตยในการ
ด ารงชวีติ คอื มสี่วนรว่มในกจิการสาธารณะของชุมชน มคีวามรบัผดิชอบในชุมชน ปฏบิตัติน
ตามกฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  โดยมกีารช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั อนัจะก่อใหเ้กดิ
การพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ ใหเ้ป็นสงัคมและประเทศทีม่วีถิชีวีติแบบประชาธปิไตย
อยา่งแทจ้รงิ) 

-  แนวทางการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงตามวถิปีระชาธปิไตยควรท าอย่างไร(ดู
ใบความรูป้ระกอบ) 
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 (3)  สุ่มให้หมู่ลูกเสอืรายงานทลีะประเดน็ และให้หมู่อื่น ๆ ช่วยเพิม่เตมิในส่วนของ
ตนเอง ผูก้ ากบัลูกเสอืน าอภปิรายสรุป และช่วยเพิม่เตมิจนครบ โดยมอบหมายใหลู้กเสอืทุก
หมูจ่ดบนัทกึขอ้สรปุทีไ่ดเ้พื่อใชป้ฏบิตักิจิกรรมในคาบต่อไป 
 (4)  ผูก้ ากบัลูกเสอืมอบหมายใหแ้ต่ละหมู่ ศกึษาขอ้สรุปที่ได ้แลว้เขยีนบทละครสัน้ 
หมู่ละ 1 เรื่อง ทีเ่น้นพฤตกิรรมหรอืแสดงถงึคุณลกัษณะของพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
โดยใหเ้วลาในการแสดงหมูล่ะประมาณ 5 - 8 นาท ี

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   

4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1)  พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธง  สวดมนต ์ ตรวจ  สงบนิ่ง แยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

(1) ลกูเสอืแสดงละครสัน้ทลีะหมู ่หลงัจบการแสดงนายหมูอ่อกมาสรปุขอ้คดิใน 
ละครสัน้ “การกระท าทีเ่รยีกว่าพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย” 

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและหมูล่กูเสอือื่น ๆ แสดงความชื่นชมหรอืชมเชยใหก้ าลงัใจ 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ดแ้ละการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

เพื่อใหไ้ดช้ื่อว่าเป็น “ลกูเสอืประชาธปิไตย”  
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   

5.  การประเมินผล  
 ลกูเสอืมพีฤตกิรรมความเป็นประชาธปิไตยในการท างานในหมูล่กูเสอื  กองลกูเสอื  เช่น  
ความรว่มมอืการรบัฟังความคดิเหน็  การแสดงความคดิเหน็  การเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี เป็นตน้ 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 

เพลง 
 ค าขวญัลูกเสือ 

เกยีรตคิุณลกูเสอื  เราจะเทดิเหนือดวงฤทยัเรานัน้ 
เรามัน่ใจในค าขวญั  “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์   ไวจ้นตาย เรานัน้ 
ประพฤตตินสมกบัทีเ่ราเป็นลกูผูช้าย  ไวล้าย  ไลล้าย  ลกูเสอืไทย 
กลา้หาญการช่วยเหลอืนาๆ เมตตาโดยมเิลอืกว่าใคร 
เป็นมติรทีด่ขีองคนทัว่ไป  รว่มจติ  รว่มใจ  สามคัคมีวีฒันธรรม 
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ลกูเสือของชาติ 

  ชาตติอ้งการชายฉกรรจ ์ จรรโลงชาติ เอกราชคงอยูศ่ตัรขูาม 
 เกดิเป็นไทยฟันฝ่าพยายาม   รกัษาความเก่งกลา้สามคัค ี
  เหล่าลกูเสอืเชือ้ไทยใจนกัสู้  ตอ้งรอบรูทุ้กอยา่งทางไล่หนี 
 มคีวามสตัยส์ุจรติมติรไมตร ี   เพื่อศกัดิศ์รลีกูเสอืเชือ้ชาตไิทย 
 
ใบความรู้ 
 

ชุดท่ี 1 พระราชด ารสั 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานคุณธรรม  4  ประการ  แก่ข้าราชการและ
ประชาชน  ในคราวสมโภชกรงุรตันโกสนิทร ์200 ปี ความว่า  
 “ประการแรก  คอื  การรกัษาความสจั  ความจรงิใจต่อตวัเอง  รูจ้กัสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเอง  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมอืง  ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 ประการทีส่อง คอื การรูจ้กัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤตปิฏบิตัอิยู่ในความสจั ความดนีัน้ 
 ประการทีส่าม คอื การอดทน  อดกลัน้  และอดออม  ไมป่ระพฤตลิ่วงความสตัยส์ุจรติ  ไมว่่า
จะดว้ยเหตุประการใด 
 ประการที่สี่  คอื การรูจ้กัละวางความชัว่  ความทุจรติ  และรูจ้กัเสยีสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมอืง” 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
 “.....การฝึกฝนและปลกูฝังความรูจ้กัเหตุผล ความรูจ้กัผดิชอบชัว่ด ีเป็นสิง่จ าเป็นไม่น้อยกว่า
การใชว้ชิาการ เพราะการรูจ้กัพจิารณาใหเ้หน็เหตุเหน็ผล ใหรู้จ้กัจ าแนกสิง่ผดิชอบชัว่ดไีดโ้ดย
กระจ่าง ยอ่มท าใหม้องบุคคล มองสิง่ต่าง ๆ ไดล้กึลงไปจนเหน็ความจรงิ.....” 
(พระราชด ารสั  เมือ่วนัที ่ 26พฤศจกิายน 2516) 
ค าพ่อสอน 
 “....ความสามคัคีพร้อมเพรยีงกนั เป็นพื้นฐานที่ส าคญัยิง่ในการปฏบิตัิ บรหิารงานใหญ่ ๆ 
เช่น งานของแผ่นดนิ และความสามคัคนีี้จะเกดิมขีึน้มัน่คงได ้กด็ว้ยบุคคลในหมู่คณะมคีุณธรรมเป็น
เครือ่งยดึเหนี่ยวผกูพนัจติใจของกนัและกนัไว ้คุณธรรมเครือ่งยดึเหนี่ยวจติใจนัน้ 
 ประการหนึ่ง  ได้แก่  การให้  คอืให้การสงเคราะห์ช่วยเหลอืกนั  ให้อภยัไม่ถือโทษกนัให้
ค าแนะน าตกัเตอืนทีด่ต่ีอกนั 
 ประการที่สอง  ได้แก่  การมวีาจาด ี คอืพูดแต่ค าสจัค าจรงิต่อกนั  พูดให้ก าลงัใจกนั  พูด
แนะน าประโยชน์กนั  และพดูใหร้กัใครป่รองดองกนั 
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 ประการที่สาม  ได้แก่  การท าประโยชน์ให้แก่กนั  คอืประพฤตปิฏบิตัิตนให้เกดิประโยชน์
เกือ้กูลทัง้แก่กนัและกนั และแก่หมูค่ณะโดยส่วนรวม 
 ประการที่สี่  ได้แก่  การวางตนได้สม ่าเสมอ  อย่างเหมาะสม  คอื  ไม่ท าตวัดเีด่นเกนิกว่า
ผูอ้ื่นและไมด่อ้ยใหต้ ่าทรามไปจากหมูค่ณะ 
 หมู่ใดมคีุณธรรมเครื่องยดึเหนี่ยวกนัไว้ดงักล่าว  หมู่คณะนัน้ย่อมจะมคีวามเจรญิมัน่คงขึ้น
ดว้ยสามคัคธีรรม....” 
(พระราชด ารสั  พระราชทานแก่สามคัคสีมาคมในพระบรมราชูปถมัภใ์นการเปิดประชุม  ประจ าปี   
พ.ศ.2525ระหว่างวนัที ่10 – 11 เมษายน 2525) 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

“…. บา้นเมอืงไทยของเราด ารงมัน่คงมาชา้นาน เพราะคนไทยมคีวามพรอ้มเพรยีงกนั
เขม้แขง็  ถงึจะมคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้บา้งตามกาลตามสมยั  กเ็ป็นไปตามความปรารถนาของ
พวกเราเอาทีจ่ะท าใหป้ระเทศชาตเิจรญิก้าวหน้า  การท านุบ ารงุบา้นเมอืงนัน้  เป็นงานส่วนรวมของ
คนทัง้ชาต ิ จงึเป็นธรรมดาอยูเ่องทีจ่ะตอ้งมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้บา้ง  จะใหทุ้กคนทุกฝ่ายมคีวาม
คดิเหน็สอดคลอ้งกนัตลอดทุก ๆ เรือ่งไปยอ่มเป็นการผดิวสิยั  เพราะฉะนัน้แต่ละฝ่ายแต่ละคนจงึควร
ค านึงถงึจดุประสงคร์ว่มกนั  คอื  ความเจรญิไพบลูยข์องชาตเิป็นขอ้ใหญ่  ทุกฝ่ายชอบทีจ่ะท าใจให้
เทีย่งตรงเป็นกลาง  ท าความคดิความเหน็ใหก้ระจ่างแจ่มใส  ท าความเขา้ใจอนัดใีนกนัและกนัให้
เกดิขึน้  แลว้น าความคดิความเหน็ของกนัและกนันัน้  มาพจิารณาเทยีบเคยีงกนัโดยหลกัวชิาเหตุผล  
ความชอบธรรม  และความเมตตาสามคัค ี ใหเ้หน็แจง้จรงิ  ทุกฝ่ายจะสามารถปรบัเปลีย่นความคิด 
และวธิปีฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเขา้รปูเขา้รอยกนัไดทุ้กเรือ่ง.....”  
(พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึน้ปีใหม ่ พุทธศกัราช  2535 เมือ่
วนัที ่31 ธนัวาคม 2534) 
 

ชุดท่ี 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ความหมายของ  พลเมืองดี  ในวิถีประชาธิปไตย 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
 พลเมอืง  หมายถงึ  ชาวเมอืง  ชาวประเทศ  ประชาชน  และ 
 วถิ ี หมายถงึ  สาย  แนว  ทาง  ถนน 
 ประชาธิปไตย เป็นค าที่ประกอบด้วยประชา + อธิปไตย เมื่อ “อธิปไตย” แปลว่า “เป็นใหญ่” 
ประชาธปิไตยจงึหมายถงึ การที่ประชาชนผู้เป็นใหญ่มอี านาจการตดัสนิใจในสงัคมชุมชนที่ตนอาศยั
ผกูพนัอยู ่
 “พลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตย” จงึหมายถงึ  พลเมอืงทีม่คีุณลกัษณะทีด่ ี คอื  เป็นผูท้ีย่ดึมัน่  
ในหลกัศลีธรรมและคุณธรรม มหีลกัประชาธปิไตยในการด ารงชวีติ คอื มสี่วนรว่มในกจิการสาธารณะ
ของชุมชน มคีวามรบัผดิชอบในชุมชน ปฏบิตัตินตามกฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  โดย
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มกีารช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั อนัจะก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ ใหเ้ป็นสงัคมและประเทศที่
มวีถิชีวีติแบบประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ 
แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 1) ด้านสงัคม ได้แก่ 
  (1)  การแสดงความคดิอยา่งมเีหตุผล 
  (2)  การรบัฟังขอ้คดิเหน็ของผูอ้ื่น  และยอมรบัเมือ่ผูอ้ื่นมเีหตุผลทีด่กีว่า 
  (3)  การตดัสนิใจโดยใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ 
  (4)  ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่เสยีสละพรอ้มช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
  (5)  การเคารพกฎหมายและกตกิาต่าง ๆ 
  (6)  การมีจิตสาธารณะ คือ การรกัษาสาธารณสมบัติและการอาสาท างานเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม 
 2) ด้านเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
  (1)  การประหยดัและอดออมในครอบครวั 
  (2)  การซื่อสตัยส์ุจรติต่ออาชพีทีท่ า 
  (3)  การพฒันางานอาชพีใหก้า้วหน้า 
  (4)  การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

(5)  การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

  (6)  การเป็นผูผ้ลติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูบ้รโิภคทีม่คีวามพอเพยีง 
 (7)  อุตสาหะหมัน่เพยีรท างานดว้ยความรบัผดิชอบและอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ
และสตปัิญญา 

 3)  ด้านการเมือง ไดแ้ก่ 
  (1)  การเขา้มสี่วนรว่มรบัผดิชอบชุมชนสงัคม 
  (2)  การยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายทีม่อียูใ่นชุมชนสงัคม 
  (3)  การมคีวามอดทนต่อความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้และมุง่แสวงหาการแกไ้ขความ

ขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี
(4) ความรบัผดิชอบและซื่อสตัยต่์อหน้าทีโ่ดยไมเ่หน็แก่ประโยชน์ส่วนตน 
(5)  การกลา้เสนอความคดิเหน็ต่อส่วนรวม  กลา้เสนอตนเองเขา้รว่มกจิกรรมการเมอืง 

จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 
 จริยธรรม  หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิ จรยิธรรม  ทีส่่งเสรมิความเป็นพลเมอืง

ด ี เป็นไปตามหลกัคารวธรรม  สามคัคธีรรมและปัญญาธรรม  ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
1) ความสามคัค ี หมายถงึ  การยดึมัน่ในการอยูร่ว่มกนัโดยเคารพกตกิาทีต่กลงกนั 
2) ความกลา้ทางจรยิธรรม หมายถงึ  ความกลา้หาญทีจ่ะกระท าในสิง่ทีเ่หน็ว่าถูกตอ้ง เป็นธรรม 
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3) ความรบัผดิชอบ  หมายถงึ  การยอมรบัผลของการกระท าทีต่นเองเป็นผูก่้อขึน้ไมว่่าผล
ของการกระท านัน้เป็นผลทีด่หีรอืไมด่กีต็าม 

4) การเสยีสละ  หมายถงึ  การยอมเสยีผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผูอ้ื่น  หรอืสงัคมโดยรวม 
5) การตรงต่อเวลา  หมายถงึ  การรกัษาเวลาทีต่กลงกนัไว้ 

การส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
 เมื่อบุคคลปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตยแลว้  ควรสนับสนุนส่งเสรมิให้บุคคล
อื่นปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตยดว้ย  โดยมแีนวทางการปฏบิตัดิงันี้ 
 1.  ปฏบิตัตินใหเ้ป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตย  โดยยดึมัน่และใชห้ลกัคุณธรรม  จรยิธรรมของ
ศาสนาและหลกัการของประชาธปิไตย  ในวถิกีารด ารงชวีติประจ าวนัเพื่อนเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่คนรอบขา้ง 
 2.  เผยแพร่  อบรม  หรอืสัง่สอนโน้มน้าวบุคคลในครอบครวั  เพื่อนบ้านคนในสงัคมให้ใช้
หลกัประชาธปิไตยเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติประจ าวนั 
 3.  สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัตินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยการบอก
กล่าวหรอืช่วยประชาสมัพนัธ ์ โดยวธิต่ีาง ๆ เช่น เขยีนบทความเผยแพรผ่่านสื่อมวลชน  เป็นตน้ 
 4.  ชกัชวนหรอืสนับสนุนคนดมีคีวามสามารถในการมสี่วนร่วมกิจกรรมทางการเมอืงหรอื
กจิกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 5.  เป็นหเูป็นตาใหร้ฐัหรอืหน่วยงานของรฐัในการสนับสนุนคนด ีและป้องกนัดแูลมใิหค้นไมด่ี
ท าผดิกฎหมายบา้นเมอืง 
 การสนับสนุนใหผู้อ้ื่นปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตย  ควรเป็นจติส านึกทีบุ่คคล
พงึปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความเป็นประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ 
 
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 

 ราชสีห์กบัหมาป่า 
หมาป่าตวัหนึ่งออกล่าลกูแกะมาได ้ และก าลงัพยายามทีจ่ะน าซากลกูแกะผูน่้าสงสารนัน้

กลบัไปทีร่งั  แต่โชครา้ยทีม่นัไปพบกบัราชสหีอ์ดโซเขา้ตวัหนึ่ง  ราชสหีต์รงเขา้มาแยง่ลกูแกะนัน้
ทนัท ี ซึง่สรา้งความขุ่นเคอืงใหก้บัหมาป่ามากมนัตะโกนบอกราชสหีว์่า “ท่านไมน่ึกละอายใจบา้งหรอื
อยา่งไรทีท่ าตวัเป็นเหมอืนโจรรา้ย เขา้แยง่อาหารของขา้แบบนี้”ราชสหีไ์ดฟั้งดงันัน้กห็วัเราะรา่ แลว้
ตอบกลบัไปว่า “ตวัขา้น่ะร ึ ทีเ่จา้ประณามว่าเป็นไอโ้จรรา้ย  ฮ่ะ...ฮ่ะ...แลว้สิง่ทีเ่จา้กระท ามานัน้เล่า
เรยีกว่าความสุจรติหรอกร ึ ขา้ไมเ่ชื่อหรอกว่า  คนเลีย้งแกะจะคดิว่าเจา้เป็นผูบ้รสิุทธิ ์ ทัง้ ๆ ทีเ่จา้
ขโมยเอาลกูแกะของเขามาเช่นนี้!” 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   คนทีทุ่จรติ  ยากจะหาความยตุธิรรมจากผู้อื่นได ้
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นกกา 

รูก้นัทัว่ไปว่า  นกกาเป็นนกที่ขีข้โมย โดยเฉพาะอาหารแล้ว  นกกาขโมยได้เก่งนัก  กาจงึ
เป็นนกทีห่น้าดา้นทีสุ่ด  นอกจากนี้แลว้กายงัเป็นนกทีข่ ีร้ษิยาตารอ้น  เหน็นกตวัอื่นสวยกว่าตน  กา
เกดิความไมพ่อใจโดยเฉพาะนกยงูดว้ยแลว้  กาไมช่อบหน้าเอาเลย 

วนัหนึ่ง  กาลงส ารวจตรวจดูขนของตวัเองแลว้  รูส้กึไม่พอใจในความด าสนิทมดิหมมีองไม่
เหน็ความสวยงามส่วนไหน ๆเลย จงึไปเทีย่วหาขนนกยงูมาแซมขนของตน  เสรจ็แลว้กเ็ทีย่วโฆษณา
ว่าตวัเองเป็นนกทีส่วยงามกว่านกใด ๆ ในโลก  จนเป็นทีเ่กลยีดชงัของนกทัว่ไป  เพราะนกทัง้หลาย
เหน็แลว้กร็ูว้่ามใิช่ขนของกาจรงิ ๆ เป็นขนของนกยงู  จงึต่างพากนัมารุมจกิขนทีแ่ซมออกหมด  แต่
เพราะความหมัน่ไส้มากจงึช่วยกนัจกิขนด าของกาออกด้วย  กาจงึเหลอืแต่ตวัล่อนจอ้นน่าอับอาย 
ขายหน้าจรงิ ๆ  

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จงพอใจในสิง่ทีต่นมอียู ่ ไมฉ่กฉวยของผูอ้ื่น 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2     หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  6  ส่ิงดี ๆ ของฉัน      เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
วเิคราะหต์นเอง สามารถน าคุณสมบตัทิีด่แีละความสามารถพเิศษของตนไปใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์กบัตนเองและหมู่คณะ 
2.  เน้ือหา 

การรูจ้กัตนเองเพื่อการพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกม 
3.2 กระดาษวาดภาพสญัลกัษณ์ของลกูเสอืเครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบต าแหน่งลกูเสอื 
3.3 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธง สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่องหน้าที่ความรบัผิดชอบในกองลูกเสือ การประดับ
เครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบของนายหมู ่รองนายหมู ่พลาธกิารและการเลอืกหน้าทีข่องสมาชกิใน
หมูล่กูเสอืแต่ละหมู่ 
 2) ผู้ก ากับลูกเสือแจกกระดาษวาดภาพให้ลูกเสือแต่ละคนและให้ลูกเสือภายในหมู่
วเิคราะหศ์กัยภาพตนเองและท าแผ่นปลวิวาดภาพสญัลกัษณ์บอกความถนดัและความสามารถพเิศษ
ของตนทีเ่หมาะสม 
 3) ลูกเสอืประชาสมัพนัธ์แนะน าตนเอง ต่อสมาชกิคนอื่น ขอเข้ารบัการคดัเลือกเพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในหมู่ 
 4) เพื่อนในหมู่ลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปเลือกผู้ที่เหมาะสมในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ าแหน่งต่างๆในหมูล่กูเสอืโดยท าเป็นแผนภูมคิณะกรรมการผูน้ าหมูล่กูเสอืตดิบอรด์ไว้ 
 5) ผูก้ ากบัลูกเสอืและลูกเสอืในกองร่วมกนัประกาศคุณสมบตัแิละความสามารถในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องลกูเสอืแต่ละหมู ่เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความภาคภมูใิจในหน้าทีท่ีจ่ะปฏบิตัใินหมูแ่ละกอง
ลกูเสอื 
 6) ลูกเสอืสรุปและน าเอาความสามารถพเิศษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหมู่
คณะ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายลกูเสอืแต่งเครือ่งแบบใหถู้กตอ้งตามบทบาทหน้าทีข่องตนเองในหมู่
ลกูเสอืเพื่อเป็นแบบอยา่งส าหรบัลกูเสอืรุน่น้อง 
 
5.  การประเมินผล  

5.1 ลกูเสอืรูคุ้ณสมบตัทิีด่แีละความสามารถพเิศษของเพื่อน ๆ ไดร้อ้ยละ 90 ของกลุ่มเพื่อน 
5.2 ลกูเสอืภมูใิจและรูจ้กัจุดเด่นของตนในมมุมองของเพื่อน 

 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูใ้นตนเอง 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
เกม 
      เพ่ือนฉัน .....  คนเก่ง 

วิธีเล่น 
1.  ลกูเสอืนัง่รอบวง  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรอ้งเพลงพรอ้มปรบมอืใหจ้งัหวะ 
2.  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าฉลาดทีเ่ขยีนไวใ้นกระดาษมามว้นเป็นกอ้นกลมหรอืใส่ในกล่องกไ็ดส้่ง

ใหล้กูเสอืในวง 
3.  ลกูเสอืเมือ่รบักล่องฉลากมาแลว้ใหส้่งต่อไปใหเ้พื่อนลกูเสอืคนต่อไป 
4.  ผู้ก ากับลูกเสือหยุดร้องเพลงกล่องฉลากอยู่ที่ลูกเสือคนใด  ลูกเสือคนนัน้จะต้องบอก

ความสามารถของเพื่อนคนใดคนหนึ่งในหมู่หรอืในกองว่ามคีวามสามารถอะไรบ้างที่ผู้อื่นขอความ
ช่วยเหลอืได ้ เช่น  ตอกตะปเูก่ง รอ้งเพลง เล่านิทาน เล่นกตีา้ร ์ ตฉีิ่ง  รูร้กัตน้ไม ้ รอ้ยลกูปัด  สเกตภาพ 
พดูเลยีนเสยีงฯลฯ 
 
เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
    คนข้ีเหนียวกบัทองค า 

ชายคนหนึ่งเป็นคนขีเ้หนียว เขามกัจะเอาสมบตัฝัิงดนิ ไวร้อบๆ บา้นไม่ยอมน ามาใช้จ่ายให้
เกดิประโยชน์ต่อมาเขากลวัว่าจะไม่ปลอดภยัถ้าฝังเงนิทอง ไวห้ลายเเห่งเขาจงึขายสมบตัทิัง้หมดเเล้
วซือ้ทองค าเเท่งหนึ่ง มาฝังไวท้ีห่ลงับา้นเเลว้หมัน่ไปดูทุกวนัคนใชผู้ห้นึ่งสงสยัจงึเเอบตามไปดูทีห่ลงั
บ้าน เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสยีชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าในวนัต่อมาก็เสยีใจ ร้องห่ม
ร้ อ ง ไ ห้ ไ ป บ อ ก เ พื่ อ น บ้ า น ค น ห นึ่ ง เ พื่ อ น บ้ า น จึ ง เ เ น ะ น า แ บ บ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น ว่ า  
"ท่านกเ็อากอ้นอฐิใส่ในหลุมเเลว้คดิว่าเป็นทองค าส ิเพราะถงึอยา่งไรท่านกไ็มเ่อาออกมาใชอ้ยูเ่เลว้” 
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เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ของมคี่า ถา้ไม่น ามาท าใหเ้กดิประโยชน์กย็อ่มเป็นของไรค้่า 
แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2     หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  7   คู่ครองในฝัน     เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
เหน็คุณค่าของความเป็นสุภาพบุรษุ และสุภาพสตร  ี

2.  เน้ือหา 
คุณสมบตัสิ าคญัทีค่วรพจิารณาในการเลอืกคู่ครอง 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 กระดาษแผ่นเลก็ กระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด ปากกา  
 3.2 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนสนทนาเกีย่วกบัละครโทรทศัน์หลงัขา่วภาคค ่า ถงึพฤตกิรรม
ต่างๆของตวัละครและรว่มกนัวจิารณ์พฤตกิรรมของตวัละครทีต่นเองพบเหน็ 
  (2) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง แต่ละคนเขยีนคุณสมบตัขิองตนเองทีแ่สดงความเป็น
สุภาพบุรษุหรอืสุภาพสตรทีีเ่พศตรงขา้มจะตดัสนิใจเลอืกมาเป็นคู่ครองในอนาคตคนละ 3 ขอ้ 
ลงกระดาษแผ่นเลก็ แผ่นละ 1 คุณสมบตั ิ

 (3) เขยีนคุณสมบตัขิองเพศตรงขา้มทีต่นเองจะตดัสนิใจเลอืกเป็นคู่ครองใน 
 อนาคตคนละ 3ขอ้ลงกระดาษแผ่นเลก็แผ่นละ 1 คุณสมบตั ิ
 (4) น าไปจดัแยกประเภทคุณสมบตัสิุภาพบุรษุและสุภาพสตร ีโดยไมใ่ชเ้สยีง 

(5) นายหมูเ่ลอืกมาเพศละ 4 คุณสมบตัทิีม่ผีูเ้ขยีนมากทีสุ่ดและรองลงมา 
 ตามล าดบั  

 (6) รว่มกนัวเิคราะหค์วามหมาย และพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึแต่ละคุณสมบตัทิี่
ส าคญัของสุภาพบุรษุและสุภาพสตรทีีเ่พศตรงขา้มตอ้งการเป็นคู่ครอง 

 (7) สรปุผลกจิกรรมรายงานในกองลกูเสอืคาบต่อไป  
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย รวบรวม และสรุปคุณสมบตัิ
ของทัง้สองเพศเขยีนลงกระดาษปรูฟ๊ 
 (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายใหเ้ลอืกคุณสมบตัทิีส่ าคญัทีสุ่ดเหลอืเพศละ 3 ขอ้ ให้
กองลกูเสอืโหวตว่าจะตดัคุณสมบตัขิอ้ใดออกไป 
 (3)  ถามขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรมและการน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั (ในคุณสมบตัิ
ทีด่ที ัง้หมด เมือ่พจิารณาอย่างถ่องแท ้จะพบว่ามคีุณสมบตัทิีส่ าคญัมากน้อยต่างกนั) 

4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล 
สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมู ่และ

กองลกูเสอื 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึคุณค่าของการเป็นสุภาพบุรษุ      

และสุภาพสตร ี
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  7 
 
เพลง 
     พวกเดียวกนั 

  มาเถดิเรามามารว่มรอ้งเพลงกนั     พวกเราทัง้นัน้ลุกขึน้พลนัทนัที 
แลว้เรากห็นัหน้ามาหากนั  (ซ ้า)                ส่งยิม้ใหก้นัแลว้ปรบมอื 5 ท(ี 1 2 3 4 5 ) 
เสรจ็พลนักห็นักลบัมา                            สนุกหนกัหนา แลว้ส่ายเอว 5 ท ี ( 1 2 3 4 5 ) 
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เกม 
     ปิดตาเดินทาง 

วิธีเล่น  
 1.ลกูเสอืเขา้แถวตอนนายหมูอ่ยูห่วัแถว รองนายหมูอ่ยู่ถดัจากนายหมู ่น าเชอืกผกู

เอวนายหมูแ่ละลกูหมูทุ่กคนไมใ่หห้ลุดจากกนั 
 2.น าผา้ปิดตานายหมู ่และรองนายหมู ่ 
 3.เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น ใหล้กูเสอืพากนัเดนิโดยมนีายหมูน่ าหน้า และใหล้กูหมู่

จบัเอวต่อๆ กนัไปและหา้มลูกหมูบ่อกเสน้ทางนายหมูโ่ดยการพูด แต่ใหใ้ชส้ญัญาณอยา่งอื่นแทน  
 4.หากหมูใ่ดผดิกตกิาใหอ้อกจากการแข่งขนัหรอืมาเริม่เดนิใหม ่หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อน

เป็นหมูช่นะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าวค าชมเชย (เยล) ให ้ 
 

 
เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เดก็โลภ 

เดก็ชายคนหนึ่งอยากกนิลูกเกาลดัมาก จงึลว้งมอืลงไปในโถ เเลว้กอบเอาลูกเกาลดัจนเต็ม
ก ามอืเเละไม่สามารถเอามอืออกจาก ปากโถเเคบๆ ได้เดก็ชายจงึรอ้งไห้อยู่อย่างนัน้เพราะไม่ยอม
ปล่อยลกูเกาลดั ออกจากมอืเมือ่ผูใ้หญ่คนหนึ่งเดนิผ่านมาเหน็เขา้จงึว่า"ท าไมไมป่ล่อยลกูเกาลดัในมอื
เสยีก่อน ถ้าลว้งหยบิเกาลดั ทลีะลูกเดยีว กส็ามารถหยบิกนิได้จนอิม่เหมอืนกนั มอืกไ็ม่ตดิ ปากโถ
ดว้ย" 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ไดท้ลีะน้อย กส็ามารถเกบ็ใหเ้ป็นมากได ้
 
 

ตัก๊เเตนผูหิ้วโหย 

ตัก๊เเตนตวัหนึ่งไม่ได้กนิอาหารมาหลายวนัเเล้วมนัเดนิโซเซเพราะไรเ้เรงกระโดดมาจนถึง
ลานดนิ ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาวพวกมดก าลงัขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรงัมาตากให้
เเหง้ตัก๊เเตนจงึเดนิไปขอกนิเมลด็ขา้วโพดสกั 2-3 เมด็เพื่อประทงัชวีติ เเต่มดกลบัถามว่า ท าไมตอน 
ฤดรูอ้น ไมห่าเสบยีงอาหารกกัตุนไวต้ัก๊เเตนกต็อบว่าตนรอ้งเพลงเทีย่วเล่นไปตลอดฤดรูอ้น        "ถา้
เช่นนัน้ เจา้กค็วรจะเต้นร าไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเลว้กข็นเมลด็ขา้วโพดกลบัเขา้รงัไปให้พวก
ของตนกนิ 
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เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ควรขยนัท ามาหากนิ เพื่อใหม้พีอเพยีงในยามยาก 
แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี  2     หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  8  คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข ์    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงค ์
สามารถคดิเชงิบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั 

2.  เน้ือหา 
การคดิเชงิบวกเป็นการวเิคราะหห์าสิง่ดีๆ ทีม่อียูใ่นสถานการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั การ

ฝึกคดิเชงิบวกจะช่วยใหม้องโลกในแงด่ ีมคีวามหวงั และหาทางออกจากปัญหาไดง้่ายขึน้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 กระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด 
3.3 กรณศีกึษาเรื่อง นางฟ้ากบัซาตาน 
3.4 ใบความรู ้เรือ่ง ความคดิ 2 ประเภท 
3.5 เรือ่งเล่าทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม   
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืขออาสาสมคัรลกูเสอือ่านกรณศีกึษา เรือ่ง “นางฟ้ากบัซาตาน” 
2) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามในกองลกูเสอื ใหล้กูเสอืรว่มกนัแสดงความเหน็ และสรปุดงันี้ 

-  คดิว่าพมิจะรูส้กึอยา่งไร 
-  ความรูส้กึเช่นนี้มาจากความคดิอย่างไร 

3) ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัคดิว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ พมิควรจะคดิอย่างไร จงึจะไมเ่ป็น
ทุกข ์แต่ละหมู ่ระดมสมองใหไ้ดม้ากทีสุ่ดในเวลา 5 นาท ีแลว้เขยีนลงกระดาษปรูฟ๊ 

4) นายหมู่น าความคดิทุกขอ้มาโหวต ว่าความคดิขอ้ใดจะท าใหเ้กดิอารมณ์ทางบวก
มากกว่ากนั โดยใหส้มาชกิเลอืกไดค้นละ 2 ขอ้ แลว้รวมคะแนนเรยีงล าดบัคะแนนมากสุดและ
รองลงมา 

5) ส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอืทลีะหมู ่จนครบ 
6) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุ และเพิม่เตมิเรือ่ง ความคดิ 2 ประเภท ตามใบความรู ้ 
7) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามขอ้คดิทีไ่ดแ้ละการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
 สงัเกตพฤตกิรรมการคดิวเิคราะหก์ารใชเ้หตุผล  ความคดิความรูส้กึในการปรบัเปลีย่นมุมมอง 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี8 
เพลง 

หากว่าเราก าลงัสบาย 
หากว่าเราก าลงัสบายจงตบมอืพลนั(ซ ้า) 

หากว่าเราก าลงัมสีุขหมดเรื่องทุกขใ์ดๆ ทุกสิง่ 
มวัประวงิอะไรกนัเล่า จงตบมอืพลนั 

(ผงกหวัพลนั – กระทบืเทา้ – จงส่งเสยีงดงั – จงออกท่าทาง) 
 

กรณีศึกษา  
นางฟ้ากบัซาตาน 

พมิเป็นคนผวิคล ้า เกศเป็นคนผวิขาวและสวย มกัมคี าลอ้เลยีนเสมอว่า ใครอยากขาวใหไ้ป
อยูใ่กลพ้มิแลว้จะขาวทนัตาเหน็ พมิน้อยใจและแอบไปรอ้งใหอ้ยูเ่สมอ 

 
ใบความรู้ 

ความคิด  2 ประเภท 
 ลกัษณะความคดิของคนเราม ี2 ประเภท คอื 
คดิทางลบ  เป็นประเภททีค่ดิแลว้น าความทุกขม์าสู่ตนเอง ไดแ้ก่ 
 1) การตัง้ความหวงัไวส้งูเกนิไป ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 2) การคาดการณ์รา้ย  คดิถงึแต่สิง่ไมด่ทีีอ่าจจะเกดิหรอืไมเ่กดิขึน้กไ็ด้ 
 3) การต าหนิตนเอง หรอืมองตนเองว่าไรค้วามสามารถ เปรยีบเทยีบตนเองกบัผูอ้ื่น มองว่า
ตนเองมปีมดอ้ย หวัน่ไหวตามค าพดูคนอื่น 
 4) การไมอ่ยูก่บัปัจจบุนั  วติกกงัวลกบัอนาคตทีย่งัมาไม่ถงึ หรอืหมกหมุ่นอยูก่บัอดตีทีผ่่าน
ไปแลว้ และอยากแกไ้ขอดตีซึง่เป็นไปไมไ่ด้ 
คดิทางบวก  เป็นประเภททีค่ดิแลว้น าความสุขมาสู่ตนเอง ไดแ้ก่ 
 1) ตัง้ความหวงั และคาดการณ์ต่าง ๆ อยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ ทัง้ของตนเอง
และผูอ้ื่น ไมค่าดหวงัจนเกนิความสามารถทีจ่ะท าใหส้ าเรจ็ได้ 
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 2) ยอมรบัจดุด ีและจดุทีต่อ้งแกไ้ขของตนเอง อยา่งทีเ่ป็น ไมต่ าหนิหรอืเปรยีบเทยีบกบัคน
อื่น เน้นการพฒันาคุณค่าภายในทีส่ามารถสรา้งใหม้มีากขึน้ไดเ้รือ่ย ๆ เช่น ความสามารถทาง
สตปัิญญา ความมนี ้าใจช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความสามารถในการสื่อสารและมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น 
ฯลฯ มากกว่าการแกไ้ขรปูลกัษณ์ภายนอก ซึง่เป็นธรรมชาตทิีม่มีาของแต่ละบุคคล 
 3) มสีตอิยูก่บัปัจจุบนั  รูว้่าตนเองท าอะไร เพื่ออะไร คนอื่นไม่รู ้ไมเ่ขา้ใจ ไมเ่ป็นไร ใหอ้ภยั
เพราะเขาไมรู่ ้แต่เราตอ้งรูจ้กัตนเอง ท าความเขา้ใจตนเอง มแีผนส าหรบัอนาคต และท าปัจจบุนัใหด้ี
ทีสุ่ด เพื่อเป็นรากฐานทีด่สี าหรบัอนาคต และไมต่อ้งกงัวลกบัการอยากแกไ้ขอดตีซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้
 4) มองปัญหาว่ามทีางแกไ้ขเสมอ มองหาว่า “อะไรผดิ” ทีต่อ้งแก ้แทนการมองหาว่า “ใคร
ผดิ” เพื่อกล่าวโทษ 
 5) มองสิง่ทีเ่หลอือยูม่ากกว่าสิง่ทีข่าดหายไป หรอืหาสิง่ตอบแทนจากการสญูเสยี เช่น มอง
ความผดิพลาดเป็นครสูอนไมใ่หผ้ดิซ ้า มองการเยา้แหย่จากเพื่อนเป็นการสรา้งสมัพนัธภาพทีส่นิท
สนมต่อกนัมากขึน้ 
 6) มอีารมณ์ขนัเช่น มองการลอ้ของเพื่อนเป็นเรือ่งเล่นกนัสนุก ๆ ไมใ่ส่ใจเอามาเป็นอารมณ์ 

 

เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
ตดัเท่าไหร่ถึงจะพอ 

นายชุ่มชื่นอาศยัอยู่ในหมู่บ้านเลก็ๆแห่งหนึ่งใกลเ้ชงิเขา ทุกวนัเขาจะเก็บกิง่ไมแ้หง้จากเชงิ
เขาเพื่อน าไปขายใหช้าวบา้นใชท้ าฟืนส าหรบัหุงต้ม  ฟืนของนายชุ่มชื่นขายดบิขายดมีากเพราะเนื้อ
ไม้แห้งสนิทจุดง่ายติดง่าย เมื่อได้เงินกลับบ้านเขาก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจ าวั น    
 วนัหน่ึงภรรยานายชุ่มชื่นพดูกบัสามวี่า“เดนิเกบ็กิง่ไมแ้หง้ไปขายเมือ่ไหร่จะร ่ารวยสกัทฉีันว่า
นะ แทนทีจ่ะเกบ็กิง่ไม ้เปลีย่นเป็นไปตดัตน้ไมน่้าจะดกีว่า” 

รุง่เชา้นายชุ่มชื่นจงึออกตดัตน้ไมท้ีข่ ึน้รอบๆเชงิเขาขณะทีน่ายชุ่มชื่นก าลงัตดัต้นไมต้้นหนึ่งก็
มแีม่นกกางเขนตวัหนึ่งบนิมาขอรอ้งไม่ใหต้ดัต้นไมต้้นนัน้..แต่นายชุ่มชื่นไม่สนใจ คงตดัต้นไมต่้อไป 
จนไดไ้มก้องใหญ่ เมือ่น าไปขายกไ็ดเ้งนิมากขึน้กว่าเดมิ 

ดว้ยความโลภคราวนี้นายชุ่มชื่นจงึเกณฑญ์าตพิีน้่องมาช่วยกนัตดัตน้ไม ้ แต่มสีตัวป่์าฝงูหนึ่ง
มาขอร้องให้เลกิเพราะจะท าลายที่อยู่อาศยัและแหล่งอาหารของสตัว์เหล่านัน้ นายชุ่มชื่นไม่สนใจ
ยงัคงตดัตน้ไมต่้อไป 
 ..โค่น โค่น โค่น  ตดั  ตดั  ตดัไมใ้หญ่ ไมเ้ลก็ เรามาตดักนั!!! 

