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ค ำนิยม 

นับว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ที่ส าคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตต ารา 
ในลักษณะคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับปัญหาตามวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับวิธีการ
ลูกเสือ ครู อาจารย์ ผู้ก ากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก าลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จึงเป็นต าราและคู่มือทางการวิชาการ ส าหรับกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอารยประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณ
และให้ก าลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ก าลังความคิด จนท าให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายการณุ สกุลประดษิฐ)์

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร



ค ำนิยม 
 

 
 

 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้ส าหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดท าขึ้นโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับ
ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค 
 หลักส าคัญของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางด้านเนื ้อหาสาระส าคัญ วิธีสอน  
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้สอนได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการคือ การน าเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการท ากิจกรรมอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป 
 ขอขอบคุณ ผู้ร่วมด าเนินการในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต 
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการท าเอกสารชุดนี้จนส าเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ได้ 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด 
 
 
 
 
      นายประเสริฐ บุญเรือง 

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เลขาธกิารส�านกังานลกูเสอืแหง่ชาติ



ค ำนิยม 
 

 
 

 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้ส าหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดท าขึ้นโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับ
ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค 
 หลักส าคัญของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางด้านเนื ้อหาสาระส าคัญ วิธีสอน  
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้สอนได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการคือ การน าเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการท ากิจกรรมอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป 
 ขอขอบคุณ ผู้ร่วมด าเนินการในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต 
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการท าเอกสารชุดนี้จนส าเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ได้ 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด 
 
 
 
 
      นายประเสริฐ บุญเรือง 

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 

คำ�นำ�

 ส�านักการลูกเสอืยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน ส�านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั

สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

พฒันาโครงการสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมลกูเสอืทกัษะชวีติในสถานศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติใหเ้ดก็และเยาวชนในสถานศกึษาดว้ยกระบวนการลกูเสอื โดยใหเ้ดก็และเยาวชนลงมอืปฏบิตัิ

ดว้ยตนเอง ในการท�ากจิกรรมอยา่งครบวงจร ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ 

และปรบัปรงุการจดักจิกรรม รวมถงึการท�างานเป็นระบบหมูต่ามกระบวนการลกูเสอื ซึง่กจิกรรมดงักลา่ว

เป็นการพฒันาความเป็นมนุษยแ์บบองคร์วม ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ท�าใหเ้ดก็และ

เยาวชนมรีะเบยีบวนิยั มจีติส�านึกในการท�าความดเีพือ่ท�าประโยชน์ใหก้บัครอบครวั ชุมชน สงัคม และ

ประเทศชาต ิต่อไป

 เริม่จากการศกึษาความเป็นไปได ้ ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ  

จดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นลกูเสอื ดา้นทกัษะชวีติ รวมทัง้ดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชน เพือ่ก�าหนด

กรอบโครงสรา้งหลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  

ของลกูเสอืแต่ละประเภท

 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต ฉบับทดลอง สมาคมวางแผนครอบครวั 

แหง่ประเทศไทยฯ ไดเ้ริม่ใชใ้นปี พ.ศ. 2553 มโีรงเรยีนจากทกุภมูภิาคของประเทศเขา้รว่มโครงการ จ�านวน 

26 โรงเรยีน โดยไดด้�าเนินการควบคูไ่ปกบัการวจิยัและประเมนิผลการใชคู้ม่อื และท�าการปรบัปรุงคูม่อื

ครัง้แรกเมือ่ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยไดเ้พิม่เตมิ เพลง เกม นิทาน เรือ่งสัน้และเน้ือหาใหค้รบถว้นยิง่ขึน้

 การปรบัปรงุครัง้ทีส่อง มถุินายน พ.ศ. 2559 เกดิขึน้ตามขอ้เสนอแนะจากการประชมุปฏบิตักิาร 

“การขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการลูกเสอื” ซึ่งจดัโดยส�านักการลูกเสอื ยุวกาชาด 

และกจิการนักเรยีน ส�านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยยดึขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ย 

การปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอื และเพิม่จ�านวนแผนการจดักจิกรรมให้ครบ 40 ชัว่โมง  

เพือ่ครอบคลมุสาระทีจ่�าเป็นอยา่งครบถว้น เป็นการเตรยีมการขยายผลในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ทัว่ประเทศ และไดแ้บ่งคู่มอืออกเป็น 11 เล่ม ส�าหรบัลูกเสอืแต่ละชัน้ปี  

เพือ่ความสะดวกของผูส้อน รวมทัง้ทางส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีนไดด้�าเนินการวจิยั

และประเมนิผลการใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ จ�านวน 53 โรงเรยีน คูข่นานกบั

สมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ ดว้ย

 ส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ 

ขอขอบพระคณุหน่วยงานและบุคลากรทุกทา่นทีม่สีว่นรว่มในโครงการใหส้�าเรจ็ลุล่วง ณ โอกาสน้ี ตัง้แต่ 

การริเริ่มโครงการการจดัท�าหลกัสูตรและคู่มือ การทดลองวิจยัและประเมินผลการใช้คู่มือ รวมทัง้ 

การปรบัปรงุคูม่อืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คูม่อืชดุน้ีจะชว่ยสง่เสรมิใหก้จิการลกูเสอืของประเทศไทย  

ซึง่ด�าเนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 น้ี ไดเ้ป็นเครือ่งมอืส�าคญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

ต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนของชาตติ่อไป

ส�ำนักกำรลกูเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนักเรียน

ส�ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร                                                     
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 
  

 คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู๎
กํากับลูกเสือใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลํม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต มีเนื้อหาท่ีสอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด๎านตําง ๆ ของลูกเสือแตํละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ๎วน เป็นไปตามข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ อีกด๎วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น
ศูนย๑กลาง และมีผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช๎ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวําแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช๎เมื่อใด 

องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน  
การวิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให๎ลูกเสือได๎ใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร๎างองค๑ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎
ในชีวิตจริงอีกด๎วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  
 1. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา
ของเด็กแตํละวัย 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7 

สารบัญ(ต่อ) 

หน้า 
   หนํวยที่ 6  งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 

แผนการจัดกจิกรรมที ่20  งานอดิเรก 121 
แผนการจัดกจิกรรมที ่21  งานตามความสนใจ 129 

   หนํวยที่ 7  คุณธรรม จริยธรรม 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 22  การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 134 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 23  เพิ่มพนูประสบการณ๑ มุํงมั่นสูคํวามสําเร็จ 139 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 24  การแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม 142 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 25  คนดีในอุดมคต ิ 146 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 26  สิ่งดีๆ ของฉัน 148 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 27  มารยาททางสงัคม 151 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 28  คิดเชิงบวก 154 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 29  ทักษะการเตือน 157 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 30  เศรษฐกิจพอเพยีงระดับชุมชนและครอบครัว 161 

   หนํวยที่ 8 ระเบียบแถว 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 31  ทบทวนระเบียบแถว 168 

   หนํวยที่ 9  ประเมินผล 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 32  การประเมินผล 182 

   หนํวยที่ 10 พิธีการ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 33  พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสอืโท (ความภาคภมูิใจ) 191 
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 
  

 คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู๎
กํากับลูกเสือใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลํม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด๎านตําง ๆ ของลูกเสือแตํละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ๎วน เป็นไปตามข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ อีกด๎วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น
ศูนย๑กลาง และมีผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช๎ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวําแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช๎เมื่อใด 

องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน  
การวิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให๎ลูกเสือได๎ใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร๎างองค๑ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎
ในชีวิตจริงอีกด๎วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  
 1. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา
ของเด็กแตํละวัย 
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4 ประเภท คอื ลกูเสอืส�ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั
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 คูํมือแตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

ผู๎สอนควรทําความเข๎าใจให๎ชัดเจนวําเป็นจุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ เจตคติ หรือ
ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได๎ตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎แตํละด๎าน  

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎  มีจุดเน๎นที่การตั้งประเด็นให๎วิเคราะห๑ สังเคราะห๑เนื้อหา 
ความรู๎ ให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎ และสามารถนําไปใช๎ได๎ในชีวิตจริง  

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านเจตคติ มีจุดเน๎นที่อารมณ๑ความรู๎สึก และการตั้งประเด็นให๎ผู๎เรียน
ได๎แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุํมคนอื่น ๆ  

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านทักษะ เน๎นที่การทําความเข๎าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ได๎ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค๑การเรียนรู๎ซ๎อนกันมากกวํา 1 ด๎าน ให๎เน๎นด๎านที่เป็น
จุดประสงค๑หลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู๎สอนควรตรวจสอบวําผู๎เรียนได๎เนื้อหาครบถ๎วน

หรือไมํ 
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม เชํน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ และเรื่องที่

เป็นประโยชน๑ ซึ่งมีรายละเอียดอยูํในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว๎ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน๑ ซึ่งใสํไว๎ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู๎กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม ผู๎สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได๎ออกแบบไว๎เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กํอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู๎สําหรับผู๎สอน และใบงานสําหรับผู๎เรียน เพื่อที่ผู๎สอนจะได๎จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎ได๎เนื้อหาตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู๎กํากับควรทําความเขา๎ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
ให๎ถํองแท๎ด๎วย โดยศึกษาได๎จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินได๎ทั้งระหวํางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล๎ว ตามแนวทางที่ได๎ให๎ไว๎ 

ในแตํละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได๎หลายองค๑ประกอบในการจัดกิจกรรมแตํละครั้ง ในที่นี้ได๎ระบุเพียง

องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทํานั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ตามรายการที่ระบุไว๎ในสื่อการเรียนรู๎ เชํน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู๎ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน๑ ฯลฯ หากมีข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูํมือชุดนี้ กรุณาติดตํอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท๑  0-2941-2320  ตํอ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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• ส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน

 ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

 ถนนราชด�าเนินนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

 โทรศพัท ์02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402
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 คูํมือแตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

ผู๎สอนควรทําความเข๎าใจให๎ชัดเจนวําเป็นจุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ เจตคติ หรือ
ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได๎ตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎แตํละด๎าน  

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎  มีจุดเน๎นที่การตั้งประเด็นให๎วิเคราะห๑ สังเคราะห๑เนื้อหา 
ความรู๎ ให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎ และสามารถนําไปใช๎ได๎ในชีวิตจริง  

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านเจตคติ มีจุดเน๎นที่อารมณ๑ความรู๎สึก และการตั้งประเด็นให๎ผู๎เรียน
ได๎แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุํมคนอื่น ๆ  

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านทักษะ เน๎นที่การทําความเข๎าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ได๎ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค๑การเรียนรู๎ซ๎อนกันมากกวํา 1 ด๎าน ให๎เน๎นด๎านที่เป็น
จุดประสงค๑หลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู๎สอนควรตรวจสอบวําผู๎เรียนได๎เนื้อหาครบถ๎วน

หรือไมํ 
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม เชํน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ และเรื่องที่

เป็นประโยชน๑ ซึ่งมีรายละเอียดอยูํในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว๎ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน๑ ซึ่งใสํไว๎ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู๎กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม ผู๎สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได๎ออกแบบไว๎เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กํอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู๎สําหรับผู๎สอน และใบงานสําหรับผู๎เรียน เพื่อที่ผู๎สอนจะได๎จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎ได๎เนื้อหาตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู๎กํากับควรทําความเขา๎ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
ให๎ถํองแท๎ด๎วย โดยศึกษาได๎จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   

 
 

10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การประเมินผล 
สามารถประเมินได๎ทั้งระหวํางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล๎ว ตามแนวทางที่ได๎ให๎ไว๎ 

ในแตํละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได๎หลายองค๑ประกอบในการจัดกิจกรรมแตํละครั้ง ในที่นี้ได๎ระบุเพียง

องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทํานั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ตามรายการที่ระบุไว๎ในสื่อการเรียนรู๎ เชํน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู๎ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน๑ ฯลฯ หากมีข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูํมือชุดนี้ กรุณาติดตํอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท๑  0-2941-2320  ตํอ 151  โทรสาร 0-2561-5130



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือโท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม 
จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1 
2. การรู๎จักดูแลตนเอง 2. การเตรียมสิ่งของสําหรับการเดินทางไกล 1 

3. กํอไฟสําหรับปรุงอาหารและการกาง
เต็นท๑ 

2 

4. อาหารปลอดภัย 1 ทักษะชีวิต 
5. การชํวยเหลือตัวเองจากอุทกภัย 1 

3. การชํวยเหลือผู๎อื่น 6. วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดบาดแผล 1 
7. ชุมชนของฉนั 1 
8. การบริการและชํวยเหลือผู๎อืน่ 1 
9. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 
10. Nothing but net “ไมํเอาอะไรนอกจากมุง๎” 1 ทักษะชีวิต 

4. การเดินทางไปยัง
สถานที่ตําง ๆ

11. แผนที่ 1 
12. ทิศ12 1 
13. นักเดินทาง 2 
14. ประเทศอาเซียน 1 

5. ทักษะในทาง
วิชาลูกเสอื

15. การเก็บรักษาอุปกรณ๑ที่มีคม 1 
16. การผูกเงื่อนสําหรับชํวยชีวิต 1 
17. การผูกเงื่อนที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน 1 
18. การผูกแนํน 1 
19. สัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ 1 

6. งานอดิเรกและ
งานที่สนใจ

20. งานอดิเรก 1 
21. งานตามความสนใจ 1 ทักษะชีวิต 

7. คุณธรรม จริยธรรม 22. คําปฏิญาณและกฎในชีวิตประจําวัน 1 
23. เพิ่มพูนประสบการณ๑มุํงมันสูํ
ความสําเร็จ 

1 

24. การแสดงออกทางอารมณ๑อยําง
เหมาะสม 

1 

25. คนดีในอุดมคติ 1 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือโท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม 
จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1 
2. การรู๎จักดูแลตนเอง 2. การเตรียมสิ่งของสําหรับการเดินทางไกล 1 

3. กํอไฟสําหรับปรุงอาหารและการกาง
เต็นท๑ 

2 

4. อาหารปลอดภัย 1 ทักษะชีวิต 
5. การชํวยเหลือตัวเองจากอุทกภัย 1 

3. การชํวยเหลือผู๎อื่น 6. วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดบาดแผล 1 
7. ชุมชนของฉนั 1 
8. การบริการและชํวยเหลือผู๎อืน่ 1 
9. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 
10. Nothing but net “ไมํเอาอะไรนอกจากมุง๎” 1 ทักษะชีวิต 

4. การเดินทางไปยัง
สถานที่ตําง ๆ

11. แผนที่ 1 
12. ทิศ12 1 
13. นักเดินทาง 2 
14. ประเทศอาเซียน 1 

5. ทักษะในทาง
วิชาลูกเสอื

15. การเก็บรักษาอุปกรณ๑ที่มีคม 1 
16. การผูกเงื่อนสําหรับชํวยชีวิต 1 
17. การผูกเงื่อนที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน 1 
18. การผูกแนํน 1 
19. สัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ 1 

6. งานอดิเรกและ
งานที่สนใจ

20. งานอดิเรก 1 
21. งานตามความสนใจ 1 ทักษะชีวิต 

7. คุณธรรม จริยธรรม 22. คําปฏิญาณและกฎในชีวิตประจําวัน 1 
23. เพิ่มพูนประสบการณ๑มุํงมันสูํ
ความสําเร็จ 

1 

24. การแสดงออกทางอารมณ๑อยําง
เหมาะสม 

1 

25. คนดีในอุดมคติ 1 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

26. สิ่งดีๆ ของฉัน 1 
27. มารยาททางสังคม 1 
28. คิดเชิงบวก 1 
29. ทักษะการเตือน 1 
30. เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและ

ครอบครัว 
1 

8. ระเบียบแถว 31. ทบทวนระเบียบแถว 2 
9. ประเมินผล 32. การประเมินผล 2 
10. พิธีการ 33. พิธีประดับเครื่องหมายลกูเสือโท

(ความภาคภมูิใจ)
1 

รวม  10  หน่วยกิจกรรม รวม  33  แผนการจัดกิจกรรม 40 

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1     การปฐมนิเทศ  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  เพื่อการทาํความรู๎จักผู๎บังคับบัญชา 
1.2  เพื่อจัดหมูํลูกเสือ 
1.3  เพื่อคดัเลือกนายหมูํรองนายหมูํ 
1.4  เพื่อสร๎างข๎อตกลง 
1.5  เพื่อให๎ทราบหลักสูตรวิชาลูกเสือโท 

2. เนื้อหา
2.1  ความหมายของ Boy Scout 
2.2  คติพจน๑ลกูเสือสามัญ “จงเตรียมพร๎อม” 
2.3  วิธีการการได๎รับเครื่องหมายลูกเสือโท 
2.4  ตารางเวลาเรียนรู๎กจิกรรมลกูเสือโท  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู ๎
3.3  แผนภูมิความหมายของคาํวํา Boy Scout 
3.4  ตารางเวลาเรียนรู๎กจิกรรมลกูเสือโท 
3.5  แผนภูมิสัญลักษณ๑เครื่องหมายลกูเสือโท 

4. กิจกรรม
4.1  ลูกเสือรวมกองในหอ๎งประชุมหรือในสถานที ่ๆ เหมาะสมกลางแจ๎ง 

 4.1.1 จัดหมูํลูกเสอื 
  4.1.2 เลือกนายหมูํ รองนายหมูํ 
4.2  ผู๎กํากับลูกเสือแนะนําตนเอง  
4.3  นําเสนอโครงสร๎างหลักสูตรลูกเสือโท 
4.2  ลูกเสือขับร๎องเพลงสวัสดี เพลงศักดิ์ศรีลูกเสือไทย 
4.3  ผู๎กํากับลูกเสือชี้แจงให๎ลูกเสือทราบถึงตารางเวลาเรียนหรือเวลากิจกรรมลูกเสือ 
4.4  ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาเกี่ยวกับความหมายของลูกเสือสามัญและคติพจน๑ของลูกเสือสามัญ 
4.5  ผู๎กํากับลูกเสือซักถามและสนทนาเกี่ยวกับความเข๎าใจและให๎ความรู๎เพิ่มเติม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

26. สิ่งดีๆ ของฉัน 1 
27. มารยาททางสังคม 1 
28. คิดเชิงบวก 1 
29. ทักษะการเตือน 1 
30. เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและ

ครอบครัว 
1 

8. ระเบียบแถว 31. ทบทวนระเบียบแถว 2 
9. ประเมินผล 32. การประเมินผล 2 
10. พิธีการ 33. พิธีประดับเครื่องหมายลกูเสือโท

(ความภาคภมูิใจ)
1 

รวม  10  หน่วยกิจกรรม รวม  33  แผนการจัดกิจกรรม 40 

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1     การปฐมนิเทศ  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  เพื่อการทาํความรู๎จักผู๎บังคับบัญชา 
1.2  เพื่อจัดหมูํลูกเสือ 
1.3  เพื่อคดัเลือกนายหมูํรองนายหมูํ 
1.4  เพื่อสร๎างข๎อตกลง 
1.5  เพื่อให๎ทราบหลักสูตรวิชาลูกเสือโท 

2. เนื้อหา
2.1  ความหมายของ Boy Scout 
2.2  คติพจน๑ลกูเสือสามัญ “จงเตรียมพร๎อม” 
2.3  วิธีการการได๎รับเครื่องหมายลูกเสือโท 
2.4  ตารางเวลาเรียนรู๎กจิกรรมลกูเสือโท  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู ๎
3.3  แผนภูมิความหมายของคาํวํา Boy Scout 
3.4  ตารางเวลาเรียนรู๎กจิกรรมลกูเสือโท 
3.5  แผนภูมิสัญลักษณ๑เครื่องหมายลกูเสือโท 

4. กิจกรรม
4.1  ลูกเสือรวมกองในหอ๎งประชุมหรือในสถานที ่ๆ เหมาะสมกลางแจ๎ง 

 4.1.1 จัดหมูํลูกเสอื 
  4.1.2 เลือกนายหมูํ รองนายหมูํ 
4.2  ผู๎กํากับลูกเสือแนะนําตนเอง  
4.3  นําเสนอโครงสร๎างหลักสูตรลูกเสือโท 
4.2  ลูกเสือขับร๎องเพลงสวัสดี เพลงศักดิ์ศรีลูกเสือไทย 
4.3  ผู๎กํากับลูกเสือชี้แจงให๎ลูกเสือทราบถึงตารางเวลาเรียนหรือเวลากิจกรรมลูกเสือ 
4.4  ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาเกี่ยวกับความหมายของลูกเสือสามัญและคติพจน๑ของลูกเสือสามัญ 
4.5  ผู๎กํากับลูกเสือซักถามและสนทนาเกี่ยวกับความเข๎าใจและให๎ความรู๎เพิ่มเติม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15 

4.6  ผู๎กํากับลูกเสือนําเสนอแผนภูมิสัญลักษณ๑เครื่องหมายลูกเสือโทวิธีการได๎รับเครื่องหมาย 
มาประดับเครื่องแบบอยํางภาคภูมิ 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความสนใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
5.2  สอบถามความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดหมูํ การเลือกนายหมูํ รองนายหมูํ และตําแหนํงอื่นๆ  

และหลักสูตรลูกเสอืโท 

6. คุณธรรม
6.1  ความซือ่สัตย๑ สุจริต 
6.2  ความรับผิดชอบ 
6.3  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

 เพลง 
สวัสดี 

สวัสดี สวัสด ีวันนี้เรามาพบกัน 
 เธอและฉัน  พบกัน  สวัสด ี
 สวัสดคีรับ....สวัสดีครับ (คํะ) 

เพลงอยุธยารําลกึ 

อยุธยาเมืองเกําของเราแตํกํอน จิตใจอาวรณ๑มาเลําสูํกันฟัง 
อยุธยาแตํกํอนนี้ยัง  เป็นดังเมืองทองของพี่น๎องเผําพงศ๑ไทย 
เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเกํา  ชาวไทยแสนเศร๎าถูกข๎าศึกรุกราน 
ชาวไทยทุกคนหัวใจร๎าวราน ข๎าศึกเผาผลาญ แหลกลาญ วอดวาย 
เราชนรุํนหลังฟงัแล๎วเศร๎าใจ อนุสรณ๑เตือนให๎ชาวไทยจงมัน่ 
สมัครสมานรํวมใจกันสามคัคี คงจะไมํมีใครกล๎าราวีชาตไิทย 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
 Boy Scout 

ลูกเสือมาจากภาษาอังกฤษ วํา Boy Scout เนื่องจากกิจการลูกเสือเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ 
เมื่อปี พ.ศ. 2451 

ค าว่า  SCOUT มาจากตัวอักษรย่อดังนี้ 
S  ยํอมาจาก   SINCERITY  แปลวํา    ความจริงใจ 
C ยํอมาจาก   COURTESY  แปลวํา    ความสุภาพออํนโยน 
O ยํอมาจาก   OBEDIENCE   แปลวํา    การเชือ่ฟัง 
U ยํอมาจาก   UNITY   แปลวํา    ความเป็นใจเดียวกัน 
T  ยํอมาจาก   THRIFTY  แปลวํา    ความมัธยัสถ๑ 

การเป็นลูกเสอืต๎องยึดมัน่ในคติพจน๑ของลกูเสือ 
คติพจน์  เป็นคําที่ใช๎เตือนใจให๎ลูกเสือยึดถือและปฏิบัติ 
1. คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป

คําวํา  “เสียชีพ อยําเสียสัตย๑” เป็นคติพจน๑ที่ลูกเสือทุกคนต๎องยึดถือ ซึ่งมีความหมายวํา
ลูกเสือจะต๎องมีความซื่อสัตย๑และมีสัจจะ ซึ่งจะต๎องรักษาไว๎ยิ่งกวําชีวิต แม๎วําจะถู กบีบบังคับอยํางไร 
ลูกเสือก็จะไมํยอมเสียสัจจะอยํางเด็ดขาดเพื่อเกียรติคุณคําปฏิญาณและคํามั่นสัญญาของลูกเสือ 

2. คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
     คือ “จงเตรียมพร๎อม” คําวํา “จงเตรียมพร๎อม” เป็นคติพจน๑ของลูกเสือสามัญโดยเฉพาะ 

จึงเป็นสิ่งจําเป็นประการแรกของลูกเสือที่จะต๎องเตรียมพร๎อมสําหรับตนเอง มีความอดทนที่จะเพิ่มพูน
ความรู๎ให๎ตนเองตลอดเวลา 

     ลูกเสือต๎องคิดลํวงหน๎าเสมอวํา จะต๎องพูดอะไร พบกับใคร ที่ไหน เมื่อไร และจะทําอยํางไร
เพื่อใช๎เวลาที่มีอยูํให๎คุ๎มคํามากที่สุด 

    เมื่อลูกเสือเตรียมตนเองพร๎อมอยูํแล๎วทั้งกาย วาจา ใจ ก็จะสํงผลให๎ลูกเสือมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองจะเป็นผู๎นําและผู๎ตามที่ดี รู๎จักตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเห็นวําถูกเห็นวําควรอยํางมีเหตุผล 
กล๎าแสดงออกในการคิด การพูด การกระทํา และยอมรับผลแหํงการกระทําของตน เมื่อทําผิดพลาดก็กล๎า
ที่จะยอมรับผิด 

     คนที่เตรียมพร๎อมได๎ทั้งกายและใจตลอดเวลา จะทํางานสิ่งใดก็มักจะประสบความสําเร็จจะพา
ชีวิตไปสูํเส๎นทางแหํงความสุข ความเจริญ เป็นนักพัฒนาและมีความคิดก๎าวหน๎าอยํางแนํนอน 

 คติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
“ จงเตรียมพร้อม ” 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4.6  ผู๎กํากับลูกเสือนําเสนอแผนภูมิสัญลักษณ๑เครื่องหมายลูกเสือโทวิธีการได๎รับเครื่องหมาย 
มาประดับเครื่องแบบอยํางภาคภูมิ 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความสนใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
5.2  สอบถามความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดหมูํ การเลือกนายหมูํ รองนายหมูํ และตําแหนํงอื่นๆ  

และหลักสูตรลูกเสอืโท 

6. คุณธรรม
6.1  ความซือ่สัตย๑ สุจริต 
6.2  ความรับผิดชอบ 
6.3  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

 เพลง 
สวัสดี 

สวัสดี สวัสด ีวันนี้เรามาพบกัน 
 เธอและฉัน  พบกัน  สวัสด ี
 สวัสดคีรับ....สวัสดีครับ (คํะ) 

เพลงอยุธยารําลกึ 

อยุธยาเมืองเกําของเราแตํกํอน จิตใจอาวรณ๑มาเลําสูํกันฟัง 
อยุธยาแตํกํอนนี้ยัง  เป็นดังเมืองทองของพี่น๎องเผําพงศ๑ไทย 
เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเกํา  ชาวไทยแสนเศร๎าถูกข๎าศึกรุกราน 
ชาวไทยทุกคนหัวใจร๎าวราน ข๎าศึกเผาผลาญ แหลกลาญ วอดวาย 
เราชนรุํนหลังฟงัแล๎วเศร๎าใจ อนุสรณ๑เตือนให๎ชาวไทยจงมัน่ 
สมัครสมานรํวมใจกันสามคัคี คงจะไมํมีใครกล๎าราวีชาตไิทย 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
 Boy Scout 

ลูกเสือมาจากภาษาอังกฤษ วํา Boy Scout เนื่องจากกิจการลูกเสือเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ 
เมื่อปี พ.ศ. 2451 

ค าว่า  SCOUT มาจากตัวอักษรย่อดังนี้ 
S  ยํอมาจาก   SINCERITY  แปลวํา    ความจริงใจ 
C ยํอมาจาก   COURTESY  แปลวํา    ความสุภาพออํนโยน 
O ยํอมาจาก   OBEDIENCE   แปลวํา    การเชือ่ฟัง 
U ยํอมาจาก   UNITY   แปลวํา    ความเป็นใจเดียวกัน 
T  ยํอมาจาก   THRIFTY  แปลวํา    ความมัธยัสถ๑ 

การเป็นลูกเสอืต๎องยึดมัน่ในคติพจน๑ของลกูเสือ 
คติพจน์  เป็นคําที่ใช๎เตือนใจให๎ลูกเสือยึดถือและปฏิบัติ 
1. คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป

คําวํา  “เสียชีพ อยําเสียสัตย๑” เป็นคติพจน๑ที่ลูกเสือทุกคนต๎องยึดถือ ซึ่งมีความหมายวํา
ลูกเสือจะต๎องมีความซื่อสัตย๑และมีสัจจะ ซึ่งจะต๎องรักษาไว๎ยิ่งกวําชีวิต แม๎วําจะถู กบีบบังคับอยํางไร 
ลูกเสือก็จะไมํยอมเสียสัจจะอยํางเด็ดขาดเพื่อเกียรติคุณคําปฏิญาณและคํามั่นสัญญาของลูกเสือ 

2. คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
     คือ “จงเตรียมพร๎อม” คําวํา “จงเตรียมพร๎อม” เป็นคติพจน๑ของลูกเสือสามัญโดยเฉพาะ 

จึงเป็นสิ่งจําเป็นประการแรกของลูกเสือที่จะต๎องเตรียมพร๎อมสําหรับตนเอง มีความอดทนที่จะเพิ่มพูน
ความรู๎ให๎ตนเองตลอดเวลา 

     ลูกเสือต๎องคิดลํวงหน๎าเสมอวํา จะต๎องพูดอะไร พบกับใคร ที่ไหน เมื่อไร และจะทําอยํางไร
เพื่อใช๎เวลาที่มีอยูํให๎คุ๎มคํามากที่สุด 

    เมื่อลูกเสือเตรียมตนเองพร๎อมอยูํแล๎วทั้งกาย วาจา ใจ ก็จะสํงผลให๎ลูกเสือมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองจะเป็นผู๎นําและผู๎ตามที่ดี รู๎จักตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเห็นวําถูกเห็นวําควรอยํางมีเหตุผล 
กล๎าแสดงออกในการคิด การพูด การกระทํา และยอมรับผลแหํงการกระทําของตน เมื่อทําผิดพลาดก็กล๎า
ที่จะยอมรับผิด 

     คนที่เตรียมพร๎อมได๎ทั้งกายและใจตลอดเวลา จะทํางานสิ่งใดก็มักจะประสบความสําเร็จจะพา
ชีวิตไปสูํเส๎นทางแหํงความสุข ความเจริญ เป็นนักพัฒนาและมีความคิดก๎าวหน๎าอยํางแนํนอน 

 คติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
“ จงเตรียมพร้อม ” 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 2    การรู้จักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2    การเตรียมส่ิงของส าหรับการเดินทางไกล  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเตรียมและจัดสิ่งของและเครื่องปัจจุบันพยาบาลสํวนตัว บรรจุลงเครื่องหลังสําหรับ  

การเดินทางไกลไปอยูํคํายพักแรมได๎ 

2. เนื้อหา
การเตรียมสิ่งของและเครื่องปัจจุบันพยาบาลสวํนตัว บรรจุลงเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกล

ไปอยูํคาํยพกัแรม  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เครื่องหลัง, สิ่งของเครื่องใช๎ที่จะนําไปอยูํคํายพักแรม, เครื่องปัจจุบันพยาบาล 
3.3  ใบความรู๎ เรื่องการเตรียมสิ่งของสําหรับการเดินทางไกล  
3.4  เกมเก็บของลงเครื่องหลงั 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เพลง หรือ เกม 
  4.3 กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห๎มูํลูกเสือรํวมกันวเิคราะห๑วําสิง่ของเครื่องใช๎สํวนตัวที่จําเป็น
สําหรับการเดินทางไกลไปอยูคํํายพักแรมควรมอีะไรบ๎าง และสํงตัวแทนรายงาน

2) ผู๎กํากับลูกเสอืสุํมให๎ลูกเสือรายงาน 1 หมู ํผู๎กํากับและลูกเสือหมูํอื่น ๆ ชํวยวิเคราะห๑
ความจําเป็นของสิ่งของเครือ่งใช๎แตํละชิ้นวําสิ่งใดควรและไมคํวรนําไปด๎วย รวมทั้ง
เพิ่มเติมสํวนที่ขาด

3) ผู๎กํากับลูกเสอือธิบายเพิม่เติมถึงเครื่องปัจจุบนัพยาบาลสํวนตัวทีค่วรเตรียมไปด๎วย และ
ให๎แตํละหมูํทําบัญชีรายการสิง่ของเครื่องใช๎และเครื่องปัจจุบันพยาบาลสํวนตัวที่
ควรบรรจุลงเครื่องหลงั เขยีนแยกลงแผํนกระดาษขนาด เอ 4 ตัดครึ่ง แผํนละ 1 รายการ
เพื่อใช๎เป็น “บัตรคํา” ในการเลํนเกมทดสอบ

4) ผู๎กํากับลูกเสอืสาธิตการบรรจุเครือ่งหลัง และให๎ลูกเสือเลนํเกมทดสอบการเก็บของลง
เครื่องหลัง ชื่อ “เกมเก็บของลงเครื่องหลัง”

5) ผู๎กํากับลูกเสอืสรุปผลการเลํนเกมทดสอบ และให๎คําแนะนําเพิม่เติม

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑    
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของหมูํลูกเสือ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ความซือ่สัตย๑ สุจริต 
6.3  ความรับผิดชอบ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

เพลง 
เรียงล าดับ 

เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับ ลําดับกอํนหลงั 
คนนําชัง  มาทีหลัง   ไมํเรียงลาํดับ 
มากอํนต๎องอยูํขา๎งหน๎า   มาช๎าต๎องอยูํถัดไป 
จําไว๎ ลูกเสือไทย (ซ้ํา)   ระเบียบวินัย เป็นสิ่งสาํคัญ (ซ้าํ) 

ใบความรู้ 

การเตรียมส่ิงของส าหรับการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลระยะสั้นๆ ที่ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหารไปรับประทาน 
แตํถ๎าไปไกลและใช๎เวลานานกวําครึ่งวันก็ต๎องเตรียมอาหารไปรับประทานด๎วย เชํน ข๎าวหํอ ข๎าวต๎มมัด 
หรืออาหารหํออยํางอื่น ในกรณีเชํนนี้ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (ยําม) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเป็นอื่น ๆ  หรือถ๎ามีการพักแรมค๎างคืน ก็ต๎องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลังให๎พร๎อม และเหมาะสม
กับการเดินทางไกลไปพักค๎างคืน อุปกรณ๑ที่ต๎องจัดเตรียมแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อุปกรณ๑เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ๑ประจําตวั รวมทั้งเครื่องปัจจุบันพยาบาล
2. อุปกรณ๑สํวนรวม หรืออุปกรณ๑สําหรับหมูหํรอืกอง



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
11คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 2    การรู้จักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2    การเตรียมส่ิงของส าหรับการเดินทางไกล  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเตรียมและจัดสิ่งของและเครื่องปัจจุบันพยาบาลสํวนตัว บรรจุลงเครื่องหลังสําหรับ  

การเดินทางไกลไปอยูํคํายพักแรมได๎ 

2. เนื้อหา
การเตรียมสิ่งของและเครื่องปัจจุบันพยาบาลสวํนตัว บรรจุลงเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกล

ไปอยูํคาํยพกัแรม  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เครื่องหลัง, สิ่งของเครื่องใช๎ที่จะนําไปอยูํคํายพักแรม, เครื่องปัจจุบันพยาบาล 
3.3  ใบความรู๎ เรื่องการเตรียมสิ่งของสําหรับการเดินทางไกล  
3.4  เกมเก็บของลงเครื่องหลงั 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เพลง หรือ เกม 
  4.3 กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห๎มูํลูกเสือรํวมกันวเิคราะห๑วําสิง่ของเครื่องใช๎สํวนตัวที่จําเป็น
สําหรับการเดินทางไกลไปอยูคํํายพักแรมควรมอีะไรบ๎าง และสํงตัวแทนรายงาน

2) ผู๎กํากับลูกเสอืสุํมให๎ลูกเสือรายงาน 1 หมู ํผู๎กํากับและลูกเสือหมูํอื่น ๆ ชํวยวิเคราะห๑
ความจําเป็นของสิ่งของเครือ่งใช๎แตํละชิ้นวําสิ่งใดควรและไมคํวรนําไปด๎วย รวมทั้ง
เพิ่มเติมสํวนที่ขาด

3) ผู๎กํากับลูกเสอือธิบายเพิม่เติมถึงเครื่องปัจจุบนัพยาบาลสํวนตัวทีค่วรเตรียมไปด๎วย และ
ให๎แตํละหมูํทําบัญชีรายการสิง่ของเครื่องใช๎และเครื่องปัจจุบันพยาบาลสํวนตัวที่
ควรบรรจุลงเครื่องหลงั เขยีนแยกลงแผํนกระดาษขนาด เอ 4 ตัดครึ่ง แผํนละ 1 รายการ
เพื่อใช๎เป็น “บัตรคํา” ในการเลํนเกมทดสอบ

4) ผู๎กํากับลูกเสอืสาธิตการบรรจุเครือ่งหลัง และให๎ลูกเสือเลนํเกมทดสอบการเก็บของลง
เครื่องหลัง ชื่อ “เกมเก็บของลงเครื่องหลัง”

5) ผู๎กํากับลูกเสอืสรุปผลการเลํนเกมทดสอบ และให๎คําแนะนําเพิม่เติม

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑    
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของหมูํลูกเสือ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ความซือ่สัตย๑ สุจริต 
6.3  ความรับผิดชอบ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

เพลง 
เรียงล าดับ 

เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับ ลําดับกอํนหลงั 
คนนําชัง  มาทีหลัง   ไมํเรียงลาํดับ 
มากอํนต๎องอยูํขา๎งหน๎า   มาช๎าต๎องอยูํถัดไป 
จําไว๎ ลูกเสือไทย (ซ้ํา)   ระเบียบวินัย เป็นสิ่งสาํคัญ (ซ้าํ) 

ใบความรู้ 

การเตรียมส่ิงของส าหรับการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลระยะสั้นๆ ที่ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหารไปรับประทาน 
แตํถ๎าไปไกลและใช๎เวลานานกวําครึ่งวันก็ต๎องเตรียมอาหารไปรับประทานด๎วย เชํน ข๎าวหํอ ข๎าวต๎มมัด 
หรืออาหารหํออยํางอื่น ในกรณีเชํนนี้ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (ยําม) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเป็นอื่น ๆ  หรือถ๎ามีการพักแรมค๎างคืน ก็ต๎องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลังให๎พร๎อม และเหมาะสม
กับการเดินทางไกลไปพักค๎างคืน อุปกรณ๑ที่ต๎องจัดเตรียมแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อุปกรณ๑เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ๑ประจําตวั รวมทั้งเครื่องปัจจุบันพยาบาล
2. อุปกรณ๑สํวนรวม หรืออุปกรณ๑สําหรับหมูหํรอืกอง



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 19 

อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิง่จําเป็น และมีน้ําหนักไมํมากนกั ได๎แกํ 
1. กระติกน้ํา ใสนํ้ําสะอาดให๎เต็ม
2. เครื่องใช๎ประจําตัว เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าขาวม๎า ผ๎าถุง สบูํ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท๎าแตะ ไฟฉาย

ช๎อนส๎อม จานข๎าว ยาทากันยุง เป็นต๎น 
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได๎แกํ เสื้อ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) ผ๎าผูกคอ

หมวก เข็มขัด รองเท๎า ถุงเท๎า เป็นต๎น  
4. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบนัทึกการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา
5. ฤดูฝนต๎องเตรียมชดุกันฝน ฤดูหนาวให๎เตรยีมเสื้อกันหนาว
6. เครื่องนอน เชํน เตน็ท๑ ผ๎าปูที่นอน เสื่อ ผ๎าหมํ ถุงนอน เป็นต๎น
7. ถุงพลาสติก เพื่อใช๎สําหรับใสํเสือ้ผ๎าเปียกชื้นหรือเสื้อผ๎าที่ใช๎แล๎ว
8. เชือกหรือยางเพือ่ใช๎ผูกรัดอุปกรณ๑สิ่งของเลก็ ๆ นอ๎ย ๆ

การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตวัส าหรับการเดินทางไกล 
ในการปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกล บางครั้งลูกเสืออาจเกิดอาการเจ็บปูวยหรือไมํสบาย ดังนั้น 

ควรเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลสํวนตัวไปด๎วย ดังนี้ 
1. ยาประเภทตําง ๆ เชํน ยาลม ยาแก๎ปวดลดไข๎ ยาแก๎ปวดท๎อง ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอร๑

แอมโมเนีย ขี้ผึ้ง ฯลฯ 
2. อุปกรณ๑การปฐมพยาบาล เชํน ผ๎าพันแผล สําลี ฯลฯ

อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์ส าหรับหมู่หรือกอง 
เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎สําหรับทุกคนในหมูํหรือกอง ในการอยูํคํายพักแรมรํวมกัน และต๎องแบํงหน๎าที่กัน

นําสิ่งของไป เชํน  
- นายหมูํ เอาตะเกียง มีดพร๎า และแผนที่ 
- รองนายหมูํ นําพลั่วสนาม เต็นท๑ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ๑ในการปฐมพยาบาล ถัง

น้ํา กะละมัง  ไม๎ขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเท๎า ยาขัดโลหะ 
- หัวหน๎าคนครัว เตรียมกระทะ หม๎อหุงข๎าว ทัพพี หม๎อสําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
- รองหัวหน๎าคนครัว นํากับข๎าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห๎ง และอาหารกระป๋องสําหรับ

รับประทานทั้งหมูํ 

ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 
ไมํควรนําสิ่งของอื่น ๆ  ที่ไมํจําเป็นและของมีคําทุกชนิดไป เชํน สายสร๎อยทองคํา โทรศัพท๑ ราคาแพง  

เครื่องเลํนรวมถึงอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑อื่น ๆ  นําเงินติดตัวไปเทําที่จําเป็นต๎องใช๎ รวมทั้งไมํพกพาอาวุธทุกชนิด  

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเป๋าสําหรับใสํสิ่งของตําง ๆ ใช๎สะพายหลังเพื่อสามารถนําสิ่งของติดตัว

ไปได๎สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือต๎อง
ใช๎บรรจุอุปกรณ๑ประตัว อุปกรณ๑ประจําหมูํ ที่ต๎องนําไปใช๎ในการอยูํคํายพักแรม  

เครื่องหลังมีหลายชนิดแล๎วแตํลูกเสือจะเลือกใช๎เชํน กระเป๋า ยําม หรือ เปฺ ลูกเสือควรเลือกใช๎
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล๎ายเปฺ เพราะมีชํองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได๎หลายประเภท 

การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข๎อแนะนําดังนี้ 
1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมํเล็กหรือใหญํจนเกินไป
2. บรรจุสิ่งของที่มีน้ําหนักมากหรือสิ่งของที่ใช๎ภายหลังไว๎ข๎างลําง สํวนสิ่งของที่ใช๎กํอนหรือใช๎

รีบดํวน เชํน ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม๎ขีดไฟ ฯ ให๎บรรจุไว๎ข๎างบนสุดเพื่อสามารถนําออกมาใช๎ได๎อยํางสะดวก 
3. บรรจุสิ่งของนุํม ๆ เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าหํม เสื้อผ๎า ฯลฯ ตรงสํวนที่สัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อ

จะได๎ไมํเจ็บหลังขณะเดินทาง 
4. สิ่งของบางประเภท เชํน ยารักษาโรค ข๎าวสาร เป็นต๎น ควรใสํถุงผ๎าหรือถุงพลาสติกกํอน แล๎ว

จึงบรรจุลงเครื่องหลัง 
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ๎าหํมบรรจุเครื่องหลังไมํได๎ ให๎ผูกถุงนอนและผ๎าหํมนอนของลูกเสือ

ไว๎นอกเครื่องหลัง คลุมด๎วยแผํนพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกน้ํา 
6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปต๎องไมํหนักจนเกินไป เพราะจะทําให๎ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ

เครื่องหลังควรหนักไมเํกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสอื เชํน ถ๎าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลังควร
หนักไมํเกิน 12 กิโลกรัม เป็นต๎น  

   ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว    ไฟฉาย 

 รองเท้าผ้าใบ      ชุดล าลอง 
 

    รองเท้าแตะ  สมุดบันทึก 

ถงัน�้า กะละมงั ไมข้ดีไฟ เชือ้ไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
13คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 19 

อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิง่จําเป็น และมีน้ําหนักไมํมากนกั ได๎แกํ 
1. กระติกน้ํา ใสนํ้ําสะอาดให๎เต็ม
2. เครื่องใช๎ประจําตัว เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าขาวม๎า ผ๎าถุง สบูํ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท๎าแตะ ไฟฉาย

ช๎อนส๎อม จานข๎าว ยาทากันยุง เป็นต๎น 
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได๎แกํ เสื้อ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) ผ๎าผูกคอ

หมวก เข็มขัด รองเท๎า ถุงเท๎า เป็นต๎น  
4. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบนัทึกการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา
5. ฤดูฝนต๎องเตรียมชดุกันฝน ฤดูหนาวให๎เตรยีมเสื้อกันหนาว
6. เครื่องนอน เชํน เตน็ท๑ ผ๎าปูที่นอน เสื่อ ผ๎าหมํ ถุงนอน เป็นต๎น
7. ถุงพลาสติก เพื่อใช๎สําหรับใสํเสือ้ผ๎าเปียกชื้นหรือเสื้อผ๎าที่ใช๎แล๎ว
8. เชือกหรือยางเพือ่ใช๎ผูกรัดอุปกรณ๑สิ่งของเลก็ ๆ นอ๎ย ๆ

การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตวัส าหรับการเดินทางไกล 
ในการปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกล บางครั้งลูกเสืออาจเกิดอาการเจ็บปูวยหรือไมํสบาย ดังนั้น 

ควรเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลสํวนตัวไปด๎วย ดังนี้ 
1. ยาประเภทตําง ๆ เชํน ยาลม ยาแก๎ปวดลดไข๎ ยาแก๎ปวดท๎อง ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอร๑

แอมโมเนีย ขี้ผึ้ง ฯลฯ 
2. อุปกรณ๑การปฐมพยาบาล เชํน ผ๎าพันแผล สําลี ฯลฯ

อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์ส าหรับหมู่หรือกอง 
เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎สําหรับทุกคนในหมูํหรือกอง ในการอยูํคํายพักแรมรํวมกัน และต๎องแบํงหน๎าที่กัน

นําสิ่งของไป เชํน  
- นายหมูํ เอาตะเกียง มีดพร๎า และแผนที่ 
- รองนายหมูํ นําพลั่วสนาม เต็นท๑ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ๑ในการปฐมพยาบาล ถัง

น้ํา กะละมัง  ไม๎ขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเท๎า ยาขัดโลหะ 
- หัวหน๎าคนครัว เตรียมกระทะ หม๎อหุงข๎าว ทัพพี หม๎อสําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
- รองหัวหน๎าคนครัว นํากับข๎าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห๎ง และอาหารกระป๋องสําหรับ

รับประทานทั้งหมูํ 

ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 
ไมํควรนําสิ่งของอื่น ๆ  ที่ไมํจําเป็นและของมีคําทุกชนิดไป เชํน สายสร๎อยทองคํา โทรศัพท๑ ราคาแพง  

เครื่องเลํนรวมถึงอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑อื่น ๆ  นําเงินติดตัวไปเทําที่จําเป็นต๎องใช๎ รวมทั้งไมํพกพาอาวุธทุกชนิด  

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเป๋าสําหรับใสํสิ่งของตําง ๆ ใช๎สะพายหลังเพื่อสามารถนําสิ่งของติดตัว

ไปได๎สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือต๎อง
ใช๎บรรจุอุปกรณ๑ประตัว อุปกรณ๑ประจําหมูํ ที่ต๎องนําไปใช๎ในการอยูํคํายพักแรม  

เครื่องหลังมีหลายชนิดแล๎วแตํลูกเสือจะเลือกใช๎เชํน กระเป๋า ยําม หรือ เปฺ ลูกเสือควรเลือกใช๎
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล๎ายเปฺ เพราะมีชํองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได๎หลายประเภท 

การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข๎อแนะนําดังนี้ 
1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมํเล็กหรือใหญํจนเกินไป
2. บรรจุสิ่งของที่มีน้ําหนักมากหรือสิ่งของที่ใช๎ภายหลังไว๎ข๎างลําง สํวนสิ่งของที่ใช๎กํอนหรือใช๎

รีบดํวน เชํน ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม๎ขีดไฟ ฯ ให๎บรรจุไว๎ข๎างบนสุดเพื่อสามารถนําออกมาใช๎ได๎อยํางสะดวก 
3. บรรจุสิ่งของนุํม ๆ เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าหํม เสื้อผ๎า ฯลฯ ตรงสํวนที่สัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อ

จะได๎ไมํเจ็บหลังขณะเดินทาง 
4. สิ่งของบางประเภท เชํน ยารักษาโรค ข๎าวสาร เป็นต๎น ควรใสํถุงผ๎าหรือถุงพลาสติกกํอน แล๎ว

จึงบรรจุลงเครื่องหลัง 
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ๎าหํมบรรจุเครื่องหลังไมํได๎ ให๎ผูกถุงนอนและผ๎าหํมนอนของลูกเสือ

ไว๎นอกเครื่องหลัง คลุมด๎วยแผํนพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกน้ํา 
6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปต๎องไมํหนักจนเกินไป เพราะจะทําให๎ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ

เครื่องหลังควรหนักไมเํกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสอื เชํน ถ๎าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลังควร
หนักไมํเกิน 12 กิโลกรัม เป็นต๎น  

   ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว    ไฟฉาย 

 รองเท้าผ้าใบ      ชุดล าลอง 
 

    รองเท้าแตะ  สมุดบันทึก 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 21 

เกม 

เก็บของลงเครื่องหลัง 
วิธีเล่น 
1. ให๎ลูกเสือแตํละหมูํวางแผนบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังตามที่ได๎เรียนรู๎จากการสาธิต ตามลําดับการ 

บรรจ ุลงกํอนหลัง
2.  แจกบัตรคําที่เขียนรายการสิ่งของไว๎ (แผํนละ 1 รายการ) ให๎สมาชิกในหมูํคนละ 1 ใบ
3.  เข๎าแถวตอนเรียงบัตรคําตามลําดับการบรรจุเครื่องหลังที่ได๎วางแผนไว๎ โดยหัวแถวบรรจุลงกํอนเป็น

ลําดับแรกและท๎ายแถวบรรจุลงทีหลังสุด
4.  หมูํใดทาํเสร็จกํอนให๎นั่งลง ผูก๎ํากับลกูเสือเข๎าตรวจสอบความถกูต๎อง

การตัดสิน   หมูํที่ทําเสร็จกํอนและเรียงได๎ถูกตอ๎งเป็นผู๎ชนะ 

ตัวอย่างบัตรค า 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  ความส าเร็จของศักดิ์ดา 

โรงเรียนแหํงหนึ่งซึ่งอยูํไกลจากอําเภอพอสมควร  มีนักเรียนพิการทางสายตาคนหนึ่ง ชื่อศักดิ์ดา 
เป็นเด็กขยันหมั่นเพียรตั้งใจเลําเรียนและมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  

เมื่อถึงชํวงสอบวัดผล นักเรียนทุกคนตํางอํานหนังสืออยํางตั้งใจ เพื่อเตรียมตัวในการสอบ ศักดิ์ดา
มุํงมั่นอํานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ แม๎จะมีข๎อจํากัดไมํสามารถมองเห็นได๎ชัดเจนเทําคนอื่น หลังจากการ
สอบเสร็จ โรงเรียนประกาศผลการสอบ ปรากฏวํา ศักดิ์ดาสอบได๎เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียน และยังได๎รับ
ทุนการศึกษาของโรงเรียน เขาได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเรียนตํอในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดอีกด๎วย 

วันรุํงขึ้นคุณครูให๎ศักดิ์ดาออกมาพูดแสดงความรู๎สึกที่ได๎รับทุนการศึกษาและได๎รับคัดเลือกเข๎า
เรียนตํอในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัด  ศักดิ์ดากลําวกับเพื่อน ๆ และน๎อง ๆ วํา  