และแลว้กถ็งึวนัทีธ่รรมชาตลิงโทษเมื่อป่าไมเ้หลอืแต่ตอไม่มตี้นไมค้อยโอบอุ้มซบัน ้าฝน เมื่อ
พายุใหญ่มา ลม และฝนโหมกระหน ่า น ้าป่าจงึไหลบ่าพดัพาเอาท่อนซุงทีก่องไวม้าทบัถมหมู่บา้นจน
พงัพนิาศทัง้หมู่บ้านจมอยู่ใต้น ้า ตวันายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศยัอยู่บนหลงัคาบ้าน จงึเพิง่จะ
ส านึกไดถ้งึความผดิพลาดของตนเอง 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเบยีดเบยีนและท าลายธรรมชาต ิโดยไมค่ดิถงึผลกระทบต่อส่วนรวม จะถูก
ธรรมชาตลิงโทษ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  9   การเตรียมตวัก่อนส ารวจ    เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 สามารถวางแผนการเดนิทางส ารวจอยา่งเป็นขัน้ตอน 
 1.2 สามารถเตรยีมความพรอ้มเพื่อใชใ้นการเดนิทางส ารวจได ้
2.  เน้ือหา 
 การเตรยีมตวัก่อนส ารวจเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อใหก้ารเดนิทางส ารวจนัน้ส าเรจ็บรรลุ
วตัถุประสงค ์ในการเตรยีมตวัก่อนส ารวจนัน้มหีลายสิง่ทีต่อ้งจดัเตรยีมใหพ้รอ้มไดแ้ก่เรือ่งของการปฐม
พยาบาล ความปลอดภยั แผนทีแ่ละเขม็ทศิ เสน้ทาง  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบความรูเ้รือ่ง การเตรยีมตวัก่อนส ารวจ (การปฐมพยาบาล ความปลอดภยั แผนทีแ่ละ 

เขม็ทศิ เสน้ทาง ) 
          3.3 แผนที ่แสดงเสน้ทางการเดนิทางส ารวจ  

3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัอภปิรายกลุ่มเกี่ยวกบัการเตรยีมตวัก่อน
ส ารวจในเรือ่งของการปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั  แผนทีแ่ละเขม็ทศิเสน้ทางในการเดนิทาง
ส ารวจ 

  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอเกีย่วกบัการเตรยีมตวัก่อนส ารวจใน
เรือ่งของการปฐมพยาบาล ความปลอดภยั  แผนทีแ่ละเขม็ทศิเสน้ทางในการเดนิทางส ารวจ ในที่
ประชุมใหญ่ 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมู ่ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
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 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเตรยีมตัวก่อน

ส ารวจในเรื่องของ วชิาชาวค่ายรวมทัง้เรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทกัษะทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการเดนิทาง
ส ารวจ 
 (2) ผูก้ ากบัลูกเสอืใหลู้กเสอืแต่ละหมู่น าเสนอผลการอภปิรายเกี่ยวกบัการเตรยีมตวั
ก่อนส ารวจในเรื่องของวชิาชาวค่าย รวมทัง้เรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทกัษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เดนิทางส ารวจ ในทีป่ระชุมใหญ่ 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมู ่ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล  
 ลกูเสอืสามารถวางแผนการเดนิทางและสามารถเขยีนรายงานการส ารวจได้ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  9 
 
เพลง 

ยก ย่าง ยก 

 
ยก ยา่งยก ยก ยา่ง ยก เขา้ป่า forest ไปกบัฝงู mad dog หมู ่animal พากนัแตกตื่น 
ตีด๊ตะลวิ bird บนิสู่ sky butterfly ด๊อมดม flower ด๊อมดม flower แขนกบ็อกว่าแขนขากบ็อก
ว่าขา ดอกไมป่้าจะมา beautiful 

รองเท้าสึก 

หนึ่งกโิลเมตรเดนิมา รองเทา้สกึ (ซ ้า) รองเทา้ทะลุเป็นร ู(ซ ้า) 

1, 2 สองกโิลเมตร เดนิมา รองเทา้สกึ (ซ ้า) รองเทา้ทะลุเป็นร ู(ซ ้า) 

1, 2, 3 สามกโิลเมตร เดนิมา รองเทา้สกึ (ซ ้า) รองเทา้ทะลุเป็นร ู(ซ ้า) 

1, 2, 3, 4 สีก่โิลเมตร เดนิมา รองเทา้สกึ (ซ ้า) รองเทา้ทะลุเป็นร ู(ซ ้า) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สบิกโิลเมตร เดนิมา รองเทา้สกึ (ซ ้า) รองเทา้ทะลุเป็นร ู(ซ ้า) 
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ใบความรู้  
การเตรียมตวัก่อนส ารวจ 

 ในการเดนิทางส ารวจนัน้ ควรเตรยีมตวัก่อนการส ารวจให้เป็นอย่างดสีิง่ที่ควรค านึงถงึเป็น
อนัดบัแรกคอืเรือ่งของความปลอดภยั  คณะเดนิทางส ารวจจะตอ้งจดัเตรยีมเวชภณัฑย์าทีจ่ าเป็นต่าง 
ๆ เพื่อไว้ใช้ในการปฐมพยาบาลหากมผีู้ร่วมเดินส ารวจป่วย เกิดอุบตัิเหตุ หรอืพบผู้คนทัว่ไปที่
ต้องการความช่วยเหลือ  คณะผู้เดนิทางส ารวจทุกคนต้องมคีวามรู้สามารถท าการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได ้ และใหศ้กึษาเสน้ทางที่จะเดนิส ารวจนัน้เป็นอย่างด ีพรอ้มทัง้มคีวามรู ้ความช านาญใน
การใชแ้ผนทีแ่ละเขม็ทศิ ไดพ้อสมควรนอกจากนัน้คณะเดนิทางส ารวจจะตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งของวชิา
ชาวค่าย รวมทัง้จดัเตรยีมเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร ให้พรอ้มคณะผู้เดนิทาง
ส ารวจทุกคนต้องมทีกัษะทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการเดนิทางส ารวจ เช่นการสงัเกต การจ า การสะกดรอย 
เงือ่น เป็นตน้ 
 
เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 

คนตดัไม้กบัสุนัขจ้ิงจอก 
 

          คนตดัไมพ้าสุนขัจิง้จอกเขา้ไปซ่อนทีข่า้งกระท่อม เมือ่ถูกขอความช่วยเหลอืพวกล่าสตัว์    
จงูหมาล่าเนื้อมาถงึกถ็ามคนตดัไมว้่าเหน็สุนขัจิง้จอกหรอืไม่ "ไมเ่หน็เลยเพื่อนเอ๋ย"คนตดัไมป้ฏเิสธ 
แต่กช็ีน้ิ้วไปทางขา้งกระท่อมพวกล่าสตัวไ์ม่เขา้ใจสญัญาณบอกใบน้ัน้จงึพากนักลบัไปสุนขัจิง้จอกรอ
อยูอ่กีสกัครูก่อ็อกมาจากทีซ่่อนแลว้วิง่ผ่านหน้าคนตดัไมไ้ป คนตดัไมจ้งึรอ้งขึน้ว่า"ขา้ช่วยชวีติเจา้ไว ้
เจา้ไมข่อบคุณเขา้เลยหรอื""ลิน้ของเจา้ไมต่รงเหมอืนนิ้วของเจา้เลยนะจะใหข้อบใจไดอ้ยา่งไร"สุนขั
จิง้จอกกล่าวแลว้กว็ิง่เขา้ป่าไป 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนไมซ่ื่อ ยอ่มไมม่ผีูใ้ดนบัถอื 

 
สนัุขจ้ิงจอกกบัลา 

 
วนัหนึ่ง สุนัขจิง้จอกเดนิไปพบสงิโตที่กลางป่า มนัรูว้่าสงิโต จะต้องจบัมนักนิเป็นอาหารแน่ๆ สุนัข
จิง้จอกจงึรบีกล่าวกบั สงิโตว่า  "ขา้รูจ้กัลาตวัอ้วนตวัหนึ่ง ขา้จะไปหลอกมนัมาให้ท่าน"หลงัจากนัน้
สุนขัจิง้จอกกร็บีไปหลอกพาลามาทีก่ลางป่าลายอมตามมาเพราะไดเ้คยตกลงท าสญัญาเป็นเพื่อนตาย 
ต่อกนัมานานแลว้เมือ่ลาเดนิเขา้ไปตดิกบัทีส่งิโตวางไว ้สงิโตกห็นัไปตะปบสุนขัจิง้จอกก่อน 
เพราะคดิว่าลานัน้เกบ็ไวก้นิทหีลงัสุนขัจิง้จอกกไ็ด้ 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนไม่ซื่อกบัมติรสหายยอ่มไมม่ใีครอยากคบหา 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  3  การเดินทางส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  10  กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ    เวลา 1 ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 สามารถปฏบิตักิจิกรรมระหว่างการเดนิทางส ารวจได้ 
2.  เน้ือหา 
 การปฏบิตักิจิกรรมระหว่างการเดนิทางส ารวจ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบความรู ้เรือ่งกจิกรรมระหว่างเดนิทางส ารวจ 
3.3เรือ่งเล่าทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึประสบการณ์ในการเดนิทางไปยงัสถานที่
ต่าง ๆ ของลกูเสอืเช่น การไปท่องเทีย่ว ทศันศกึษา การปฏบิตักิจิกรรมหว่างเดนิทาง   
เป็นตน้ 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงเกีย่วกบัการปฏบิตักิจิกรรมระหว่างเดนิทางส ารวจ  
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งหมูล่กูเสอืใหอ้อกเดนิทางส ารวจ พรอ้มแจกใบงานใหล้กูเสอืได้
ปฏบิตักิจิกรรมระหว่างเดนิทางส ารวจ (สเกต็ภาพสถานทีส่ าคญัระหว่างทาง สเกต็ภาพภมูิ
ประเทศ ส ารวจอาชพีของประชาชน สะกดรอย คาดคะเน ฯลฯ) 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนอผลงานต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุถงึผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล  
 ลกูเสอืสามารถปฏบิตักิจิกรรมระหว่างการเดนิทางส ารวจได ้
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  10 
 
เพลง 

เดินทางส ารวจ 

มา มา เถดิพวกเรา  จบัมอืกนักา้วเดนิไป 
บา้นเราแสนสุขใจ    ธรรมชาตมิากมายวดัวากม็ ี
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่    แหล่งท่องเทีย่วท าเราสุข ี
ส ารวจใหด้ ี   ชุมชนเรานี้มอีะไร 
 

อย่าเกียจคร้าน 

อยา่เกยีจครา้นการท างานนะพวกเรา   งานหนกังานเบาเหนื่อยแลว้เราพกัผ่อนกห็าย 
ไมท่ างานหลบหลกีงานดว้ยเกยีจครา้นเอาแต่สบาย   แก่จนตายขอท านายว่าไมเ่จรญิ 

 
ใบความรู้  
    กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

 ในการเดนิทางส ารวจนัน้ ระหว่างทางคณะเดนิทางส ารวจจะต้องปฏบิตัิกจิกรรมให้ส าเรจ็
บรรลุวตัถุประสงค์และปลอดภยั เช่น สเก็ตภาพสถานที่ส าคญัระหว่างทาง สเก็ตภาพภูมปิระเทศ 
ส ารวจอาชพีของประชาชน สะกดรอย คาดคะเน เป็นตน้  
 
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
      

สนัุขจ้ิงจอกกบัฝงูเหลือบ 
 
เมน่ตวัหนึ่งเดนิผ่านมาเหน็สุนขัจิง้จอกบาดเจบ็ตดิอยูใ่นซอกหนิ รมิล าธารมเีหลอืบฝงูใหญ่ 

ตอมดดูเลอืดของมนั เม่นเวทนาจงึเอ่ยว่า "ขา้จะไล่พวกเหลอืบเหล่านัน้ใหด้ไีหม” สุนขัจิง้จอกส่าย
หน้าแลว้ว่า"ขอบใจเพื่อนเอ๋ยถา้ท่านไล่เหลอืบฝงูนี้ไปฝงูใหมท่ีห่วิโซกจ็ะมาตอมดดูเลอืดขา้อกี แต่ฝงู
นี้มนัอิม่แลว้มนักอ็ยูเ่ฉยๆขา้จงึไมเ่จบ็ปวดมากนกั" 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เมือ่สิน้คนทีไ่ดผ้ลประโยชน์จากเรา กอ็าจมคีนใหม่ๆ  ทีห่วงัผล ประโยชน์จากเรา
เขา้มาในชวีติอกีจนได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  11 การรวบรวมข้อมลูและการรายงาน   เวลา 2 ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 สามารถรวบรวมขอ้มลูระหว่างการเดนิทางส ารวจและเขยีนรายงานการเดนิทางส ารวจได ้
2.  เน้ือหา 

การรวบรวมขอ้มลูระหว่างการเดนิทางส ารวจและการรายงานการเดนิทางส ารวจ  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1แผนภมูเิพลง 
3.2ใบความรู ้
3.3เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึการเดนิทางส ารวจ โดยใหล้กูเสอืได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทีผ่่านมา 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแนะน าใหล้กูเสอืรูจ้กัวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีพ่บเหน็ใน
ระหว่างการเดนิทางส ารวจ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งหมูลู่กเสอืเพื่อวางแผนก าหนดรปูแบบสมดุบนัทกึไวส้ าหรบั
เกบ็ขอ้มลูในการเดนิทางส ารวจ   

(4)ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืน าเสนอรปูแบบสมดุบนัทกึ  โดยผูก้ ากบัลกูเสอืให ้
ค าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมูห่มูล่กูเสอืปรบัปรงุสมุดบนัทกึของตนเองตามความ
เหมาะสม 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
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 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนถงึเรือ่งการออกแบบสมดุบนัทกึ
ขอ้มลูในการประชุมกองครัง้ทีผ่่านมา 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและน าไปสู่การเขยีนรายงาน
การเดนิทางส ารวจ 

 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืวางแผนก าหนดรปูแบบวธิกีารเขยีน
รายงาน หลงัการเดนิทางส ารวจ   

 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืน าเสนอรปูแบบวธิกีารเขยีนรายงาน  โดยผูก้ ากบั
ลกูเสอืใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมู ่ หมูล่กูเสอืปรบัปรงุแบบแสดงรายงานการเดนิทางส ารวจ
ตามความเหมาะสม 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 

 

5.  การประเมินผล  
 ลกูเสอืสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างการเดนิทางและเขยีนรายงานการส ารวจได้ 
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เพลง 

สามคัคีร่วมใจ 

สามคัครีว่มใจ เรว็ไวช่วยกนัท าการงานดว้ยความส าราญเรงิใจ 
มาช่วยกนัซเิรว็ไว จะไดเ้สรจ็ทนัใดใครๆกพ็ากนัยกยอ่ง 

 
 

เงาะหรือแงะ 

   เงาะหรอืแงะมนัแปลกดแีฮะน่ีแงะหรอืเงาะ 
   กลม ๆ แลว้มขีนดว้ย (ซ ้า)  โอแ้มค่นสวยน่ีเงาะหรอืแงะ 
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ใบความรู้  
    การรวบรวมข้อมลูและการรายงาน 
 
 ในการเดนิทางส ารวจนัน้ คณะเดนิทางส ารวจควรมสีมดุบนัทกึในการเดนิทางส ารวจ เพื่อเกบ็
ไว้เป็นหลกัฐานในการสอบวชิาการเดนิทางส ารวจต่อไป และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
เดนิทางส ารวจมาศกึษาหาความรู ้และจดัท ารายงาน 
 การท าแบบรายงานการส ารวจ 
 ลกูเสอืควรจะมกีารบนัทกึสิง่ต่าง ๆ ลงในสมดุบนัทกึเหมอืน ๆ กนั ดว้ยการกระท าดงันี้คอื 
 1. แบบฟอรม์รายงานจะต้องบอกให้ทราบถึง วนั เดอืน ปี ที่ก าลงักระท ากิจกรรมเดินทาง
ส ารวจ 
 2. เวลา แสดงรายละเอยีดว่า เวลาเท่าไหรข่องวนันัน้ ๆ ใชบ้อกเวลาแบบ 24 ชัว่โมง 
 3. รายงานอยา่งละเอยีดโดยเฉพาะอย่างยิง่รายการทีส่ าคญัๆ 
 4. บอกระยะทางเป็นกิโลเมตร บอกต าแหน่งที่ตัง้ของสถานที่ต่าง ๆ หรอืจะบอกระยะห่าง
จากจดุหนึ่งไปยงัอกีจดุหนึ่งกไ็ด ้
 5. ตอ้งมแีผนทีส่งัเขป ท าอยา่งประณตีและสะอาดเรยีบรอ้ย ซึง่ลกูเสอืจะตอ้งเขยีนสญัลกัษณ์
แทนสิง่ต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง เช่น ถนน ทางรถไฟ แมน่ ้า สะพาน เป็นตน้ 
 

แบบแสดงรายงาการเดินทางส ารวจ 
 

วนั  เดือน  ปี เวลา รายการ ระยะทาง 
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เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 

     กวางป่ากบัพวงองุ่น 

กวางป่าวิง่ไปในเพงิองุ่นเพื่อซ่อนตวัจากการตามล่าของนายพราน “ขอใหข้า้ซ่อนตวัดว้ยเถดิ
นะองุ่น"กวางป่ากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นกอ็นุญาตเมื่อพรานตามมาถงึบรเิวณนัน้แต่ไม่พบกวางป่า 
ก็จงึ วิง่ไปอกีทางหนึ่งกวางป่าเห็นว่าปลอดภยัแล้วจงึกดัพวงองุ่นอย่างเอรด็อร่อย "เจ้ากินข้าท าไม
เพื่อนเอ๋ย "ตวัองุน่ถามอยา่งน้อยใจ กวางป่าจงึว่า" ถา้ขา้ไมก่นิเจา้ กม็คีนอื่นมากนิเจา้อยูด่นีัน่แหละ"
ขณะทีก่ดักนิพวงองุ่นเอง พรานอกีคนหนึ่งผ่านมาเหน็ว่ามบีางสิง่เคลื่อนไหวอยู่ใต้เพงิองุ่นจงึเลง็ธนูยงิ
ใส่กวางป่าทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนไมรู่บุ้ญคุณคนมกัประสบความหายนะ 
 
 
     สนัุขจ้ิงจอกในดงหนาม 
 

สุนัขจิง้จอกตวัหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ ของชาวบา้นมากนิเป็นประจ าวนัหนึ่งพวก
ชาวบ้านให้พรานดกัซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจงึรบีวิง่หนี ออกจาก
หมู่บา้นโดยเรว็พรานยงัคงไล่ล่าตามมาตดิๆ สุนัขจิง้จอกจงึกระโดด เขา้ไปซ่อนตวัในดงหนามทีช่าย
ป่าหนามอนัแหลมคมทิม่ต าสุนัขจิง้จอกจนเจบ็ปวดไปทัง้ตวั มนัตดัพอ้ดงหนามว่า "ท าไมต้องท ารา้ย
เราด้วย ในเมื่อเราไม่เคยท ารา้ยเจา้"ดงหนามจงึตอบว่า ลูกไก่และแม่ไก่ก็ไม่เคยท ารา้ยสุนัขจิง้จอก
เช่นกนัและการทีก่ระโดดเขา้มากท็ าใหก้ิง่กา้นของดงหนามหกัรานไปไม่น้อย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ก่อนจะต าหนิว่าใคร ควรยอ้นดตูนเสยีก่อนว่าเคยท าผดิ เช่นนัน้มาก่อนหรอืไม่ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  4    การแสดงออกทางศิลปะ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  12  การแสดงออกทางศิลปะ    เวลา  3  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.1 เพื่อใหล้กูเสอืมกีารพฒันา ในเรือ่งการรูจ้กัคุณค่าของศลิปะ  

1.2 เพื่อใหล้กูเสอืมสี่วนรว่ม ในงานศลิปะประเภทต่างๆ 
2. เน้ือหา  

การแสดงออกทางดา้นศลิปะ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 อุปกรณ์ประกอบการแสดงออกทางดา้นศลิปะ 
3.3 ใบความรู ้ 
3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนารว่มกนัเกีย่วกบังานศลิปะ และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการท างานดา้นศลิปะ 

 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบังานศลิปะตามขอบข่ายทีก่ารลกูเสอืก าหนด  
(3) ผูก้ ากบัลกูเสอื และลกูเสอืรว่มกนั แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัโอกาสทีล่กูเสอืจะ

ไดแ้สดงออกทางดา้นศลิปะทีเ่หมาะสมหรอื การเขา้รว่มกจิกรรมศลิปะดา้นต่างๆ  
 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปถงึองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาเรือ่ง
ศลิปะ 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนา และทบทวนเกีย่วกบัเรือ่งศลิปะในสปัดาห์
ทีผ่่านมา 
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    (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายลกูเสอืรว่มกนัวเิคราะห ์ความสนใจทางดา้นศลิปะ ของ
ตนเอง และหมูล่กูเสอื แลว้เลอืกแสดงออกดา้นศลิปะทีต่นเอง และหมูล่กูเสอืสนใจหรอืถนดั  

 (3)  ลกูเสอืน าเสนอแนวทางการแสดงออกของตนเอง และของหมู ่ใหก้องลกูเสอื
ไดร้บัทราบ และใหข้อ้เสนอแนะ  

 (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืวางแผนฝึกซอ้ม เพื่อจดัการแสดงในชัว่โมง
สปัดาหต่์อไปโอกาสทีเ่หมาะสม 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนองานการแสดงออกดา้นศลิปะทีไ่ดน้ัดหมายไวใ้น
สปัดาหท์ีผ่่านมา ใหก้องลกูเสอืไดร้บัชม 

(2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัแสดงความชื่นชมถงึการแสดงออกดา้นศลิปะ
ของลกูเสอืแต่ละคนและของหมูล่กูเสอืแต่ละหมู ่ 
  (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืวางแผนฝึกซอ้ม และพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อ

จดัการแสดงต่อไปโอกาสทีเ่หมาะสม 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 โอกาสการจดัการแสดงทางดา้นศลิปะทีเ่หมาะสมไดแ้ก่ วนัส าคญัต่างๆ เช่นวนัเดก็ วนัส าคญั
ทางดา้นศาสนา ชาต ิพระมหากษตัรยิ ์วนัส าคญัทางลกูเสอื และการอยูค่่ายพกัแรม 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 ลกูเสอืสามารถแสดงออกทางศลิปะไดอ้ย่างน้อยคนละ 1 อยา่ง 
 5.2สามารถบอกคุณค่าของทางศลิปะต่อตนเอง ชุมชน และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 

 เพลง 
มาร้องเพลงกนั 
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  มารอ้งเพลงกนัเถดินะจะ๊   มาเรามารอ้งร าท าเพลง 
ฟังเสยีงเพลงแลว้ชื่นใจ   ฟังเสยีงเพลงแลว้ชื่นใจ 
 

 เกียรติศกัด์ิลูกเสือไทย 

   ลกูเสอื  ลกูเสอื ไวศ้กัดิซ์ลิกูผูช้าย ลกูเสอื  ลกูเสอื  ไวล้ายซลิกูเสอืไทย 
  รกัเกยีรตวินิยั  แขง็แรงและอดทน  เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
 

 ช่างโชคดี 

    ช่างโชคดีวนัน้ีมาพบเธอ (ซ ้า) ฉนัดใีจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
  เธอนัน้อยู่สบายดีหรือไร (ซ ้า)  มารอ้งร าเพลนิฤทยัใหห้วัใจสุขส าราญ 
  ตบมือไปกนัให้พร้อมเพรียง (ซ ้า) ยกมอืไว ้ส่ายหวัเอยีง ใหพ้รอ้มเพรยีงตามกนั 
  แล้วหมุนกลบัปรบัตวัเสียให้ทนั (ซ ้า) มอืเทา้เอวซอยเทา้พลนั ใหพ้รอ้มกนัเถดิเอย 
 

เกม 
 กระรอกแย่งรงั 

 วิธีเล่น 
1.  แบ่งลูกเสอืออกเป็นหมู่ หมู่ละ 3 คน แต่ละหมู่ให ้2 คนจบัมอืกนั (รงั) อกีคนหนึ่งเขา้ไปยนื

ระหว่างกลาง (ใหเ้ป็นกระรอก) 
2. จดัใหแ้ต่ละหมู่ห่างกนัประมาณ 2 –3 เมตร วางใหเ้ป็นรปูวงกลม ใหก้ระรอกตวัทีไ่ม่มรีงัมา

ยนืตรงกลาง 
3. ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่เล่นโดยการเป่านกหวดี เมือ่ไดย้นิสญัญาณใหก้ระรอกในแต่ละ

รงัวิง่เปลีย่นรงักนั ตวัทีไ่มม่รีงัตอ้งคอยวิง่แยง่รงัตวัอื่น ถา้แยง่ไดใ้หเ้ขา้ไปอยูแ่ทน ตวัทีเ่ขา้รงัไมไ่ดก้ค็อย
แยง่รงัของตวัอื่นต่อไป 
 

กระซิบข่าว 
  วิธีเล่น 

1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวเป็น 2 แถว หรอืมากกว่านัน้ แต่ละคนห่างกนั 2 หลา 
2. การเริม่เล่น ใหค้นแรก(คนทา้ยสุด)กระซบิคนทีอ่ยูข่า้งหน้า แลว้ต่อไปเรือ่ยๆ  
 จนถงึคนหวัแถว 
3. เมือ่แถวใดท าเสรจ็ก่อน และรายงานขา่วไดถู้กตอ้งทีสุ่ดเป็น “ผูช้นะ” 

การกระซบิหา้มตะโกนดงัๆ 
 

จบัคู่ตามสัง่ 
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 วิธีเล่น 
 1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวเป็นวงกลม 
 2. สัง่ใหล้กูเสอืเดนิเป็นวงกลม ตบมอืพรอ้มเทา้ เมือ่ไดย้นิค าสัง่ใหจ้บั “3” ใหทุ้กคนวิง่เขา้
หากนัจบัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน คนใดจบัไมไ่ดห้รอืจบัชา้ใหค้ดัออกมานอกวง การสัง่จะสัง่เท่าไรกไ็ด ้
เช่น 4, 5, 2 ฯลฯ เมือ่เหน็ว่าลกูเสอืสนุกสนานพอสมควรกย็ตุกิารเล่นได้ 
 
ใบความรู้  

การแสดงออกทางศิลปะ 
 

เพื่อใหม้กีารพฒันาในเรือ่งการรูจ้กัคุณค่าของศลิปะ โดยมสี่วนรว่มอยา่งจรงิจงัในงานศลิปะ
ประเภทต่างๆ ทีล่กูเสอืสนใจเป็นพเิศษ 

ค าว่า “ศลิปะ” (The Arts) มคีวามหมายกวา้งมาก และอาจคลุมถงึกจิกรรมทางวฒันธรรม 
(Cultural activity) แทบทุกอยา่ง 

ศลิปะอาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคอื 
1. ศลิปทางการแสดง เช่น ดนตร ีละคร การฟ้อนร า วพิธิทศันา หุ่นกระบอก การแสดงกล 

การพดูในทีส่าธารณะ การโตว้าท ีฯลฯ 
2. ทศันศลิป (Visual Arts) เช่น การวาดภาพลายเสน้ (Drawing) การวาดภาพระบายส ี

(Painting) การปัน้และการท าแบบจ าลอง (Sculpture & Modelling) การออกแบบแฟชัน่ (Fashion 
Design) ฯลฯ 

3. การช่าง (Crafts) เช่น การพมิพภ์าพดว้ยวธิสีกรนี (Screen Printing) เครือ่งปัน้ดนิเผา 
การลงยา การท าเครือ่งเขนิ การท าเครือ่งถม การแกะสลกัไม ้การช่างหนงั การทอ การช่างโลหะ  
การจกัสาน การเขา้เล่มหนงัสอื ฯลฯ 

4. ศลิปะทางอกัษรศาสตร ์(Literary Arts) เช่น นวนิยาย บทรอ้ยกรอง การหนงัสอืพมิพ ์
ชวีประวตั ิความเรยีง ฯลฯ 

5. ศลิปะการวจิารณ์ (Criticism) เช่น ดนตร ีละคร ภาพยนตร ์โทรทศัน์ นิทรรศการศลิปะ 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

มาตรฐานเคร่ืองหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 
แสดงความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานทางศลิปะ โดยกระท าเรือ่งหนึ่งเรือ่งใดต่อไปนี้ใหเ้ป็น

ผลส าเรจ็ 
1. เสนอผลงาน 3 ชิน้ ซึง่แสดงความกา้วหน้า (เช่น ภาพวาดระบายส ีการปั้น งานเขยีน 
การถ่ายภาพ ฯลฯ) 
2. แสดงหรอืมสี่วนในการแสดงทางศลิปะ ภายในของลูกเสอื หรอืชัน้เรยีน 3 ครัง้ (เช่น 
ดนตร ีละคร การพดูในทีป่ระชุม ฯลฯ) 
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3. ไปดกูารแสดงหรอืนิทรรศการอยา่งน้อย 3 ครัง้ หรอือ่านหนงัสอืในทางศลิปะอย่าง
น้อย 3 เล่ม ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ และต่อมากรรมการสอบผูไ้ดท้ าการ
สมัภาษณ์เหน็ว่ามคีวามรูใ้นทางศลิปะกวา้งขวางยิง่ขึน้พอสมควร 

หมายเหต ุ ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ทีม่คีวามสามารถในทางศลิปะอยูเ่ดมิ ควรพยายามผ่านการทดสอบ
ตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2  

เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 

    คณุค่าของ “ลมหายใจ” 

 ทุกวนัน้ีเรามชีวีติอยูไ่ดก้เ็พราะอาศยัลมหายใจแต่ลมหายใจยงัมคีุณค่าอื่นทีเ่รามกัมองขา้มก็
คอืลมหายใจนัน้เป็นเพื่อนเตอืนใจเราได้ 
 เวลาโกรธใครสกัคน ลองหายใจเขา้ลกึ ๆแลว้ผ่อนออกมาชา้ ๆ สกั 5 เทีย่วความอดัอัน้เกบ็
กดอยากระบายโทสะจะลดลงไปมากสตทิีเ่กอืบจะหลุดไปกลบัคนืมาอย่างรวดเรว็ ลมหายใจจงึเป็นยา
สลายความโกรธชัน้ด ีหรอืจะใชส้ลายความกลวักไ็ด ้สลายความเครยีดกย็ิง่ดเีขา้ไปใหญ่ 
 รา่งกายกบัจติใจนัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ เวลาเกดิโทสะหวัใจจะเต้นเรว็ ลมหายใจ
ถีก่ระชัน้เรยีกว่าใจมผีลต่อกาย ขณะเดยีวกนักายกม็ผีลต่อใจด้วยลองหายใจเรว็ ๆ สัน้ ๆ สกัพกั จะ
รูส้กึเครยีดคนทีห่ายใจตื้นและถีจ่ะเป็นคนหงดุหงดิงา่ย ตรงกนัขา้มการหายใจเขา้ลกึ ๆ และหายใจ
ออกยาว ๆ ใจจะเบาคลาย 
 ถา้เรารูต้วัจบัความรูส้กึของตวัเองทนัรบีเอาลมหายใจมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการก าหนด
ลมหายใจเขา้ออกลกึ ๆความรูส้กึโปรง่โล่งจะเขา้มาแทนทีค่วามเร่ารอ้นวุ่นวายใจ 
 นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าในลมหายใจนัน้มทีรพัยล์ ้าค่าทีใ่ชเ้ท่าไรกไ็มม่วีนัหมด คอืความสุขสงบ
การหายใจเขา้ออกชา้ ๆเป็นบนัไดเบือ้งตน้สู่ความสงบถ้าจะใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้กเ็อาใจไปจดจอ่อยูท่ีล่ม
หายใจดว้ยยิง่จติใจแนบชดิสนิทกบัลมหายใจมากเท่าไร กย็ิง่ดมีากเท่านัน้หรอืจะนบัดว้ยกไ็ด ้เช่น 
หายใจเขา้นบั 1 หายใจออกนบั 1จากนัน้หายใจเขา้นบั 2 หายใจออกนบั 2 เรยีงไปจนถงึ 5 หรอื
ต่อไปถงึ 10 กไ็ด ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนเรามกัแสวงหาความสุขนอกตวั หารูไ้มว่่าในลมหายใจนัน้มทีัง้สตทิัง้ความ
ผ่อนคลายและความสุขสงบขอ้ส าคญัคอืเราตอ้งใส่ใจกบัลมหายใจของเราใหม้ากกว่านี้ แทนที่       
จะละเลยจนลมืตวับ่อย ๆ วา่เราก าลงัหายใจอยู่.  
 