“ผมประสบความสําเร็จในครั้งนี้เพราะผมมีความตั้งใจในการเรียน ไมํเข๎าใจในวิชาใดก็ถามจากผู๎รู๎ 
ค๎นคว๎าจากห๎องสมุด ถึงแม๎จะพิการทางสายตาแตํไมํเคยท๎อแท๎ หรือหมดกําลังใจ ถ๎าทุกคนมีความตั้งใจ
และเพียรพยายาม ก็จะประสบความสําเร็จเชํนเดียวกับผม” เมื่อศักดิ์กลําวจบทุกคนรวมทั้งครูได๎ปรบมือ  
ให๎กําลังใจ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความสําเร็จจะเกดิขึ้นได๎ตอ๎งมีความมานะ วิริยะ อุตสาหะ 

มีด 

มุ้ง หม้อ ยาใส่แผล
สดสดสด

หมอน ผ้าห่ม 

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที ่2    การรู้จักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3     การก่อไฟส าหรับปรุงอาหาร และการกางเต็นท์        เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  สามารถกอํไฟในการประกอบอาหารและเครื่องดืม่ร๎อนอยํางงํายๆได๎ 
1.2  รู๎จักเต็นท๑ สามารถกางเต็นท๑แบบตําง ๆ และใช๎ประโยชน๑จากเต็นท๑ได ๎

2. เนื้อหา
2.1  การกํอไฟ 
2.2  การปรุงเครื่องดื่มร๎อน 
2.3  การปรุงอาหารอยํางงําย ๆ 
2.4  เต็นท๑และการกางเต็นท๑แบบตําง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลงทาํไมฝนจึงตก , งานสิง่ใด , พักแรมสขุใจ  
3.2  เตาแบบตํางๆ ,เตาแก๏ส 
3.3  อุปกรณ๑และเครื่องปรุงอาหาร – เครื่องดืม่ 
3.4  ฐานสาธิตการกํอไฟด๎วยเตาแบบตํางๆสําหรับปรุงอาหาร 
3.5  การสาธิตการกางเต็นท๑แบบตํางๆ 
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  หมูํลูกเสือเรียนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยใช๎กิจกรรมเข๎าฐานดังนี้ (จัดเตรียม
ลํวงหน๎า) 
- ฐานที่ 1  ชนิดของเตาไฟแบบตําง ๆ 
- ฐานที่ 2  การกํอไฟและการดับไฟ 
- ฐานที่ 3  การหุงขา๎ว การปรุงอาหารและเครื่องดื่มอยํางงําย ๆ 

(2) ฐานรวม ผู๎กํากับลูกเสอืรํวมกนัสรุปสิ่งที่เรียนรู๎จากฐานกิจกรรม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
15คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 21 

เกม 

เก็บของลงเครื่องหลัง 
วิธีเล่น 
1. ให๎ลูกเสือแตํละหมูํวางแผนบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังตามที่ได๎เรียนรู๎จากการสาธิต ตามลําดับการ 

บรรจ ุลงกํอนหลัง
2.  แจกบัตรคําที่เขียนรายการสิ่งของไว๎ (แผํนละ 1 รายการ) ให๎สมาชิกในหมูํคนละ 1 ใบ
3.  เข๎าแถวตอนเรียงบัตรคําตามลําดับการบรรจุเครื่องหลังที่ได๎วางแผนไว๎ โดยหัวแถวบรรจุลงกํอนเป็น

ลําดับแรกและท๎ายแถวบรรจุลงทีหลังสุด
4.  หมูํใดทาํเสร็จกํอนให๎นั่งลง ผูก๎ํากับลกูเสือเข๎าตรวจสอบความถกูต๎อง

การตัดสิน   หมูํที่ทําเสร็จกํอนและเรียงได๎ถูกตอ๎งเป็นผู๎ชนะ 

ตัวอย่างบัตรค า 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  ความส าเร็จของศักดิ์ดา 

โรงเรียนแหํงหนึ่งซึ่งอยูํไกลจากอําเภอพอสมควร  มีนักเรียนพิการทางสายตาคนหนึ่ง ชื่อศักดิ์ดา 
เป็นเด็กขยันหมั่นเพียรตั้งใจเลําเรียนและมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  

เมื่อถึงชํวงสอบวัดผล นักเรียนทุกคนตํางอํานหนังสืออยํางตั้งใจ เพื่อเตรียมตัวในการสอบ ศักดิ์ดา
มุํงมั่นอํานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ แม๎จะมีข๎อจํากัดไมํสามารถมองเห็นได๎ชัดเจนเทําคนอื่น หลังจากการ
สอบเสร็จ โรงเรียนประกาศผลการสอบ ปรากฏวํา ศักดิ์ดาสอบได๎เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียน และยังได๎รับ
ทุนการศึกษาของโรงเรียน เขาได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเรียนตํอในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดอีกด๎วย 

วันรุํงขึ้นคุณครูให๎ศักดิ์ดาออกมาพูดแสดงความรู๎สึกที่ได๎รับทุนการศึกษาและได๎รับคัดเลือกเข๎า
เรียนตํอในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัด  ศักดิ์ดากลําวกับเพื่อน ๆ และน๎อง ๆ วํา  

“ผมประสบความสําเร็จในครั้งนี้เพราะผมมีความตั้งใจในการเรียน ไมํเข๎าใจในวิชาใดก็ถามจากผู๎รู๎ 
ค๎นคว๎าจากห๎องสมุด ถึงแม๎จะพิการทางสายตาแตํไมํเคยท๎อแท๎ หรือหมดกําลังใจ ถ๎าทุกคนมีความตั้งใจ
และเพียรพยายาม ก็จะประสบความสําเร็จเชํนเดียวกับผม” เมื่อศักดิ์กลําวจบทุกคนรวมทั้งครูได๎ปรบมือ  
ให๎กําลังใจ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความสําเร็จจะเกดิขึ้นได๎ตอ๎งมีความมานะ วิริยะ อุตสาหะ 

มีด 

มุ้ง หม้อ ยาใส่แผล
สดสดสด

หมอน ผ้าห่ม 

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที ่2    การรู้จักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3     การก่อไฟส าหรับปรุงอาหาร และการกางเต็นท์        เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  สามารถกอํไฟในการประกอบอาหารและเครื่องดืม่ร๎อนอยํางงํายๆได๎ 
1.2  รู๎จักเต็นท๑ สามารถกางเต็นท๑แบบตําง ๆ และใช๎ประโยชน๑จากเต็นท๑ได ๎

2. เนื้อหา
2.1  การกํอไฟ 
2.2  การปรุงเครื่องดื่มร๎อน 
2.3  การปรุงอาหารอยํางงําย ๆ 
2.4  เต็นท๑และการกางเต็นท๑แบบตําง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลงทาํไมฝนจึงตก , งานสิง่ใด , พักแรมสขุใจ  
3.2  เตาแบบตํางๆ ,เตาแก๏ส 
3.3  อุปกรณ๑และเครื่องปรุงอาหาร – เครื่องดืม่ 
3.4  ฐานสาธิตการกํอไฟด๎วยเตาแบบตํางๆสําหรับปรุงอาหาร 
3.5  การสาธิตการกางเต็นท๑แบบตํางๆ 
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  หมูํลูกเสือเรียนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยใช๎กิจกรรมเข๎าฐานดังนี้ (จัดเตรียม
ลํวงหน๎า) 
- ฐานที่ 1  ชนิดของเตาไฟแบบตําง ๆ 
- ฐานที่ 2  การกํอไฟและการดับไฟ 
- ฐานที่ 3  การหุงขา๎ว การปรุงอาหารและเครื่องดื่มอยํางงําย ๆ 

(2) ฐานรวม ผู๎กํากับลูกเสอืรํวมกนัสรุปสิ่งที่เรียนรู๎จากฐานกิจกรรม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

-  หมูํลูกเสือเรียนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัตโิดยใช๎กิจกรรมเข๎าฐาน ดังนี้
   ฐานที่ 1  ชนิดของเต็นท๑แบบตําง ๆ และการดูแลรักษาเต็นท๑ 
   ฐานที่ 2  การกางเตน็ท๑และการเก็บเต็นท๑ 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
- สังเกต การฝึกปฏิบัติและความใสํใจของลกูเสอื 
- ตรวจสอบการปฏิบัติ สาธิตการกํอไฟ การกางเต็นท๑แบบตําง ๆ 

6. คุณธรรม
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ความซื่อสัตย๑ 
6.3 ความรับผิดชอบ 

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 

ท าไมฝนจึงตก 

 กบเอยทาํไมจึงร๎อง ๆ จําเป็นต๎องร๎องเพราะวําทอ๎งมนัปวด 
ท๎องเอยทําไมจึงปวด ๆ  จําเป็นต๎องปวดเพราะวําข๎าวมันดิบ 
ข๎าวเอยทาํไมจึงดิบ ๆ 
ฟืนเอยทําไมจึงเปียก ๆ 

จําเป็นข๎าวดิบเพราะวําฟืนมันเปียก 
ฟืนจําต๎องเปียกเพราะวําฝนมันตก 

ฝนเอยทําไมจึงตก ๆ  จําเป็นต๎องตกเพราะกบมันร๎อง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด  งานสิ่งใด แม๎ใครละเลยทิ้งปลํอย 
มัวแตํคอย  เฝฺาแตํคอย หวังคอยแตํเถียงโยนกอง 
ไมํมีเสร็จ  ไมํมเีสร็จ รับรอง จําไว๎ทุกคนต๎อง 
ทํางานเราตอ๎งชํวยกนั ชํวยกัน  ชํวยกนั  ชํวยกนั 

เกม 
ครอบครัวสัตว ์

1. อุปกรณ์  กระดาษเขียนชื่อสัตว๑ให๎ครบจาํนวนผู๎เลํน เชํน
- ครอบครัวที่ 1  ครอบครัวเสือ เขียนชือ่ พอํเสอื แมํเสอื ลูกชายเสือ ลกูสาวเสอื 
- ครอบครัวที่ 2  ครอบครัวนก  เขียนชื่อ พอํนก  แมํนก  ลกูชายนก  ลกูสาวนก 
- ครอบครัวที่ 3  ครอบครัว.................... 

ฯลฯ 
2. วิธีเล่น

1. จัดวางเกา๎อี้ไวก๎ลางสนามหําง ๆ กัน
2. นําเอารายชื่อครอบครัวตําง ๆ มาคละกันทั้งหมด
3. ลูกเสือมาจับฉลากบัตรชื่อแล๎วเก็บไว๎เป็นความลับ ห๎ามบอกผู๎อื่นวําตนเองจับฉลากได๎ชื่ออะไร
4. ผู๎กํากับลูกเสอืใหส๎ัญญาณการเลํน

1) เมื่อผู๎กํากับลูกเสือให๎สัญญาณการเลํน ให๎ผู๎เลํนทุกคนออกเสียงสัตว๑ตามที่ตัวเอง
จับฉลากได๎ เพื่อหาครอบครัวตนเอง 
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

-  หมูํลูกเสือเรียนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัตโิดยใช๎กิจกรรมเข๎าฐาน ดังนี้
   ฐานที่ 1  ชนิดของเต็นท๑แบบตําง ๆ และการดูแลรักษาเต็นท๑ 
   ฐานที่ 2  การกางเตน็ท๑และการเก็บเต็นท๑ 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
- สังเกต การฝึกปฏิบัติและความใสํใจของลกูเสอื 
- ตรวจสอบการปฏิบัติ สาธิตการกํอไฟ การกางเต็นท๑แบบตําง ๆ 

6. คุณธรรม
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ความซื่อสัตย๑ 
6.3 ความรับผิดชอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 

ท าไมฝนจึงตก 

 กบเอยทาํไมจึงร๎อง ๆ จําเป็นต๎องร๎องเพราะวําทอ๎งมนัปวด 
ท๎องเอยทําไมจึงปวด ๆ  จําเป็นต๎องปวดเพราะวําข๎าวมันดิบ 
ข๎าวเอยทาํไมจึงดิบ ๆ 
ฟืนเอยทําไมจึงเปียก ๆ 

จําเป็นข๎าวดิบเพราะวําฟืนมันเปียก 
ฟืนจําต๎องเปียกเพราะวําฝนมันตก 

ฝนเอยทําไมจึงตก ๆ  จําเป็นต๎องตกเพราะกบมันร๎อง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด  งานสิ่งใด แม๎ใครละเลยทิ้งปลํอย 
มัวแตํคอย  เฝฺาแตํคอย หวังคอยแตํเถียงโยนกอง 
ไมํมีเสร็จ  ไมํมเีสร็จ รับรอง จําไว๎ทุกคนต๎อง 
ทํางานเราตอ๎งชํวยกนั ชํวยกัน  ชํวยกนั  ชํวยกนั 

เกม 
ครอบครัวสัตว ์

1. อุปกรณ์  กระดาษเขียนชื่อสัตว๑ให๎ครบจาํนวนผู๎เลํน เชํน
- ครอบครัวที่ 1  ครอบครัวเสือ เขียนชือ่ พอํเสอื แมํเสอื ลูกชายเสือ ลกูสาวเสอื 
- ครอบครัวที่ 2  ครอบครัวนก  เขียนชื่อ พอํนก  แมํนก  ลกูชายนก  ลกูสาวนก 
- ครอบครัวที่ 3  ครอบครัว.................... 

ฯลฯ 
2. วิธีเล่น

1. จัดวางเกา๎อี้ไวก๎ลางสนามหําง ๆ กัน
2. นําเอารายชื่อครอบครัวตําง ๆ มาคละกันทั้งหมด
3. ลูกเสือมาจับฉลากบัตรชื่อแล๎วเก็บไว๎เป็นความลับ ห๎ามบอกผู๎อื่นวําตนเองจับฉลากได๎ชื่ออะไร
4. ผู๎กํากับลูกเสอืใหส๎ัญญาณการเลํน

1) เมื่อผู๎กํากับลูกเสือให๎สัญญาณการเลํน ให๎ผู๎เลํนทุกคนออกเสียงสัตว๑ตามที่ตัวเอง
จับฉลากได๎ เพื่อหาครอบครัวตนเอง 
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2) เมื่อครอบครัวสัตว๑มารวมตัวกันได๎ครบตามฉลากชื่อ ให๎นั่งลง

การตัดสิน  -  ครอบครัวที่มีสมาชิกครบถูกต๎องและนั่งลงกํอนเป็นหมูทํี่ชนะ 
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ใบความรู้ 
การก่อไฟ 

 ในการกอํไฟเพื่อหุงหาอาหารจําเป็นตอ๎งมีบริเวณที่ปลอดภัย และต๎องมีวัสดุทีจ่ะใช๎ 
กํอไฟ ใหค๎วามรอ๎น ใช๎หงุหาอาหารได๎ 

บริเวณที่จะใช๎กํอไฟต๎องอยูํหํางจากต๎นไม๎ หรือพุํมไม๎ไมนํ๎อยกวํา 3 เมตร ไมํควรมีกิ่งไม๎อยูเํหนือ
บริเวณที่จะกํอไฟ รอบๆ จุดที่จะกํอไฟต๎องเก็บกวาดให๎สะอาดเรียบร๎อย อยําให๎มีใบไม๎แห๎ง หญ๎าแห๎ง 
หรือสิ่งที่ติดไฟงํายเกลื่อนกลาด แล๎วนําก๎อนหินขนาดใหญํๆ สัก 3 - 4 ก๎อน มาเป็นฐาน เกี่ยวกับการกํอไฟ
นี้มีคําสองคําที่ลูกเสือต๎องรู๎ คือ 

1. เช้ือเพลิง ได๎แกํ ไม๎ฟืน ซึ่งได๎แกํกิ่งไม๎หรือต๎นไม๎ท่ียืนต๎นตาย หรือขอนไม๎ที่มีขนาดเล็ก
เป็นไม๎เนื้อแนํน ไมํมีน้ํามันหรือยางมากเกินไปและเป็นไม๎แห๎ง เมื่อเผาไหม๎จะมีควันน๎อย เมื่อได๎ไม๎ฝืน
มาแล๎วจึงนํามาตัดทอนให๎สั้นลงประมาณ 1 ศอก แล๎วจึงผําซีก 

2. เช้ือไฟ อาจใช๎กระดาษหรือวัสดุที่หาได๎ในธรรมชาติ เชํน ใบไม๎แห๎ง เปลือกไม๎แห๎ง หญ๎าแห๎ง
หรือกิ่งไม๎แห๎งจักเป็นฝอย 

วิธีก่อกองไฟ 
การกํอกองไฟอาจทาํไดห๎ลายแบบ กองไฟแตํละ

แบบจะมีลักษณะเดํนที่แตกตํางกัน ลูกเสอืต๎องเลือกแบบ
ของกองไฟให๎เหมาะสมกับประโยชน๑ใช๎สอย เชนํ 

1. แบบกระโจม ปักทํอนไม๎ที่เป็นเชือ้เพลิงกับพืน้
โดยทํามมุเฉียงหันปลายไมไ๎ปทางทิศที่ลมพัดมา ใสํเชื้อไฟ
และแขนงไม๎เลก็ๆ มาพิงรอบๆ โดยเว๎นให๎เป็นชํองทางทิศ
ที่ลมพัดมา นําไม๎ฟืนมาพงิรอบๆ อีกชั้นหนึ่ง จดุไฟที่เชือ้
ไฟที่อยูํตรงกลางก็จะได๎กองไฟแบบกระโจม 

2. แบบแนวนอน วางทํอนไม๎เลก็ๆ ให๎ทํอนไมอ๎ยูํ
เหนือพื้นเล็กน๎อย ใสํเชื้อไฟขา๎งใต๎ ขา๎งๆ พิงไวด๎๎วยเศษไม๎
เล็ก ๆ  ทางด๎านใต๎ลม แล๎วทําการจุดเหมือนแบบกระโจม 
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เพลง 

ท าไมฝนจึงตก 

 กบเอยทาํไมจึงร๎อง ๆ จําเป็นต๎องร๎องเพราะวําทอ๎งมนัปวด 
ท๎องเอยทําไมจึงปวด ๆ  จําเป็นต๎องปวดเพราะวําข๎าวมันดิบ 
ข๎าวเอยทาํไมจึงดิบ ๆ 
ฟืนเอยทําไมจึงเปียก ๆ 

จําเป็นข๎าวดิบเพราะวําฟืนมันเปียก 
ฟืนจําต๎องเปียกเพราะวําฝนมันตก 

ฝนเอยทําไมจึงตก ๆ  จําเป็นต๎องตกเพราะกบมันร๎อง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด  งานสิ่งใด แม๎ใครละเลยทิ้งปลํอย 
มัวแตํคอย  เฝฺาแตํคอย หวังคอยแตํเถียงโยนกอง 
ไมํมีเสร็จ  ไมํมเีสร็จ รับรอง จําไว๎ทุกคนต๎อง 
ทํางานเราตอ๎งชํวยกนั ชํวยกัน  ชํวยกนั  ชํวยกนั 

เกม 
ครอบครัวสัตว ์

1. อุปกรณ์  กระดาษเขียนชื่อสัตว๑ให๎ครบจาํนวนผู๎เลํน เชํน
- ครอบครัวที่ 1  ครอบครัวเสือ เขียนชือ่ พอํเสอื แมํเสอื ลูกชายเสือ ลกูสาวเสอื 
- ครอบครัวที่ 2  ครอบครัวนก  เขียนชื่อ พอํนก  แมํนก  ลกูชายนก  ลกูสาวนก 
- ครอบครัวที่ 3  ครอบครัว.................... 

ฯลฯ 
2. วิธีเล่น

1. จัดวางเกา๎อี้ไวก๎ลางสนามหําง ๆ กัน
2. นําเอารายชื่อครอบครัวตําง ๆ มาคละกันทั้งหมด
3. ลูกเสือมาจับฉลากบัตรชื่อแล๎วเก็บไว๎เป็นความลับ ห๎ามบอกผู๎อื่นวําตนเองจับฉลากได๎ชื่ออะไร
4. ผู๎กํากับลูกเสอืใหส๎ัญญาณการเลํน

1) เมื่อผู๎กํากับลูกเสือให๎สัญญาณการเลํน ให๎ผู๎เลํนทุกคนออกเสียงสัตว๑ตามที่ตัวเอง
จับฉลากได๎ เพื่อหาครอบครัวตนเอง 
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2) เมื่อครอบครัวสัตว๑มารวมตัวกันได๎ครบตามฉลากชื่อ ให๎นั่งลง

การตัดสิน  -  ครอบครัวที่มีสมาชิกครบถูกต๎องและนั่งลงกํอนเป็นหมูทํี่ชนะ 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
การก่อไฟ 

 ในการกอํไฟเพื่อหุงหาอาหารจําเป็นตอ๎งมีบริเวณที่ปลอดภัย และต๎องมีวัสดุทีจ่ะใช๎ 
กํอไฟ ใหค๎วามรอ๎น ใช๎หงุหาอาหารได๎ 

บริเวณที่จะใช๎กํอไฟต๎องอยูํหํางจากต๎นไม๎ หรือพุํมไม๎ไมนํ๎อยกวํา 3 เมตร ไมํควรมีกิ่งไม๎อยูเํหนือ
บริเวณที่จะกํอไฟ รอบๆ จุดที่จะกํอไฟต๎องเก็บกวาดให๎สะอาดเรียบร๎อย อยําให๎มีใบไม๎แห๎ง หญ๎าแห๎ง 
หรือสิ่งที่ติดไฟงํายเกลื่อนกลาด แล๎วนําก๎อนหินขนาดใหญํๆ สัก 3 - 4 ก๎อน มาเป็นฐาน เกี่ยวกับการกํอไฟ
นี้มีคําสองคําที่ลูกเสือต๎องรู๎ คือ 

1. เช้ือเพลิง ได๎แกํ ไม๎ฟืน ซึ่งได๎แกํกิ่งไม๎หรือต๎นไม๎ที่ยืนต๎นตาย หรือขอนไม๎ที่มีขนาดเล็ก
เป็นไม๎เนื้อแนํน ไมํมีน้ํามันหรือยางมากเกินไปและเป็นไม๎แห๎ง เมื่อเผาไหม๎จะมีควันน๎อย เมื่อได๎ไม๎ฝืน
มาแล๎วจึงนํามาตัดทอนให๎สั้นลงประมาณ 1 ศอก แล๎วจึงผําซีก 

2. เช้ือไฟ อาจใช๎กระดาษหรือวัสดุที่หาได๎ในธรรมชาติ เชํน ใบไม๎แห๎ง เปลือกไม๎แห๎ง หญ๎าแห๎ง
หรือกิ่งไม๎แห๎งจักเป็นฝอย 

วิธีก่อกองไฟ 
การกํอกองไฟอาจทาํไดห๎ลายแบบ กองไฟแตํละ

แบบจะมีลักษณะเดํนที่แตกตํางกัน ลูกเสอืต๎องเลือกแบบ
ของกองไฟให๎เหมาะสมกับประโยชน๑ใช๎สอย เชนํ 

1. แบบกระโจม ปักทํอนไม๎ที่เป็นเชือ้เพลิงกับพืน้
โดยทํามมุเฉียงหันปลายไมไ๎ปทางทิศที่ลมพัดมา ใสํเชื้อไฟ
และแขนงไม๎เลก็ๆ มาพิงรอบๆ โดยเว๎นให๎เป็นชํองทางทิศ
ที่ลมพัดมา นําไม๎ฟืนมาพงิรอบๆ อีกชั้นหนึ่ง จดุไฟที่เชือ้
ไฟที่อยูํตรงกลางก็จะได๎กองไฟแบบกระโจม 

2. แบบแนวนอน วางทํอนไม๎เลก็ๆ ให๎ทํอนไมอ๎ยูํ
เหนือพื้นเล็กน๎อย ใสํเชื้อไฟขา๎งใต๎ ขา๎งๆ พิงไวด๎๎วยเศษไม๎
เล็ก ๆ  ทางด๎านใต๎ลม แล๎วทําการจุดเหมือนแบบกระโจม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 

ท าไมฝนจึงตก 

 กบเอยทาํไมจึงร๎อง ๆ จําเป็นต๎องร๎องเพราะวําทอ๎งมนัปวด 
ท๎องเอยทําไมจึงปวด ๆ  จําเป็นต๎องปวดเพราะวําข๎าวมันดิบ 
ข๎าวเอยทาํไมจึงดิบ ๆ 
ฟืนเอยทําไมจึงเปียก ๆ 

จําเป็นข๎าวดิบเพราะวําฟืนมันเปียก 
ฟืนจําต๎องเปียกเพราะวําฝนมันตก 

ฝนเอยทําไมจึงตก ๆ  จําเป็นต๎องตกเพราะกบมันร๎อง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด  งานสิ่งใด แม๎ใครละเลยทิ้งปลํอย 
มัวแตํคอย  เฝฺาแตํคอย หวังคอยแตํเถียงโยนกอง 
ไมํมีเสร็จ  ไมํมเีสร็จ รับรอง จําไว๎ทุกคนต๎อง 
ทํางานเราตอ๎งชํวยกนั ชํวยกัน  ชํวยกนั  ชํวยกนั 

เกม 
ครอบครัวสัตว ์

1. อุปกรณ์  กระดาษเขียนชื่อสัตว๑ให๎ครบจาํนวนผู๎เลํน เชํน
- ครอบครัวที่ 1  ครอบครัวเสือ เขียนชือ่ พอํเสอื แมํเสอื ลูกชายเสือ ลกูสาวเสอื 
- ครอบครัวที่ 2  ครอบครัวนก  เขียนชื่อ พอํนก  แมํนก  ลกูชายนก  ลกูสาวนก 
- ครอบครัวที่ 3  ครอบครัว.................... 

ฯลฯ 
2. วิธีเล่น

1. จัดวางเกา๎อี้ไวก๎ลางสนามหําง ๆ กัน
2. นําเอารายชื่อครอบครัวตําง ๆ มาคละกันทั้งหมด
3. ลูกเสือมาจับฉลากบัตรชื่อแล๎วเก็บไว๎เป็นความลับ ห๎ามบอกผู๎อื่นวําตนเองจับฉลากได๎ชื่ออะไร
4. ผู๎กํากับลูกเสอืใหส๎ัญญาณการเลํน

1) เมื่อผู๎กํากับลูกเสือให๎สัญญาณการเลํน ให๎ผู๎เลํนทุกคนออกเสียงสัตว๑ตามที่ตัวเอง
จับฉลากได๎ เพื่อหาครอบครัวตนเอง 
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การดับไฟ 
เมื่อลูกเสือหุงต๎มอาหารเสร็จแล๎ว เลิกใช๎ไฟต๎องดับไฟ 

และปรับพื้นที่กลบถํานให๎เรียบร๎อยเสียกํอนจึงออกจากที่นั้นได๎ 
การดับไฟควรใช๎ดินรํวนหรือน้ํา คํอยๆ พรมรอบๆ กํอน แล๎วพรม
เข๎าไปหากลางกองไฟจนไฟดับ แล๎วใช๎ไม๎ทุบหรือเท๎าเหยียบไมํให๎
มีประกายไฟเหลืออยูํ หรือขุดหลุมกลบเสีย เสร็จแล๎วกลบรํองรอย
โดยการเกลี่ยพื้นดินเอาหญ๎าที่ขุดไว๎กํอนกํอกองไฟมาวางกลับ 
เข๎าที่เดิม ปิดรํองรอยเสียให๎เหมือนเดิมเมื่อกํอนกํอกองไฟ 

การปรุงเครื่องดื่มร้อน 
1. การชงกาแฟ - เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย

1.1 ต๎มน้ําให๎เดือด
1.2 เทน้ําร๎อนลงถ๎วยกาแฟหรือถ๎วยแก๎ว
1.3 ตักผงกาแฟหรือโอวัลติน ลงไปประมาณ 1-2 ช๎อนชา

แล๎วคนให๎ผงละลายให๎หมด 
   1.4 เติมนมข๎น นมสด หรือครีมเทียม 
   1.5 เติมน้ําตาล 
   1.6 คนให๎เข๎ากัน 
2. การต้มน้ ามะตูม

2.1 ต๎มน้ําให๎เดือด
2.2 ใสํเปลือกมะตูมลงไป 2 - 3 ชิ้น
2.3 ใสํน้ําตาลทรายลงไป กะให๎หวานตามที่ชอบ
2.4 ยกลงดื่มได๎

ข้อเสนอแนะ ให๎เลือกสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่นของลูกเสือของตน ดังนี้ 
1. อาหาร อยํางน๎อย 1 อยําง
2. เครื่องดื่ม อยํางน๎อย 1 อยําง

การปรุงอาหารอย่างง่ายๆ 
1. การหุงข้าว หมายถึง การทําข๎าวให๎สุกด๎วยความรอ๎น

เพื่อใช๎เป็นอาหาร การหุงข๎าวให๎สุกมี 2 วิธี ซึ่งนิยมกันมากได๎แกํ 

 ก. หุงข๎าวเช็ดน้ํา เป็นแบบทั่วๆ ไปที่ชาวบ๎านใช๎กัน
ทั่วไป แตํการหุงข๎าวเช็ดน้ําทําให๎แรํธาตุวิตามินสูญหายไปหมด 
เพราะสิ่งที่มีประโยชน๑เหลํานี้ละลายอยูํในน้ําซึ่งถูกรินทิ้งไปหมด แตํก็แก๎ไขโดยการรองน้ําข๎าวไว๎ดื่มตํางน้ํา 

อุปกรณ์บางอย่างในการปรงุเครื่องด่ืมร้อน 
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 ข. หุงข๎าวไมํเช็ดน้ํา เป็นวิธีหุงข๎าวไมํรินน้ําข๎าวทิ้ง ทําให๎ข๎าวที่หุงมีคุณคําอาหารสูง 
เพราะเกลือแรํ วิตามิน โปรตีน ไมํสูญหายไปไหน นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นๆ ที่ทําข๎าวให๎สุกได๎ เชํน 

ค. นึ่งข๎าว เป็นการหุงข๎าวให๎สุกวิธีหนึ่ง โดยใช๎ไอน้ํา 
ง. หลามข๎าว เป็นการหุงข๎าวให๎สุกวิธีหนึ่ง โดยใช๎ความร๎อนจากการแผํรังสีความร๎อน 

(1) การหุงข้าวไม่เช็ดน้ า ปฏิบัติดังนี้ 

1. ตวงข๎าวใสํภาชนะที่จะหุง (เชํน หม๎ออะลูมิเนียม หม๎อดิน) แล๎วซาวข๎าวด๎วยน้ํา 1 ครั้ง
เพื่อล๎างละอองตํางๆ ออกจากข๎าว แล๎วรินน้ําทิ้ง (ไมํควรซาวข๎าวหลายหน จะทําให๎สํวนดีของข๎าวละลาย
กับน้ําไปหมด) 

2. ตวงน้ําสะอาดใสํหม๎อ โดยถือหลักข๎าว 1 สํวน ตํอน้ํา 2 หรือ 2 ½ สํวน แตํอยําให๎น๎อย
กวํานี้จะทําให๎ข๎าวสุกๆ ดิบๆ 

3. นําหม๎อขึ้นตั้งบนเตาไฟ ปิดฝาให๎สนิท ตั้งไว๎ประมาณ 5 นาที เปิดฝาใช๎ทัพพีหรือพายคน
ปฺองกันข๎าวไหม๎ ถ๎าเป็นข๎าวใหมํๆ ต๎องหมั่นคนบํอยๆ (การใช๎ไฟต๎องแรงมิฉะนั้นข๎าวจะแฉะ) 

4. พอข๎าวเดือด เปิดฝาใช๎ทัพพีคน พอน้ํางวดลงบ๎างตักไฟออกเสียบ๎าง ปิดฝาไว๎ให๎ข๎าวระอุดี
ประมาณ 20-25 นาที ข๎าวจะสุก (ถ๎าเป็นข๎าวใหมํให๎ใสํน้ําทํวมข๎าวขึ้นมาประมาณ 2 เซนติเมตร) 

(2) การหุงข้าวเช็ดน้ า ถ๎าหุงข๎าวเช็ดน้ํา เวลาหุงใสํน้ํามาก ให๎ระดับน้ําทํวมข๎าวครึ่งตํอครึ่ง    
ของระดับข๎าว ต๎มน้ําจนเดือด เปิดฝาคน สังเกตดูวําข๎าวบานมีไตเล็กน๎อยก็ยกลง ปิดฝาหม๎อ เอาไม๎ขัดฝาให๎แนํน
เอียงหม๎อรินน้ําข๎าวออกจนแห๎ง เปิดฝาเช็ดน้ําข๎าว แล๎วปิดฝา  (เอาถํานออกเสียบ๎าง) ยกหม๎อขึ้นดงจน
ข๎าวสุก  

(3) การนึ่งข้าว มีหลายวิธี คือ 
1. การนึ่งด๎วยลังถึง ซาวข๎าวแล๎วบรรจุในภาชนะ เชํน ขันอะลูมิเนียม หรือถ๎วยกระเบื้องเคลือบ

ฯลฯ ให๎มีปริมาณข๎าวครึ่งหนึ่งของภาชนะ แล๎วตักน้ําใสํตามสํวนโดยปริมาตร คือ ข๎าว 1 สํวน ตํอ น้ํา 2 สํวน 
(ใสํน้ําทํวมข๎าวครึ่งตํอครึ่ง) แล๎วยกเอาภาชนะบรรจุข๎าววางเรียงในลังถึง ใช๎ไฟแรงต๎มจนน้ําเดือด        
นึ่งประมาณ 30 นาที ข๎าวจะสุกระอุดี (ถ๎าต๎องการข๎าวแฉะให๎ใสํน้ําลงไปให๎ทํวมข๎าวมากสักหนํอย) 

2. การนึ่งข๎าวด๎วยหวดดินป้ันหรือหวดสานด๎วยไม๎ไผํ ซาวข๎าวแล๎วบรรจุลงในหวดประมาณ
ครึ่งหวด (อยําให๎มาก) แล๎วปิดฝาหวด เอาหวดตั้งบนหม๎อน้ําเดือด ใช๎ไฟแรง เอาผ๎าเตี่ยวชุบน้ําพันก๎นหวด
ตรงปากหม๎อปฺองกันไมํให๎ไอน้ําออก เมื่อนึ่งไปได๎ประมาณ 15 นาทีแล๎วใช๎พายคนข๎าว (คุ๎ยข๎าวข๎างลําง
ขึ้นข๎างบนๆลงข๎างลํางสักครั้ง) เพื่อทําให๎ข๎าวหลวมตัวให๎ไอน้ําผํานไปได๎ทั่วหวด ตรงรอบๆ ฝาหวด 
ก็ควรใช๎ผ๎าเตี่ยวชุบน้ําพันรอบเหมือนก๎นหวด นึ่งประมาณ 30-45 นาที ข๎าวจะสุก การนึ่งข๎าวนิยมนึ่ง
ข๎าวเหนียว กํอนนึ่งควรเอาข๎าวซาวและแชํน้ําไว๎ประมาณ 3 ชั่วโมง จึงใสํหวด 
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การดับไฟ 
เมื่อลูกเสือหุงต๎มอาหารเสร็จแล๎ว เลิกใช๎ไฟต๎องดับไฟ 

และปรับพื้นที่กลบถํานให๎เรียบร๎อยเสียกํอนจึงออกจากที่นั้นได๎ 
การดับไฟควรใช๎ดินรํวนหรือน้ํา คํอยๆ พรมรอบๆ กํอน แล๎วพรม
เข๎าไปหากลางกองไฟจนไฟดับ แล๎วใช๎ไม๎ทุบหรือเท๎าเหยียบไมํให๎
มีประกายไฟเหลืออยูํ หรือขุดหลุมกลบเสีย เสร็จแล๎วกลบรํองรอย
โดยการเกลี่ยพื้นดินเอาหญ๎าที่ขุดไว๎กํอนกํอกองไฟมาวางกลับ 
เข๎าที่เดิม ปิดรํองรอยเสียให๎เหมือนเดิมเมื่อกํอนกํอกองไฟ 

การปรุงเครื่องดื่มร้อน 
1. การชงกาแฟ - เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย

1.1 ต๎มน้ําให๎เดือด
1.2 เทน้ําร๎อนลงถ๎วยกาแฟหรือถ๎วยแก๎ว
1.3 ตักผงกาแฟหรือโอวัลติน ลงไปประมาณ 1-2 ช๎อนชา

แล๎วคนให๎ผงละลายให๎หมด 
   1.4 เติมนมข๎น นมสด หรือครีมเทียม 
   1.5 เติมน้ําตาล 
   1.6 คนให๎เข๎ากัน 
2. การต้มน้ ามะตูม

2.1 ต๎มน้ําให๎เดือด
2.2 ใสํเปลือกมะตูมลงไป 2 - 3 ชิ้น
2.3 ใสํน้ําตาลทรายลงไป กะให๎หวานตามที่ชอบ
2.4 ยกลงดื่มได๎

ข้อเสนอแนะ ให๎เลือกสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่นของลูกเสือของตน ดังนี้ 
1. อาหาร อยํางน๎อย 1 อยําง
2. เครื่องดื่ม อยํางน๎อย 1 อยําง

การปรุงอาหารอย่างง่ายๆ 
1. การหุงข้าว หมายถึง การทําข๎าวให๎สุกด๎วยความรอ๎น

เพื่อใช๎เป็นอาหาร การหุงข๎าวให๎สุกมี 2 วิธี ซึ่งนิยมกันมากได๎แกํ 

 ก. หุงข๎าวเช็ดน้ํา เป็นแบบทั่วๆ ไปที่ชาวบ๎านใช๎กัน
ทั่วไป แตํการหุงข๎าวเช็ดน้ําทําให๎แรํธาตุวิตามินสูญหายไปหมด 
เพราะสิ่งที่มีประโยชน๑เหลํานี้ละลายอยูํในน้ําซึ่งถูกรินทิ้งไปหมด แตํก็แก๎ไขโดยการรองน้ําข๎าวไว๎ดื่มตํางน้ํา 

อุปกรณ์บางอย่างในการปรงุเครื่องด่ืมร้อน 
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 ข. หุงข๎าวไมํเช็ดน้ํา เป็นวิธีหุงข๎าวไมํรินน้ําข๎าวทิ้ง ทําให๎ข๎าวที่หุงมีคุณคําอาหารสูง 
เพราะเกลือแรํ วิตามิน โปรตีน ไมํสูญหายไปไหน นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นๆ ที่ทําข๎าวให๎สุกได๎ เชํน 

ค. นึ่งข๎าว เป็นการหุงข๎าวให๎สุกวิธีหนึ่ง โดยใช๎ไอน้ํา 
ง. หลามข๎าว เป็นการหุงข๎าวให๎สุกวิธีหนึ่ง โดยใช๎ความร๎อนจากการแผํรังสีความร๎อน 

(1) การหุงข้าวไม่เช็ดน้ า ปฏิบัติดังนี้ 

1. ตวงข๎าวใสํภาชนะที่จะหุง (เชํน หม๎ออะลูมิเนียม หม๎อดิน) แล๎วซาวข๎าวด๎วยน้ํา 1 ครั้ง
เพื่อล๎างละอองตํางๆ ออกจากข๎าว แล๎วรินน้ําทิ้ง (ไมํควรซาวข๎าวหลายหน จะทําให๎สํวนดีของข๎าวละลาย
กับน้ําไปหมด) 

2. ตวงน้ําสะอาดใสํหม๎อ โดยถือหลักข๎าว 1 สํวน ตํอน้ํา 2 หรือ 2 ½ สํวน แตํอยําให๎น๎อย
กวํานี้จะทําให๎ข๎าวสุกๆ ดิบๆ 

3. นําหม๎อขึ้นตั้งบนเตาไฟ ปิดฝาให๎สนิท ตั้งไว๎ประมาณ 5 นาที เปิดฝาใช๎ทัพพีหรือพายคน
ปฺองกันข๎าวไหม๎ ถ๎าเป็นข๎าวใหมํๆ ต๎องหมั่นคนบํอยๆ (การใช๎ไฟต๎องแรงมิฉะนั้นข๎าวจะแฉะ) 

4. พอข๎าวเดือด เปิดฝาใช๎ทัพพีคน พอน้ํางวดลงบ๎างตักไฟออกเสียบ๎าง ปิดฝาไว๎ให๎ข๎าวระอุดี
ประมาณ 20-25 นาที ข๎าวจะสุก (ถ๎าเป็นข๎าวใหมํให๎ใสํน้ําทํวมข๎าวขึ้นมาประมาณ 2 เซนติเมตร) 

(2) การหุงข้าวเช็ดน้ า ถ๎าหุงข๎าวเช็ดน้ํา เวลาหุงใสํน้ํามาก ให๎ระดับน้ําทํวมข๎าวครึ่งตํอครึ่ง    
ของระดับข๎าว ต๎มน้ําจนเดือด เปิดฝาคน สังเกตดูวําข๎าวบานมีไตเล็กน๎อยก็ยกลง ปิดฝาหม๎อ เอาไม๎ขัดฝาให๎แนํน
เอียงหม๎อรินน้ําข๎าวออกจนแห๎ง เปิดฝาเช็ดน้ําข๎าว แล๎วปิดฝา  (เอาถํานออกเสียบ๎าง) ยกหม๎อขึ้นดงจน
ข๎าวสุก  

(3) การนึ่งข้าว มีหลายวิธี คือ 
1. การนึ่งด๎วยลังถึง ซาวข๎าวแล๎วบรรจุในภาชนะ เชํน ขันอะลูมิเนียม หรือถ๎วยกระเบื้องเคลือบ

ฯลฯ ให๎มีปริมาณข๎าวครึ่งหนึ่งของภาชนะ แล๎วตักน้ําใสํตามสํวนโดยปริมาตร คือ ข๎าว 1 สํวน ตํอ น้ํา 2 สํวน 
(ใสํน้ําทํวมข๎าวครึ่งตํอครึ่ง) แล๎วยกเอาภาชนะบรรจุข๎าววางเรียงในลังถึง ใช๎ไฟแรงต๎มจนน้ําเดือด        
นึ่งประมาณ 30 นาที ข๎าวจะสุกระอุดี (ถ๎าต๎องการข๎าวแฉะให๎ใสํน้ําลงไปให๎ทํวมข๎าวมากสักหนํอย) 

2. การนึ่งข๎าวด๎วยหวดดินป้ันหรือหวดสานด๎วยไม๎ไผํ ซาวข๎าวแล๎วบรรจุลงในหวดประมาณ
ครึ่งหวด (อยําให๎มาก) แล๎วปิดฝาหวด เอาหวดต้ังบนหม๎อน้ําเดือด ใช๎ไฟแรง เอาผ๎าเต่ียวชุบน้ําพันก๎นหวด
ตรงปากหม๎อปฺองกันไมํให๎ไอน้ําออก เมื่อนึ่งไปได๎ประมาณ 15 นาทีแล๎วใช๎พายคนข๎าว (คุ๎ยข๎าวข๎างลําง
ขึ้นข๎างบนๆลงข๎างลํางสักครั้ง) เพื่อทําให๎ข๎าวหลวมตัวให๎ไอน้ําผํานไปได๎ทั่วหวด ตรงรอบๆ ฝาหวด 
ก็ควรใช๎ผ๎าเต่ียวชุบน้ําพันรอบเหมือนก๎นหวด นึ่งประมาณ 30-45 นาที ข๎าวจะสุก การนึ่งข๎าวนิยมนึ่ง
ข๎าวเหนียว กํอนนึ่งควรเอาข๎าวซาวและแชํน้ําไว๎ประมาณ 3 ชั่วโมง จึงใสํหวด 

อลมูเินียม

ขนัอลมูเินียม
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3. นึ่งข๎าวด๎วยหม๎อหรือกระทะ หรือภาชนะหุงต๎ม เอาน้ําใสํหม๎อหรือกระทะต๎มให๎เดือด

แล๎วเอาข๎าวใสํภาชนะหรือชามประมาณ   หรือ   ของชาม ใสํน้ําครึ่งตํอครึ่ง (ข๎าว 1 สํวน น้ํา 2 สํวน) 
เอาภาชนะใสํข๎าวไปตั้งในกระทะน้ําเดือด แล๎วเอาฝาครอบปิดไว๎ประมาณ 30-40 นาที ข๎าวจะสุก 

(4) การหลามข้าว มีวิธีทําดังนี้ 
1. เอาไม๎ไผํสดตัดเป็นปล๎อง เปิดชํองข๎างบนไว๎เพื่อใช๎บรรจุข๎าว
2. ซาวข๎าวด๎วยน้ํา 1 ครั้ง เพื่อล๎างสิ่งสกปรกและละอองตํางๆ แล๎วแชํน้ําไว๎ประมาณ  3 ชั่วโมง
3. กรอกข๎าวลงในกระบอกไมํไผํ เติมน้ําให๎ทํวมประมาณครึ่งนิ้ว แล๎ วเอาใบตองแห๎งหํอ

กาบมะพร๎าวอุดปากกระบอก ให๎มีชํองวํางตรงปากกระบอกไว๎พอสมควร เพื่อให๎น้ําเดือดได๎ 
4. ขุดเตาราง กํอไฟในเตารางให๎เชื้อเพลิงเผาไหม๎เป็นถํานอยํางดี เอาต๎นกล๎วยเสียบข๎าง

ทําเป็นขาหยั่งตั้งไว๎หัวท๎ายของต๎นกล๎วย (ใช๎ทํอนเหล็กก็ได๎) เอากระบอกไม๎ไผํพิงไว๎กับต๎นกล๎วย 
ให๎ความร๎อนจากไฟที่กํอไว๎ตรงกลางแผํรังสีไปถูกกระบอกไม๎ไผํที่วางพิงไว๎กับต๎นกล๎วย หมั่นกลับ
กระบอกไม๎ไผํให๎ได๎รับความร๎อนจากกองไฟโดยทั่วถึง เมื่อข๎าวสุกแล๎วปอกผิวกระบอกไม๎ไผํที่เกรียมออก 
เพื่อสะดวกตํอการรับประทาน 

 

2. การท ากับข้าว กับข๎าวเป็นสิ่งที่เราใช๎รับประทานพร๎อมข๎าว เพื่อทําให๎การรับประทานอาหาร
ได๎มากและอรํอย และทําให๎คุณคําทางอาหารเพิ่มขึ้น กับข๎าวปรุง
จากอาหารพวกผัก เนื้อสัตว๑ ไขมัน และเกลือแรํ จัดเป็นของแห๎ง
หรือของเป็นน้ํามีรสตํางๆ ตามใจชอบ 

อาหารพวกผัก อาจประกอบเป็นอาหารไดห๎ลายอยําง เชํน 
ผัด ยํา ต๎มเป็นแกงตํางๆ 

อาหารพวกเนือ้สัตว๑ อาจประกอบได๎หลายอยาํง เชํน ต๎ม 
แกง ทอด ยําง ปิ้ง หรือนึ่ง เนื้อสัตว๑แห๎งใช๎ทาํให๎สุกด๎วยการป้ิง 
หรืออบป้ิงกไ็ด๎ (ใช๎ไฟอํอนๆ) หรือใช๎ต๎มแกงเมือ่ต๎องการอาหาร
น้ํา 

(1) การต้มแกง  เป็นวิธีประกอบอาหารที่ดีรักษา
คุณภาพอาหารได๎ดีกวําวิธีอื่นๆ เพราะเกลือแรํจะละลายอยูํในน้ํา

วิธีการท าข้าวหลาม 
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แกง การต๎มแกงควรใช๎เนื้อสด เพื่อเป็นการรักษาคุณคําในทางอาหารไมํให๎สูญเปลํา ควรต๎มน้ําให๎เดือด
เสียกํอนแล๎วจึงใสํเนื้อสัตว๑ลงไปต๎ม ถ๎ามีกลิ่นคาวจัดควรใสํตะไคร๎ ใบมะกรูดลงไปด๎วยเพื่อดับกลิ่นคาว 
พอเนื้อสุกให๎รีบยกลง ไมํควรต๎มนานจะทําให๎เนื้อเหนียว แตํถ๎าต๎องการให๎เนื้อเป่ือย     ก็เคี่ยวตํอไป
นานๆ เมื่อเปื่อยตามต๎องการแล๎วจึงยกลง (กํอนยกลงควรปรุงรส เปรี้ยว เค็ม หวาน     ตามต๎องการ) 

(2) การปิ้ง เป็นวิธีการทําให๎เนื้อสัตว๑สุก โดยตั้งขาหยั่งเอาตะแกรงเหล็กวาง เอาเนื้อสัตว๑วางบน
ตะแกรงตั้งอังไฟที่เป็นถํานแดง คอยหมั่นพลิกกลับเนื้อไปมาให๎ถูกความร๎อนโดยทั่วๆ จนสุกทั่วกันก็เอา
ออกใสํจาน 

(3) การอบปิ้ง  เนื้อสัตว๑บางชนิด เชํน ปลาชํอน ลูกเสืออาจใช๎ใบไม๎สด เชํน ใบตองหรือใช๎ดิน
เหนียวหํอ หรือพอกเนื้อสัตว๑ให๎มิดและหนาพอสมควร แล๎วนําไปวางลงบนกองไฟ เอาก๎อนถํานวางทับ
ข๎างบน คะเนวําอาหารสุกดีแล๎วก็นําออกจากกองไฟ แก๎ใบตองหรือใบไม๎ออก ถ๎าเป็นดินก็กะเทาะดิน
ออก จะได๎อาหารที่สะอาด รับประทานได๎ทันที 

หมายเหตุ  ใบไม๎ท่ีใช๎หํออาจใช๎ใบจาก ใบหมากก็ได๎ การหํอต๎องหํอหลายๆ ครั้งเพื่อไมํให๎เนื้อไหม๎ไฟ 
การอบปิ้งในหลุม โดยใช๎ดินเหนียวหรือใบไม๎หํอหุ๎มเนื้อสัตว๑หลายชั้นหนาพอสมควร เอาก๎อนถํานที่สุกแดง
ใสํลงก๎นหลุมกํอน จึงเอาถํานไฟวางทับหํออาหาร แล๎วเอาดินปิดข๎างบน คะเนวําอาหารสุกก็เกลี่ยถํานไฟ
และดินออก (การอบป้ิงด๎วยดินเหนียว เป็นวิธีทําให๎อาหารสุกของชาวยิปซี) 

(4) การนึ่ง เป็นการทําอาหารสุกด๎วยไอน้ํา โดยการเอาน้ําใสภําชนะ เชํน กระทะ พอสมควรตั้ง
บนเตาไฟ เอาตะแกรงวางในภาชนะเหนือน้าํ นาํอาหารหรือเนื้อสัตว๑วางบนตะแกรง อยาํใหอ๎าหารหรือ
เนื้อสัตว๑ถูกน้าํ ปิดภาชนะให๎สนิทใช๎ไฟแรงๆ ตม๎จนน้าํเดือดเป็นไอ ความร๎อนของน้ําจะทาํใหอ๎าหารและ
เนื้อสัตว๑สุก หรือจะใช๎ภาชนะอื่นใสอําหารหรือกอ๎นเนื้อ เอาไปตั้งในภาชนะใสนํ้ําตั้งบนไฟ ปิดฝาให๎สนิท 
ใช๎ไฟแรงต๎มจนเดือด คะเนวําไอน้ําร๎อนทําให๎อาหารหรือเนื้อสัตว๑สกุจึงยกลง 

(5) การตุ๋น เอาใสํหม๎อเล็กใสํน้ําพอสมควรปิดฝาให๎สนิท นําไปตั้งในหม๎อใหญํหรือกระทะที่ใสํน้ํา
ตั้งบนเตาไฟเอาฝาปิด หม๎อใหญํหรือกระทะใช๎ไฟแรง ต๎มให๎น้ําในกระทะเดือด ความร๎อนจากน้ําเดือดใน
กระทะจะทําให๎อาหารในหม๎อเล็กสุก การตุ๐นเป็นการทําอาหารให๎สุกที่รักษาคุณคําของอาหารไว๎มากที่สุด 

(6) การทอด คือ การทําให๎อาหารสุกด๎วยการใช๎น้ํามันเดือด โดยเอาน้ํามันใสํในกระทะตั้งบนเตาไฟ
ที่ใช๎ไฟแรงพอสมควร เมื่อน้ํามันร๎อนเดือดก็นําอาหารหรือก๎อนเนื้อที่ตัดแลํเป็นชิ้นหนาพอสมควรใสํลงไปทอด 
หมั่นคอยกลับให๎เนื้อหรืออาหารสุกทั่วกนั แล๎วจึงตักขึ้นจากกระทะลงใสํจาน (ถ๎าต๎องการให๎กรอบต๎องหั่น
เนื้อเป็นชิ้นบางๆ ถ๎าต๎องการเนื้อสุกและนุํมให๎หั่นชิ้นหนาๆ ใช๎น้ํามันน๎อยๆ ไฟอํอนๆ ต๎องคอยดูน้ํามัน
ให๎พอดีๆ) 