กบกบัสิงโต 

  กบตวัหนึ่งกระโดดเล่นน ้าฝน และหาเหยื่ออยู่ทีเ่ชงิเขาแห่งหนึ่งดว้ยความสุขใจ ในขณะนัน้ก็
มสีงิโตตวัหนึ่งเดนิมาพบเขา้พรอ้มกบัไล่กบใหไ้ปอยู่ทีอ่ื่น มฉิะนัน้ จะฆ่าเสยีใหต้าย ฝ่ายกบนัน้ตกใจ
มากไดอ้อ้นวอนขอใหส้งิโตอนุญาตใหต้นอยูใ่นถิน่น้ีต่อไปเถดิ เพราะทีน่ี้ตนไดอ้ยูต่ ัง้แต่เกดิแลว้ และก็
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มอีาหารอุดมสมบูรณ์ด้วย แต่สงิโตไม่ยอม เมื่อกบเหน็ว่าจะพูดอย่างไรสงิโตก็ไม่ยอมฟังทัง้นัน้ จงึ
บอกกบัสงิโตว่า “เอาละ เมือ่ท่านไม่ยอมใหอ้ยู่กไ็ม่เป็นไร แต่ก่อนจะจากไปขอชมความงามรอบภูเขา
นี้สกัหนึง่รอบเถดิ” สงิโตกอ็นุญาต แลว้กบกพ็ดูต่อไปว่า  
  “เอาอยา่งนี้ดไีหม เรามาวิง่แขง่ขนักนัในวนัพรุ่งนี้ใหร้อบภเูขานี้ หากใครชนะผูน้ัน้กจ็ะไดอ้ยู่ที ่
ภเูขาน้ีต่อไป หากใครแพผู้น้ัน้ตอ้งจากภเูขาน้ีไป” 
  สิงโตได้ยินกบพูดดังนัน้ก็หัวเราะ พร้อมกับพูดว่า “ได้ซิ อย่ามาท้าแข่งให้เสียเวลาเลย 
อยา่งไรเสยีท่านกต็อ้งแพแ้น่ๆ” 
  ฝ่ายกบเมื่อได้ตกลงนัดหมายเวลาและสถานที่กบัสงิโตเรยีบรอ้ยแลว้ ก็กลบัไปเรยีกประชุม
กบทัง้หลาย วางแผนทีจ่ะเอาชนะสงิโตใหไ้ด ้
  วนัรุง่ขึน้กบกบัสงิโตกไ็ปยงัทีน่ดัหมาย สงิโตพดูขึน้ก่อนว่า “กบโวย้ เริม่แขง่ขนัแลว้หรอืยงั” 
แลว้สงิโตกไ็ดย้นิเสยีงกบตอบว่า “เริม่แข่งขนัไดเ้ลย เดีย๋วนี้แหละ” 
  เมือ่สงิโตวิง่ไปไดส้กัครูก่เ็หนื่อย กค็ดิว่าจะหยดุนอนหลบัซกัพกัหนึ่งกว็ิง่ไปทนักบ ถมเถไป 
ว่าแลว้สงิโตกน็อนหลบัไปพกัใหญ่ๆ พอตื่นขึน้มากร็บีวิง่ไปอยา่งรวดเรว็ทนัท ีพอวิง่ไปไดส้กัครูห่นึ่ง
สงิโตตะโกนว่า “กบโวย้ ขา้ชนะแลว้” 
  พอสิน้เสยีงของสงิโต กไ็ดย้นิเสยีงกบรอ้งตะโกนอยู่ขา้งหน้าว่า “ขา้อยูท่ีน่ี ่ท่านยงัตามขา้ไม่
ทนัหรอก” 
  สงิโตพอไดย้นิดงันัน้กต็กใจวิง่อยา่งสุดแรงเกดิเพื่อเอาชนะกบใหไ้ด ้พอสงิโตวิง่ไปไดส้กัครู่
ใหญ่ๆ กค็ดิว่าตนตอ้งวิง่เลยกบมามาแลว้ จงึตะโกนออกไปว่า “กบโวย้ ฉนัชนะแลว้” 
  แต่แลว้กไ็ดย้นิเสยีงกบตอบทางหน้าสงิโตอกีว่า “ท่านจะชนะขา้ไดอ้ย่างไร เมือ่ท่านยงัวิง่อยู่
ขา้งหลงัขา้” 
  สงิโตพอไดย้นิดงันัน้กต็กใจสุดขดี รบีกระโดดออกวิง่ไปอยา่งรวดเรว็อกีครัง้ วิง่ไปไดส้กัพกั
หนึ่งกต็ะโกนออกไปใหมว่่า “กบโวย้ ขา้ชนะเจา้แน่ๆ คราวนี้” 
  แลว้สงิโตกไ็ดย้นิเสยีงกบตอบอยูข่า้งหน้าว่า “ท่านยงัวิง่อยูข่า้งหลงัขา้ ท่านจะชนะได้
อยา่งไร” 
  สงิโตหมดแรงวิง่ต่อไปแลว้ คดิว่าเราแพก้บแลว้ ถา้ขนือยูต่่อไปเราตอ้งไดร้บัความอบัอาย
จากบรรดาสรรพสตัวท์ัง้หลายแน่ๆ ว่าวิง่แขง่ขนัแพก้บแลว้สงิโตกไ็ปแอบเสยีทีใ่นป่าตรงเชงิภเูขา
นัน่เอง และแลว้สงิโตกไ็ดย้นิเสยีงกบพดูขึน้ว่า 
  “ท่านแพข้า้แลว้ แต่ขา้จะไม่ไล่ท่านจากภเูขานี้หรอก ขอใหท้่านท าใจใหส้บาย และจงอยูต่่อ
ทีน่ีต่่อไปเถดิ” 
  สงิโตพอไดย้นิเสยีงกบพดูดงันัน้ยิง่ใหรู้ส้กึอบัอายมาก จงึรบีวิง่หนีออกจากภเูขาแห่งนัน้ไป 
และไมก่ลบัมาทีภ่เูขานัน้อกีเลย 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เมือ่เป็นใหญ่เป็นโตแลว้อย่าเทีย่ววางอ านาจ และอยา่เทีย่วไปทา้ทายแขง่ขนักบั
ผูท้ีม่กี าลงัน้อยกว่าถ้าชนะกไ็ม่เป็นสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ แต่เมื่อแพจ้ะไดร้บัความอบัอายการแข่งขนันัน้
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อย่านึกว่าตนมีอะไรหลายอย่างเหนือกว่าคู่ ต่อสู้มากจะชนะเสมอไปอาจจะพ่ายแพ้ด้วยความ
รูเ้ท่าไมถ่งึการณ์กเ็ป็นได ้

 
 

ความมีระเบียบวินัย 
 

 คณุแม่ของชยัยทุธเล่าว่า การจดัดอกไมเ้ขา้แจกนันัน้ จะท าใหด้อกไมท้ีอ่ยูใ่นแจกนัดูสวยงาม  
เหมาะสมทีจ่ะน ามาบชูาพระ  เป็นของขวญัก านลัอนัมคีุณค่า   ตรงขา้มกบัดอกไมป้ระเภทเดยีวกนั 
แต่เหลอืทิง้จากการจดัเขา้แจกนักห็าค่ามไิด ้  และจะถูกกวาดลงถงัขยะไปในทีสุ่ด คุณแมจ่งึถามชยั 
ยทุธว่า “ลกูคดิจะเลอืกท าตนแบบไหน เป็นแบบดอกไมใ้นแจกนั หรอืนอกแจกนั” ชยัยทุธตอบว่า  
“ผมอยากเป็นดอกไมใ้นแจกนัครบั เพราะผมอยากเป็นคนทีม่คีุณค่า”คุณแมจ่งึชื่นชมชยัยุทธทีรู่จ้กัคดิ 
อยา่งมเีหตุผล 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เราควรท าตวัใหม้คีุณค่าเหมอืนดอกไมใ้นแจกนั เพราะจะไดร้บัการยกยอ่ง 
ว่าเป็นคนด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



66 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  13  ลกูเสือไทยกายสมารท์                  เวลา  2  ชัว่โมง 
 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ตระหนกัรูถ้งึสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรือ่งความอว้น โดยใชด้ชันีมวลกายเป็น

ตวัชีว้ดั และมแีนวทางในการดแูลตนเอง 
 

2.  เน้ือหา 
ความตระหนกัถงึสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรือ่งความอว้น และการปฏบิตัตินใหม้ี

ดชันีมวลกายตามเกณฑส์ุขภาพ จะช่วยใหม้สีุขภาพดแีขง็แรง  
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกม 
3.2 ใบความรูเ้รือ่ง อยา่งไรเรยีกว่าอว้น, เรือ่ง พลงังานทีไ่ดจ้ากอาหาร และพลงังานทีใ่ชใ้น

กจิกรรมต่าง ๆ 
3.3 เรือ่งเล่าทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  

 1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม “ลกูเสอืคดิว่าตนเองอว้นหรอืไม ่เพราะ
อะไร” สุ่มใหล้กูเสอืตอบ 2 – 3 คนแลว้น าเขา้สู่กจิกรรม 
  (2) ลกูเสอืชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสงู ค านวณหาค่าดชันีมวลกาย โดยศกึษาจากใบความรู ้
เรือ่งอยา่งไรเรยีกว่าอว้น  

   (3) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง สมาชกิแต่ละคนผลดักนัพูดคุยแลกเปลีย่นในประเดน็  
-  ค่าดชันีมวลกายทีไ่ดข้องตนเองตรงกบัทีค่ดิไวต้อนแรกหรอืไม ่เพราะอะไร  
-  ทบทวนการปฏบิตัตินแลว้มปัีจจยัอะไรทีท่ าใหค้่าดชันีมวลกายออกมาเช่นนี้  
(ต ่ากว่าเกณฑ ์อยูใ่นเกณฑ ์สงูกว่าเกณฑ)์ 
-  ตัง้ใจจะปรบัพฤตกิรรม หรอื ปฏบิตัติน อยา่งไรบา้ง 

  (4)  รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิเรือ่งการรบัประทานอาหาร และการออกก าลงั
กาย เพื่อควบคุมดชันีมวลกายใหอ้ยูใ่นค่าปกต ิและนดัแนะการตดิตามผลการปฏบิตัติน ใน
อกี 3 เดอืน 
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 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 
4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 ( 3 เดอืน หลงักจิกรรมครัง้ที ่1) 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสงู ค านวณหาค่าดชันีมวลกาย เทยีบ
กบัเกณฑ ์และค่าเดมิในครัง้ก่อน 
  (2)  หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ใหส้มาชกิแต่ละคนผลดักนัพดูคุยแลกเปลีย่นในประเดน็ 
   -  ค่าดชันีมวลกายเป็นไปตามทีค่าดไวห้รอืไม ่ 
   -  ทบทวนการปฏบิตัตินแลว้มปัีจจยัอะไรทีท่ าใหค้่าดชันีมวลกายออกมาเช่นนี้  
(เป็นหรอืไมเ่ป็นตามทีค่าดไว)้ 
   -  การปรบัพฤตกิรรม หรอื ปฏบิตัติน ใน 3 เดอืนทีผ่่านมามผีลต่อสุขภาพ 
   อยา่งไรบา้ง 
  (3)  รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย และสรุปในประเดน็ “ไดข้อ้คดิอะไรจาก
กจิกรรม และจะน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอยา่งไร” 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1  ลกูเสอืมพีฤตกิรรมการใฝ่รูใ้ส่ใจปฏบิตัติามค าสัง่ผูก้ ากบัลกูเสอื  รบัฟังความคดิเหน็  

เสนอความคดิเหน็  การเป็นผูน้ าผูต้ามทีด่ ี
5.2  ลกูเสอืประเมนิสุขภาพตวัเองโดยใชด้ชันีมวลกายเป็นตวัชีว้ดั และปรบัปรุงตนเองเพื่อ

การพฒันาสุขภาพใหไ้ดม้าตรฐานสภาวะโภชนาการ 
 

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และความตระหนกัถงึสถานการสุขภาพของ

ตนเองในเรือ่งความอว้นและมแีนวทางในการดแูลตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 
เกม   

เกมแข่งขนัยืนกระโดดไกล 

ผูก้ ากบัลูกเสอืใหลู้กเสอืแต่ละหมู่แข่งขนัยนืกระโดดไกล โดยใหลู้กเสอืแต่ละหมู่ยนือยู่ที่เส้น
เริม่ต้น เมื่อได้สญัญาณจากผู้ก ากบัลูกเสอืให้ลูกเสอืทุกคนในหมู่กระโดดไปขา้งหน้าให้ได้ระยะไกล
ที่สุด และเมื่อเท้าถงึพื้นให้ยนือยู่กบัที่ ผู้ก ากบัลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสอืหนึ่งนายวดัระยะกระโดด
ของลกูเสอืแต่หมู ่แลว้รวมระยะกระโดดของหมู ่ว่าไดร้ะยะเท่าใด หมูใ่ดไดร้ะยะมากทีสุ่ด เป็นหมูช่นะ  

 
เกมแข่งขนัม้าโรมนั 

ผูก้ ากบัลูกเสอืใหห้มู่ลูกเสอืเลอืกสมาชกิทีต่วัใหญ่แขง็แรง 3 คน ยนืเรยีงกนัคนกลางเป็นม้า 
อีกสองคนยนืด้านข้างเป็นรถ คนกลางใช้มอืสองข้างโอบเอวของคนด้านข้างทัง้สองไว้ สองคน
ดา้นขา้งประสานมอืตนเองไวข้า้งหลงั และเลอืกสมาชกิตวัเลก็สุดเป็นคนบงัคบั โดยขึน้ไปยืนบนมอืที่
ประสานกนัไวข้องคนทีย่นืทัง้สองขา้ง  ใชม้อืเกาะบ่าคนกลางไวใ้หแ้น่น 

เมื่อได้ยนิสญัญาณให้ทัง้ 3 คน ออกวิง่พรอ้มกนัจากจุดเริม่ต้น ไปให้ถงึเสน้ชยั หมู่ใดไปถงึ
ก่อนเป็นผูช้นะ 
 

ใบความรู้ 
อย่างไรเรียกว่าอ้วน 

 ความอ้วน คอืภาวะทีร่่างกายมนี ้าหนกัเกนิปกต ิ และมกีารสะสมไขมนัมากเกนิความ
ตอ้งการของร่างกาย 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วน 
วธิทีีน่ิยมใช ้ คอืการค านวณหาค่าดชันีมวลกาย โดยมสีูตรดงันี้ 

 ดชันีมวลกาย= น ้าหนกัตวัเป็นกโิลกรมั หารดว้ย (ส่วนสูงเป็นเมตร ยกก าลงัสอง) 
การแปลผล 

< 20   นน. น้อยกว่าปกต ิ
20 – 24.9  นน. ปกต ิ
25 – 29.9  นน. มากกว่าปกต ิ
30 – 39.9  โรคอว้น 
> 40   โรคอว้นขัน้รนุแรง 

ตวัอยา่ง  นายหม ูหนกั 60 กโิลกรมั สงู  1 เมตร  50  เซนตเิมตร 
    ดชันีมวลกาย   =      60        =    26.66 กโิลกรมัต่อตารางเมตร 

           (1.5)2 
แสดงว่านายหมเูริม่มนี ้าหนักมากกว่าปกตแิลว้  
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ค่าทีน้่อยกว่า 20 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ถอืว่าผอมไป ควรต้องปรบัปรุงภาวะโภชนาการให้
สมดุลย ์และเพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกาย เพราะลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่อยู่ในวยัที่ร่างกาย
ก าลงัเตบิโตและสงูขึน้อย่างรวดเรว็ การกนิอาหารทีส่มดุลยค์รบ 5 หมู ่และเพยีงพอต่อความตอ้งการ
จงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญัต่อสุขภาพในระยะยาว 

ความอ้วนเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างไร 
-  เดก็อ้วนมโีอกาสเป็นโรคเช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่อว้น  เพราะความอ้วนมผีลต่อการท างานของ

ฮอร์โมนหลายชนิด เช่นอินซูลนิ  ซึ่งท าให้เกิดโรคเบาหวาน  และยงัท าให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ  เช่น 
โรคหวัใจ  ความดนัโลหติสงู  ไขมนัในเลอืดสงู  กรดยรูกิในเลอืดสงู  เป็นตน้ 

- เดก็อว้นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเรว็ขึน้ แต่หยดุเตบิโตเรว็เช่นกนั ในระยะแรกจงึดวู่าโตเรว็กว่า
เดก็อื่น แต่ระยะทา้ยกลบัตวัเตีย้กว่าเดก็ทีไ่มอ่ว้น นอกจากนี้การรบัน ้าหนกัทีม่ากเกนิไป มผีลท าให้
โครงสรา้งของกระดกูและขอ้ผดิปกตโิดยเฉพาะกระดกูขาซึง่ท าหน้าทีร่บัน ้าหนกั เช่น  ปวดขอ้สะโพก  
ปวดเขา่ ขาโก่ง ฯลฯ 

-  ปัญหาทางระบบหายใจ  เนื่องจากผนงัล าตวัหนาท าใหป้อดขยายตวัไดน้้อย และช่องทาง
เดนิหายใจแคบลงจากความอว้น ท าใหม้อีาการหายใจตดิขดัในช่วงนอนหลบั กรนเสยีงดงั 

-  ผวิหนงัของเดก็อว้นบรเิวณรอยพบั เช่น ซอกคอ  หลงัคอ  รกัแร ้ ใตร้าวนมและขอ้พบัจะ
มสีคีล ้า  ซึง่ลกัษณะทีผ่วิหนังนี้จะดขีึน้เมือ่มกีารลดน ้าหนกัลง 

-  ปัญหาจติใจ  เดก็อว้นมกัขาดความมัน่ใจ  ในรปูร่างและบุคลกิภาพของตนเอง ถูกเพื่อนลอ้  
อายจนไมก่ลา้ไปไหน  และอาจเกดิปัญหาการเขา้กลุ่มกบัเพื่อนตามมา  

เร่ิมอ้วนแล้วจะท าอย่างไร 
 1.  กนิอาหารให้ครบ 5 หมู่  และครบ 3 มือ้ โดยมสีูตรว่า ผกัครึง่หนึ่งและอย่างอื่นครึง่หนึ่ ง 
ไม่ควรอดอาหาร เพราะเมื่อเกดิความหวิจะท าให้กนิมากขึน้ ลดอาหารประเภท  แป้ง  น ้าตาล และ
ไขมนั ทีส่ าคญัคอืกนิอาหารเป็นเวลา  ไม่กนิจุบจบิ  งดเครื่องดื่มที่มนี ้าตาลผสมอยู่ ควรดื่มน ้าสะอาด
แทน ปรมิาณอาหารทีก่นิต่อวนัเมื่อค านวณพลงังานที่ไดค้วรอยู่ระหว่าง 1,200 – 1,500 แคลอรี ่ไม่ควร
เกนิกว่านี้  โดยสามารถค านวณปรมิาณพลงังานทีไ่ดจ้ากอาหาร จากตารางพลงังานจากอาหาร 
 2. ออกก าลงักายใหส้ม ่าเสมอ เช่น เดนิ วิง่  ขี่จกัรยาน  กระโดดเชอืก  ว่ายน ้า เป็นต้น เพื่อ
เผาผลาญพลงังานและดงึไขมนัทีส่ะสมอยูใ่นร่างกายออกโดยสามารถค านวณพลงังานทีใ่ชไ้ปได ้จาก
ตารางพลงังานทีใ่ชใ้นการออกก าลงักายซึง่ทางการแพทย ์ค าว่า แคลอร ีมกัใชใ้นความหมายถงึ "กโิล
แคลอร"ี 

ผูอ้อกก าลงักายควรมหีลกัปฏบิตัเิพื่อความพอเหมาะพอด ีคอื 
-  ความหนักของการออกก าลงักาย ผู้ออกก าลงักายมคีวามจ าเป็นจะต้องทราบว่าควรออก

ก าลงักายเท่าใด จงึจะไมเ่ป็นอนัตราย ต่อรา่งกายและไดผ้ลดทีีสุ่ดโดยปกตเิราจะใชอ้ตัราการเต้นของ
หวัใจเป็นตวัวดัความหนักของงานถ้าเป็นการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพอตัราการเต้นของหวัใจของผู้
ออกก าลงักายควรอยู่ในอตัรา 70–80 % ของอตัราการเต้นของหวัใจสูงสุด โดยอตัราการเต้นของ



70 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

หวัใจสูงสุดมสีตูรในการค านวณดงัต่อไปนี้ชพีจรสูงสุด = (220 – อายุปี) X (0.7 - 0.8) ตวัอย่าง “ต่าย 
อาย ุ30 ปี อตัราการเตน้ของหวัใจสงูสุดในการออกก าลงักาย คอื133 – 152 ครัง้ / นาท”ี 

-  ความนานของการออกก าลงักาย ในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพแต่ละครัง้ โดยทัว่ๆ ไป
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 –30 นาที โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ (ตามการค านวณ) ไป
ตลอดเวลานัน้ 

-  ความบ่อยของการออกก าลงักาย ความเหมาะสมในการออกก าลงักายในหนึ่งสปัดาหน์ัน้
ควรออกก าลงักายไม่น้อยกว่า 3 วนั และไมเ่กนิ 6 วนัและควรมวีนัพกัผ่อนสปัดาหล์ะไมน้่อยกว่า 1 วนั 
 3. สรา้งแรงจงูใจ เช่น ชื่นชมและใหก้ าลงัใจตนเองทุกวนั ทีป่ฏบิตัตินไดต้ามเทีต่ ัง้ใจไว ้หา
เพื่อนออกก าลงักายรว่มกนั แขวนชุดสวยๆ หล่อๆ ทีเ่คยใส่ไดเ้พื่อกระตุน้ใหเ้กดิความพยายามมากขึน้ 
 

 
พลงังานท่ีได้จากอาหาร และพลงังานท่ีใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

พลงังานท่ีได้จากอาหาร 

อาหาร แคลอรี่ อาหาร แคลอรี่ 

สม้ 1 ผล 40 ขา้วตม้มดั 1 คู่  320 
ตม้ย ากุง้  50 ถัว่ด าตม้น ้าตาล 1 ถว้ย 340 
ผดัผกับุง้จนี ครึง่ถว้ย  75 ขา้วสวย 1 จาน 350 
แกงจดืผกักาดขาว 1 ถว้ย 110 แกงกระหรีไ่ก่ 1 ถว้ย 365 
สม้ต า 1 จาน  120 ก๊วยจับ๊ 1 ชาม  400 
ไขล่กูเขย 1 ฟอง  160 ผดัซอีิว้ไส่ไข ่ 440 
นมจดื 1 กล่อง 160 ขา้วขาหม ู 450 
กลว้ยไขเ่ชื่อม 2 ลกู 180 ขา้วหมแูดง  500 
ขา้วสวย 1 ถว้ย  230 ขา้วมนัไก่ 600 
ขา้วตม้ทรงเครือ่ง 1 ถว้ย 230 หอยทอดใส่ไข ่ 650 
ลอดช่องน ้ากระท ิ1 ถว้ย  290 ผดัไทย 1 จาน 800 
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พลงังานท่ีใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมในเวลา 1 ชัว่โมง แคลอรี่ท่ีใช้ กิจกรรมในเวลา 1 ชัว่โมง แคลอรี่ท่ี
ใช้ 

นอนหลบั 75 วอลเล่ยบ์อล, เล่นเพื่อสนุก 350 

ลงนอน (ไมห่ลบั) 85 
ขีจ่กัรยานดว้ยความเรว็ 14.4 
กม./ชม. 

415 

นัง่ดโูทรทศัน์ 107 เทนนิส, เล่นเพื่อสนุก 450 
นัง่ท างานใชส้มอง 110 เลื่อยไม ้ 515 
เยบ็ผา้ 115 ว่ายน ้าดว้ยความเรว็ 2.00 กม./ชม. 600 
รดีผา้ 150 วอลเล่ยบ์อล, แขง่ขนั 600 
เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
3.2 กม./ชม. 

180 เทนนิส, แขง่ขนั 600 

เดนิลงบนัได 214 
เดนิขึน้บนัไดด้ว้ยความเรว็ 
3.2 กม./ชม. 

640 

ซกัผา้ดว้ยมอื 240 วิง่บนทางราบดว้ยความเรว็ 8.8 กม./ชม. 660 
ขีจ่กัรยานดว้ยความเรว็ 8.8  
กม./ชม. 

240 
ขีจ่กัรยานดว้ยความเรว็ 20.0  
กม./ชม. 

660 

ท าสวน 250 
กรรเชยีงเรอืดว้ยความเรว็ 5.6  
กม./ชม. 

660 

เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
4.8 กม./ชม. 

260 
ว่ายน ้าดว้ยความเรว็ 2.56  
กม./ชม. 

700 

เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
5.6 กม./ชม. 

300 
วิง่บนทางราบดว้ยความเรว็  
12.8 กม./ชม. 

825 

ว่ายน ้าดว้ยความเรว็  
1.12 กม./ชม. 

300 
ว่ายน ้าดว้ยความเรว็ 3.00 กม./
ชม. 

850 

กรรเชยีงเรอืดว้ยความเรว็ 4.0 
กม./ชม. 

300 
กรรเชยีงเรอืดว้ยความเรว็  
17.6 กม./ชม. 

970 

เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
6.4 กม./ชม. 

350 
วิง่บนทางราบดว้ยความเรว็  
18.2 กม./ชม. 

1,390 
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เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 

นายพลกบัเดก็ 
ครัง้หนึ่งมนีายพลทหารมา้ต้องการที่จะขา้มแม่น ้าเขาไม่แน่ใจว่าแม่น ้านัน้ลกึขนาดไหนและ

ไม่แน่ใจว่ามา้ของเขาจะขา้มจะสามารถขา้มแม่น ้านี้ไปได้เขาจงึมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลอื
 มเีดก็ชายตวัเลก็ๆคนหนึ่งอยู่ในละแวกนัน้ นายพลจงึพูดกบัเดก็ชายว่า “ เจา้คดิว่ามา้ของขา้
จะสามารถพาขา้ขา้มแม่น ้าไปฝัง่โน้นได้ไหม?” เดก็ชายมองมา้ของนายพลและก็คดิอยู่ครู่หนึ่งแล้ว
พยกัหน้าบอกอยา่งเชื่อมัน่ว่า “ได”้ 

นายพลจงึกระตุ้นมา้ใหข้า้มแม่น ้าไปเมือ่ไปถงึกลางแม่น ้าจงึพบว่าแม่น ้านัน้ลกึมากและทัง้ตวั
เขาและมา้ก าลงัจะจมน ้าเขาโกรธเดก็มากจงึตะโกนบอกว่าเดก็จะตอ้งถูกลงโทษ   

เดก็ชายตกใจจงึตอบกลบัมาด้วยความไรเ้ดยีงสาว่า “ก็ผมเคยเหน็เป็ดขา้มแม่น ้าอยู่ทุกวนั 
ในเมือ่มา้มขีายาวกว่าเป็ดตัง้เยอะ ผมจงึคดิว่าตอ้งขา้มแมน่ ้าไดแ้น่ ๆ” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ควรขอค าแนะน าจากผูท้ีรู่จ้รงิในเรื่องนัน้ๆ 

 

ความหมายของ HB และ 2B บนดินสอ 

 ดนิสอด า ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปนัน้ ไสด้นิสอท าดว้ยถ่านกราไฟต ์ผสมกบัดนิชนิดหน่ึงความแขง็หรอื
อ่อนของไสน้ัน้ ขึน้อยูก่บัความมากน้อยของดนิทีใ่ชผ้สมดนิสออ่อนมากขนาด 6B จะมดีนิผสมอยู่เป็น
ส่วนน้อย แต่ถา้ดนิสอขนาด 6H จะมดีนิผสมอยู่มากทีสุ่ดตวั B และ H มาจากค าว่า Black และ Hard 
ซึง่บ่งบอกถงึความแขง็แรงของไสแ้ละความเขม้ของไส ้  

 ดนิสอทีใ่ชใ้นการวาดเขยีนมกัจะใชด้นิสอทีม่จี านวน B ก ากบัซึง่อาจเริม่ตัง้แต่ HB, 2B ไป
จนถงึ 6B ดนิสอทีม่คีวามเขม้น้อย ๆ อาจใชใ้นการร่างภาพและใชด้นิสอทีม่จี านวน B มากในการแร
เงาแต่โดยปกตผิูว้าดจะไดร้บัการแนะน าใหใ้ชด้นิสอทีม่จี านวน B มากทีสุ่ดคอืด าทีสุ่ดเพยีงแท่งเดยีว 
ใชท้ัง้ร่างภาพและแรเงาเหตุผลคอืไมต่อ้งสิน้เปลอืงและวุน่วายอยูก่บัการกะความเขม้ของดนิสอแต่จะ

สอนใหฝึ้กควบคุมน ้าหนกัมอืและกะระยะน ้าหนกัเขม้ใหส้มัพนัธก์บัน ้าหนกัมอืโดยใชด้นิสอด า     
แท่งเดยีว           

        ทีม่า 108 ซองค าถาม 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเลอืกใชส้ิง่ทีเ่หมาะสมกบังาน จะท าใหง้านมคีุณภาพและสิน้เปลอืงน้อย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14   ภยัสงัคม     เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
มแีนวทางในการแก้ปัญหาเมือ่เผชญิภยัสงัคมในรปูแบบต่าง ๆ  

 

2.  เน้ือหา 
ภยัสงัคมเกดิขึน้ไดห้ลากหลายรปูแบบ และไมท่นัตัง้ตวั การไดฝึ้กคดิหาทางออกในเวลาปกตจิะช่วย
ใหล้กูเสอืไดน้ าประสบการณ์การแก้ปัญหาไปใชไ้ด ้ เมื่อตอ้งเผชญิเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกม 
3.2 บตัรค า 
3.3 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกบตัรค าใหล้กูเสอืหมูล่ะ 1 ใบ ใหส้มาชกิรว่มกนัอภปิรายแสดง

ความคดิเหน็เพื่อหาค าตอบว่า “หากลกูเสอืตกอยูใ่นสถานการณ์เช่นนัน้ จะแกปั้ญหาอยา่งไร” และ
น าเสนอในกองลกูเสอืในรปูแบบบทบาทสมมตุ ิ

- ถูกจีเ้อาโทรศพัทม์อืถอื 
-  ถูกถ ้ามองเวลาอาบน ้า 
-  ถูกขม่ขูร่ดีไถเงนิ 
-  ถูกลวนลามทางเพศ 

 2) รวมกอง น าเสนอผลการอภปิรายทลีะหมู ่ในรปูแบบบทบาทสมมตุ ิผูก้ ากบัลกูเสอืน า
อภปิรายใหห้มูอ่ื่น ๆ รว่มแสดงความคดิเหน็  

 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายสรปุแนวทางแกปั้ญหาเมือ่เผชญิภยัสงัคมในรปูแบบต่างๆ 
(1. อยา่เกบ็เรือ่งเป็นความลบั ตอ้งแจง้ใหค้ร ูผูป้กครอง หรอืผูใ้หญ่ทีไ่วใ้จทราบเพือ่ช่วยแกปั้ญหา    
2.ไม่ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อตนเอง 3. ป้องกนัไวด้กีว่าตามแกไ้ข)  

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   
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5.  การประเมินผล  
สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมูแ่ละใน

กองลกูเสอื 
 

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์การตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหา 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 

เกม 
    แข่งก้ิงกือ 

1.  จดัลกูเสอืนัง่เป็นรปูแถวตอนหมู่ 
2.  ลกูเสอืทีน่ัง่อยูข่า้งหลงัใชข้าทัง้สองขา้งเกี่ยวเอวคนขา้งหน้า (ตลอดทัง้แถว) 
3.  เมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่ใหท้ัง้หมดเคลื่อนไปขา้งหน้า  โดยใชม้อืยกตวัไปพรอ้ม 

ทัง้ใหจ้งัหวะดงั ๆ  
กติกา หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อนหมูน่ัน้ชนะ  (แถวไมข่าดจากกนั) 
ข้อจ ากดั   ไมค่วรเล่นบรเิวณพืน้ดนิลว้น ๆ มหีนิ กรวด ทราย และควรถอดรองเทา้ 

 
 
 
 
 
 
 

บตัรค า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ถกูจ้ีเอาโทรศพัทม์ือถือ 
 

ถกูถ า้มองเวลาอาบน ้า 

 

ถกูลวนลามทางเพศ 
 

 

ถกูข่มขู่รีดไถเงิน 
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เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
 

คณุจะเป็น นกอินทรีหรือ ลกูไก่ 

แม่นกอนิทรตีวัหนึ่งมลีูกน้อย 2 ตวั อาศยัอยู่ในรงับนหน้าผาแห่งหนึ่ง มนัเฝ้าฟูมฟักลูกทัง้
สองอย่างดอียู่มาวนัหนึ่งมพีายุแรงมาก ได้พดัเอาลูกนกอินทรตีวัน้องตกลงไปยงัพื้นดนิเบื้องล่าง 
เดชะบุญทีต่รงนัน้มกีองฟางรองรบัอยู ่ 

ในบรเิวณนัแ้ม่ไก่กับลูกฝูงหนึ่งอาศยัอยู่ แม่ไก่ได้ฟูมฟักลูกนกอินทรีหมอืนกบัลูก ๆของ
ตวัเองจนเติบใหญ่สอนให้เดินแบบไก่ หากินแบบไก่และก็ร้องแบบไก่จนนกอินทรผีู้น้องเข้าใจว่า
ตนเองนัน้คอืไก่จรงิๆ 

ส่วนแม่นกอนิทรกีห็ดัใหล้กูนกผูพ้ีบ่นิอยู่บนฟ้าน้องทีอ่ยู่ดา้นล่างเหน็พีบ่นิอยู่จงึวิง่ไปบอกแม่
ไก่ว่า “แม่ๆดูนกบนนัน้บนิสคิรบั ช่างสง่างามจรงิ ๆ ผมอยากบนิได้แบบนัน้จงั” แม่ไก่ได้ตอบนก
อนิทรผีูน้้องว่า “ลกูเอ๋ยเป็นไปไม่ไดห้ลอกขา้งบนนัน้คอืพญานก เป็นนกอนิทรผีูส้ง่างามแต่เราเป็นไก่
เราท าแบบเขาไมไ่ดห้รอกลกู” ลกูนกอนิทรผีูน้้องกร็บัค าและอยูก่บัแมไ่ก่สบืต่อไป 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า วนันี้เราอาจเป็นลูกนกอินทรทีี่อาศัยอยู่กับฝูงไก่ก็ได้เมื่อเราท าอะไรบางสิ่ง
บางอยา่งทีย่ ิง่ใหญ่อาจมเีสยีงทกัจากบุคคลรอบขา้งว่า “เป็นไปไมไ่ดท้ าไมไ่ด”้ แต่ถา้เราไมต่ดัสนิใจลง
มอืท าและแสดงศกัยภาพอยา่งเตม็ทีแ่ลว้จะรูอ้ย่างไรว่าเราไมใ่ช่พญานกอนิทร ี
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  15   เส่ียง ไม่เส่ียงรู้ได้อย่างไร     เวลา  2  ชัว่โมง 
 

 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 สามารถประเมนิความเสีย่งทางเพศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
2.  เน้ือหา 
 สถานการณ์ต่างๆในชวีติประจ าวนัอาจน าไปสู่อนัตรายทีไ่มค่าดคดิ โดยเฉพาะภยัทางเพศ  
ความสามารถในการประเมนิสถานการณ์เสีย่งจะน าไปสู่การรูเ้ท่าทนัและระมดัระวงัตนเองมากขึน้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 กระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด 
3.3 เรือ่งเล่าทีม่ปีระโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
 1) พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง วางกระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด ไวก้ลางวงแจกหนิ
กอ้นเลก็ๆ ใหค้นละ 10 กอ้น 
  (2) ใหล้กูเสอืระดมสมองคดิสถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อภยัทางเพศใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ในเวลา 
5 นาท ีเขยีนลงกระดาษปรู๊ฟ เรยีงล าดบับรรทดัละ 1 ขอ้ 
  (3) นายหมู่อ่านสถานการณ์ทลีะขอ้ ใหส้มาชกิอภปิรายว่าท าไมจงึเสี่ยง จนครบทุก
ขอ้ 
  (4) ลูกเสอืแต่ละคนใหค้ะแนนความเสีย่ง โดยวางก้อนหนิของตนลงบนกระดาษตรง
หวัขอ้ทีเ่ลอืก ใหน้ ้าหนกัความเสีย่งตามจ านวนกอ้นหนิ แต่ละคนวางไดแ้ค่ 10 กอ้น 
  (5) นายหมู่นับจ านวนก้อนหนิ จดัล าดบัสถานการณ์ทีม่กี้อนหนิมากสุดลงมาน้อยสุด 
จ านวน 5 ขอ้ น าผลทีไ่ดร้ายงานในกองลกูเสอืทลีะหมู ่
  (6) ผู้ก ากบัลูกเสอืรวบรวมสถานการณ์ที่ทุกหมู่รายงาน น าอภปิราย และเพิม่เตมิ 
ดงันี้ 
   -  รูไ้ดอ้ยา่งไรว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์เสีย่งทางเพศ (จากสถติ ิและ
จากการไดย้นิหรอืรบัรูม้าว่า มกัจะเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นภยัทางเพศในสถานการณ์เหล่านี้บ่อย 
ๆ) 
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   - ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายว่าสิง่ทีเ่ราก าลงัท าอยู่นี้เรยีกว่า“เกณฑป์ระเมนิความ
เสี่ยงทางเพศ” ซึ่งก็คอื สถานการณ์ที่มกัเกิดอนัตรายหรอืความเสี่ยงในเรื่องเพศ ซึ่งแต่ละ
สถานการณ์ยงัมคีวามเสีย่งมากน้อยต่างกนั เราจะมาดกูนัในครัง้ต่อไป 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) เขยีนสถานการณ์เสีย่งทางเพศทีร่วบรวมจากการรายงานในครัง้ก่อน และเกณฑ์

ประเมนิความเสีย่งทีม่ผีูท้ าไว ้5 ขอ้ ลงกระดาษปรูฟ๊ ชุดละ 1 แผ่น  
 (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย และเพิม่เตมิ ดงันี้ 

-  ใหก้องลกูเสอืรว่มกนัเปรยีบเทยีบสถานการณ์เสีย่งทีเ่ขยีนบนกระดาษ
ปรูฟ๊ กบัเกณฑป์ระเมนิความเสีย่งในเรือ่งเพศทีเ่คยมผีูเ้ชีย่วชาญท าไว ้5 ขอ้ ว่าเหมอืนหรอื
ต่างกนัอยา่งไร (1.การอยูด่ว้ยกนัล าพงัสองต่อสองในทีล่บัตา 2. มกีารสมัผสั ถูกเนื้อตอ้งตวั         
3. หญงิแต่งกายล่อแหลม  4. ดสูิง่ยัว่ย ุเช่น หนงัสอื/วดิโีอโป๊ ฯลฯ 5.มกีารใชสุ้ราหรอืยาเสพตดิ) 
และลกูเสอืตอ้งการปรบัลดหรอืเพิม่เตมิเกณฑข์อ้ใดบา้ง 

-  ผูก้ ากบัลกูเสอืด าเนินการปรบัลด/เพิม่เตมิ ตามผลการอภปิราย และ
สรปุว่านี่คอืเกณฑป์ระเมนิความเสีย่งตามขอ้สรุปของกองลกูเสอื 

 (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายขัน้ตอนในการประเมนิความเสีย่ง 3ขัน้ตอนคอื 
-  วเิคราะหข์อ้มลูสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูว่่าเป็นอยา่งไร 
-  เทยีบกบัเกณฑป์ระเมนิความเสีย่ง  
-  ถา้เทยีบแลว้เขา้เกณฑว์่าเสีย่งใหเ้อาตนเองออกจากสถานการณ์ โดยการ

ปฏเิสธ / ปลกีตวัหรอืเดนิหนีออกจากเหตุการณ์ หรอื ขอความช่วยเหลอืถ้าออกจากสถานการณ์
ไม่ได้(ยกตวัอย่างเช่น การมเีพศสมัพนัธ์ไม่คาดคดิ มกัเกดิในสถานการณ์ทีช่ายหญงิอยู่ด้วยกนั
ล าพงัในทีล่บัตา โดยอาจมกีารดืม่สุรา การสมัผสัถูกเนื้อต้องตวั เป็นปัจจยัเสรมิยัว่ยุอารมณ์เพศ 
ซึง่มกัเป็นเพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั ไม่ไดม้กีารป้องกนั ท าใหเ้กดิปัญหาตามมา เช่นตดิเชื้อเอดส ์
ตัง้ครรภ์ ฯลฯ ดงันัน้เมือ่วเิคราะห์ได้ว่า การอยู่ด้วยกนัล าพงัในทีล่บัตา เขา้เกณฑป์ระเมนิความ
เสีย่ง จงึควรหลกีเลีย่งน าตวัออกจากเหตุการณ์ตัง้แต่แรก เพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิตามมา) 

 (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง  
 (5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ด ้และการน าไปใชใ้น

ชวีติประจ าวนั  
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมู ่และใน
กองลกูเสอื 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึสถานการณเสีย่งทางเพศทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ การตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหา 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 
เพลง 
     ลกูเสือคืออะไร 

ลกูเสอืนัน้คอือะไร       ลกูเสอืมดีอียา่งไร 
มาพวกเราเรว็ไว  รบีเขา้ไปใหเ้หน็ดว้ยตา 
กจิกรรมลกูเสอืช่วยเหลอืผูค้น    ความอดทนนัน้ตดิตามมา 
ฝึกการสงัเกตจดจ า  รว่มท ารว่มพฒันา 
เราแสนสุขอุรา   เมือ่ไดม้าเขา้เป็นลกูเสอื 

 
เกม   

ชนไก่ 
ลกูเสอืทุกคนเขา้แถวเป็นวงกลม แต่ละคนประสานมอืของตวัเองแลว้นัง่ยองๆลงไป สอดแขน

ไวใ้ต้ขอ้พบัเข่า หนีบแขนทัง้สองขา้งไว้  เมื่อไดร้บัสญัญาณจากผู้ก ากบัลูกเสอืใหลู้กเสอืแต่ละคนใช้
บรเิวณไหล่กระแทกกบัลูกเสอืคนอื่นใหล้ม้ลง  หากลกูเสอืคนใดถูกกระแทกลม้ลงใหอ้อกจากการเล่น
เกม จนเหลอืลกูเสอืคนสุดทา้ยถอืเป็นผูช้นะ 
 

เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
หนูนากบัหนูเมือง 

 
ครัง้หนึ่งหนูนาชวนหนูเมอืงมาเยี่ยมที่บ้าน  มนัเตรยีมของกินมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเนยแขง็  

ขา้วโอ๊ต  ผลไม ้ และอื่น ๆ หลงัจากทีก่นิอาหารกนัเสรจ็แลว้  หนูเมอืงกบ็อกว่า  “เพื่อนรกั ขา้อยากจะ
ถามสกัหน่อยว่า ท าไมถงึยอมทนใชช้วีติล าบาก อด ๆ อยาก ๆ อยู่อย่างนี้  ทัง้ที่เจา้สามารถไปหากนิใน
เมอืงกบัขา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย”  หนูนาจงึตดัสนิใจยา้ยตามไปทนัท ี

เมื่อไปถงึ  หนูเมอืงพาเพื่อนไปทีห่อ้งเกบ็อาหาร  ทัง้สองยิม้ร่าและมุ่งหมายจะกนิใหเ้อรด็อร่อย  
แต่ทนัใดนัน้เอง  ประตูกเ็ปิดออกและมชีายสองคนเดนิเขา้มาพรอ้มกบัหมาตวัโต  พวกมนัเห็นดงันัน้จงึ
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รบีวิง่หนีไปซ่อนตวัดว้ยความกลวั  หนูนาเอ่ยขึน้ว่า  “นี่น่ะรเึพื่อนเอ๋ย สภาพชวีติสุขสบายทีว่่า แต่ถ้าเรา
ต้องอยู่ดว้ยความหวาดกลวัอย่างนี้ล่ะก ็ขา้ขอกลบัไปใชช้วีติอยู่ทีก่ระท่อมโกโรโกโสที่บา้นนอกดกีว่าอยู่
ในเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยอนัตรายและความวุ่นวายเช่นน้ี” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การมชีีวิตที่สงบสุขแต่ยากจน  ยงัดีกว่าที่จะมีชีวิตที่ร ่ารวยแต่เต็มไปด้วยความ
หวาดกลวั  และเผชญิปัญหาต่าง ๆ โดยไมม่คีวามสุข 

 
เนกอินทรีกบัอีกา 

 
นกอนิทรตีวัหนึ่งคอยจอ้งตะปบลูกแกะอยู่บนยอดผาสูง  เมื่อไดโ้อกาสเหมาะ  มนักโ็ฉบเอา

ลกูแกะขึน้ไปดว้ยอุง้เลบ็อนัแขง็แกรง่  แลว้บนิกลบัสู่รงับนยอดผาสงู 
อกีาซึง่อยู่บรเิวณนัน้เหน็การกระท าของนกอนิทรมีาโดยตลอด  กค็ดิจะเอาอย่างบา้ง  จงึบนิ

ถลาตรงไปตะปบลกูแกะทีก่นิหญา้อยูเ่พื่อจบัตวัมนับนิขึน้  แต่อุง้เลบ็ของมนักลบัจกิแน่นเขา้ไปในเนื้อ
ลูกแกะ  ไม่ว่าจะพยายามสลดัออกอย่างไรก็ไม่หลุด  เมื่อคนเลีย้งแกะเหน็เขา้  กร็อ้งทกัว่า  “โอ้โห!  
นี่มนันกอะไรกนั” ลูกชายผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดกล่าวขึ้นว่า “พ่อ  ที่ขา้เหน็อยู่เมื่อครู่นี้  มนั
แสดงท่าทางราวกบัเป็นนกอนิทร ี แต่ตอนน้ีขา้ว่ามนัคงเขา้ใจแลว้ล่ะ  ว่าตนเองเป็นเพยีงอกีาเท่านัน้” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  1. คนโงเ่ขลามกัคดิท าในสิง่ทีเ่กนิความสามารถของตน 

      2. คนฉลาดรูว้่าจะใชค้วามสามารถทีม่อียูข่องตนใหเ้กดิประโยชน์ ไดอ้ยา่งไร 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  16   อย่างน้ีต้องปฏิเสธ     เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 สามารถปฏเิสธการชวนของเพื่อน ทีช่วนไปท ากจิกรรมเสีย่งต่าง ๆ โดยเพื่อนไมโ่กรธ 

2.  เน้ือหา 
 ทกัษะปฏเิสธ เป็นการสื่อสารทีจ่ าเป็น ส าหรบัใชป้ฏเิสธเพื่อนทีช่วนไปท ากจิกรรมที ่เสีย่ง
ต่างๆโดยเพื่อนไมโ่กรธ เพราะการปฏเิสธไมส่ าเรจ็มกัเกดิจากกลวัเพื่อนจะโกรธ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 กระดาษแผ่นเลก็ กระดาษปรูฟ๊ ปากกา ปากกาสกัหลาด 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง ทกัษะการปฏเิสธ 
3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี  1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ระดมสมองว่า เคยถูกชวนไปท าอะไรบา้ง ในชวีติประจ าวนั   

ใหเ้ขยีนลงกระดาษแผ่นเลก็ แผ่นละ 1 กจิกรรม เขยีนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ในเวลา 3 นาท ี
 (2) น ากจิกรรมทีเ่ขยีนไวม้าจดัแยกประเภทเป็น 3 ประเภท คอื ท าได ้ไมค่วรท า 

และไมแ่น่ใจ ตามความเหน็ของหมูล่กูเสอื 
 (3) เลอืกกจิกรรมทีไ่มค่วรท า หมูล่ะ 1 อยา่ง ใหแ้ต่ละหมูเ่ล่นบทบาทสมมตุ ิปฏเิสธ

การชวนโดยเพื่อนไมโ่กรธ น าเสนอในกองลกูเสอื 
 (4) ลกูเสอืแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมตุ ิเมือ่แต่ละหมูเ่ล่นจบ ผูก้ ากบัลกูเสอืใหก้อง

ลกูเสอืโหวตว่า ลกูเสอืหมูน่ี้จะ “ปฏเิสธไดส้ าเรจ็หรอืไม่” จนครบทุกหมู่ 
 (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูเ้รือ่ง “ทกัษะการปฏเิสธ” ใหแ้ต่ละหมูไ่ปศกึษา 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีม่ปีระโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

  
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2  

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
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3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืรว่มกนัทบทวนใบความรูเ้รื่อง “ทกัษะการปฏเิสธ” โดยผู้

ก ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ และอธบิายขอ้สงสยั 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหแ้ต่ละหมูเ่ล่นบทบาทสมมต ิปฏเิสธการชวนใน

สถานการณ์เดมิ แต่ใชข้ ัน้ตอนการปฏเิสธตามใบความรู ้แลว้น าเสนอในกองลกูเสอื 
 (3) ลกูเสอืแต่ละหมูเ่ล่นบทบาทสมมต ิหลงัการน าเสนอของแต่ละหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอื

ใหก้องลกูเสอืรว่มกนัประเมนิว่า “ครบขัน้ตอนทกัษะการปฏเิสธหรอืไม่” ถา้ไมค่รบ ขาดขัน้ตอนใด  
 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขัน้ตอน “ทกัษะการปฏเิสธ” และเพิม่เตมิ

เรือ่งการหาทางออกเมือ่ถูกเซา้ซี้ 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีม่ปีระโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเหน็ และประเมนิ
ความถูกตอ้งของขัน้ตอนการท าทกัษะปฏเิสธ 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีได้จากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรคก์ารตดัสนิใจ การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 

 
เพลง 

บริการ 
   บรกิาร  บรกิาร  งานทีพ่วกเราท า      เป็นประจ าเราท าไปไมเ่คยคดิรวนเร 
 ปัดกวาดเราท าทุกอยา่ง สะอาดทุกทางทีผ่่าน    หน้าทีทุ่กๆ สถาน เรานัน้บรกิารทัว่ไป 
 
เกม 
      ทิศอะไร  

วิธีเล่น 
1)  ใหแ้ต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนยนืห่างกนัประมาณ 1 ศอก ทุกคนเตรยีมหนัไปตามทศิทีผู่ส้ ัง่  
2)  เมือ่ไดย้นิผูส้ ัง่เรยีกชื่อทศิใดทุกคนตอ้งหนัไปทางทศินัน้ๆ เช่น “ทศิเหนือ” ทุกคนตอ้งหนัไป

ทางทศิเหนือ ใครหนัผดิตอ้งออกจากการเล่น ผูส้ ัง่จะเรยีกชื่อทศิซ ้ากนักไ็ด ้หรอืเปลีย่นชื่อทศิใดกไ็ด ้ 
3)  หลงัจากการเลกิเล่นแลว้ หมูใ่ดมคีนเหลอืมากกว่าหมูอ่ื่นเป็นหมู่ชนะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าวค า     

ชมเชย (เยล) ให ้ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึประโยชน์ของเกม 
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ใบความรู้ 
ทกัษะการปฏิเสธ 

 การปฏเิสธเป็นสทิธสิ่วนบุคคลทีทุ่กคนควรเคารพและยอมรบัการปฏเิสธจะส าเรจ็ไดน้ัน้  
ผูป้ฏเิสธตอ้งมคีวามตัง้ใจชดัเจนทีจ่ะปฏเิสธ 

ขัน้ตอนการปฏิเสธ 
1)  อา้งความรูส้กึประกอบเหตุผล เพราะความรูส้กึโตแ้ยง้ไดย้ากกว่าการใชเ้หตุผล 
2)  ปฏเิสธชดัเจน 
3)  ถามความเหน็เป็นการรกัษาน ้าใจผูช้วน ขัน้ตอนนี้จะช่วยใหเ้พือ่นมคีวามรูส้กึทีด่ ีและไมโ่กรธ 
4)  ขอบคุณเมือ่เขายอมรบั 
ถ้าผูช้วนต๊ือไม่เลิก  
โดยการ เซา้ซี,้ สบประมาท, ยกเหตุผลหว่านลอ้ม, ปลอบหรอืรบัรองว่าไม่มปัีญหา หรอื

แมก้ระทัง่ข่มขู ่ฯลฯ ไมค่วรหวัน่ไหว  ควรหาทางออกดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อไปนี้ 
1)  ปฏเิสธซ ้า แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ไป 
2)  ผดัผ่อน แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ไป 
3)  ต่อรองหาทางเลอืกอื่นทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 
จดุอ่อนท่ีท าให้มกัปฏิเสธไม่ส าเรจ็ 
1)  ปากบอกปฏเิสธ  แต่ใจไมป่ฏเิสธแทจ้รงิ เลยใจอ่อนปฏเิสธไมส่ าเรจ็ 
2)  ใชเ้หตุผลเป็นขอ้อา้ง  ผูช้วนเลยเอาเหตุผลอื่นมาหกัลา้งท าใหป้ฏเิสธไมส่ าเรจ็ 
3)  ไมอ่อกจากสถานการณ์  อยูใ่หเ้ขาตื๊อไปเรือ่ย ๆ กเ็ลยปฏเิสธไมส่ าเรจ็จนได้ 
4)  เกรงใจโดยเฉพาะกบัผูอ้าวุโสสงูกว่า เลยท าใหไ้มร่กัษาสทิธใินการปฏเิสธของตนเอง 
 
ตวัอย่างประโยคค าพดู 
สถานการณ์: เพื่อนชวนลองสบูบุหรี ่

ขัน้ตอน ตวัอย่างประโยคค าพดู 
อา้งความรูส้กึประกอบเหตุผล เราไม่ชอบ รูส้กึว่ามนัเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี
ปฏเิสธชดัเจน ขอไมล่อง 
ถามความเหน็เป็นการรกัษาน ้าใจผูช้วน นะเพื่อน 
ขอบคุณเมือ่เขายอมรบั ขอบคุณทีเ่ขา้ใจเรา 

ถ้าผูช้วนต๊ือไม่เลิก เลือกวิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี 
ปฏเิสธซ ้า แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ ไมล่ะ ขอตวัก่อนนะเพื่อน (รบีเดนิจากไป) 
ผดัผ่อน แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ เอาไวช้วนเรือ่งอื่นแลว้กนั ขอตวันะเพื่อน 

(รบีเดนิจากไป) 
ต่อรองหาทางเลอืกอื่นทีย่อมรบัไดท้ัง้สอง
ฝ่าย 

เรามาหาอะไรท าอย่างอื่นกนัดกีว่า ไปกนิ
ไอศครมีกนัดไีหมเพื่อน 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 83 
 

เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
พรานใหม่ผู้กล้าหาญ 

พรานใหมค่นหนึ่งมกัจะเขา้ไปถามพวกคนตดัไมว้่าเหน็หมปู่า บา้งไหม บรเิวณใดมกีวางมี
เนื้อบา้งเเต่พวกคนตดัไมก้ย็งัไมเ่คยเหน็พรานใหมผู่น้ี้ล่าสตัวใ์ดไดส้กัตวั 

วนัหน่ึงพรานใหมเ่ขา้ป่ามาเเต่เชา้พลางถามคนตดัไมว้่า"พีช่าย เหน็รอยเทา้สงิโตทีไ่หนบา้ง 
ช่วยบอกดว้ยเถดิ"คนตดัไมก้บ็อกว่าเหน็อยูไ่มไ่กลนกั ตนยนิดจีะพาไปล่าถงึ หน้าปากถ ้าสงิโตเลย
ทเีดยีวเมือ่ไดย้นิเช่นนัน้พรานใหมก่ถ็งึกบัส่ายหน้าปฏเิสธเป็นพลัวนั ว่าตนเพยีงอยากเหน็รอยเทา้
สงิโตเท่านัน้ มไิดอ้ยากล่าสงิโต 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า พวกทีข่ ีข้ลาด มกัเเสดงว่ากลา้หาญเมือ่ภยัยงัไม่มาถงึ 
 
 

ม้ากบัหมาป่า 

หมาป่าเดนิมาพบมา้ทีก่ลางทางจงึเอ่ยขึน้ว่า"พีม่า้เอ๋ย ขา้เพิง่ผ่านไร่ขา้วโอ๊ตมาเมือ่ครู่นี้ เหน็
ขา้วโอ๊ตออกรวงงาม น่ากนิเป็นยิง่นัก เเต่ขา้ไม่ไดก้นิมนัสกัค าเพราะคดิจะเกบ็ไวใ้หท้่านกนิ ท่านมา
กบัขา้ส ิขา้จะพาไป"มา้ไดฟั้งดงันัน้กห็วัเราะเบาๆ เเลว้ว่า"ขา้ขอบใจนะ ทีเ่จา้บอกเรือ่งไรข่า้วโอ๊ต เเต่
ขา้ไมไ่ดข้อบใจ ทีเ่จา้ไมก่นิขา้วโอ๊ต เพราะขา้รูด้วี่าขา้วโอ๊ต ไมใ่ช่อาหาร ของหมาป่าอยา่งเจา้" 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  หากใหด้ว้ยความไมจ่รงิใจ ไม่ท าใหผู้ร้บัเกดิความซาบซึง้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  17   ความรนุแรง     เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ตระหนกัถงึอทิธพิลของสื่อ  ค่านิยม และพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีน่ าไปสู่ความรุนแรง 
2. เน้ือหา 
 เดก็ทีม่นีิสยัชอบใชห้รอืนิยมความรุนแรง  เป็นเพราะไดร้บัประสบการณ์ในเรือ่งความรุนแรง 
บ่มเพาะและปลกูฝังเป็นเวลายาวนาน จนชนิชาเหน็ความรุนแรงเป็นเรือ่งปกต ิไมรู่ส้กึว่าเป็นสิง่ผดิ 
ไมย่งัยัง้ชัง่ใจ และกระท าความรนุแรงโดยเลยีนแบบพฤตกิรรมจากสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ค่านิยมและ
พฤตกิรรมทีม่ใีนกลุ่มเพื่อน  ลว้นมอีทิธพิลชกัน าไปสู่ความรนุแรงได ้ ความตระหนักในเรือ่งนี้จะช่วย
ใหห้ลกีเลีย่งการรบัสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ค่านิยมและพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกม 
3.2 บตัรค า สถานการณ์ความรนุแรง  4  ชุด 
3.3 ใบความรู ้
3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม “ในชวีติประจ าวนัลกูเสอืเคยพบพฤตกิรรม

อะไรบา้งทีค่ดิว่าเป็นความรุนแรง” ใหล้กูเสอืเล่าประสบการณ์ 1 – 2 คน แลว้น าเขา้สู่
กจิกรรม 

 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืนัง่ตามหมูข่องตนเอง แจกชุดบตัรค าใหห้มูล่ะ 1 ชุด 
 (3) นายหมูอ่่านบตัรค าทลีะใบพรอ้มอภปิรายและหาขอ้สรปุเพื่อรายงานในกลุ่มใหญ่ 

ในประเดน็ต่อไปนี้ และส่งตวัแทนรายงาน 
-  สถานการณ์ในบตัรค ามแีนวโน้มจะเกดิอะไรตามมาไดบ้า้ง 
-  เรยีงล าดบัความรุนแรงของสถานการณ์ในบตัรค าตามความเหน็ของหมู ่

จากรนุแรงมากทีสุ่ดไปหารุนแรงน้อยทีสุ่ด   
 (4) ตวัแทนหมูร่ายงานทลีะหมูจ่นครบ 
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 (5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ “ความรุนแรงมไีดห้ลายระดบั ตัง้แต่น้อยทีสุ่ดคอื
ความรุนแรงในจนิตนาการเช่น เกม การต์ูน ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ ความรุนแรง
ทางค าพูด เช่น ดุ ด่าว่า ความรุนแรงทางกายซึง่รุนแรงทีสุ่ด เช่น การท ารา้ยรา่งกาย” 

 (6) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายในกอง และสรปุ ในประเดน็ “สรปุความหมายของ
ความรุนแรงตามความเขา้ใจของลกูเสอื” และ “ไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากกจิกรรมน้ี” 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูเ้รื่อง “ความรนุแรง” ใหร้ว่มกนั

อภปิรายประเดน็ต่อไปนี้ และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
หมูท่ี ่1  เหตุใดบางคนจงึมนีิสยัชอบใชค้วามรนุแรง มปัีจจยัอะไรทีท่ าใหเ้ป็นเช่นนัน้ 
หมูท่ี ่2  จากค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื คดิว่าลกูเสอืควรมที่าทต่ีอการใชค้วามรุนแรง

อยา่งไร 
หมูท่ี ่3 และ 4  ท่านคดิว่าในโรงเรยีนมปัีญหาความรุนแรงอะไรบา้ง ในฐานะลกูเสอื

สามญัรุน่ใหญ่ จะลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีนอยา่งไร 
 (2) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทลีะประเดน็ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ และ

สรปุ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืขอใหก้องลกูเสอืรว่มกนัหาแนวทางปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขปัญหาความ

รนุแรงในโรงเรยีนใหเ้ป็นรปูธรรมในโอกาสต่อไป 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล  
สงัเกตการมสี่วนรว่มการท ากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรค์

เพื่อลดปัญหาความรนุแรงในโรงเรยีน 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึสาเหตุของปัญหาความรุนแรงใน

โรงเรยีน รวมทัง้ตระหนกัว่าตนเองควรมสี่วนรว่มในการป้องกนัและแกไ้ข 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
เกม 

กระซิบข่าว 
1. แบ่งลกูเสอืออกเป็น 4 แถวเท่าๆ กนั 
2. ใหแ้ต่ละแถวนัง่เป็นแถวตอน คนหน้าห่างจากจุดทีก่ าหนดไวป้ระมาณ 1 เมตร 
3.เมือ่ไดย้นิสญัญาณ คนแรกรบีวิง่ไปอ่านขอ้ความในกระดานที่ผูก้ ากบัลกูเสอืเขยีนเตรยีมไว้

จนจ าได ้แลว้วิง่กลบัมากระซบิคนทีส่อง คนทีส่องกระซบิต่อๆ ไปจนถงึคนสุดทา้ยรบีวิง่มาเขยีน
หรอืบอกกบัผูก้ ากบัลกูเสอื 

4. แถวใดส่งขา่วไดเ้รว็และถูกตอ้งทีสุ่ดเป็นผูช้นะ 
 

แข่งเรือ 
1. หมูล่กูเสอืยนืเขา้แถวตอน ห่างกนัประมาณ 1 เมตร 
2. คนแรกเอามอืเทา้สะเอว คนต่อ ๆ ไป เอามอืจบัทีเ่อวของคนขา้งหน้า แลว้นัง่ยอง ๆ 
3. การเคลื่อนทีใ่หก้า้วไปทลีะเทา้หรอืจะกระโดดไปพรอ้ม ๆ กนักไ็ด ้แต่มอืตอ้งไมห่ลุดจากกนั 
4. เมือ่ไดย้นิสญัญาณใหแ้ต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้ายงัจดุหมาย 
5. แถวใดถงึจดุหมายก่อนเป็นผูช้นะ 
 
บตัรค า 

บตัรค า...หมู่ท่ี 1 
 

นกเล่าเร่ืองส่วนตวัของต่ายให้จุม๋ฟัง 
โดยบอกให้เกบ็เป็นความลบั จุม๋น าเร่ืองของต่ายไป 

เล่าต่อจนรู้กนัทัง้ห้อง 
 

มดปากแหว่งและเพดานโหว่แต่ก าเนิด  
แม้จะผา่ตดัแก้ไขแล้ว แต่กย็งัพดูไม่ชดั  

ถกูเพ่ือนล้อเลียนอยู่เสมอ ๆ 
 

วิชยัอยู่กบัลงุขี้เหล้า เวลาลงุเมาเหล้ามกัจะโมโหร้าย  
ทบุตีและท าโทษวิชยัอย่างรนุแรง เป็นประจ า 
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เอกชอบเล่นเกมท่ีมีความรนุแรงมากๆ 
และติดเกมออนไลน์อย่างมาก มกัหนีเรียน 

ไปเล่นเกมบอ่ย ๆ 
 

 
 
 

บตัรค า...หมู่ท่ี 2 

 
 

หน่ึงกบัสองเป็นฝาแฝดกนั ชอบดหูนังและ 
เล่นเกมบูล้๊างผลาญทัง้คู่ เขามีปืนเดก็เล่น 

คนละกระบอกเอาไว้เล่นไล่ยิงกนั 
 

 
มะลิมีพ่อแม่ท่ีทะเลาะตบตี 

ท าร้ายร่างกายกนัให้เหน็เป็นประจ า 
 

 
หนุ่มพนันกบัเพ่ือนในกลุ่มว่าจะหลอก 

ให้น้อยรกัแล้วหกัอกให้ด ู
 

 

ข่าวดงั!!...พ่อแม่ชาวเกาหลีคู่หน่ึงถกูต ารวจจบัข้อหา
ละเลยลกูอาย ุ3 เดือนจนขาดอาหารเสียชีวิต เพราะทัง้คู่
ติดเกมจนไม่สนใจลกู ป้อนนมให้แค่วนัละครัง้เดียว 
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บตัรค า...หมู่ท่ี 3 

 

 
โตขึน้วฒิุอยากเป็นหวัหน้าแกง๊อนัธพาล  

เพราะเคยเหน็พ่อถกูซ้อม จะได้ปกป้องพ่อได้ 
 
 

ก้องไม่อยากมาโรงเรียน 
เพราะถกูเดก็โตกว่าข่มขู่รีดไถเงิน 

 
 

นารีถกูแซวอยู่เสมอเวลาเดินผา่น 
วินมอเตอรไ์ซคป์ากซอยเข้าบา้น 

เธอได้แต่ก้มหน้าก้มตารีบเดินให้เรว็ท่ีสดุ 
 

 
อ้วนแอบขโมยมือถือเพื่อนไปขาย 

เพ่ือเอาเงินไปเล่นเกม 
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บตัรค า...หมู่ท่ี 4 

 
 

เสรีเลี้ยงปลากดั เขาชอบดเูวลามนัต่อสู้กนั  
ถ้าตวัไหนแพ้ เขากจ็ะปล่อยให้มนัตาย ไม่เลี้ยงมนัอีกต่อไป 

 
วาดอิจฉาน ้าท่ีมีกระโปรงสวย ๆ ใส่  

จึงแอบเอากรรไกรไปตดัขาดเป็นร้ิว ๆ โดยน ้าไม่รู้ 
 
 

มนัสชอบไปเข้ากลุ่มกบัเดก็ท่ีโตกว่า เขาหดัด่ืมเหล้า สบู
บหุร่ี ออกเท่ียวกลางคืน และพดูจาหยาบคาย ตามคนใน

กลุ่ม  
เพราะมนัท าให้เขาด ู“แมน” ขึน้ 

 

 
ส้มจบัได้ว่าผูช้ายท่ียืนข้างหลงั 

แอบถ่ายรปูใต้กระโปรงเธอ ขณะขึน้บนัไดเล่ือน 
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ใบความรู้ 
ความรนุแรง 

 

 ความรนุแรง หมายถงึ การท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ  ค าว่าชวีตินี้หมาย
รวมถงึทัง้รา่งกาย จติใจ และศกัยภาพหรอืความสามารถทีม่อียู่ 

 ระดบัของความรนุแรง  มไีดห้ลายระดบั ตัง้แต่น้อยทีสุ่ดคอืความรุนแรงในจนิตนาการเช่น  
เกม การต์ูน ภาพยนต ์ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ การท ารา้ยจติใจดว้ยค าพดูหรอืการ
กระท า ความรุนแรงทางค าพดู เช่น การดุ ด่าว่า การลอ้ปมดอ้ยใหอ้บัอาย ความรุนแรงทางกาย 
ซึง่รุนแรงทีสุ่ด เช่น การท ารา้ยร่างกาย การทอดทิง้เดก็ทีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ด้ 

 ความขดัแย้งกบัความรนุแรง 
 ความขดัแยง้เป็นเรือ่งธรรมชาตขิองคนทีอ่ยู่รว่มกนัในสงัคม ซึง่มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัได ้
การแลกเปลีย่นและยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง จงึเป็นรากฐานส าคญัของการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ
อยา่งต่อเนื่อง จดัเป็นการแกไ้ขความขดัแยง้แบบสรา้งสรรค์ 
 ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ และไม่ใช่ความขดัแย้ง แต่มกีารใช้ความรุนแรงมาแก้ไข
ความขดัแยง้ ดว้ยอารมณ์และความคดิความเชื่อทีไ่มถู่กตอ้ง ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทีม่ากขึน้กว่าเดิม 

 พึงระลึกเสมอว่าความขดัแย้งสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องใช้ความรนุแรง 

 ความรนุแรงในโรงเรียน 
 เดก็ย่อมมกีารแกล้งและหยอกลอ้กนัเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องมขีอบเขตระหว่างความสนุก
และความทุกขข์องผูอ้ื่น และเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุมตนเองใหม้พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัเพื่อน  
 การส ารวจปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน โดยการสุ่มทัว่ประเทศ กบัเดก็ประถมศกึษาปีที่ 4 
ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 3,047 คน ในปี 2549 พบว่า เดก็ 40% ถูกรงัแกถงึเดอืนละ 2-3 ครัง้ 
การรงัแกกนัเกดิมากทีสุ่ดในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 และลดลงตามระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ พฤตกิรรมทีพ่บ
ไดแ้ก่ การลอ้เลยีน ท ารา้ยจติใจดว้ยวาจา เหยยีดหยามเชือ้ชาต ิ ผวิพรรณ และการคุกคามทางเพศ 
บางแห่งยงัพบวยัรุน่อนัธพาลหรอืคนเมา รดีไถเงนิหรอืใชว้าจาทีไ่มเ่หมาะสมกบัเดก็อกีดว้ย 
 การส ารวจนี้สะทอ้นว่า ความรุนแรงในโรงเรยีนเป็นเรือ่งเรง่ด่วนทีต่อ้งแกไ้ข เพราะเดก็ทีถู่ก
กระท าความรนุแรงตัง้แต่ช่วงตน้ของชวีติ จะเตบิโตดว้ยความไม่มัน่คง เป็นผูใ้หญ่ทีไ่มส่มบูรณ์และสิง่
ส าคญัทีสุ่ดคอื อาจท าใหเ้ดก็คนนัน้กลายเป็นผูก้ระท าความรุนแรงเสยีเอง  

 ท าไมเดก็บางคนจึงนิยมใช้ความรนุแรง 
 เดก็ทีไ่ดร้บัประสบการณ์ความรุนแรง บ่มเพาะและปลกูฝังเป็นเวลายาวนานจนชนิชา จนเหน็
ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้สกึว่าเป็นสิง่ผดิ ไม่ยบัยัง้ชัง่ใจ ไม่ควบคุมตวัเอง ปล่อยให้อารมณ์
รุนแรงชักน าให้กระท าความรุนแรง โดยเลียนแบบพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่มี ตัวอย่าง
ประสบการณ์ความรนุแรงในเดก็ ไดแ้ก่ 
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 เดก็ในครอบครวัแตกแยกทีพ่่อแมท่ะเลาะท ารา้ยร่างกายกนัใหเ้ดก็เหน็เป็นประจ า 
 เดก็ทีถู่กทอดทิง้ ไดร้บัการเลีย้งดไูมเ่หมาะสม ขาดแคลน  ถูกท ารา้ยรา่งกาย ท าโทษรนุแรง  

เป็นประจ า จะรูส้กึว่าตนเองไมเ่ป็นทีต่อ้งการขาดความรกั รกัคนอื่นไมเ่ป็น ไมผ่กูพนักบัใคร 
 เดก็ทีไ่ดเ้หน็ รบัรู ้เรือ่งราวการใชค้วามรุนแรงจากตวัอยา่งในสงัคม เกม การต์ูนและสื่อต่างๆ  

อยูเ่ป็นประจ า เช่น ภาพยนตร ์ ละครโทรทศัน์ ขา่วหนงัสอืพมิพ ์ ขา่วโทรทศัน์ เกมกด เกมวดิโีอ  
เกมออนไลน์  หนงัสอืการต์ูนญีปุ่่ น 

 เด็กที่มพีื้นฐานอารมณ์ไม่มัน่คง อ่อนไหวง่าย อาจถูกชกัจูง และเลยีนแบบกลุ่มเพื่อนที่มี
พฤตกิรรมรนุแรง เพื่อตอ้งการการยอมรบัในกลุ่มเพื่อน 