(7) การย่าง เป็นการทําเนื้อสัตว๑ให๎สุก โดยใช๎ความร๎อนจากไฟ เอาเนื้อสัตว๑วางลงบนขาหยั่ง ให๎
เนื้ออังเปลวไฟอํอนๆ ที่รมด๎วยควัน ก๎อนเนื้อจะได๎รับความร๎อนจากการพาความร๎อนของอากาศที่มากับควัน 
คอยหมั่นพลิกกลับให๎ได๎รับความร๎อนเทําๆ กัน โดยสม่ําเสมอทั่วๆ ไป จนเนื้อสุกแห๎ง 
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3. นึ่งข๎าวด๎วยหม๎อหรือกระทะ หรือภาชนะหุงต๎ม เอาน้ําใสํหม๎อหรือกระทะต๎มให๎เดือด

แล๎วเอาข๎าวใสํภาชนะหรือชามประมาณ   หรือ   ของชาม ใสํน้ําครึ่งตํอครึ่ง (ข๎าว 1 สํวน น้ํา 2 สํวน) 
เอาภาชนะใสํข๎าวไปตั้งในกระทะน้ําเดือด แล๎วเอาฝาครอบปิดไว๎ประมาณ 30-40 นาที ข๎าวจะสุก 

(4) การหลามข้าว มีวิธีทําดังนี้ 
1. เอาไม๎ไผํสดตัดเป็นปล๎อง เปิดชํองข๎างบนไว๎เพื่อใช๎บรรจุข๎าว
2. ซาวข๎าวด๎วยน้ํา 1 ครั้ง เพื่อล๎างสิ่งสกปรกและละอองตํางๆ แล๎วแชํน้ําไว๎ประมาณ  3 ชั่วโมง
3. กรอกข๎าวลงในกระบอกไมํไผํ เติมน้ําให๎ทํวมประมาณครึ่งนิ้ว แล๎ วเอาใบตองแห๎งหํอ

กาบมะพร๎าวอุดปากกระบอก ให๎มีชํองวํางตรงปากกระบอกไว๎พอสมควร เพื่อให๎น้ําเดือดได๎ 
4. ขุดเตาราง กํอไฟในเตารางให๎เชื้อเพลิงเผาไหม๎เป็นถํานอยํางดี เอาต๎นกล๎วยเสียบข๎าง

ทําเป็นขาหยั่งตั้งไว๎หัวท๎ายของต๎นกล๎วย (ใช๎ทํอนเหล็กก็ได๎) เอากระบอกไม๎ไผํพิงไว๎กับต๎นกล๎วย 
ให๎ความร๎อนจากไฟที่กํอไว๎ตรงกลางแผํรังสีไปถูกกระบอกไม๎ไผํที่วางพิงไว๎กับต๎นกล๎วย หมั่นกลับ
กระบอกไม๎ไผํให๎ได๎รับความร๎อนจากกองไฟโดยทั่วถึง เมื่อข๎าวสุกแล๎วปอกผิวกระบอกไม๎ไผํที่เกรียมออก 
เพื่อสะดวกตํอการรับประทาน 

 

2. การท ากับข้าว กับข๎าวเป็นสิ่งที่เราใช๎รับประทานพร๎อมข๎าว เพื่อทําให๎การรับประทานอาหาร
ได๎มากและอรํอย และทําให๎คุณคําทางอาหารเพิ่มขึ้น กับข๎าวปรุง
จากอาหารพวกผัก เนื้อสัตว๑ ไขมัน และเกลือแรํ จัดเป็นของแห๎ง
หรือของเป็นน้ํามีรสตํางๆ ตามใจชอบ 

อาหารพวกผัก อาจประกอบเป็นอาหารไดห๎ลายอยําง เชํน 
ผัด ยํา ต๎มเป็นแกงตํางๆ 

อาหารพวกเนือ้สัตว๑ อาจประกอบได๎หลายอยาํง เชํน ต๎ม 
แกง ทอด ยําง ปิ้ง หรือนึ่ง เนื้อสัตว๑แห๎งใช๎ทาํให๎สุกด๎วยการป้ิง 
หรืออบป้ิงกไ็ด๎ (ใช๎ไฟอํอนๆ) หรือใช๎ต๎มแกงเมือ่ต๎องการอาหาร
น้ํา 

(1) การต้มแกง  เป็นวิธีประกอบอาหารที่ดีรักษา
คุณภาพอาหารได๎ดีกวําวิธีอื่นๆ เพราะเกลือแรํจะละลายอยูํในน้ํา

วิธีการท าข้าวหลาม 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แกง การต๎มแกงควรใช๎เนื้อสด เพื่อเป็นการรักษาคุณคําในทางอาหารไมํให๎สูญเปลํา ควรต๎มน้ําให๎เดือด
เสียกํอนแล๎วจึงใสํเนื้อสัตว๑ลงไปต๎ม ถ๎ามีกลิ่นคาวจัดควรใสํตะไคร๎ ใบมะกรูดลงไปด๎วยเพื่อดับกลิ่นคาว 
พอเนื้อสุกให๎รีบยกลง ไมํควรต๎มนานจะทําให๎เนื้อเหนียว แตํถ๎าต๎องการให๎เนื้อเป่ือย     ก็เคี่ยวตํอไป
นานๆ เมื่อเปื่อยตามต๎องการแล๎วจึงยกลง (กํอนยกลงควรปรุงรส เปรี้ยว เค็ม หวาน     ตามต๎องการ) 

(2) การปิ้ง เป็นวิธีการทําให๎เนื้อสัตว๑สุก โดยตั้งขาหยั่งเอาตะแกรงเหล็กวาง เอาเนื้อสัตว๑วางบน
ตะแกรงตั้งอังไฟที่เป็นถํานแดง คอยหมั่นพลิกกลับเนื้อไปมาให๎ถูกความร๎อนโดยทั่วๆ จนสุกทั่วกันก็เอา
ออกใสํจาน 

(3) การอบปิ้ง  เนื้อสัตว๑บางชนิด เชํน ปลาชํอน ลูกเสืออาจใช๎ใบไม๎สด เชํน ใบตองหรือใช๎ดิน
เหนียวหํอ หรือพอกเนื้อสัตว๑ให๎มิดและหนาพอสมควร แล๎วนําไปวางลงบนกองไฟ เอาก๎อนถํานวางทับ
ข๎างบน คะเนวําอาหารสุกดีแล๎วก็นําออกจากกองไฟ แก๎ใบตองหรือใบไม๎ออก ถ๎าเป็นดินก็กะเทาะดิน
ออก จะได๎อาหารที่สะอาด รับประทานได๎ทันที 

หมายเหตุ  ใบไม๎ที่ใช๎หํออาจใช๎ใบจาก ใบหมากก็ได๎ การหํอต๎องหํอหลายๆ ครั้งเพื่อไมํให๎เนื้อไหม๎ไฟ 
การอบปิ้งในหลุม โดยใช๎ดินเหนียวหรือใบไม๎หํอหุ๎มเนื้อสัตว๑หลายชั้นหนาพอสมควร เอาก๎อนถํานที่สุกแดง
ใสํลงก๎นหลุมกํอน จึงเอาถํานไฟวางทับหํออาหาร แล๎วเอาดินปิดข๎างบน คะเนวําอาหารสุกก็เกลี่ยถํานไฟ
และดินออก (การอบป้ิงด๎วยดินเหนียว เป็นวิธีทําให๎อาหารสุกของชาวยิปซี) 

(4) การนึ่ง เป็นการทําอาหารสุกด๎วยไอน้ํา โดยการเอาน้ําใสภําชนะ เชํน กระทะ พอสมควรตั้ง
บนเตาไฟ เอาตะแกรงวางในภาชนะเหนือน้าํ นาํอาหารหรือเนื้อสัตว๑วางบนตะแกรง อยาํใหอ๎าหารหรือ
เนื้อสัตว๑ถูกน้าํ ปิดภาชนะให๎สนิทใช๎ไฟแรงๆ ตม๎จนน้าํเดือดเป็นไอ ความร๎อนของน้ําจะทาํใหอ๎าหารและ
เนื้อสัตว๑สุก หรือจะใช๎ภาชนะอื่นใสอําหารหรือกอ๎นเนื้อ เอาไปตั้งในภาชนะใสนํ้ําตั้งบนไฟ ปิดฝาให๎สนิท 
ใช๎ไฟแรงต๎มจนเดือด คะเนวําไอน้ําร๎อนทําให๎อาหารหรือเนื้อสัตว๑สกุจึงยกลง 

(5) การตุ๋น เอาใสํหม๎อเล็กใสํน้ําพอสมควรปิดฝาให๎สนิท นําไปตั้งในหม๎อใหญํหรือกระทะที่ใสํน้ํา
ตั้งบนเตาไฟเอาฝาปิด หม๎อใหญํหรือกระทะใช๎ไฟแรง ต๎มให๎น้ําในกระทะเดือด ความร๎อนจากน้ําเดือดใน
กระทะจะทําให๎อาหารในหม๎อเล็กสุก การตุ๐นเป็นการทําอาหารให๎สุกที่รักษาคุณคําของอาหารไว๎มากที่สุด 

(6) การทอด คือ การทําให๎อาหารสุกด๎วยการใช๎น้ํามันเดือด โดยเอาน้ํามันใสํในกระทะต้ังบนเตาไฟ
ที่ใช๎ไฟแรงพอสมควร เมื่อน้ํามันร๎อนเดือดก็นําอาหารหรือก๎อนเนื้อที่ตัดแลํเป็นชิ้นหนาพอสมควรใสํลงไปทอด 
หมั่นคอยกลับให๎เนื้อหรืออาหารสุกทั่วกนั แล๎วจึงตักขึ้นจากกระทะลงใสํจาน (ถ๎าต๎องการให๎กรอบต๎องหั่น
เนื้อเป็นชิ้นบางๆ ถ๎าต๎องการเนื้อสุกและนุํมให๎หั่นชิ้นหนาๆ ใช๎น้ํามันน๎อยๆ ไฟอํอนๆ ต๎องคอยดูน้ํามัน
ให๎พอดีๆ) 

(7) การย่าง เป็นการทําเนื้อสัตว๑ให๎สุก โดยใช๎ความร๎อนจากไฟ เอาเนื้อสัตว๑วางลงบนขาหยั่ง ให๎
เนื้ออังเปลวไฟอํอนๆ ที่รมด๎วยควัน ก๎อนเนื้อจะได๎รับความร๎อนจากการพาความร๎อนของอากาศที่มากับควัน 
คอยหมั่นพลิกกลับให๎ได๎รับความร๎อนเทําๆ กัน โดยสม่ําเสมอทั่วๆ ไป จนเนื้อสุกแห๎ง 
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การกางเต็นท์ 
เต็นท๑ที่นิยมนําไปอยูคํํายพักแรมมี 3 ชนดิ 
1. เต็นท๑อํานวยการ มีขนาดใหญ ํใช๎เป็นที่ประชุม
2. เต็นท๑หมูํ ใช๎เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมูํ
3. เต็นท๑บุคคล สําหรับลูกเสือ 2 คน ที่นิยมใช๎มี 2 ชนิด ได๎แกํ เต็นท๑กระแบะหรือเต็นท๑ 5 ชาย

และเต็นท๑สําเร็จรูป 

เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 
เหมาะสําหรับลูกเสือ 2 คน มีขนาดเล็ก กะทัดรัด  พกพาสะดวก ใช๎พื้นที่กางเต็นท๑ไมํกว๎างมาก 

และวิธีกางเต็นท๑ไมํยุํงยาก มีลูกเสือชํวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท๑ได๎ สํวนประกอบของเต็นท๑ 5 ชาย 
มีดังนี้ 

1. ผ๎าเต็นท๑ 2 ผืน
2. เสาเต็นท๑ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ทํอน ( 3 ทํอนตํอกันเป็น 1 ชดุหรือ 1 เสา )
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวทา๎ย 2 ตัว ชายดา๎นลํางด๎านละ 3  ตัว ประตูหน๎า 1 ตัว และหลงั 1 ตัว )
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส๎น (เชือกยาวใช๎รั้งหัวท๎ายเต็นท๑ 2 เส๎น เชือกสั้นใช๎ยึดชายเต็นท๑ 6 เส๎น

และประตูหน๎า - หลัง 2 เส๎น )

การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ๎าเต็นท๑ทั้ง  2  ผืนเข๎าด๎วยกัน ด๎านที่ติดกระดุมเป็นด๎านสันของหลังคา รู ตาไกํ

ที่ซ๎อนกันและอยูํถัดจากระดุมจะเป็นที่ยึดเสาทั้ง 2 เสา สํวนด๎านที่มีรูตาไกํด๎านละ 3 รู จะเป็นชาย
ด๎านลําง 

2. นําเสาชุดที่ 1 (ตํอ 3 ทอํนเขา๎ด๎วยกนั) มาเสยีบที่รูหลังคาเต็นท๑ ให๎คนที่ 1 จับไว๎
3. ให๎คนที่ 2 ใช๎เชือกยาว 1 เส๎นนํามายึดจากหัวเสา (หรือหํวง) ไปยังสมอบกด๎านหน๎า (ผูกด๎วย

เงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม๎ หรือผูกรั้ง) แล๎วจึงใช๎เชือกสั้น 2 เส๎นยึดชายเต็นท๑เข๎ากับสมอบก เพื่อให๎
เต็นท๑กางออกเป็นรูปหน๎าจั่ว (ผูกด๎วยเงื่อนปมตาไกํ)  

4. ให๎คนที่ 2 เดินอ๎อมไปอีกด๎านหนึ่ง ตํอเสาที่ 2 เสียบเข๎ากับรูหลังคาเต็นท๑อีกด๎านหนึ่งแล๎วจับเสาไว๎
ให๎คนที่ 1 ปลํอยมือจากเสาที่ 1 แล๎วนําเชือกยาวเส๎นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบกด๎านหลัง 
(ผูกด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม๎ หรือผูกรั้ง)  

5. ให๎คนที่ 2 ปลํอยมือจากเสาที่ 2 ได๎ เต็นท๑จะไมํล๎ม และทั้ง 2 คนชํวยกันใช๎เชือกยึดชายเต็นท๑
จุดที่เหลือเข๎ากับสมอบก แล๎วปรับความตึงหยํอนของเต็นท๑ให๎เรียบร๎อย 

การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 
1. แก๎เชือกที่รั้งเสาหัวท๎ายกับสมอบกออก เตน็ท๑จะล๎มลงทันที
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2. ถอนเสาเต็นท๑ออกเป็น 6 ทอํน นํามารวมกันไว๎
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว๎ที่ใกล๎ ๆ กับเสาเต็นท๑
4. แก๎เชือกและเก็บเชือกให๎เรียบร๎อย (เชือกสั้น 8 เส๎น เชือกยาว 2 เส๎น รวม 10 เส๎น) นําไปรวม

ไว๎ใกล๎ ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นท๑เพื่อแยกผ๎าเต็นท๑ออกเป็น  2  ผืน
6. ทําความสะอาดอุปกรณ๑และเก็บพับผ๎าเต็นท๑ให๎เรียบร๎อย
7. นําผ๎าเต็นท๑และอุปกรณ๑เก็บรวมไว๎ในที่เดยีวกัน

เต็นท์ส าเร็จรูป 
ใช๎เป็นที่พักสําหรับลูกเสือทั้งหมูํ (1 หมูํ) มีขนาดใหญํกวํา และน้ําหนักมากกวําเต็นท๑กระแบะ 

แตํยังสามารถพกพาไปได๎สะดวก พื้นที่ที่ใช๎กางเต็นท๑มีบริเวณกว๎างพอสมควร วิธีกางเต็นท๑ไมํยุํงยาก 
มีลูกเสือชํวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท๑ได๎ เต็นท๑สําเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมํเหมือนกัน 
บางแบบคล๎ายเต็นท๑กระแบะ  
สํวนประกอบของเต็นท๑สาํเร็จรูป มีดงันี้ 

1. ผ๎าเต็นท๑ 1 ชุด
2. เสาเต็นท๑ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอํน (3 ทอํนตํอกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา)
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท๎าย 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส๎น ทุกเส๎นมัดติดกับแผํนเหล็กสําหรับปรับความตึงหยํอนของเชือก โดย

เชือกสั้น 6 เส๎นใช๎ยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส๎นใช๎รั้งหัวท๎ายเต็นท๑ 
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นท๑ทั้ง 4 มุมด๎วยสมอบก 4 ตัว
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตํอ 3 ทอํนเข๎าด๎วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท๑ ให๎คนที่ 1 จับไว๎

3. ให๎คนที่ 2 ใช๎เชือกยาว 1 เส๎น ยึดจากหัวเสา (หรือหํวง) ไปยังสมอบกด๎านหน๎า (โดยผูกด๎วยเง่ือน
ตะกรุดเบ็ด หรือเงื่อนกระหวัดไม๎ ไมํต๎องใช๎เงื่อนผู๎ร้ังเพราะมีแผํนปรับความตึงอยูํแล๎ว) แล๎วใช๎เชือกสั้น 2 เส๎น 
ยึดชายเต็นท๑เข๎ากับสมอบก ให๎เต็นท๑กางออกเป็นรูปหน๎าจั่ว 
4. ให๎คนที่ 2 เดินอ๎อมไปอีกด๎านหนึ่ง ตํอเสาที่ 2 เสียบเข๎ากับรูหลังคาเต็นท๑อีกด๎านหนึ่งแล๎วจับเสาไว๎
ให๎คนที่ 1 ปลํอยมือจากเสาที่ 1 แล๎วนําเชือกยาวเส๎นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบกด๎านหลัง 

5. ให๎คนที่ 2 ปลํอยมือจากเสาที่ 2 ได๎ เต็นท๑จะไมํล๎ม ทั้งสองคนชํวยกันใช๎เชือกยึดชายหลังคาเต็นท๑
(จุดที่เหลือ) ให๎เข๎ากับสมอบกแล๎วปรับความตึงหยํอนของเต็นท๑ให๎เรียบร๎อย 

วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. แก๎เชือกที่รั้งเสาหัวท๎ายกับสมอบกออก เตน็ท๑จะล๎มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นท๑ออกเป็น 6 ทอํน นํามารวมกันไว๎
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว๎ที่ใกล๎ ๆ กับเสาเต็นท๑
4. เก็บเชือกและแผํนปรับความตึงให๎เรียบร๎อย (เชือกสั้น 6 เส๎น เชือกยาว 2 เส๎น แผํนปรับ

ความตึง 8 อัน) นําไปรวมไว๎ใกล๎ ๆ กองสมอบก 
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การกางเต็นท์ 
เต็นท๑ที่นิยมนําไปอยูคํํายพักแรมมี 3 ชนดิ 
1. เต็นท๑อํานวยการ มีขนาดใหญ ํใช๎เป็นที่ประชุม
2. เต็นท๑หมูํ ใช๎เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมูํ
3. เต็นท๑บุคคล สําหรับลูกเสือ 2 คน ที่นิยมใช๎มี 2 ชนิด ได๎แกํ เต็นท๑กระแบะหรือเต็นท๑ 5 ชาย

และเต็นท๑สําเร็จรูป 

เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 
เหมาะสําหรับลูกเสือ 2 คน มีขนาดเล็ก กะทัดรัด  พกพาสะดวก ใช๎พื้นที่กางเต็นท๑ไมํกว๎างมาก 

และวิธีกางเต็นท๑ไมํยุํงยาก มีลูกเสือชํวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท๑ได๎ สํวนประกอบของเต็นท๑ 5 ชาย 
มีดังนี้ 

1. ผ๎าเต็นท๑ 2 ผืน
2. เสาเต็นท๑ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ทํอน ( 3 ทํอนตํอกันเป็น 1 ชดุหรือ 1 เสา )
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวทา๎ย 2 ตัว ชายดา๎นลํางด๎านละ 3  ตัว ประตูหน๎า 1 ตัว และหลงั 1 ตัว )
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส๎น (เชือกยาวใช๎รั้งหัวท๎ายเต็นท๑ 2 เส๎น เชือกสั้นใช๎ยึดชายเต็นท๑ 6 เส๎น

และประตูหน๎า - หลัง 2 เส๎น )

การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ๎าเต็นท๑ทั้ง  2  ผืนเข๎าด๎วยกัน ด๎านที่ติดกระดุมเป็นด๎านสันของหลังคา รู ตาไกํ

ท่ีซ๎อนกันและอยูํถัดจากระดุมจะเป็นที่ยึดเสาทั้ง 2 เสา สํวนด๎านที่มีรูตาไกํด๎านละ 3 รู จะเป็นชาย
ด๎านลําง 

2. นําเสาชุดที่ 1 (ตํอ 3 ทอํนเขา๎ด๎วยกนั) มาเสยีบที่รูหลังคาเต็นท๑ ให๎คนที่ 1 จับไว๎
3. ให๎คนที่ 2 ใช๎เชือกยาว 1 เส๎นนํามายึดจากหัวเสา (หรือหํวง) ไปยังสมอบกด๎านหน๎า (ผูกด๎วย

เงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม๎ หรือผูกรั้ง) แล๎วจึงใช๎เชือกสั้น 2 เส๎นยึดชายเต็นท๑เข๎ากับสมอบก เพื่อให๎
เต็นท๑กางออกเป็นรูปหน๎าจั่ว (ผูกด๎วยเงื่อนปมตาไกํ)  

4. ให๎คนที่ 2 เดินอ๎อมไปอีกด๎านหนึ่ง ตํอเสาที่ 2 เสียบเข๎ากับรูหลังคาเต็นท๑อีกด๎านหนึ่งแล๎วจับเสาไว๎
ให๎คนที่ 1 ปลํอยมือจากเสาที่ 1 แล๎วนําเชือกยาวเส๎นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบกด๎านหลัง 
(ผูกด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม๎ หรือผูกรั้ง)  

5. ให๎คนที่ 2 ปลํอยมือจากเสาที่ 2 ได๎ เต็นท๑จะไมํล๎ม และทั้ง 2 คนชํวยกันใช๎เชือกยึดชายเต็นท๑
จุดที่เหลือเข๎ากับสมอบก แล๎วปรับความตึงหยํอนของเต็นท๑ให๎เรียบร๎อย 

การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 
1. แก๎เชือกที่รั้งเสาหัวท๎ายกับสมอบกออก เตน็ท๑จะล๎มลงทันที
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2. ถอนเสาเต็นท๑ออกเป็น 6 ทอํน นํามารวมกันไว๎
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว๎ที่ใกล๎ ๆ กับเสาเต็นท๑
4. แก๎เชือกและเก็บเชือกให๎เรียบร๎อย (เชือกสั้น 8 เส๎น เชือกยาว 2 เส๎น รวม 10 เส๎น) นําไปรวม

ไว๎ใกล๎ ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นท๑เพื่อแยกผ๎าเต็นท๑ออกเป็น  2  ผืน
6. ทําความสะอาดอุปกรณ๑และเก็บพับผ๎าเต็นท๑ให๎เรียบร๎อย
7. นําผ๎าเต็นท๑และอุปกรณ๑เก็บรวมไว๎ในที่เดยีวกัน

เต็นท์ส าเร็จรูป 
ใช๎เป็นที่พักสําหรับลูกเสือทั้งหมูํ (1 หมูํ) มีขนาดใหญํกวํา และน้ําหนักมากกวําเต็นท๑กระแบะ 

แตํยังสามารถพกพาไปได๎สะดวก พื้นที่ที่ใช๎กางเต็นท๑มีบริเวณกว๎างพอสมควร วิธีกางเต็นท๑ไมํยุํงยาก 
มีลูกเสือชํวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท๑ได๎ เต็นท๑สําเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมํเหมือนกัน 
บางแบบคล๎ายเต็นท๑กระแบะ  
สํวนประกอบของเต็นท๑สาํเร็จรูป มีดงันี้ 

1. ผ๎าเต็นท๑ 1 ชุด
2. เสาเต็นท๑ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอํน (3 ทอํนตํอกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา)
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท๎าย 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส๎น ทุกเส๎นมัดติดกับแผํนเหล็กสําหรับปรับความตึงหยํอนของเชือก โดย

เชือกสั้น 6 เส๎นใช๎ยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส๎นใช๎รั้งหัวท๎ายเต็นท๑ 
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นท๑ทั้ง 4 มุมด๎วยสมอบก 4 ตัว
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตํอ 3 ทอํนเข๎าด๎วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท๑ ให๎คนที่ 1 จับไว๎

3. ให๎คนที่ 2 ใช๎เชือกยาว 1 เส๎น ยึดจากหัวเสา (หรือหํวง) ไปยังสมอบกด๎านหน๎า (โดยผูกด๎วยเง่ือน
ตะกรุดเบ็ด หรือเงื่อนกระหวัดไม๎ ไมํต๎องใช๎เงื่อนผู๎ร้ังเพราะมีแผํนปรับความตึงอยูํแล๎ว) แล๎วใช๎เชือกสั้น 2 เส๎น 
ยึดชายเต็นท๑เข๎ากับสมอบก ให๎เต็นท๑กางออกเป็นรูปหน๎าจั่ว 
4. ให๎คนที่ 2 เดินอ๎อมไปอีกด๎านหนึ่ง ตํอเสาที่ 2 เสียบเข๎ากับรูหลังคาเต็นท๑อีกด๎านหนึ่งแล๎วจับเสาไว๎
ให๎คนที่ 1 ปลํอยมือจากเสาที่ 1 แล๎วนําเชือกยาวเส๎นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบกด๎านหลัง 

5. ให๎คนที่ 2 ปลํอยมือจากเสาที่ 2 ได๎ เต็นท๑จะไมํล๎ม ทั้งสองคนชํวยกันใช๎เชือกยึดชายหลังคาเต็นท๑
(จุดที่เหลือ) ให๎เข๎ากับสมอบกแล๎วปรับความตึงหยํอนของเต็นท๑ให๎เรียบร๎อย 

วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. แก๎เชือกที่รั้งเสาหัวท๎ายกับสมอบกออก เตน็ท๑จะล๎มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นท๑ออกเป็น 6 ทอํน นํามารวมกันไว๎
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว๎ที่ใกล๎ ๆ กับเสาเต็นท๑
4. เก็บเชือกและแผํนปรับความตึงให๎เรียบร๎อย (เชือกสั้น 6 เส๎น เชือกยาว 2 เส๎น แผํนปรับ

ความตึง 8 อัน) นําไปรวมไว๎ใกล๎ ๆ กองสมอบก 

 3. ใหค้นที ่2 ใชเ้ชอืกยาว 1 เสน้ ยดึจากหวัเสา (หรอืหว่ง) ไปยงัสมอบกดา้นหน้า (โดยผกูดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ 

หรอืเงื่อนกระหวดัไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผูกรัง้เพราะมแีผ่นปรบัความตึงอยู่แล้ว) แล้วใช้เชอืกสัน้ 2 เส้น  

ยดึชายเตน็ทเ์ขา้กบัสมอบก ใหเ้ตน็ทก์างออกเป็นรปูหน้าจัว่

 4. ใหค้นที ่2 เดนิออ้มไปอกีดา้นหน่ึง ต่อเสาที ่2 เสยีบเขา้กบัรหูลงัคาเตน็ทอ์กีดา้นหน่ึงแลว้จบัเสาไว ้

ใหค้นที ่1 ปลอ่ยมอืจากเสาที ่1 แลว้น�าเชอืกยาวเสน้ที ่2 ยดึจากหวัเสาที ่2 ไปยงัสมอบกดา้นหลงั 
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5. ทําความสะอาดอุปกรณ๑ทุกชิ้น แล๎วนําไปเกบ็
การเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์ 

ต๎องทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหลํงน้ํา และเส๎นทางคมนาคม เพื่อปฺองกันปัญหาตําง ๆ 
ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นพื้นที่โลํงกว๎าง เหมาะสําหรับการตั้งคาํยและจัดกิจกรรม
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งคํายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไมมํีน้ําขัง
3. อยูํใกล๎แหลํงน้าํสะอาด ปลอดภัย
4. อยูํหํางจากต๎นไม๎ใหญํ เพือ่ปฺองกันอนัตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม๎หลํนลงมาทับ
5. ทิศทางของลมเพื่อใชพ๎ิจารณาในการตั้งเต็นท๑ที่พัก
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เชํน ฟนื เศษไม๎ สําหรับหุงต๎มได๎สะดวก
7. การคมนาคมสะดวก ใกล๎กับ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ใกล๎กับ

สถานีตํารวจ
8. ได๎รับอนุญาตจากเจา๎ของสถานที่กํอนจะตั้งคํายพกัแรม

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
1. เมื่อต๎องการกางเต็นท๑หลายหลังเป็นแนวเดียวกัน ควรเล็งให๎สมอบกตัวที่อยูํด๎านหน๎าสุดและเสา

ต๎นแรกของทุกเต็นท๑อยูํในแนวเดียวกัน 
2. การกางเต็นท๑แตํละหลังให๎เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จุด

ให๎อยูํในแนวเดียวกัน 
3. เสาทุกต๎นที่ยึดเต็นท๑จะต๎องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา
4. เต็นท๑ต๎องไมํมีรอยยํน สมอบกด๎านข๎างของเต็นท๑แตํละหลังต๎องเรียงกันอยํางเป็นระเบียบ

ถ๎าเต็นท๑ตึงไปอาจจะขาดได๎ หรือถ๎าหยํอนเกินไปก็จะกันฝนไมํได๎ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให๎น้ําซึมได๎งําย 
และถ๎าลมพัดแรงอาจทําให๎เต็นท๑ขาดได๎ 

5. การผูกเต็นท๑ควรใช๎เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให๎ตึงหยํอนได๎ตามต๎องการ
การดูแลรักษาเต็นท์  

การดูแลรักษาเตน็ท๑ใหม๎ีอายุการใช๎งานทีย่าวนาน 
1. ฝึกกางเต็นท๑ให๎ถูกวิธี เพราะการกางเต็นท๑ไมํถูกวิธี อาจทําให๎อุปกรณ๑บางชิ้นเ กิดความ

เสียหายได๎ เชํน ใสํเสาเต็นท๑ผิดอันทําให๎เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข๎ากับเต็นท๑ เป็นต๎น 
2. อยําเก็บเต็นท๑ขณะเปียกถ๎าไมํจําเป็น เพราะจะทําให๎เกิดกลิ่นอับ ควรจะนําเต็นท๑มาผึ่งลมให๎

แห๎งกํอนและนําเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท๑กํอนปิดซิปให๎เรียบร๎อย 
3. ไมํควรใช๎สารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท๑ เพราะสารเคมีจะทําลายสารที่เคลือบเต็นท๑ไว๎

ควรใช๎แคํผ๎าชุบน้ําเช็ดก็พอ ห๎ามใช๎แปรงขัดเพราะแปรงจะทําให๎สารเคลือบหลุดออกเชํนกัน 
4. ใช๎ผ๎าพลาสติกปูรองพื้นกํอนกางเต็นท๑ เพื่อชํวยปกปฺองตัวเต็นท๑จากหินและกิ่งไม๎ที่แหลมคม

ซึ่งอาจจะทําให๎พื้นเต็นท๑เกิดความเสียหายได๎ และนอกจากนี้ยังชํวยลดเวลาในการทําความสะอาด 
เพราะเหลือแคํทําความสะอาดผ๎าปูรองพื้นเทํานั้น 
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5. ใช๎สมอบกปักเต็นท๑ บางคนอาจคิดวําไมํจําเป็นเพราะเต็นท๑สามารถทรงตัวอยูํได๎เอง แตํเมื่อมี
ลมแรง ๆ เต็นท๑อาจพลิกทําให๎เกิดความเสียหายได๎ ในชํวงที่กางเต็นท๑และเกิดมีลมแรงควรนําสัมภาระ
เก็บไว๎ในเต็นท๑แล๎วปักสมอบกยึดไว๎ จะชํวยปฺองกันเต็นท๑พลิกจากแรงลมได๎ 

6. ใช๎อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑เมื่อเต็นท๑เกิดความเสียหาย เชํน ผนังเต็นท๑มีรอยฉีกขาดควรใช๎
พวกผ๎าเทปปิดรอยขาดนั้นไว๎ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญํขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑สามารถหาซื�อ
ได๎ตามร๎านอุปกรณ๑แคมป์ปิ้งทั่วไป 

  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
  ท้องกับตัว 

ครั้งหนึ่งสํวนตําง ๆ ของรํางกายพูดได๎ เชํน มือ ปากและฟัน วันหนึ่งสํวนตําง ๆ  ของรํางกาย
เกิดถกเถียงกันขึ้น เพราะ มือ ปากและฟัน ตํางก็ตํอวําให๎ท๎องวํา ท๎องไมํได๎ทําอะไรเลยอยูเํฉย ๆ  คอยแตํ
จะกินและอิ่มเทํานั้น  มือ ตีน ต๎องทํางานตําง ๆ อยํางเหน็ดเหนื่อย ปากกับฟันก็ต๎องเคี้ยวอาหารเพื่อจะ
ให๎ท๎องอิ่ม คิดวําเจ๎าท๎องนี่เอาเปรียบ 

สํวนตําง ๆ ในรํางกายอื่น ๆ ก็ประท๎วงพากันนิ่งเฉยไมํทํางาน มือก็ไมํหยิบอาหาร / ขนมใสํปาก 

ปากก็ไมํอมอาหารไว๎และฟันก็ไมํเคี้ยว โดยหวังวําจะแกล๎งทรมานให๎ท๎องอดอยาก ในไมํช๎ารํางกายของ
คนผู๎นั้นก็ซูบผอมไป สํวนคนที่คบคิดกันแกล๎งท๎องก็พากันอํอนเพลีย กระวนกระวายไปตามกัน จึงได๎
รู๎สํานึกวําตัวผิด เพราะรํางกายทุก ๆ สํวนต๎องอาศัยกัน จะแยกกันไมํได๎ ถ๎าแยกเสียแล๎วก็จะลําบากกัน
ทั้งหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  กิจการงานใดที่ต๎องชํวยกนัทําหลายคนและหากคนเหลาํนั้นแกงํแยํง ไมปํรองดอง 
 ชํวยเหลือกันกจ็ะเสียประโยชน๑ด๎วยกันทุกคน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 2   การรู้จักดูแลตนเอง 
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5. ทําความสะอาดอุปกรณ๑ทุกชิ้น แล๎วนําไปเกบ็
การเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์ 

ต๎องทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหลํงน้ํา และเส๎นทางคมนาคม เพื่อปฺองกันปัญหาตําง ๆ 
ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นพื้นที่โลํงกว๎าง เหมาะสําหรับการตั้งคาํยและจัดกิจกรรม
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งคํายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไมมํีน้ําขัง
3. อยูํใกล๎แหลํงน้าํสะอาด ปลอดภัย
4. อยูํหํางจากต๎นไม๎ใหญํ เพือ่ปฺองกันอนัตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม๎หลํนลงมาทับ
5. ทิศทางของลมเพื่อใชพ๎ิจารณาในการตั้งเต็นท๑ที่พัก
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เชํน ฟนื เศษไม๎ สําหรับหุงต๎มได๎สะดวก
7. การคมนาคมสะดวก ใกล๎กับ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ใกล๎กับ

สถานีตํารวจ
8. ได๎รับอนุญาตจากเจา๎ของสถานที่กํอนจะตั้งคํายพกัแรม

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
1. เมื่อต๎องการกางเต็นท๑หลายหลังเป็นแนวเดียวกัน ควรเล็งให๎สมอบกตัวที่อยูํด๎านหน๎าสุดและเสา

ต๎นแรกของทุกเต็นท๑อยูํในแนวเดียวกัน 
2. การกางเต็นท๑แตํละหลังให๎เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จุด

ให๎อยูํในแนวเดียวกัน 
3. เสาทุกต๎นที่ยึดเต็นท๑จะต๎องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา
4. เต็นท๑ต๎องไมํมีรอยยํน สมอบกด๎านข๎างของเต็นท๑แตํละหลังต๎องเรียงกันอยํางเป็นระเบียบ

ถ๎าเต็นท๑ตึงไปอาจจะขาดได๎ หรือถ๎าหยํอนเกินไปก็จะกันฝนไมํได๎ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให๎น้ําซึมได๎งําย 
และถ๎าลมพัดแรงอาจทําให๎เต็นท๑ขาดได๎ 

5. การผูกเต็นท๑ควรใช๎เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให๎ตึงหยํอนได๎ตามต๎องการ
การดูแลรักษาเต็นท์  

การดูแลรักษาเตน็ท๑ใหม๎ีอายุการใช๎งานทีย่าวนาน 
1. ฝึกกางเต็นท๑ให๎ถูกวิธี เพราะการกางเต็นท๑ไมํถูกวิธี อาจทําให๎อุปกรณ๑บางชิ้นเ กิดความ

เสียหายได๎ เชํน ใสํเสาเต็นท๑ผิดอันทําให๎เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข๎ากับเต็นท๑ เป็นต๎น 
2. อยําเก็บเต็นท๑ขณะเปียกถ๎าไมํจําเป็น เพราะจะทําให๎เกิดกลิ่นอับ ควรจะนําเต็นท๑มาผึ่งลมให๎

แห๎งกํอนและนําเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท๑กํอนปิดซิปให๎เรียบร๎อย 
3. ไมํควรใช๎สารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท๑ เพราะสารเคมีจะทําลายสารที่เคลือบเต็นท๑ไว๎

ควรใช๎แคํผ๎าชุบน้ําเช็ดก็พอ ห๎ามใช๎แปรงขัดเพราะแปรงจะทําให๎สารเคลือบหลุดออกเชํนกัน 
4. ใช๎ผ๎าพลาสติกปูรองพื้นกํอนกางเต็นท๑ เพื่อชํวยปกปฺองตัวเต็นท๑จากหินและกิ่งไม๎ที่แหลมคม

ซึ่งอาจจะทําให๎พื้นเต็นท๑เกิดความเสียหายได๎ และนอกจากนี้ยังชํวยลดเวลาในการทําความสะอาด 
เพราะเหลือแคํทําความสะอาดผ๎าปูรองพื้นเทํานั้น 
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5. ใช๎สมอบกปักเต็นท๑ บางคนอาจคิดวําไมํจําเป็นเพราะเต็นท๑สามารถทรงตัวอยูํได๎เอง แตํเมื่อมี
ลมแรง ๆ เต็นท๑อาจพลิกทําให๎เกิดความเสียหายได๎ ในชํวงที่กางเต็นท๑และเกิดมีลมแรงควรนําสัมภาระ
เก็บไว๎ในเต็นท๑แล๎วปักสมอบกยึดไว๎ จะชํวยปฺองกันเต็นท๑พลิกจากแรงลมได๎ 

6. ใช๎อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑เมื่อเต็นท๑เกิดความเสียหาย เชํน ผนังเต็นท๑มีรอยฉีกขาดควรใช๎
พวกผ๎าเทปปิดรอยขาดนั้นไว๎ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญํขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑สามารถหาซื�อ
ได๎ตามร๎านอุปกรณ๑แคมป์ปิ้งทั่วไป 

  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
  ท้องกับตัว 

ครั้งหนึ่งสํวนตําง ๆ ของรํางกายพูดได๎ เชํน มือ ปากและฟัน วันหนึ่งสํวนตําง ๆ  ของรํางกาย
เกิดถกเถียงกันขึ้น เพราะ มือ ปากและฟัน ตํางก็ตํอวําให๎ท๎องวํา ท๎องไมํได๎ทําอะไรเลยอยูเํฉย ๆ  คอยแตํ
จะกินและอิ่มเทํานั้น  มือ ตีน ต๎องทํางานตําง ๆ อยํางเหน็ดเหนื่อย ปากกับฟันก็ต๎องเคี้ยวอาหารเพื่อจะ
ให๎ท๎องอิ่ม คิดวําเจ๎าท๎องนี่เอาเปรียบ 

สํวนตําง ๆ ในรํางกายอื่น ๆ ก็ประท๎วงพากันนิ่งเฉยไมํทํางาน มือก็ไมํหยิบอาหาร / ขนมใสํปาก 

ปากก็ไมํอมอาหารไว๎และฟันก็ไมํเคี้ยว โดยหวังวําจะแกล๎งทรมานให๎ท๎องอดอยาก ในไมํช๎ารํางกายของ
คนผู๎นั้นก็ซูบผอมไป สํวนคนที่คบคิดกันแกล๎งท๎องก็พากันอํอนเพลีย กระวนกระวายไปตามกัน จึงได๎
รู๎สํานึกวําตัวผิด เพราะรํางกายทุก ๆ สํวนต๎องอาศัยกัน จะแยกกันไมํได๎ ถ๎าแยกเสียแล๎วก็จะลําบากกัน
ทั้งหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  กิจการงานใดที่ต๎องชํวยกนัทําหลายคนและหากคนเหลาํนั้นแกงํแยํง ไมปํรองดอง 
 ชํวยเหลือกันกจ็ะเสียประโยชน๑ด๎วยกันทุกคน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 2   การรู้จักดูแลตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4     อาหารปลอดภัย  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกอันตรายเกีย่วกับสารพิษในอาหารที่เกิดจากการใช๎น้ํามันทอดซ้ําได ๎

2. เนื้อหา
ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎รับประทานอาหารทีท่อดจากน้ํามันทอดซ้าํ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง  เกม    
3.2  ใบความรู๎ เรื่อง อันตรายจากอาหารที่ใช๎น้าํมันทอดซ้าํ, เรื่อง สารพิษในอาหาร 
3.3  ตัวอยาํงของน้ํามันที่ใช๎แล๎ว และ ที่ยังไมไํด๎ใช๎ 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1)  ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนา เกีย่วกับอาหารทอดน้ํามัน และแจกใบความรู๎
เรื่อง “อันตรายจากอาหารที่ใช๎น้ํามันทอดซ้าํ” ให๎ลูกเสือแตํละหมูํได๎ศึกษา

2) มอบหมายให๎หมูํลูกเสอืวางแผนออกสาํรวจตามบ๎าน ตามหาบเรํ แผงลอย
ร๎านขายอาหารที่ขายของทอด (เชํน กล๎วยแขก มันทอด ไกํทอด ปาทอํงโก๐ แมลงทอด
ขนมทองพลุ เฟรนซ๑ฟรายส๑ ลูกชิ้นทอด ไส๎กรอกทอด ฯลฯ)  หมูํละ 1 แหํง วําน้ํามันที่
ใช๎ทอดของแตํละร๎านมีลกัษณะอยํางไรบ๎าง และสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือดงันี้
(1) ได๎ข๎อคดิอะไรจากการทาํกิจกรรม
(2) จะนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร

3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันสรุป
4.4   ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5   พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตความตั้งใจในการทาํกิจกรรม การมสีํวนรํวมคิดวิเคราะห๑และนําเสนอผลงาน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑และตระหนักรู๎ถึงอนัตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา 
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ใช๎ทอดของแตํละร๎านมีลกัษณะอยํางไรบ๎าง และสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือดงันี้
(1) ได๎ข๎อคดิอะไรจากการทาํกิจกรรม
(2) จะนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร

3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันสรุป
4.4   ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5   พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตความตั้งใจในการทาํกิจกรรม การมสีํวนรํวมคิดวิเคราะห๑และนําเสนอผลงาน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑และตระหนักรู๎ถึงอนัตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา 

36 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

7. คุณธรรรม
7.1 ความพอเพียง 
7.2 ความซื่อสัตย๑สุจริต 
7.3 ความรับผิดชอบ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  4 

เพลง 
อาหารดี 

อาหารดี มีประโยชน๑ คือ ผกัสด เนื้อหมู ปู ปลา 
เป็ด ไกํ ไข ํนม ผลไม๎ นานา 

ล๎วนมีคุณคํา ตอํรํางกายของเรา (ซ้ํา) 

เกม 
หนูกับแมว 

วิธีเล่น  ให๎กองลูกเสือยืนจับมือกันเป็นวงกลมไว๎ เลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งเป็นแมวอยูํในวงกลม  อีก
คนหนึ่งเป็นหนูอยูํนอกวงกลม เริ่มเลํนโดยแมวต๎องพยายามออกจากวงกลมให๎ได๎เพื่อจับหนู ลูกเสือที่ทํา
วงกลมต๎องพยายามเกาะมือกันไว๎ให๎แนํน  และปฺองกันไมํให๎แมวออกมา  เมื่อแมวสามารถออกจาก
วงกลมและจับหนูได๎   ก็เปลี่ยนลูกเสือที่เป็นแมวและหนูใหมํ 

ใบความรู้ 
อันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า 

34 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

5. ใช๎สมอบกปักเต็นท๑ บางคนอาจคิดวําไมํจําเป็นเพราะเต็นท๑สามารถทรงตัวอยูํได๎เอง แตํเมื่อมี
ลมแรง ๆ เต็นท๑อาจพลิกทําให๎เกิดความเสียหายได๎ ในชํวงที่กางเต็นท๑และเกิดมีลมแรงควรนําสัมภาระ
เก็บไว๎ในเต็นท๑แล๎วปักสมอบกยึดไว๎ จะชํวยปฺองกันเต็นท๑พลิกจากแรงลมได๎ 

6. ใช๎อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑เมื่อเต็นท๑เกิดความเสียหาย เชํน ผนังเต็นท๑มีรอยฉีกขาดควรใช๎
พวกผ๎าเทปปิดรอยขาดนั้นไว๎ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญํขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑สามารถหาซื�อ
ได๎ตามร๎านอุปกรณ๑แคมป์ปิ้งทั่วไป 

  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
  ท้องกับตัว 

ครั้งหนึ่งสํวนตําง ๆ ของรํางกายพูดได๎ เชํน มือ ปากและฟัน วันหนึ่งสํวนตําง ๆ  ของรํางกาย
เกิดถกเถียงกันขึ้น เพราะ มือ ปากและฟัน ตํางก็ตํอวําให๎ท๎องวํา ท๎องไมํได๎ทําอะไรเลยอยูเํฉย ๆ  คอยแตํ
จะกินและอิ่มเทํานั้น  มือ ตีน ต๎องทํางานตําง ๆ อยํางเหน็ดเหนื่อย ปากกับฟันก็ต๎องเคี้ยวอาหารเพื่อจะ
ให๎ท๎องอิ่ม คิดวําเจ๎าท๎องนี่เอาเปรียบ 

สํวนตําง ๆ ในรํางกายอื่น ๆ ก็ประท๎วงพากันนิ่งเฉยไมํทํางาน มือก็ไมํหยิบอาหาร / ขนมใสํปาก 

ปากก็ไมํอมอาหารไว๎และฟันก็ไมํเคี้ยว โดยหวังวําจะแกล๎งทรมานให๎ท๎องอดอยาก ในไมํช๎ารํางกายของ
คนผู๎นั้นก็ซูบผอมไป สํวนคนที่คบคิดกันแกล๎งท๎องก็พากันอํอนเพลีย กระวนกระวายไปตามกัน จึงได๎
รู๎สํานึกวําตัวผิด เพราะรํางกายทุก ๆ สํวนต๎องอาศัยกัน จะแยกกันไมํได๎ ถ๎าแยกเสียแล๎วก็จะลําบากกัน
ทั้งหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  กิจการงานใดที่ต๎องชํวยกนัทําหลายคนและหากคนเหลาํนั้นแกงํแยํง ไมปํรองดอง 
 ชํวยเหลือกันกจ็ะเสียประโยชน๑ด๎วยกันทุกคน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 2   การรู้จักดูแลตนเอง 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4     อาหารปลอดภัย  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกอันตรายเกีย่วกับสารพิษในอาหารที่เกิดจากการใช๎น้ํามันทอดซ้ําได ๎

2. เนื้อหา
ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎รับประทานอาหารทีท่อดจากน้ํามันทอดซ้าํ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง  เกม    
3.2  ใบความรู๎ เรื่อง อันตรายจากอาหารที่ใช๎น้าํมันทอดซ้าํ, เรื่อง สารพิษในอาหาร 
3.3  ตัวอยาํงของน้ํามันที่ใช๎แล๎ว และ ที่ยังไมไํด๎ใช๎ 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1)  ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนา เกีย่วกับอาหารทอดน้ํามัน และแจกใบความรู๎
เรื่อง “อันตรายจากอาหารที่ใช๎น้ํามันทอดซ้าํ” ให๎ลูกเสือแตํละหมูํได๎ศึกษา

2) มอบหมายให๎หมูํลูกเสอืวางแผนออกสาํรวจตามบ๎าน ตามหาบเรํ แผงลอย
ร๎านขายอาหารที่ขายของทอด (เชํน กล๎วยแขก มันทอด ไกํทอด ปาทอํงโก๐ แมลงทอด
ขนมทองพลุ เฟรนซ๑ฟรายส๑ ลูกชิ้นทอด ไส๎กรอกทอด ฯลฯ)  หมูํละ 1 แหํง วําน้ํามันที่
ใช๎ทอดของแตํละร๎านมีลกัษณะอยํางไรบ๎าง และสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือดงันี้
(1) ได๎ข๎อคดิอะไรจากการทาํกิจกรรม
(2) จะนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร

3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันสรุป
4.4   ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5   พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตความตั้งใจในการทาํกิจกรรม การมสีํวนรํวมคิดวิเคราะห๑และนําเสนอผลงาน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑และตระหนักรู๎ถึงอนัตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 35 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 4     อาหารปลอดภัย  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกอันตรายเกีย่วกับสารพิษในอาหารที่เกิดจากการใช๎น้ํามันทอดซ้ําได ๎

2. เนื้อหา
ผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎รับประทานอาหารทีท่อดจากน้ํามันทอดซ้าํ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง  เกม    
3.2  ใบความรู๎ เรื่อง อันตรายจากอาหารที่ใช๎น้าํมันทอดซ้าํ, เรื่อง สารพิษในอาหาร 
3.3  ตัวอยาํงของน้ํามันที่ใช๎แล๎ว และ ที่ยังไมไํด๎ใช๎ 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1)  ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนา เกีย่วกับอาหารทอดน้ํามัน และแจกใบความรู๎
เรื่อง “อันตรายจากอาหารที่ใช๎น้ํามันทอดซ้าํ” ให๎ลูกเสือแตํละหมูํได๎ศึกษา

2) มอบหมายให๎หมูํลูกเสอืวางแผนออกสาํรวจตามบ๎าน ตามหาบเรํ แผงลอย
ร๎านขายอาหารที่ขายของทอด (เชํน กล๎วยแขก มันทอด ไกํทอด ปาทอํงโก๐ แมลงทอด
ขนมทองพลุ เฟรนซ๑ฟรายส๑ ลูกชิ้นทอด ไส๎กรอกทอด ฯลฯ)  หมูํละ 1 แหํง วําน้ํามันที่
ใช๎ทอดของแตํละร๎านมีลกัษณะอยํางไรบ๎าง และสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือดงันี้
(1) ได๎ข๎อคดิอะไรจากการทาํกิจกรรม
(2) จะนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร

3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันสรุป
4.4   ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5   พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตความตั้งใจในการทาํกิจกรรม การมสีํวนรํวมคิดวิเคราะห๑และนําเสนอผลงาน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑และตระหนักรู๎ถึงอนัตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา 

36 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

7. คุณธรรรม
7.1 ความพอเพียง 
7.2 ความซื่อสัตย๑สุจริต 
7.3 ความรับผิดชอบ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  4 

เพลง 
อาหารดี 

อาหารดี มีประโยชน๑ คือ ผกัสด เนื้อหมู ปู ปลา 
เป็ด ไกํ ไข ํนม ผลไม๎ นานา 

ล๎วนมีคุณคํา ตอํรํางกายของเรา (ซ้ํา) 

เกม 
หนูกับแมว 

วิธีเล่น  ให๎กองลูกเสือยืนจับมือกันเป็นวงกลมไว๎ เลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งเป็นแมวอยูํในวงกลม  อีก
คนหนึ่งเป็นหนูอยูํนอกวงกลม เริ่มเลํนโดยแมวต๎องพยายามออกจากวงกลมให๎ได๎เพื่อจับหนู ลูกเสือที่ทํา
วงกลมต๎องพยายามเกาะมือกันไว๎ให๎แนํน  และปฺองกันไมํให๎แมวออกมา  เมื่อแมวสามารถออกจาก
วงกลมและจับหนูได๎   ก็เปลี่ยนลูกเสือที่เป็นแมวและหนูใหมํ 

ใบความรู้ 
อันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า 

34 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

5. ใช๎สมอบกปักเต็นท๑ บางคนอาจคิดวําไมํจําเป็นเพราะเต็นท๑สามารถทรงตัวอยูํได๎เอง แตํเมื่อมี
ลมแรง ๆ เต็นท๑อาจพลิกทําให๎เกิดความเสียหายได๎ ในชํวงที่กางเต็นท๑และเกิดมีลมแรงควรนําสัมภาระ
เก็บไว๎ในเต็นท๑แล๎วปักสมอบกยึดไว๎ จะชํวยปฺองกันเต็นท๑พลิกจากแรงลมได๎ 