 เดก็ที่มพีื้นฐานอารมณ์รุนแรง ได้รบัการเลี้ยงดูแบบปล่อย ตามใจ ท าอะไรตามอารมณ์และ  
สิง่เรา้ทีเ่ขา้มา โดยไมเ่คยฝึกการควบคุมตนเอง ไมย่บัยัง้ชัง่ใจ อาจก่อความรนุแรงโดยไมย่ัง้คดิได ้

 การดื่มสุราและแสพสารเสพตดิ ท าใหข้าดความยบัยัง้ชัง่ใจ และน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงได้ 
 เดก็ที่ถูกเพื่อนแกล้ง รงัแก ล้อเลยีน เกดิความรูส้กึโกรธ อบัอายและเก็บกดเป็นเวลานาน 

อาจระเบดิอารมณ์โกรธแคน้ออกมา เป็นการกระท าความรุนแรงต่อคนอื่นไดห้รอืใชค้วามรุนแรงเพื่อ
ปกป้องตนเอง 

 การแอบถ่ายคลปิเรือ่งส่วนตวัของผูอ้ื่น แลว้ไปเปิดเผย ประจาน หรอืใชข้่มขูเ่พื่อทรพัยส์นิ 
 การนินทา การใส่รา้ย ท าใหผู้อ้ื่นเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 

ส่ือกบัความรนุแรง 
 ครวัเรอืนไทยมโีทรทศัน์ รอ้ยละ 96 โทรทศัน์จงึเป็นสื่อทีม่อีทิธพิลสูงมากในการชีน้ าความคดิ 
ความเชื่อ และค่านิยมของสงัคม ขา่วสารทางโทรทศัน์เป็น "ขา่วรา้ย" ถงึ รอ้ยละ71 ในขณะทีเ่รือ่งดีๆ  
ทีช่วนใหม้คีวามหวงั มเีพยีงรอ้ยละ 12 ท านอง “ขา่วรา้ยฟรขีา่วดตีอ้งจา้ง” 
 - เดก็ไทยทีอ่ายตุ ่ากว่า 5 ปี ชมภาพความรุนแรง เช่น ตกีนั ฆา่กนัทัง้จากข่าวและละครหรอื
โฆษณาวนัละ 501 ครัง้ 
 - เดก็ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนปีละ 900 - 1, 000 ชัว่โมง แต่ใชเ้วลาดู
โทรทศัน์ ปีละ 1,000 - 1,200 ชัว่โมง 
 สื่อจงึเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิความรุนแรงในเดก็และเยาวชนที่ส าคญัที่สุด เพราะเด็ก
และเยาวชนยงัขาดประสบการณ์ และวจิารณญาณในการเลอืกรบัสื่อ รวมทัง้ความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระที่สื่อน าเสนออย่างมเีหตุผล นอกจากนี้ยงัไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัความเป็นมาและเบือ้งหลงัของสื่อ จงึยอมรบัสิง่ทีส่ ื่อเสนอโดยไม่มขีอ้สงสยั และคดิเองว่าสิง่ที่
สื่อเสนอนัน้ถูกต้องเหมาะสมสือ่จึงมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ทีไ่ม่รู้เท่าทนั ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ  
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 การแก้ปัญหาความรนุแรงในโรงเรียน  
ครอบครวั เป็นจดุเริม่ต้นของการแกปั้ญหาต่าง ๆ เพราะอยูใ่กลช้ดิกบัเดก็มากทีสุ่ด  

 พ่อแมจ่ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้และเขา้ใจความตอ้งการของลกูในแต่ละช่วงวยั เพื่อรบัรูถ้งึอารมณ์ 
และความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัลกู 

 ให้เวลาท ากิจกรรม ใช้เวลาว่างอยู่กับลูก เช่น ท าอาหารหรือเล่นกีฬา เพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศของครอบครวัมสีุขแสดงออกถงึความรกัความอบอุ่น ใหก้ารอบรมและสรา้งวนิัยใหก้บัลูก
อยา่งเหมาะสมเพื่อลกูจะไมต่อ้งพึง่พาสิง่เรา้ภายนอก  เช่น  เพื่อน  เกม  หรอืสื่ออื่นๆอนัจะซมึซบัให้
เกดิความรนุแรงตามมา 

 การกระท าทีเ่ป็นความรุนแรงมกัมจีดุเริม่ตน้มาตัง้แต่วยัเดก็เลก็ การปลกูฝังใหม้จีติใจ  
อ่อนโยน มเีมตตาต่อสตัว ์เป็นวธิหีนึ่งทีช่่วยลดปัญหาความรุนแรงลงได้ 

 วางตวัเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัลกูไมม่ัว่สุมสิง่เสพตดิหรอืหมกมุน่อบายมขุ  
 แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครวัอยา่งสนัต ิไมท่ะเลาะด่าทอหรอืตบตกีนั เพราะเมือ่ลกูรบัรู้

เป็นประจ าจนเหน็เป็นเรือ่งธรรมดากจ็ะลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมรนุแรงดงักล่าว 
 ไมล่งโทษหรอืใชว้ธิทีีรุ่นแรงแบบไรเ้หตุผล ควรใชว้ธิกีารพดูคุย แลกเปลีย่นตัง้กตกิารว่มกนั

กบัลกูแทน 
 ไมต่ามใจลกูมากเกนิไป จะท าใหเ้ดก็เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ขีน้้อยใจ ท าใหปั้ญหาเลก็ ๆ 

กลายเป็นเรือ่งใหญ่โต 
 ใหค้ าปรกึษา หรอืเปิดโอกาสใหล้กูไดร้ะบายความทุกข์ทีอ่ยูใ่นใจ ใหก้ าลงัใจกบัลกูเมือ่ลกู 

ท าผดิ เมือ่เกดิปัญหาลกูจะไดก้ลา้บอก เพื่อช่วยกนัหาทางออก 
 สอนลกูเสมอว่า ไมค่วรเอาปมดอ้ยของเพื่อนมาลอ้เลยีน เพราะจะท าใหเ้พื่อนเสยีใจ  

ตรงกนัขา้มควรเหน็ใจและเป็นก าลงัใจใหก้บัเพื่อน 
โรงเรียน  มบีทบาทส าคญัในการแกปั้ญหา โดยเฉพาะ “คร”ู ผูเ้ป็นพ่อแมค่นทีส่อง ทีส่ าคญั 

กค็อืครอบครวัตอ้งมสี่วนรว่มกบัโรงเรยีน 
 ตอ้งใหค้วามรกั ความเขา้ใจต่อเดก็ๆ ทุกคน  อยา่งเท่าเทยีมกนัไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 
 มคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อเดก็ในแต่ละช่วงวยัทีแ่ตกต่างกนั  
 รูจ้กัเดก็เป็นรายบุคคล ใหค้วามช่วยเหลอืในเรือ่งทีจ่ าเป็นประสานความรว่มมอืกบัผูป้กครอง

ในการป้องกนัและแก้ปัญหาความรุนแรงทีเ่กดิกบัเดก็ 
 เปิดใจกวา้ง รบัฟังความคดิของเดก็ ใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหา 
 ไมใ่ชค้วามรนุแรงต่อเดก็ทัง้ในประเดน็ “วธิกีาร” และ “สาเหตุ” ของ การลงโทษ  
 สอดส่องดแูลเดก็ภายในโรงเรยีนตามจดุต่างๆ และเดนิตรวจตราตามรอบโรงเรยีน เพื่อ

ป้องกนัและลดปัญหาแดก็รงัแกกนั 
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นักเรียนเป็นผูม้บีทบาทสงูสุดในการแก้ปัญหา เพราะทัง้ครอบครวัและโรงเรยีนตอ้งยดึ
นกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง ในการน ามาตรการทุกอยา่งมาใชต้อ้งเกดิประโยชน์สงูสุดแก่นกัเรยีน 

 ตระหนกัถงึผลเสยีของการแกลง้และหยอกลอ้กนัจนเกนิขอบเขตและมวีธิกีารสื่อสารเพื่อ
แกไ้ขปัญหา 

 รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ท าในสิง่ทีแ่มต้วัเราเองกไ็ม่ชอบ เช่นไมล่อ้จดุอ่อนและปมดอ้ย
ของเพื่อน ไมแ่กลง้เพื่อน หรอืเล่นจนเกนิขอบเขตของความสนุกสนาน 

 รูจ้กัเลอืกรบัสื่อทีเ่หมาะสม ไมก่ระตุ้นความรนุแรง 
 รูเ้ท่าทนัและหลกีเลีย่งค่านิยมและพฤตกิรรมทีน่ าไปสู่ความรนุแรง 

หากทุกฝ่ายรว่มมอืกนั สรา้งความเขา้ใจกบัอารมณ์ความตอ้งการและการเปลีย่นแปลงของ
เดก็ ความรนุแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้กจ็ะค่อยๆ ลดลงและหายไปในทีสุ่ด...  

เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 

ไก่ฟ้ากบัสนัุขจ้ิงจอกเจ้าเล่ห ์

สุนขัจิง้จอกเจา้เล่หต์วัหนึ่งเดนิผ่านมาเหน็ไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิง่ไม ้สงูขา้งทางมนัอยากจะกนิ
ไก่ฟ้าเป็นยิง่นกัจงึคดิหาอุบายเเลว้เอ่ยขึน้ว่า"ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็นสตัวท์ีง่ดงามนัก ปีกของท่านมี
สสีนั สดใสหลายสปีากกง็ดงามไมเ่หมอืนใคร อยากรูจ้งัว่าถา้ท่าน หลบัตาเเลว้ยงัจะงามอยูห่รอืไม"่
ไก่ฟ้าไดฟั้งค ายกยอกห็ลงเคลบิเคลิม้ รบีหลบัตาอวดทนัทสีุนัขจิง้จอกกร็บีฉวยโอกาสนัน้กระโดดงบั
ตวัไก่ฟ้าไวไ้ดเ้มือ่ไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่กย็งัมสีต ิจงึเอ่ยขึน้ว่า"จิง้จอกเอ๋ย ก่อนตายขา้อยากฟังเสยีงอนั
ไพเราะของท่าน อกีครัง้ไดไ้หม"สุนขัจิง้จอกไดฟั้งค าป้อยอกห็ลงกล รบีอา้ปากเห่าค าราม ไก่ฟ้าจงึรบี
บนิหนีจากไปทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าค ายกยอปอปัน้ท าใหค้นหลงเคลบิเคลิม้จนไม่ระวงัตนไดเ้สมอ 
 

ลกูชาวนากบัมรดก 

เมื่อผูเ้ป็นพ่อตายเเลว้ ลูกชาวนาทัง้สองกช็วนกนัไปขุดหา สมบตัใินสวนองุ่นเพราะพ่อไดส้ัง่
เสยีไวก่้อนตายว่า ทรพัยส์มบตั ิของพ่ออยูใ่นสวนองุน่ “น้องไปขดุตรงนัน้นะ พีจ่ะขดุตรงน้ี" 

ลูกชาวนาช่วยกนัขุดดนิตามที่ต่างๆไปจนทัว่สวนก็ยงัไม่พบ สมบตัิที่คดิว่าพ่อจะฝังไว้เเต่
สวนองุ่นทีถู่กขุดถูกพรวนดนิจนทัว่นัน้กก็ลบัยิง่เจรญิงอกงาม ดจีนลูกชาวนาสองพีน้่องสามารถขาย
องุ่นจนไดเ้งนิทองมากมายทัง้สองจงึเพิง่ตระหนักไดว้่าทรพัยส์มบตัทิีพ่่อทิง้ไวใ้หเ้ป็นมรดก นัน้ทีเ่เท้
คอืสิง่ใด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย ์
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  18  การปฐมพยาบาล        เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  สามารถบอกความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏบิตัตินเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินได ้  
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 ความหมายของค าว่าปฐมพยาบาล 

2.2 หลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 
2.3 ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฐมพยาบาล 

 2.4 วธิกีารช่วยเหลอืผูท้ีเ่กดิอาการช๊อค 
 2.5 วธิกีารในการปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
 2.6 วธิกีารปฏบิตัตินเมือ่เกดิภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน   เรือ่ง หลกัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
3.3 ใบงาน เรือ่ง การปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไปและอาการช๊อค 
3.4 ใบงาน เรือ่ง การปฏบิตัตินเมือ่เกดิภยัธรรมชาต ิ
3.5 ใบความรู ้  เรือ่ง การปฐมพยาบาลและการปฏบิตัตินเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน   
3.6 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนา และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฐม

พยาบาลช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอื ออกเป็น  3 กลุ่ม  โดยการรวมหมูล่กูเสอื พรอ้มแจก

ใบงานใหก้ลุ่มลกูเสอืศกึษาคน้ควา้ ดงันี้ 
  กลุ่มที ่1 เรือ่ง ความหมายของค าว่าปฐมพยาบาล 
  กลุ่มที ่2 เรือ่ง หลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 

กลุ่มที ่3 เรือ่ง ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฐมพยาบาล 
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 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอื ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ใน
ทีป่ระประชุมใหญ่ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิในส่วนทีไ่มส่มบูรณ์ 

 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปถงึองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาคน้ควา้
มา 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงขัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละฐาน  พรอ้มทัง้แบ่ง

ลกูเสอื ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมูล่กูเสอื   
 (2) จดัฐานการเรยีน  3  ฐาน   ดงันี้    

   ฐานที ่ 1   เรือ่ง วธิกีารช่วยเหลอืผูท้ีเ่กดิอาการช๊อค 
ฐานที ่ 2   เรือ่ง วธิกีารในการปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
ฐานที ่ 3   เรือ่งวธิกีารปฏบิตัตินเมือ่เกดิภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ 

  (3) จดัลกูเสอืเขา้ประจ าฐาน โดยมรีองผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นผูส้าธติและใหล้กูเสอืฝึก
ปฏบิตั ิ

  (4) ใหล้กูเสอืเวยีนฐานกจิกรรม  จนครบทัง้  3  ฐาน 
  (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิ

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 
 5.  การประเมินผล 

 5.1   สงัเกตพฤตกิรรมจากการท างานกลุ่ม 
 5.2   ตรวจความส าเรจ็จากใบงานทีม่อบหมาย 
 5.3   สงัเกตจากการมสี่วนร่วมในการอภปิราย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
 เพลง 

  ไก่ท่ีบา้นฉัน 

  ไก่ทีบ่า้นฉนัมนัขนัไดไ้พเราะด ี โก่งคอแลว้ขนัดงัเสยีงลัน่ธรณี 
 เอก  เอก้  อ ี เอก โอก  โอ๊ก  อโีอ๊ก ..... หลา..... 
 ยามเดนิเยือ้งยา่งมา สองตาวาวมองสาวคู่ใจ 
 เดนิโดดเดีย่วไป สุดเหงาใจจรงิจะไก่เอย 

 
งูกินหาง 

    งกูนิหาง เอ๋ย  เอ๋ย  เอ๋ย  งกูนิหาง 
   กนิหวั  กนิตวั  กนิกลาง  (ซ ้า) 
   กนิหวั  กนัหาง  กนิกลาง ตลอดตวั 
 ใหแ้สดงท่าทางประกอบ และใหแ้ขง่ขนักนั เลอืกผูท้ าไดด้ทีีสุ่ด แลว้ใหร้างวลั 
 
เกม 

แข่งม้า 
 วิธีเล่น 
 1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนหมู่ 
 2. ใหลู้กเสอื 2 คน เป็นมา้ โดยใหค้น 1 ยนืตรงเป็นหวัมา้ คนที ่2 ก้มหลงัลงเอาศรีษะ
ดนัหลงัคนยนื มอืทัง้สองขา้งของคนทัง้สองจบักนัแน่น ใหค้นที ่3 หลงัมา้ 
 3. เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่ ใหม้า้วิง่พาคนขีไ่ปส่งทีเ่สน้ชยั แลว้วิง่กลบัไปรบัคนในหมู ่ไป
ส่งใหม ่หมูใ่ดหมดก่อนรบีนัง่ลง หมูใ่ดเสรจ็ก่อนชนะ 
 ม้าและหวัม้าจะเปลี่ยนคนขี่ไปแล้วแทนกันก็ได้ เมื่อเห็นว่าม้าเหนื่อย หรอืจะเปลี่ยน    
ทุกเทีย่ววิง่กไ็ด ้

 
ห้ามเดินสามก้าว 

 วิธีเล่น 
 ใหลู้กเสอืทุกคนยนืทัว่ ๆ สนาม หา้มเคลื่อนไหวจนกว่าจะได้ยนิค าสัง่  เลอืกผูเ้ล่นคนหนึ่ง
มาผูกตา    ใหเ้คลื่อนไหวไปตามสนามพยายามจบัผูเ้ล่น  ถ้าผูเ้ล่นคนใดใกลจ้ะถูกจบั หรอืเหน็ว่าจะ
ถูกจบัแน่นอน มสีทิธหินีได ้3 ก้าว เมื่อก้าวได ้3 ก้าวแลว้ ไม่มสีทิธกิ้าวต่อไป ในก้าวทีห่นึ่งใหเ้อามอื
ซ้ายแตะสะโพกตนเองเมื่อก้าวที่สองให้เอามือขวาแตะ ก้าวที่สามเอามือกอดอกยืนนิ่ง และรอ
ความหวงัว่าจะถูกจบัเมือ่ไหร ่ ถา้คนใดถูกจบัใหค้นนัน้ผกูตาและเป็นคนไล่จบัคนอื่นต่อไป 
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ใบความรู้  
การปฐมพยาบาล 

   
 การปฐมพยาบาล คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผูท่ี้ได้รบับาดเจบ็ใน
ขัน้แรก ก่อนส่งโรงพยาบาล หรือก่อนจะถึงมือแพทย ์ทุกคนควรมีความรู้ในการปฐมพยาบาล 
เพ่ือท่ีจะใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ท่ีสดุเพ่ือช่วยเหลือตวัเองและผู้อ่ืน        
       การปฐมพยาบาลนัน้ ตอ้งท าดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง ขัน้แรกตอ้งระงบัความตื่นเตน้ตกใจ 
ตัง้สตใิหด้ ีไมว่่าคนทีคุ่ณต้องช่วยเหลอืจะเป็นคนในครอบครวั เพื่อน คนรกั หรอืแมแ้ต่คนแปลกหน้า 
       พยายามอย่าใหค้นมุง เพื่อใหค้นเจบ็ไดร้บัอากาศบรสิุทธิ ์ปลอดโปรง่ มแีสงสว่างเพยีงพอ และ
สะดวกในการปฐมพยาบาล โทรเรยีกรถพยาบาลก่อน แลว้รบีตรวจดคูนเจบ็และปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ 
       กรณทีีค่นเจบ็ยงัมสีต ิควรแนะน าตวัเอง สอบถามชื่อนามสกุลของคนเจบ็ และสอบถามอาการ 
       กรณทีีค่นเจบ็หมดสต ิใหต้รวจดวู่ายงัหายใจหรอืไม่ 

        

       อาการชอ็ค 
       อาการเริม่แรกจะเหมอืนกบัเป็นลม คอื มอีาการหน้ามดื ตาลาย วงิเวยีน มอืเทา้อ่อนแรง 
อ่อนเพลยี ใจหววิๆ หรอืกลา้มเนื้อเกรง็ เป็นตะครวิ ตวัซดีหรอืเขยีวจนถงึเขยีวคล ้า เหงือ่ออก 
กระสบักระส่าย กระหายน ้า คลื่นไส ้อาเจยีน ชพีจรเตน้เรว็แต่เบา ความดนัเลอืดตก หายใจหอบ 
อาการขัน้รนุแรง คอื ตามตวัเป็นรอยจ า้สดี า ม่านตาขยาย หากชอ็คอยูน่านสมองจะขาดเลอืดมาก
ท าใหห้มดสตไิด ้
        ผูป่้วยอาจมอีาการไมค่รบทุกอยา่งดงัทีก่ล่าวมา แลว้แต่ความรุนแรงของอาการ อยา่งไรก็
ตาม แมว้่าผูป่้วยจะไมแ่สดงอาการอะไรใหเ้หน็ แต่หากผูป่้วยไดร้บับาดเจบ็และเสยีเลอืดมาก ควร
สงัเกตอาการและดแูลอย่างใกลช้ดิ 

 
         สาเหตุ 

        อาการชอ็คเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ สาเหตุส าคญัส่วนใหญ่เกดิจากการเสยีเลอืดมาก ถูกไฟ
ไหม ้น ้ารอ้นลวก อยูใ่นทีท่ีอ่ากาศรอ้นจดันานเกนิไป อาเจยีนหรอืทอ้งเสยีอย่างรุนแรง ไฟฟ้าชอ็ต 
โรคหวัใจก าเรบิ ไดร้บัยาเกนิขนาดหรอืแพย้า การสมัผสัสารพษิ และการตดิเชือ้อย่างรุนแรง เป็นต้น 
 
         การปฐมพยาบาล 
        เมือ่ผูป่้วยชอ็ค ใหร้บีน าส่งโรงพยาบาลโดยเรว็ทีสุ่ด ระหว่างนัน้ใหป้ฐมพยาบาลเพื่อใหก้าร
ไหลเวยีนเลอืดดขีึน้ ดงันี้ 
       -ใหผู้ป่้วยนอนราบ ไม่ตอ้งใชห้มอนหนุนศรีษะ เพื่อใหเ้ลอืดไปเลีย้งสมองไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
และท าใหห้วัใจท างานน้อยลงดว้ย ควรยกเทา้ใหส้งูขึน้ แต่ไมค่วรใหน้อนศรีษะต ่า เพราะจะท าให้
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อวยัวะในช่องทอ้งดนักะบงัลมเขา้มาเบยีดทีอ่ก ท าใหห้ายใจไมส่ะดวก 
       -คลายเสือ้ผา้ผูป่้วยใหห้ลวม 
       -หา้มเลอืดกรณทีีม่เีลอืดออก 
       -หากผูป่้วยอาเจยีน ใหน้อนตะแคงขา้ง 
       -ห่มผา้ใหค้วามอบอุ่นกบัรา่งกายผูป่้วย 
       -หากผูป่้วยกระหายน ้ามาก ใหห้ยดน ้าทีร่มิฝีปากในปรมิาณเลก็น้อย และหยดุใหน้ ้าหาก
ผูป่้วยอาเจยีน ยกเวน้ผูป่้วยทีไ่ดร้บับาดเจบ็ทีท่อ้ง ควรงดใหน้ ้า        
       ข้อควรระวงั 
       - หากผูป่้วยมอีาการบาดเจบ็ทีก่ระดกูสนัหลงั หา้มเคลื่อนยา้ยผูป่้วย ควรโทรเรยีก
รถพยาบาล ระหว่างนัน้ใหผู้ป่้วยนอนราบ ยกขาสงู 
       - หากผูป่้วยไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะ อย่ายกขาผูป่้วยขึน้ และอยา่ใหอ้วยัวะใดอยู่สงูเกนิศรีษะ 
       - หากผูป่้วยไดร้บับาดเจบ็ทีใ่บหน้า ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงขา้ง เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้ลอืดไหลเขา้
ปากและจมกู เพราะจะท าใหห้ายใจล าบากหรอืหายใจไม่ออก 
       - หากผูป่้วยถูกสตัวม์พีษิกดัต่อย ใหแ้ผลนัน้อยูต่ ่ากว่าระดบัของหวัใจ 

 
การปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
บาดแผลจากอุบตัเิหตุมตีัง้แต่บาดแผลเลก็ๆ น้อยๆ ไปจนถงึบาดแผลขนาดใหญ่ทีอ่าจลกึลงไปถงึ
กลา้มเนื้อ เสน้เอน็ หรอืเสน้เลอืด ซึง่อาจท าใหเ้สยีเลอืดมากจนหมดสตแิละเสยีชวีติได ้วธิกีารปฐม
พยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ 
       ประเภทของบาดแผล แบ่งได้เป็นบาดแผลเปิดและบาดแผลปิด 
       1.บาดแผลเปิด คอืบาดแผลทีผ่วิหนงัฉีกขาดจนเหน็เน้ือขา้งใน เช่น 
       - แผลถลอกทีเ่กดิจากการขดีขว่น จะเหน็รอยขดีข่วนตามผวิหนงัเป็นแนวยาว อาจมเีลอืดซมึ
ออกมาเลก็น้อย 
       - แผลทีเ่กดิจากการเจาะ การแทง การกระแทก บาดแผลชนิดนี้จะไมใ่หญ่มาก อาจเหน็รอย
เพยีงนิดเดยีว แต่บางกรณอีาจจะช ้าในเพราะถูกกระแทกอยา่งรุนแรง ท าใหเ้นื้อเยือ่ภายในบอบช ้า
มากกเ็ป็นได ้
       - แผลถูกของมคีมบาด เช่น มดี เศษแกว้ บาดแผลอาจไมใ่หญ่ แต่บางครัง้อาจมเีลอืดออกมาก 
       - แผลฉีกขาดเนื่องจากวตัถุมคีม บาดแผลชนิดน้ีจะรา้ยแรงกว่าการถูกของมคีมธรรมดามาก 
แผลอาจลกึลงไปถงึเนื้อเยือ่ เสน้เอน็ ท าใหเ้สยีเลอืดมาก 
       - แผลฉีกขาดของอวยัวะ เช่น แขนขาขาดจากอุบตัเิหตุทางรถยนต ์ถูกสตัวด์รุา้ยกดั หรอืถูกยงิ 
บาดแผลเหล่านี้จะเสยีเลอืดมากและอาจท าใหเ้สยีชวีติได้ 

       2.บาดแผลปิด คอืบาดแผลทีไ่มม่รีอยแผลใหเ้หน็บนผวิหนงัภายนอก อาจเหน็เพยีงแค่รอย
เขยีวช ้า แต่บางกรณเีนื้อเยื่อภายในอาจถูกกระแทกอย่างแรง ท าใหเ้ลอืดตกใน บางครัง้อวยัวะ
ภายในไดร้บัความเสยีหายมาก เช่น มา้มแตก ตบัแตก หรอืเลอืดคัง่ในสมอง ระยะแรกอาจไมแ่สดง
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อาการใดๆ แต่เมือ่เวลาผ่านไป 
คนเจบ็อาจอาเจยีน เลอืดออกปาก
หรอืจมกู หนาวสัน่ ตวัซดี 
เจบ็ปวดรนุแรง หมดสต ิและอาจ
เสยีชวีติเนื่องจากเสยีเลอืดมาก 
       การห้ามเลือด 
       บาดแผลนัน้ลกึแค่ไหน ให้
สงัเกตว่าแผลนัน้มเีลอืดออกมาก
น้อยเพยีงใด หากเลอืดออกไม่
หยดุหลงัจากไดห้า้มเลอืดอยา่ง
ถูกวธิแีลว้ ใหถ้อืว่าเป็นแผลใหญ่ 
แมจ้ะเหน็ว่าแผลมขีนาดเลก็กต็าม 
หากปากแผลกวา้งมากจะหายชา้ ควรเยบ็แผลเพื่อป้องกนัการอกัเสบจากการตดิเชือ้ หากเป็น
บาดแผลทีล่กึถงึเสน้เอน็ กระดกู เสน้เลอืด ควรปฐมพยาบาลแลว้รบีน าส่งแพทย์ 
       การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรบับาดแผลทีม่เีลอืดออกกค็อืการหา้มเลอืด โดยหลกีเลีย่งการ
สมัผสักบัเลอืดของคนเจบ็โดยตรง แต่หากหลกีเลีย่งไม่ไดใ้หร้บีลา้งมอืดว้ยสบู่ รวมทัง้บรเิวณทีเ่ป้ือน
เลอืดใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ไมค่วรถอดหรอืเปลีย่นเสือ้ผา้ของคนเจบ็ แมว้่าจะเป้ือนเลอืดจนชุ่ม
แลว้ เพราะอาจยิง่ท าใหเ้ลอืดออกมาก 
       หากสามารถท าได ้ควรท าความสะอาดแผลก่อนเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ โดยลา้งแผลดว้ยน ้า
สะอาด แลว้ใชผ้า้ก๊อซหรอืผา้สะอาดกดไวต้รงบาดแผล ยกเวน้เมือ่เกดิบาดแผลทีด่วงตา เพราะอาจมี
สิง่แปลกปลอมท าใหด้วงตาไดร้บับาดเจบ็มากขึน้ แลว้ใชผ้า้สะอาดพนัปิดแผลไว ้อยา่ใหแ้น่นจนชา 
หากไม่มผีา้พนัแผล สามารถดดัแปลงสิง่ของใกลต้วัมาใชไ้ด ้เช่น ผา้เชด็หน้า ชายเสือ้ ชายกระโปรง 
หรอืเนคไท 
       แผลทีแ่ขนหรอืขาใหย้กสงู จะช่วยใหเ้ลอืดไหลชา้ลง ปกตเิลอืดจะหยดุไหลภายในเวลาประมาณ 
15 นาท ีหากเลอืดไหลไมห่ยดุ ใหก้ดเสน้เลอืดแดงใหญ่ทีไ่ปเลีย้งแขนขา โดยกดบรเิวณเหนือ
บาดแผล ถา้เลอืดออกทีแ่ขนใหก้ดแขนดา้นใน ช่วงระหว่างขอ้ศอกและหวัไหล่ ถา้เลอืดออกทีข่า ให้
กดทีห่น้าขาบรเิวณขาหนีบ 
       การหา้มเลอืดโดยการกดเสน้เลอืดแดงใหญ่ควรท ากต่็อเมือ่ใชว้ธิกีารหา้มเลอืดโดยการกด
บาดแผลหรอืใชผ้า้พนัแผลแลว้ไมไ่ดผ้ล เพราะจะท าใหอ้วยัวะทีต่ ่ากว่าจดุกดขาดเลอืดไปเลีย้ง หาก
กดนานๆ กลา้มเนื้ออาจตายได ้จงึไมค่วรกดเสน้เลอืดแดงใหญ่เกนิกว่าครัง้ละ 15 นาท ี
       ส าหรบับาดแผลทีศ่รีษะ ไมค่วรใชน้ ้าลา้งแผล เพราะจะท าใหปิ้ดขวางทางออกของแรงดนั
ภายใน และสมองอาจตดิเชือ้โรคทีอ่ยูใ่นน ้าได ้หากมเีลอืดไหลออกจากปาก จมกู หรอืห ูอยา่
พยายามหา้มเลอืด เพราะจะปิดกัน้ทางออกของแรงดนัในสมองเช่นกนั 
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       การท าความสะอาดบาดแผลเลก็น้อย 
       วธิกีารปฐมพยาบาลบาดแผลเลก็น้อย ท าไดโ้ดยลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ก่อนทีจ่ะท าแผล ใชน้ ้า
สะอาดลา้งแผล ใชส้บู่อ่อนๆ ลา้งผวิหนงัทีอ่ยูร่อบๆ บาดแผล แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาดอกีครัง้ 
หลกีเลีย่งการกระทบบาดแผลโดยตรง ใชผ้า้ก๊อซหรอืผา้สะอาดซบัแผลใหแ้หง้ แลว้ใส่ยาส าหรบัแผล
สด เช่น โพวโิดนไอโอดนี ซึง่จะช่วยลดการตดิเชือ้ได ้จากนัน้ปิดแผลดว้ยผา้พนัแผล 
        
       การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช า้ไม่มีเลือดออก 
       บาดแผลฟกช ้าจะไม่มเีลอืดออกมาภายนอก แต่เกดิอาการบวม ผวิเปลีย่นส ีและมรีอยช ้า ซึง่เกดิ
จากเสน้เลอืดบรเิวณนัน้แตกแต่ผวิหนงัไมฉ่ีกขาด จงึท าใหเ้ลอืดซมึอยูใ่ตผ้วิหนงั ระยะแรกจะมสีแีดง 
แลว้เปลีย่นเป็นสมีว่งคล ้าในเวลาต่อมา 
       คนส่วนใหญ่มกัไมใ่ส่ใจกบัแผลฟกช ้า แต่ความจรงิแลว้แผลฟกช ้ากม็วีธิกีารดูแลทีถู่กตอ้ง
เช่นกนั ก่อนอื่นใหต้รวจดวู่าไมม่บีาดแผล หรอือาการอื่นๆ หรอืกระดกูหกัรว่มดว้ย ใหค้นเจบ็นัง่ใน
ท่าทีส่บาย แลว้ประคบแผลดว้ยถุงน ้าแขง็หรอืถุงน ้าเยน็เพื่อลดอาการบวม หากเป็นแผลทีแ่ขนใหใ้ช้
ผา้สามเหลีย่มคลอ้งแขนใหอ้ยูก่บัที ่หากเป็นแผลทีข่าใหน้อนหนุนขาให้สงู หากเป็นทีล่ าตวัใหน้อน
ตะแคงหนุนหมอนทีศ่รีษะและไหล่ 
 
การปฏิบติัตนเม่ือเกิดภยัธรรมชาติต่าง ๆ 
ภยัจากธรรมชาต ิเช่น เฮอรร์เิคน ทอรน์าโด แผ่นดนิไหว คลื่นยกัษ์สนึาม ิน ้าท่วม ไฟป่า พายหุมิะ 
หรอืโรคระบาด เป็นสิง่ทีม่นุษยเ์ราตอ้งเผชญิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้รวมทัง้ภยัคุกครามจาก
ผูก่้อการรา้ย เช่น ระเบดิพลชีพี ตกึถล่ม อาวุธเคม ีอาวธุเชือ้โรค หรอือาวุธนิวเคลยีร อาจเกดิขึน้ได้
ทุกขณะ โดยไมเ่ลอืกวนัเวลา สถานที่ ซึง่เมือ่เกดิขึน้ในแต่ละครัง้ยงัผลเสยีหายต่อชวีติทรพัยส์นิเป็น
จ านวนมากมายมหาศาลไม่อาจประเมนิค่าได้ 

อยา่งไรกด็ ีมสีิง่หนึ่งทีพ่วกเราท าไดเ้พื่อผ่อนหนกัใหเ้ป็นเบา นัน่คอืการเตรยีมรบัมอืกบัภยัพบิตัไิว้
ล่วงหน้า ก่อนเหตุการณ์จะเกดิขึน้ โดยทัว่ไปแลว้การเตรยีมการรบัมอืภยัธรรมชาตแิละภยัจาก
ผูก่้อการรา้ยจะไมแ่ตกต่างกนันกั เริม่จาก 

1. วางแผนส่ิงท่ีควรปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ในแต่ละประเภท 
 ศกึษาลกัษณะ ขอ้ควรปฏบิตั ิและขอ้หลกีเลีย่ง ของภยัพบิตัแิต่ละประเภท ยกตวัอยา่งเช่น เมือ่

เกดิไฟป่า ควรสวมหน้ากากกนัควนัไฟและอพยพไปในทศิเหนือลม หรอื เมือ่เกดิทอรน์าโด ควร
อยูห่่างจากหน้าต่างหรอืหนีหลบลงไปหอ้งใตด้นิ เป็นต้น 

 ใหค้วามรูแ้ก่ เพื่อน ญาตพิีน้่อง ครอบครวั 

 เตรยีมพรอ้มประเมนิสถานการณ์ เพื่อตดัสนิใจทีจ่ะอพยพหรอือยูห่ลบภยัในทีพ่กั 
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 ในบางสถานการณ์ การอยูห่ลบภยัในทีพ่กัจะปลอดภยักว่า เช่น เมือ่เกดิภายหุมิะหรอือากาศ
ภายนอกเป็นพษิ ใหพ้จิารณาเลอืกหอ้งภายในตวัอาคารทีม่ ัน่คงแขง็แรง ปิดมดิชดิ มเีสบียง
เพยีงพอ 

 ในกรณทีีต่อ้งอพยพ ใหก้ าหนดจดุนดัพบไวห้ลายแห่ง ทัง้ในระยะใกลท้ีส่ามารถเดนิไปได ้จนถงึ
ระยะไกลขา้มรฐั โดยก าหนดไวใ้นทุกทศิทาง คอื เหนือ ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตก อนึ่ง 
ส าหรบัคนทีม่รีถยนต ์ควรเตมิน ้ามนัใหเ้หลอือยา่งน้อยครึง่ถงัอยูเ่สมอ 