6. ใช๎อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑เมื่อเต็นท๑เกิดความเสียหาย เชํน ผนังเต็นท๑มีรอยฉีกขาดควรใช๎
พวกผ๎าเทปปิดรอยขาดนั้นไว๎ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญํขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ๑ซํอมแซมเต็นท๑สามารถหาซื�อ
ได๎ตามร๎านอุปกรณ๑แคมป์ปิ้งทั่วไป 

  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
  ท้องกับตัว 

ครั้งหนึ่งสํวนตําง ๆ ของรํางกายพูดได๎ เชํน มือ ปากและฟัน วันหนึ่งสํวนตําง ๆ  ของรํางกาย
เกิดถกเถียงกันขึ้น เพราะ มือ ปากและฟัน ตํางก็ตํอวําให๎ท๎องวํา ท๎องไมํได๎ทําอะไรเลยอยูเํฉย ๆ  คอยแตํ
จะกินและอิ่มเทํานั้น  มือ ตีน ต๎องทํางานตําง ๆ อยํางเหน็ดเหนื่อย ปากกับฟันก็ต๎องเคี้ยวอาหารเพื่อจะ
ให๎ท๎องอิ่ม คิดวําเจ๎าท๎องนี่เอาเปรียบ 

สํวนตําง ๆ ในรํางกายอื่น ๆ ก็ประท๎วงพากันนิ่งเฉยไมํทํางาน มือก็ไมํหยิบอาหาร / ขนมใสํปาก 

ปากก็ไมํอมอาหารไว๎และฟันก็ไมํเคี้ยว โดยหวังวําจะแกล๎งทรมานให๎ท๎องอดอยาก ในไมํช๎ารํางกายของ
คนผู๎นั้นก็ซูบผอมไป สํวนคนที่คบคิดกันแกล๎งท๎องก็พากันอํอนเพลีย กระวนกระวายไปตามกัน จึงได๎
รู๎สํานึกวําตัวผิด เพราะรํางกายทุก ๆ สํวนต๎องอาศัยกัน จะแยกกันไมํได๎ ถ๎าแยกเสียแล๎วก็จะลําบากกัน
ทั้งหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  กิจการงานใดที่ต๎องชํวยกนัทําหลายคนและหากคนเหลาํนั้นแกงํแยํง ไมปํรองดอง 
 ชํวยเหลือกันกจ็ะเสียประโยชน๑ด๎วยกันทุกคน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 2   การรู้จักดูแลตนเอง 
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น้ํามันทอดซ้ํา คือ น้ํามันที่ใช๎ทอดอาหารตํอเนื่องหลายครั้ง หากไปดูตามตลาดที่ ขายของทอด 
เชํน ปาทํองโก๐ ไกํทอด กล๎วยแขก แมลงทอด ฯลฯ จะเห็นวําน้าํมันที่ใช๎ทอดซ้าํมีสีดํา  บางทีอาหารที่
ซื้อมาก็มีคราบน้ํามันสีดาํเป้ือนอยูํ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได๎สํารวจตัวอยํางน้ํามันที่ใช๎
ทอดจากร๎านแผงลอยรถเข็น ร๎านอาหารจานดํวน และโรงงานอุตสาหกรรมบะหมี่ กึ่งสําเร็จรูป พบมี
น้ํามันทอดซ้ําที่เสื่อมคุณภาพและอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพถึงร๎อยละ  13 น้ํามันสํวนใหญํจะเกิดการ
เสื่อมสภาพได๎ จากการที่ได๎รับความร๎อนสูงมากๆ  การเก็บไว๎นานๆ มีความชื้นสูง ถูกแสงแดด มีสาร
ปนเป้ือน และเกิดปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจน จะมีผลทําให๎ไขมันนั้นมีสีดํา เหม็นหืน จุดเกิดควันต่ํา มีฟอง
และเหนียวหนืดขึ้น หากน้ํามันนั้นมีกรดไขมันไมํอิ่มตัวสูงมากเทําใด ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเทํานั้น 

ผลกระทบต่อสุขภาพของน้ ามันทอดซ้ า 
น้ํามันที่ผํานการทอดอาหารซ้ําหลายครั้ง จะมีคุณคําทางโภชนาการลดลง จากการทดลองให๎หนกูนิ 

จะพบวําทําให๎การเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญํเพราะไขมันไปสะสม  นอกจากนี้ยังมีโอกาส
เกิดอนุมูลอิสระในเลือดมากขึ้น ทําให๎เสี่ยงตํอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดได๎ ไอระเหย
จากน้ํามันทอดอาหาร เมื่อสูดดมเป็นระยะเวลานาน ก็อาจมีอันตรายตํอสุขภาพได๎ เพราะมีการพบ
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรคมะเร็งปอด กับการสูดไอระเหยจากการผัดหรือทอดอาหารของผู๎หญิงจีนและ
ไต๎หวันที่ไมํได๎สูบบุหรี่ และพบวํามีสารกํอกลายพันธุ๑ในไอระเหยของน้ํามันทอดอาหาร  ทั้งยังเป็นสารที่
กํอให๎เกิดเนื้องอกในตับและปอด และกํอมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนูทดลอง นอกจากนี้ยังพ บกลุํมสาร
กํอมะเร็งในน้าํมันทอดซ้าํ อีกหลายชนิด ตัวอยํางเชํน สาร Malonedehyde (MDA) ทําให๎เกิดมะเร็ง
ผิวหนังในหนูทดลอง การเจริญเติบโตผิดปกติ ลําไส๎ทํางานผิดปกติ ตับและไตโต โลหิตจาง วิตามิน
อีในเลือดและตับของหนูทดลองลดลง สาร 4-hydroxy-2-noenol (HNE) มีพิษตํอเซล และกํอให๎เกิด
การกลายพันธุ๑ได๎เชํนกัน  

ข้อแนะน าในการเลือกซ้ืออาหารบริโภค 
ควรหลีกเลี่ยงไมํซื้ออาหารทอดจากร๎านค๎าที่ใช๎น้ํามันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวสีดําคล้ํา ฟองมาก 

เหม็นไหม๎ เวลาทอดมีควันขึ้นมากแสดงวําน้ํามันใช๎มานานทําให๎น้ํามันเกิดควันที่อุณหภูมิต่ําลง อาหาร
อมน้ํามันและหลังการบริโภคเกิดการระคายคอ 

ข้อแนะน าในการใช้น้ ามันทอดอาหาร 
1. ในครัวเรือนไมํควรใช๎น้ํามันทอดอาหารซ้ําเกนิ 2 ครั้ง
2. หากจําเป็นต๎องใช๎น้ํามันซ้ําให๎เทน้ํามันเกําทิ้งหนึ่งในสามและเติมน้ํามันใหมํกํอนเริ่มการทอด

อาหารครั้งตํอไป แตํถ๎าน้ํามันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข๎น สีดํา ฟองมาก เป็นควันงํายและเหม็น
ไหม๎ ควรทิ้งไป 38 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. ไมํทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภมูิที่เหมาะสมของน้ํามันประมาณ 160 – 180 องศา
เซลเซียส 

4. ซับน้ําสํวนที่เกนิบริเวณผิวหน๎าอาหารดิบกอํนทอด เพื่อชะลอการเสือ่มสลายตัวของน้ํามัน
5. หมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหวํางและหลังการทอดอาหาร
6. เปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารบํอยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อที่มีสํวนผสมของเกลือหรือ

เครื่องปรุงรสในปริมาณมาก 
7. ปิดแก๏สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ หากอยูํระหวํางชํวงพักการทอด ควรลดไฟลงเพื่อชะลอการ

เสื่อมตัวของน้ํามันทอดอาหาร 
8. หลีกเลี่ยงการใช๎กระทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเรํงการ

เสื่อมสลายของน้ํามันทอดอาหาร 
9. เก็บน้ํามันที่ผํานการทอดอาหารไว๎ในภาชนะสแตนเลส หรือแก๎วปิดฝาสนิท เก็บในที่เย็นและ

ไมํโดนแสงสวําง 
10. ล๎างทําความสะอาดกระทะหรือเครื่องทอดอาหารทุกวัน น้ํามันเกํามีอนุมูลอิสระของกรด

ไขมันอยูํมาก จะไปเรํงสารเสื่อมสภาพของน้ํามันทอดอาหารใหมํที่เติมลงไป 
11. บริเวณทอดอาหารควรติดเครื่องดูดควันและมีการระบายอากาศที่ดี

(ที่มา : ศูนย๑ปฏิบัติการความปลอดภยัด๎านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข) 

สารพิษในอาหาร 
สารปรุงแต่งอาหาร 

 สารปรุงแตํงอาหาร หมายถึง สารปรุงรสและวัตถุเจือปนในอาหารทีน่ํามาใช๎เพือ่ปรุงแตํง
สี กลิ่น รส และคุณสมบัติอืน่ ๆ ของอาหาร มีอยูํ  3 ประเภท 

1. ประเภทที่ไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย  ได๎แกํ
  1.1  สีตําง ๆ ที่ใช๎ผสมอาหาร  ซึ่งเป็นสีธรรมชาติ  ได๎แกํ 

สีเขียว   จากใบเตยหอม  พริกเขียว 
สีเหลือง  จากขมิน้อ๎อย  ขมิ้นชนั  ลูกตาลย ี ไขํแดง  ฟักทอง  ดอกคําฝอย เมลด็คําแสด 
สีแดง   จากดอกกระเจี๊ยบ  มะเขอืเทศ   พริกแดง  ถั่วแดง  ครั่ง 
สีน้ําเงิน  จากดอกอัญชัน 
สีดํา   จากกากมะพร๎าวเผา  ถั่วดํา  ดอกดิน 
สีน้ําตาล  จากน้ําตาลเคี่ยวไหม ๎ หรือ คาราเมล 

    1.2  สารเคมีบางประเภท  ได๎แก ํ
  1.2.1 สารเคมีประเภทให๎รสหวาน  เชํน  น้ําตาลทราย  กลูโคส  แบะแซ 
  1.2.2 สารเคมีบางประเภทให๎รสเปรี้ยวในอาหารเชํน กรดอะซีติก  (กรดน้ําส๎ม) 

 กรดซิตริก  (กรดมะนาว) 

ใบควำมรู้

อนัตรำยจำกน�้ำมนัทอดซ�ำ้
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น้ํามันทอดซ้ํา คือ น้ํามันที่ใช๎ทอดอาหารตํอเนื่องหลายครั้ง หากไปดูตามตลาดที่ ขายของทอด 
เชํน ปาทํองโก๐ ไกํทอด กล๎วยแขก แมลงทอด ฯลฯ จะเห็นวําน้าํมันที่ใช๎ทอดซ้าํมีสีดํา  บางทีอาหารที่
ซื้อมาก็มีคราบน้ํามันสีดาํเป้ือนอยูํ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได๎สํารวจตัวอยํางน้ํามันที่ใช๎
ทอดจากร๎านแผงลอยรถเข็น ร๎านอาหารจานดํวน และโรงงานอุตสาหกรรมบะหมี่ กึ่งสําเร็จรูป พบมี
น้ํามันทอดซ้ําที่เสื่อมคุณภาพและอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพถึงร๎อยละ  13 น้ํามันสํวนใหญํจะเกิดการ
เสื่อมสภาพได๎ จากการที่ได๎รับความร๎อนสูงมากๆ  การเก็บไว๎นานๆ มีความชื้นสูง ถูกแสงแดด มีสาร
ปนเป้ือน และเกิดปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจน จะมีผลทําให๎ไขมันนั้นมีสีดํา เหม็นหืน จุดเกิดควันต่ํา มีฟอง
และเหนียวหนืดขึ้น หากน้ํามันนั้นมีกรดไขมันไมํอิ่มตัวสูงมากเทําใด ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเทํานั้น 

ผลกระทบต่อสุขภาพของน้ ามันทอดซ้ า 
น้ํามันที่ผํานการทอดอาหารซ้ําหลายครั้ง จะมีคุณคําทางโภชนาการลดลง จากการทดลองให๎หนกูนิ 

จะพบวําทําให๎การเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญํเพราะไขมันไปสะสม  นอกจากนี้ยังมีโอกาส
เกิดอนุมูลอิสระในเลือดมากขึ้น ทําให๎เสี่ยงตํอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดได๎ ไอระเหย
จากน้ํามันทอดอาหาร เมื่อสูดดมเป็นระยะเวลานาน ก็อาจมีอันตรายตํอสุขภาพได๎ เพราะมีการพบ
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรคมะเร็งปอด กับการสูดไอระเหยจากการผัดหรือทอดอาหารของผู๎หญิงจีนและ
ไต๎หวันที่ไมํได๎สูบบุหรี่ และพบวํามีสารกํอกลายพันธุ๑ในไอระเหยของน้ํามันทอดอาหาร  ทั้งยังเป็นสารที่
กํอให๎เกิดเนื้องอกในตับและปอด และกํอมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนูทดลอง นอกจากนี้ยังพ บกลุํมสาร
กํอมะเร็งในน้าํมันทอดซ้าํ อีกหลายชนิด ตัวอยํางเชํน สาร Malonedehyde (MDA) ทําให๎เกิดมะเร็ง
ผิวหนังในหนูทดลอง การเจริญเติบโตผิดปกติ ลําไส๎ทํางานผิดปกติ ตับและไตโต โลหิตจาง วิตามิน
อีในเลือดและตับของหนูทดลองลดลง สาร 4-hydroxy-2-noenol (HNE) มีพิษตํอเซล และกํอให๎เกิด
การกลายพันธุ๑ได๎เชํนกัน  

ข้อแนะน าในการเลือกซ้ืออาหารบริโภค 
ควรหลีกเลี่ยงไมํซื้ออาหารทอดจากร๎านค๎าที่ใช๎น้ํามันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวสีดําคล้ํา ฟองมาก 

เหม็นไหม๎ เวลาทอดมีควันขึ้นมากแสดงวําน้ํามันใช๎มานานทําให๎น้ํามันเกิดควันที่อุณหภูมิต่ําลง อาหาร
อมน้ํามันและหลังการบริโภคเกิดการระคายคอ 

ข้อแนะน าในการใช้น้ ามันทอดอาหาร 
1. ในครัวเรือนไมํควรใช๎น้ํามันทอดอาหารซ้ําเกนิ 2 ครั้ง
2. หากจําเป็นต๎องใช๎น้ํามันซ้ําให๎เทน้ํามันเกําทิ้งหนึ่งในสามและเติมน้ํามันใหมํกํอนเริ่มการทอด

อาหารครั้งตํอไป แตํถ๎าน้ํามันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข๎น สีดํา ฟองมาก เป็นควันงํายและเหม็น
ไหม๎ ควรทิ้งไป 38 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. ไมํทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภมูิที่เหมาะสมของน้ํามันประมาณ 160 – 180 องศา
เซลเซียส 

4. ซับน้ําสํวนที่เกนิบริเวณผิวหน๎าอาหารดิบกอํนทอด เพื่อชะลอการเสือ่มสลายตัวของน้ํามัน
5. หมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหวํางและหลังการทอดอาหาร
6. เปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารบํอยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อที่มีสํวนผสมของเกลือหรือ

เครื่องปรุงรสในปริมาณมาก 
7. ปิดแก๏สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ หากอยูํระหวํางชํวงพักการทอด ควรลดไฟลงเพื่อชะลอการ

เสื่อมตัวของน้ํามันทอดอาหาร 
8. หลีกเลี่ยงการใช๎กระทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเรํงการ

เสื่อมสลายของน้ํามันทอดอาหาร 
9. เก็บน้ํามันที่ผํานการทอดอาหารไว๎ในภาชนะสแตนเลส หรือแก๎วปิดฝาสนิท เก็บในที่เย็นและ

ไมํโดนแสงสวําง 
10. ล๎างทําความสะอาดกระทะหรือเครื่องทอดอาหารทุกวัน น้ํามันเกํามีอนุมูลอิสระของกรด

ไขมันอยูํมาก จะไปเรํงสารเสื่อมสภาพของน้ํามันทอดอาหารใหมํที่เติมลงไป 
11. บริเวณทอดอาหารควรติดเครื่องดูดควันและมีการระบายอากาศที่ดี

(ที่มา : ศูนย๑ปฏิบัติการความปลอดภยัด๎านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข) 

สารพิษในอาหาร 
สารปรุงแต่งอาหาร 

 สารปรุงแตํงอาหาร หมายถึง สารปรุงรสและวัตถุเจือปนในอาหารทีน่ํามาใช๎เพือ่ปรุงแตํง
สี กลิ่น รส และคุณสมบัติอืน่ ๆ ของอาหาร มีอยูํ  3 ประเภท 

1. ประเภทที่ไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย  ได๎แกํ
  1.1  สีตําง ๆ ที่ใช๎ผสมอาหาร  ซึ่งเป็นสีธรรมชาติ  ได๎แกํ 

สีเขียว   จากใบเตยหอม  พริกเขียว 
สีเหลือง  จากขมิน้อ๎อย  ขมิ้นชนั  ลูกตาลย ี ไขํแดง  ฟักทอง  ดอกคําฝอย เมลด็คําแสด 
สีแดง   จากดอกกระเจี๊ยบ  มะเขอืเทศ   พริกแดง  ถั่วแดง  ครั่ง 
สีน้ําเงิน  จากดอกอัญชัน 
สีดํา   จากกากมะพร๎าวเผา  ถั่วดํา  ดอกดิน 
สีน้ําตาล  จากน้ําตาลเคี่ยวไหม ๎ หรือ คาราเมล 

    1.2  สารเคมีบางประเภท  ได๎แก ํ
  1.2.1 สารเคมีประเภทให๎รสหวาน  เชํน  น้ําตาลทราย  กลูโคส  แบะแซ 
  1.2.2 สารเคมีบางประเภทให๎รสเปรี้ยวในอาหารเชํน กรดอะซีติก  (กรดน้ําส๎ม) 

 กรดซิตริก  (กรดมะนาว) 
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1.2.3 สารเคมทีี่เป็นสารแตํงกลิ่น  เชํน  น้ํานมแมว  หรือหัวน้ําหอมจากผลไม๎ตําง ๆ 

2. ประเภทที่อาจเกิดอันตรายหากใช้เกินขอบเขต
2.1 สีผสมอาหาร ได้จากการสังเคราะห๑สารเคมี แม๎กฎหมายกําหนดให๎ใช๎สีสังเคราะห๑ สําหรับ

ผสมอาหารได๎ แตํหากใช๎ในปริมาณมากและบํอยก็อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพผู๎บริโภคได๎ ปริมาณสี 
ที่อนุญาตให๎ใช๎ผสมในอาหารประเภทเครื่องดื่ม ไอศกรีม ลูกกวาด และขนมหวาน มีดังนี้ 

 2.1.1    สีที่ใชไ๎ด๎ปริมาณไมํเกิน  70  มิลลิกรัมตํออาหารในลักษณะที่ใช๎บริโภค 1 กิโลกรัม 
   สีแดง  ได๎แก ํ เอโซรูบีน  เออริโทรซิน 
   สีเหลอืง  ได๎แก ํ ตาร๑ตราซีน  ซันเซ็ตเย็ลโลว๑  เอ็ฟ  ซ ี เอ็ฟ 
   สีเขยีว  ได๎แก ํ ฟาสต๑  กรีน  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ 
   สีน้ําเงิน  ได๎แก ํ อินดิโกคาร๑มีนหรืออนิดิโกตนิ 

2.1.2  สีที่ใช๎ได๎ปริมาณไมํเกิน  50  มิลลิกรัมตอํอาหารในลักษณะที่ใช๎บริโภค 1 กิโลกรัม 
   สีแดง  ได๎แก ํ ปองโซ  4  อาร๑ 
   สีน้ําเงิน  ได๎แก ํ บริลเลียนบลู  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ  

             2.2 ผงชูรส  เป็นสารปรุงแตํงรสอาหาร มีชื่อทางเคมีวํา โมโนโซเดียมกลูตาเมท ผลิตจากแปฺง
มันสําปะหลัง หรือจากกากน้ําตาล  ลักษณะของผงชูรสแท๎จะเป็นเกล็ดหรือผลึกสีขาวขุํน ปลายทั้ง 2 ข๎าง
โตและมัน  ตรงกลางคอดเล็กคล๎ายกระดูก ไมํมีความวาวแบบสะท๎อนแสง  มีรสชาติคล๎ายเนื้อต๎ม ปริมาณ
ที่ใช๎ควรใช๎เพียงเล็กน๎อย ถ๎าบริโภคมากเกินไปอาจมีอาการแพ๎ผงชูรสได๎ ควรใช๎ผงชูรสประมาณ 1/500 - 
1/800 สํวนของอาหารหรือประมาณ 1 ช๎อนชาตํออาหาร 10  ถ๎วยตวง และไมํควรใช๎ผงชูรส ในอาหาร
ทารกและหญิงมีครรภ๑ 
             2.3 สารเคมีที่ใช้กันเสียกันบูด เป็นสารประกอบทางเคมีหรือของผสมของสารประกอบที่ใช๎
เติมลงในอาหาร เพื่อชะลอ การเนําเสียหรือยืดอายุการเก็บอาหาร  โดยจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย๑และสํวนประกอบของเอนไซม๑  ซึ่งทําให๎การเจริญเติบโตของจุลินทรีย๑หยุดชะงักหรือตายได๎
นอกจากนี้ยังมีผลตํอการแบํงเซลล๑ยับยั้งการสังเคราะห๑ของโปรตีน ทําให๎ขบวนการแบํงเซลล๑หยุดชะงัก 
จํานวนจุลินทรีย๑จะไมํเพิ่มขึ้น การใช๎วัตถุกันเสียไมํจําเป็นก็ไมํควรใช๎กรณีที่จําเป็นต๎องใช๎ควรเลือกวัตถุ
กันเสียที่ปลอดภัยและใช๎ในปริมาณที่กฎหมายกําหนด  รวมทั้งต๎องเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร 

3. ประเภทเป็นพิษไม่ปลอดภัย เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
ปัจจุบันได๎มีการใช๎สารเคมีตําง ๆ ปรุงแตํงอาหารเพื่อให๎อาหารนํารับประทานเก็บได๎นาน

รวมทั้งราคาถูก และจากการตรวจสอบของหนํวยงานของรัฐพบวํามีการใช๎สารเคมีที่กฎหมายห๎ามใช๎ใน
การปรุงแตํงในอาหารซึ่งทําให๎เกิดอันตรายแกํผู๎บริโภคถึงชีวิตได๎ เชํน บอแรกซ๑ สารฟอกขาว สารเรํง
เนื้อแดง และ สารโพลาร๑ที่ใช๎เคลือบเส๎นก๐วยเตี๋ยวให๎เป็นมันเงาดูนํากิน เป็นต๎น 

40 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
อาหารที่เพิ่มความเส่ียงต่อโรคไต 

คนทั่วไปไมํเคยรู๎วําตนเองได๎รับเกลือโซเดียมเกินกวําที่รํางกายต๎องการ ซึ่งไมํควรเกินวันละ 
2,400 มิลลิกรัม (เทํากับเกลือแกง 1 ช๎อนชาหรือน้ําปลา 4 ช๎อนชา) 

จากผลสํารวจของกรมอนามัยรํวมกับสถาบันโภชนาการศาสตร๑มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวําคนไทย 

สํวนใหญํได๎รับเกลือโซเดียมถึง 2 เทําของปริมาณที่แนะนําตํอวัน ซึ่งทําให๎เพิ่มความเสี่ยงตํอของการ
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและในระยะยาวก็จะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได๎ 

ปัจจุบันประชากรไทยที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป ปูวยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 20% หรือ
ประมาณ 8 ล๎านคน และปูวยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 17% หรือประมาณ 7 ล๎านคน สิ่งที่นํากังวลคือ 
ผู๎ปูวยโรคไตเรื้อรังจํานวนมากไมํทราบวําตนปูวยเป็นโรคนี้ 
          อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงมาก ได๎แกํ ของหมักดอง น้ําพริก ปลาร๎า ส๎มตํา  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
ปลาเค็ม เนื้อเค็ม แหนม ไส๎กรอก มันฝรั่งอบกรอบปรุงรส ขนมถุง ขนมขบเคี้ยว สาหรํายปรุงรส ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีอาหารจานเดียวยอดนิยมหลายชนิด เชํน ก๐วยเตี๋ยวน้ํา(1,500-3,000 มิลลิกรัมตํอชาม) 
ข๎าวจานเดียว เชํน  ข๎าวกะเพราไกํ ข๎าวหน๎าเป็ด ข๎าวหมกไกํ ข๎าวคลุกกะปิ ข๎าวหมูแดง ข๎าวขาหมู 
ข๎าวราดไขํพะโล๎ (1,000 มิลลิกรัมตํอจาน) เป็นต๎น และหากมีการใสํผงชูรส และสารกันบูด ซึ่งไมํมีรสเค็ม 

แตํมีเกลือโซเดียมสูงเชํนกัน หรือเติมน๎าํปลาเพิ่มเข๎าไปอีก ก็จะสํงผลให๎รํางกายได๎รับโซเดียมในปริมาณ 

สูงขึ้นไปอีก ดังนั้นทุกคนจึงไมํควรมองข๎ามปัญหานี้ และมาเริ่มต๎นหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือ 

โซเดียมสูงตั้งแตํเดี๋ยวนี้ 
ที่มา www.thaihealth.or.th 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ไมํควรมองข๎ามปัญหาที่เหน็เป็นเรื่องเล็ก ๆ ใกล๎ตัวจนเคยชิน เพราะมันอาจเป็น 
     ปัญหาใหญํในอนาคตได ๎
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2. ประเภทที่อาจเกิดอันตรายหากใช้เกินขอบเขต
2.1 สีผสมอาหาร ได้จากการสังเคราะห๑สารเคมี แม๎กฎหมายกําหนดให๎ใช๎สีสังเคราะห๑ สําหรับ

ผสมอาหารได๎ แตํหากใช๎ในปริมาณมากและบํอยก็อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพผู๎บริโภคได๎ ปริมาณสี 
ที่อนุญาตให๎ใช๎ผสมในอาหารประเภทเครื่องดื่ม ไอศกรีม ลูกกวาด และขนมหวาน มีดังนี้ 

 2.1.1    สีที่ใชไ๎ด๎ปริมาณไมํเกิน  70  มิลลิกรัมตํออาหารในลักษณะที่ใช๎บริโภค 1 กิโลกรัม 
   สีแดง  ได๎แก ํ เอโซรูบีน  เออริโทรซิน 
   สีเหลอืง  ได๎แก ํ ตาร๑ตราซีน  ซันเซ็ตเย็ลโลว๑  เอ็ฟ  ซ ี เอ็ฟ 
   สีเขยีว  ได๎แก ํ ฟาสต๑  กรีน  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ 
   สีน้ําเงิน  ได๎แก ํ อินดิโกคาร๑มีนหรืออนิดิโกตนิ 

2.1.2  สีที่ใช๎ได๎ปริมาณไมํเกิน  50  มิลลิกรัมตอํอาหารในลักษณะที่ใช๎บริโภค 1 กิโลกรัม 
   สีแดง  ได๎แก ํ ปองโซ  4  อาร๑ 
   สีน้ําเงิน  ได๎แก ํ บริลเลียนบลู  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ  

             2.2 ผงชูรส  เป็นสารปรุงแตํงรสอาหาร มีชื่อทางเคมีวํา โมโนโซเดียมกลูตาเมท ผลิตจากแปฺง
มันสําปะหลัง หรือจากกากน้ําตาล  ลักษณะของผงชูรสแท๎จะเป็นเกล็ดหรือผลึกสีขาวขุํน ปลายทั้ง 2 ข๎าง
โตและมัน  ตรงกลางคอดเล็กคล๎ายกระดูก ไมํมีความวาวแบบสะท๎อนแสง  มีรสชาติคล๎ายเนื้อต๎ม ปริมาณ
ที่ใช๎ควรใช๎เพียงเล็กน๎อย ถ๎าบริโภคมากเกินไปอาจมีอาการแพ๎ผงชูรสได๎ ควรใช๎ผงชูรสประมาณ 1/500 - 
1/800 สํวนของอาหารหรือประมาณ 1 ช๎อนชาตํออาหาร 10  ถ๎วยตวง และไมํควรใช๎ผงชูรส ในอาหาร
ทารกและหญิงมีครรภ๑ 
             2.3 สารเคมีที่ใช้กันเสียกันบูด เป็นสารประกอบทางเคมีหรือของผสมของสารประกอบที่ใช๎
เติมลงในอาหาร เพื่อชะลอ การเนําเสียหรือยืดอายุการเก็บอาหาร  โดยจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย๑และสํวนประกอบของเอนไซม๑  ซึ่งทําให๎การเจริญเติบโตของจุลินทรีย๑หยุดชะงักหรือตายได๎
นอกจากนี้ยังมีผลตํอการแบํงเซลล๑ยับยั้งการสังเคราะห๑ของโปรตีน ทําให๎ขบวนการแบํงเซลล๑หยุดชะงัก 
จํานวนจุลินทรีย๑จะไมํเพิ่มขึ้น การใช๎วัตถุกันเสียไมํจําเป็นก็ไมํควรใช๎กรณีที่จําเป็นต๎องใช๎ควรเลือกวัตถุ
กันเสียที่ปลอดภัยและใช๎ในปริมาณที่กฎหมายกําหนด  รวมทั้งต๎องเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร 

3. ประเภทเป็นพิษไม่ปลอดภัย เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
ปัจจุบันได๎มีการใช๎สารเคมีตําง ๆ ปรุงแตํงอาหารเพื่อให๎อาหารนํารับประทานเก็บได๎นาน

รวมทั้งราคาถูก และจากการตรวจสอบของหนํวยงานของรัฐพบวํามีการใช๎สารเคมีที่กฎหมายห๎ามใช๎ใน
การปรุงแตํงในอาหารซึ่งทําให๎เกิดอันตรายแกํผู๎บริโภคถึงชีวิตได๎ เชํน บอแรกซ๑ สารฟอกขาว สารเรํง
เนื้อแดง และ สารโพลาร๑ที่ใช๎เคลือบเส๎นก๐วยเตี๋ยวให๎เป็นมันเงาดูนํากิน เป็นต๎น 
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 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
อาหารที่เพิ่มความเส่ียงต่อโรคไต 

คนทั่วไปไมํเคยรู๎วําตนเองได๎รับเกลือโซเดียมเกินกวําที่รํางกายต๎องการ ซึ่งไมํควรเกินวันละ 
2,400 มิลลิกรัม (เทํากับเกลือแกง 1 ช๎อนชาหรือน้ําปลา 4 ช๎อนชา) 

จากผลสํารวจของกรมอนามัยรํวมกับสถาบันโภชนาการศาสตร๑มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวําคนไทย 

สํวนใหญํได๎รับเกลือโซเดียมถึง 2 เทําของปริมาณที่แนะนําตํอวัน ซึ่งทําให๎เพิ่มความเสี่ยงตํอของการ
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและในระยะยาวก็จะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได๎ 

ปัจจุบันประชากรไทยที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป ปูวยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 20% หรือ
ประมาณ 8 ล๎านคน และปูวยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 17% หรือประมาณ 7 ล๎านคน สิ่งที่นํากังวลคือ 
ผู๎ปูวยโรคไตเรื้อรังจํานวนมากไมํทราบวําตนปูวยเป็นโรคนี้ 
          อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงมาก ได๎แกํ ของหมักดอง น้ําพริก ปลาร๎า ส๎มตํา  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
ปลาเค็ม เนื้อเค็ม แหนม ไส๎กรอก มันฝรั่งอบกรอบปรุงรส ขนมถุง ขนมขบเคี้ยว สาหรํายปรุงรส ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีอาหารจานเดียวยอดนิยมหลายชนิด เชํน ก๐วยเตี๋ยวน้ํา(1,500-3,000 มิลลิกรัมตํอชาม) 
ข๎าวจานเดียว เชํน  ข๎าวกะเพราไกํ ข๎าวหน๎าเป็ด ข๎าวหมกไกํ ข๎าวคลุกกะปิ ข๎าวหมูแดง ข๎าวขาหมู 
ข๎าวราดไขํพะโล๎ (1,000 มิลลิกรัมตํอจาน) เป็นต๎น และหากมีการใสํผงชูรส และสารกันบูด ซึ่งไมํมีรสเค็ม 

แตํมีเกลือโซเดียมสูงเชํนกัน หรือเติมน๎าํปลาเพิ่มเข๎าไปอีก ก็จะสํงผลให๎รํางกายได๎รับโซเดียมในปริมาณ 

สูงขึ้นไปอีก ดังนั้นทุกคนจึงไมํควรมองข๎ามปัญหานี้ และมาเริ่มต๎นหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือ 

โซเดียมสูงตั้งแตํเดี๋ยวนี้ 
ที่มา www.thaihealth.or.th 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ไมํควรมองข๎ามปัญหาที่เหน็เป็นเรื่องเล็ก ๆ ใกล๎ตัวจนเคยชิน เพราะมันอาจเป็น 
     ปัญหาใหญํในอนาคตได ๎
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2. ประเภทที่อาจเกิดอันตรายหากใช้เกินขอบเขต
2.1 สีผสมอาหาร ได้จากการสังเคราะห๑สารเคมี แม๎กฎหมายกําหนดให๎ใช๎สีสังเคราะห๑ สําหรับ

ผสมอาหารได๎ แตํหากใช๎ในปริมาณมากและบํอยก็อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพผู๎บริโภคได๎ ปริมาณสี 
ที่อนุญาตให๎ใช๎ผสมในอาหารประเภทเครื่องดื่ม ไอศกรีม ลูกกวาด และขนมหวาน มีดังนี้ 

 2.1.1    สีที่ใชไ๎ด๎ปริมาณไมํเกิน  70  มิลลิกรัมตํออาหารในลักษณะที่ใช๎บริโภค 1 กิโลกรัม 
   สีแดง  ได๎แก ํ เอโซรูบีน  เออริโทรซิน 
   สีเหลอืง  ได๎แก ํ ตาร๑ตราซีน  ซันเซ็ตเย็ลโลว๑  เอ็ฟ  ซ ี เอ็ฟ 
   สีเขยีว  ได๎แก ํ ฟาสต๑  กรีน  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ 
   สีน้ําเงิน  ได๎แก ํ อินดิโกคาร๑มีนหรืออนิดิโกตนิ 

2.1.2  สีที่ใช๎ได๎ปริมาณไมํเกิน  50  มิลลิกรัมตอํอาหารในลักษณะที่ใช๎บริโภค 1 กิโลกรัม 
   สีแดง  ได๎แก ํ ปองโซ  4  อาร๑ 
   สีน้ําเงิน  ได๎แก ํ บริลเลียนบลู  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ  

             2.2 ผงชูรส  เป็นสารปรุงแตํงรสอาหาร มีชื่อทางเคมีวํา โมโนโซเดียมกลูตาเมท ผลิตจากแปฺง
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1/800 สํวนของอาหารหรือประมาณ 1 ช๎อนชาตํออาหาร 10  ถ๎วยตวง และไมํควรใช๎ผงชูรส ในอาหาร
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อาหาร 
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การปรุงแตํงในอาหารซึ่งทําให๎เกิดอันตรายแกํผู๎บริโภคถึงชีวิตได๎ เชํน บอแรกซ๑ สารฟอกขาว สารเรํง
เนื้อแดง และ สารโพลาร๑ที่ใช๎เคลือบเส๎นก๐วยเตี๋ยวให๎เป็นมันเงาดูนํากิน เป็นต๎น 

ขา้วกระเพราไก่

น�้า

 มหาวทิยาลยัมหดิล ระบุวา่คนไทย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 2    การรู้จักดูแลตนเอง  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5      การช่วยเหลือตัวเองจากอุทกภัย  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกสาเหตุจากการเกิดอุบัตภิัยทางน้ํา และวิธีปฺองกัน 

2. เนื้อหา
อุบัติภัยทางน้ํามักเกิดจากความประมาท ไมํระมัดระวัง และไมมํีทักษะในการปฺองกนัตนเอง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  ตัวอยาํงอุปกรณ๑ที่ชํวยลอยตัวในน้ํา 
3.3  ใบความรู๎  เรื่อง การปฺองกันอุบัติภัยทางน้าํ 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ผู๎กํากับลูกเสือให๎ความรู๎เรื่องการเอาชีวิตรอดในน้ําด๎วยวิธีการลอยตัวในน้ําแบบตํางๆ และ
การรู๎จักนําอุปกรณ๑ตํางๆ ที่อยูํกับตัวเรามาใช๎เป็นชูชีพ เชํน ขวดน้ําดื่มพลาสติก หมอนลม
ลูกมะพร๎าว เป็นต๎น

2) กองลูกเสือศึกษาการใช๎อุปกรณ๑ที่สามารถใช๎เป็นชูชีพในการเอาชีวิตรอดในน้ํา
3) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปกิจกรรม และแนะนําให๎ลูกเสือทุกคนควรฝึกการวํายน้ําให๎คลํอง เพื่อ

ชํวยเหลือตนเองได๎ในคราวจําเป็น และยังเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ชํวยให๎รํางกาย
แข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถสมัครเข๎ารับการทดสอบการวํายน้ํา เพื่อรับเครื่องหมายวิชา
พิเศษของลูกเสือสามัญได๎อีกด๎วย

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกต การใสํใจในการศึกษาการเข๎ารํวมกิจกรรม 

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

6. คุณธรรม
6.1  รับผิดชอบ 
6.2  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

 เพลง 
มาสนุกกันหนา 

มาสนกุกันหนามาสัญญารํวมผูกพนัธ๑ ทะระแร๏ก แทร๏ก แทร๏ก 
มาสนกุกับฉันเราลูกเสอืเชื้อชาติเผําไทย  ทะระแร๏ก แทร๏ก แทร๏ก 
แผํนดินถิ่นนี้ทั้งกลางเหนือใต๎รวมทั้งอิสาน  สามัคคีเราอยูํรํวมกนั  
ไมํมีเสื่อมคลาย ทะระแร๏ก แทร๏ก แทร๏ก 
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ใบความรู้ 
การป้องกันอุบัติภัยทางน้ า 

การจมน้ําเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตในเด็ก พบวําเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปีทั่วโลก เสียชีวิต
จากการจมน้ําถึง ปีละ 230,000 คน และเด็กที่เสียชีวิตสํวนใหญํ วํายน้ําไมํเป็น และบางคนแม๎วํายน้ําเป็น
แตํกลับไมํสามารถวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดได๎เมื่อยามคับขัน  

ในปี 2552 ชํวงปิดเทอมตั้งแตํเดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีเด็กไทยจมน้ําเสียชีวิตเกือบ 500 ราย 
(เฉลี่ยวันละ 6 ราย) ชํวงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือชํวงเที่ยงถึงหกโมงเย็น จากการสํารวจเด็กไทยอายุ      
ต่ํากวํา 15 ปี จํานวนกวํา 13 ล๎านคน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2548 - 2552) พบวําเด็กไทย 100 คน จะวํายน้ําเป็น
เพียง 17 คน โดยเด็กสํวนใหญํเรียนวํายน้ําเมื่ออายุ 9 ปีขึ้นไป 

กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดให๎วันเสาร๑แรกของเดือนมีนาคม เป็นวันรณรงค๑ปฺองกันเด็กจมน้ํา
ของประเทศไทย เริ่มตั้งแตํปี 2553 เป็นต๎นไป โดยมุํงหวังให๎เด็กอายุ 6 ปี ต๎องสามารถวํายน้ําเพื่อเอาชีวิต
รอดได๎ โดยตั้งเปฺาหมายภายใน 10 ปีข๎างหน๎า  เด็กไทยที่อายุครบ 7 ปีจะสามารถวํายน้ําเป็นทุกคน  
เพื่อลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ําปีละ 100 คนเป็นอยํางน๎อย การเรียนวํายน้ําจึงเป็นวัคซีน
ปฺองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําได๎ดีที่สุด แตํการวํายน้ําเป็นกับการวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นแตกตํางกัน 
ดังนี้ 

การวํายน้ําเพื่อการแขํงขัน (Competition swimming) คือ การวํายน้ํา 4 ทํามาตรฐาน คือ 
ทําฟรีสไตล๑ ทํากบ ทํากรรเชียง ทําผีเสื้อ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช๎สอนวํายน้ํามาตั้งแตํ 40-50 ปีที่แล๎ว แตํคน
ที่สามารถวํายน้ําเป็นทั้ง 4 ทํามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในน้ําไมํได๎ แม๎จะวํายน้ําเป็นก็ชํวยคนตกน้ําไมํเป็น 
ถูกคนตกน้ํากอดจมน้ําตายไปด๎วยก็เยอะ ไมํรู๎จักวิธีที่จะดูแลปฺองกันอุบัติภัยทางน้ําเมื่อต๎องทํากิจกรรม
ทางน้ําหรือเดินทางทํองเที่ยว ซึ่งล๎วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางน้ํา (ทั้งคนที่วํายน้ําเป็น
และไมํเป็น) 

การวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival swimming) จะไมํเน๎นการสอนทําวํายน้ํา 4 ทํามาตรฐาน 
แตํจะเน๎นวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ํากํอน ได๎แกํ การลอยตัวทําตํางๆทั้งแบบนอนหงาย นอนคว่ํา ลูกหมาตกน้ํา
สร๎างความคุ๎นเคยกับน้ํา ทักษะการหายใจสําหรับการวํายน้ํา (Bobbing หรือ Proper Breathing) 
การเคลื่อนที่ไปในน้ําด๎วยการเดิน การลอยตัวเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในน้ําด๎วยทําคว่ําตัวและทําหงายตัว 
(ทําเตะเท๎าคว่ํา    ทําเตะเท๎าหงาย) 

การวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ไมํใชํการเรียนวํายน้ําเพียงอยํางเดียว แตํเพื่อความปลอดภัยทางน้ํา
จะต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับเรื่องตํางๆดังนี้ 

1. ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge)  ได๎แกํเรื่องทั่วๆไป
เกี่ยวกับภัยอันตรายทางน้ําที่มี และที่อาจเกิดขึ้นได๎ภายในบ๎านพัก (จมน้ําในถังสี กะละมังซักผ๎า โอํงน้ํา) 
รอบ ๆ บริเวณบ๎าน (แอํงน้ําใต๎ถุนบ๎าน) แหลํงน้ําเสี่ยงในชุมชน (ฝาทํอระบายน้ําชํารุด ไมํได๎ปิด ขุดบํอ
เพื่อทําการกํอสร๎าง คันคอนกรีตขอบรางระบายน้ําในชุมชน) จนถึงอันตรายทางน้ําจากการเดินทางและ
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ทํองเที่ยว รวมทั้งการทํากิจกรรมทางน้ําตํางๆ (การเลํนเรือใบ ตกปลา พายเรือ ดําน้ํา) เปฺาหมายเพื่อให๎
ทุกคนรู๎วํา ภัยอันตรายทางน้ํานั้นอยูํที่ไหน ตรงไหน จุดใดเป็นจุดเสี่ยง จะได๎เตรียมการปฺองกันไว๎กํอน 

2. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ํา (Self-Rescue) ทักษะแรก ก็คือ วํายน้ําให๎เป็น จะเคลื่อนที่
ไปในน้ําด๎วยทําอะไรก็ได๎ ทักษะการวํายน้ํามาตรฐานมี 4 ทํา คือ ฟรีสไตล๑ กบ กรรเชียง ผีเสื้อ ทักษะที่ 2 
คือ การวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด คือสุดยอดวิชา ที่จะทําให๎คนเราไมํจมน้ําตาย ได๎แกํ ทักษะการลอยตัว
แบบตํางๆ และการรู๎จักนําอุปกรณ๑ตํางๆ ที่อยูํกับตัวเรามาเป็นชูชีพ เชํน รองเท๎าแตะฟองน้ํา ขวดน้ําดื่ม
พลาสติก เป็นต๎น 

3. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้ํา (Water Rescue)   คือ การชํวยคนตกน้ําหรือคน
จมน้ํา ด๎วยวิธีที่ถูกต๎องและปลอดภัย สําหรับทุกคน ทุกระดับอายุ ตั้งแตํเด็กเล็กๆ คนวํายน้ําไมํเป็นไป
จนถึงผู๎ใหญํที่วํายน้ําเกํงๆ ให๎รู๎จักวิธีการชํวยผู๎ประสบภัยทางน้ํา ซึ่งได๎แกํ การร๎องเรียกให๎คนอื่นหรือ
ผู๎ใหญํชํวย การชํวยด๎วยการโยนอุปกรณ๑ การชํวยด๎วยการยื่นอุปกรณ๑ การลงน้ําวํายน้ําออกไปชํวย
ผู๎ประสบภัย เราชํวยอยํางไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง 2 ฝูาย  

4. การปฐมพยาบาล การกู๎ ชี พด๎ วยการผายปอดและนวดหัว ใจ ( Cardio-Pulmonary
Resuscitation) จะกลําวถึงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให๎รู๎และเข๎าใจเหตุและผลวํา ทําไมการผายปอดจึงสามารถ
ชํวยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให๎แกํผู๎ประสบภัย  

มนุษย๑ไมํสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ถ๎าขาดน้ํา ดังนั้นจงอยําให๎น้ําเป็นฆาตกรครําชีวิตมนุษย๑ มา
ชํวยกันสร๎างวัคซีนปฺองกันภัยในชํวงปิดเทอม ด๎วยการเรียนหลักสูตรการวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดกันเถอะ 

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

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

นักดูดาว 

ชายคนหนึ่งมีความสนใจในเรื่องของดวงดาวเป็นอยํางมาก  เขาศึกษาโหราศาสตร๑และเรียนรู๎
อิทธิพลของดวงดาวจนแตกฉาน  ในคือวันหนึ่งเขาออกไปเฝฺาสังเกตวิถีการโคจรของดวงดาวตั้งแตํหัวค่ํา
จนดึก 

เขาเดินแหงนหน๎ามองท๎องฟฺา เท๎าก็เดินไปเรื่อย ๆ โดยไมํทันระวังตัว เขาพลัดตกลงในหนองน้ํา
ข๎างทาง เขาตะโกนร๎องขอความชํวยเหลือจนเสียงแหบแห๎ง  กวําจะมีคนผํานมาชํวยดึงเขาขึ้นจากหนองน้ํา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ต๎องรู๎จักตนเองและการดําเนินชีวิตของตนเองกํอน จึงจะไปรู๎ของผู๎อื่น 
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ใบความรู้ 
การป้องกันอุบัติภัยทางน้ า 

การจมน้ําเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตในเด็ก พบวําเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปีทั่วโลก เสียชีวิต
จากการจมน้ําถึง ปีละ 230,000 คน และเด็กที่เสียชีวิตสํวนใหญํ วํายน้ําไมํเป็น และบางคนแม๎วํายน้ําเป็น
แตํกลับไมํสามารถวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดได๎เมื่อยามคับขัน  

ในปี 2552 ชํวงปิดเทอมตั้งแตํเดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีเด็กไทยจมน้ําเสียชีวิตเกือบ 500 ราย 
(เฉลี่ยวันละ 6 ราย) ชํวงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือชํวงเที่ยงถึงหกโมงเย็น จากการสํารวจเด็กไทยอายุ      
ต่ํากวํา 15 ปี จํานวนกวํา 13 ล๎านคน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2548 - 2552) พบวําเด็กไทย 100 คน จะวํายน้ําเป็น
เพียง 17 คน โดยเด็กสํวนใหญํเรียนวํายน้ําเมื่ออายุ 9 ปีขึ้นไป 

กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดให๎วันเสาร๑แรกของเดือนมีนาคม เป็นวันรณรงค๑ปฺองกันเด็กจมน้ํา
ของประเทศไทย เริ่มตั้งแตํปี 2553 เป็นต๎นไป โดยมุํงหวังให๎เด็กอายุ 6 ปี ต๎องสามารถวํายน้ําเพื่อเอาชีวิต
รอดได๎ โดยตั้งเปฺาหมายภายใน 10 ปีข๎างหน๎า  เด็กไทยที่อายุครบ 7 ปีจะสามารถวํายน้ําเป็นทุกคน  
เพื่อลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ําปีละ 100 คนเป็นอยํางน๎อย การเรียนวํายน้ําจึงเป็นวัคซีน
ปฺองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําได๎ดีที่สุด แตํการวํายน้ําเป็นกับการวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นแตกตํางกัน 
ดังนี้ 

การวํายน้ําเพื่อการแขํงขัน (Competition swimming) คือ การวํายน้ํา 4 ทํามาตรฐาน คือ 
ทําฟรีสไตล๑ ทํากบ ทํากรรเชียง ทําผีเสื้อ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช๎สอนวํายน้ํามาตั้งแตํ 40-50 ปีที่แล๎ว แตํคน
ที่สามารถวํายน้ําเป็นทั้ง 4 ทํามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในน้ําไมํได๎ แม๎จะวํายน้ําเป็นก็ชํวยคนตกน้ําไมํเป็น 
ถูกคนตกน้ํากอดจมน้ําตายไปด๎วยก็เยอะ ไมํรู๎จักวิธีที่จะดูแลปฺองกันอุบัติภัยทางน้ําเมื่อต๎องทํากิจกรรม
ทางน้ําหรือเดินทางทํองเที่ยว ซึ่งล๎วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางน้ํา (ทั้งคนที่วํายน้ําเป็น
และไมํเป็น) 

การวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival swimming) จะไมํเน๎นการสอนทําวํายน้ํา 4 ทํามาตรฐาน 
แตํจะเน๎นวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ํากํอน ได๎แกํ การลอยตัวทําตํางๆทั้งแบบนอนหงาย นอนคว่ํา ลูกหมาตกน้ํา
สร๎างความคุ๎นเคยกับน้ํา ทักษะการหายใจสําหรับการวํายน้ํา (Bobbing หรือ Proper Breathing) 
การเคลื่อนที่ไปในน้ําด๎วยการเดิน การลอยตัวเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในน้ําด๎วยทําคว่ําตัวและทําหงายตัว 
(ทําเตะเท๎าคว่ํา    ทําเตะเท๎าหงาย) 

การวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ไมํใชํการเรียนวํายน้ําเพียงอยํางเดียว แตํเพื่อความปลอดภัยทางน้ํา
จะต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับเรื่องตํางๆดังนี้ 

1. ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge)  ได๎แกํเรื่องทั่วๆไป
เกี่ยวกับภัยอันตรายทางน้ําที่มี และที่อาจเกิดขึ้นได๎ภายในบ๎านพัก (จมน้ําในถังสี กะละมังซักผ๎า โอํงน้ํา) 
รอบ ๆ บริเวณบ๎าน (แอํงน้ําใต๎ถุนบ๎าน) แหลํงน้ําเสี่ยงในชุมชน (ฝาทํอระบายน้ําชํารุด ไมํได๎ปิด ขุดบํอ
เพื่อทําการกํอสร๎าง คันคอนกรีตขอบรางระบายน้ําในชุมชน) จนถึงอันตรายทางน้ําจากการเดินทางและ
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ทํองเที่ยว รวมทั้งการทํากิจกรรมทางน้ําตํางๆ (การเลํนเรือใบ ตกปลา พายเรือ ดําน้ํา) เปฺาหมายเพื่อให๎
ทุกคนรู๎วํา ภัยอันตรายทางน้ํานั้นอยูํที่ไหน ตรงไหน จุดใดเป็นจุดเสี่ยง จะได๎เตรียมการปฺองกันไว๎กํอน 

2. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ํา (Self-Rescue) ทักษะแรก ก็คือ วํายน้ําให๎เป็น จะเคลื่อนที่
ไปในน้ําด๎วยทําอะไรก็ได๎ ทักษะการวํายน้ํามาตรฐานมี 4 ทํา คือ ฟรีสไตล๑ กบ กรรเชียง ผีเสื้อ ทักษะที่ 2 
คือ การวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด คือสุดยอดวิชา ที่จะทําให๎คนเราไมํจมน้ําตาย ได๎แกํ ทักษะการลอยตัว
แบบตํางๆ และการรู๎จักนําอุปกรณ๑ตํางๆ ที่อยูํกับตัวเรามาเป็นชูชีพ เชํน รองเท๎าแตะฟองน้ํา ขวดน้ําดื่ม
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3. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้ํา (Water Rescue)   คือ การชํวยคนตกน้ําหรือคน
จมน้ํา ด๎วยวิธีที่ถูกต๎องและปลอดภัย สําหรับทุกคน ทุกระดับอายุ ตั้งแตํเด็กเล็กๆ คนวํายน้ําไมํเป็นไป
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มนุษย๑ไมํสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ถ๎าขาดน้ํา ดังนั้นจงอยําให๎น้ําเป็นฆาตกรครําชีวิตมนุษย๑ มา
ชํวยกันสร๎างวัคซีนปฺองกันภัยในชํวงปิดเทอม ด๎วยการเรียนหลักสูตรการวํายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดกันเถอะ 

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

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

นักดูดาว 

ชายคนหนึ่งมีความสนใจในเรื่องของดวงดาวเป็นอยํางมาก  เขาศึกษาโหราศาสตร๑และเรียนรู๎
อิทธิพลของดวงดาวจนแตกฉาน  ในคือวันหนึ่งเขาออกไปเฝฺาสังเกตวิถีการโคจรของดวงดาวตั้งแตํหัวค่ํา
จนดึก 

เขาเดินแหงนหน๎ามองท๎องฟฺา เท๎าก็เดินไปเรื่อย ๆ โดยไมํทันระวังตัว เขาพลัดตกลงในหนองน้ํา
ข๎างทาง เขาตะโกนร๎องขอความชํวยเหลือจนเสียงแหบแห๎ง  กวําจะมีคนผํานมาชํวยดึงเขาขึ้นจากหนองน้ํา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ต๎องรู๎จักตนเองและการดําเนินชีวิตของตนเองกํอน จึงจะไปรู๎ของผู๎อื่น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที ่3   การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่   6   วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดบาดแผล  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น เมื่อมีบาดแผลที่เกิดจากแมลงหรือสัตว๑มีพิษกัด

ตํอยได ๎
1.2  สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น เมื่อถูกไฟไหม๎ น้ําร๎อนลวก และเป็นลมแดดได๎ 

2. เนื้อหา
2.1  การปฐมพยาบาลเมื่อถกูแมลงหรอืสัตว๑มพีิษกัดตอํย 
2.2  การปฐมพยาบาลเมื่อถกูไฟไหม๎ น้ํารอ๎นลวก เป็นลมแดด 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ภาพแมลงและสัตว๑ทีม่ีพิษ 
3.3  ใบความรู๎เรื่องการปฐมพยาบาล 
3.4  ยาที่ใช๎ในการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น ยาดม ยาหมํอง ยาสฟีัน น้าํปูนใส บัวหมิะ ฯลฯ 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พธิีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือ เกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 
      - ลูกเสือเรยีนรู๎จากกิจกรรมฐานสาธิตดังนี้ 

ฐานที่ 1  วิธีปฐมพยาบาลเมือ่ถูกแมลงมีพิษกัดตํอย 
ฐานที่ 2  วิธีปฐมพยาบาลเมือ่ถูกงูและสนุัขกดั 
ฐานที่ 3  วิธีปฐมพยาบาลเมือ่ถูกไฟไหม๎ น้ําร๎อนลวก 
ฐานที่ 4  วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลมแดด 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต และตรวจสอบการปฏิบัติปฐมพยาบาลในแตํละฐานกิจกรรม และครบทุกฐานกิจกรรม 
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6. คุณธรรม
6.1 ความพอเพียง 
6.2 รับผิดชอบ 
6.3 อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 

 เพลง 
ปฐมพยาบาล 

 นักปฐมพยาบาล งานของเราเบื้องตน๎ 
คือคดิจะชํวยคน  ที่ปูวยกะทันหนั 
หากใจหยุดเตน๎  ก็นวดเฟนฺและผายปอดพลัน 
เลือดออกมากนัน้  เร็วไวห๎ามไวก๎ํอน 
จับนอนตะแคง เครื่องแตํงกายนัน้ชํวยคลายผํอน 
ซบเซาเฝฺานอน  ห๎ามให๎ยาให๎อาหาร 
ให๎ความอุํนพอ และรีบตามหมอจัดการ 
เราต๎องชํวยพยาบาล กํอนนาํสํงหมอ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ผู้ก ากับลูกเสือแปลความจากค าประพันธ์ 

 พฤกษภกาสร อีกกุญชรอนัปลดปลง 
โททนต๑เสนํงคง สําคัญหมายในกายม ี
นรชาติวางวาย มลายสิน้ทั้งอนิทรีย๑ 
สถิติทั่วแตํชั่วดี ประดับไว๎ในโลกา 

บรรดาสัตว๑เมื่อตายแล๎ว ยังทิ้งหนังและเขาไว๎เป็นประโยชน๑ สํวนมนษุย๑เมือ่ตายแล๎วไมํมอีะไรที่
จะเกิดประโยชน๑แกํชนรุํนหลัง นอกจากคุณความดีที่ได๎กระทําเมื่อยังมีชีวิตอยูํเทํานัน้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ความดีไมมํีสูญหาย 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ความดีไมมํีสูญหาย 
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ใบความรู้ 
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลจากสัตว ์แมลง และไฟไหม้น้ าร้อนลวก 

การปฐมพยาบาลเมื่อแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย 
1. แมลงที่มีเหล็กใน

แมลงหลายชนิดมีเหล็กใน เชํน ผึ้ง ตํอ แตน เป็นต๎น เมื่อตํอยแล๎วมักจะทิ้งเหล็กในไว๎ภายใน
เหล็กในจะมีพิษ พิษของแมลงพวกนี้มักมีฤทธิ์ที่เป็นกรด บริเวณที่ถูกตํอยจะบวมแดง คัน และปวด 
อาการปวดจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับสิ่งตํอไปนี้ 

 (1) บริเวณที่ถูกตํอย ถ๎าถูกตํอยอวัยวะที่สําคัญ เชํน หน๎าหรือคอ จะทําให๎คอบวม หายใจไมํออก 
แตํถ๎าถูกตํอยบริเวณแขน ขา อาการเจ็บปวดก็จะไมํมากนัก 

 (2) จํานวนแมลงที่ตํอยหรือจํานวนครั้งที่ถูกตํอย ถ๎าถูกแมลงเพียงตัวเดียวตํอยแหํงเดียว     
ก็มักจะมีอาการน๎อยมาก แตํถ๎าถูกแมลงทั้งฝูงรุมตํอย จะมีอาการเจ็บปวดมากจนหมดสติ บางครั้งอาจถึง
เสียชีวิตได๎ 

 (3) สภาพรํางกายของแตํละบุคคล คนที่มีภูมิแพ๎เมื่อได๎รับสารพิษของแมลงที่ตํอยจะมีอาการ
รุนแรงมากกวําคนปกติ บางครั้งถ๎าแก๎ไขไมํทันอาจถึงตายได๎ 

วิธีปฐมพยาบาล 
1. พยายามเอาเหล็กในออกให๎หมด โดยใช๎วัตถุที่มีรู เชํน ลูกกุญแจ กดลงไปตรงรอยที่ถูกตํอย

เหล็กในจะโผลํขึ้นมาให๎คีบออกได๎ 
2. ใช๎ผ๎าชุบน้ํายาที่มีฤทธิ์เป็นดํางอํอนๆ เชํน น้ําแอมโมเนีย น้ําโซดาไบคาร๑บอเนต น้ําปูนใส

ทาบริเวณแผลให๎ทั่วเพื่อฆําฤทธิ์กรดที่ตกค๎างอยูํในแผล 
3. อาจใช๎น้ําแข็งประคบบริเวณที่ถูกตํอยถ๎าแผลบวมมาก
4. ถ๎ามีอาการปวดให๎รีบรับประทานยาแก๎ปวด ถ๎าคันหรือผิวหนังมีผื่นขึ้นให๎รับประทานยาแก๎แพ๎
5. ถ๎าอาการไมํทุเลาลง ควรไปพบแพทย๑

2. แมงป่อง หรือตะขาบ
ผู๎ที่ถูกแมงปูองตํอย หรือถูกตะขาบกัด จะมีอาการเจ็บปวดมากกวําถูกแมลงชนิดอื่นตํอย

เพราะแมงปูองและตะขาบมีพิษมากกวําบางคนที่แพ๎สัตว๑ประเภทนี้อาจมีอาการปวดและบวมมาก มีไข๎สูง 
คลื่นไส๎ อาเจียน บางคนมีอาการเกร็งของกล๎ามเนื้อและชักด๎วย 

วิธีปฐมพยาบาล 
1. ใช๎สายรัดหรือขันชะเนาะเหนือบริเวณบาดแผล เพื่อปฺองกันไมํให๎พิษแพรํกระจายออกไป
2. พยายามทําให๎เลือดไหลออกจากบาดแผลให๎มากที่สุด อาจทําได๎หลายวิธี เชํน เอามือบีบ

เอาวัตถุที่มีรูกดให๎แผลอยูํตรงรูพอดี เลือดจะได๎พาเอาพิษออกมาด๎วย 
3. ใช๎แอมโมเนียหอม หรือทิงเจอร๑ไอโอดีน 2.5% ทาบริเวณแผลให๎ทั่ว
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4. ถ๎ามีอาการบวมอักเสบและปวดมาก ใช๎ก๎อนน้ําแข็งประคบบริเวณแผล เพื่อชํวยบรรเทา
ความปวด และอาจให๎รับประทานยาแก๎ปวดด๎วย 

5. ถ๎าอาการยังไมํทุเลา ต๎องรีบนําสํงแพทย๑

3. แมงกะพรุนไฟ
แมงกะพรุนไพเป็นสัตว๑ทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสารพิษอยูํที่หนวดของมัน แมงกะพรุนไฟ

มีสีน้ําตาล เมื่อคนไปสัมผัสตัวแมงกะพรุนไฟ มันจะปลํอยพิษออกมาถูกผิวหนัง ทําให๎รู๎สึกปวดแสบปวด
ร๎อนมาก ผิวหนังจะเป็นผ่ืนไหม๎ บวมพองและแตกออก แผลจะหายช๎า ถ๎าถูกพิษมากๆ จะมีอาการ
รุนแรงถึงกับเป็นลมหมดสติ และอาจถึงตายได๎ 

วิธีปฐมพยาบาล 
1. ใช๎ผ๎าเช็ดตัวหรือทรายขัดถูบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุนไฟ เพื่อเอาพิษที่ค๎างอยูํออกหรือใช๎

ผักบุ๎งทะเลซึ่งหางํายและมีอยูํในบริเวณชายทะเล โดยนํามาล๎างให๎สะอาดตําปิดบริเวณแผลไว๎ 
2. ใช๎น้ํายาที่มีฤทธิ์เป็นดําง เชํน น้ําแอมโมเนีย หรือน้ําปูนใส ชุบสําลีปิดบริเวณผิวหนังสํวน

นั้นนานๆ เพื่อฆําฤทธิ์กรดจากพิษของแมงกะพรุนไฟ 
3. ให๎รับประทานยาแก๎ปวด
4. ถ๎าอาการยังไมํทุเลา ให๎รีบนําสํงแพทย๑โดยเร็ว

4. สุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ๎า เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถติดตํอและแพรํกระจายไปยังสัตว๑ที่เลี้ยง

ลูกด๎วยนมตํางๆ ได๎หลายชนิด เชํน สุนัข ค๎างคาว ลิง แมว หมู วัว ควาย ม๎า แกะ แพะ หนู ฯลฯ 
แตํเนื่องจากโรคนี้สํวนใหญํมักจะเป็นกับสุนัขมากกวําสัตว๑อื่น ดังนั้น จึงเรียกโรคนี้วํา โรคพิษสุนัขบ้า 
เมื่อสัตว๑ที่เป็นโรคนี้ไปกัดหรือขํวนสัตว๑ใด เชื้อไวรัสที่อยูํในน้ําลายของสัตว๑นั้นก็จะเข๎าสูํรํางกายของสัตว๑
ที่ถูกกัดหรือขํวน แล๎วทําให๎เป็นโรคพิษสุนัขบ๎าหรือสัตว๑ที่เป็นโรค 
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ใบความรู้ 
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลจากสัตว ์แมลง และไฟไหม้น้ าร้อนลวก 

การปฐมพยาบาลเมื่อแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย 
1. แมลงที่มีเหล็กใน

แมลงหลายชนิดมีเหล็กใน เชํน ผึ้ง ตํอ แตน เป็นต๎น เมื่อตํอยแล๎วมักจะทิ้งเหล็กในไว๎ภายใน
เหล็กในจะมีพิษ พิษของแมลงพวกนี้มักมีฤทธิ์ที่เป็นกรด บริเวณที่ถูกตํอยจะบวมแดง คัน และปวด 
อาการปวดจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับสิ่งตํอไปนี้ 

 (1) บริเวณที่ถูกตํอย ถ๎าถูกตํอยอวัยวะที่สําคัญ เชํน หน๎าหรือคอ จะทําให๎คอบวม หายใจไมํออก 
แตํถ๎าถูกตํอยบริเวณแขน ขา อาการเจ็บปวดก็จะไมํมากนัก 

 (2) จํานวนแมลงที่ตํอยหรือจํานวนครั้งที่ถูกตํอย ถ๎าถูกแมลงเพียงตัวเดียวตํอยแหํงเดียว     
ก็มักจะมีอาการน๎อยมาก แตํถ๎าถูกแมลงทั้งฝูงรุมตํอย จะมีอาการเจ็บปวดมากจนหมดสติ บางครั้งอาจถึง
เสียชีวิตได๎ 

 (3) สภาพรํางกายของแตํละบุคคล คนที่มีภูมิแพ๎เมื่อได๎รับสารพิษของแมลงที่ตํอยจะมีอาการ
รุนแรงมากกวําคนปกติ บางครั้งถ๎าแก๎ไขไมํทันอาจถึงตายได๎ 

วิธีปฐมพยาบาล 
1. พยายามเอาเหล็กในออกให๎หมด โดยใช๎วัตถุที่มีรู เชํน ลูกกุญแจ กดลงไปตรงรอยที่ถูกตํอย

เหล็กในจะโผลํขึ้นมาให๎คีบออกได๎ 
2. ใช๎ผ๎าชุบน้ํายาที่มีฤทธิ์เป็นดํางอํอนๆ เชํน น้ําแอมโมเนีย น้ําโซดาไบคาร๑บอเนต น้ําปูนใส

ทาบริเวณแผลให๎ทั่วเพื่อฆําฤทธิ์กรดที่ตกค๎างอยูํในแผล 
3. อาจใช๎น้ําแข็งประคบบริเวณที่ถูกตํอยถ๎าแผลบวมมาก
4. ถ๎ามีอาการปวดให๎รีบรับประทานยาแก๎ปวด ถ๎าคันหรือผิวหนังมีผื่นขึ้นให๎รับประทานยาแก๎แพ๎
5. ถ๎าอาการไมํทุเลาลง ควรไปพบแพทย๑

2. แมงป่อง หรือตะขาบ
ผู๎ที่ถูกแมงปูองตํอย หรือถูกตะขาบกัด จะมีอาการเจ็บปวดมากกวําถูกแมลงชนิดอื่นตํอย

เพราะแมงปูองและตะขาบมีพิษมากกวําบางคนที่แพ๎สัตว๑ประเภทนี้อาจมีอาการปวดและบวมมาก มีไข๎สูง 
คลื่นไส๎ อาเจียน บางคนมีอาการเกร็งของกล๎ามเนื้อและชักด๎วย 

วิธีปฐมพยาบาล 
1. ใช๎สายรัดหรือขันชะเนาะเหนือบริเวณบาดแผล เพื่อปฺองกันไมํให๎พิษแพรํกระจายออกไป
2. พยายามทําให๎เลือดไหลออกจากบาดแผลให๎มากที่สุด อาจทําได๎หลายวิธี เชํน เอามือบีบ

เอาวัตถุที่มีรูกดให๎แผลอยูํตรงรูพอดี เลือดจะได๎พาเอาพิษออกมาด๎วย 
3. ใช๎แอมโมเนียหอม หรือทิงเจอร๑ไอโอดีน 2.5% ทาบริเวณแผลให๎ทั่ว

48 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

4. ถ๎ามีอาการบวมอักเสบและปวดมาก ใช๎ก๎อนน้ําแข็งประคบบริเวณแผล เพื่อชํวยบรรเทา
ความปวด และอาจให๎รับประทานยาแก๎ปวดด๎วย 

5. ถ๎าอาการยังไมํทุเลา ต๎องรีบนําสํงแพทย๑

3. แมงกะพรุนไฟ
แมงกะพรุนไพเป็นสัตว๑ทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสารพิษอยูํที่หนวดของมัน แมงกะพรุนไฟ

มีสีน้ําตาล เมื่อคนไปสัมผัสตัวแมงกะพรุนไฟ มันจะปลํอยพิษออกมาถูกผิวหนัง ทําให๎รู๎สึกปวดแสบปวด
ร๎อนมาก ผิวหนังจะเป็นผื่นไหม๎ บวมพองและแตกออก แผลจะหายช๎า ถ๎าถูกพิษมากๆ จะมีอาการ
รุนแรงถึงกับเป็นลมหมดสติ และอาจถึงตายได๎ 

วิธีปฐมพยาบาล 
1. ใช๎ผ๎าเช็ดตัวหรือทรายขัดถูบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุนไฟ เพื่อเอาพิษที่ค๎างอยูํออกหรือใช๎

ผักบุ๎งทะเลซึ่งหางํายและมีอยูํในบริเวณชายทะเล โดยนํามาล๎างให๎สะอาดตําปิดบริเวณแผลไว๎ 
2. ใช๎น้ํายาที่มีฤทธิ์เป็นดําง เชํน น้ําแอมโมเนีย หรือน้ําปูนใส ชุบสําลีปิดบริเวณผิวหนังสํวน

นั้นนานๆ เพื่อฆําฤทธิ์กรดจากพิษของแมงกะพรุนไฟ 
3. ให๎รับประทานยาแก๎ปวด
4. ถ๎าอาการยังไมํทุเลา ให๎รีบนําสํงแพทย๑โดยเร็ว

4. สุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ๎า เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถติดตํอและแพรํกระจายไปยังสัตว๑ที่เลี้ยง

ลูกด๎วยนมตํางๆ ได๎หลายชนิด เชํน สุนัข ค๎างคาว ลิง แมว หมู วัว ควาย ม๎า แกะ แพะ หนู ฯลฯ 
แตํเนื่องจากโรคนี้สํวนใหญํมักจะเป็นกับสุนัขมากกวําสัตว๑อื่น ดังนั้น จึงเรียกโรคนี้วํา โรคพิษสุนัขบ้า 
เมื่อสัตว๑ที่เป็นโรคนี้ไปกัดหรือขํวนสัตว๑ใด เชื้อไวรัสที่อยูํในน้ําลายของสัตว๑นั้นก็จะเข๎าสูํรํางกายของสัตว๑
ที่ถูกกัดหรือขํวน แล๎วทําให๎เป็นโรคพิษสุนัขบ๎าหรือสัตว๑ที่เป็นโรค 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 3    การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7    ชุมชนของฉัน เวลา   1   ช่ัวโม 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกชื่อสถานที่สําคัญในชุมชนของตนเองได๎ 
1.2  แนะนําทางไปยังสถานที่สําคัญในชุมชนของตนเองได๎ 

2. เนื้อหา
สถานที่สําคัญในชมุชนของตนเองที่ลูกเสอือยูํอาศัย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนที่สถานที่ในชุมชน / ตําบล / อําเภอ 
3.3  ใบกิจกรรม 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พธิีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือ เกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงสถานที่สําคัญ อาทิ แหลํงทํองเที่ยว โรงพยาบาล สถานีตํารวจ
สถานที่ราชการตําง ๆ ตลาด โรงเรียน ร๎านอาหาร วัด คลินิก เป็นต๎น

2) ผู๎กํากับลูกเสือหรือลูกเสือรุํนพี่นําลูกเสือไปสํารวจสถานที่สําคัญในชุมชน  สังเกตที่ตั้ง
 ระยะทางและเส๎นทางการเดินทางไปสถานที่นั้น หรือนําเสนอด๎วยภาพเคลื่อนไหว
(VDO)  สถานที่สําคัญประกอบการบรรยายก็ได๎ จะชํวยลดเวลาเรียนรู๎ลงและลูกเสือเรียนรู๎ได๎เร็ว

3) หมูํลูกเสือรํวมกันจัดทําแผนผัง/แผนที่ ที่ตั้งของสถานที่สําคัญโดยผู๎กํากับชํวยเพิ่มเติม
สถานที่ที่ลูกเสือไมํได๎ระบุในแผนที่ให๎ครบถ๎วนตามความจําเป็นและเหมาะสม

4) ลูกเสือนํากลับไปเขียนเป็นแผนที่ในยามวํางให๎สวยงาม ถูกต๎องตามทิศ ถนนและ
 เส๎นทาง เพื่อสะดวกสําหรับผู๎มาขอรับความชํวยเหลือสอบถามสถานที่ นําไปติดไว๎ใน
 สถานที่ที่เหมาะสม

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

50 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต 
5.2  ตรวจสอบผลงาน “แผนที่” ที่ลูกเสอืจัดทําขึ้น 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซือ่สัตย๑สจุริต 
6.3  รับผดิชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  7 

 เพลง 

เดินวนหาทิศ 

 เดินเอ๐ยเดินวนสี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนดิเธออยูํทิศอะไร 
ทุกคนโปรดได๎เขา๎ใจ  ใครอยูํทิศอะไรก็จงบอกมา 
หนึ่งสมพรเธออยูํทิศเหนือ สองบุญเหลือเธออยูํทิศใต ๎
สามตะวันออกสมใจจาํไว ๎ สี่บุญให๎อยูทํิศตะวันตกเอย 

 เกม 
 วิ่งหาทิศ 

วิธีการเล่น 
1. เขียนวงกลมพื้นที่รัศมีประมาณ 3 เมตร แล๎วลากเส๎นรัศมี 8 ทิศ
2. ให๎ลูกเสือยืนอยูํตรงปลายเส๎นที่ลากรัศมีเส๎นละ 1 จุด รวม 8 จุด และให๎ลูกเสือยืนตรงกลาง

จุดศูนย๑กลางวงกลมอีก 1 จุด
3. เริ่มเลํนโดยผู๎กํากับลูกเสือเอํยชื่อทิศ ครั้งละ 3 ทิศ เชํน ทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันตก

เมื่อผู๎เลํนได๎ฟังจบ ผู๎เลํนต๎องวิ่งสลับที่ไปยังจุดอื่น และผู๎ที่ยืนอยูํจุดศูนย๑กลางจะต๎องวิ่งไป
อยูํแทนที่คนอื่นให๎ได๎ที่จุดใดจุดหนึ่ง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 3    การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7    ชุมชนของฉัน เวลา   1   ช่ัวโม 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกชื่อสถานที่สําคัญในชุมชนของตนเองได๎ 
1.2  แนะนําทางไปยังสถานที่สําคัญในชุมชนของตนเองได๎ 

2. เนื้อหา
สถานที่สําคัญในชมุชนของตนเองที่ลูกเสอือยูํอาศัย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนที่สถานที่ในชุมชน / ตําบล / อําเภอ 
3.3  ใบกิจกรรม 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พธิีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือ เกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงสถานที่สําคัญ อาทิ แหลํงทํองเที่ยว โรงพยาบาล สถานีตํารวจ
สถานที่ราชการตําง ๆ ตลาด โรงเรียน ร๎านอาหาร วัด คลินิก เป็นต๎น

2) ผู๎กํากับลูกเสือหรือลูกเสือรุํนพี่นําลูกเสือไปสํารวจสถานที่สําคัญในชุมชน  สังเกตที่ตั้ง
 ระยะทางและเส๎นทางการเดินทางไปสถานที่นั้น หรือนําเสนอด๎วยภาพเคลื่อนไหว
(VDO)  สถานที่สําคัญประกอบการบรรยายก็ได๎ จะชํวยลดเวลาเรียนรู๎ลงและลูกเสือเรียนรู๎ได๎เร็ว

3) หมูํลูกเสือรํวมกันจัดทําแผนผัง/แผนที่ ที่ตั้งของสถานที่สําคัญโดยผู๎กํากับชํวยเพิ่มเติม
สถานที่ที่ลูกเสือไมํได๎ระบุในแผนที่ให๎ครบถ๎วนตามความจําเป็นและเหมาะสม

4) ลูกเสือนํากลับไปเขียนเป็นแผนที่ในยามวํางให๎สวยงาม ถูกต๎องตามทิศ ถนนและ
 เส๎นทาง เพื่อสะดวกสําหรับผู๎มาขอรับความชํวยเหลือสอบถามสถานที่ นําไปติดไว๎ใน
 สถานที่ที่เหมาะสม

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

50 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต 
5.2  ตรวจสอบผลงาน “แผนที่” ที่ลูกเสอืจัดทําขึ้น 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซือ่สัตย๑สจุริต 
6.3  รับผดิชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  7 

 เพลง 

เดินวนหาทิศ 

 เดินเอ๐ยเดินวนสี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนดิเธออยูํทิศอะไร 
ทุกคนโปรดได๎เขา๎ใจ  ใครอยูํทิศอะไรก็จงบอกมา 
หนึ่งสมพรเธออยูํทิศเหนือ สองบุญเหลือเธออยูํทิศใต ๎
สามตะวันออกสมใจจาํไว ๎ สี่บุญให๎อยูทํิศตะวันตกเอย 

 เกม 
 วิ่งหาทิศ 

วิธีการเล่น 
1. เขียนวงกลมพื้นที่รัศมีประมาณ 3 เมตร แล๎วลากเส๎นรัศมี 8 ทิศ
2. ให๎ลูกเสือยืนอยูํตรงปลายเส๎นที่ลากรัศมีเส๎นละ 1 จุด รวม 8 จุด และให๎ลูกเสือยืนตรงกลาง

จุดศูนย๑กลางวงกลมอีก 1 จุด
3. เริ่มเลํนโดยผู๎กํากับลูกเสือเอํยชื่อทิศ ครั้งละ 3 ทิศ เชํน ทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันตก

เมื่อผู๎เลํนได๎ฟังจบ ผู๎เลํนต๎องวิ่งสลับที่ไปยังจุดอื่น และผู๎ที่ยืนอยูํจุดศูนย๑กลางจะต๎องวิ่งไป
อยูํแทนที่คนอื่นให๎ได๎ที่จุดใดจุดหนึ่ง
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4. ผู๎ที่ไมํมีจุดที่ยืนทั้ง 8 ทิศ จะเป็นผู๎ออกจากการแขํงขันแล๎วให๎สมาชิกที่อยูํนอกวงมาอยูํ
ประจําที่เลํนแทน หมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนมั่นใจวําลูกเสือจําตําแหนํงทิศตามที่ผู๎กํากบัเอยํ
ทั้ง 8 ทิศได๎อยํางถูกต๎อง

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

อย่าลืมขอบคุณ 

อยําลืมขอบคุณคนสองคนที่เข๎ามาในชีวิตของเรา 
คนที่ 1  คนดีดีที่ชํวยให๎เรามคีวามเชือ่มันในตัวเอง 

     ชํวยให๎เราชุํมชื่นด๎วยคําชมของเขา 
คนที่ 2  คนแยํๆ ที่ชํวยให๎เราเขม๎แข็งขึ้น จิตใจมั่นคง 

 รู๎วําตัวเองยังต๎องพัฒนาตอํไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  จงขอบคุณคนที่ชื่นชมเรา เห็นคุณคาํของตัวเรา และยิ่งต๎องขอบคุณบุคคลที่ติติงเรา 
   เพือ่ให๎เราได๎พจิารณาตัวเอง และรู๎สิ่งบกพรํองของตัวเอง นําไปพัฒนาตัวเองตอํไป 

52 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบกิจกรรมแบบบันทึกกิจกรรม (ส าหรับลูกเสือ) 

 ก.  ในท้องถิ่นของข้าพเจ้ามีสถานที่ที่ส าคัญดังนี ้
1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

9. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

10. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

ข.  ข้าพเจ้าได้ออกไปส ารวจในสถานที่จริงแล้วผลจากการส ารวจดังนี้ 

ที่ สถานที่ที่ไปส ารวจ มีความส าคัญอย่างไร 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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4. ผู๎ที่ไมํมีจุดที่ยืนทั้ง 8 ทิศ จะเป็นผู๎ออกจากการแขํงขันแล๎วให๎สมาชิกที่อยูํนอกวงมาอยูํ
ประจําที่เลํนแทน หมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนมั่นใจวําลูกเสือจําตําแหนํงทิศตามที่ผู๎กํากบัเอยํ
ทั้ง 8 ทิศได๎อยํางถูกต๎อง

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

อย่าลืมขอบคุณ 

อยําลืมขอบคุณคนสองคนที่เข๎ามาในชีวิตของเรา 
คนที่ 1  คนดีดีที่ชํวยให๎เรามคีวามเชือ่มันในตัวเอง 

     ชํวยให๎เราชุํมชื่นด๎วยคําชมของเขา 
คนที่ 2  คนแยํๆ ที่ชํวยให๎เราเขม๎แข็งขึ้น จิตใจมั่นคง 

 รู๎วําตัวเองยังต๎องพัฒนาตอํไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  จงขอบคุณคนที่ชื่นชมเรา เห็นคุณคาํของตัวเรา และยิ่งต๎องขอบคุณบุคคลที่ติติงเรา 
   เพือ่ให๎เราได๎พจิารณาตัวเอง และรู๎สิ่งบกพรํองของตัวเอง นําไปพัฒนาตัวเองตอํไป 
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ใบกิจกรรมแบบบันทึกกิจกรรม (ส าหรับลูกเสือ) 
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9. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ

10. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ
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ใบความรู้ 
การส ารวจและการเยือนสถานที่ใกล้เคียง 

สิ่งแวดล๎อมมีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตของมนุษย๑ ดังนั้นการอาศัยอยูํในแตํละท๎องถิ่น ลูกเสือ
จําเป็นต๎องรู๎จักท๎องถิ่นของตนเอง  และสังเกตเห็นคุณคําของสิ่งเหลํานั้นได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งสถานที่
สําคัญตํางๆ ซึ่งจะใช๎บริการลูกเสือจําเป็นต๎องรู๎จักการสํารวจและการเยือนสถานที่เหลํานั้น เพื่อจะได๎ใช๎
บริการนั้นได๎ถูกต๎องและสามารถแนะนําผู๎อื่นให๎ใช๎บริการได๎ด๎วย 

สถานที่ที่ควรส ารวจ 
1. สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  เชํน  วัด โบสถ๑  มัสยดิ  ศาลเจา๎ ศาสนสถานตํางๆ
2. สถานที่ราชการ เชํน โรงเรียน สถานีตํารวจ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล

สถานีดับเพลิง การประปา การไฟฟฺา ไปรษณีย๑ โทรศัพท๑ สถานีรถไฟ เทศบาล อําเภอ ศาล
เรือนจํา ศาลากลาง

3. สถานที่ที่สาํคัญตํางๆ  เชํน  สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑  โบราณสถาน  สถานที่ทอํงเทีย่ว
4. สถานที่บริการอื่นๆ เชํน ทําเรอื สถานที่จอดรถโดยสาร ทําอากาศยาน ศูนย๑บริการจักรยาน

ศูนย๑วายุภักดิ์ ศูนย๑นเรนทร
5. ที่พักอาศัยบุคคลสําคัญของท๎องถิ่น  เชํน  บ๎านพักกํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  ประธานชุมชน อสม.

อพปร. บ๎านพักแพทย๑ประจําตาํบล  บ๎านพักนายอําเภอ  จวนผู๎วําราชการจงัหวัด

การขอความช่วยเหลือ 
1. เหตุดํวนหรือเหตุร๎ายแรง เชํน การทําร๎ายรํางกาย ปล๎นทรัพย๑ อุบัติเหตุควรแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่

ผู๎รับผิดชอบที่ใกล๎ที่สุดทราบ เชํน กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ตํารวจ ทหาร โทร 191, 199
2. เมื่อมีเหตุการณ๑เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เชํน ไฟไหม๎ ควรแจ๎งเทศบาล สุขาภิบาล หรือสถานีดับเพลิง

โทร 191, 199
3. ถ๎ามีความจําเป็นต๎องใช๎รถพยาบาลในการนําผู๎บาดเจ็บสํงโรงพยาบาลควรแจ๎งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล หรือขอความชํวยเหลือจากบุคคลใกล๎เคียง โทรตรง 1669 เป็น
รถกู๎ชีพของโรงพยาบาลทุกแหํง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 3    การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8    การบริการและช่วยเหลือผู้อื่น เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณของลูกเสือข๎อ 2 และกฎของลูกเสือข๎อ 3 ได๎ 

2. เนื้อหา
กิจกรรมที่ลกูเสอืสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคาํปฏิญาณของลูกเสือข๎อ 2 และกฎของลกูเสอืขอ๎ 3 

ได๎อยาํงเหมาะสม   

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง   
3.2  ใบความรู ๎
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

1)  ผู๎กํากับลูกเสือให๎ความรู๎เรื่องกิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณ
ของลูกเสือข๎อ2และกฎของลูกเสือข๎อ3ได๎อยํางเหมาะสม 

2)  ลูกเสือรํวมกันวางแผนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ในโรงเรียนและชุมชนของลกูเสือ”
เชํน 

-  จูงน๎องเข๎าหอ๎งเรียน 
-  ชํวยดูสาธารณะสมบัติในโรงเรียน 
-  รณรงค๑ในเรื่องสิ่งแวดลอ๎ม ความสะอาด ในบริเวณโรงเรียน และชุมชน    
-  การบริการชํวยเหลอืครู อาจารย๑ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญหรือบริการอื่นๆ 

3)  ผู๎กํากับให๎ลกูเสือสรุปแผนงานบริการของลูกเสอื
4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
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อพปร. บ๎านพักแพทย๑ประจําตาํบล  บ๎านพักนายอําเภอ  จวนผู๎วําราชการจงัหวัด

การขอความช่วยเหลือ 
1. เหตุดํวนหรือเหตุร๎ายแรง เชํน การทําร๎ายรํางกาย ปล๎นทรัพย๑ อุบัติเหตุควรแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่

ผู๎รับผิดชอบที่ใกล๎ที่สุดทราบ เชํน กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ตํารวจ ทหาร โทร 191, 199
2. เมื่อมีเหตุการณ๑เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เชํน ไฟไหม๎ ควรแจ๎งเทศบาล สุขาภิบาล หรือสถานีดับเพลิง

โทร 191, 199
3. ถ๎ามีความจําเป็นต๎องใช๎รถพยาบาลในการนําผู๎บาดเจ็บสํงโรงพยาบาลควรแจ๎งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล หรือขอความชํวยเหลือจากบุคคลใกล๎เคียง โทรตรง 1669 เป็น
รถกู๎ชีพของโรงพยาบาลทุกแหํง

54 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 3    การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8    การบริการและช่วยเหลือผู้อื่น เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณของลูกเสือข๎อ 2 และกฎของลูกเสือข๎อ 3 ได๎ 

2. เนื้อหา
กิจกรรมที่ลกูเสอืสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคาํปฏิญาณของลูกเสือข๎อ 2 และกฎของลกูเสอืขอ๎ 3 

ได๎อยาํงเหมาะสม   

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง   
3.2  ใบความรู ๎
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

1)  ผู๎กํากับลูกเสือให๎ความรู๎เรื่องกิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคําปฏิญาณ
ของลูกเสือข๎อ2และกฎของลูกเสือข๎อ3ได๎อยํางเหมาะสม 

2)  ลูกเสือรํวมกันวางแผนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ในโรงเรียนและชุมชนของลกูเสือ”
เชํน 

-  จูงน๎องเข๎าหอ๎งเรียน 
-  ชํวยดูสาธารณะสมบัติในโรงเรียน 
-  รณรงค๑ในเรื่องสิ่งแวดลอ๎ม ความสะอาด ในบริเวณโรงเรียน และชุมชน    
-  การบริการชํวยเหลอืครู อาจารย๑ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญหรือบริการอื่นๆ 

3)  ผู๎กํากับให๎ลกูเสือสรุปแผนงานบริการของลูกเสอื
4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
48คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 55 

สังเกตและเฝฺาดกูารเป็นนกับริการและการมีจิตอาสา  ตลอดกิจกรรม 
6. คุณธรรม

6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  ความกตัญ๒ ู
6.4  รับผิดชอบ 
6.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 

 เพลง 
บริการ 

บริการ  บริการ งานทีพ่วกเราทาํเป็นประจํา เราทําไปไมํเคยคิดรวนเร เฮ๎ (สรอ๎ย) (ซ้ํา) 
เก็บ กวาดเราทําทกุสิ่ง ไมํเคยคดิที่จะเบื่อ 
เพราะเรานี่เป็นลกูเสือ ชํวยเหลือหนา๎ที่บริการ (สรอ๎ย) 
เก็บกวาดเราทํา ทกุอยาํง สะอาดทกุทางที่ผําน 
หน๎าที่ทกุๆ สถาน เรานั้นบริการทั่วไป (สร๎อย) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
ลาใจด า 

พํอค๎าคนหนึ่งนําสัมภาระบรรทุกเกวียน แล๎วให๎วัวกับลาชํวยกันลากไปยังอีกหมูํบ๎านหนึ่ง  แม๎จะ
เทียมแอกคูํกันแล๎วแตํลานั้นก็ไมํคํอยยอมออกแรงลากนัก วัวใช๎แรงอยูํฝูายเดียวจนเหนื่อยหอบ และเอํย
ปากขอให๎ลาชํวยออกแรงลากเกวียนบ๎าง  แตํลาก็แกล๎งบํนวําตนชํวยออกแรงเต็มที่อยูํแล๎ว วัวออกแรง
ลากเกวียนอันหนักอึ้งตามลําพังจนขาหัก และหมดแรงขาดใจตายในที่สุด  พํอค๎าจึงแลํเอาเนื้อวัวบรรทุก
เกวียนให๎ลาลากตํอไป   ในขณะที่เกวียนก็มีน้ําหนักบรรทุกมากกวําเดิมอีกหลายเทํา ในที่สุดลาก็หมด
แรงขณะที่กําลังขาดใจตาย นกฝูงหนึ่งที่บินตามมาจิกกินเนื้อวัวก็เอํยกับลาวํา “ถ๎าออกแรงชํวยวัวลาก
เกวียนตั้งแตํแรก ก็คงไมํต๎องมาตายกลางปูาอยํางนี้”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู๎ที่ไมํชํวยเหลือเกื้อกูล คิดแตํจะเอาเปรียบผ๎ูอื่น ยํอมไดภ๎ัยแกํตนในที่สดุ 
56 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
หลักการให้บริการ 

การรํวมกิจกรรมกลางแจ๎ง จําเป็นอยํางยิ่งที่ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญควรรู๎จักการให๎บริการ 
แกํผู๎อื่น โดยยึดหลักการตํอไปนี้ 

1. เตรียมตัวให๎พร๎อม รักษาสุขภาพอนามัยให๎ดี เพื่อจะได๎มีแรงกายในการชํวยเหลือผู๎อื่น
2. เตรียมใจให๎พร๎อม เต็มใจที่จะปฏิบัติงานด๎วยน้ําใจ
3. ต๎องพร๎อมที่จะเสียสละเวลา ความสุขสํวนตัว และสิ่งอื่นๆ
4. ต๎องมีการเตรียมตัวหรือวางแผนเป็นอยํางดี
5. ต๎องมีใจเป็นธรรม ไมํลําเอียง ให๎บริการอยํางยุติธรรม ไมํเลือกที่รักมักที่ชัง ไมํเกี่ยงงาน หรือ

เลือกปฏิบัติแตํงานเบา หลีกเลี่ยงไมํทํางานหนัก

คุณสมบัติของผู้บริการที่ด ี
บีพี ได๎เขียนสาสน๑ ซึ่งเชื่อวําเป็นสาสน๑ฉบับสุดทา๎ย กํอนที่ทํานจะถึงแกอํนิจกรรมมีใจความ ดังนี้ 
1. จงทําตัวของเธอให๎มี สุขภาพดี มคีวามแขง็แรงในขณะที่เป็นเด็ก
2. จงพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู ํและจงทําสิง่นั้นใหด๎ีที่สุด
3. จงมองโลกในแงํดีและสดใส แทนที่จะมองในแงํร๎าย
4. หนทางอันแท๎จริงที่จะพบความสขุ คอืการให๎ความสุขแกํผู๎อืน่
5. จงพยายามสร๎างสิง่ที่ดีกวาํสิ่งที่เคยพบเห็น
6. “จงเตรียมความพรอ๎ม” ตามแนวทางทีก่ลําวมาแล๎ว
7. จงยึดมั่นในคําปฏิญาณของลกูเสืออยูํเสมอ

 การให้บริการผู้อื่นหากจะให้เกิดผลดีลูกเสือจะต้องวางแผนก่อนปฏิบัติงานตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
1. กําหนดชื่อแผนงานที่จะให๎บริการแกํผู๎อื่นในเรื่องใดก็ให๎ตั้งชื่อแผนงานให๎ตรง สามารถ

สื่อความหมายได๎ชัดเจน เชํน แผนงานทําความสะอาดสนามเด็กเลํน แผนงานปลูกต๎นไม๎ริมถนนใน
หมูํบ๎าน 

2. กําหนดวัตถุประสงค๑ จะต๎องรํวมกันกําหนดวัตถุประสงค๑ในการปฏิบัติงานให๎ชัดเจนวําทําเพื่อ
อะไร เชํน เพื่อให๎สนามเด็กเลํนสะอาด เพื่อให๎ถนนในหมูํบ๎านมีความรํมรื่น 

3. กําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ จะต๎องรํวมกันกําหนดวําจะต๎องทํากิจกรรมอะไรบ๎าง ทําอยํางไร
แบํงหน๎าที่รับผิดชอบวําใครจะเป็นคนทําอะไร จะทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม 

4. กําหนดสถานที่ทํางาน จะต๎องระบุให๎ชัดเจนวําจะปฏิบัติงานที่ไหน เชํน หน๎าโรงเรียน

5.  กำรประเมินผล



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
49คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 55 

สังเกตและเฝฺาดกูารเป็นนกับริการและการมีจิตอาสา  ตลอดกิจกรรม 
6. คุณธรรม

6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  ความกตัญ๒ ู
6.4  รับผิดชอบ 
6.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 

 เพลง 
บริการ 

บริการ  บริการ งานทีพ่วกเราทาํเป็นประจํา เราทําไปไมํเคยคิดรวนเร เฮ๎ (สรอ๎ย) (ซ้ํา) 
เก็บ กวาดเราทําทกุสิ่ง ไมํเคยคดิที่จะเบื่อ 
เพราะเรานี่เป็นลกูเสือ ชํวยเหลือหนา๎ที่บริการ (สรอ๎ย) 
เก็บกวาดเราทํา ทกุอยาํง สะอาดทกุทางที่ผําน 
หน๎าที่ทกุๆ สถาน เรานั้นบริการทั่วไป (สร๎อย) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
ลาใจด า 

พํอค๎าคนหนึ่งนําสัมภาระบรรทุกเกวียน แล๎วให๎วัวกับลาชํวยกันลากไปยังอีกหมูํบ๎านหนึ่ง  แม๎จะ
เทียมแอกคูํกันแล๎วแตํลานั้นก็ไมํคํอยยอมออกแรงลากนัก วัวใช๎แรงอยูํฝูายเดียวจนเหนื่อยหอบ และเอํย
ปากขอให๎ลาชํวยออกแรงลากเกวียนบ๎าง  แตํลาก็แกล๎งบํนวําตนชํวยออกแรงเต็มที่อยูํแล๎ว วัวออกแรง
ลากเกวียนอันหนักอึ้งตามลําพังจนขาหัก และหมดแรงขาดใจตายในที่สุด  พํอค๎าจึงแลํเอาเนื้อวัวบรรทุก
เกวียนให๎ลาลากตํอไป   ในขณะที่เกวียนก็มีน้ําหนักบรรทุกมากกวําเดิมอีกหลายเทํา ในที่สุดลาก็หมด
แรงขณะที่กําลังขาดใจตาย นกฝูงหนึ่งที่บินตามมาจิกกินเนื้อวัวก็เอํยกับลาวํา “ถ๎าออกแรงชํวยวัวลาก
เกวียนตั้งแตํแรก ก็คงไมํต๎องมาตายกลางปูาอยํางนี้”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู๎ที่ไมํชํวยเหลือเกื้อกูล คิดแตํจะเอาเปรียบผ๎ูอื่น ยํอมไดภ๎ัยแกํตนในที่สดุ 
56 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
หลักการให้บริการ 

การรํวมกิจกรรมกลางแจ๎ง จําเป็นอยํางยิ่งที่ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญควรรู๎จักการให๎บริการ 
แกํผู๎อื่น โดยยึดหลักการตํอไปนี้ 

1. เตรียมตัวให๎พร๎อม รักษาสุขภาพอนามัยให๎ดี เพื่อจะได๎มีแรงกายในการชํวยเหลือผู๎อื่น
2. เตรียมใจให๎พร๎อม เต็มใจที่จะปฏิบัติงานด๎วยน้ําใจ
3. ต๎องพร๎อมที่จะเสียสละเวลา ความสุขสํวนตัว และสิ่งอื่นๆ
4. ต๎องมีการเตรียมตัวหรือวางแผนเป็นอยํางดี
5. ต๎องมีใจเป็นธรรม ไมํลําเอียง ให๎บริการอยํางยุติธรรม ไมํเลือกที่รักมักที่ชัง ไมํเกี่ยงงาน หรือ

เลือกปฏิบัติแตํงานเบา หลีกเลี่ยงไมํทํางานหนัก

คุณสมบัติของผู้บริการที่ด ี
บีพี ได๎เขียนสาสน๑ ซึ่งเชื่อวําเป็นสาสน๑ฉบับสุดทา๎ย กํอนที่ทํานจะถึงแกอํนิจกรรมมีใจความ ดังนี้ 
1. จงทําตัวของเธอให๎มี สุขภาพดี มคีวามแขง็แรงในขณะที่เป็นเด็ก
2. จงพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู ํและจงทําสิง่นั้นใหด๎ีที่สุด
3. จงมองโลกในแงํดีและสดใส แทนที่จะมองในแงํร๎าย
4. หนทางอันแท๎จริงที่จะพบความสขุ คอืการให๎ความสุขแกํผู๎อืน่
5. จงพยายามสร๎างสิง่ที่ดีกวาํสิ่งที่เคยพบเห็น
6. “จงเตรียมความพรอ๎ม” ตามแนวทางทีก่ลําวมาแล๎ว
7. จงยึดมั่นในคําปฏิญาณของลกูเสืออยูํเสมอ

 การให้บริการผู้อื่นหากจะให้เกิดผลดีลูกเสือจะต้องวางแผนก่อนปฏิบัติงานตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
1. กําหนดชื่อแผนงานที่จะให๎บริการแกํผู๎อื่นในเรื่องใดก็ให๎ตั้งชื่อแผนงานให๎ตรง สามารถ

สื่อความหมายได๎ชัดเจน เชํน แผนงานทําความสะอาดสนามเด็กเลํน แผนงานปลูกต๎นไม๎ริมถนนใน
หมูํบ๎าน 

2. กําหนดวัตถุประสงค๑ จะต๎องรํวมกันกําหนดวัตถุประสงค๑ในการปฏิบัติงานให๎ชัดเจนวําทําเพื่อ
อะไร เชํน เพื่อให๎สนามเด็กเลํนสะอาด เพื่อให๎ถนนในหมูํบ๎านมีความรํมรื่น 

3. กําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ จะต๎องรํวมกันกําหนดวําจะต๎องทํากิจกรรมอะไรบ๎าง ทําอยํางไร
แบํงหน๎าที่รับผิดชอบวําใครจะเป็นคนทําอะไร จะทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม 

4. กําหนดสถานที่ทํางาน จะต๎องระบุให๎ชัดเจนวําจะปฏิบัติงานที่ไหน เชํน หน๎าโรงเรียน
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5. กําหนดระยะเวลา จะต๎องกําหนดวัน เดือน ปี และเวลา ที่จะปฏิบัติงานไว๎ให๎ชัดเจน เชํน
วันอาสาฬหบชูา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา 9.00 – 15.00 น. เดือนสิงหาคม ทุกวันเวลา  7.00 – 8.00 น. 
และ เวลา 15.30 – 16.00 น. 

6. กําหนดวัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือ หากการปฏิบัติงานนั้นจําเป็นต๎องใช๎เครื่องมือวัสดุอุปกรณ๑
ก็ให๎ระบุไว๎ให๎ชัดเจนวํามีอะไรบ๎าง ใครจะเป็นผู๎จัดหา 

7. กําหนดผู๎รับผิดชอบ จะต๎องกําหนดวําใครจะเป็นผู๎ปฏิบัติงานมีกี่คน
8. รายงานผล จะต๎องมีการประเมินผลเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล๎ว และต๎องรายงานให๎ผู๎กํากับ

ลูกเสือทราบด๎วย 

58 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที ่3    การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9     นาทีวิกฤต  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถมีทักษะการคดิวิเคราะห๑ และแกไ๎ขปัญหาในนาทีวกิฤติได๎ 

2. เนื้อหา
การคิดวิเคราะห๑และแกไ๎ขปัญหาในนาทีวิกฤต ิ

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบงาน 
3.3  ใบความรู๎ เรื่อง เรื่อง ชาวรมิแมํน้ํา โก-ลก ทําอยาํงไร เมื่อน้าํทํวมบ๎าน 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

1)  ผู๎กํากับลูกเสอืกําหนดประเด็นกรณีศึกษาเรื่อง “น้ําทํวมบ๎านในเวลากลางคืน”
2)  ผู๎กํากับลูกเสือแจกใบงานให๎ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกันคิดวิเคราะห๑ และแก๎ไขปัญหาตาม

ประเด็นในใบงาน และสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
3)  สุํมให๎ลูกเสือนําเสนอผลการวิเคราะห๑และแก๎ไขปัญหาหมูํละ 1 ประเด็น
4)  ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปราย ให๎ลูกเสือหมูํอื่นเพิ่มเติม และรํวมกันสรุป แนวทางการ

แก๎ปัญหาในสถานการณ๑ “น้ําทํวมบ๎านในเวลากลางคืน” จัดทําเป็นโปสเตอร๑ติดบอร๑ดให๎
 เพื่อน ๆ ได๎ศึกษาเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติได๎

  4.4  ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นทีเ่ป็นประโยชน๑ 
  4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
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5. กําหนดระยะเวลา จะต๎องกําหนดวัน เดือน ปี และเวลา ที่จะปฏิบัติงานไว๎ให๎ชัดเจน เชํน
วันอาสาฬหบชูา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา 9.00 – 15.00 น. เดือนสิงหาคม ทุกวันเวลา  7.00 – 8.00 น. 
และ เวลา 15.30 – 16.00 น. 

6. กําหนดวัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือ หากการปฏิบัติงานนั้นจําเป็นต๎องใช๎เครื่องมือวัสดุอุปกรณ๑
ก็ให๎ระบุไว๎ให๎ชัดเจนวํามีอะไรบ๎าง ใครจะเป็นผู๎จัดหา 

7. กําหนดผู๎รับผิดชอบ จะต๎องกําหนดวําใครจะเป็นผู๎ปฏิบัติงานมีกี่คน
8. รายงานผล จะต๎องมีการประเมินผลเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล๎ว และต๎องรายงานให๎ผู๎กํากับ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที ่3    การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9     นาทีวิกฤต  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถมีทักษะการคดิวิเคราะห๑ และแกไ๎ขปัญหาในนาทีวกิฤติได๎ 

2. เนื้อหา
การคิดวิเคราะห๑และแกไ๎ขปัญหาในนาทีวิกฤต ิ

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบงาน 
3.3  ใบความรู๎ เรื่อง เรื่อง ชาวรมิแมํน้ํา โก-ลก ทําอยาํงไร เมื่อน้าํทํวมบ๎าน 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

1)  ผู๎กํากับลูกเสอืกําหนดประเด็นกรณีศึกษาเรื่อง “น้ําทํวมบ๎านในเวลากลางคืน”
2)  ผู๎กํากับลูกเสือแจกใบงานให๎ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกันคิดวิเคราะห๑ และแก๎ไขปัญหาตาม

ประเด็นในใบงาน และสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
3)  สุํมให๎ลูกเสือนําเสนอผลการวิเคราะห๑และแก๎ไขปัญหาหมูํละ 1 ประเด็น
4)  ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปราย ให๎ลูกเสือหมูํอื่นเพิ่มเติม และรํวมกันสรุป แนวทางการ

แก๎ปัญหาในสถานการณ๑ “น้ําทํวมบ๎านในเวลากลางคืน” จัดทําเป็นโปสเตอร๑ติดบอร๑ดให๎
 เพื่อน ๆ ได๎ศึกษาเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติได๎

  4.4  ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นทีเ่ป็นประโยชน๑ 
  4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
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สังเกต การแสดงออก และการมสีํวนรํวมวิเคราะห๑ และแก๎ไขปัญหาในกลุํม 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห๑ การตดัสินใจและการแก๎ไขปัญหา 

7. คุณธรรม
7.1  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.2  ความกตัญ๒ ู
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  9 

 เพลง 
ร่วมใจ 

(สร๎อย)   รํวมใจเราพร๎อมใจ รํวมใจเราพรอ๎มใจ รํวมใจเราพร๎อมใจ 
งานน๎อยใหญํรํวมใจกันทํา  พวกเราลกูเสือไทย   
ตํางพร๎อมใจสามัคคี น้าํใจของเรากล๎าผจญ 
บากบั่นอดทน  หมั่นทําความดี   
ผูกมิตรและมีไมตรี  เหมือนดั่งนอ๎งพี่รับความชืน่บาน 

(สร๎อย)   รํวมใจเราพร๎อมใจุุุุุุุุุ 
พวกเราลูกเสอืไทย  บกุปูาไปลุยน้าํนอง    
แม๎เราจะฝูาภยัพาล  แตํจิต 
เบิกบาน  เพราะความปรองดอง   
ชมฟฺาและน้ําลําคลอง  เสียงคกึคะนอง ร๎องเพลงเพลินใจ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เต่ากับอินทรี 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว มีเตําตัวหนึ่งรู๎สึกเบื่อหนํายในถิ่นที่อยูํเดิมของตน มันประกาศแกํสัตว๑ปีก
ทั้งหลายวําหากผู๎ใดสามารถพาไปอยูํในสถานที่อุดมสมบูรณ๑จะมอบทองคําที่เก็บสะสมไว๎ให๎เป็นรางวัล 
นกอินทรีตัวหนึ่งเห็นชํองทางที่จะได๎กินเนื้อเตําจึงรับอาสาโดยใช๎กรงเล็บจับขอบกระดองพาบินขึ้นไปบนเวหา 
แล๎วปลํอยให๎เตําตกลงมากระแทกหินจนกระดองแตก นกอินทรีจึงบินลงมากินเนื้อเตําอยํางเอร็ดอรํอย 
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ให๎หมูํลกูเสือรํวมกันคิดวิเคราะห๑และแก๎ไขปัญหาตามประเด็นตํอไปนี้ เขียนข๎อสรุปที่ได๎ลงในใบงาน 
และสํงตัวแทนในกองลกูเสอื        
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เรียงลําดับความเรํงดํวนและความสาํคัญตั้งแตมํากไปน๎อย 
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แม๎เราจะฝูาภยัพาล  แตํจิต 
เบิกบาน  เพราะความปรองดอง   
ชมฟฺาและน้ําลําคลอง  เสียงคกึคะนอง ร๎องเพลงเพลินใจ 
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ใบความรู้ 
ชาวริมแม่น้ า โก-ลก ท าอย่างไร  ?  เมื่อน้ าท่วมบ้าน 

ในฤดูฝน  สิ่งที่ชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลกกังวลอยํางมาก  คือระดับน้ําในแมํน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่ง
เพิ่มสูงขึ้นจนเอํอล๎นตลิ่ง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนบวกกับปริมาณน้ําจาก อ.แว๎ง อ.สุคิริน และจากประเทศ
มาเลเซียไหลเข๎ามาสมทบ ชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก -ลกที่อาศัยอยูํในพื้นที่ราบลุํม ต๎องคอยติดตาม
สถานการณ๑น้ําทํวมและการพยากรณ๑อากาศอยํางใกล๎ชิด  เพื่อเตรียมความพร๎อมรับมือกับปัญหาน้ําทํวม
ที่ต๎องประสบอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ แตํสิ่งหนึ่งที่พี่น๎องชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลก ถือปฏิบัติ  ยามที่เกิด
น้ําทํวมฉับพลันและน้ําทํวมขังคือ การรวบรวมสติสัมปชัญญะให้มั่นคง ชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลก 
มีลําดับความสําคัญในการถือปฏิบัติเมื่อเกิดน้ําทํวมดังนี้       

อยํางแรกสุด คือ  สํารวจวํา บ้านที่อยู่ ยังอยู่ได้หรือไม่ ? หากพบวําอยู่ไม่ได้ รีบอพยพใหมํ
ทันที โดยย๎ายไปยังศูนย๑ชํวยเหลือผู๎อพยพที่ได๎จัดไว๎ และปฏิบัติดังนี้ 

1. ควบคุมสติให๎มั่นคง  รวบรวมคนในบ๎านให๎อยูํครบ  ดูแลผู๎สูงอายุ  คนพิการและเด็ก
2. เก็บสิ่งของสําคัญ ๆ และจําเป็นติดตัวไปด๎วยเทํานั้น เชํน ยาประจําตัว บัตรประชาชน  แวํนตา

โทรศัพท๑มือถือ  ทรัพย๑สินมีคํา  สมุดเงินฝาก  เสื้อผ๎าเทําที่จําเป็น  เป็นต๎น
3. เก็บของสําคัญที่เหลือใสํกุญแจ ปิดบ๎านให๎เรียบร๎อยปลอดภัย  เก็บสิ่งของในบ๎านขึ้นที่สูงตาม

ให๎รวดเร็วตามระยะเวลาที่มี
4. ปิดน้ํา แก๏ส ไฟฟฺา ถอดปลั๊กอุปกรณ๑ไฟฟฺาทุกชนิด ไมํจับเครื่องใช๎ไฟฟฺาในขณะตัวเปียกหรือ

เท๎าแชํอยูํในน้ํา
5. ในการอพยพออกจากบ๎านจะใช๎ไม๎เทา๎ในการนําทาง เพื่อให๎แนํใจวําไมํมีหลุมบํอ ในขณะเดียวกัน

หากกระแสน้ําไหลเชี่ยว  จะใช๎เรือหรือรอให๎มีคนมาชํวยในการอพยพ
6. ย๎ายรถขึ้นไปไว๎ที่สูง ไมํขับรถหากระดับน้ําสูงเกินสองเมตร เพราะน้ําอาจพัดตัวรถให๎ลอยไป

ตามกระแสน้ําได๎
7. คอยติดตาม  สถานการณ๑น้ําทํวมอยํางตํอเนื่อง และย๎ายกลับเข๎าบ๎านเมื่อสถานการณ๑เข๎าสูํ

ภาวะปกติและปลอดภัยแล๎ว

แตํหากพบวํา ยังอยู่ได้ ก็จะถือปฏิบัต ิ ดังนี ้
1. เคลื่อนย๎ายสิง่ของที่อยูํต่าํขึ้นไว๎ที่สูง  หรือเก็บในภาชนะทีก่ันน้าํได๎
2. สํารวจน้ําประปา  น้ําดื่ม  ไฟฟฺา  ห๎องสุขา  วํายังใช๎ได๎หรอืไม?ํ
3. การตัดไฟฟฺา ถอดปลั๊กอุปกรณ๑ไฟฟฺาทุกชนิด เพื่อปฺองกันกระแสไฟฟฺากระจายไปตามน้ําไมํ

จับเครื่องใช๎ไฟฟฺาในขณะตัวเปียกหรือเท๎าแชํอยูํในน้ํา
4. ติดตามสถานการณ๑น้ําทํวมในทกุชํองทางอยูํเสมอ
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5. ติดตํอขอความชํวยเหลือในสิ่งทีข่าดแคลน
6. แจ๎งสถานที่ทาํงานหากไมํสามารถออกไปทํางานได๎
7. จัดหาน้ําไว๎อุปโภคบริโภคไว๎ให๎เพียงพอ  โดยประมาณ 2,000 ซีซี ตํอคนตํอวัน
8. หากมีผู๎ที่ประสบปัญหาสุขภาพในบ๎าน  รีบขอความชํวยเหลือเมื่อต๎องการไปพบแพทย๑เป็น

การเรํงดํวน
9. เตรียมอาหารที่สามารถเก็บได๎นาน  ไมํเนําเสีย ไมํต๎องแชํตู๎ เย็น ไมํต๎องปรุงสุกกํอน เป็น

อาหารพร๎อมทาน ผลไม๎ ผัก นมกลํอง น้ําผลไม๎กลํอง อาหารกระป๋อง เตรียมที่เปิดกระป๋อง
(หากไมํเป็นชนิดมี   ฝากระป๋องเปิดได๎เอง) อยําเลือกอาหารที่กินแล๎วกระหายน้ํามาก เชํน
อาหารขนมที่มีรสเค็มจัด  ควรเลือกอาหารที่ให๎พลังงานสูง ถ๎ามีเด็กเล็กและผู๎สูงอายุ ให๎เตรียม
อาหารสําหรับเด็กและผู๎สูงอายุด๎วย

10. เตรียม ไฟฉาย  ถํานไฟฉาย  ตะเกียง  ไม๎ขีดไฟ  เพื่อสํองสวํางในยามฉุกเฉิน  หากเกิดไมํมี
ไฟฟฺาใช ๎

11. ดูแลสุขอนามัย ปฺองกันการเจ็บปูวย หากไมํมีน้ําล๎างมือ ควรใช๎แอลกอฮอล๑เช็ดกํอนทาน
อาหาร 

12. หากสุขาใช๎ไมํได๎  ทําสุขาเคลื่อนที่ชั่วคราวหรือใช๎พลาสติกถุงดําหากติดอยูํนาน
13. เมื่อมีบาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุควรทําแผลฆําเชื้อทันที
14. เมื่อสถานการณ๑น้ําทํวมสํงผลกระทบตํอรํางกายและจิตใจ ให๎ทํากิจกรรม พูดคุยให๎กําลังใจ

ออกกําลังกาย เพื่อผํอนคลายความเครียด
15. หากไมํจําเป็นห๎ามสัมผัสน้ําทํวมขัง  เพราะอาจปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย สารเคมี หรือเกิด

ไฟฟฺารั่ว  เพื่อความปลอดภัยหากต๎องประสบภัย

         เคล็ดลับดี ๆ ที่พี่น๎องชาวริมฝั่งแมํน้ําอ.สุไหงโก-ลก ถือปฏิบัติกันตลอดมาเมื่อประสบภัยน้ําทํวม 
ทําให๎ความสูญเสียน๎อยลงกวําปีที่ผําน ๆ มาลงเรื่อย ๆ สามารถใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติหากทํานต๎อง
ประสบปัญหาน้ําทํวม เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย๑สินของทํานและครอบครัว ขอขอบคุณข๎อมูล
จาก พี่น๎องริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลก  ทําโรงเลื่อย ทําประปา 

บทความโดย  ซาลีน ี เจ๏ะอาแซ 
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ใบความรู้ 
ชาวริมแม่น้ า โก-ลก ท าอย่างไร  ?  เมื่อน้ าท่วมบ้าน 

ในฤดูฝน  สิ่งที่ชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลกกังวลอยํางมาก  คือระดับน้ําในแมํน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่ง
เพิ่มสูงขึ้นจนเอํอล๎นตลิ่ง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนบวกกับปริมาณน้ําจาก อ.แว๎ง อ.สุคิริน และจากประเทศ
มาเลเซียไหลเข๎ามาสมทบ ชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก -ลกที่อาศัยอยูํในพื้นที่ราบลุํม ต๎องคอยติดตาม
สถานการณ๑น้ําทํวมและการพยากรณ๑อากาศอยํางใกล๎ชิด  เพื่อเตรียมความพร๎อมรับมือกับปัญหาน้ําทํวม
ที่ต๎องประสบอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ แตํสิ่งหนึ่งที่พี่น๎องชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลก ถือปฏิบัติ  ยามที่เกิด
น้ําทํวมฉับพลันและน้ําทํวมขังคือ การรวบรวมสติสัมปชัญญะให้มั่นคง ชาวริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลก 
มีลําดับความสําคัญในการถือปฏิบัติเมื่อเกิดน้ําทํวมดังนี้       

อยํางแรกสุด คือ  สํารวจวํา บ้านที่อยู่ ยังอยู่ได้หรือไม่ ? หากพบวําอยู่ไม่ได้ รีบอพยพใหมํ
ทันที โดยย๎ายไปยังศูนย๑ชํวยเหลือผู๎อพยพที่ได๎จัดไว๎ และปฏิบัติดังนี้ 

1. ควบคุมสติให๎มั่นคง  รวบรวมคนในบ๎านให๎อยูํครบ  ดูแลผู๎สูงอายุ  คนพิการและเด็ก
2. เก็บสิ่งของสําคัญ ๆ และจําเป็นติดตัวไปด๎วยเทํานั้น เชํน ยาประจําตัว บัตรประชาชน  แวํนตา

โทรศัพท๑มือถือ  ทรัพย๑สินมีคํา  สมุดเงินฝาก  เสื้อผ๎าเทําที่จําเป็น  เป็นต๎น
3. เก็บของสําคัญที่เหลือใสํกุญแจ ปิดบ๎านให๎เรียบร๎อยปลอดภัย  เก็บสิ่งของในบ๎านขึ้นที่สูงตาม

ให๎รวดเร็วตามระยะเวลาที่มี
4. ปิดน้ํา แก๏ส ไฟฟฺา ถอดปลั๊กอุปกรณ๑ไฟฟฺาทุกชนิด ไมํจับเครื่องใช๎ไฟฟฺาในขณะตัวเปียกหรือ

เท๎าแชํอยูํในน้ํา
5. ในการอพยพออกจากบ๎านจะใช๎ไม๎เทา๎ในการนําทาง เพื่อให๎แนํใจวําไมํมีหลุมบํอ ในขณะเดียวกัน

หากกระแสน้ําไหลเชี่ยว  จะใช๎เรือหรือรอให๎มีคนมาชํวยในการอพยพ
6. ย๎ายรถขึ้นไปไว๎ที่สูง ไมํขับรถหากระดับน้ําสูงเกินสองเมตร เพราะน้ําอาจพัดตัวรถให๎ลอยไป

ตามกระแสน้ําได๎
7. คอยติดตาม  สถานการณ๑น้ําทํวมอยํางตํอเนื่อง และย๎ายกลับเข๎าบ๎านเมื่อสถานการณ๑เข๎าสูํ

ภาวะปกติและปลอดภัยแล๎ว

แตํหากพบวํา ยังอยู่ได้ ก็จะถือปฏิบัต ิ ดังนี ้
1. เคลื่อนย๎ายสิง่ของที่อยูํต่าํขึ้นไว๎ที่สูง  หรือเก็บในภาชนะทีก่ันน้าํได๎
2. สํารวจน้ําประปา  น้ําดื่ม  ไฟฟฺา  ห๎องสุขา  วํายังใช๎ได๎หรอืไม?ํ
3. การตัดไฟฟฺา ถอดปลั๊กอุปกรณ๑ไฟฟฺาทุกชนิด เพื่อปฺองกันกระแสไฟฟฺากระจายไปตามน้ําไมํ

จับเครื่องใช๎ไฟฟฺาในขณะตัวเปียกหรือเท๎าแชํอยูํในน้ํา
4. ติดตามสถานการณ๑น้ําทํวมในทกุชํองทางอยูํเสมอ
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5. ติดตํอขอความชํวยเหลือในสิ่งทีข่าดแคลน
6. แจ๎งสถานที่ทาํงานหากไมํสามารถออกไปทํางานได๎
7. จัดหาน้ําไว๎อุปโภคบริโภคไว๎ให๎เพียงพอ  โดยประมาณ 2,000 ซีซี ตํอคนตํอวัน
8. หากมีผู๎ที่ประสบปัญหาสุขภาพในบ๎าน  รีบขอความชํวยเหลือเมื่อต๎องการไปพบแพทย๑เป็น

การเรํงดํวน
9. เตรียมอาหารที่สามารถเก็บได๎นาน  ไมํเนําเสีย ไมํต๎องแชํตู๎ เย็น ไมํต๎องปรุงสุกกํอน เป็น

อาหารพร๎อมทาน ผลไม๎ ผัก นมกลํอง น้ําผลไม๎กลํอง อาหารกระป๋อง เตรียมที่เปิดกระป๋อง
(หากไมํเป็นชนิดมี   ฝากระป๋องเปิดได๎เอง) อยําเลือกอาหารที่กินแล๎วกระหายน้ํามาก เชํน
อาหารขนมที่มีรสเค็มจัด  ควรเลือกอาหารที่ให๎พลังงานสูง ถ๎ามีเด็กเล็กและผู๎สูงอายุ ให๎เตรียม
อาหารสําหรับเด็กและผู๎สูงอายุด๎วย

10. เตรียม ไฟฉาย  ถํานไฟฉาย  ตะเกียง  ไม๎ขีดไฟ  เพื่อสํองสวํางในยามฉุกเฉิน  หากเกิดไมํมี
ไฟฟฺาใช๎ 

11. ดูแลสุขอนามัย ปฺองกันการเจ็บปูวย หากไมํมีน้ําล๎างมือ ควรใช๎แอลกอฮอล๑เช็ดกํอนทาน
อาหาร 

12. หากสุขาใช๎ไมํได๎  ทําสุขาเคลื่อนที่ชั่วคราวหรือใช๎พลาสติกถุงดําหากติดอยูํนาน
13. เมื่อมีบาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุควรทําแผลฆําเชื้อทันที
14. เมื่อสถานการณ๑น้ําทํวมสํงผลกระทบตํอรํางกายและจิตใจ ให๎ทํากิจกรรม พูดคุยให๎กําลังใจ

ออกกําลังกาย เพื่อผํอนคลายความเครียด
15. หากไมํจําเป็นห๎ามสัมผัสน้ําทํวมขัง  เพราะอาจปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย สารเคมี หรือเกิด

ไฟฟฺารั่ว  เพื่อความปลอดภัยหากต๎องประสบภัย

         เคล็ดลับดี ๆ ที่พี่น๎องชาวริมฝั่งแมํน้ําอ.สุไหงโก-ลก ถือปฏิบัติกันตลอดมาเมื่อประสบภัยน้ําทํวม 
ทําให๎ความสูญเสียน๎อยลงกวําปีที่ผําน ๆ มาลงเรื่อย ๆ สามารถใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติหากทํานต๎อง
ประสบปัญหาน้ําทํวม เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย๑สินของทํานและครอบครัว ขอขอบคุณข๎อมูล
จาก พี่น๎องริมฝั่งแมํน้ําสุไหงโก-ลก  ทําโรงเลื่อย ทําประปา 

บทความโดย  ซาลีน ี เจ๏ะอาแซ 

เตรยีมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ตะเกียง ไม้ขดีไฟ เพื่อส่องสว่างในยามฉุกเฉิน หากเกิดไม่ม ี
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 3    การช่วยเหลือผู้อื่น 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง”  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
สร๎างจิตสํานึกในการดูแลตนเองและผ๎ูอื่นให๎ปลอดภยัจากโรคภัยไข๎เจ็บ 

2. เนื้อหา
การบริการ และชํวยเหลอืผู๎อื่น 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง   

 3.2  กรณีศึกษาเรื่อง Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” 
 3.3  เรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  ผู๎กํากับลูกเสอืถามลกูเสือวํา ใครเคยชํวยเหลือผู๎อื่นบ๎าง/ชํวยแล๎วร๎ูสึกอยํางไร 

  4.4  ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมูํศึกษากรณีศึกษาเรื่อง Nothing but net 
 “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” และอภิปรายตามประเด็นตํอไปนี้

1) ลกูเสือรูส๎ึกอยํางไรตํอแคตเธอรีน
2) ลูกเสือคิดวําอะไรเป็นแรงจูงใจทําให๎แคตเธอรีนชํวยเด็กแอฟริกาให๎ปลอดภัยจาก

การปูวยและตายจากไขม๎าลาเรีย
3) การบริการชํวยเหลือผู๎อื่นเป็นผลดีตํอตนเองและผ๎ูอื่นอยํางไร (ทําให๎เราภูมิใจและ

ผู๎อื่นได๎รับความชํวยเหลือ)
4) ให๎ลูกเสอืคดิแผนงานในการบริการ/ชํวยเหลือผู๎อื่น

 4.5  ผู๎กํากับลูกเสอืให๎ลกูเสือสรุปแผนงานบริการของลูกเสือที่เกี่ยวกับการปฺองกนัโรคภัยไข๎เจ็บ 
4.6  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   
4.7  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตการคิดการวางแผน 
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5.2  สังเกตกระบวนการจิตอาสา ตลอดกิจกรรม 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ ความเห็นใจผ๎ูอื่น ความภาคภูมิใจในตนเองและ 

ความรับผิดชอบตํอสังคม 

7. คุณธรรม
7.1  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.2  ความกตัญ๒ ู
7.3  รับผิดชอบ 
7.4 อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 เพลง 

เรามารักกัน 

เรามารักกัน   รํวมผูกพันสามัคค ี
ปรองดองเหมือนดังนอ๎งพี ่  ปรองดองเหมือนดังนอ๎งพี่ 
สามัคคีกลมเกลียวสรา๎งสรรค๑ สามัคคีกลมเกลียวสรา๎งสรรค๑ 
รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑   เป็นคุณสมบัติของชนชาวไทย 
พวกเราเป็นลูกเสือไทย   พวกเราเป็นลูกเสือไทย 
ต๎องมีน้าํใจบําเพ็ญตนเอย   ต๎องมีน้าํใจบําเพ็ญตนเอย 
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5.2  สังเกตกระบวนการจิตอาสา ตลอดกิจกรรม 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
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 3.2  กรณีศึกษาเรื่อง Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” 
 3.3  เรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
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กรณีศึกษา 
 Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” 

เด็กน๎อยอายุแคํ 5 ขวบ ดูสารคดีของทวีปแอฟริกา บอกวํา... เฉลี่ย 30 วินาที ก็จะมีเด็กคนหนึ่ง
ตายเพราะโรคมาลาเรีย เธอขดตัวอยูํบนโซฟา แล๎วก็เริ่มนับนิ้ว 1-2-3-4..... ตอนเธอนับถึง 30 ก็สีหน๎า
ตกใจ ตะโกนบอกแมํวํา “แมํ ๆ เด็กแอฟริกาตายไปแล๎ว 1 คน เราต๎องทําอะไรสักอยําง” แมํเธอก็เข๎าหา
ข๎อมูลในอินเตอร๑เน็ต แล๎วบอกแคตเธอรีนวํา “มาลาเรียเป็นโรคที่นํากลัว เด็ก ๆ เมื่อเป็นโรคนี้ มักจะ
เสียชีวิต” 

“แล๎วทําไมถึงเป็นมาลาเรีย”  
“มาลาเรียติดตอํโดยยุง แอฟรกิามยีุงเยอะมาก” 
“แล๎วทําไงดี” 
“ตอนนี้มีมุง๎ที่แชํน้ํายากันยุง เมือ่มสีิ่งนี้ ก็จะปฺองกันคนไมํโดนยุงกัด” 
“แล๎วทําไมพวกเขาไมํใชํมุ๎งแบบนี้ละ” 
“มุ๎งนี้แพงเกนิไปสําหรับพวกเขา ๆ ไมมํีปัญญาซื้อ” 
“ไมํได๎ เราต๎องทาํอะไรแล๎ว” 
ผํานไปหลายวัน แมํได๎รับโทรศัพท๑จากครูที่ รร. อนุบาล บอกวํา แคตเธอรีนไมํได๎จํายคําขนมแมํ

ถามแคตเธอรีน เงินไปไหน 
“ถ๎าหนูอยูํ รร. ไมํกนิขนมปกติ ไมํกนิจุกจกิ ไมซํื้อตุ๏กตาบาร๑บี้ อยํางนี้พอจะซือ้มุ๎งได๎ไหมคะ” 
แมํพาแคตเธอรีนไปห๎าง ใช๎เงิน 10 เหรียญ ซื้อมุ๎งใหญํ ๆ อันหนึ่ง พอสําหรับเด็ก 4 คน แล๎วก็

โทรหาองค๑กรการกุศลที่ทํางานในแอฟริกา วําจะสํงมุ๎งไปได๎ยังไง และก็บังเอิญเจอหนํวยงานหนึ่งที่ชื่อ 
Nothing but net “ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง” หนํวยงานนี้ จะสํงมุ๎งไปให๎เด็กแอฟริกาโดยเฉพาะ แคตเธอรีน
จึงจัดการสํงมุ๎งไปให๎หนํวยงานนี้ด๎วยมือของตัวเอง 

ผํานไป 1 สัปดาห๑เธอได๎รับจดหมายขอบคุณจากหนํวยงานนี้ ใน จม. บอกวําเธอเป็นผู๎บริจาคที่
อายุน๎อยที่สุด และบอกอีกวํา ถ๎าบริจาคครบ 10 อัน จะได๎รับใบประกาศเกียรติคุณ แคตเธอรีนขอให๎แมํไป
เปิดท๎ายขายของกับเธอ เอาหนังสือเกํา ของเลํน เสื้อผ๎าเกํามาขาย ๆ  ได๎เงินจะได๎เอาไปบริจาค แตํขายไมํดี
เลย เธอคิดวํา “ตอนหนูบริจาคมุ๎ง เขายังให๎ใบประกาศเกียรติคุณ งั้นคนอื่นซื้อของหนู ให๎เงินหนู งั้นเขาก็
ต๎องได๎รับเหมือนกันเนอะ” แล๎วเธอก็เริ่มลงมือทํา ใบประกาศเกียรติคุณ แมํชํวยเธอซื้อวัสดุ พํอชํวยจัดห๎อง 
น๎องชายชํวยวาดรูปหัวใจแหํงรัก ใบประกาศเกียรติคุณทุกใบมีลายมือที่เขียนโดยตัวเธอเองวํา “ในนามของ
คุณ เราได๎ซื้อมุ๎ง 1 อัน สํงไปแอฟริกา” แนํนอน มีลายเซ็นเธอด๎วย แคํบริจาค 10 เหรียญ ซื้อมุ๎ง 1 อัน ก็จะ
ได๎ใบประกาศเกียรติคุณ 

เพื่อนบ๎านเห็นใบประกาศเกียรติคุณของเธอ รู๎สึกวําไร๎เดียงสาอยํางนํารักมากและก็ซาบซึ้ง แคํ
ไมํนาน ใบประกาศเกียรติคุณก็ถูกแจกออกไป 10 ใบ เธอก็สํงเงินไปที่หนํวยงาน “ไมํเอาอะไรนอกจาก
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มุ๎ง” หนํวยงานก็สํงใบประกาศเกียรติคุณและตั้งเธอเป็น “ทูตแหํงมุ๎ง” คนที่หนํวยงานบอกแคตเธอรีนวํา 
มุ๎งที่เธอบริจาคถูกสํงไปยังหมูํบ๎านหนึ่งในประเทศกานํา ในหมูํบ๎านมี 550 คน “โอ๎ พระเจ๎า แล๎ว 10 อัน
พอใช๎ที่ไหน”เพื่อนบ๎านนอกจากซื้อมุ๎งจากแคตเธอรีนยังชํวยเธอทําใบประกาศเกียรติคุณ กลายเป็น
ทีมงานแคตเธอรีนบาทหลวงในชุมชนก็เชิญเธอไปพูดในโบสถ๑ พูดแคํ 3 นาที ก็ได๎เงินบริจาคมา 800 เหรียญ 
ทําให๎เธอมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาก เดินทางไปพูดที่โบสถ๑อื่น ตอนเธออายุครบ 6 ขวบ ได๎รับเงินบริจาคแล๎ว 
6,316 เหรียญ 

“ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง” เอาเรื่องของเธอลงในเวป วันหนึ่งเธอเห็นเบคแฮมปรากฏตัวทาง TV 
ชํวยทําประชาสัมพันธ๑การกุศลให๎ “ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง” เธอรีบเขียนจดหมายขอบคุณไปให๎เขา และ
แนํนอน เธอได๎สํงใบประกาศเกียรติคุณไปให๎เขาด๎วย 1 ใบ จากนั้นเบคแฮมเอาใบประกาศเกียรติคุณนี้
ขึ้นเวปสํวนตัว เรื่องจึงแพรํกระจายออกไปอีก  

 6 ส.ค. 2007 เธอได๎รับจดหมายจากหมูํบ๎านที่รับมุ๎ง เด็กในหมูํบ๎านเขียนวํา“ขอบคุณมุ๎งของเธอ 
เราเห็นรูปเธอ เรารู๎สึกวําเธอสวยมาก” แคตเธอรีนดีใจมาก ทําให๎มีกําลังใจเพิ่มอีก เธอและทีมงานลงมือทํา
ใบประกาศเกียรติคุณ 100 ใบ สํงให๎มหาเศรษฐีที่ติดอันดับในนิตยสาร ฟร๏อบ ในนั้นมีอยูํใบหนึ่งเขียนวํา 
“คุณบิลเกตที่เคารพ ไมํมีมุ๎ง เด็กแอฟริกาจะตายเพราะมาลาเรีย พวกเขาต๎องการเงิน แตํเงินอยูํที่คุณ....” 

 5 พ.ย.2007 มูลนิธิบิลเกตประกาศบริจาคเงิน 3 ล๎านเหรีญให๎ “ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง”  บิลเกต
บอกวํา “ผมได๎รับใบประกาศเกียรติคุณพร๎อมจดหมายฉบับหนึ่ง บอกวํา เงินที่ซื้อมุ๎งให๎เด็กแอฟริกาอยูํที่
ผม ถ๎าผมไมํเอาเงินออกมา ไมํได๎แนํ” 

ปี 2008..... มูลนิธิบิลเกตออกเงินถํายทําสารคดี “เด็กชํวยเด็ก” แคตเธอรีนจึงได๎เหยียบแผํนดิน
แอฟริกา ตอนเธอเห็นพวกเด็ก ๆ เขียนชื่อเธอไว๎บนมุ๎ง พวกเขาเรียกมุ๎งชํวยชีวิตนี้วํา "มุ๎งแคตเธอรีน" 

Katherine Commale 
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กรณีศึกษา 
 Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” 

เด็กน๎อยอายุแคํ 5 ขวบ ดูสารคดีของทวีปแอฟริกา บอกวํา... เฉลี่ย 30 วินาที ก็จะมีเด็กคนหนึ่ง
ตายเพราะโรคมาลาเรีย เธอขดตัวอยูํบนโซฟา แล๎วก็เริ่มนับนิ้ว 1-2-3-4..... ตอนเธอนับถึง 30 ก็สีหน๎า
ตกใจ ตะโกนบอกแมํวํา “แมํ ๆ เด็กแอฟริกาตายไปแล๎ว 1 คน เราต๎องทําอะไรสักอยําง” แมํเธอก็เข๎าหา
ข๎อมูลในอินเตอร๑เน็ต แล๎วบอกแคตเธอรีนวํา “มาลาเรียเป็นโรคที่นํากลัว เด็ก ๆ เมื่อเป็นโรคนี้ มักจะ
เสียชีวิต” 

“แล๎วทําไมถึงเป็นมาลาเรีย”  
“มาลาเรียติดตอํโดยยุง แอฟรกิามยีุงเยอะมาก” 
“แล๎วทําไงดี” 
“ตอนนี้มีมุง๎ที่แชํน้ํายากันยุง เมือ่มสีิ่งนี้ ก็จะปฺองกันคนไมํโดนยุงกัด” 
“แล๎วทําไมพวกเขาไมํใชํมุ๎งแบบนี้ละ” 
“มุ๎งนี้แพงเกนิไปสําหรับพวกเขา ๆ ไมมํีปัญญาซื้อ” 
“ไมํได๎ เราต๎องทาํอะไรแล๎ว” 
ผํานไปหลายวัน แมํได๎รับโทรศัพท๑จากครูที่ รร. อนุบาล บอกวํา แคตเธอรีนไมํได๎จํายคําขนมแมํ

ถามแคตเธอรีน เงินไปไหน 
“ถ๎าหนูอยูํ รร. ไมํกนิขนมปกติ ไมํกนิจุกจกิ ไมซํื้อตุ๏กตาบาร๑บี้ อยํางนี้พอจะซือ้มุ๎งได๎ไหมคะ” 
แมํพาแคตเธอรีนไปห๎าง ใช๎เงิน 10 เหรียญ ซื้อมุ๎งใหญํ ๆ อันหนึ่ง พอสําหรับเด็ก 4 คน แล๎วก็

โทรหาองค๑กรการกุศลที่ทํางานในแอฟริกา วําจะสํงมุ๎งไปได๎ยังไง และก็บังเอิญเจอหนํวยงานหนึ่งที่ชื่อ 
Nothing but net “ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง” หนํวยงานนี้ จะสํงมุ๎งไปให๎เด็กแอฟริกาโดยเฉพาะ แคตเธอรีน
จึงจัดการสํงมุ๎งไปให๎หนํวยงานนี้ด๎วยมือของตัวเอง 

ผํานไป 1 สัปดาห๑เธอได๎รับจดหมายขอบคุณจากหนํวยงานนี้ ใน จม. บอกวําเธอเป็นผู๎บริจาคที่
อายุน๎อยที่สุด และบอกอีกวํา ถ๎าบริจาคครบ 10 อัน จะได๎รับใบประกาศเกียรติคุณ แคตเธอรีนขอให๎แมํไป
เปิดท๎ายขายของกับเธอ เอาหนังสือเกํา ของเลํน เสื้อผ๎าเกํามาขาย ๆ  ได๎เงินจะได๎เอาไปบริจาค แตํขายไมํดี
เลย เธอคิดวํา “ตอนหนูบริจาคมุ๎ง เขายังให๎ใบประกาศเกียรติคุณ งั้นคนอื่นซื้อของหนู ให๎เงินหนู งั้นเขาก็
ต๎องได๎รับเหมือนกันเนอะ” แล๎วเธอก็เริ่มลงมือทํา ใบประกาศเกียรติคุณ แมํชํวยเธอซื้อวัสดุ พํอชํวยจัดห๎อง 
น๎องชายชํวยวาดรูปหัวใจแหํงรัก ใบประกาศเกียรติคุณทุกใบมีลายมือที่เขียนโดยตัวเธอเองวํา “ในนามของ
คุณ เราได๎ซื้อมุ๎ง 1 อัน สํงไปแอฟริกา” แนํนอน มีลายเซ็นเธอด๎วย แคํบริจาค 10 เหรียญ ซื้อมุ๎ง 1 อัน ก็จะ
ได๎ใบประกาศเกียรติคุณ 

เพื่อนบ๎านเห็นใบประกาศเกียรติคุณของเธอ รู๎สึกวําไร๎เดียงสาอยํางนํารักมากและก็ซาบซึ้ง แคํ
ไมํนาน ใบประกาศเกียรติคุณก็ถูกแจกออกไป 10 ใบ เธอก็สํงเงินไปที่หนํวยงาน “ไมํเอาอะไรนอกจาก
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มุ๎ง” หนํวยงานก็สํงใบประกาศเกียรติคุณและตั้งเธอเป็น “ทูตแหํงมุ๎ง” คนที่หนํวยงานบอกแคตเธอรีนวํา 
มุ๎งที่เธอบริจาคถูกสํงไปยังหมูํบ๎านหนึ่งในประเทศกานํา ในหมูํบ๎านมี 550 คน “โอ๎ พระเจ๎า แล๎ว 10 อัน
พอใช๎ที่ไหน”เพื่อนบ๎านนอกจากซื้อมุ๎งจากแคตเธอรีนยังชํวยเธอทําใบประกาศเกียรติคุณ กลายเป็น
ทีมงานแคตเธอรีนบาทหลวงในชุมชนก็เชิญเธอไปพูดในโบสถ๑ พูดแคํ 3 นาที ก็ได๎เงินบริจาคมา 800 เหรียญ 
ทําให๎เธอมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาก เดินทางไปพูดที่โบสถ๑อื่น ตอนเธออายุครบ 6 ขวบ ได๎รับเงินบริจาคแล๎ว 
6,316 เหรียญ 

“ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง” เอาเรื่องของเธอลงในเวป วันหนึ่งเธอเห็นเบคแฮมปรากฏตัวทาง TV 
ชํวยทําประชาสัมพันธ๑การกุศลให๎ “ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง” เธอรีบเขียนจดหมายขอบคุณไปให๎เขา และ
แนํนอน เธอได๎สํงใบประกาศเกียรติคุณไปให๎เขาด๎วย 1 ใบ จากนั้นเบคแฮมเอาใบประกาศเกียรติคุณนี้
ขึ้นเวปสํวนตัว เรื่องจึงแพรํกระจายออกไปอีก  

 6 ส.ค. 2007 เธอได๎รับจดหมายจากหมูํบ๎านที่รับมุ๎ง เด็กในหมูํบ๎านเขียนวํา“ขอบคุณมุ๎งของเธอ 
เราเห็นรูปเธอ เรารู๎สึกวําเธอสวยมาก” แคตเธอรีนดีใจมาก ทําให๎มีกําลังใจเพิ่มอีก เธอและทีมงานลงมือทํา
ใบประกาศเกียรติคุณ 100 ใบ สํงให๎มหาเศรษฐีที่ติดอันดับในนิตยสาร ฟร๏อบ ในนั้นมีอยูํใบหนึ่งเขียนวํา 
“คุณบิลเกตที่เคารพ ไมํมีมุ๎ง เด็กแอฟริกาจะตายเพราะมาลาเรีย พวกเขาต๎องการเงิน แตํเงินอยูํที่คุณ....” 

 5 พ.ย.2007 มูลนิธิบิลเกตประกาศบริจาคเงิน 3 ล๎านเหรีญให๎ “ไมํเอาอะไรนอกจากมุ๎ง”  บิลเกต
บอกวํา “ผมได๎รับใบประกาศเกียรติคุณพร๎อมจดหมายฉบับหนึ่ง บอกวํา เงินที่ซื้อมุ๎งให๎เด็กแอฟริกาอยูํที่
ผม ถ๎าผมไมํเอาเงินออกมา ไมํได๎แนํ” 

ปี 2008..... มูลนิธิบิลเกตออกเงินถํายทําสารคดี “เด็กชํวยเด็ก” แคตเธอรีนจึงได๎เหยียบแผํนดิน
แอฟริกา ตอนเธอเห็นพวกเด็ก ๆ เขียนชื่อเธอไว๎บนมุ๎ง พวกเขาเรียกมุ๎งชํวยชีวิตนี้วํา "มุ๎งแคตเธอรีน" 

Katherine Commale 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์ 
คนต่อเทียน 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว มีหมูํบ๎านเล็ก ๆ  แหํงหนึ่งตั้งอยูํในปูาลึกที่หํางไกลจากความเจริญ ผู๎คน
ในหมูํบ๎านล๎วนแล๎วแตํเป็นคนยากจนและมีชีวิตที่ลําบาก หนําซ้ํา...หลังพระอาทิตย๑ตกดิน ชาวบ๎านทุกคน
ก็แทบจะไมํกล๎าออกจากเรือนพัก เพราะรอบ ๆ หมูํบ๎านเป็นปูาทึบที่แม๎แตํแสงจันทร๑ก็ยังยากที่จะสํองลงมาได๎ 
ทําให๎สัตว๑ร๎ายตําง ๆ มักแฝงตัวอยูํในความมืดแล๎วหาโอกาสทําร๎ายชาวบ๎านหรือนักเดินทางที่บังเอิญผําน
ไปผํานมาอยูํเสมอๆ 

วันหนึ่ง ชายชราซึ่งเป็นคนเกําแกํของหมูํบ๎านรู๎สึกเป็นหํวงลูก ๆ หลาน ๆ และผู๎คนที่อาจโดนสัตว๑
ปูาทําร๎ายไมํวันใดก็วันหนึ่ง ชายชราจึงปรึกษากับภรรยาที่มีอายุไลํเลี่ยกันเพื่อหาวิธีปฺองกันอันตรายให๎แกํ
ทุก ๆ คน หลังจากที่สองตายายปรึกษาหารือกันอยูํหลายวัน ในที่สุด ทั้งคูํก็ตัดสินใจนําเงินที่ตั้งใจเก็บไว๎
ใช๎ในบั้นปลายชีวิตไปซื้อเทียนไขจํานวนหนึ่งหมื่นเลํม แล๎วทําการจุดเทียน พร๎อมกับนํามันไปติดตั้งบน
ก๎อนหินทั้งในตัวหมูํบ๎านและในราวปูา จนหมูํบ๎านและปูาที่เคยมืดสนิทในยามค่ําคืนกลับสวํางไสวด๎วยแสงเทียน
ดูงามตานําพิศวง  

แสงเทียนที่งดงามทําให๎ผู๎คนจากทั่วทุกสารทิศอยากรู๎วําแสงสวํางกลางปูามีที่มาอยํางไร 
ชาวเมืองที่อยูํหํางไกลบางคนเข๎าใจวํา ผู๎ที่นําเทียนมาติดตั้งในปูาอาจเป็นคนของพระราชาผู๎ครองแคว๎น, 
บางคนเดาวําอาจเป็นความเมตตาของเศรษฐีใจบุญที่มีเงินมหาศาล , บางคนคิดไปวําอาจเป็นฝีมือของ
เทวดาที่แอบมาชํวยเหลือมนุษย๑ เมื่อความสงสัยทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเข๎าไปใน
ปูาเพื่อหาคําตอบ  

เมื่อชาวเมืองทั้งหลายพากันเข๎ามาในปูา พวกเขาก็เห็นชายชรากับภรรยาคํอย ๆ เดินจุดเทียน
ไปทีละเลํม ๆ จนครบทั้งหนึ่งหมื่นเลํมอยํางไมํยํอท๎อตํอความเหน็ดเหนื่อย หลังจากนั้น ชาวเมืองกต็าม
สองตายายกลับไปที่เรือนพัก ซึ่งเพียงแคํเห็นสภาพของเรือนพัก ทุกคนก็รู๎ในทันทีวํา ผู๎เฒําทั้งสองไมํ
นําจะเป็นคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช๎แตํอยํางใดเลย  

ชาวเมืองทั้งหลายจึงสงสัยวํา ชายชรากับภรรยาได๎อะไรจากการจุดเทียนไปทั่วทั้งปูา (หรือมีคน
จ๎างวานให๎ทําเชํนนี้) แตํเมื่อชาวเมืองได๎ฟังคําตอบของผู๎เฒําทั้งสอง ชาวเมืองก็ถึงกับพูดไมํออก เพราะทั้ง
คูํตอบวํา สิ่งที่ได๎จากการจุดเทียนมีเพียงอยํางเดียว นั่นคือ “ความสุขใจที่ได๎ชํวยเหลือผู๎อื่น” 

จริง ๆ แล๎ว สองตายายผู๎คุ๎นเคยกับการใช๎ชีวิตในปูาไมํจําเป็นต๎องอาศัยแสงสวํางในยามค่ําคืน
เลยแตํเพียงเพราะผู๎เฒําทั้งสองอยากปฺองกันภัยให๎ลูก ๆ หลาน ๆ ในหมูํบ๎านของตัวเองและผ๎ูคนทั้งหลาย
ที่อาจจําเป็นต๎องเดินทางผํานปูาในยามค่ําคืน ชายชราและภรรยาจึงเสียสละเงินสํวนตัวก๎อนสุดท๎ายและ
เรี่ยวแรงที่มีทําการจุดเทียนหนึ่งหมื่นเลํมทุกวันเพื่อให๎ทุก ๆ คนปลอดภัยจากสัตว๑ร๎ายในปูา 

ความตั้งใจดีของสองตายายจุดประกายให๎ทุก ๆ คนนึกอยากทําความดีเพื่อผู๎อื่นบ๎าง ชาวเมือง
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ทั้งหลายจึงผลัดกันนําเทียนเลํมใหมํมาแทนเทียนหนึ่งหมื่นเลํมของชายชราและภรรยาที่คํอย ๆ สั้นลงทุกวัน ๆ 
รวมทั้งพวกเขายังบริจาคเงินทองและแบํงปันข๎าวของให๎แกํชาวบ๎านในปูาที่มีฐานะยากจนกวําอีกด๎วย 

สํวนชาวบ๎านในปูานั้น พวกเขาก็นําอํางใสํน้ําดื่มมาตั้งไว๎ที่หน๎าบ๎าน, ทําเพิงนั่งพักให๎คนที่เหนื่อยอํอน
จากการเดินทางได๎ใช๎หลบแดด, ติดปฺายและกระดิ่งที่ประตูให๎คนที่ต๎องการความชํวยเหลือเรียกหาได๎ทุก
เวลา, จัดขนมผัดขนมต๎มและผลไม๎วางไว๎ให๎นักเดินทางได๎ใช๎รองท๎อง และพยายามเสนอตัวชํวยเหลือคน
ทุกคนตามกําลังที่มีอยูํ 

ความดีที่ผู๎สูงอายุทั้งสองได๎กระทําลงไปเปรียบเหมือนการเริ่มต๎นจุดเทียนให๎แสงสวํางแกํสังคมที่
มืดมิด แม๎ในตอนแรกแสงอาจยังน๎อย แตํเมื่อผู๎คนเห็นดีเห็นงามกับการทําความดีและพร๎อมใจกันตํอเทียน
แหํงความดีด๎วย ทุกหนทุกแหํงจึงเต็มเป่ียมไปด๎วยความดีงามและความสุข สองตายายดีใจมากท่ีได๎เห็น
คนทุกคนชํวยเหลือเกื้อกูลกัน สํวนผู๎คนทั้งหลายนั้น เมื่อพวกเขาเล็งเห็นถึงจิตใจอันดีงามของ  ผู๎เฒําทั้ง
สอง ทุกคนจึงชํวยกันดูแลชายชราและภรรยาผู๎เป็นบุคคลต๎นแบบให๎มีความสุขสืบมา...ตลอด  ชั่วชีวิต
ของทําน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การให๎มีความสขุมากกวําการรับ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์ 
คนต่อเทียน 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว มีหมูํบ๎านเล็ก ๆ  แหํงหนึ่งตั้งอยูํในปูาลึกที่หํางไกลจากความเจริญ ผู๎คน
ในหมูํบ๎านล๎วนแล๎วแตํเป็นคนยากจนและมีชีวิตที่ลําบาก หนําซ้ํา...หลังพระอาทิตย๑ตกดิน ชาวบ๎านทุกคน
ก็แทบจะไมํกล๎าออกจากเรือนพัก เพราะรอบ ๆ หมูํบ๎านเป็นปูาทึบที่แม๎แตํแสงจันทร๑ก็ยังยากที่จะสํองลงมาได๎ 
ทําให๎สัตว๑ร๎ายตําง ๆ มักแฝงตัวอยูํในความมืดแล๎วหาโอกาสทําร๎ายชาวบ๎านหรือนักเดินทางที่บังเอิญผําน
ไปผํานมาอยูํเสมอๆ 

วันหนึ่ง ชายชราซึ่งเป็นคนเกําแกํของหมูํบ๎านรู๎สึกเป็นหํวงลูก ๆ หลาน ๆ และผู๎คนที่อาจโดนสัตว๑
ปูาทําร๎ายไมํวันใดก็วันหนึ่ง ชายชราจึงปรึกษากับภรรยาที่มีอายุไลํเลี่ยกันเพื่อหาวิธีปฺองกันอันตรายให๎แกํ
ทุก ๆ คน หลังจากที่สองตายายปรึกษาหารือกันอยูํหลายวัน ในที่สุด ทั้งคูํก็ตัดสินใจนําเงินที่ตั้งใจเก็บไว๎
ใช๎ในบั้นปลายชีวิตไปซื้อเทียนไขจํานวนหนึ่งหมื่นเลํม แล๎วทําการจุดเทียน พร๎อมกับนํามันไปติดตั้งบน
ก๎อนหินทั้งในตัวหมูํบ๎านและในราวปูา จนหมูํบ๎านและปูาที่เคยมืดสนิทในยามค่ําคืนกลับสวํางไสวด๎วยแสงเทียน
ดูงามตานําพิศวง  

แสงเทียนที่งดงามทําให๎ผู๎คนจากทั่วทุกสารทิศอยากรู๎วําแสงสวํางกลางปูามีที่มาอยํางไร 
ชาวเมืองที่อยูํหํางไกลบางคนเข๎าใจวํา ผู๎ที่นําเทียนมาติดตั้งในปูาอาจเป็นคนของพระราชาผู๎ครองแคว๎น, 
บางคนเดาวําอาจเป็นความเมตตาของเศรษฐีใจบุญที่มีเงินมหาศาล , บางคนคิดไปวําอาจเป็นฝีมือของ
เทวดาที่แอบมาชํวยเหลือมนุษย๑ เมื่อความสงสัยทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเข๎าไปใน
ปูาเพื่อหาคําตอบ  

เมื่อชาวเมืองทั้งหลายพากันเข๎ามาในปูา พวกเขาก็เห็นชายชรากับภรรยาคํอย ๆ เดินจุดเทียน
ไปทีละเลํม ๆ จนครบทั้งหนึ่งหมื่นเลํมอยํางไมํยํอท๎อตํอความเหน็ดเหนื่อย หลังจากนั้น ชาวเมืองกต็าม
สองตายายกลับไปที่เรือนพัก ซึ่งเพียงแคํเห็นสภาพของเรือนพัก ทุกคนก็รู๎ในทันทีวํา ผู๎เฒําทั้งสองไมํ
นําจะเป็นคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช๎แตํอยํางใดเลย  

ชาวเมืองทั้งหลายจึงสงสัยวํา ชายชรากับภรรยาได๎อะไรจากการจุดเทียนไปทั่วทั้งปูา (หรือมีคน
จ๎างวานให๎ทําเชํนนี้) แตํเมื่อชาวเมืองได๎ฟังคําตอบของผู๎เฒําทั้งสอง ชาวเมืองก็ถึงกับพูดไมํออก เพราะทั้ง
คูํตอบวํา สิ่งที่ได๎จากการจุดเทียนมีเพียงอยํางเดียว นั่นคือ “ความสุขใจที่ได๎ชํวยเหลือผู๎อื่น” 

จริง ๆ แล๎ว สองตายายผู๎คุ๎นเคยกับการใช๎ชีวิตในปูาไมํจําเป็นต๎องอาศัยแสงสวํางในยามค่ําคืน
เลยแตํเพียงเพราะผู๎เฒําทั้งสองอยากปฺองกันภัยให๎ลูก ๆ หลาน ๆ ในหมูํบ๎านของตัวเองและผ๎ูคนทั้งหลาย
ที่อาจจําเป็นต๎องเดินทางผํานปูาในยามค่ําคืน ชายชราและภรรยาจึงเสียสละเงินสํวนตัวก๎อนสุดท๎ายและ
เรี่ยวแรงที่มีทําการจุดเทียนหนึ่งหมื่นเลํมทุกวันเพื่อให๎ทุก ๆ คนปลอดภัยจากสัตว๑ร๎ายในปูา 

ความตั้งใจดีของสองตายายจุดประกายให๎ทุก ๆ คนนึกอยากทําความดีเพื่อผู๎อื่นบ๎าง ชาวเมือง



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
61

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 67 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์ 
คนต่อเทียน 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว มีหมูํบ๎านเล็ก ๆ  แหํงหนึ่งตั้งอยูํในปูาลึกที่หํางไกลจากความเจริญ ผู๎คน
ในหมูํบ๎านล๎วนแล๎วแตํเป็นคนยากจนและมีชีวิตที่ลําบาก หนําซ้ํา...หลังพระอาทิตย๑ตกดิน ชาวบ๎านทุกคน
ก็แทบจะไมํกล๎าออกจากเรือนพัก เพราะรอบ ๆ หมูํบ๎านเป็นปูาทึบที่แม๎แตํแสงจันทร๑ก็ยังยากที่จะสํองลงมาได๎ 
ทําให๎สัตว๑ร๎ายตําง ๆ มักแฝงตัวอยูํในความมืดแล๎วหาโอกาสทําร๎ายชาวบ๎านหรือนักเดินทางที่บังเอิญผําน
ไปผํานมาอยูํเสมอๆ 

วันหนึ่ง ชายชราซึ่งเป็นคนเกําแกํของหมูํบ๎านรู๎สึกเป็นหํวงลูก ๆ หลาน ๆ และผู๎คนที่อาจโดนสัตว๑
ปูาทําร๎ายไมํวันใดก็วันหนึ่ง ชายชราจึงปรึกษากับภรรยาที่มีอายุไลํเลี่ยกันเพื่อหาวิธีปฺองกันอันตรายให๎แกํ
ทุก ๆ คน หลังจากที่สองตายายปรึกษาหารือกันอยูํหลายวัน ในที่สุด ทั้งคูํก็ตัดสินใจนําเงินที่ตั้งใจเก็บไว๎
ใช๎ในบั้นปลายชีวิตไปซื้อเทียนไขจํานวนหนึ่งหมื่นเลํม แล๎วทําการจุดเทียน พร๎อมกับนํามันไปติดตั้งบน
ก๎อนหินทั้งในตัวหมูํบ๎านและในราวปูา จนหมูํบ๎านและปูาที่เคยมืดสนิทในยามค่ําคืนกลับสวํางไสวด๎วยแสงเทียน
ดูงามตานําพิศวง  