 วางแผนทีจ่ะตดิต่อสื่อสารถงึ เพื่อน ญาตพิีน้่อง หรอืครอบครวั เผื่อไวห้ลายๆ รปูแบบ หาก
โทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอืใชก้ารไมไ่ด ้กอ็าจใชอ้เีมลแทน อนึ่งการตดิต่อขา้มเมอืงหรอื
รฐัอาจท าไดส้ะดวกกว่าการตดิต่อในเมอืงทีพ่กัอยู ่เนื่องจากเมอืงในต่างรฐัอาจไมไ่ดร้บั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 

 ควรวางแผนเผื่อไว ้กรณเีกดิเหตุการณ์ขณะทีอ่ยูท่ีส่ถานศกึษาหรอืทีท่ างาน 

 มัน่ซกัซอ้มและปรบัปรงุแผนทีว่างไวอ้ยูเ่สมอ 

  

2. เตรียมรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน 
 เอกสารส าคญัประจ าตวั เช่น หนงัสอืเดนิทาง ใบขบัขี ่บตัรประกนัสุขภาพ และอื่นๆ ควรเกบ็ไว้

ในถุงพลาสตกิหรอืแฟ้มทีก่นัน ้าได้ 

 อุปกรณ์กรองอากาศ เช่น หน้ากากกนัแก๊สพษิ เชือ้โรค 

 น ้าสะอาดส าหรบัใชด้ื่ม อยา่งน้อย 3 วนั 

 อาหารแหง้ ส าเรจ็รปู เครือ่งกระป๋อง ใหเ้พยีงพอ อยา่งน้อย 3 วนั 

 เครือ่งนุ่งห่ม เสือ้กนัฝน เสือ้กนัหนาว ถุงมอื ถุงนอน 

 ไฟฉายพรอ้มถ่านไฟฉายส ารอง 

 วทิยทุีใ่ชถ่้านไฟฉาย 

 เงนิสด หรอืเชค็เดนิทาง 

 First Aid Kit - ผา้พนัแผล ยาฆา่เชือ้โรค ยารกัษาโรคทัว่ไป ยาประจ าตวั 

 ไมข้ดีไฟแบบกนัน ้า 

 เขม็ทศิ 

 นกหวดี ส าหรบัเป่าเรยีกความช่วยเหลอื 

 รองเทา้ทีค่งทนและสวมใส่สบาย 

 กระดาษช าระ 

 ถุงขยะพลาสตกิ ส าหรบัใส่สิง่ปฏกิูล 
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3. ติดตามข่าวสาร การเตือนภยั หรือการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีท่ีพกัอาศยัอยู่และ
ละแวกใกล้เคียง 
 ควรรบัฟังข่าวสาร ประกาศเตอืน จากทางสื่อวทิย ุโทรทศัน์ อนิเตอรเ์น็ท เป็นประจ าทุกวนั 

 พรอ้มทีจ่ะปรบัใชแ้ผนทีเ่ตรยีมไว ้เขา้กบัสถานะการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 เมือ่เกดิเหตุการณ์ขึน้ ควรปฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่หรอืเจา้หน้าทีร่ฐัอยา่ง
เครง่ครดั 

 และทีส่ าคญัทีสุ่ด มสีต ิอดทน และตรกึตรองก่อน 

 

เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
  แมวกบัสุนัขจ้ิงจอก 

 วนัหนึ่งแมวไดพ้บกบัสุนัขจิง้จอก ทัง้สองเป็นเพื่อนกนั และแลกเปลีย่นความเหน็ในการ
ด ารงชวีติอย่างสนัต ิ แมวบอกสุนัขจิง้จอกว่า "ฉันเบือ่หน่ายเหลอืทีต่อ้งคอยวิง่หนีศตัรู"  สุนัขจิง้จอก
ถามว่า "ท าไมล่ะ" แมวบอกว่า "ถ้าฉันไม่หนีพวกมนักฆ็่าฉันตายนะซี"  สุนัขจิง้จอกก็บอกว่า "ฉันไม่
รูส้กึกงัวลกบัพวกมนัแมแ้ต่น้อย ฉนัมอุีบายมากมายทีจ่ะใชก้บัศตัรทูีม่าท ารา้ยฉัน"  ขณะทีม่นัเดนิเขา้
ไปในป่าลกึ มนีกหลายตวัอยู่บนต้นไม ้ส่งเสยีงรอ้งอย่างมคีวามสุข  สุนัขจิง้จอกรอ้งบอกแมวว่า "ฉัน
จะแสดงอุบายของฉันใหแ้ก่ท่านสกัสองสามอย่าง" แต่ก่อนทีสุ่นัขจิง้จอกจะเริม่แสดง เสอืตวัหนึ่งเดนิ
ผ่านมา แมวรบีวิง่หนีขึน้ไปบนต้นไม ้สุนัขจิง้จอกไม่รูจ้ะใชอุ้บายอะไรในการหลบหนี ในทีสุ่ดมนักถ็ูก
เสอืจบักนิเป็นอาหาร ก่อนทีม่นัจะใชอุ้บายทีม่อียูอ่ยา่งมากมาย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  รูเ้พยีงอยา่งเดยีวแต่ขอใหรู้แ้น่ 

 
  สิงโตกบัหนูเจ้าปัญญา 

 ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมสีตัว์หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกนั สตัว์ทัง้หลายต่างอยู่กนัอย่างมี
ความสุข วนัหนึ่งสงิโตไดเ้ขา้มาอยู่ มนัมนีิสยัดุรา้ยมาก ชอบจบัสตัวอ์ื่นกนิเป็นอาหาร มนัชอบจบัววั 
กวาง มา้ลาย กนิเป็นอาหารเมื่อเวลามนัหวิ สตัว์ทัง้หลายต่างหวาดกลวัมาก เจา้หมซีึ่งเป็นตวัแทน
ของบรรดาสตัวไ์ดร้อ้งตะโกนขอรอ้งใหส้งิโตไปอยูท่ีอ่ ื่น  สงิโตโมโหมาก มนัรอ้งบอกว่า 
 "ถ้าสตัว์ตวัใดสามารถเล่านิทานทีไ่ม่รูจ้บได้ ขา้จะยอมไปอยู่ทีอ่ืน่ แต่ถ้าไม่มใีครเล่าได้ 
ขา้กจ็ะจบัพวกเขา้กนิไปเรือ่ย ๆ ฮ่ะ ฮ่ะ…….."   
 สตัวท์ัง้หลายต่างจนปัญญา  และพากนัหวาดกลวัว่าจะถูกจบักนิไมว่นัใดกว็นัหน่ึง 
 ยงัมหีนูตวัหนึ่งไดร้บัอาสาขึน้ว่า  "เอาละ ขา้มวีธิแีลว้ ขา้จะไปเล่านิทานไม่รูจ้บให้สงิโต
ฟัง"  ว่าแลว้มนักไ็ปหาสงิโต สงิโตคดิว่าหนูคงเล่าไมไ่ด ้แต่หนูไดเ้ริม่เรือ่งว่า 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 103 
 

 "กาลครัง้หนึง่มตีากบัยายออกไปทอดแหหาปลาในแม่น ้ า ขณะทีท่อดแหออกไป แหไป
ตดิหนิทีใ่ต้น ้ า แหขาดเป็นรใูหญ่ ตาจงึด าน ้ าลงไปดู ตาเหน็ปลาตวัหนึง่ว่ายน ้ าลอดรแูหไป….." สงิโต
จงึขดัขึน้ว่า "เท่าน้ีเองหรอื……….จบแลว้หรอื……"  
 หนูตอบว่า "ยงั" แล้วก็เล่าต่อ "ตากเ็หน็ปลาตวัทีส่องลอดรแูหไปอกี" สงิโตถามว่า "จบ
หรอืยงั" หนูตอบว่า "ยงั" แลว้กเ็ล่า  "ตากเ็หน็ปลาตวัทีส่ามว่ายน ้ าลอดรแูหไปอกี"  สงิโตกถ็ามอกีว่า 
"จบหรอืยงั" หนูกต็อบว่า "ยงั" แลว้กเ็ล่าต่อไปว่าเหน็ตวัที่สี ่หา้ หก……….  พอสงิโตถามหนูก็ตอบ
เรือ่ยจนไปถงึรอ้ยทีร่อ้ย…พนั   สงิโตจงึบอกว่า 
 "เอาละ เอาละ ขา้ยอมแพน้ิทานของเจา้แลว้ เพราะถา้ใหเ้ล่าต่อเจา้คงมปีลาตวัทีห่มืน่ ตวั
ทีแ่สน นิทานของเจา้ไม่รูจ้บจรงิ ๆ และขา้กต็กลงว่าจะไปอยู่ทีอ่ืน่"  แลว้สงิโตกจ็ากไป  สตัวท์ัง้หลาย
ต่างดใีจและชื่นชมในความฉลาดของหนูเจา้ปัญหาเป็นอยา่งมาก 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จงแกปั้ญหาดว้ยปัญญา และอยา่ตตีนไปก่อนไข ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  19  การรายงานการให้บริการ     เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 สามารถบอกความหมายของค าว่า  บรกิาร    ชุมชน    พฒันา  และการพฒันาชุมชนได้  
2.  เน้ือหา 
 2.1 ความหมายของค าว่า   การบรกิาร    ชุมชน    พฒันาและการพฒันาชุมชน 
 2.2 ประโยชน์ทีล่กูเสอืไดร้บัจากการใหบ้รกิาร 
 2.3 กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดใ้นการใหบ้รกิารชุมชน 
 2.4 กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดเ้กีย่วกบัการพฒันาชุมชน 
 2.5 กฎลกูเสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรูเ้รือ่ง   การใหบ้รกิาร 
 3.3 ใบงาน เรือ่ง บรกิาร 

3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนา และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการบรกิารใหค้วาม

ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอื ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมูล่กูเสอื พรอ้มแจกใบ

ความรู ้และใบงานใหก้ลุ่มลกูเสอืศกึษาคน้ควา้ ดงันี้ 
กลุ่มที ่1 เรือ่งความหมายของค าว่า การบรกิาร ชุมชน พฒันาและการพฒันาชุมชน

และประโยชน์ทีล่กูเสอืไดร้บัจากการใหบ้รกิาร 
 กลุ่มที ่2 เรือ่ง กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดใ้นการใหบ้รกิารชุมชน 

กลุ่มที ่3 เรือ่ง กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดเ้กีย่วกบัการพฒันาชุมชน 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอื ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ในที่
ประชุมใหญ่ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิในส่วนทีไ่มส่มบูรณ์ 

 4) ผูก้ ากบัลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกนัสรุปถงึองคค์วามรูท้ี่ได้รบัจากการศกึษาค้นคว้ามา
ซึง่ตรงกบัค าปฏญิาณของลกูเสอืขอ้  2   “ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” 
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 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบงานใหห้มูล่กูเสอืไปจดัท าโครงการ/กจิกรรมการใหบ้รกิารแก่
ชุมชน และด าเนินการปฏบิตักิจิกรรม ก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 10 ชัว่โมง ภายในเวลา 2 เดอืน และ
เขยีนรายงานการใหบ้รกิาร เพื่อน าเสนอต่อไป  

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตพฤตกิรรมจากการท างานกลุ่ม 

 5.2 ตรวจความส าเรจ็จากใบงานทีม่อบหมาย 
 5.3 สงัเกตจากการมสี่วนรว่มในการอภปิราย 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 

 

 เพลง 
 

กระต่ายน้อย 

   ฉนัเป็นกระต่ายตวัน้อยมหีางเดยีว สองหยูาวสัน่กระดุก กระดุก กระดกิ 
 กระโดดสีข่าท าท่ากระตุ๊ก กระติก๊  เพื่อนทีร่กัของฉนัคอืเธอ 
 
 
เกม 

กระต่าย กระแต 
  วิธีเล่น 

1. แบ่งลูกเสอืออกเป็น 2 ฝ่าย จ านวนเท่าๆ กนั ฝ่ายหนึ่งเป็นกระต่าย อีกฝ่ายหนึ่งเป็น
กระแต ทัง้สองแถวยนืห่างกนัประมาณ 2 เมตร 

2. ใหท้ัง้สองฝ่ายหนัหน้าเขา้หากนั และทางดา้นหลงัของแต่ละฝ่ายจะมเีสน้อกีเสน้หนึ่งห่าง
ออกไปประมาณ 6-10 เมตร เป็นเสน้ทีป่ลอดภยั 

3. ผูก้ ากบัลูกเสอืจะเป็นคนขานชื่อ สมมตวิ่า ขานว่า “กระต่าย” แถวทีเ่ป็นกระต่ายจะรบีวิง่
ไปแตะแถวกระแต ถา้ฝ่ายหนีไปถงึเสน้ปลอดภยัก่อน ฝ่ายกระแตจะแตะไมไ่ด้ 

4. ทัง้สองแถวกลบัมาเข้าแถวที่เดิม ผู้ก ากบัลูกเสอืจะเริม่ขานอีก สมมติว่า ถ้าขานเป็น 
“กระแต” ฝ่ายกระแตตอ้งรบีวิง่ไปแตะฝ่ายกระต่ายเช่นเดยีวกนั 

5. ฝ่ายใดเหลอืสมาชกิมากกว่าเป็นฝ่าย “ชนะ” 
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ใบความรู้  
 

ลกูเสือกบัการบริการ 
ความหมายของการบริการ 
        -  ค าว่า “บรกิาร” หมายถงึ การช่วยเหลอืหรอืการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อตนเองต่อผูอ้ื่นและต่อ
ชุมชนลกูเสอืจะตอ้งมคีวามเลื่อมใสศรทัธาในค าว่า  “บรกิาร” และลงมอืปฏบิตัเิรือ่งนี้อยา่งจรงิจงัดว้ย
ความเขา้ใจและโดยมทีกัษะหรอืความสามารถในการใหบ้รกิารนัน้ดว้ยความช ่าชอง  ว่องไว  คอืไวใ้จ
ไดห้รอืเชื่อได ้
        -  ความเหน็ของ บ.ีพ.ี  เกีย่วกบั  “บรกิาร”  
           บ.ีพ.ี  เหน็ว่าการศกึษาทีเ่ดก็ไดร้บัจากทางบา้น  ทางโรงเรยีน  ทางวดั  และอื่น ๆ  ยงัมี
ช่องโหว่อยู ่ 4  ประการ  ซึง่การลกูเสอืมุง่หมายทีจ่ะอุดช่องโหว่เหล่านัน้โดยเน้นการฝึกอบรมลกูเสอื
ในเรือ่งต่อไปนี้  คอื 
           1)  ลกัษณะนิสยั และสตปัิญญา 
           2)  สุขภาพและทกัษะ 
           3)  การฝีมอืและทกัษะ 
           4)  หน้าทีพ่ลเมอืงและการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
           การลกูเสอืมุง่หมายทีจ่ะฝึกอบรมลกูเสอืทัง้ในทางรา่งกาย  สตปัิญญา  ศลีธรรม  จติใจและ
สงัคม เพื่อใหเ้ป็นพลเมอืงด ีรูจ้กัหน้าทีร่บัผดิชอบและบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน       
ประเทศชาต ิ
           ตามคตขิองลกูเสอืพลเมอืงด ีคอืบุคคลทีม่เีกยีรตเิชื่อถอืได้ มรีะเบยีบวนิัย  สามารถบงัคบั
ใจตนเอง สามารถพึง่ตนเอง  ทัง้เตม็ใจและสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืชุมชนและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
        -  ความมุง่หมายโดยเฉพาะของกจิการลกูเสอื 
           1) เพื่อให้ลูกเสอืได้เข้าร่วมในขบวนการลูกเสอืซึ่งมผีู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แจง  แนะน า  และท า
หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา จะโดยใหลู้กเสอืในกองปกครองกนัเอง  ประกอบกจิกรรมต่าง ๆและเรยีนรูโ้ดย
การกระท า 
           2) เพื่อใหล้กูเสอืไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตักิารตามทีต่นถนดั 
           3) เพื่อให้ลูกเสอืได้ฝึกหดัรบัผดิชอบต่อตนเองและเพิม่การฝึกให้กว้างขวางยิง่ขึ้น   โดย
อาศยัระบบหมู ่
           4) เพื่อใหล้กูเสอืมโีอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองดว้ยความพงึพอใจและความภาคภูมใิจ 
โดยการใชร้ะบบเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
           5) เพื่อใหล้กูเสอืรูจ้กัอดทน นิยมชวีติกลางแจง้และการบรกิารอยา่งมชีวีติจติใจ โดยเฉพาะ 
การบรกิารชุมชน 
           6)  เพื่อส่งเสรมิการแสวงหาอาชพีทีเ่หมาะสม 
        -  การบรกิารหรอืการบ าเพญ็ประโยชน์ของลกูเสอืในเรื่องการบรกิารน้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อให้ 
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ลกูเสอืทุกคนไดเ้ขา้ใจความหมาย  รูว้ธิกีารในการบรกิาร  รูห้ลกัในการจดักจิกรรมดา้นบรกิาร  และมี
ความเขา้ใจ  สามารถปฏบิตัดิว้ยตนเองได ้  การลกูเสอืตอ้งการผูเ้สยีสละ  ผูม้จีติใจเป็นลกูเสอือยา่ง
แทจ้รงิ (Scouting  Spirit) ไมเ่ป็นคนเหน็แก่ตวั ไมท่ าอะไรโดยหวงัผลส่วนตนเป็นทีต่ ัง้อยูต่ลอดเวลา
ในเวลาเดยีวกนัการเสยีสละประโยชน์และความสุขส่วนตวั  เพื่อบรกิารตามความหมายของการ
ลกูเสอืนี้กต็อ้งใหค้ านึงถงึสภาวะแวดลอ้ม   และสถานภาพของตนเองอยูเ่สมอ ๆ   เพื่อจะไดต้ระหนกั
ถงึขดีความสามารถของตนเอง   จะไดไ้มก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและครอบครวั 
ประเภทหรือขัน้ตอนในการบริการ 
        1) บรกิารแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรยีมตวัเองใหพ้รอ้มเสยีก่อน เพราะถา้หากเรายงัไมพ่รอ้ม 
เรากไ็มอ่าจจะไปใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่นได้  หรอืไดก้ไ็มด่เีท่าทีค่วร  การบรกิารแก่ตนเองก่อนนัน้เป็นการ
ฝึกในเรือ่งการบรกิารไปดว้ย เพราะค าว่าการบรกิารแก่ตนเองนัน้หมายถงึตวัเรา ครอบครวัของเรา 
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อนรว่มงาน  ญาตสินิทมติรสหาย  กล่าวโดยสรปุไดว้่าก่อนทีเ่รา
จะออกไปใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่นนัน้ จ าเป็นตอ้งสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่ตวัเองเสยีก่อน  เพราะตราบใดทีเ่รา
ยงัตอ้งขอความอุปการะ  ตอ้งอยู่ภายใตก้ารโอบอุ้มค ้าชูของผูอ้ื่น  ตอ้งขอใหผู้อ้ื่นช่วยเหลอืเรา  แสดงว่า
เรายงัไมพ่รอ้ม ฉะนัน้ลกูเสอืวสิามญัตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มในทุกๆ ดา้น ไมว่่าการเงนิ สุขภาพ  
เวลาว่าง  สตปัิญญา  ฯลฯ 
        2)  บรกิารแก่หมูค่ณะและขบวนการลกูเสอื  เมือ่เราฝึกบรกิารตนเองแลว้  ต่อไปกข็ยายการ
ใหบ้รกิารแก่หมูค่ณะของเราก่อน  เป็นการหาประสบการณ์หรอืความช านาญ  ดว้ยการบรกิารเป็น
รายบุคคล บรกิารแก่กองลกูเสอืของเราในการงานต่างๆ อนัเป็นส่วนรวมและรวมไปถงึการใหบ้รกิาร
แก่กองลกูเสอือื่น ซึง่ถอืเป็นขบวนการของเรา ลกูเสอืวสิามญัทุกคนควรไดร้บัการส่งเสรมิใหช้่วยเหลอื
การด าเนินกจิการของกองลกูเสอืสามญั หรอืกองลกูเสอืส ารอง ในทุกวถิทีาง ทัง้นี้ เพื่อจะไดม้ี
ประสบการณ์ภาคปฏบิตัใินการฝึกอบรมลกูเสอื ซึง่จะช่วยใหเ้ขาเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูก้ ากบัลกูเสอืและ
เป็นหวัหน้าครอบครวัในอนาคต  ลกูเสอืควรไดร้บัมอบหมายความรบัผดิชอบในงานทีม่กี าหนด
แน่นอนในการช่วยเหลอืผูก้ ากบัลกูเสอื ประเทศชาตติอ้งการอาสาสมคัรเป็นจ านวนมาก เพื่อชว่ยเหลอืใน
เรือ่งการศกึษา  มเีรือ่งอื่นๆอกีมากมายนอกเหนือไปจากการอ่าน การเขยีน และการคดิเลข  ซึง่เป็น
สิง่จ าเป็นทีเ่ดก็สมยันี้จะตอ้งเรยีนรูเ้พื่อจะไดป้ระสบความส าเรจ็ในชวีติ การทีเ่วลาเรยีนมรีะยะสัน้และ
ครกูม็จี านวนจ ากดั ยอ่มท าใหเ้ดก็ไมม่โีอกาสไดเ้รยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆเหล่านี้ดงันัน้ ความช่วยเหลอืของชาย
หนุ่มรุน่พีท่ีเ่ป็นอาสาสมคัรจงึเป็นสิง่ทีป่ระเทศชาตติอ้งการอย่างยิง่ 
        ลกูเสอืสามญัผูซ้ึง่ใหค้วามช่วยเหลอืในการฝึกอบรมหรอืในการด าเนินงานของกองลูกเสอื
สามญั หรอืกองลกูเสอืส ารอง และโดยเฉพาะในการอยูค่่ายพกัแรม นบัไดว้่าเป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่คีุณค่า
อยา่งยิง่ ในเวลาเดยีวกนังานนี้ยอ่มน าความพอใจมาใหล้กูเสอืเอง เพราะการฝึกอบรมเดก็นัน้จะได้
เหน็เขาสนุกสนาน มลีกัษณะนิสยัทีด่ขี ึน้ ยอ่มท าใหล้กูเสอืวสิามญัรูส้กึว่าไดท้ าอะไรบางอย่างที่คุม้ค่า
การฝึกอบรมแก่รุ่นน้องนัน้ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่จะตอ้งท าตนใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่เีพื่อใหรุ้น่น้องท าตาม
ดว้ยการปฏบิตัตินใหเ้ป็นคนสนุกสนาน รา่เรงิ เป็นมติรกบัคนทุกคน ซื่อสตัยส์ุจรติ มกีริยิาสุภาพ และ
ใชว้าจาสุภาพไมห่ยาบโลน 
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        3)  บรกิารแก่ชุมชนเมือ่ฝึกบรกิารแก่ตนเอง  แก่ขบวนการลกูเสอืแลว้กส็มควรทีจ่ะไปบรกิาร
แก่ชุมชนตามสตปัิญญา ประสบการณ์ และความสามารถ แนวคดิในการบรกิารแก่ชุมชน 
คอื การช าระหน้ีแก่ชุมชนดว้ยการรว่มมอืกนัเสยีสละ รว่มกนัเพื่อด าเนินการจดักจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์เช่น การพฒันาอาคารสถานที่ บา้นเมอืงในชุมชนนัน้ การสรา้งสาธารณสถานการ
จดังานรื่นเรงิ งานสงัคมเพื่อประโยชน์ของสงัคมนัน้ๆ ซึง่จะท าใหล้กูเสอืไดป้ระสบการณ์จากชวีติจรงิ
หลงัจากทีเ่ขาพน้วยัจากการเป็นลกูเสอื ต่อไปเขาจะสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมทีเ่ขาอาศยัอยูไ่ด้
สามารถประกอบอาชพีไดโ้ดยปกตสิุข  เพราะเขารูจ้กัเสยีสละเพื่อบรกิารแก่ชุมชนทีก่องลกูเสอืตัง้อยู่
เสยีก่อน แลว้จงึค่อยๆ ขยายวงกวา้งออกไปตามความสามารถการบรกิารแก่ชุมชนท าไดด้ว้ยการ
ใหบ้รกิารในเรือ่งต่างๆ เช่น ท าความสะอาด ความช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุ การควบคุมการจราจร
การดบัเพลงิ  เป็นตน้  ทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงคอืการพฒันาชุมชน 
หลกัของการให้บริการ 
        1)  เป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็น  เหน็ความจ าเป็นทีต่อ้งใหบ้รกิารคอืตอ้งดวู่าจ าเป็นแก่ไหนส าหรบั
เรือ่งนัน้ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการบรหิาร 
        2)  ใหบ้รกิารดว้ยความสมคัรใจ  เตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร 
        3)  ใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ คอื มทีกัษะในการบรกิาร เช่น การปฐมพยาบาล  เทคนิค
ในการช่วยชวีติ  ฯลฯ 
        4)  ใหบ้รกิารแก่ผูท้ีต่อ้งการรบับรกิาร  เช่น  คนทีก่ าลงัจมน ้าหวงัจะไดค้นช่วย  การพฒันา
ชุมชน  ใหบ้รกิารแก่ผูท้ีถู่กทอดทิง้  เช่น  คนชรา  คนป่วยและผูไ้มส่ามารถช่วยตนเองได ้
        5)  บรกิารดว้ยความองอาจ ตัง้ใจท างานใหเ้สรจ็ดว้ยความมัน่ใจ ดว้ยความรบัผดิชอบ  โดย
ใชค้วามรูท้ีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ อุทศิเวลาใหแ้ก่งานอยา่งจรงิจงัในขณะนัน้รูจ้กัแบ่งเวลา แบ่ง
ลกัษณะงาน มคีวามมุมานะในการท างานใหเ้ป็นผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้หจ้งได้  ยอ่มจะ
ไดร้บัความส าเรจ็เรยีบรอ้ยในการท างาน  จะท าใหเ้รารูส้กึภมูใิจ 
        งานบริการ  ทีล่กูเสอืแต่ละคนหรอืกองลกูเสอืจะท าไดน้ัน้มหีลายประการ  เช่น 
        -  โครงการใชผ้กัตบชวาท าปุ๋ ยหมกั  โครงการนี้เป็นโครงการทีย่งินกสองตวัในเวลา
เดยีวกนั  คอื  เป็นการก าจดัผกัตบชวา  และเป็นการท าปุ๋ ยหมกั  เพื่อใชป้ระโยชน์ในการปลกูพชืผกั
ต่างๆ ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ โครงการนี้เสยีค่าใชจ้่ายน้อย สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล และอยูใ่นวสิยั
ทีก่องลกูเสอืวสิามญัจะท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
        -  โครงการใหบ้รกิารแก่ชุมชน  เช่น  โครงการใหค้วามปลอดภยัในการจราจรหางานใหค้น
พกิารท า  จดัท าสนามเดก็เล่นส าหรบัเดก็เยาวชน  พกิาร  โครงการบรกิารแก่ผูป้ระสบอุบตัเิหตุดว้ย
การพยายามศกึษาหาความรูใ้นเรือ่งการปฐมพยาบาล เพื่อจะไดช้่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุอยา่งมี
สมรรถภาพ  การดบัเพลงิดว้ยการเขา้รบัการอบรมวชิาบรรเทาสาธารณภยั  ฯลฯ 
        -  โครงการพฒันาชุมชน  โดยท าการส ารวจความตอ้งการของทอ้งถิน่แลว้วางแผนและลงมอื
ปฏบิตัติามโครงการนัน้ 
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        -  โครงการใหบ้รกิารแก่กจิกรรมลกูเสอื  เช่น  ปฏบิตัติามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายท าหน้าที่
กรรมการของกองท าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งช่วยดแูลลกูเสอื และช่วยเหลอืในการฝึกอบรมลกูเสอืประเภท
อื่นๆ ในวชิาทีต่นถนัด เช่น การผกูเงือ่นเชอืก การปฐมพยาบาล แผนทีเ่ขม็ทศิระเบยีบแถว เป็นตน้ 
การปฏิบติัตนตามคติพจน์ของลกูเสือวิสามญั 
        คตพิจน์  “บรกิาร”   นัน้เป็นเสมอืน   “หวัใจ”   ของการลกูเสอืวสิามญัว่าจะตอ้งยดึมัน่การ
เสยีสละดว้ยการบรกิาร   แต่การบรกิารนี้มไิดห้มายถงึเป็นผูร้บัใชห้รอืคนงานอย่างทีบ่างท่าน
เขา้ใจ   การบรกิารในความหมายของการลกูเสอืวสิามญันี้   เรามุง่ทีจ่ะอบรมบ่มนิสยัและจติใจใหไ้ด้
รูจ้กัเสยีสละ   ไดรู้จ้กัวธิหีาความรูแ้ละประสบการณ์   อนัจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต   และใน
ทีสุ่ดกจ็ะท าใหส้ามารถประกอบอาชพีโดยปกตสิุขในสงัคม   การบรกิารหมายถงึใหป้ระกอบ
คุณประโยชน์แก่มนุษยชาต ิ   ดว้ยการถอืว่าเป็นเกยีรตปิระวตัสิงูสุดแห่งชวีติของเรา  ในการทีรู่จ้กั
เสยีสละความสุขส่วนตวัเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น  ทัง้นี้  เพื่อจดุมุง่หมายใหส้งัคมสามารถด ารง
อยูไ่ดโ้ดยปกต ิ  เป็นการสอนใหล้กูเสอืวสิามญัตัง้ตนอยู่ในศลีธรรมไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูท้ีย่ากจนหรอื
ดอ้ยกว่า  นอกจากนัน้การบรกิารแก่ผูอ้ื่นเปรยีบเสมอืนเป็นการช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิมาแลว้  อาศยัอยูใ่น
โลกนี้กด็ว้ยความมุง่หวงัจะใหทุ้กคนเขา้ใจการใชช้วีติอยู่รว่มกนัในสงัคม มองเหน็ความจ าเป็นของ
สงัคมว่าไม่มใีครสามารถด ารงชวีติอยูไ่ดโ้ดยล าพงั  ทุกคนจ าเป็นตอ้งพึง่พาอาศยักนัไมว่่าดา้นอาหาร
การกนิ  ดา้นเครือ่งนุ่งห่ม  ทีอ่ยูอ่าศยั  ยารกัษาโรค  หรอือื่น ๆ  กต็าม  เราต่างคนต่างมคีวามถนดัใน
การงานอาชพีของแต่ละคน  แลว้จงึน าผลงานของตนไปแลกเปลีย่นกนั  ทัง้นี้  เพื่อความอยูร่อดของ
ท่านและของสงัคม  ฉะนัน้  ท่านจงึเปรยีบเทยีบการบรกิารหรอืการเสยีสละนัน้เสมอืนเป็นการช าระ
หนี้  ทีเ่ราไดเ้กดิมาและอาศยัอยูใ่นสงัคมนัน้ ๆ  เพราะเราตอ้งพึง่ผูอ้ื่นอยูต่ลอดเวลานับแต่เราเกดิ 
        ลกูเสือเก่ียวข้องกบัชุมชนอย่างไร 
        -  กองลกูเสอืตัง้อยูใ่นชุมชน  บุตรหลานของสมาชกิในชุมชนเป็นลกูเสอืในกองนัน้ 
        -  กองลกูเสอืเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  เกีย่วขอ้งกบัชุมชนอยา่งใกลช้ดิ 
        - ถา้กองลกูเสอืท าประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนชุมชนนัน้จะยอมรบันบัถอืกองลกูเสอืนัน้  และจะเขา้
ช่วยเหลอืกจิการของกองลกูเสอืนัน้ 
        -  กองลกูเสอืมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัหน่วยงานทีม่อียูใ่นชุมชนนัน้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่
มใิช่เป็นหน่วยงานของรฐั  โดยเฉพาะอย่างยิง่จะตอ้งมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัองคก์ารเยาวชนอื่นดว้ย 
        ความหมายของค าว่าชุมชน 
        ชุมชน  หมายถงึ  กลุ่มของประชาชนซึง่อาศยัอยู่รวมกนั  ภายในอาณาเขตอนัจ ากดัมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี  มคีวามเป็นอยูค่ลา้ยคลงึกนั  และมคีวามสนใจรว่มกนัในการด ารงชวีติเรา
จงึเขา้ใจไดว้่าหมูบ่า้น  ต าบล  อ าเภอหรอืจงัหวดัเป็นชุมชน  ขอบเขตของหมูบ่า้นหรอืต าบลดงักล่าว
อาจถอืไดว้่าเป็นขอบเขตของชุมชนนัน้ ๆ 
        นกัวชิาการบางท่านอาจกล่าวว่า ชุมชน  คอืบุคคลทีม่จี านวนตัง้แต่  2  คนขึน้ไป  ซึง่รวมอยู่
ดว้ยกนัในอาณาบรเิวณแห่งหนึ่ง บุคคลดงักล่าวมทีัง้หญงิและชาย มหีลายวยัและหลายอาชพี
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ประกอบดว้ยบุคคลทีม่ฐีานะแตกต่างกนั เช่น ร ่ารวย ปานกลางและยากจน บุคคลในชุมชนอาจ
แตกต่างกนัในเรือ่งของความรู ้ ความประพฤต ิ ความขยนัหมัน่เพยีรและการประกอบอาชพี 
        ปัญหาของชุมชน 
        1. ปัญหาทางสงัคม  การเปลีย่นแปลงสงัคมทางดา้นวตัถุ  แนวความคดิและสภาวะแวดลอ้ม
เปลีย่นไปตามกาลเวลา  ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่ปรบัตวัตามไมท่นั 
        2. ปัญหาการบรหิารงานของทางราชการ  ในรปูการบรหิารงานโดยกระทรวง  ทบวง  กรม
ต่าง ๆ  ในส่วนกลางเพื่อกระจายบรกิารของรฐัไปสู่ชนบท  ยงัขาดแคลนเจา้หน้าทีซ่ึง่จะไปรว่ม
ปฏบิตังิานและเป็นสื่อประสานกบัประชาชน  จงึท าใหบ้รกิารของรฐัไมถ่งึมอืประชาชนไดอ้ย่าง
สะดวก  และทัว่ถงึ  และโดยบนัทกึตามเจตนารมณ์ 
        3. ปัญหาดา้นประชาชน  เราตอ้งยอมรบัว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันา  หรอืยงั
ดอ้ยพฒันาจงึมปัีญหาทีพ่อจะก าหนดได้  4  ประการ  คอื 
         3.1 ปัญหาความยากจน ซึง่มอียูท่ ัว่ไปทัง้ในเมอืงและชนบท หรอือาจคดิเป็น 72.5% 
ของประชากรทัง้ประเทศ 
         3.2 ปัญหาความไมรู่ ้ขาดความรูท้างการเกษตรแผนใหมเ่ช่น การใชปุ้๋ ยบ ารงุดนิการ
ปลกูพชืหมุนเวยีน  การใชพ้ชืพนัธุท์ีม่คีุณภาพ  ความไมรู่ห้นงัสอื  ตลอดจนความหลงใหลเชื่อถอืใน
สิง่ทีง่มงายไรเ้หตุผล  ฯลฯ 
         3.3  ปัญหาโรคภยัไขเ้จบ็  เมือ่ประชากรมโีรคภยัไขเ้จบ็  เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ทุกดา้น 
         3.4  ปัญหาความสงบเรยีบรอ้ยประชากรทัง้ในเมอืงและชนบทยงัขาดความอุ่นใจใน
ดา้นความปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ จงึเป็นอุปสรรคในการพฒันาหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ลกูเสอืวสิามญัทีม่ต่ีอชุมชน  ท าไดโ้ดยการช่วยเหลอืชุมชน  บรกิารชุมชนและพฒันาชุมชน 
 
ลกูเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
        -  ตามวตัถุประสงคห์รอือุดมการณ์ของลกูเสอื  ลกูเสอืจะช่วยสรา้งสรรคส์งัคมชุมชนทีต่นอยู่
ใหด้ขี ึน้  และมคีวามสงบสุข 
        -  ลกูเสอือาจช่วยเหลอืสงัคมหรอืชุมชนเกีย่วกบัเรือ่งเดก็หรอืคนพกิาร 
        -  ลกูเสอือาจเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัชุมชนโดยการ 
           -  ใหบ้รกิารชุมชน  เช่น  ช่วยในการรกัษาความสะอาด   ช่วยควบคุมการจราจร ช่วย
บรรเทา-  สาธารณภยั  ฯลฯ 
           -  ช่วยในการพฒันาชุมชน  เช่น  โครงการบ ารงุพนัธุป์ลา  ฯลฯ 
        การบริการชุมชน คอื การทีล่กูเสอืเขา้ไปช่วยเหลอืชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นครัง้คราวเช่น
การบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยการท าความสะอาดถนนหนทาง วดัวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด  
คคูลอง แม่น ้า ฯลฯ โดยชุมชนมไิดข้อรอ้งและเขา้มารว่มมอืในการบรกิารแต่เป็นการปฏบิตัขิองลกูเสอื
ดว้ยความศรทัธา อาสาสมคัรตามอุดมคต ิและเพื่อการโฆษณาเผยแพรก่จิการลกูเสอืเขา้สู่ประชาชน 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 111 
 

        การพฒันาชุมชน 

        ค าว่า  พฒันาชุมชนนัน้  เป็นค าสองค าผสมกนัอยู่  คอื  “พฒันา”   และ   “ชุมชน” 
        ค าว่า “พฒันา” มผีูใ้หค้วามหมายไวว้่า“คอืการเปลีย่นแปลงใหด้ขีึน้”หมายถงึ  สิง่ใดคนใดหรอื
กจิกรรมใด ทีม่กีารเปลีย่นแปลง  และเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้  เช่น  เดก็เปลีย่นจากคลานเป็น
ยนืไดห้รอืเดนิได ้ บา้นสกปรกเปลีย่นเป็นบา้นสะอาด ทางเดนิเทา้เปลีย่นเป็นถนน ดงันี้เป็นตน้ 

        ค าว่า “ชุมชน”กห็มายถงึ “กลุ่มของประชาชนซึง่อาศยัอยูร่วมกนั”   
        รวมทัง้สองค าเขา้ดว้ยกนัเป็น “พฒันาชุมชน”  กห็มายถงึการเปลีย่นแปลงชุมชนหรอืหมูบ่า้น
ต าบลใหด้ขีึน้  นัน่คอื  การเปลีย่นแปลงคน  สิง่แวดลอ้มตวัคนเช่นบา้นถนนเสือ้ผา้ปัจจยั4การท ามา
หากนิความเป็นอยู่ 
        จดุมุ่งหมายของงานพฒันา 

        1.  มุง่ทีจ่ะแปรเปลีย่นทศันคตขิองประชาชนจากสภาวะ  หรอืสถานการณ์เก่าแก่ลา้สมยัให้
ทนัสมยั  มคีวามคดิก้าวหน้า 

        2.  มุง่ทีจ่ะใหป้ระชาชนมคีวามส านึกในการทีต่นเป็นสมาชกิของชุมชน 

        3.  มุง่ทีจ่ะใหป้ระชาชนมคีวามรบัผดิชอบ 

        4.  มุง่ทีจ่ะใหป้ระชาชนรูจ้กัช่วยตนเองไดต้ลอดไป 

        หลกัเกณฑก์ารพฒันาชุมชน 

        1.  ปลกูฝังความเชื่อมัน่ในการช่วยเหลอืตนเองและการท างานรว่มกนั 

        2.  ยดึการมสี่วนรว่มของประชาชน 

        3.  ใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด 

        4.  รฐับาลใหค้วามสนบัสนุนทางดา้นวชิาการและวสัดุ        
 
 ลกูเสือกบัการพฒันาชุมชน 

        ในปัจจบุนัส านกังานลกูเสอืโลก และสมาคมลกูเสอืของประเทศต่างๆ ไดใ้หค้วามสนใจ
สนบัสนุนส่งเสรมิในเรือ่งนี้เป็นพเิศษ เพราะไดค้ านึงถงึความส าคญัของกจิการลกูเสอืโดยเฉพาะตวั
ลกูเสอื ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จะช่วยเหลอืต่อชุมชนซึง่ตนอาศยัอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดยีิง่  และในการ
ประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก ครัง้ที ่28 ระหว่างวนัที ่10-14  สงิหาคม  2524  ณ  เมอืงดาการ ์ ประเทศ
เซเนกลั อาฟรกิา กไ็ดเ้น้นเรือ่งนี้ไวเ้ป็นอย่างมาก ส าหรบัประเทศไทยกไ็ดด้ าเนินการในเรือ่งนี้อยูแ่ลว้
โดยไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการลกูเสอืพฒันาชุมชนขึน้ และแต่งตัง้  นายชลอ   ธรรมศริ ิ  ผูต้รวจ
ราชการประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี (ขณะนัน้)  เป็นผูต้รวจการลกูเสอืฝ่ายพฒันาชุมชน  พรอ้มทัง้ได้
จดัท าหลกัสตูรลกูเสอืพฒันาชุมชน  เพื่อท าการอบรมใหล้กูเสอืไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะด าเนินการเขา้ช่วยเหลอื
ในการพฒันาชุมชนต่อไป 

        การอนุรกัษ์ 

        การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  เป็นบทบาทของลกูเสอืวสิามญัทุกคนอกีประการหน่ึง 
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        สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเรามคีุณประโยชน์ต่อการด ารงชวีติในสงัคมเป็นอย่างดี  ถา้มนุษยไ์ม่
รูจ้กัปรบัปรงุอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเราใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ี หรอืไมรู่จ้กัใชท้รพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มใหถู้กวธิแีลว้จะก่อใหเ้กดิการเสยีหายตามมาภายหลงัหลายประการ ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้ม
เป็นพษิ  ซึง่เป็นการบ่อนท าลายชวีติมนุษย ์ สตัว ์ พชื  เป็นตน้ 

      การอนุรกัษ์ดิน 

        1. ไมค่วรปลกูพชืชนิดเดยีวซ ้าๆซาก ๆ  ในทีเ่ดมิยอ่มจะท าใหด้นิเสื่อมคุณภาพไดผ้ลผลติน้อย 

        2.  ใส่ปุ๋ ย  หรอืปลกูพชืสลบัและหมนุเวยีน 

        3.  ปลกูพชืคลุมดนิหรอืหญ้า  เพื่อป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายใหน้้อยลง 

        4.  ลดการท าลายหญ้าทีป่กคลุม 

        5.  ระงบัการระบายน ้าออกและลดการใชน้ ้าทีด่ดูซมึจากดนิ  ฯลฯ 

        การอนุรกัษ์น ้า 

        1.  ใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนใหเ้ขา้ใจถงึประโยชน์ในการป้องกนัรกัษาแหล่งน ้าใหส้ะอาด  
 และโทษทีเ่กดิจากแหล่งน ้า 

        2.  สนบัสนุนใหม้กีารคน้ควา้วจิยั หาสิง่ใหมท่ีเ่หมาะสมในการคน้ควา้หาสารเคมทีีจ่ะมาแทน
สารพษิอนัตรายต่าง ๆ  เช่น  ด.ีด.ีท.ี   หรอืยาฆ่าแมลง 
        3.  ไมท่ิง้ขยะและปฏกิูลลงในแม่น ้าล าคลอง 

        4.  จดัระบบการก าจดัน ้าโสโครกจากครวัเรอืนและโรงงานอุตสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ 
จงึปล่อยลงสู่แม่น ้า 

        5. รฐับาลจะตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนในการป้องกนั  และแกไ้ขปัญหาน ้าเน่าให้
แน่นอนและมปีระสทิธภิาพ 

        การอนุรกัษ์สตัวป่์า 

        พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2503  ไดใ้หค้ านิยามศพัทใ์นพระราชบญัญตัิ
ไวด้งันี้ 
        สตัวป่์าไมห่มายรวมถงึแมลงและไขข่องแมลง 

        สตัวส์งวน  หมายความถงึสตัวท์ีห่ายาก 

        สตัวป่์าคุม้ครอง  หมายความถงึสตัวป่์าคุม้ครองประเภท  1  และสตัวป่์าคุม้ครองประเภท  2 

        สตัวป่์าคุม้ครองประเภทที่ 1  หมายความถงึสตัวป่์าซึง่โดยปกตไิมใ่ชเ้นื้อเป็นอาหาร  หรอืไม่
ล่าเพื่อการกฬีา  หรอืสตัวป่์าทีท่ าลายศตัรพูชื  หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูล  หรอืสตัวป่์าทีค่วรสงวนไวป้ระดบั
ความงามตามธรรมชาต ิ หรอืสงวนไวม้ใิหล้ดจ านวนลง  ทัง้นี้ตามทีร่ะบุในกฎกระทรวง 
        สตัวป่์าคุม้ครองประเภทที่  2  หมายความถงึสตัวซ์ึง่ตามปกตคินใชเ้นื้อเป็นอาหาร  หรอืล่า
เพื่อการกฬีาตามทีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวง 
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        ล่า หมายถงึยงิ ดกั จบัหรอืฆา่สตัว ์หรอืท าอนัตรายดว้ยประการใดแก่สตัว์  และหมายความ
ตลอดถงึการไล่  การตอ้น  การเรยีกและการล่อ  เพื่อการกระท าดงักล่าวแลว้ดว้ย 

        เนื้อ หมายความถงึ เนื้อของสตัวไ์มว่่าจะไดป้ิ้ง  ยา่ง  รมหรอืตากแหง้  หรอืท าอย่างอื่น  เพื่อ
ไมใ่หเ้น่าเป่ือย  และไมว่่าจะอยูใ่นรา่งของสตัวน์ัน้  หรอืช าแหละแลว้ 

        พระราชบญัญตันิี้ไดก้ าหนดขอ้ความทีล่กูเสอืควรทราบมดีงันี้ 
        1. นอกจากพนกังานเจา้หน้าที่ หรอืเจา้พนกังานอื่นใดซึง่ตอ้งเขา้ไปปฏบิตักิารตามหน้าที่
หา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที่ 
        2.  ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า  หา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปครอบครองยดึถอืทีด่นิ  หรอืตดัโค่น  แผว้
ถาง  เผา  ท าลายตน้ไม ้ หรอืพฤษชาตอิื่น  หรอืขดุแร่  ดนิ  หนิ  สตัว ์ หรอืเปลีย่นแปลงทางน ้าหรอื
ท าใหแ้ม่น ้าในล าน ้า  ล าหว้ย  หนอง  บงึ  ท่วมทน้หรอืเหอืดแหง้  หรอืเป็นพษิต่อสตัวป่์า 

        3.  หา้มมใิหผู้ใ้ดล่าสตัว ์ ไมว่่าจะเป็นสตัวป่์าสงวน  หรอืสตัวป่์าคุม้ครอง  หรอืมใีชห้รอืเกบ็
หรอืท าอนัตรายแก่ไขใ่นรงัของสตัวป่์า  ซึง่หา้มมใิหล้่าสตัวน์ัน้ในบรเิวณวดั  หรอืในบรเิวณสถานทีซ่ึง่
จดัไวเ้พื่อประชาชนใหเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

        4.  ผูใ้ดซ่อนเรน้  ช่วยจ าหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสยี  ซือ้  รบัจ าน าหรอืรบัไว้  ประการใด  ซือ้
สตัวป่์าหรอืเนื้อของสตัวป่์า  อนัไดม้าโดยกระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้  ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไมเ่กนิ  1  เดอืน        

ความจ าเป็นในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

        ความส าคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเรา  มคีุณประโยชน์ต่อการด ารงชวีติใน
สงัคมอยา่งยิง่ ถา้มนุษยไ์ม่รูจ้กัใชท้รพัยากรและสิง่แวดลอ้มใหถู้กวธิแีลว้  จะก่อใหเ้กดิการเสยีหาย
ตามมาหลายประการ  ไดแ้ก่  สิง่แวดลอ้มเป็นพษิ  ซึง่เป็นการบ่อนท าลายชวีติของมนุษย์  พชื  และ
สตัวอ์ื่น ๆ  ไดแ้ก่  การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น  ดนิ   น ้า  ป่าไม ้ แรธ่าตุ  สตัวป่์า  และ
แหล่งเสรมิสรา้ง  นนัทนาการ 
การอนุรกัษ์สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร ์

        โบราณสถาน หมายความว่า  อสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่โดยอายหุรอืโดยลกัษณะแห่งการก่อสรา้ง
หรอืโดยหลกัฐาน เกีย่วกบัประวตัขิองอสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็นประโยชน์ในทางศลิปะประวตัศิาสตร์
หรอืโบราณคด ี

        โบราณวตัถุ  หมายความว่า  สงัหารมิทรพัยเ์ป็นของโบราณ  ไมว่่าจะเป็นสิง่ประดษิฐห์รอืเป็น
สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ  หรอืเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยห์รอืซากสตัวซ์ึง่
โดยอายุ  หรอืโดยลกัษณะการประดษิฐ์  หรอืโดยหลกัฐานเกี่ยวกบัประวตัขิองสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็น
ประโยชน์ในทางศลิปะ  ประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ี

        ศลิปวตัถุ  หมายความว่า  สิง่ทีท่ าดว้ยฝีมอื  และเป็นสิง่ทีน่ิยมกนัว่ามคีุณค่าในทางศลิปะ
พระราชบญัญตันิี้  มสีาระส าคญัดงันี้ 
        1.  หา้มมใิหผู้ใ้ดท าการคา้โบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถุ หรอืแสดงโบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถุให้
บุคคลชม  โดยเรยีกเกบ็ค่าชมเป็นปกตธิุระ  เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากอธบิด ี
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        2.  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหท้ าการคา้โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ แสดงโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ
ใหบุ้คคลชม ตอ้งแสดงใบอนุญาตนัน้ไว ้ณ ทีเ่หน็ไดง้า่ยในสถานการคา้ หรอืสถานการแสดงของตน
และตอ้งมบีญัชแีสดงรายการโบราณวตัถุ และศลิปวตัถุทีอ่ยูใ่นครอบครองของตนตามแบบทีอ่ธบิดี
ก าหนดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และรกัษาบญัชนีัน้ไวใ้นสถานการคา้ หรอืสถานแสดง
โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้ 

        3.  หา้มมใิหผู้ใ้ดส่งหรอืน าโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ  ไมว่่าโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้จะ
เป็นโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนแลว้หรอืไม่  ออกนอกราชอาณาจกัร  เวน้แต่จะไดร้บั
ใบอนุญาตจากอธบิด ี

        4.  โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีซ่่อน หรอืฝัง  หรอืทอดทิง้อยู่ ณ ทีใ่ด โดยพฤตกิารณ์ซึง่ไม่มี
ผูใ้ดสามารถอา้งเป็นเจา้ของ ไมว่่าทีซ่่อน หรอืฝัง หรอืทอดทิง้ไว ้ จะอยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืครอบครอง
ของบุคคลใดหรอืไม่ ใหต้กเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ ผูเ้กบ็ไดต้อ้งส่งมอบแก่พนกังานเจา้หน้าที่  หรอื
พนกังานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ  ตามประมวลวธิพีจิารณาความอาญา  แลว้มสีทิธไิดร้บัรางวลัหนึ่ง
ในสามแห่งค่าของทรพัยส์นินัน้ 

        5.  ผูใ้ดเกบ็ไดโ้บราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีซ่่อน  หรอืฝังไว ้ หรอืทอดทิง้อยู่  ณ  ทีใ่ด ๆ  โดย
พฤตกิารณ์ซึง่ไมม่ผีูใ้ดสามารถอา้งว่าเป็นเจา้ของได้    และเบยีดบงัเอาโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้
เป็นของตน  หรอืของผูอ้ื่น  ตอ้งโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสีพ่นับาท  หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

        6.  ผูใ้ดท าใหเ้สยีหาย  ท าลาย  หรอืท าใหเ้สื่อมค่า  หรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์  ซึง่โบราณวตัถุ
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหนึ่งปีหรอืปรบัไมเ่กนิสองพนับาท  หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

การอนุรกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

        ศลิปวฒันธรรมไทยเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึความเป็นไทย  เป็นหน้าทีข่องคนไทยทุกคนตอ้ง
ช่วยกนัอนุรกัษ์ เพราะเป็นสิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความภาคภูมใิจในฐานะทีเ่ป็นชาตเิก่าแก่ มศีลิปะ 
วฒันธรรมของเราซึง่แตกต่างจากชาตอิื่น ๆ  อนัไดแ้ก่ 

        -  ดนตรไีทย  เพลงไทย  การละคร  การฟ้อนร าไทย 

        -  งานศลิปกรรมไทย  เช่น  ภาพปลายไทย  งานปั้น  การหาเครือ่งเขนิ เครือ่งถมลงยา  การ
แกะสลกัไม ้ การจกัสาน  การทอ  การช่างโลหะ  เครือ่งปัน้ดนิเผา 

        -  ศลิปะทางอกัษรศาสตร ์
        -  สถาปัตยกรรมไทย 

        -  งานประเพณไีทยของภาคต่าง ๆ 

        ในฐานะทีเ่ราเป็นชนรุ่นหลงั  มหีน้าทีต่อ้งรกัษามรดกทางวฒันธรรมไทยทีบ่รรพชน
ไดส้รา้งไว ้ ใหค้งอยูต่ลอดไป 
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เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
 

กระต่ายป่ากบักบ 

 
  กระต่ายป่าฝงูหนึ่งไม่อยากมชีวีติอยู่ พวกมนัคดิว่าตวัเองเป็นสตัวท์ีอ่่อนแอและขีข้ลาดซึ่ง
ไม่รูจ้ะท าอะไรนอกเหนือจากการวิง่หนีเท่านัน้ พวกมนัจงึตกลงใจจะไปกระโดดน ้าในทีม่ดืๆ ใหต้าย
ไปเสยี 
  เมื่อกระต่ายฝูงนัน้เดนิเข้าไปใกล้ฝัง่แม่น ้า ฝูงกบต่างพากนัตกใจพากนักระโดดลงไปใน
โคลน เมื่อเป็นเช่นนี้ กระต่ายก็หยุดชะงกั และมคีวามกล้าหาญพอที่จะพูดว่า “พวกเราจงกลบักนั
เถอะ เราไมต่อ้งการตายกนัแลว้ เพราะยงัมสีตัวช์นิดอืน่ทีอ่่อนแอกว่าพวกเราอกี” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จงอยา่อ่อนแอ ยงัมคีนทีอ่่อนแอกว่าเรา 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี  6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี   20  บญัชีชีวิต             เวลา  2  ชัว่โมง 
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  มโีอกาสทบทวนการด าเนินชวีติทีผ่่านมา อนัจะน าไปสู่การปรบัปรงุและพฒันาตนเองใหเ้ป็น 
ประโยชน์ต่อสงัคม 
2.เน้ือหา  
 การทีค่นเราไดม้โีอกาสวเิคราะหแ์ละทบทวนการด าเนินชวีติของตนเองในบรรยากาสที่
เหมาะสม จนท าใหไ้ดเ้หน็สิง่ทีค่วรปรบัปรงุและพฒันาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชวีติอยูใ่นสงัคม
อยา่งมคีวามสุข 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  

1) พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ผู้ก ากบัลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ในชุมชนวยัรุ่นมกัชอบแยกตวัและมี

ความสมัพนัธก์บัคนในชุมชนน้อยลง 
 (2) หมู่ลูกเสอืนัง่ล้อมวง ผู้ก ากบัลูกเสอืให้แต่ละคนหลบัตา นึกทบทวนการด าเนิน

ชวีติของตนเองใน  1 เดอืนทีผ่่านมา 2 เรือ่ง ต่อไปนี้ แลว้เขยีนลงในตารางที ่ 1 ในใบงาน 
  - สิง่ดีๆ  ทีชุ่มชนหรอืสงัคมท าใหฉ้นัแมเ้พยีงเลก็น้อย 

  - สิง่แย่ๆ  ทีฉ่นัท ากบัชุมชนและสงัคมโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
 (3) ลกูเสอืแต่ละคนวเิคราะหส์ิง่ทีต่นเองเขยีนลงในตาราง แลว้ประเมนิตนเองว่า ควร
จะปรบัปรงุตวัอยา่งไร เพื่อตอบแทนชุมชนสทีอ่ยูอ่าศยั เขยีนลงตารางที ่2 ในใบงาน 
 (4) ลูกเสอืแต่ละคนผลดักนัเล่าผลการทบทวนทัง้ 2 เรื่อง คอืการประเมนิตนเองและ
คดิว่าจะปรบัปรงุตนเองอยา่งไร แลกเปลีย่นกบัสมาชกิในหมู ่
 (5) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายประเดน็ต่อไปนี้ 
 - ได้ค้นพบอะไรบ้างที่น าไปสู่การปรบัปรุง / เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อชุมชน และให้
หมูล่กูเสอืเลอืกเรือ่งทีเ่หมาะสมทีสุ่ดเตรยีมจดักจิกรรมในสปัดาหต่์อไป 
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    4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
             5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจ ชกัธง เลกิ) 
        4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
             1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
             2) เพลง หรอื เกม 
             3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนกบัลกูเสอืว่าแต่ละหมูเ่ลอืกเรือ่งใดเพื่อจดักจิกรรมในครัง้นี้ 
 (2) ให้ลูกเสือน ากิจกรรม 1 กิจกรรมของเพื่อนในหมู่มาวางแผนร่วมกันเพื่อจะท า
ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ลกูเสอืบางคนอาจเหน็ว่าตนเองมสีิง่แย่ๆ  ต่อชุมชน คอืชอบทิง้ขยะ ลกูเสอืก็
ช่วยกนัคดิกิจกรรรมที่จะช่วยท าความสะอาดชุมชน หรอื กิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสะอาดอย่าง
ยัง่ยนื เป็นตน้ 
 (3)  ลกูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอผล่งานของหมู่ 
 (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ 
              4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์  
              5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจ ชกัธง เลกิ) 
5. การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มท ากจิกรรม การแสดงออก และการแลกเปลีย่นในหมูเ่พื่อน 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ความตระหนกัรูใ้นตนเองความรบัผดิชอบต่อ 
ตนเองและสงัคม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
เพลง 
     เพลงปรบมือ 5 ครัง้ 
 
  ปรบมอื 5 ครัง้    (( 1 2 3 4 5 )     ปรบใหด้งัยิง่กว่านี้  ( 1 2 3 4 5 ) 
                 กระโดดขา้งหน้า 5 ท ี( 1 2 3 4 5 )    แลว้กลบัเขา้ทีเ่หมอืนเดมิ ( 1 2 3 4 5 ) 
        กระโดดไปทางซา้ย  ( 1 2 3 4 5 )     แลว้ยา้ยมาทางขวา ( 1 2 3 4 5 ) 
                 ส่ายสะโพกไปมา ( 1 2 3 4 5 )         หวัเราะ ฮ่า ฮ่า ใหด้งั ๆ ( 1 2 3 4 5 ) 
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ใบงาน 
ตารางท่ี 1 

 

ส่ิงดี ๆ ท่ีชุมชนหรือสงัคม ท าให้ฉัน 
แม้เพียงเลก็น้อย 

ส่ิงแย่ ๆ ท่ีฉันท ากบัชุมชนหรือสงัคม 
แม้โดยไม่ตัง้ใจ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 
ตารางท่ี 2 

 

ส่ิงท่ีฉันคิดจะปรบัปรงุตนเองเพ่ือชุมชนหรือสงัคม 

1. 

2. 

3. 

4. 
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เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
คนหาปลากบัพราน 

วนัหนึ่งคนหาปลาเดนิสวนกบันายพรานเเละเหน็ว่านายพราน มเีนื้อสตัวม์ากมายจงึถามว่า 
"ท่านพรานป่า ขา้ขอเอาปลาเเลกกบัเนื้อสตัวบ์า้งไดห้รอืไม"่นายพรานเหน็คนหาปลามปีลาหลายตวัก็
นึกอยากจะลองกนิ เนื้อปลา 

วนัต่อๆ มาคนหาปลากบัพรานก็นัดพบเพื่อเเลกเปลี่ยนอาหารกนั ทุกวนัจนกระทัง่วนัหนึ่ง
คนหาปลากเ็อ่ยขึน้ว่า"ท่านยงัอยากจะเเลกเนื้อกบัปลาอยู่หรอืไม่"นายพรานกต็อบว่าตนเริม่เบื่อปลา
เเละอยากกนิเน้ือดงัเดมิเเลว้ทัง้สองจงึตกลงเลกิเเลกเปลีย่นอาหารกนัอกีต่อไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเรามกัอยากลิม้ลองของใหม ่เเต่ไมน่านกต็อ้งเหน็ค่าของ ของเก่า 

 
 

สนัุขชัว่ 

สุนัขตวัหนึ่งมนีิสยัชอบขโมยและกดัใครต่อใครทีม่นัพบเหน็อยู่เสมอ  เพราะฉะนัน้เจา้ของจงึ
เอากระดิง่แขวนไวท้ีค่อ เพื่อเตอืนใหค้นรูว้่ามนัเขา้ไปใกลผู้ใ้ด 

แต่สุนัขตวันัน้กลบัมคีวามนิยมชมชอบในกระดิง่ที่เจ้าของแขวนคอมนั มนัเดนิไปตามถนน
หนทางด้วยความภาคภูมใิจในเสยีงกระดิง่ที่คอของมนั จนกระทัง่สุนัขแก่ตวัเมยีตวัหนึ่งพูดว่า “เจา้
หนุ่มซึง่หาความดอีะไรไม่ได ้ท าไมเจา้แสดงกริยิาท่าทเีช่นนัน้ กระดิง่นัน้ไม่ใชเ้ครื่องงหมายแห่งคุณ
งามความดขีองเจา้เลย แต่เป็นเครือ่งหมายของความเลวทรามของเจา้ต่างหาก” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนชัว่ยอ่มไมเ่คยมองเหน็ความผดิของตนเอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  21   ปมูชีวิตปราชญช์าวบ้าน           เวลา  2  ชัว่โมง 
 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 รูแ้ละเขา้ใจปมูชวีติของปราชญช์าวบา้นทีค่ดิคน้ บุกเบกิ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตวัอยา่งทีด่ ี
และท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
2. เน้ือหา 
 การเรยีนรูจ้ากปมูชวีติของปราชญ์ชาวบา้น 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง  สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ผู้ก ากบัลูกเสอืมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืศึกษา /ค้นคว้า ท าปูมชวีติของปราชญ์
ชาวบา้นทีค่ดิคน้บุกเบกิ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตวัอยา่งทีด่ ีและท าประโยชน์แก่ส่วนรวม หมู่
ละ 1 คน ว่ามวีถิชีวีติอย่างไร คดิคน้ บุกเบกิในเรื่องอะไร ต้องผ่านความยากล าบากอะไรมา
บา้ง ภมูปัิญญานัน้เป็นประโยชน์อย่างไร แลว้มาน าเสนอในกองลกูเสอืครัง้ต่อไป  
  (2) หมูล่กูเสอืวางแผน แบ่งงาน และก าหนดผูร้บัผดิชอบไปด าเนินการ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลกิ) 
  4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ลกูเสอืรายงานทลีะหมู่จนครบ  
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอื น าอภปิรายสรุป ขอ้คดิทีไ่ดแ้ละสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากปมูชวีติของ

ปราชญช์าวบา้นทลีะคนจนครบทุกคน 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกต ความเอาใจใส่ต่อการท ากจิกรรม การรายงาน และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละ
กองลกูเสอื 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
 

เพลง  
เรามาสนุกกนั 

ชะชะช่า…………. ประกอบท่าทาง 
มาเถดิเรามามารว่มรอ้งเพลงกนัพวกเราทัง้นัน้ลุกขึน้พลนัทนัที 

แลว้เรามาหนัหน้ามาหากนัยกมอืไหวก้นัแลว้ตบมอืสามท ี(เอา้ 1..2..3) 
เสรจ็พลนัแลว้กห็นักลบัมาสนุกหนกัหนาแลว้ส่ายเอว 5 ท ี(เอา้ 1..2…3..4..5) 

เกม 
     พรมวิเศษ 

วิธีเล่น 
1.  ลกูเสอืแต่ละหมูม่จี านวนเท่ากนั ขึน้ไปยนืบนผา้ยางของแต่ละหมูท่ีเ่ตรยีมไว ้ขนาด 2 x 2

เมตร ทีจ่ดุเริม่ต้น 
2.  เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น ใหแ้ต่ละหมูเ่คลื่อนยา้ยตวัเองและผา้ยางทีย่นืเหยยีบไวไ้ปยงั

จดุทีก่ าหนด โดยไมใ่หต้วัออกจากผนืผา้ 
3.  หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

 
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
 

การเปล่ียนช่ือประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" 

 ปี พ.ศ. 2482จอมพล ป. พบิลูสงครามเป็นนายกรฐัมนตร ีมนีโยบายสรา้งชาตโิดยอาศยัเชือ้
ชาตไิทยเป็นหลกั คดิเปลีย่นนามประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" โดยยดึหลกัว่าประเทศส่วนใหญ่
มกัตัง้ชื่อประเทศตามเชือ้ชาตขิองตนโดยเริม่ประกาศใชเ้ป็นรฐันิยมก่อน แลว้จงึประกาศใช้
รฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมินามประเทศในภายหลงั โดยใหเ้หตุผลความไมส่ะดวกในการใชค้ าว่า 
"สยาม" ดงันี้ 
(1) คนไทยมสีญัชาตแิละบงัคบัไมต่รงกนักล่าวคอืคนไทยทุกคนในเวลานี้มสีญัชาตไิทยแต่อยูใ่น
บงัคบัสยาม 
(2) ชื่อภาษา ชื่อคน กบัชื่อประเทศไมต่รงกนั กล่าวคอืเป็นประเทศสยาม แต่คนพืน้เมอืงพดู
ภาษาไทยเป็นอาณาจกัรสยาม แต่พลเมอืงเป็นคนไทย 
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(3) การทีเ่อาค าว่า "สยาม" กลบัมาใชเ้ป็นนามประเทศนัน้ เป็นการฝืนใจคนไทยโดยทัว่ไปดงันัน้ค า
ว่าสยามจงึมแีต่ในภาษาหนังสอื แต่ใชพ้ดูกนัว่า "เมอืงไทย" เป็นส่วนมาก  
 การเปลีย่นชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยแลว้ จะมผีลดงันี้ 
(1) ไดช้ื่อประเทศทีต่รงตามชื่อเชือ้ชาตขิองพลเมอืง 
(2) ชนชาตไิทยจะมสีญัชาตแิละอยูใ่นบงัคบัอนัเดยีวกนั 
(3) ชื่อประเทศ ชื่อภาษาพืน้เมอืง ชื่อรฐับาลกบัชื่อประชาชน จะเป็น "ไทย" เหมอืนกนัหมด 
(4) ท าใหพ้ลเมอืงรกัประเทศเพิม่มากขึน้และมจีติใจเขม้แขง็ รูส้กึระลกึถงึความเป็นไทยมากขึน้ 
(5) ก่อใหเ้กดิความสามคัคแีละเกีย่วพนัอยา่งสนิทสนม ระหว่างชาวไทยทีอ่ยูใ่นประเทศไทย และชาว
ไทยทีก่ระจดักระจายในประเทศอื่น ๆ มากยิง่ขึน้ จงึเป็นอนัว่า "ประเทศสยาม"กก็ลายเป็นเพยีง
ต านานนับจากนัน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเปลีย่นแปลงอย่างมเีหตุผลสมควร ควรไดร้บัการยอมรบั 
    
 
    ส านวนไทย ตดัหางปล่อยวดั 

 “ตดัหางปล่อยวดั”เป็นส านวนหมายถงึ ตดัขาดไม่เกี่ยวขอ้งไม่เอาเป็นธุระอกีต่อไปเช่นเดก็
คนนี้ถูกพ่อแม่ตดัหางปล่อยวดัเพราะประพฤติตวัเกกมะเหรกเกเรไม่เชื่อฟังค าสัง่สอนของผู้ใหญ่  
 ส านวนนี้มทีีม่าจากการตดัหางไก่แลว้น าไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะหห์รอืแก้เคราะหใ์นสมยั
โบราณมหีลกัฐานในกฎมนเทยีรบาลว่า เมื่อเกดิสิง่ทีเ่ป็นอปัมงคลเช่นมวีวิาทตบตกีนัถงึเลอืดตกใน
พระราชวงัต้องท าพธิสีะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมอืง เพื่อน าเสนียดจญัไรไปให้พ้น  
 ในสมยัรชักาลที๔่ มปีระกาศกล่าวถงึการน าไก่ไปปล่อยทีว่ดัเพื่อสะเดาะเคราะหส์นันิษฐานว่า
ไก่ทีจ่ะน าไปปล่อยทีว่ดัจะตดัหางเพื่อเป็นเครือ่งหมายว่าเป็นไก่ทีป่ล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะหด์ว้ย 

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเชื่อสิง่ใด หากไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายไมท่ าใหใ้ครเดอืนรอ้น แต่จะท าให้
ผูเ้ชื่อสบายใจกส็ามารถท าให ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  6 บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  22  เสียหายเพราะอะไร    เวลา 1 ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
มจีติส านึกในการรกัและหวงแหนสาธารณสมบตัขิองชุมชนชาติ 

2.  เน้ือหา 
การส ารวจสอดแนม ความเสียหายของสาธารณสมบตัิว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อหาทาง

ป้องกนั แกไ้ข การแสดงออกถงึความรกัและหวงแหนสาธารณสมบตัขิองชุมชน  ชาต ิลกูเสอืสามารถ
ท าไดโ้ดยการรว่มมอืกนัรบัผดิชอบ ดแูล และส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เรือ่งเล่าทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม  
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลูกเสอืสนทนาเรือ่งสาธารณสมบตัใินชุมชนของลกูเสอืมอีะไรบา้ง ปัจจบุนัมี
สภาพอย่างไร 

2) ลกูเสอืน าเสนอชื่อสถานที ่สภาพของสาธารณสมบตัใินชุมชนของตนเอง 
3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัเลอืกสาธารณสมบตัใินแต่ละชุมชน หมูล่ะ 1 แห่ง

เช่น วดั หอกระจายข่าว ทีอ่่านหนงัสอืพมิพห์มูบ่า้น หอ้งสมดุ สถานทีท่่องเทีย่ว ประปา อนามยั 
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อวางแผนในการปฏบิตังิานในการช่วยกนัดแูลรกัษา 

4) ผูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอืร่วมกนัสรา้งแบบส ารวจขอ้มลูสาธารณะสมบตัติามทีห่มูล่กูเสอื
เลอืกหวัขอ้   

  - ชื่อสถานที ่ทีต่ ัง้  
   - สภาพทีเ่ป็นอยูปั่จจบุนั 
   - ผูด้แูล หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
   - ขอ้เสนอแนะในการดแูล/ ปรบัปรงุ/การส่งเสรมิเพื่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ 

5) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูจ่ดัท าแผนการจดักจิกรรมปฏบิตังิาน
ภายในระยะเวลา 1 เดอืนเพื่อท ากจิกรรมตามรายการต่อไปนี้ 

   - รายการการดแูล รกัษา ปรบัปรงุ ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ 
   - การประสานงานกบัผูด้แูล ผูร้บัผดิชอบสถานที่ 
   - ก าหนดวนัเวลาปฏบิตักิจิกรรม  
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   - ประชาสมัพนัธก์ารปฏบิตักิจิกรรม 
   - ลงมอืปฏบิตังิานตามแผน 
   - สรปุผลรายงาน 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 หมายเหตุ–ผูก้ ากบัลกูเสอืนัดหมายลูกเสอืออกส ารวจขอ้มลูตามแบบส ารวจและรายงานในชัว่โมงต่อไป 
 
5. การประเมินผล 
 สงัเกตจากการปฏบิตังิานตามโครงการดแูลสาธารณสมบตัขิองโรงเรยีน/ชุมชนอย่างน้อย 1 
โครงการ 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรคแ์ละเกดิความตระหนกัถงึความส าคญัในการรกั
และหวงแหนสาธารณสมบตัขิองชุมชนและของชาต ิความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
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เพลง 

อยธุยาเมืองเก่า 

   อยธุยาเมอืงเก่าของเราแต่ก่อนจติใจอาวรณ์มาเล่าสู่กนัฟัง 
  อยธุยาแต่ก่อนน้ียงัเป็นดงัเมอืงทองของพีน้่องเผ่าพงศไ์ทย 
  เดีย๋วนี้ซเิป็นเมอืงเก่าชาวไทยแสนเศรา้ถูกขา้ศกึรกุราน 
  ชาวไทยทุกคนหวัใจรา้วรานขา้ศกึเผาผลาญแหลกราญวอดวาย 
  เราชนชัน้หลงัมองแลว้เศรา้ใจอนุสรณ์เตอืนใหช้าวไทยจงมัน่ 
  สมคัรสานรว่มใจสามคัคคีงจะไม่มใีครกลา้ราวชีาตไิทย 