แสงเทียนที่งดงามทําให๎ผู๎คนจากทั่วทุกสารทิศอยากรู๎วําแสงสวํางกลางปูามีที่มาอยํางไร 
ชาวเมืองที่อยูํหํางไกลบางคนเข๎าใจวํา ผู๎ที่นําเทียนมาติดตั้งในปูาอาจเป็นคนของพระราชาผู๎ครองแคว๎น, 
บางคนเดาวําอาจเป็นความเมตตาของเศรษฐีใจบุญที่มีเงินมหาศาล , บางคนคิดไปวําอาจเป็นฝีมือของ
เทวดาที่แอบมาชํวยเหลือมนุษย๑ เมื่อความสงสัยทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเข๎าไปใน
ปูาเพื่อหาคําตอบ  

เมื่อชาวเมืองทั้งหลายพากันเข๎ามาในปูา พวกเขาก็เห็นชายชรากับภรรยาคํอย ๆ เดินจุดเทียน
ไปทีละเลํม ๆ จนครบทั้งหนึ่งหมื่นเลํมอยํางไมํยํอท๎อตํอความเหน็ดเหนื่อย หลังจากนั้น ชาวเมืองกต็าม
สองตายายกลับไปที่เรือนพัก ซึ่งเพียงแคํเห็นสภาพของเรือนพัก ทุกคนก็รู๎ในทันทีวํา ผู๎เฒําทั้งสองไมํ
นําจะเป็นคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช๎แตํอยํางใดเลย  

ชาวเมืองทั้งหลายจึงสงสัยวํา ชายชรากับภรรยาได๎อะไรจากการจุดเทียนไปทั่วทั้งปูา (หรือมีคน
จ๎างวานให๎ทําเชํนนี้) แตํเมื่อชาวเมืองได๎ฟังคําตอบของผู๎เฒําทั้งสอง ชาวเมืองก็ถึงกับพูดไมํออก เพราะทั้ง
คูํตอบวํา สิ่งที่ได๎จากการจุดเทียนมีเพียงอยํางเดียว นั่นคือ “ความสุขใจที่ได๎ชํวยเหลือผู๎อื่น” 

จริง ๆ แล๎ว สองตายายผู๎คุ๎นเคยกับการใช๎ชีวิตในปูาไมํจําเป็นต๎องอาศัยแสงสวํางในยามค่ําคืน
เลยแตํเพียงเพราะผู๎เฒําทั้งสองอยากปฺองกันภัยให๎ลูก ๆ หลาน ๆ ในหมูํบ๎านของตัวเองและผ๎ูคนทั้งหลาย
ที่อาจจําเป็นต๎องเดินทางผํานปูาในยามค่ําคืน ชายชราและภรรยาจึงเสียสละเงินสํวนตัวก๎อนสุดท๎ายและ
เรี่ยวแรงที่มีทําการจุดเทียนหนึ่งหมื่นเลํมทุกวันเพื่อให๎ทุก ๆ คนปลอดภัยจากสัตว๑ร๎ายในปูา 
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ทั้งหลายจึงผลัดกันนําเทียนเลํมใหมํมาแทนเทียนหนึ่งหมื่นเลํมของชายชราและภรรยาที่คํอย ๆ สั้นลงทุกวัน ๆ 
รวมทั้งพวกเขายังบริจาคเงินทองและแบํงปันข๎าวของให๎แกํชาวบ๎านในปูาที่มีฐานะยากจนกวําอีกด๎วย 

สํวนชาวบ๎านในปูานั้น พวกเขาก็นําอํางใสํน้ําดื่มมาตั้งไว๎ที่หน๎าบ๎าน, ทําเพิงนั่งพักให๎คนที่เหนื่อยอํอน
จากการเดินทางได๎ใช๎หลบแดด, ติดปฺายและกระดิ่งที่ประตูให๎คนที่ต๎องการความชํวยเหลือเรียกหาได๎ทุก
เวลา, จัดขนมผัดขนมต๎มและผลไม๎วางไว๎ให๎นักเดินทางได๎ใช๎รองท๎อง และพยายามเสนอตัวชํวยเหลือคน
ทุกคนตามกําลังที่มีอยูํ 

ความดีที่ผู๎สูงอายุทั้งสองได๎กระทําลงไปเปรียบเหมือนการเริ่มต๎นจุดเทียนให๎แสงสวํางแกํสังคมที่
มืดมิด แม๎ในตอนแรกแสงอาจยังน๎อย แตํเมื่อผู๎คนเห็นดีเห็นงามกับการทําความดีและพร๎อมใจกันตํอเทียน
แหํงความดีด๎วย ทุกหนทุกแหํงจึงเต็มเป่ียมไปด๎วยความดีงามและความสุข สองตายายดีใจมากที่ได๎เห็น
คนทุกคนชํวยเหลือเกื้อกูลกัน สํวนผู๎คนทั้งหลายนั้น เมื่อพวกเขาเล็งเห็นถึงจิตใจอันดีงามของ  ผู๎เฒําทั้ง
สอง ทุกคนจึงชํวยกันดูแลชายชราและภรรยาผู๎เป็นบุคคลต๎นแบบให๎มีความสุขสืบมา...ตลอด  ชั่วชีวิต
ของทําน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การให๎มีความสขุมากกวําการรับ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์ 
คนต่อเทียน 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว มีหมูํบ๎านเล็ก ๆ  แหํงหนึ่งตั้งอยูํในปูาลึกที่หํางไกลจากความเจริญ ผู๎คน
ในหมูํบ๎านล๎วนแล๎วแตํเป็นคนยากจนและมีชีวิตที่ลําบาก หนําซ้ํา...หลังพระอาทิตย๑ตกดิน ชาวบ๎านทุกคน
ก็แทบจะไมํกล๎าออกจากเรือนพัก เพราะรอบ ๆ หมูํบ๎านเป็นปูาทึบที่แม๎แตํแสงจันทร๑ก็ยังยากที่จะสํองลงมาได๎ 
ทําให๎สัตว๑ร๎ายตําง ๆ มักแฝงตัวอยูํในความมืดแล๎วหาโอกาสทําร๎ายชาวบ๎านหรือนักเดินทางที่บังเอิญผําน
ไปผํานมาอยูํเสมอๆ 

วันหนึ่ง ชายชราซึ่งเป็นคนเกําแกํของหมูํบ๎านรู๎สึกเป็นหํวงลูก ๆ หลาน ๆ และผู๎คนที่อาจโดนสัตว๑
ปูาทําร๎ายไมํวันใดก็วันหนึ่ง ชายชราจึงปรึกษากับภรรยาที่มีอายุไลํเลี่ยกันเพื่อหาวิธีปฺองกันอันตรายให๎แกํ
ทุก ๆ คน หลังจากที่สองตายายปรึกษาหารือกันอยูํหลายวัน ในที่สุด ทั้งคูํก็ตัดสินใจนําเงินที่ตั้งใจเก็บไว๎
ใช๎ในบั้นปลายชีวิตไปซื้อเทียนไขจํานวนหนึ่งหมื่นเลํม แล๎วทําการจุดเทียน พร๎อมกับนํามันไปติดตั้งบน
ก๎อนหินทั้งในตัวหมูํบ๎านและในราวปูา จนหมูํบ๎านและปูาที่เคยมืดสนิทในยามค่ําคืนกลับสวํางไสวด๎วยแสงเทียน
ดูงามตานําพิศวง  

แสงเทียนที่งดงามทําให๎ผู๎คนจากทั่วทุกสารทิศอยากรู๎วําแสงสวํางกลางปูามีที่มาอยํางไร 
ชาวเมืองที่อยูํหํางไกลบางคนเข๎าใจวํา ผู๎ที่นําเทียนมาติดตั้งในปูาอาจเป็นคนของพระราชาผู๎ครองแคว๎น, 
บางคนเดาวําอาจเป็นความเมตตาของเศรษฐีใจบุญที่มีเงินมหาศาล , บางคนคิดไปวําอาจเป็นฝีมือของ
เทวดาที่แอบมาชํวยเหลือมนุษย๑ เมื่อความสงสัยทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเข๎าไปใน
ปูาเพื่อหาคําตอบ  

เมื่อชาวเมืองทั้งหลายพากันเข๎ามาในปูา พวกเขาก็เห็นชายชรากับภรรยาคํอย ๆ เดินจุดเทียน
ไปทีละเลํม ๆ จนครบทั้งหนึ่งหมื่นเลํมอยํางไมํยํอท๎อตํอความเหน็ดเหนื่อย หลังจากนั้น ชาวเมืองกต็าม
สองตายายกลับไปที่เรือนพัก ซึ่งเพียงแคํเห็นสภาพของเรือนพัก ทุกคนก็รู๎ในทันทีวํา ผู๎เฒําทั้งสองไมํ
นําจะเป็นคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช๎แตํอยํางใดเลย  

ชาวเมืองทั้งหลายจึงสงสัยวํา ชายชรากับภรรยาได๎อะไรจากการจุดเทียนไปทั่วทั้งปูา (หรือมีคน
จ๎างวานให๎ทําเชํนนี้) แตํเมื่อชาวเมืองได๎ฟังคําตอบของผู๎เฒําทั้งสอง ชาวเมืองก็ถึงกับพูดไมํออก เพราะทั้ง
คูํตอบวํา สิ่งที่ได๎จากการจุดเทียนมีเพียงอยํางเดียว นั่นคือ “ความสุขใจที่ได๎ชํวยเหลือผู๎อื่น” 

จริง ๆ แล๎ว สองตายายผู๎คุ๎นเคยกับการใช๎ชีวิตในปูาไมํจําเป็นต๎องอาศัยแสงสวํางในยามค่ําคืน
เลยแตํเพียงเพราะผู๎เฒําทั้งสองอยากปฺองกันภัยให๎ลูก ๆ หลาน ๆ ในหมูํบ๎านของตัวเองและผ๎ูคนทั้งหลาย
ที่อาจจําเป็นต๎องเดินทางผํานปูาในยามค่ําคืน ชายชราและภรรยาจึงเสียสละเงินสํวนตัวก๎อนสุดท๎ายและ
เรี่ยวแรงที่มีทําการจุดเทียนหนึ่งหมื่นเลํมทุกวันเพื่อให๎ทุก ๆ คนปลอดภัยจากสัตว๑ร๎ายในปูา 

ความตั้งใจดีของสองตายายจุดประกายให๎ทุก ๆ คนนึกอยากทําความดีเพื่อผู๎อื่นบ๎าง ชาวเมือง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 4    การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11    ทิศ และการใช้เข็มทิศ เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกชื่อทิศทั้ง 8 ได๎ถูกตอ๎ง 
1.2  สามารถใช๎เขม็ทิศแบบประเภทซิลวาไดอ๎ยํางถูกต๎อง 

2. เนื้อหา
ทิศและการใช๎เข็มทิศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิทิศทั้ง 8 ทิศ 
3.2  เขม็ทิศ (แบบประเภทซิลวา) 
3.3  แผนภมูิเพลงทิศทั้ง 8 ทิศ 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 

4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืเตรียมฐานสาธิตให๎ลูกเสือฝึกปฏิบัติโดยผู๎กํากับอธิบายประกอบการสาธิตดังนี้
ฐานที่ 1  การใช๎เข็มทิศ
ฐานที่ 2  การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
ฐานที่ 3  ฐานรวม  ทดสอบการใช๎เข็มทิศ

2) ผู๎กํากับลูกเสอืสรุปลูกเสอืจดบันทึกความเขา๎ใจ
4.4  ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
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5.1  สังเกต 
5.2  ทดสอบการหาทิศทางโดยใช๎แผนที่และเขม็ทิศ 

6. คุณธรรม
6.1  ซือ่สัตย๑สจุริต 
6.2  รับผิดชอบ 
6.3  ความกตัญ๒ ู
6.4  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
 เพลง 

ทิศ 

ทิศทั้งแปดทิศ ขอใหค๎ิดจาํให๎เคยชิน 
อุดรตรงข๎ามทักษิณ บูรพาประจิมจําไว๎ 
อีสานตรงหรด ี  ทํองอกีทีจําให๎ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยูํตรงไหน ตรงข๎ามไปคืออาคเนย๑ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แสงอาทิตย์ 

นายแดงเป็นคนหาของปูาอยูํในหมูํบ๎านสมบูรณ๑  ทุกวันเขาจะออกหาของปูาโดยเดินลึกเข๎าไป
ในปูาเรื่อย ๆ ตามทิศทางที่ไมํซ้ํากัน และนําของปูาที่ได๎ไปขายในหมูํบ๎าน 

บํายวันหนึ่งขณะที่นายแดงกําลังหาของปูาอยูํนั้น ได๎เกิดลมพายุรุนแรง ท๎องฟฺามืดครึ้ม  ทําให๎
นายแดงไมํสามารถหาทิศกลับบ๎าน  เพราะมืดมากมองไมํเห็น  นายแดงจําได๎แตํหมูํบ๎านอยูํทางทิศ
ตะวันออกของปูาเทํานั้น  นายแดงคิดอยูํในใจวําตอนบํายต๎นไม๎ใหญํด๎านที่ถูกแสงแดดต๎องหันเข๎าหาทิศ
ตะวันตกสํวนด๎านตรงข๎ามนั้นจะเป็นทิศตะวันออก  เมื่อคิดได๎ดังนั้นเขาจึงรีบใช๎มือสัมผัสรอบ ๆ  ต๎นไม๎
เพื่อหาด๎านท่ีอุํน ๆ  เมื่อหาพบแล๎วเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปด๎านตรงกันข๎ามกับด๎านที่อุํนของต๎นไม๎    
ไปเรื่อย ๆ  ไมํนานเขาก็เดินถึงหมูํบ๎านอยํางปลอดภัย 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 11    ทิศ และการใช้เข็มทิศ เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกชื่อทิศทั้ง 8 ได๎ถูกตอ๎ง 
1.2  สามารถใช๎เขม็ทิศแบบประเภทซิลวาไดอ๎ยํางถูกต๎อง 

2. เนื้อหา
ทิศและการใช๎เข็มทิศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิทิศทั้ง 8 ทิศ 
3.2  เขม็ทิศ (แบบประเภทซิลวา) 
3.3  แผนภมูิเพลงทิศทั้ง 8 ทิศ 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 

4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืเตรียมฐานสาธิตให๎ลูกเสือฝึกปฏิบัติโดยผู๎กํากับอธิบายประกอบการสาธิตดังนี้
ฐานที่ 1  การใช๎เข็มทิศ
ฐานที่ 2  การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
ฐานที่ 3  ฐานรวม  ทดสอบการใช๎เข็มทิศ

2) ผู๎กํากับลูกเสอืสรุปลูกเสอืจดบันทึกความเขา๎ใจ
4.4  ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
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5.1  สังเกต 
5.2  ทดสอบการหาทิศทางโดยใช๎แผนที่และเขม็ทิศ 

6. คุณธรรม
6.1  ซือ่สัตย๑สจุริต 
6.2  รับผิดชอบ 
6.3  ความกตัญ๒ ู
6.4  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
 เพลง 

ทิศ 

ทิศทั้งแปดทิศ ขอใหค๎ิดจาํให๎เคยชิน 
อุดรตรงข๎ามทักษิณ บูรพาประจิมจําไว๎ 
อีสานตรงหรด ี  ทํองอกีทีจําให๎ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยูํตรงไหน ตรงข๎ามไปคืออาคเนย๑ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แสงอาทิตย์ 

นายแดงเป็นคนหาของปูาอยูํในหมูํบ๎านสมบูรณ๑  ทุกวันเขาจะออกหาของปูาโดยเดินลึกเข๎าไป
ในปูาเรื่อย ๆ ตามทิศทางที่ไมํซ้ํากัน และนําของปูาที่ได๎ไปขายในหมูํบ๎าน 

บํายวันหนึ่งขณะที่นายแดงกําลังหาของปูาอยูํนั้น ได๎เกิดลมพายุรุนแรง ท๎องฟฺามืดครึ้ม  ทําให๎
นายแดงไมํสามารถหาทิศกลับบ๎าน  เพราะมืดมากมองไมํเห็น  นายแดงจําได๎แตํหมูํบ๎านอยูํทางทิศ
ตะวันออกของปูาเทํานั้น  นายแดงคิดอยูํในใจวําตอนบํายต๎นไม๎ใหญํด๎านที่ถูกแสงแดดต๎องหันเข๎าหาทิศ
ตะวันตกสํวนด๎านตรงข๎ามนั้นจะเป็นทิศตะวันออก  เมื่อคิดได๎ดังนั้นเขาจึงรีบใช๎มือสัมผัสรอบ ๆ  ต๎นไม๎
เพื่อหาด๎านที่อุํน ๆ  เมื่อหาพบแล๎วเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปด๎านตรงกันข๎ามกับด๎านที่อุํนของต๎นไม๎    
ไปเรื่อย ๆ  ไมํนานเขาก็เดินถึงหมูํบ๎านอยํางปลอดภัย 

5.  กำรประเมินผล
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เรื่องนี้สอนให้ว่า  การรู๎จักสังเกตสิ่งแวดล๎อม  ยํอมมีประโยชน๑ตํอตนเองและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 

การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 

ในกรณีที่ลูกเสือไมํมีเข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล๎อมที่เป็นจุดเดํนสังเกตได๎งําย ดังนี้ 

1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีงําย ๆ เชํน โยนหญ๎าแห๎ง หรือฝุูนขึ้นไปบนอากาศ เมื่อคิดวําอาจ
เดินหลงทางก็ให๎ตรวจสอบทิศทางลมอีกครั้งหนึ่ง 

2. สังเกตเถาวัลย์ โดยธรรมชาติยอดเถาวัลย๑จะพันต๎นไม๎ไปทางทิศตะวันออก เพื่อหันเข๎ารับ
แสงอาทิตย๑ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได๎ โดนยืนกางแขนหันหน๎าไปทางทิศ
ตะวันออก ซ๎ายมือคือทิศเหนือ ขวามือคือทิศใต๎ และข๎างหลังคือทิศตะวันตก 

3. สังเกตความอุ่นของต้นไม้ หลังอาทิตย๑ลับขอบฟฺาหาทิศโดยใช๎แก๎มแนบกับต๎นไม๎ใหญํ ด๎าน
ที่อุํนกวําแสดงวําเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิ่ งได๎รับแสงแดดมาไมํนานนัก เมื่อทราบทิศตะวันตกก็
สามารถหาทิศอื่น ๆ ได๎ โดยการยืนกางแขนหันหลังชนต๎นไม๎ข๎างที่อุํน ด๎านหน๎าจะเป็นทิศตะวันตก ทิศ
เหนืออยูํขวา ทิศใต๎อยูํซ๎าย และด๎านหลังเป็นทิศตะวันออก 

4. สังเกตดวงอาทิตย์ ใน 1 ปีดวงอาทิตย๑ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยูํ
2 วัน คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหวําง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉียงเหนือมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน สํวนระหวําง 23 กันยายนถึง 20 
มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต๎ เฉียงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม 

ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตย๑จากเวลาดังนี้ 
6.00 น.    ทิศตะวันออกคอํนไปทางทิศใต๎เล็กน๎อย  9.00 น.   ทิศตะวันออกเฉยีงใต ๎
12.00 น.  ทิศใต๎ 15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต ๎    
18.00 น.  ทิศตะวันตก 
ฤดูร้อน  สังเกตดวงอาทิตย๑จากเวลาดังนี ้
6.00 น.    ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  9.00 น.   ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 
12.00 น.  ทิศเหนือ 15.00 น.  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
18.00 น.  ทิศตะวันตก 
5. สังเกตดวงจันทร์ มีข๎อสังเกตดงันี้
วันข้างข้ึน ดวงจันทร๑จะสวํางไมํเต็มที่ และขึ้นกํอนดวงอาทิตย๑ลับขอบฟฺา หันด๎านสวํางไปทาง

ทิศตะวันตก และหันด๎านแหวํงไปทางทิศตะวันออก 
วันข้ึน 15 ค่ า ดวงจันทร๑สวํางเต็มดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นกํอนดวงอาทิตย๑ลับขอบฟฺาเล็กน๎อย 
วันข้างแรม ดวงจันทร๑จะสวํางไมํเต็มที่ และขึ้นหลังจากดวงอาทิตย๑ลับขอบฟฺาไปแล๎ว หันด๎าน

สวํางไปทางทิศตะวันออก และหันด๎านแหวํงไปทางทิศตะวันตก 
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6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษ๑ซึ่งขึ้นประจําที่ ได๎แกํ
1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสวํางมองเห็นด๎วยตาเปลําได๎งําย
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบด๎วยดาวฤกษ๑ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในชํวงหัวค่ํา

ตั้งแตํเดือนธันวาคมเป็นต๎นไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ชํวงหัวค่ําจะอยูํตรงศีรษะพอดี และตกทางทิศ
ตะวันตกในเดือนเมษายน 

3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ๑ 7 ดวง เรียงตัวคล๎ายกระบวยตักน้ํา ขึ้นประจํา
บนท๎องฟฺาทางทิศเหนือ มองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา ชํวงหัวค่ําเดือนกุมภาพันธุ๑จะเห็นขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อขึ้นสูงสุดแล๎วจะอยูํทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน และตก  
ลับขอบฟฺาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกล๎สวําง 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรียงตัวคล๎ายแมงปูอง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ โดยเอาหัวขึ้นกํอน
และตกลับขอบฟฺาทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎โดยเอาข๎างลง ขึ้นเวลาใกล๎สวํางชํวงต๎นเดือนกุมภาพันธ๑ และ
ขึ้นตอนหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม 

5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุํมดาวฤกษ๑ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเห็นเป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ความอดทน 

นักลําสัตว๑ผ๎ูยิ่งใหญํคนหนึ่ง เป็นชาวแอฟริกาใต๎ ชื่อ เอฟ ซี เซลล๑ (F.C Selous) ให๎ตัวอยํางอันดี
ในเรื่องของความอดทนแบบลูกเสือ ในเมื่อเขาไปลําสัตว๑ที่บารอดเซแลนด๑ (Barotseland) ทางตอนเหนือ
ของแมํน้ําซัมเบซี (Zambesi) เมื่อหลายปีมาแล๎ว ในตอนเที่ยงคืนวันหนึ่ง คํายของเขาได๎ถูกโจมตีอยําง
ทันทีทันใด โดยคนพื้นเมืองฝูายศัตรูซึ่งเข๎ามายิงในระยะใกล๎และบุกเข๎ามา 

เขาและคนพื้นเมืองซึ่งมีจํานวนแตกตํางกันตํางหนีกระจัดกระจายหลบไปในความมืด และซํอน
ตัวอยูํในกอหญ๎าสูง เซลูส๑ได๎ปืนยาวกระบอกหนึ่งและลูกปืนบ๎างเล็กน๎อย เขาหลบอยูํอยํางปลอดภัยในกอหญ๎า 
แตํเขาหาพรรคพวกของเขาไมํพบ และเมื่อเห็นวําข๎าศึกได๎ยึดคํายของเขาไว๎เรียบร๎อยแล๎วทั้งยังมีความ
มืดอยูํข๎างหน๎าเข๎าอีก สองสามชั่วโมงพอจะหนีเอาตัวรอด เราจึงเริ่มออกเดินทางไปทางทิศใต๎ โดยกลุํม
ดาววําว (The Southers Cross) เป็นท่ีหมาย เขาหมอบคลานผํานยามของฝูายข๎าศึก แล๎ววํายน้ําข๎าม
แมํน้ํา และในที่สุดก็หนีออกมาได๎ โยมีเครื่องแตํงตัวแตํเพียงเสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น และรองเท๎า สองสาม
วันตํอมาทั้งกลางวันและกลางคืน เขามุํงเดินไปทางทิศใต๎ และต๎องหลบซํอนคนพื้นเมืองฝูายข๎าศึกบํอยๆ 
เขาได๎ยิงกวางเป็นอาหาร 
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การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 

ในกรณีที่ลูกเสือไมํมีเข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล๎อมที่เป็นจุดเดํนสังเกตได๎งําย ดังนี้ 

1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีงําย ๆ เชํน โยนหญ๎าแห๎ง หรือฝุูนขึ้นไปบนอากาศ เมื่อคิดวําอาจ
เดินหลงทางก็ให๎ตรวจสอบทิศทางลมอีกครั้งหนึ่ง 

2. สังเกตเถาวัลย์ โดยธรรมชาติยอดเถาวัลย๑จะพันต๎นไม๎ไปทางทิศตะวันออก เพื่อหันเข๎ารับ
แสงอาทิตย๑ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได๎ โดนยืนกางแขนหันหน๎าไปทางทิศ
ตะวันออก ซ๎ายมือคือทิศเหนือ ขวามือคือทิศใต๎ และข๎างหลังคือทิศตะวันตก 

3. สังเกตความอุ่นของต้นไม้ หลังอาทิตย๑ลับขอบฟฺาหาทิศโดยใช๎แก๎มแนบกับต๎นไม๎ใหญํ ด๎าน
ที่อุํนกวําแสดงวําเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิ่ งได๎รับแสงแดดมาไมํนานนัก เมื่อทราบทิศตะวันตกก็
สามารถหาทิศอื่น ๆ ได๎ โดยการยืนกางแขนหันหลังชนต๎นไม๎ข๎างที่อุํน ด๎านหน๎าจะเป็นทิศตะวันตก ทิศ
เหนืออยูํขวา ทิศใต๎อยูํซ๎าย และด๎านหลังเป็นทิศตะวันออก 

4. สังเกตดวงอาทิตย์ ใน 1 ปีดวงอาทิตย๑ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยูํ
2 วัน คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหวําง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉียงเหนือมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน สํวนระหวําง 23 กันยายนถึง 20 
มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต๎ เฉียงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม 

ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตย๑จากเวลาดังนี้ 
6.00 น.    ทิศตะวันออกคอํนไปทางทิศใต๎เล็กน๎อย  9.00 น.   ทิศตะวันออกเฉยีงใต ๎
12.00 น.  ทิศใต๎ 15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต ๎    
18.00 น.  ทิศตะวันตก 
ฤดูร้อน  สังเกตดวงอาทิตย๑จากเวลาดังนี ้
6.00 น.    ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  9.00 น.   ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 
12.00 น.  ทิศเหนือ 15.00 น.  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
18.00 น.  ทิศตะวันตก 
5. สังเกตดวงจันทร์ มีข๎อสังเกตดงันี้
วันข้างข้ึน ดวงจันทร๑จะสวํางไมํเต็มที่ และขึ้นกํอนดวงอาทิตย๑ลับขอบฟฺา หันด๎านสวํางไปทาง

ทิศตะวันตก และหันด๎านแหวํงไปทางทิศตะวันออก 
วันข้ึน 15 ค่ า ดวงจันทร๑สวํางเต็มดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นกํอนดวงอาทิตย๑ลับขอบฟฺาเล็กน๎อย 
วันข้างแรม ดวงจันทร๑จะสวํางไมํเต็มที่ และขึ้นหลังจากดวงอาทิตย๑ลับขอบฟฺาไปแล๎ว หันด๎าน

สวํางไปทางทิศตะวันออก และหันด๎านแหวํงไปทางทิศตะวันตก 

72 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษ๑ซึ่งขึ้นประจําที่ ได๎แกํ
1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสวํางมองเห็นด๎วยตาเปลําได๎งําย
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบด๎วยดาวฤกษ๑ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในชํวงหัวค่ํา

ตั้งแตํเดือนธันวาคมเป็นต๎นไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ชํวงหัวค่ําจะอยูํตรงศีรษะพอดี และตกทางทิศ
ตะวันตกในเดือนเมษายน 

3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ๑ 7 ดวง เรียงตัวคล๎ายกระบวยตักน้ํา ขึ้นประจํา
บนท๎องฟฺาทางทิศเหนือ มองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา ชํวงหัวค่ําเดือนกุมภาพันธุ๑จะเห็นขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อขึ้นสูงสุดแล๎วจะอยูํทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน และตก  
ลับขอบฟฺาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกล๎สวําง 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรียงตัวคล๎ายแมงปูอง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ โดยเอาหัวขึ้นกํอน
และตกลับขอบฟฺาทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎โดยเอาข๎างลง ขึ้นเวลาใกล๎สวํางชํวงต๎นเดือนกุมภาพันธ๑ และ
ขึ้นตอนหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม 

5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุํมดาวฤกษ๑ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเห็นเป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ความอดทน 

นักลําสัตว๑ผ๎ูยิ่งใหญํคนหนึ่ง เป็นชาวแอฟริกาใต๎ ชื่อ เอฟ ซี เซลล๑ (F.C Selous) ให๎ตัวอยํางอันดี
ในเรื่องของความอดทนแบบลูกเสือ ในเมื่อเขาไปลําสัตว๑ที่บารอดเซแลนด๑ (Barotseland) ทางตอนเหนือ
ของแมํน้ําซัมเบซี (Zambesi) เมื่อหลายปีมาแล๎ว ในตอนเที่ยงคืนวันหนึ่ง คํายของเขาได๎ถูกโจมตีอยําง
ทันทีทันใด โดยคนพื้นเมืองฝูายศัตรูซึ่งเข๎ามายิงในระยะใกล๎และบุกเข๎ามา 

เขาและคนพื้นเมืองซึ่งมีจํานวนแตกตํางกันตํางหนีกระจัดกระจายหลบไปในความมืด และซํอน
ตัวอยูํในกอหญ๎าสูง เซลูส๑ได๎ปืนยาวกระบอกหนึ่งและลูกปืนบ๎างเล็กน๎อย เขาหลบอยูํอยํางปลอดภัยในกอหญ๎า 
แตํเขาหาพรรคพวกของเขาไมํพบ และเมื่อเห็นวําข๎าศึกได๎ยึดคํายของเขาไว๎เรียบร๎อยแล๎วทั้งยังมีความ
มืดอยูํข๎างหน๎าเข๎าอีก สองสามชั่วโมงพอจะหนีเอาตัวรอด เราจึงเริ่มออกเดินทางไปทางทิศใต๎ โดยกลุํม
ดาววําว (The Southers Cross) เป็นที่หมาย เขาหมอบคลานผํานยามของฝูายข๎าศึก แล๎ววํายน้ําข๎าม
แมํน้ํา และในที่สุดก็หนีออกมาได๎ โยมีเครื่องแตํงตัวแตํเพียงเสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น และรองเท๎า สองสาม
วันตํอมาทั้งกลางวันและกลางคืน เขามุํงเดินไปทางทิศใต๎ และต๎องหลบซํอนคนพื้นเมืองฝูายข๎าศึกบํอยๆ 
เขาได๎ยิงกวางเป็นอาหาร 
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คืนวันหนึ่งเขาได๎เข๎าไปในหมูํบ๎านซึ่งคิดวําเป็นมิตร แตํแล๎วปืนของเขาก็ถูกลักขโมยไป เขาจึง
ต๎องกลับเป็นผู๎หลบหนีอีกครั้งหนึ่ง โดยไมํมีอาวุธสําหรับปฺองกันตนเอง หรือยิงสัตว๑เป็นอาหาร อยํางไรก็
ดี เขาไมํใชํคนที่ยอมแพ๎ในเมื่อโอกาสแหํงชีวิตเหลืออยูํ จึงได๎พยายามเดินตํอไป จนกระทั่งในที่สุด ได๎ไป
ถึงสุสานที่แหํงหนึ่ง ณ ที่นั่น เขาได๎พบพรรคพวกของเขาบางคนซึ่งหลบหนีมาได๎เชํนกัน  หลังจากนั้นก็
รอนแรมตํอมาจนถึงท๎องถิ่นที่เป็นมิตรด๎วยความปลอดภัย แตํคนพวกนี้คงต๎องประสบความยากลําบาก
อยํางมหันต๑ สามสัปดาห๑ได๎ผํานพ๎นไปนับตั้งแตํถูกโจมตี และสํวนใหญํเซลูส๑ต๎องอยูํคนเดียว ถูกไลํ
ติดตาม อดอาหาร หนาวอยํางสาหัสในตอนกลางคืน และร๎อนเหงื่อหยดในตอนกลางวัน 

ไมํมีคนใดที่จะผํานความยากลําบากอยํางนี้มาได๎ เว๎นเสียแตํวําจะมีความอดทนเป็นพิเศษ 
แตํเซลูส๑เป็นคนที่ได๎บํารุงตนเองให๎แข็งแรงมาตั้งแตํเด็ก ด๎วยการรักษาตัวและออกกําลังกาย และเขาก็
ตั้งใจบากบั่นอยูํตลอดเวลา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ถ๎าทํานต๎องการผํานพ๎นการผจญภัยเชํนนี้ด๎วยความปลอดภัย ในเมื่อทํานเป็น 
 ลูกเสือเตรียมเป็นผู๎ใหญํและมิใชํดีแตํปาก ทํานจะต๎องฝึกอบรมตนเองให๎แข็งแรง 

   มีอนามัยดีและคลํองแคลํววํองไว ตั้งแตํเด็ก 
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ใบความรู้ 
เข็มทิศ 

เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการหาทิศ ทําขึ้นจากแมํเหล็กแทํงเล็ก ๆ ติดกับแกนให๎หมุนไปโดยรอบ
อยํางอิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแมํเหล็กที่วํา เมื่อแขวนให๎หมุนอยํางอิสระแล๎วปลายข๎างหนึ่งจะชี้ไป
ทางทิศเหนือเสมอ บนหน๎าปัดของเข็มทิศจะมีเครื่องหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศตําง ๆ 

ชนิดของเข็มทิศ 
เข็มทิศมีหลายชนิด เชํน  
- เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแมํเหล็กเลก็ๆ หาแนวทิศเหนือไดอ๎ยํางเดียว  
- เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีชํองเล็ง ขึงเสน๎ลวดไว๎ตรงกลางเพื่อชํวยในการเล็งทีห่มาย 
- เข็มทิศข๎อมือ 
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เป็นเข็มทิศที่นิยมใช๎ในวงการลูกเสอื  

เข็มทิศซิลวา  (Silva) 
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม๎โปรแทรกเตอร๑รวมอยูํด๎วยกนั นยิมใช๎กนัทั่วโลก1 

เนื่องจากใช๎ทําแผนที่และหาทิศไดด๎ี นอกจากใช๎งํายแล๎วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด๎วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
1. แผํนฐานเป็นตัววัตถุโปรํงใส
2. ที่ขอบมีมาตราสํวนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป
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คืนวันหนึ่งเขาได๎เข๎าไปในหมูํบ๎านซึ่งคิดวําเป็นมิตร แตํแล๎วปืนของเขาก็ถูกลักขโมยไป เขาจึง
ต๎องกลับเป็นผู๎หลบหนีอีกครั้งหนึ่ง โดยไมํมีอาวุธสําหรับปฺองกันตนเอง หรือยิงสัตว๑เป็นอาหาร อยํางไรก็
ดี เขาไมํใชํคนที่ยอมแพ๎ในเมื่อโอกาสแหํงชีวิตเหลืออยูํ จึงได๎พยายามเดินตํอไป จนกระทั่งในที่สุด ได๎ไป
ถึงสุสานที่แหํงหนึ่ง ณ ที่นั่น เขาได๎พบพรรคพวกของเขาบางคนซึ่งหลบหนีมาได๎เชํนกัน  หลังจากนั้นก็
รอนแรมตํอมาจนถึงท๎องถิ่นที่เป็นมิตรด๎วยความปลอดภัย แตํคนพวกนี้คงต๎องประสบความยากลําบาก
อยํางมหันต๑ สามสัปดาห๑ได๎ผํานพ๎นไปนับตั้งแตํถูกโจมตี และสํวนใหญํเซลูส๑ต๎องอยูํคนเดียว ถูกไลํ
ติดตาม อดอาหาร หนาวอยํางสาหัสในตอนกลางคืน และร๎อนเหงื่อหยดในตอนกลางวัน 

ไมํมีคนใดที่จะผํานความยากลําบากอยํางนี้มาได๎ เว๎นเสียแตํวําจะมีความอดทนเป็นพิเศษ 
แตํเซลูส๑เป็นคนที่ได๎บํารุงตนเองให๎แข็งแรงมาตั้งแตํเด็ก ด๎วยการรักษาตัวและออกกําลังกาย และเขาก็
ตั้งใจบากบั่นอยูํตลอดเวลา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ถ๎าทํานต๎องการผํานพ๎นการผจญภัยเชํนนี้ด๎วยความปลอดภัย ในเมื่อทํานเป็น 
 ลูกเสือเตรียมเป็นผู๎ใหญํและมิใชํดีแตํปาก ทํานจะต๎องฝึกอบรมตนเองให๎แข็งแรง 

   มีอนามัยดีและคลํองแคลํววํองไว ตั้งแตํเด็ก 
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ใบความรู้ 
เข็มทิศ 

เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการหาทิศ ทําขึ้นจากแมํเหล็กแทํงเล็ก ๆ ติดกับแกนให๎หมุนไปโดยรอบ
อยํางอิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแมํเหล็กที่วํา เมื่อแขวนให๎หมุนอยํางอิสระแล๎วปลายข๎างหนึ่งจะชี้ไป
ทางทิศเหนือเสมอ บนหน๎าปัดของเข็มทิศจะมีเครื่องหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศตําง ๆ 

ชนิดของเข็มทิศ 
เข็มทิศมีหลายชนิด เชํน  
- เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแมํเหล็กเลก็ๆ หาแนวทิศเหนือไดอ๎ยํางเดียว  
- เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีชํองเล็ง ขึงเสน๎ลวดไว๎ตรงกลางเพื่อชํวยในการเล็งทีห่มาย 
- เข็มทิศข๎อมือ 
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เป็นเข็มทิศที่นิยมใช๎ในวงการลูกเสอื  

เข็มทิศซิลวา  (Silva) 
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม๎โปรแทรกเตอร๑รวมอยูํด๎วยกนั นยิมใช๎กนัทั่วโลก1 

เนื่องจากใช๎ทําแผนที่และหาทิศไดด๎ี นอกจากใช๎งํายแล๎วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด๎วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
1. แผํนฐานเป็นตัววัตถุโปรํงใส
2. ที่ขอบมีมาตราสํวนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป
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4. เลนส๑ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได๎ บนกรอบหนา๎ปัดของตลับเข็มทิศแบํงออกเป็น 360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็นแมํเหลก็สีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ขีดตําแหนํงสําหรับตั้งมมุและอํานคํามุม อยูบํนหน๎าปัดตรงโคนลูกศรช้ีทิศทาง

วิธีใช้เข็มทิศซิลวา 
ควรใช๎เข็มทิศหํางจากสิ่งที่เป็นเหล็กหรอืวงจรไฟฟฺา ระยะปลอดภยัโดยประมาณมดีังนี้ 
หมวกเหลก็ 1 หลา โทรศัพท๑,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต๑ 20 หลา สายไฟฟฺาแรงสงู 60 หลา 

การหาทิศ 
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข๎างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือ คํอย ๆ หมุนหน๎าปัดของ

เข็มทิศให๎ตําแหนํงตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน๎าปัดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศ เมื่อปรับ
เข็มตรงกับทิศเหนือแล๎ว จะสามารถอํานทิศตํางๆได๎อยํางถูกต๎องจากหน๎าปัดเข็มทิศ  

ลูกเสือสามารถนําเข็มทิศไปใช๎ในกิจกรรมตํางๆได๎ เชํน การเดินทางไกล การสํารวจปูา 
การผจญภัย การสํารวจและการเยือนสถานที่ เป็นต๎น เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุํงหน๎า
ไปให๎ทราบกํอนวําเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตําง ๆ จากเข็มทิศได๎ 
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด 

สมมุติวํามุมอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให๎เข็มแมํเหล็กหมุนไปมาได๎อิสระ
2) หมุนกรอบหน๎าปัดของตลับเข็มทิศให๎เลข 60 อยูํตรงขีดตําแหนํงตั้งมุม
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกวําเข็มแมํเหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N

บนกรอบหน๎าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ๑ไว๎ 
4) เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให๎เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเดํนที่อยูํในแนวลูกศรชี้

ทิศทางเป็นหลัก แล๎วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 
กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากต าบลที่เรายืนอยู่ ไปยังต าบลที่เราจะเดินทางไป 

1) วางเข็มทิศในแนวระดับให๎เข็มแมํเหล็กหมุนไปมาได๎อิสระ
2) หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจุดหรือตําแหนํงที่เราจะเดินทางไป
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3) หมุนกรอบหน๎าปัดเข็มทิศไปจนกวําอักษร N บนกรอบหน๎าปัด อยูํตรงปลายเข็มแมํเหล็กสี
แดงในตลับเข็มทิศ 

4) ตัวเลขบนกรอบหน๎าปัดจะอยูํตรงขีดตําแหนํงสําหรับตั้งมุมและอํานคํามุม คือคําของมุมที่เรา
ต๎องการทราบ 

การใช้เข็มทิศหาพิกัดต าแหน่งในแผนที่ 

กํอนอื่นจะต๎องรู๎วําตนเองอยูํ ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใช๎เข็มทิศชํวยในการวางแผนที่ให๎ถูกทิศทาง
หรือวางแผนที่ให๎ขนานกับเส๎นทางหรือถนนพื้นที่จริงการวางขนานกับเส๎นทางต๎องระวังไมํให๎กลับทางทิศ
เหนือ – ใต๎ โดยตรวจสอบสิ่งอื่นบนแผนที่ประกอบอยํางน๎อย 2 แหํง 

วางเข็มทิศบนแผนที่ให๎เครื่องหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่จากนั้นก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อยําให๎เข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรชี้ทิศเหนือแล๎วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่แล๎ว
หมุนแปฺนบอกองศาให๎ตรงทิศ 

จากนั้นให๎มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศกับบนแผนที่สัก 2 แหํงเชํนบนภูมิประเทศ A และ a 
บนแผนที่กับ B บนภูมิประเทศและ b บนแผนท่ีใช๎บรรทัดลากเส๎นจาก A a และ B b และตํอเส๎นให๎ตัด
กันจะได๎ตําแหนํง c บนแผนที่คือที่ที่เรายืนอยูํ 
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เข็มตรงกับทิศเหนือแล๎ว จะสามารถอํานทิศตํางๆได๎อยํางถูกต๎องจากหน๎าปัดเข็มทิศ  

ลูกเสือสามารถนําเข็มทิศไปใช๎ในกิจกรรมตํางๆได๎ เชํน การเดินทางไกล การสํารวจปูา 
การผจญภัย การสํารวจและการเยือนสถานที่ เป็นต๎น เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุํงหน๎า
ไปให๎ทราบกํอนวําเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตําง ๆ จากเข็มทิศได๎ 
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด 

สมมุติวํามุมอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให๎เข็มแมํเหล็กหมุนไปมาได๎อิสระ
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บนกรอบหน๎าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ๑ไว๎ 
4) เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให๎เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเดํนที่อยูํในแนวลูกศรชี้

ทิศทางเป็นหลัก แล๎วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 
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4) ตัวเลขบนกรอบหน๎าปัดจะอยูํตรงขีดตําแหนํงสําหรับตั้งมุมและอํานคํามุม คือคําของมุมที่เรา
ต๎องการทราบ 

การใช้เข็มทิศหาพิกัดต าแหน่งในแผนที่ 

กํอนอื่นจะต๎องรู๎วําตนเองอยูํ ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใช๎เข็มทิศชํวยในการวางแผนที่ให๎ถูกทิศทาง
หรือวางแผนที่ให๎ขนานกับเส๎นทางหรือถนนพื้นที่จริงการวางขนานกับเส๎นทางต๎องระวังไมํให๎กลับทางทิศ
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วางเข็มทิศบนแผนที่ให๎เครื่องหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่จากนั้นก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อยําให๎เข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรชี้ทิศเหนือแล๎วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่แล๎ว
หมุนแปฺนบอกองศาให๎ตรงทิศ 

จากนั้นให๎มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศกับบนแผนที่สัก 2 แหํงเชํนบนภูมิประเทศ A และ a 
บนแผนที่กับ B บนภูมิประเทศและ b บนแผนที่ใช๎บรรทัดลากเส๎นจาก A a และ B b และตํอเส๎นให๎ตัด
กันจะได๎ตําแหนํง c บนแผนที่คือที่ที่เรายืนอยูํ 
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ขั้นตํอไปจะหาตําแหนํงใดๆบนแผนที่วําของจรงิบนภูมิประเทศอยูทํี่ใดกห็าได๎จากแผนที่และตัง้
มุมเขม็ทิศไปได๎ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภมูิประเทศได๎โดยเทียบมาตราสํวนบนแผนที่ 

ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ 
1. จับถือด๎วยความระมัดระวังเพราะหนา๎ปัดและเข็มทิศบอบบางออํนไหวงําย
2. อยําให๎ตก แรงกระเทอืนอาจทําให๎เสยีหายได๎
3. ไมํควรอาํนเขม็ทิศใกล๎สิ่งที่เป็นแมํเหลก็หรอืวงจรไฟฟฺา
4. อยําให๎เข็มทิศเปียกน้ําจนขึ้นสนิม
5. อยําให๎ใกล๎ความร๎อนเพราะเข็มทิศจะบิดงอ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 4    การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  แผนที่ เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกเครื่องหมายตํางๆ ในแผนทีไ่ด๎ 
1.2  สามารถใช๎มาตราสํวนในการเขยีนแผนทีไ่ด๎ 
1.3  บอกเส๎นทางระยะสั้นๆ ทีก่ําหนดให๎ตามแผนที่ 

2. เนื้อหา
2.1  แผนที่ชนิดตํางๆ 
2.2  ระยะทางในแผนที่/มาตราสํวนของแผนที่ 
2.3  การอํานแผนที ่

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง-เกม 
3.2  แผํนภาพแผนที ่
3.3  ไม๎บรรทัด สายวัด 
3.4  ใบความรู๎เรื่องแผนที ่
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือเรียนรู๎ตามฐาน โดยมีผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรุํนพี่เป็นวิทยากร ดังนี้
ฐานที่ 1   ความรู๎เรือ่งแผนที่
ฐานที่ 2   การอาํนแผนท่ี
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ฐานที่ 3   การวัดระยะทาง/มาตราสํวนของแผนที่ 
ฐานที่ 4   การหาทิศในแผนที ่

2) ลูกเสือกลับมารวมกอง ผู๎กาํกับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือจัดทําแผนที่หมูํบ๎านที่ตนเอง
อาศัยอยูํโดยให๎แสดงเครือ่งหมาย สัญลักษณ๑และสีในแผนที่ด๎วย 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตการมีสํวนรํวมในกิจกรรมและการปฏิบัติ 
5.2  สอบถามความเขา๎ใจในเรือ่งการใช๎แผนที่และการอํานแผนที่ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

 เพลง  
 เดินวน 

เดินเอยเดินวน  สี่คนสีค่น 
ขอถามสักนดิ  อยูํทิศอะไร 
ทิศเหนือหรอืทิศใต๎ ทิศไหนบอกมา 

 เกม 
ทิศทั้งส่ี 

1. ผู๎กํากับลูกเสือกําหนดทิศใหส๎ี่ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
2. การเลํน

2.1 ให๎ลูกเสือมายืนรวมกันตามสบาย จะหนัหน๎าหันหลังไปทางทิศใดกไ็ด๎ 
2.2 ชี้แจงกติกา 
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 - เมื่อผู๎กํากับลูกเสอืบอกทิศ โดยคําพูดสัน้ ๆ วาํ เหนอื ใต๎ ออก ตก ลกูเสือทกุคน
จะต๎องหันหน๎าไปทางทิศนั้นทันที  

 กติกา ใครหันหน๎าผิดทิศ คนนั้นออกจากการเลํน ผู๎กํากับลกูเสือจะเริ่มบอกทิศตํอไป และ
ให๎ผู๎ที่หันหน๎าไมํถูกทิศตามชื่อทิศจะต๎องออกจากการเลนํ จนกวําจะเหลอืลูกเสอืคนสุดทา๎ย ผูน๎ั้นคือผู๎
ชนะ 

ใบความรู้ 
แผนที่ 

แผนท่ี คือ สิ่งแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยูํตามธรรมชาติและที่มนุษย๑
สร๎างขึ้น โดยจําลองไว๎บนวัตถุพื้นระนาบมาตราสํวน ซึ่งรายละเอียดเหลํานี้ แสดงด๎วยเส๎น สี และสัญลักษณ๑
ตํางๆ เชํน 

สีน้ําเงินแกํ  แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลกึมาก 
สีฟฺาออํน แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหลํทวีป 
สีเขียว   แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา 
สีเหลือง  แสดงถึง ที่ราบระดับสูง 
สีแสด   แสดงถึง ภูเขาที่สงูปานกลาง 
สีแดง   แสดงถึง ภูเขาที่สงูมาก 
สีน้ําตาล  แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมากๆ 
สีขาว   แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมหีิมะปกคลุม 

ประเทศไทย เริ่มทาํแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4  พ.ศ. 2418 
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความชํวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ สํงหนํวยทํา

แผนที่ทางอากาศมาทําการสํารวจและจัดทําแผนที่ มาตราสํวน 1 ตํอ 50,000 (2 ซ.ม. ตํอ กม.) และกรม
แผนที่ทหารได๎ดําเนินการตํอมาจนปัจจุบัน 

ชนิดของแผนที่ 
แผนที่โดยทั่วไป แบํงออกเป็น 3 ชนดิ 
-  แผนที่แบนราบ แสดงพืน้ผิวโลกความสงูต่ํา ใช๎แสดงตําแหนํง ระยะทาง และเส๎นทาง 
-  แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไมํแสดงความสูงต่ํา ละเอียดกวําและใช๎

ประโยชน๑ได๎มากกวําแผนที่แบนราบ 
-  แผนที่ภาพถําย ทาํขึ้นจากภาพถํายทางอากาศ มีความละเอียดและความถกูต๎องมากกวําแผน

ที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งตํางๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นอยํางชัดเจน  
นอกจากนีย้ังแบํงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช๎งาน ตัวอยําง เชํน 
-  แผนที่ทั่วไป เชํน แผนที่โลก แผนที่ประเทศตําง ๆ  
-  แผนที่ทรวดทรงหรือแผนทีนู่น แสดงความสงูต่ําของภูมิประเทศ 
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6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

 เพลง  
 เดินวน 

เดินเอยเดินวน  สี่คนสีค่น 
ขอถามสักนดิ  อยูํทิศอะไร 
ทิศเหนือหรอืทิศใต๎ ทิศไหนบอกมา 

 เกม 
ทิศทั้งส่ี 

1. ผู๎กํากับลูกเสือกําหนดทิศใหส๎ี่ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
2. การเลํน

2.1 ให๎ลูกเสือมายืนรวมกันตามสบาย จะหนัหน๎าหันหลังไปทางทิศใดกไ็ด๎ 
2.2 ชี้แจงกติกา 
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 - เมื่อผู๎กํากับลูกเสอืบอกทิศ โดยคําพูดสัน้ ๆ วาํ เหนอื ใต๎ ออก ตก ลกูเสือทกุคน
จะต๎องหันหน๎าไปทางทิศนั้นทันที  

 กติกา ใครหันหน๎าผิดทิศ คนนั้นออกจากการเลํน ผู๎กํากับลกูเสือจะเริ่มบอกทิศตํอไป และ
ให๎ผู๎ที่หันหน๎าไมํถูกทิศตามชื่อทิศจะต๎องออกจากการเลนํ จนกวําจะเหลอืลูกเสอืคนสุดทา๎ย ผูน๎ั้นคือผู๎
ชนะ 

ใบความรู้ 
แผนที่ 

แผนท่ี คือ สิ่งแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยูํตามธรรมชาติและที่มนุษย๑
สร๎างขึ้น โดยจําลองไว๎บนวัตถุพื้นระนาบมาตราสํวน ซึ่งรายละเอียดเหลํานี้ แสดงด๎วยเส๎น สี และสัญลักษณ๑
ตํางๆ เชํน 

สีน้ําเงินแกํ  แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลกึมาก 
สีฟฺาออํน แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหลํทวีป 
สีเขียว   แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา 
สีเหลือง  แสดงถึง ที่ราบระดับสูง 
สีแสด   แสดงถึง ภูเขาที่สงูปานกลาง 
สีแดง   แสดงถึง ภูเขาที่สงูมาก 
สีน้ําตาล  แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมากๆ 
สีขาว   แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมหีิมะปกคลุม 

ประเทศไทย เริ่มทาํแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4  พ.ศ. 2418 
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความชํวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ สํงหนํวยทํา

แผนที่ทางอากาศมาทําการสํารวจและจัดทําแผนที่ มาตราสํวน 1 ตํอ 50,000 (2 ซ.ม. ตํอ กม.) และกรม
แผนที่ทหารได๎ดําเนินการตํอมาจนปัจจุบัน 

ชนิดของแผนที่ 
แผนที่โดยทั่วไป แบํงออกเป็น 3 ชนดิ 
-  แผนที่แบนราบ แสดงพืน้ผิวโลกความสงูต่ํา ใช๎แสดงตําแหนํง ระยะทาง และเส๎นทาง 
-  แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไมํแสดงความสูงต่ํา ละเอียดกวําและใช๎

ประโยชน๑ได๎มากกวําแผนที่แบนราบ 
-  แผนที่ภาพถําย ทาํขึ้นจากภาพถํายทางอากาศ มีความละเอียดและความถกูต๎องมากกวําแผน

ที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งตํางๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นอยํางชัดเจน  
นอกจากนีย้ังแบํงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช๎งาน ตัวอยําง เชํน 
-  แผนที่ทั่วไป เชํน แผนที่โลก แผนที่ประเทศตําง ๆ  
-  แผนที่ทรวดทรงหรือแผนทีนู่น แสดงความสงูต่ําของภูมิประเทศ 
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-  แผนที่ทหาร เป็นแผนทียุ่ทธศาสตร๑ ยุทธวิธี 
-  แผนที่เดินอากาศ ใช๎สําหรับการบิน เพื่อบอกตําแหนํง และทิศทางของเครื่องบิน 
- แผนที่เดินเรือ ใช๎ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลกึ แนวปะการัง 
-  แผนที่ประวัติศาสตร๑ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยตําง ๆ  
-  แผนที่การขนสํง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ 
   ฯลฯ 

สีที่ใช้ในแผนที่ 
สีด า          ใช๎แทนรายละเอียดที่เกดิจากแรงงานมนุษย๑ ยกเว๎นถนน 
สีแดง        ใช๎แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
สีน้ าเงิน    ใช๎แทนรายละเอียดที่เป็นน้าํหรือทางน้าํ เชํน ทะเล แมํน้ํา บึง ฯลฯ 
สีเขียว       ใช๎แทนรายละเอียดที่เป็นปูาไม๎ และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก 
สีน้ าตาล   ใช๎แทนลักษณะทรวดทรงความสูง 

เส้นความสูงในแผนที่ 
บริเวณภูเขา จะมีเส๎นสีน้ําตาลเป็นวงรอบภูเขาเป็นวงๆ แตํละวงนั้นจะหํางไมํเทํากัน บางวงใกล๎ชิด

กัน บางวงหํางกัน เป็นเส๎นแสดงความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ๑) 
เราจะทราบวําภูเขานี้สูงเทําใด ลักษณะชัน หรือลาดได๎จากเส๎นนี้ โดยระยะแตํละวงนั้นสูงตํางกัน 500 ฟุต 
ถ๎าวงอยูํชิดกันก็จะชัน วงหํางกันก็จะลาด 

การอ่านแผนที่ 
วางแผนที่ในแนวราบ บนพื้นที่ได๎ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดให๎แนวตําง ๆ 

ในแผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ ระบบที่ใช๎ในการหาที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ ที่นิยมใช๎กันมี 
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1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์
ใช๎คําละติจูดหรอืเส๎นรุ๎ง และลองติจูดหรือเสน๎แวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตาํง ๆ 
ละติจูด เป็นเส๎นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเส๎นศูนย๑สูตร (อิเควเตอร๑) เป็นเส๎น

กําหนดเขตแบํงโลกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต๎ เส๎นละติจูดที่อยูํเหนือและใต๎เส๎นศูนย๑สูตรเรียกวํา
ละติจูดเหนือและละติจูดใต๎ มีจํานวนซีกโลกละ 90 เส๎น มีหนํวยเป็นองศา ที่ขอบแผนที่จะมีเลขกํากับวํา 
10, 20, 30 เราก็ทราบวํา 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  

ลองติจูด เป็นเส๎นที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต๎ โดยเริ่มจากเส๎นที่ลากผํานเมืองกรีนิช 
ประเทศอังกฤษ เป็นเส๎นลองติจูดที่ 0 องศา ถ๎าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก มี 180 เส๎น 
ถ๎าวัดไปทางซ๎ายมือจะเป็นซีกโลกตะวันตก มี 180 เส๎น มีหนํวยเป็นองศาเชํนกัน 

ในแผนที่ จะมีตัวเลขกาํกับที่ขอบบน เชํน 20 , 30 , 40 , 50 เราก็ทราบวํา 20 องศา, 30 องศา 
, 40 องศา และก็ทราบวําบริเวณนั้นอยูํซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก 

2. ระบบพิกัดตาราง
อาศัยเส๎นตรง 2 ชุด เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ เส๎นคูํขนานในแนวตั้งเรียกวํา เส๎นพิกัด

ตั้ง   เส๎นคูํขนานในแนวนอนเรียกวํา เส๎นพิกัดราบหรือนอน เส๎นคูํขนานทั้ง 2 ชุดจะตัดกันเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกวํา พิกัดกริด ระหวํางเส๎นคูํขนานแตํละคูํทั ้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบํงยํอย
ออกเป็น 10 ชํองเทํา ๆ กัน   

ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราสํวน 1 ตํอ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ตํอครึ่ง กม.) 

ตัวอย่างการหาพิกัดจุด A ในระบบตาราง 
(1)  ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ลอ๎มรอบจุด A 
(2)  อํานเส๎นพิกัดในแนวนอน โดยอํานตัวเลขทีก่ํากับเสน๎แนวนอนจากซ๎ายไปขวาที่ผํานจุด A 
(3)  อํานเส๎นพิกัดในแนวตั้ง โดยอํานตัวเลขที่กาํกับเส๎นแนวนอนจากลํางขึ้นบนที่ผํานจุด A 
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-  แผนที่ทหาร เป็นแผนทียุ่ทธศาสตร๑ ยุทธวิธี 
-  แผนที่เดินอากาศ ใช๎สําหรับการบิน เพื่อบอกตําแหนํง และทิศทางของเครื่องบิน 
- แผนที่เดินเรือ ใช๎ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลกึ แนวปะการัง 
-  แผนที่ประวัติศาสตร๑ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยตําง ๆ  
-  แผนที่การขนสํง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ 
   ฯลฯ 

สีที่ใช้ในแผนที่ 
สีด า          ใช๎แทนรายละเอียดที่เกดิจากแรงงานมนุษย๑ ยกเว๎นถนน 
สีแดง        ใช๎แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
สีน้ าเงิน    ใช๎แทนรายละเอียดที่เป็นน้าํหรือทางน้าํ เชํน ทะเล แมํน้ํา บึง ฯลฯ 
สีเขียว       ใช๎แทนรายละเอียดที่เป็นปูาไม๎ และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก 
สีน้ าตาล   ใช๎แทนลักษณะทรวดทรงความสูง 

เส้นความสูงในแผนที่ 
บริเวณภูเขา จะมีเส๎นสีน้ําตาลเป็นวงรอบภูเขาเป็นวงๆ แตํละวงนั้นจะหํางไมํเทํากัน บางวงใกล๎ชิด

กัน บางวงหํางกัน เป็นเส๎นแสดงความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ๑) 
เราจะทราบวําภูเขานี้สูงเทําใด ลักษณะชัน หรือลาดได๎จากเส๎นนี้ โดยระยะแตํละวงนั้นสูงตํางกัน 500 ฟุต 
ถ๎าวงอยูํชิดกันก็จะชัน วงหํางกันก็จะลาด 

การอ่านแผนที่ 
วางแผนที่ในแนวราบ บนพื้นที่ได๎ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดให๎แนวตําง ๆ 

ในแผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ ระบบที่ใช๎ในการหาที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ ที่นิยมใช๎กันมี 
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1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์
ใช๎คําละติจูดหรอืเส๎นรุ๎ง และลองติจูดหรือเสน๎แวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตาํง ๆ 
ละติจูด เป็นเส๎นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเส๎นศูนย๑สูตร (อิเควเตอร๑) เป็นเส๎น

กําหนดเขตแบํงโลกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต๎ เส๎นละติจูดที่อยูํเหนือและใต๎เส๎นศูนย๑สูตรเรียกวํา
ละติจูดเหนือและละติจูดใต๎ มีจํานวนซีกโลกละ 90 เส๎น มีหนํวยเป็นองศา ที่ขอบแผนที่จะมีเลขกํากับวํา 
10, 20, 30 เราก็ทราบวํา 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  

ลองติจูด เป็นเส๎นที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต๎ โดยเริ่มจากเส๎นที่ลากผํานเมืองกรีนิช 
ประเทศอังกฤษ เป็นเส๎นลองติจูดที่ 0 องศา ถ๎าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก มี 180 เส๎น 
ถ๎าวัดไปทางซ๎ายมือจะเป็นซีกโลกตะวันตก มี 180 เส๎น มีหนํวยเป็นองศาเชํนกัน 

ในแผนที่ จะมีตัวเลขกาํกับที่ขอบบน เชํน 20 , 30 , 40 , 50 เราก็ทราบวํา 20 องศา, 30 องศา 
, 40 องศา และก็ทราบวําบริเวณนั้นอยูํซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก 

2. ระบบพิกัดตาราง
อาศัยเส๎นตรง 2 ชุด เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ เส๎นคูํขนานในแนวตั้งเรียกวํา เส๎นพิกัด

ตั้ง   เส๎นคูํขนานในแนวนอนเรียกวํา เส๎นพิกัดราบหรือนอน เส๎นคูํขนานทั้ง 2 ชุดจะตัดกันเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกวํา พิกัดกริด ระหวํางเส๎นคูํขนานแตํละคูํทั ้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบํงยํอย
ออกเป็น 10 ชํองเทํา ๆ กัน   

ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราสํวน 1 ตํอ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ตํอครึ่ง กม.) 

ตัวอย่างการหาพิกัดจุด A ในระบบตาราง 
(1)  ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ลอ๎มรอบจุด A 
(2)  อํานเส๎นพิกัดในแนวนอน โดยอํานตัวเลขทีก่ํากับเสน๎แนวนอนจากซ๎ายไปขวาที่ผํานจุด A 
(3)  อํานเส๎นพิกัดในแนวตั้ง โดยอํานตัวเลขที่กาํกับเส๎นแนวนอนจากลํางขึ้นบนที่ผํานจุด A 
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(4)  นําเลขชุดที่อาํนได๎ในข๎อ (2) และ (3) มาเรียงตํอกันตามลําดับ ตัวเลขนี้จะเป็นพิกัดของจุด A 

จุด A = 937604 
จุด B = 920585 
จุด C = ุุุุ.. 
จุด X = ุุุุ. 
จุด Y = ุุุุ. 

จากตารางนี้ตําแหนํงของจุด A จะอยูํที่เส๎น 93.7 ตัดกับเส๎น 60.4 จึงเขียนและอํานเป็น 
937604 เรียงกัน  โดยไมํเขียนและไมํอํานวําจุด ตําแหนํงจุด B ก็เชํนเดียวกันอยูํที่เส๎น 92 พอดีก็คือ 
92.0 ตัดกับเส๎นที่ 58.5 ก็อําน 920585 

ระยะทางในแผนที่ 
เป็นมาตราสํวนที่ยํอขนาดลง คอือัตราสํวนระหวํางระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภมูิประเทศ 

เชํน 1: 50,000 หมายความวํา 1 หนํวยของระยะในแผนที่เทํากับ 50,000 หนํวยของระยะในภูมิประเทศ
(ต๎องเป็นหนํวยเดยีวกัน ตัวอยําง: 1 เซนติเมตรในแผนที่เทํากับระยะทาง 500 เมตรในพืน้ที่) 
การหาทิศในแผนที่ 

ปกติหัวกระดาษแผนทีจ่ะเป็นทิศเหนอืมีลูกศรช้ีอยูํ วางแผนที่ให๎หัวลูกศรในแผนที่ชี้ไปทางทิศ
เหนือตามเขม็ทิศ  

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ลูกสาวกับพ่อ 

พํอคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่แตํงงานกับชาวสวน “ลูกสาวสบายดีหรอืไม ํต๎องการอะไรหรอื
เปลํา” พํอถามอยํางหํวงใย ลกูสาวคนโตจึงตอบวํา “สบายดีจ๎ะพอํ ลูกไมํเลยต๎องการอะไรอีกนอกจาก
อยากให๎ฝนตกมามากๆ พืชผลในสวนจะไดง๎อกงามดี” 

ตํอมาพอํกไ็ปเยี่ยมลูกสาวคนเลก็ ที่เป็นภรรยาของชํางปั้นหม๎อ พํอก็ถามเชํนเดียวกับที่ถามลกู
สาวคนโต “ลูกสาวสบายดหีรือไมํ ต๎องการอะไรหรือเปลํา” ลูกสาวที่เปน็ภรรยาชาํงปั้นหมอ๎ก็ตอบวํา 
“สบายดีจ๎ะพอํ ลูกตอ๎งการเพียงอยํางเดียวคอื ไมํให๎ฝนตก ต๎องการมีแดดจ๎าๆ หม๎อดนิที่ตากไว๎ก็จะแห๎ง
เร็วจ๎ะพํอ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเรามกัต๎องการแตํสิ่งที่เป็นผลประโยชน๑กับตนเองเป็นอนัดับแรก ทิศทางการ
แสวงหาความต๎องการจึงมคีวามแตกตํางกนั แตํหากมทีิศทาง เปฺาหมายดังเข็มทิศก็
จะนําพาไปสูํเปฺาหมายชีวิตได๎อยาํงมัน่คง 
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(4)  นําเลขชุดที่อาํนได๎ในข๎อ (2) และ (3) มาเรียงตํอกันตามลําดับ ตัวเลขนี้จะเป็นพิกัดของจุด A 

จุด A = 937604 
จุด B = 920585 
จุด C = ุุุุ.. 
จุด X = ุุุุ. 
จุด Y = ุุุุ. 

จากตารางนี้ตําแหนํงของจุด A จะอยูํที่เส๎น 93.7 ตัดกับเส๎น 60.4 จึงเขียนและอํานเป็น 
937604 เรียงกัน  โดยไมํเขียนและไมํอํานวําจุด ตําแหนํงจุด B ก็เชํนเดียวกันอยูํที่เส๎น 92 พอดีก็คือ 
92.0 ตัดกับเส๎นที่ 58.5 ก็อําน 920585 

ระยะทางในแผนที่ 
เป็นมาตราสํวนที่ยํอขนาดลง คอือัตราสํวนระหวํางระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภมูิประเทศ 

เชํน 1: 50,000 หมายความวํา 1 หนํวยของระยะในแผนที่เทํากับ 50,000 หนํวยของระยะในภูมิประเทศ
(ต๎องเป็นหนํวยเดยีวกัน ตัวอยําง: 1 เซนติเมตรในแผนที่เทํากับระยะทาง 500 เมตรในพืน้ที่) 
การหาทิศในแผนที่ 

ปกติหัวกระดาษแผนทีจ่ะเป็นทิศเหนอืมีลูกศรช้ีอยูํ วางแผนที่ให๎หัวลูกศรในแผนที่ชี้ไปทางทิศ
เหนือตามเขม็ทิศ  

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ลูกสาวกับพ่อ 

พํอคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่แตํงงานกับชาวสวน “ลูกสาวสบายดีหรอืไม ํต๎องการอะไรหรอื
เปลํา” พํอถามอยํางหํวงใย ลกูสาวคนโตจึงตอบวํา “สบายดีจ๎ะพอํ ลูกไมํเลยต๎องการอะไรอีกนอกจาก
อยากให๎ฝนตกมามากๆ พืชผลในสวนจะไดง๎อกงามดี” 

ตํอมาพอํกไ็ปเยี่ยมลูกสาวคนเลก็ ที่เป็นภรรยาของชํางปั้นหม๎อ พํอก็ถามเชํนเดียวกับที่ถามลกู
สาวคนโต “ลูกสาวสบายดหีรือไมํ ต๎องการอะไรหรือเปลํา” ลูกสาวที่เปน็ภรรยาชาํงปั้นหมอ๎ก็ตอบวํา 
“สบายดีจ๎ะพอํ ลูกตอ๎งการเพียงอยํางเดียวคอื ไมํให๎ฝนตก ต๎องการมีแดดจ๎าๆ หม๎อดนิที่ตากไว๎ก็จะแห๎ง
เร็วจ๎ะพํอ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเรามกัต๎องการแตํสิ่งที่เป็นผลประโยชน๑กับตนเองเป็นอนัดับแรก ทิศทางการ
แสวงหาความต๎องการจึงมคีวามแตกตํางกนั แตํหากมทีิศทาง เปฺาหมายดังเข็มทิศก็
จะนําพาไปสูํเปฺาหมายชีวิตได๎อยาํงมัน่คง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที ่4    การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   นักเดินทาง เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  สามารถบอกเครื่องหมายจราจรและสัญลักษณ๑ในกิจกรรมการเดนิทางไกล 
1.2  เดินทางไกล ไป – กลับ รวมระยะทาง 10 กิโลเมตรได ๎

2. เนื้อหา
2.1  กฎและเครื่องหมายจราจรและสัญลักษณ๑ในกิจกรรมการเดินทางไกล 
2.2  การเดินทางไกล 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู ๎
3.3  ภาพเครื่องหมายจราจร 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น  สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ รํวมกันสนทนาอภิปรายในประเด็นตอํไปนี้
  - กฎและเครื่องหมายจราจร 
  - การปฏิบัติตามกฎจราจร 
  - การปฏิบัติตนในการเดินทางไกล 

86 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

(2)  หมูํลูกเสือรํวมกับเพือ่นวางแผนการเดินทาง และการเก็บขอ๎มูลหลักฐานการ
เดินทาง 

(3)  ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือเดินทางไกล ไป – กลับ ในระยะทางประมาณ10 
กิโลเมตร กับเพื่อน กับหมูํลูกเสือ อาจโดยรถจักรยาน การเดินเท๎า โดยการขึ้น
รถยนต๑ ในขณะเดินทางไกลให๎ลูกเสือได๎วาดภาพ สเก็ตภาพ ถํายภาพสิ่งประทับใจ
หรือสถานที่  ที่ประทับใจ หรือถํายภาพเป็นความทรงจําเมื่อกลับมาแล๎วให๎รายงาน
ตํอผู๎กํากับลูกเสือด๎วยวาจาและนําผลงานมาแสดงให๎ผู๎อื่นได๎ชมพร๎อมอธิบายผลงาน
นั้นด๎วย (นิทรรศการผลงานการเดินทางไกล) 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

(นัดหมายการรายงานการเดนิทางไกล)
4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  หมูํลูกเสือนําเสนอผลงานการไปเดินทางไกล ดังนี้
  - รายงานตํอผู๎กํากับลูกเสอืด๎วยวาจา 
  - นําหลกัการการบันทกึ รูปภาพ หรืออื่นๆ ตามที่วางแผนไวม๎านาํเสนอให๎ลูกเสือ 

  อืน่ๆ ได๎รับรู ๎
   - หรือจดันิทรรศการผลการเดินทางไกล 
(2)  หมูํลูกเสืออื่น ๆ รํวมกนัชื่นชม ซักถาม 
(3)  ผู๎กํากับลูกเสือแสดงความชื่นชม และเพิ่มเติมแนวคิดที่เหมาะสม 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกต และศึกษาผลงานการแสดงถึงการเดินทางไกลทีม่ีคุณภาพ ปลอดภัยและได๎ประโยชน๑ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที ่4    การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   นักเดินทาง เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  สามารถบอกเครื่องหมายจราจรและสัญลักษณ๑ในกิจกรรมการเดนิทางไกล 
1.2  เดินทางไกล ไป – กลับ รวมระยะทาง 10 กิโลเมตรได ๎

2. เนื้อหา
2.1  กฎและเครื่องหมายจราจรและสัญลักษณ๑ในกิจกรรมการเดินทางไกล 
2.2  การเดินทางไกล 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู ๎
3.3  ภาพเครื่องหมายจราจร 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น  สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ รํวมกันสนทนาอภิปรายในประเด็นตอํไปนี้
  - กฎและเครื่องหมายจราจร 
  - การปฏิบัติตามกฎจราจร 
  - การปฏิบัติตนในการเดินทางไกล 
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5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 13 

 เพลง 
ข้ามถนน 

อยํามองเหมํอตอ๎งดขู๎างหน๎า  อีกซ๎ายและขวาเมือ่จะขา๎มถนน 
หากยวดยานหลายก็ต๎องอดใจทน อยําตัดหน๎ารถยนต๑ ทกุๆ คนจงระวังเอย 

เดินทางไกล 

 เดินทางไกล เดินทางไกล ไปไปซิไปไปซไิปด๎วยกนั 
เหนื่อยอยํางไรไมํเคยหวั่น 
เดินทางไปในกลางดง  
มุํงหนา๎ไปไมํยํอหยํอน  

รํวมใจกันและสามัคคี 
ใจนึกทะนงหลงเพลินเขาดอย 
ลืมทุกข๑ร๎อนมุํงสูํปลายทาง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ไม่เอาไฟแดง 

 ณ เมืองแหํงหนึ่งซึ่งรถติดเป็นประจํา มีชายคนหนึ่ง เบื่อรถติดมาก แตํก็ไมํรู๎จะทําอยํางไรดี 
ได๎แตํบํนและดําไปวันๆ  จนวันหนึ่ง เทวดาทนเสียงบํนของชายคนนี้ไมํไหว จึงได๎ลงจากสวรรค๑มาหา
ชายคนนี้แล๎วถามวํา "ข๎าทนฟังเจ๎าบํนทุกวันจนเบื่อแล๎ว เจ๎ามีปัญหาอะไรไหนลองเลํามาซิ" ชายคนนั้น
เห็นเทวดาก็ตกใจ แตํก็ไมํรู๎จะทํายังไง ได๎ตอบวํา "ที่ผมบํนก็เพราะเมืองนี้รถติดมาก ผํานไปที่ไหนรถก็
ติดกันยาวเหยียด"  เทวดาถามชายคนนั้นวํา  "แล๎วเจ๎าต๎องการอะไรลํะ จะให๎ข๎าทําให๎รถทั้งหมดหายไป
จากโลกนี้เลยก็ได๎นะ แตํรถของเจ๎าก็ต๎องหายไปด๎วยนะ เพื่อความยุติธรรม"  ชายคนนั้นก็ค๎านขึ้นวํา 
"ไมํเอาหรอก แบบนั้นผมจะไปทํางานยังไงลํะทําน เอางี้ก็แล๎วกัน ผมขอให๎ตํอจากนี้ไปเมืองนี้ไมํมีไฟแดง
อีกตํอไป"   เทวดาจึงตอบวํา "เอางั้นก็ได๎"  แล๎วหลังจากนั้นมา เมืองนี้ก็ไมํมีไฟแดงอีกเลย ไมํวําจะขับ
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รถผํานไปแยกไหน ไฟจราจรทุกด๎านก็กลายเป็นไฟเขียวหมดตลอดเวลา ทําให๎เกิดอุบัติเหตุมากมาย 
ในที่สุดชายคนเดิมจึงต๎องขอร๎องให๎เทวดาเปลี่ยนกลับไปเป็นไฟ 3 สี เหมือนเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิบัติตามกฎชํวยให๎เกิดความปลอดภัย 

ฝึกตนให้เป็นคนมีปัญญา 

วิธีฝึกตนให๎เป็นคนมีปัญญา ประการหนึ่งคือ หยุดพูดในสิ่งที่ไมํดี เพราะคําพูดคือประตูดํานแรก
ที่สํงผลตํอชีวิต คนพูดจาแงํร๎าย พูดมากเกินไป ชอบบํน หรือวิจารณ๑ตลอดเวลายํอมเกิดภาวะ
ความเครียดตามมาเสมอ เป็นบํอเกิดแหํงการทะเลาะวิวาททําร๎ายรํางกายตามมา 

ลูกเสือจึงควรคิดวํา คําพูดเป็นเพียงลมปาก ชีวิตเราดี หรือไมํดี ขึ้นอยูํกับการกระทํา สํวนชีวิต
คนอื่นจะดีหรือไมํก็เป็นเรื่องของเขา ไมํได๎ขึ้นอยูํกับคําพูดของเรา 

เราจึงควรนิ่งสงบไว๎บ๎าง ควบคุมตนเอง ควบคุมคําพูดของเราให๎ได๎ อยํางนี้เรียกวํา เอาชนะใจ
ตนเอง เป็นการเกิดปัญญา แตํหากเรายังเอาชนะใจตนเองไมํได๎ ควบคุมไมํได๎แม๎แตํการพูดของตนเอง 
เรายํอมเป็นทาสของสิ่งอื่นๆ ตํอไปไมํหยุดยั้ง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “การควบคุมตนเอง ต๎องใชปั๎ญญา ใช๎สมองคิด และระงับที่ใจ” จึงจะเรียกได๎วําเป็น 
   คนมีปัญญา 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิบัติตามกฎชํวยให๎เกิดความปลอดภัย 

ฝึกตนให้เป็นคนมีปัญญา 
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ใบความรู้ 
  เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย    

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ๑ที่ใช๎ในการควบคมุการจราจร มกัเป็นสัญญาณไฟหรือปฺาย 
สัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด๎วยสัญญาณไฟสามสี ติดตั้งตามทางแยกตํางเพื่อควบคุม

การจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ได๎แกํ สีแดงให๎รถหยุด สีเหลืองให๎รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียวคือ
ให๎รถไปได๎  

สําหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เชํน มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยูํ ใช๎สําหรับทางแยกที่ไมํ
พลุกพลํานหมายถึง ให๎ระมัดระวังวํามีทางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถได๎เอง, สัญญาณไฟ
จราจรสําหรับการข๎ามถนน เป็นต๎น 

สัญญาณไฟจราจรส าหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

สีแดง    หมายถึง  ให๎รถทุกคนัหยดุหลังแนวเสน๎ที่กําหนดไว๎ 
สีเหลือง หมายถึง       ให๎รถที่แลํนอยูํเตรียมหยุด  หรือให๎รถที่จอดอยูํเตรียมแลํน 
สีเขียว  หมายถึง  ให๎รถแลํนผํานไปได ๎

90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟสําหรับคนข๎ามถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ ม ี2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง    หมายถึง ห๎ามข๎ามถนน 
สีเขียว  หมายถึง ข๎ามถนนได ๎

ป้ายจราจร เป็นป้ายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
-  ป้ายบังคับ   มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกําหนด ต๎องทําตาม เชํน ห๎ามเลี้ยวขวา 
-  ป้ายเตือน   มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดํา จะเป็นปฺายแจ๎งเตือนวํามีอะไรอยูํข๎างหน๎า 
-  ป้ายแนะน า เป็นปฺายที่แนะนําการเดินทางตํางๆ อาทิ ทางลัด ปฺายบอกระยะทาง เป็นต๎น 

ป้ายจราจร ความหมาย 
แสดงตําแหนํงทางขา๎มถนน  

เครื่องหมายทางขา๎มถนน 

โรงเรียน ระวังเด็ก : ทาง ขา๎งหน๎ามีโรงเรียนตั้งอยูํข๎างทาง ให๎ขับรถ
ให๎ช๎าลงและระมัดระวังอุบัติเหต ุซึ่งอาจจะเกิดขึน้แกํเด็กนักเรียน ถ๎า
เด็กนกัเรียนกําลังเดนิข๎ามถนน ให๎หยุดรถให๎เดก็นักเรียนข๎ามถนนไป
ได๎โดยปลอดภัย ถ๎าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอน ใหง๎ดใช๎เสียง
สัญญาณและห๎ามให๎เกิดเสียงรบกวนด๎วยประการใดๆ 
ระวังคนข๎ามถนน : ทาง ขา๎งหน๎ามีทางสําหรับคนข๎ามถนน หรือมี
หมูํบ๎านราษฎรอยูขํ๎างทาง ซึ่งมีคนเดินข๎ามไปมาอยูํเสมอ ให๎ขับรถให๎
ช๎าลงพอสมควร และระมัดระวังคนขา๎มถนน ถา๎มีคนกําลังเดินขา๎ม
ถนนให๎หยุดใหค๎นเดินขา๎มถนนไปได๎โดยปลอดภัย 

เฉพาะคนเดิน : บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให๎เฉพาะคน
เดินเทํานั้น 
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หยุด : รถทุกชนิดต๎องหยุดเมื่อเห็นวําปลอดภัยแล๎ว จึงให๎เคลื่อนรถ
ตํอไปไดด๎๎วยระมัดระวัง 

ให๎ทาง : รถทุกชนิดต๎องระมัดระวังและให๎ทางแกํรถ และคนเดนิเท๎า
ในทางขวางหนา๎ผํานไปกํอน เมื่อเห็นวําปลอดภัยและไมํเป็นการกดี
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล๎ว จึงใหเ๎คลื่อนตอํไปได๎ด๎วย
ความระมดัระวัง 

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู๎อืน่ และเป็นตวัอยํางที่ด ีควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท๎า เดินบนทางเท๎าและเดินชิดด๎านซ๎ายของทางเท๎า
2. ถนนที่ไมมํีทางเท๎า เดินชิดขอบด๎านขวาของถนน เมือ่มีรถแลํนสวนมาจะได๎ระมดัระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายสํองทาง และควรสวมเสือ้ผ๎าสีขาวหรือสอีํอน
4. เด็กที่ยังข๎ามถนนไมํเป็น ตอ๎งมีผู๎ใหญดํูแลโดยจูงเดก็ให๎เด็กเดินด๎านในหาํงขอบถนน

การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให๎ปฏิบตัิ  ดังนี้ 
1. ข๎ามสะพานลอย  ทางข๎ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข๎าม ทางม๎าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให๎รถจอดสนิทกํอนจึงข๎ามได๎ และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ๎าไมํมีสะพานลอย หรือทางข๎ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม๎าลาย ให๎ข๎ามถนนด๎วยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางกํอน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ๎าย แล๎วหันกลับไปดูรถทางขวา
อีกครั้ง เมื่อไมํมีรถหรือรถอยูํไกลจึงข๎ามถนนอยํางระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไมํควรวิ่ง ไมํควรเดินย๎อนกลับกลางทาง  และไมํควรหยุดเก็บของที่ตกหลํนอยูํกลางถนน ไมํวิ่ง
เลํนหยอกล๎อ คุยโทรศัพท๑ หาของในกระเป๋าหรือก๎มเก็บของที่ตกหลํนขณะข๎ามถนนเด็ดขาด  เพราะอาจ
เสียหลัก หกล๎มจนโดนรถเฉี่ยวชนได๎ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข๎ามถนนบริเวณทางแยก และบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เชํน ท๎ายรถประจํา
ทาง ซอยที่มีรถจอด 

5. การข๎ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูวํารถวิ่งมาจากทางใด และระมัดระวังรถที่วิ่ง
ย๎อนศร หากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข๎ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลาง  หากไมํมีรถคํอย
ข๎ามครึ่งหลัง 92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 4   การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14    ประเทศอาเซียน เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกชือ่ประเทศและเมืองหลวงของประเทศในกลุํมประชาคมอาเซยีนได๎ 
1.2  กลําวคําทกัทายด๎วยภาษาของประเทศในกลุํมประชาคมอาเซยีนได๎ทุกประเทศ 

2. เนื้อหา
2.1  ชื่อประเทศในอาเซียน 
2.2  เมอืงหลวงประเทศอาเซียน 
2.3  การแตํงกาย / วัฒนธรรม (อาหาร การแสดงการทกัทาย) 
2.4  ความประทับใจ / จุดเดํนของประเทศในอาเซียน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภมูิรูปภาพแสดงชนชาติอาเซียน 10 ประเทศ 
3.3  แผนภมูิรูปภาพแสดงสถานที่ / สัญลักษณ๑ของประเทศอาเซยีน 
3.4  หนงัสือ / Power point ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามวัตถุประสงค๑การเรียนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานลํวงหน๎าให๎กลุมํหมูํลูกเสือไปสืบคน๎ เรื่องราวของประเทศ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 91 

หยุด : รถทุกชนิดต๎องหยุดเมื่อเห็นวําปลอดภัยแล๎ว จึงให๎เคลื่อนรถ
ตํอไปไดด๎๎วยระมัดระวัง 

ให๎ทาง : รถทุกชนิดต๎องระมัดระวังและให๎ทางแกํรถ และคนเดนิเท๎า
ในทางขวางหนา๎ผํานไปกํอน เมื่อเห็นวําปลอดภัยและไมํเป็นการกดี
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล๎ว จึงใหเ๎คลื่อนตอํไปได๎ด๎วย
ความระมดัระวัง 

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู๎อืน่ และเป็นตวัอยํางที่ด ีควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท๎า เดินบนทางเท๎าและเดินชิดด๎านซ๎ายของทางเท๎า
2. ถนนที่ไมมํีทางเท๎า เดินชิดขอบด๎านขวาของถนน เมือ่มีรถแลํนสวนมาจะได๎ระมดัระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายสํองทาง และควรสวมเสือ้ผ๎าสีขาวหรือสอีํอน
4. เด็กที่ยังข๎ามถนนไมํเป็น ตอ๎งมีผู๎ใหญดํูแลโดยจูงเดก็ให๎เด็กเดินด๎านในหาํงขอบถนน

การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให๎ปฏิบตัิ  ดังนี้ 
1. ข๎ามสะพานลอย  ทางข๎ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข๎าม ทางม๎าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให๎รถจอดสนิทกํอนจึงข๎ามได๎ และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ๎าไมํมีสะพานลอย หรือทางข๎ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม๎าลาย ให๎ข๎ามถนนด๎วยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางกํอน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ๎าย แล๎วหันกลับไปดูรถทางขวา
อีกครั้ง เมื่อไมํมีรถหรือรถอยูํไกลจึงข๎ามถนนอยํางระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไมํควรวิ่ง ไมํควรเดินย๎อนกลับกลางทาง  และไมํควรหยุดเก็บของที่ตกหลํนอยูํกลางถนน ไมํวิ่ง
เลํนหยอกล๎อ คุยโทรศัพท๑ หาของในกระเป๋าหรือก๎มเก็บของที่ตกหลํนขณะข๎ามถนนเด็ดขาด  เพราะอาจ
เสียหลัก หกล๎มจนโดนรถเฉี่ยวชนได๎ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข๎ามถนนบริเวณทางแยก และบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เชํน ท๎ายรถประจํา
ทาง ซอยที่มีรถจอด 

5. การข๎ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูวํารถวิ่งมาจากทางใด และระมัดระวังรถที่วิ่ง
ย๎อนศร หากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข๎ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลาง  หากไมํมีรถคํอย
ข๎ามครึ่งหลัง 92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 4   การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14    ประเทศอาเซียน เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกชือ่ประเทศและเมืองหลวงของประเทศในกลุํมประชาคมอาเซยีนได๎ 
1.2  กลําวคําทกัทายด๎วยภาษาของประเทศในกลุํมประชาคมอาเซยีนได๎ทุกประเทศ 

2. เนื้อหา
2.1  ชื่อประเทศในอาเซียน 
2.2  เมอืงหลวงประเทศอาเซียน 
2.3  การแตํงกาย / วัฒนธรรม (อาหาร การแสดงการทกัทาย) 
2.4  ความประทับใจ / จุดเดํนของประเทศในอาเซียน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภมูิรูปภาพแสดงชนชาติอาเซียน 10 ประเทศ 
3.3  แผนภมูิรูปภาพแสดงสถานที่ / สัญลักษณ๑ของประเทศอาเซยีน 
3.4  หนงัสือ / Power point ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามวัตถุประสงค๑การเรียนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานลํวงหน๎าให๎กลุมํหมูํลูกเสือไปสืบคน๎ เรื่องราวของประเทศ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 93 

ในอาเซยีน 10 ประเทศ ในประเด็นตํอไปนี ้
(1)  เลือกประเทศที่ประทับใจและต๎องการไปเยอืนมาหมูํละ  1 ประเทศ 
(2)  สืบค๎นเกี่ยวกับชือ่ประเทศ ธงประจําประเทศ ดอกไม๎ การแตํงกาย อาหาร 

 สถานทีส่ําคัญ และการทักทาย สวัสดี ของประเทศนั้น 
2) หมูํลูกเสอืเลําเรือ่งประเทศที่ชอบและต๎องการไปเยือนใหท๎ี่ประชุมกองฟัง

โดยอาจมีภาพเพลงการทกัทายด๎วยภาษาของประเทศนั้นด๎วย
4.4   ผู๎กาํกับเลําเรื่องที่เป็นประโยชน๑ 
4.5   พธิีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความรับผิดชอบการรับมอบหมายงาน 
5.2  การรํวมมือการเป็นหมูํพวกในกลุมํ 
5.3  การเลําเรื่องประเทศที่ประทับใจและต๎องการไปเยือนวาํมีการเตรียมพร๎อมหรือไมํ 

(หมายเหตุ  : กิจกรรมนี้ใช๎จดักิจกรรมบูรณาการกับรายวิชา อาเซียนศึกษา) 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 เพลง 

บุหลงกากา 

บุหลงกา ก๎า ตูอา  แมนซอก ดีเจ มูลา 
เมเน ซดูา ตอูา  คิคินยา ติงกา ดูวา 
เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา 
เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา บุหลงกา ก๎า ตูอา 

 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
เวลากับนาฬิกา แตกต่างแต่เติมเต็ม 

เวลา... เดินไปข๎างหน๎า  แตํนาฬกิา.... เดินอยูทํี่เกํา 
เวลา... ไมํอาจย๎อนกลับ  แตํนาฬิกา... เราหมุนย๎อนมนัได๎ 
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ในอาเซยีน 10 ประเทศ ในประเด็นตํอไปนี ้
(1)  เลือกประเทศที่ประทับใจและต๎องการไปเยอืนมาหมูํละ  1 ประเทศ 
(2)  สืบค๎นเกี่ยวกับชือ่ประเทศ ธงประจําประเทศ ดอกไม๎ การแตํงกาย อาหาร 

 สถานทีส่ําคัญ และการทักทาย สวัสดี ของประเทศนั้น 
2) หมูํลูกเสอืเลําเรือ่งประเทศที่ชอบและต๎องการไปเยือนใหท๎ี่ประชุมกองฟัง

โดยอาจมีภาพเพลงการทกัทายด๎วยภาษาของประเทศนั้นด๎วย
4.4   ผู๎กาํกับเลําเรื่องที่เป็นประโยชน๑ 
4.5   พธิีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความรับผิดชอบการรับมอบหมายงาน 
5.2  การรํวมมือการเป็นหมูํพวกในกลุมํ 
5.3  การเลําเรื่องประเทศที่ประทับใจและต๎องการไปเยือนวาํมีการเตรียมพร๎อมหรือไมํ 

(หมายเหตุ  : กิจกรรมนี้ใช๎จดักิจกรรมบูรณาการกับรายวิชา อาเซียนศึกษา) 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 เพลง 

บุหลงกากา 

บุหลงกา ก๎า ตูอา  แมนซอก ดีเจ มูลา 
เมเน ซดูา ตอูา  คิคินยา ติงกา ดูวา 
เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา 
เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา บุหลงกา ก๎า ตูอา 

 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
เวลากับนาฬิกา แตกต่างแต่เติมเต็ม 

เวลา... เดินไปข๎างหน๎า  แตํนาฬกิา.... เดินอยูทํี่เกํา 
เวลา... ไมํอาจย๎อนกลับ  แตํนาฬิกา... เราหมุนย๎อนมนัได๎ 
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เวลา... เมื่อสูญเสียไปแล๎วไมอําจเรียกร๎องคนได๎  แตํนาฬิกา... เสียก็ซํอมหรือซื้อใหมํได ๎
เวลา... ได๎มาฟรีๆ ไมํต๎องแรกกับอะไร  แตํนาฬิกา... ยิ่งสวยยิ่งแพงใช๎เงินซื้อมากเทํานั้น 
แล๎วอยํางนี้มนัจะคูกํันได๎อยํางไร ในเมือ่มนัแตกตํางกนัมาก แตํถ๎าไมํมีนาฬิกาจะรู๎เวลาไหม หรือ

ถ๎ามีนาฬกิาแตํไมํรูจ๎ักเวลาจะมีประโยชน๑อะไร 
ถึงสองสิ่งนี้จะแตกตํางกัน แตํถ๎ามันจะคูํกันแล๎ว ยอํมมีจดุรํวมกนัเสมอเพยีงแตํจะมองเห็นหรือไมํ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนที่มีวิธีแตกตําง ยอํมชํวยเหลือและเติมเตม็กันได๎เสมอ เราต๎องมองข๎ามสิ่งดีๆ 
 ของกันและกันเสมอ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีคม  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกวิธกีารเก็บรักษาของมคีม ไดอ๎ยํางถูกต๎อง 
1.2  ปฏิบัติการใช๎เลื่อย และมีดเหลาได๎อยาํงถกูต๎อง 
1.3  ลูกเสอืสามารถจัดทํา สมอบก และผําฟืนได๎ 

2. เนื้อหา
2.1  วิธีใช๎มีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.2  วิธีเก็บรักษามดี ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.3  การนําไม๎มาทําเป็นสมอบก สําหรับขึงเต็นท๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ฐานสาธิตการเก็บมีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลา 
3.3  ไม๎สําหรับทําสมอบก และฟนื 
3.4  ใบความรู ๎
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

 หมูํลูกเสือเรยีนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติ ดังนี ้
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เวลา... เมื่อสูญเสียไปแล๎วไมอําจเรียกร๎องคนได๎  แตํนาฬิกา... เสียก็ซํอมหรือซื้อใหมํได ๎
เวลา... ได๎มาฟรีๆ ไมํต๎องแรกกับอะไร  แตํนาฬิกา... ยิ่งสวยยิ่งแพงใช๎เงินซื้อมากเทํานั้น 
แล๎วอยํางนี้มนัจะคูกํันได๎อยํางไร ในเมือ่มนัแตกตํางกนัมาก แตํถ๎าไมํมีนาฬิกาจะรู๎เวลาไหม หรือ

ถ๎ามีนาฬกิาแตํไมํรูจ๎ักเวลาจะมีประโยชน๑อะไร 
ถึงสองสิ่งนี้จะแตกตํางกัน แตํถ๎ามันจะคูํกันแล๎ว ยอํมมีจดุรํวมกนัเสมอเพยีงแตํจะมองเห็นหรือไมํ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนที่มีวิธีแตกตําง ยอํมชํวยเหลือและเติมเตม็กันได๎เสมอ เราต๎องมองข๎ามสิ่งดีๆ 
 ของกันและกันเสมอ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีคม  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกวิธกีารเก็บรักษาของมคีม ไดอ๎ยํางถูกต๎อง 
1.2  ปฏิบัติการใช๎เลื่อย และมีดเหลาได๎อยาํงถกูต๎อง 
1.3  ลูกเสอืสามารถจัดทํา สมอบก และผําฟืนได๎ 

2. เนื้อหา
2.1  วิธีใช๎มีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.2  วิธีเก็บรักษามดี ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.3  การนําไม๎มาทําเป็นสมอบก สําหรับขึงเต็นท๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ฐานสาธิตการเก็บมีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลา 
3.3  ไม๎สําหรับทําสมอบก และฟนื 
3.4  ใบความรู ๎
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

 หมูํลูกเสือเรยีนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติ ดังนี ้
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 ฐานที่  1 วิธีใช๎และเก็บรักษามีด ขวาน และเลื่อย 
 ฐานที่  2 การพก นําพา และสํงมีด ขวาน เลือ่ยให๎ผูอ๎ื่น 
 ฐานที่  3 การใช๎มีดเหลาไม๎ทําสมอบก  
 ฐานที่  4 การใช๎ขวานตดัและผําไม๎เพื่อทาํฟืนกํอกองไฟ 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความถูกต๎องจากการปฏิบัติขณะสาธิตในฐานกิจกรรม 
5.2  ซกัถามให๎อธิบายวิธีการใช๎และเก็บรักษาของมีคม 

6. คุณธรรม
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ซื่อสัตย๑สุจริต 
6.3 รับผิดชอบ 
6.4 ความกตัญ๒ ู
6.5 อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 15 

 เพลง 
ชมป่า 

 ปูานี้เขาวํามีวิหก  หมูํนกนับร๎อยพัน 
มาด๎วยกัน ๆ ชมไพร นะเพื่อนเอยให๎เพลิดเพลิน 
ปูานี้เขาวํามีความสุข   สนุกดังเชือ้เชิญ 
มาก๎าวเดิน ๆ ชมไพร นะเพื่อนเอยวิไลตา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ชีวิตและธรรมชาต ิ
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ในอาเซยีน 10 ประเทศ ในประเด็นตํอไปนี ้
(1)  เลือกประเทศที่ประทับใจและต๎องการไปเยอืนมาหมูํละ  1 ประเทศ 
(2)  สืบค๎นเกี่ยวกับชือ่ประเทศ ธงประจําประเทศ ดอกไม๎ การแตํงกาย อาหาร 

 สถานทีส่ําคัญ และการทักทาย สวัสดี ของประเทศนั้น 
2) หมูํลูกเสอืเลําเรือ่งประเทศที่ชอบและต๎องการไปเยือนใหท๎ี่ประชุมกองฟัง

โดยอาจมีภาพเพลงการทกัทายด๎วยภาษาของประเทศนั้นด๎วย
4.4   ผู๎กาํกับเลําเรื่องที่เป็นประโยชน๑ 
4.5   พธิีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความรับผิดชอบการรับมอบหมายงาน 
5.2  การรํวมมือการเป็นหมูํพวกในกลุมํ 
5.3  การเลําเรื่องประเทศที่ประทับใจและต๎องการไปเยือนวาํมีการเตรียมพร๎อมหรือไมํ 

(หมายเหตุ  : กิจกรรมนี้ใช๎จดักิจกรรมบูรณาการกับรายวิชา อาเซียนศึกษา) 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 เพลง 

บุหลงกากา 

บุหลงกา ก๎า ตูอา  แมนซอก ดีเจ มูลา 
เมเน ซดูา ตอูา  คิคินยา ติงกา ดูวา 
เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา 
เรซุม เรซมุ เรซมุ มูลาลา บุหลงกา ก๎า ตูอา 

 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
เวลากับนาฬิกา แตกต่างแต่เติมเต็ม 

เวลา... เดินไปข๎างหน๎า  แตํนาฬกิา.... เดินอยูทํี่เกํา 
เวลา... ไมํอาจย๎อนกลับ  แตํนาฬิกา... เราหมุนย๎อนมนัได๎ 
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เวลา... เมื่อสูญเสียไปแล๎วไมอําจเรียกร๎องคนได๎  แตํนาฬิกา... เสียก็ซํอมหรือซื้อใหมํได ๎
เวลา... ได๎มาฟรีๆ ไมํต๎องแรกกับอะไร  แตํนาฬิกา... ยิ่งสวยยิ่งแพงใช๎เงินซื้อมากเทํานั้น 
แล๎วอยํางนี้มนัจะคูกํันได๎อยํางไร ในเมือ่มนัแตกตํางกนัมาก แตํถ๎าไมํมีนาฬิกาจะรู๎เวลาไหม หรือ

ถ๎ามีนาฬกิาแตํไมํรูจ๎ักเวลาจะมีประโยชน๑อะไร 
ถึงสองสิ่งนี้จะแตกตํางกัน แตํถ๎ามันจะคูํกันแล๎ว ยอํมมีจดุรํวมกนัเสมอเพยีงแตํจะมองเห็นหรือไมํ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนที่มีวิธีแตกตําง ยอํมชํวยเหลือและเติมเตม็กันได๎เสมอ เราต๎องมองข๎ามสิ่งดีๆ 
 ของกันและกันเสมอ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีคม  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกวิธกีารเก็บรักษาของมคีม ไดอ๎ยํางถูกต๎อง 
1.2  ปฏิบัติการใช๎เลื่อย และมีดเหลาได๎อยาํงถกูต๎อง 
1.3  ลูกเสอืสามารถจัดทํา สมอบก และผําฟืนได๎ 

2. เนื้อหา
2.1  วิธีใช๎มีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.2  วิธีเก็บรักษามดี ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.3  การนําไม๎มาทําเป็นสมอบก สําหรับขึงเต็นท๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ฐานสาธิตการเก็บมีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลา 
3.3  ไม๎สําหรับทําสมอบก และฟนื 
3.4  ใบความรู ๎
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

 หมูํลูกเสือเรยีนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติ ดังนี ้
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เวลา... เมื่อสูญเสียไปแล๎วไมอําจเรียกร๎องคนได๎  แตํนาฬิกา... เสียก็ซํอมหรือซื้อใหมํได ๎
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีคม  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกวิธกีารเก็บรักษาของมคีม ไดอ๎ยํางถูกต๎อง 
1.2  ปฏิบัติการใช๎เลื่อย และมีดเหลาได๎อยาํงถกูต๎อง 
1.3  ลูกเสอืสามารถจัดทํา สมอบก และผําฟืนได๎ 

2. เนื้อหา
2.1  วิธีใช๎มีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.2  วิธีเก็บรักษามดี ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม๎ 
2.3  การนําไม๎มาทําเป็นสมอบก สําหรับขึงเต็นท๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ฐานสาธิตการเก็บมีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลา 
3.3  ไม๎สําหรับทําสมอบก และฟนื 
3.4  ใบความรู ๎
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎
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 ฐานที่  1 วิธีใช๎และเก็บรักษามีด ขวาน และเลื่อย 
 ฐานที่  2 การพก นําพา และสํงมีด ขวาน เลือ่ยให๎ผูอ๎ื่น 
 ฐานที่  3 การใช๎มีดเหลาไม๎ทําสมอบก  
 ฐานที่  4 การใช๎ขวานตดัและผําไม๎เพื่อทาํฟืนกํอกองไฟ 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความถูกต๎องจากการปฏิบัติขณะสาธิตในฐานกิจกรรม 
5.2  ซกัถามให๎อธิบายวิธีการใช๎และเก็บรักษาของมีคม 

6. คุณธรรม
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ซื่อสัตย๑สุจริต 
6.3 รับผิดชอบ 
6.4 ความกตัญ๒ ู
6.5 อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 15 

 เพลง 
ชมป่า 

 ปูานี้เขาวํามีวิหก  หมูํนกนับร๎อยพัน 
มาด๎วยกัน ๆ ชมไพร นะเพื่อนเอยให๎เพลิดเพลิน 
ปูานี้เขาวํามีความสุข   สนุกดังเชือ้เชิญ 
มาก๎าวเดิน ๆ ชมไพร นะเพื่อนเอยวิไลตา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ชีวิตและธรรมชาต ิ
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ชีวิตจะมีพลัง ถ๎าลูกเสือทุกนาย ตื่นเช๎าและนอนแตํหัวค่ํา เพราะชีวิตของเราจะเป็นนายของ
เวลา หรือเป็นทาสของเวลาก็ขึ้นอยูํกับเรามีวินัยในการใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน๑อยํางไร  

เวลาตื่นนอนเป็นหัวใจของชีวิต เป็นจุดเริ่มต๎นของการใช๎ชีวิตที่สอดคล๎องกับธรรมชาติ เราไมํมีวัน
เอาชนะธรรมชาติได๎ เราจึงต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางกลมกลืน เมื่อคนเราควบคุมเวลาตื่น
นอนได๎ ยํอมควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตได๎ หากเราควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตไมํได๎ ชีวิตเราก็จะรวนไปทั้ง
วัน เวลาจะหดลงภาระจะเพิ่มขึ้น อะไรที่คนทําจะไมํได๎ทํา ชีวิตที่ควรจะเรียบงําย ก็จะยุํงเหยิงทั้งวันเป็น
ทวีคูณ 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การบริหารเวลาอยํางมีประสิทธิภาพจะชํวยใหส๎ุขภาพจิตดี พลังชีวิตกจ็ะเกิดขึ้นการ

ดําเนินชีวิตจะเป็นไปอยํางราบร่ืน 
ใบความรู้ 

การเก็บรักษามีด - ขวาน 

การใช้และการเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือจําเป็นที่ลูกเสือต๎องใช๎ในการอยูํคําย เพื่อตัด ทอน เสี้ยมไม๎ แตํการใช๎

ต๎องให๎ถูกวิธีและระวังมิให๎เกิดอันตราย ดังนี้ 
มีด 

มีดเป็นเครื่องมือที่ใช๎สําหรับฟัน จัก เหลา ผํา ตัด ลิดหรือถางวัสดุตํางๆ เชํน ต๎นไม๎ กิ่งไม๎ 
ต๎นหญ๎า เนื้อ ผัก เป็นต๎น มีดมีรูปรํางและขนาดแตกตํางกันตามความเหมาะสมของการใช