 
 

ใต้ร่มธงไทย 

   ใตร้ม่ธงไทยรม่เยน็เหมอืนดัง่อยูใ่นร่มโพธิร์่มไทรทีม่กีิง่ใบแน่นหนา 
  ชาตไิทยใหญ่หลวงแตกกระจดักระจายถูกแบ่งแยกยา้ยไปอยูห่ลายสาขา 
  เชญิพวกพอ้งพีน้่องมาพรอ้มกนัเชญิอยูใ่ตร้่มธงไทย 
  เลอืดเนื้อเผ่าไทยน้ีควรจะมสีมานฉนัท์ 

เหมอืนน้องพีเ่ลอืดเนื้อเรามสีายเดยีวเกีย่วพนั 
  ใตร้ม่ธงไทยรม่เหมอืนดงัโพธิไ์ทรใตร้ม่ธงไทยเยน็เหมอืนใตแ้สงจนัทร ์
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เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูสาวกบัพ่อ 

 พ่อคนหนึ่งไปเยีย่มลกูสาวคนโตทีเ่เต่งงานกบัชาวสวน  "ลกูสบายดหีรอืไม ่ตอ้งการอะไรหรอื
เปล่า"พ่อถามอย่างห่วงใย ลกูสาวคนโตจงึตอบว่า "สบายดจีะ้พ่อ ลกูไมเ่คยตอ้งการอะไรอกีนอกจาก
อยาก ใหฝ้นตกมามากๆ พชืผลในสวนจะไดง้อกงามด"ี 

เมือ่ไปเยีย่มลกูสาวคนเลก็ พ่อกถ็ามเช่นเดยีวกนักบัทีถ่ามลกูสาวคนโตลกูสาวคนเลก็ซึง่เป็น
เมยีช่างปั้นหมอ้กต็อบว่า "ลกูสบายดจีะ้พ่อ เเต่ตอ้งการอยา่งเดยีวคอือยากใหฝ้นไม่ตกเลย ถา้มเีเดด
จา้ หมอ้ดนิทีต่ากไวก้จ็ะเเหง้เรว็จะ้พ่อ" 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเรามกัตอ้งการเเต่สิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์เเก่ตน 

 
 

ไหวพริบ 

  วนัหนึ่งเบนจามนิไปเล่นเรอืใบกบัเพื่อน ซึง่เพื่อนของเบนรูด้วี่าเบนมคีวามช านาญในการถอื
ใบเรอืได้ดกีว่าตน แต่เพื่อนจะอวดเบนว่าตวัก็เก่ง จงึได้ถอืใบเรอืเสยีเอง พอแล่นเรอืเล่นกนัไปได้
สกัครู่ใหญ่ เบนกม็องเหน็เมฆด าทะมนึอยู่ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ เบนรูท้นัทวี่านัน่หมายถงึอะไร 
เบนรอ้งบอกเพื่อนซึง่แล่นเรอืใบไมถู่กว่า 
  “พายกุ าลงัมา ดเูมฆนัน่ซ ิ! เราตอ้งกลบัแลว้” 
  เพื่อนของเบนมองดูก้อนเมฆแล้วพยายามกลบัเรอื แต่ก็ท าไม่ส าเรจ็ ลมพดัจดั ใบกนิลมอู้ 
เรอืแล่นปราดไปบนพืน้น ้า แล่นห่างออกไปจากฝัง่ทุกท ี
  “ใหก้นัถอืใบแทนแกเถอะเพือ่น” เบนเอ่ย 
  “ไมเ่อา กนับงัคบัเรอืล านี้ได”้ เพื่อนของเบนตอบ 
  เมฆด าทะมนึมากเข้า ลมแรงเข้า เรอืยิง่แล่นเรว็ หนัหวัออกมาสู่มหาสมุทรที่ก าลงัเป็นบ้า 
ตอนนี้เบนกร็ูว้่าควรจะท าอย่างไร ไม่มปีระโยชน์แลว้ทีจ่ะมวัพูดกบัเพื่อนที่โง่เขลา เพราะถ้าชา้ไปนัน่
หมายถึงการจมน ้าตาย เบนเดนิไปหาเพื่อนอย่างเงยีบๆ แล้วใช้ก าปั้นที่แขง็แกร่งชกพรวดเขา้ให้ 
ยงัผลให้เพื่อนของเขาล้มฮวบลงบนพื้นเรอื และกว่าจะลุกขึ้นได้เบนก็เอาเชอืกผูกเท้าเขาไว้ แล้ว
ต่อจากนัน้เบนกค็อยระวงัเรอืไม่ใหล้่ม ต้องคอยหนัดูใบเรอืและหนัหวัเรอืใหถู้กต้องตามลมดว้ยความ
ช านาญ ในที่สุดก็มองเห็นฝัง่และขึ้นฝัง่ได้ตามความปรารถนา พอถึงฝัง่เบนก็แก้เชือกเพื่อน ฝ่าย
เพื่อนเมื่อเป็นอสิระและเพิง่ส านึกผดิ ก็ตรงเขา้ขอบใจเบนเป็นการใหญ่ที่ได้ช่วยชวีติเขาให้รอดพ้น
จากอนัตรายมาไดอ้ยา่งหวุดหวดิ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การไมรู่จ้กัประมาณตนเอง อาจน าความเสยีหายมาสู่ตนและผูอ้ื่นได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  23   โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  เกดิความส านึกในพระมหากรณุาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทีม่ต่ีอ 
พสกนิกรชาวไทย ในโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
2.  เน้ือหา 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิทีท่รงมพีระวริยิะอุตสาหะ ตลอดการครองราชย์ 
กว่า 60 ปี เพื่อปวงชนชาวไทย 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบความรู ้เรือ่ง “โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร”ิ 
3.3 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม 

-  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิคอือะไร 
-  ทราบไหมว่า จ านวนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิในปัจจบุนัม ี
ประมาณกีโ่ครงการ  

 (2) ผู้ก ากบัลูกเสอืแจกใบความรู้เรื่อง “โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ” และ
มอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิที่มคีวามส าคญัต่อประชาชนหมู่มาก และหมู่ลูกเสอืมคีวามสนใจ 
หมู่ละ 1 โครงการ (ไม่ซ ้ากนั) ส่งตวัแทนน าเสนอในกองลูกเสอืครัง้ต่อไป ใหเ้วลารายงานหมู่
ละไม่เกิน 8 นาที  โดยจะมีการตัดสินว่าหมู่ใดน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ดี และใช้สื่อได้
น่าสนใจทีสุ่ด  

 (3) หมูล่กูเสอื วางแผน แบ่งงาน และมอบหมายสมาชกิช่วยกนัด าเนินการ โดยตกลง
กบัหมูอ่ื่นไมใ่หห้วัขอ้ซ ้ากนั 

4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   
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4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม   

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ลกูเสอืแต่ละหมูร่ายงาน ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัซกัถาม เพื่อ

ความเขา้ใจ จนครบทุกหมู่ 
 (2) ผู้ก ากบัลูกเสอืน าอภปิราย และสรุป ในประเดน็ “ ขอ้คดิที่ได้จากกจิกรรม และ 

การน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั”   
 (3) ผู้ก ากบัลูกเสอืเพิม่เติมดงันี้ “ในหลวงทรงเป็นองค์พระประมุขของลูกเสือไทย 

และพระนามของพระองค์นัน้อยู่ในรายชื่อของลูกเสอืที่เป็นบุคคลส าคญัของโลก ทรงเป็น
แบบอย่างของการยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื ที่ลูกเสอืควรจดจ า และน าเป็น
แบบอยา่งในการปฏบิตัติน” 

4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมู ่และใน
กองลกูเสอื 
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เพลง    

สดดีุมหาราชา 

   ขอเดชะองคพ์ระประมขุภูมพิล มิง่ขวญั ปวงชนประชาชาตไิทย 
  มหาราช ขตัยิะ ภวูไนย   ดุจร่มโพธิร์่มไทรของปวงประชา 
  ขอเดชะองคส์มเดจ็พระราชนิี  คู่บุญ บารม ีจกัรเีกรกิฟ้า 
  องคส์มเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาราชา ขา้พระพุทธเจา้ขอสดุด ี
  อา้องคพ์ระสยมบรมราชนัยข์วญัหลา้   เปล่งบุญญาสมสง่าบารม ี
  ผองขา้พระพุทธเจา้ น้อมเกลา้ขออญัชุล ี สดุดมีหาราชา สดุดมีหาราชนิี 
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สยามานุสติ 

   หากสยามยงัอยูย่ ัง้  ยนืยง 
  เรากเ็หมอืนอยูค่ง   ชพีดว้ย 
  หากสยามพนิาศลง   ไทยอยู ่ ไดฤ้า 
  เรากเ็หมอืนมอดมว้ย   หมดสิน้สกุลไทย 
   ใครรานใครรกุดา้ว  แดนไทย 
  ไทยรบจนสุดใจ    ขาดดิน้ 
  เสยีเนื้อเลอืดหลัง่ไหล   ยอมสละ  สิน้แฮ 
  เสยีชพีไป่เสยีชื่อ   ชื่อกอ้งเกยีรตงิาม 

 
ใบความรู้ 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ความเป็นมา 

 ในระยะต้นแห่งการเสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยสริริาชสมบตันิัน้กจิการด้านการแพทยข์องไทยยงัไม่
เจรญิกา้วหน้าเท่าทีค่วรและการบรกิารสาธารณสุขในชนบทยงัมไิดแ้พรห่ลายเช่นในปัจจบุนั  

พระราชกรณียกจิช่วงแรกเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2493- 2505จงึเป็นพระราชด ารดิ้านการแพทย์
และงานสงัคมสงเคราะหเ์ป็นส่วนใหญ่ และเป็นการช่วยเหลอืบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไม่มลีกัษณะ
เป็นโครงการเตม็รปูแบบอยา่งปัจจุบนั ตวัอยา่ง เช่น 

ปี พ.ศ. 2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระราชทรพัย ์จ านวน 500,000 บาท 
เพื่อใช้สรา้งอาคาร “มหดิลวงศานุสรณ์” ในบรเิวณสถานเสาวภา ส าหรบัใช้ในกจิการทางด้านวทิยา
ศาสตรแ์ละ ผลติวคัซนี บ ีซ ีจ ีป้องกนัวณัโรคซึง่เป็นปัญหารา้ยแรงในเวลานัน้  

ทรงรเิริม่สรา้งภาพยนตร ์ทีรู่จ้กักนัในนามว่า “ภาพยนตรส์่วนพระองค”์ จดัฉายเพื่อหารายได้
จากผู้บรจิาคโดยเสดจ็พระราชกุศล น ามาช่วยเหลอืพสกนิกรด้านต่าง ๆเช่น สรา้งตกึวชริาลงกรณ์
สภากาชาดไทย อาคารทางการแพทยโ์รงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช เป็นตน้ 

เมื่ออหิวาตกโรคระบาดอย่างรุนแรงในเมอืงไทย และต้องใช้ “น ้าเกลือ” เป็นจ านวนมาก 
ในขณะนัน้การให้น ้าเกลอืแก่ผู้ป่วยมคี่าใช้จ่ายสูงมากเพราะต้องสัง่จากต่างประเทศ และน ้าเกลอืที่
ผลติไดใ้นประเทศกย็งัขาดคุณภาพ จนกล่าวกนัว่า “ใส่ใครไปกช็อ็ค” จงึไดพ้ระราชทานพระราชด าริ
ใหม้กีารศกึษาวจิยัและคน้หาวธิสีรา้งเครื่องกลัน่น ้าเกลอืใชเ้อง จนมคีุณภาพทดัเทยีมกบัต่างประเทศ
และเป็นทีย่อมรบักนัจนถงึปัจจบุนัน้ี 

โครงการแพทยห์ลวงพระราชทาน “เรอืเวชพาหน์” เป็นหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีร่กัษาราษฎรที่ตัง้
บา้นเรอืนอยูต่ามล าน ้า โดยพระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองคใ์นการด าเนินการมาจนทุกวนันี้  

พระราชจริยวัตรเช่นนี้ได้ขยายปรชัญาการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยออกไปใน 
วงกวา้ง และฝังลกึในจติใจคนไทยในเรื่องการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั จะเหน็ไดจ้ากยามทีม่สีาธารณ
ภยัเกดิขึน้ คนไทยทัง้หลายจะช่วยเหลอืกนับรจิาคโดยมติอ้งรอ้งขอแต่อยา่งใด  
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ดว้ยความห่วงใยในทุกขส์ุขของอาณาประชาราษฎร ์พระองคไ์ดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปเยีย่ม
เยยีนประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน เสด็จประทบัอยู่ใน
ภูมภิาคต่างๆ มากกว่าในพระราชวงัที่กรุงเทพฯ ทัง้นี้เพื่อทรงค้นหาขอ้มูลที่แท้จรงิจากประชาชน 
เจา้หน้าที่ของรฐัประจ าพื้นที่ และทรงสงัเกตการณ์ ส ารวจสภาพทางภูมศิาสตรไ์ปพรอ้มๆกันด้วย 
ทัง้นี้เพื่อทรงรวบรวมขอ้มลูไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชด ารใินการด าเนินงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารต่ิอไป  

พระราชด ารอินัเป็นโครงการช่วยเหลอืประชาชนเริม่ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2494 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหก้รมประมงน าพนัธุป์ลาหมอเทศจากปีนงั ซึง่ไดม้าจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประมงของ
องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิเขา้ไปเลีย้งในสระน ้าพระที่นัง่อมัพรสถาน จากนัน้
ในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2496 จงึพระราชทานพนัธุป์ลาหมอเทศนี้แก่ก านันและผูใ้หญ่บา้นทัว่ประเทศ 
น าไปเผยแพรข่ยายพนัธุแ์ก่ราษฎรในหมูบ่า้นของตน เพื่อจะไดม้อีาหารโปรตนีเพิม่ขึน้  

โครงการพระราชด ารทิีน่บัว่าเป็นโครงการพฒันาชนบทโครงการแรก เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2495 
โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถบลูโดเซอร ์ให้หน่วย
ต ารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสรา้งถนนเขา้ไปยงับา้นหว้ยมงคล ต าบลหนิเหลก็ไฟ (ปัจจุบนั
คอื ต าบลทบัใต้) อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคริขีนัธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสญัจรไปมาและน า
ผลผลติออกมาจ าหน่ายยงัชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น จากนัน้ในปี พ.ศ. 2496 ได้พระราชทาน
พระราชด ารใิหส้รา้งอ่างเกบ็น ้าเขาเต่า อ าเภอหัวหนิ จงัหวดัประจวบคริขีนัธ ์เพื่อบรรเทาความแห้ง
แลง้ เดอืดรอ้นของราษฎรและสรา้งเสรจ็ใชป้ระโยชน์ไดใ้นปี พ.ศ. 2506 นบัเป็นโครงการพระราชด าริ
ทางดา้นชลประทานแห่งแรกของพระองค ์

ประเภทและสาขา ของโครงการในพระราชด าริ 
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารมิอียู่มากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรก มี

ชื่อเรยีกแตกต่างกนัไป ดงันี้คอื  
1.  โครงการตามพระราชประสงค ์
โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏบิตัิเป็นการส่วนพระองค์ ทรงศกึษาหารอืกบัผู้เชี่ยวชาญ 

ทรงแสวงหาวธิกีารทดลองปฏบิตั ิทรงพฒันาและส่งเสรมิแก้ไขดดัแปลงวธิกีารเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อดูแลผลผลติทัง้ในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึง่ต้องทรงใชพ้ระราชทรพัยส์่วนพระองคใ์น
การด าเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลด ีต่อมาเมื่อทรงแน่พระทยัว่าโครงการนัน้ๆ ได้ผลด ีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ จงึโปรดเกลา้ฯใหร้ฐับาลเขา้มารบังานต่อภายหลงั  

2.  โครงการหลวง 
พระองค์ทรงเจาะจงด าเนินการพัฒนาและบ ารุงรกัษาต้นน ้ าล าธารในบริเวณป่าเขาใน

ภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภยัในทีลุ่่มภาคกลาง ดว้ยเหตุผลทีพ่ืน้ทีเ่หล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา 
จงึทรงมโีอกาสพฒันาชาวเขาชาวดอยใหอ้ยู่ดกีนิด ีใหเ้ลกิการปลูกฝ่ิน เลกิการตดัไมท้ าลายป่า ท าไร่
เลื่อยลอย และเลกิการคา้ไมเ้ถื่อน ของเถื่อน อาวุธยทุโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพฒันาช่วยเหลอืให้
ปลูกพชืหมุนเวยีนทีม่คีุณค่าสูง ขนส่งง่าย ปลูกพชืไร่ และเลีย้งสตัวไ์วเ้พื่อบรโิภค รวมคุณค่าผลผลติ



130 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

แลว้ใหไ้ดคุ้ณค่าแทนการปลูกฝ่ิน ทัง้ๆทีง่านของโครงการนี้กนิเวลายาวนานกว่าจะเกดิผลได ้ต้องใช้
เวลานานนับสบิปี การด าเนินงานจะยากล าบากสกัเพยีงใดมไิดท้รงทอ้ถอย การพฒันาค่อยๆไดผ้ลดี
ขึน้เรือ่ย ๆ ชาวเขาชาวดอยจงึมคีวามจงรกัภกัด ีเรยีกพระองคว์่า“พ่อหลวง” และเรยีกสมเดจ็พระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถว่า“แมห่ลวง” โครงการของทัง้สองพระองคจ์งึเรยีกว่า “โครงการหลวง” 

3.  โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ 
โครงการที่พระองค์ได้พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชด าริให้เอกชนไป

ด าเนินการ ดว้ยก าลงัเงนิ ก าลงัปัญญา และก าลงัแรงงาน พรอ้มทัง้การตดิตามผลงานใหต่้อเนื่องโดย
ภาคเอกชน เช่น โครงการพฒันาหมู่บา้นสหกรณ์เนินดนิแดง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคริขีนัธ ์
ซึ่งสโมสรโรตารแีห่งประเทศไทยเป็นผู้จดัและด าเนินงานตามพระราชด าร ิโครงการพจนานุกรม 
โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน เป็นตน้  

4.  โครงการตามพระราชด าริ 
โครงการประเภทนี้เป็นโครงการทีท่รงวางแผนพฒันา ทรงเสนอแนะใหร้ฐับาลรว่มด าเนินการตาม

แนวพระราชด าร ิ โดยพระองคเ์สดจ็ฯ รว่มทรงงานกบัหน่วยงานของรฐับาล ซึง่มทีัง้ฝ่ายพลเรอืน ต ารวจ 
ทหาร โครงการตามพระราชด ารนิี้ในปัจจบุนัเรยีกว่า“โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ”มกีระจาย
อยูท่ ัว่ทุกภมูภิาคของประเทศไทย ปัจจุบนัมลีกัษณะทีเ่ป็นโครงการพฒันาดา้นต่างๆ ทีด่ าเนินการเสรจ็
สิน้ภายในระยะเวลาสัน้ และระยะเวลายาวทีม่ากกว่า 5 ปี ขณะเดยีวกนักม็ลีกัษณะทีเ่ป็นงานดา้นวชิาการ 
เช่น โครงการเพื่อการศกึษาคน้ควา้ทดลอง หรอืโครงการทีม่ลีกัษณะเป็นงานวจิยั เป็นต้น  

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารมิสี่วนส าคญั ในการเสรมิแผนงานโครงการต่างๆ ตาม
นโยบายของรฐับาล ผลของโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารนิอกจากจะท าให้ประชาชนมคีวาม
เป็นอยู่ที่ดขี ึน้แล้ว ยงัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาต ิทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและความมัน่คงเป็น
ส่วนรวมด้วย ดงันัน้เพื่อการด าเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกนัและกนั และเป็นประโยชน์
สูงสุดบรรลุผลตามแนวพระราชด ารทิีไ่ดพ้ระราชทานไว ้ รฐับาลจงึไดต้ัง้หน่วยงานชื่อว่า “ส านักงาน
คณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ(กปร.) ”  เป็นส่วนราชการ 
มฐีานะเป็นกรม อยู่ในสายการบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ีส านักงาน กปร. มอี านาจหน้าที่ 
ดงัต่อไปนี้ 

1)  ตามเสดจ็เพื่อรบัและประมวลพระราชด าร ิส ารวจ ศกึษา วเิคราะห์ และจดัท าแผนงาน 
หรอืโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิรวมทัง้พจิารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจดัสรรเงิน
งบประมาณเพื่อด าเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 

2)  ประสานงานกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 

3)  ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 
4)  ปฏบิตังิานเลขานุการของคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ 
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5)  ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจดัระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 

6)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัพระราชกระแส หรอืตามทีค่ณะกรรมการพเิศษเพื่อประสาน
งานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารมิอบหมาย หรอืตามทีร่ะเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารกิ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องส านักงาน คณะกรรมการพเิศษ
เพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 

7)  ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ปัจจุบนัโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิแบ่งออกเป็น 8 ประเภท  โดยกระจายอยู่ทุก
ภมูภิาคทัว่ประเทศ โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารทิีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของส านักงาน กปร. 
ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2525-2551 มจี านวน 4,404 โครงการ /กจิกรรม แยกตามประเภท และรายภาค
ไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
  1.  การพฒันาแหล่งน ้า 1,579  โครงการ / กจิกรรม 
  2.  การเกษตร 536  โครงการ / กจิกรรม 
  3.  สิง่แวดลอ้ม 1,039  โครงการ / กจิกรรม 
  4.  ส่งเสรมิอาชพี 343  โครงการ / กจิกรรม 
  5.  สาธารณสุข 49  โครงการ / กจิกรรม 
  6.  คมนาคม 115  โครงการ / กจิกรรม 
  7.  สวสัดกิารสงัคม                166  โครงการ / กจิกรรม 
  8.  โครงการส าคญั และอื่นๆ 577  โครงการ / กจิกรรม 

 
ภาค จ านวนโครงการ / กิจกรรม 

  กลาง 1,024 โครงการ / กจิกรรม 
  ตะวนัออกเฉียงเหนือ 929  โครงการ / กจิกรรม 
  เหนือ 1,221  โครงการ / กจิกรรม 
  ใต ้ 807  โครงการ / กจิกรรม 
  ไมร่ะบุภาค 343  โครงการ / กจิกรรม 
  งบบรหิาร 80  โครงการ / กจิกรรม 
  รวม 4,404 โครงการ / กิจกรรม 

 
ตวัอย่างโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.โครงการหลวง 2.โครงการเศษรฐกจิชุชนบนพืน้ทีส่งู 
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3.โครงการเกี่ยวกบั การปลกูขา้ว 4.โครงการศลิปาชพีพเิศษ 
5.โครงการสรา้งบา้นเลก็ในป่าใหญ่ 6.โครงการ ส่งเสรมิการปลกูหมอ่นเลีย้งไหม 
7.โครงการพชืสมุนไพร 8.โครงการปลกู พชื/ผลไม ้
9.โครงการส่งเสรมิการเลีย้งสตัว ์  
10.โครงการส่งเสรมิการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 
11.โครงการตามพระราชด ารหิมูบ่า้นสหกรณ์   
12. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
13.โครงการการพฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
    ความหมายของค าว่า สปิริต 
 Derek Anthony Redmond เป็นนักวิง่เจา้ของสถติใินการวิง่ 400 เมตรของสหราชอาณาจกัร 
และไดเ้หรยีญทองจากการแข่งขนั 4x400 เมตรจากการแข่งขนั World Championships, European 
Championships และ Commonwealth Games จากสหราชอาณาจกัรตอนนี้เขาแขวนรองเท้าแล้ว 
 แต่เหตุการณ์ที่ท าให้ผู้คนทัง้โลกจดจ าเขาคอื Olympics Games ที่ Barcelona ในปี 1992 
เขาคือหนึ่งในตวัเต็งในการแข่งขนัครัง้นี้หลงัจากรอคอยมา 4 ปี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิก็เกิดขึ้น 
เอน็รอ้ยหวายของเขาเกดิมปัีญหา เขาทรุดตวัลงและรอ้งไหห้ลงัจากนัน้ไม่กี่วนิาทเีขาตดัสนิใจลุกขึน้ 
และวิ่งต่อเมื่อระยะทางเหลือประมาณ 100 เมตร คุณพ่อของเค้าก็มาช่วยประคองเข้าเส้นชัย 
 สีปี่แห่งการรอคอย ความฝันของเคา้จบลงดว้ยน ้าตาและความเสยีใจแต่ spirit ทีย่ ิง่ใหญ่ของ
เคา้ไดร้บัการปรบมอื หรอื Standing Ovation ของผูช้มทัง้สนามและคนทัง้โลกกไ็ดเ้ขา้ใจความหมาย
ของค าว่า spirit มากขึน้โลกไดจ้ดจ าเขาไปอกีนานแสนนานในฐานะ "ผูช้นะ" ตวัจรงิ 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ชยัชนะ อาจน ามาทัง้ความสุขและความทุกข ์

เต่ากบันกอินทรี 

นานมาแลว้ยงัมเีต่าตวัหนึ่งชอบแหงนหน้ามองดนูกนานาชนิดทีก่ าลงับนิไปมาบนทอ้งฟ้า
ดว้ยความอจิฉา  มนันึกอยากจะบนิไดเ้ช่นนัน้บา้ง  ขณะทีม่นัก าลงัเดนิครุน่คดิหาวธิทีีจ่ะบนิไดอ้ยู่นัน้  
มนักเ็หน็นกอนิทรตีวัหนึ่งบนิมาเกาะทีก่อ้นหนิไมห่่างจากมนันกั  เต่ารบีคลานเขา้ไปหาทนัท ี “ท่าน
นกอนิทรที่านจะช่วยใหข้า้บนิไดอ้ยา่งท่านไดห้รอืไม่”  เต่าถาม  “ท่านจะบนิไดอ้ยา่งไร  ในเมือ่ท่าน
ไมม่ปีีก”  นกอนิทรบีอก  “แต่ถา้ท่านช่วยขา้  ขา้ตอ้งบนิไดอ้ยา่งแน่นอน  เพยีงแต่ท่านพาขา้ขึน้ไป
บนทอ้งฟ้าเท่านัน้  แลว้ขา้กจ็ะบนิของขา้เอง”  เต่าพดู  ในตอนแรกนกอนิทรปีฏเิสธ  แต่เต่ากเ็ฝ้า
ออ้นวอนจนนกอนิทรใีจอ่อน  มนัจงึใชอุ้ง้เลบ็ทัง้สองยกตวัเต่าบนิขึน้ไปบนทอ้งฟ้า  “พอขา้ปล่อยท่าน  
ท่านกบ็นิเลยนะ”  นกอนิทรบีอกแลว้กป็ล่อยตวัเต่าลงมา  แต่แทนทีจ่ะบนิ  ร่างของเต่ากลบัรว่งหล่น
ลงมาจากทอ้งฟ้าลงมากระแทกกบักอ้นหนิเตม็แรง  ขาดใจตายทนัท ี

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จะท าอะไรควรรูจ้กัประมาณตน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 7   ประเมินผล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  24  การประเมินผล     เวลา 1 ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรม 
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถรบัการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3 เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอื 

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

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 
 3.2 การประเมนิทกัษะชวีติของลกูเสอืรายบุคคลหรอืรายหมูล่กูเสอื 
 3.3 ใบความรู ้
4.  กิจกรรม 

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายหลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามทีห่ลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดเพื่อตดัสนิการจบการศกึษา 

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่าน
กจิกรรมลกูเสอื 

4.3 ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองใน
ส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 5.2 สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  24 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลกูเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์

ผลการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะ
ของลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของ
ลกูเสอืทีร่ว่มกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ ้า 

รบัเครือ่งหมายชัน้ลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

1 1. เขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื 
1.1 รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รว่มกจิกรรมวนัส าคญั 
         - วนัสถาปนาลกูเสอื 
         - วนัถวายราชสดุด ี
         - วนัพ่อแห่งชาต ิ
         - วนัแมแ่ห่งชาต ิ
         - วนัตา้นยาเสพตดิ 
         - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์อื่นๆ 
         - กจิกรรมวฒันธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดนิทางไกล/ อยูค่่ายพกัแรม 

ไมน้่อยกว่า 
24ชัว่โมง/ ปี 

 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
8ครัง้/ ปี 
4ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 

   

2 2. มผีลงาน/ ชิน้งานจากการเรยีนรู ้
กจิกรรมลกูเสอื 
2.1 ผลงานการบรกิาร 
    2.2 ชิน้งาน/ งานทีค่ดิสรา้งสรรค ์
    2.3 อื่นๆ เช่น รายงานฯ 

 
ไมน้่อยกว่า 
6รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 

   

3 3. มคีวามพรอ้มเขา้รบัการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชัน้และรบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ
ลกูเสอืวสิามญั 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผา่นและพร้อม     
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สรปุ  ฉนัมัน่ใจว่าผ่าน  ฉนัมคีวามพรอ้มใหป้ระเมนิ   ฉนัยงัไมพ่รอ้ม 
 
สรปุผลการประเมินตนเอง 
1. ด้านทกัษะลูกเสือ  

 

   
 

มัน่ใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมนิ 

พรอ้มแลว้ ไมแ่น่ใจ ตอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจาก 
ผูก้ ากบัลกูเสอื 

งนุงง 
ไมเ่ขา้ใจ 

 
 

  มัน่ใจมาก พรอ้มรบัการประเมนิเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
  พรอ้มรบัการประเมนิ 
 ไมแ่น่ใจ 
  ยงัตอ้งพฒันา/ ซ่อมเสรมิบางเรือ่ง 
 ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมนิ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือส าหรบัผูก้  ากบัลูกเสือ 
 

ค าช้ีแจง   ใหผู้ต้อบท าแบบประเมนิทุกขอ้โดยแต่ละขอ้ใหท้ าเครือ่งหมาย/ ลงในช่องทีต่รงกบัความ 
    เป็นจรงิ 
 
2.1  พฤติกรรมลกูเสือส ารองท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า   
2. ลกูเสอืสามารถพึง่ตนเองและดแูลตนเองได้   
3. ลกูเสอืส ารองปฏบิตักิจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพและไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อ 
ตามฤดกูาล 

  

5.  ลกูเสอืรูจ้กัรกัษาสุขภาพและปฏเิสธสิง่เสพตดิ   

6.  ลกูเสอืรูจ้กัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลอื/ แจง้เหตุเมือ่ประสบเหตุ
วกิฤต 

  

7. ลกูเสอืมสี่วนสงูและน ้าหนกัตามเกณฑม์าตรฐาน   

8. ลกูเสอืมทีกัษะในการสื่อสารไดถู้กกาลเทศะและไมก่้าวรา้วรุนแรง   
 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉนัมทีกัษะชวีติ 

 
ฉนัจะมทีกัษะชวีติ 

ถา้แกไ้ขปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามญัท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้   

2. ลกูเสอืรว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   

3. ลกูเสอืช่วยตนเองและครอบครวัได ้   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพ ไมด่ื่มน ้าอดัลมขนมกรบุกรอบ 
ไมร่บัประทานขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสอืรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และไมต่ดิเกม   

6. ลกูเสอืประพฤตตินเหมาะสมกบัเพศและวยัมทีกัษะการสรา้ง 
สมัพนัธภาพและการสื่อสารไมก่า้วรา้วรุนแรง 

  

7. ลกูเสอืแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรอืใหค้วาม 
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

  

8. ลกูเสอืมนี ้าหนกัและส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลกูเสอืพฒันาตนเองใหม้ทีกัษะในการท ากจิกรรมลกูเสอื 
   ตามความสนใจและไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

  

2. ลกูเสอืท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครวั  
   สถานศกึษา ชุมชน และสงัคม 

  

3. ลกูเสอืใชเ้วลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ท ากจิกรรม อนุรกัษ์ส่งเสรมิจารตีประเพณี
ศลิปวฒันธรรมไทย 

  

4. ลกูเสอืรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาและรูจ้กัใชป้ระโยชน์จาก  Internet   

5. ลกูเสอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืปรบัปรงุและพฒันาตนเองได้ 
เหมาะสมกบัเพศวยัไมก่า้วรา้วรนุแรง 

  

6. ลกูเสอืท ากจิกรรมหรอืโครงการประหยดัพลงังาน/ทรพัยากร   

7. ลกูเสอืมกีารออม หรอืท าบญัชรีายรบั รายจา่ยอยา่งต่อเนื่อง   
8. ลกูเสอืไมเ่คยประสบอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.4 ฤติกรรมลกูเสือวิสามญัท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1.  ลกูเสอืท ากจิกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ   
2. ลกูเสอืบรกิารผูอ้ื่นช่วยเหลอืชุมชน สงัคม และประเทศชาติ   

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) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมทีมุ่่งปลูกฝัง
ระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จกัการเสยีสละ  บ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมและ
ด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภูมคิุ้มกนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยั
ของลกูเสอื 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนทีลู่กเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื  40 ชัว่โมง
ต่อปีการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมปีระเดน็/สิง่
ทีต่อ้งประเมนิดงันี้ 
 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิน้งาน / พฤตกิรรม / คุณลกัษณะของผูเ้รยีน ทีป่รากฏจากการเรยีนรูห้รอืการ
เปลีย่นแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 

*การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวมของกจิกรรมลกูเสอืกไ็ด้ 
 
เอกสารอา้งองิกระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรมมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมของลูกเสอืให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วม
ในการปฏบิตักิจิกรรม 

 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จดักจิกรรมลกูเสอื 
ตามคู่มอืการจดักจิการลกูเสอืที่

เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

สรปุผลการประเมนิ/ 
ตดัสนิผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมนิ 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะ
ของลกูเสอื 

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหมายลูกเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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  1.3 ลูกเสอืทีม่เีวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการ
ประเมนิไปบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลูกเสอืทีม่ผีลการประเมนิไม่ผ่านในเกณฑเ์วลาการเขา้ร่วมกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลูกเสอืตอ้งด าเนินการ
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ ๆ ยกเว้นมเีหตุ
สุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกิจกรรมลูกเสอืเพื่อตดัสินควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสอืและจบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้
ระดบัลูกเสอืและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศึกษา โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 ก าหนดให้มผีู้รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลกูเสอืของลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2 ผู้ร ับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
เกณฑก์ารตดัสิน 
 1.  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว ้        2 
ระดบั คอืผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน 
/ ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบตัิ
กจิกรรมหรอืมผีลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลูกเสอืรายปี / รายภาค 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคญัตามหลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
       ไม่ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัทีห่ลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อจบหลกัสูตรลกูเสอืแต่ละประเภทเป็น 
รายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมินระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดับการศึกษานัน้ 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
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2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 พฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม 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) ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
   (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 ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใช้
ยานพาหนะ 

   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4) ลกูเสอืวสิามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 

  (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 

  (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหาย
ตามมา 

   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
  (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
 

อ้างอิงจากผลลพัธก์ารจดักจิกรรมลกูเสอื คู่มอื  Bench Marking 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  8  พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  25 การประดบัเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ     
               เคร่ืองหมายวิชาพิเศษสายยงยศ   เวลา  1  ชัว่โมง  
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 สามารถเขา้รบัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษได้  
2.  เน้ือหา 

เครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
เครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืพรอ้มกนัในหอ้งประชุม 
4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นประธานจดุธปูเทยีนบูชาพระรตันตรยั และถวายสกัการะแด่พระรปู

รชักาลที ่6  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัถวายราชสดุด ี
4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืกล่าวถงึการไดร้บัอนุมตัใิหม้สีทิธิป์ระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ  

เครือ่งหมายวชิาพเิศษ  สายยงยศ  พรอ้มทัง้ใหโ้อวาทกบัลกูเสอื 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ  เครือ่งหมายวชิาพเิศษใหก้บัลกูเสอืทุก

คนและแสดงความชื่นชมยนิดกีบัลกูเสอืทุกคน 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนค าปฏญิาณ 

 5.  การประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมจากการเขา้รว่มกจิกรรม 
 


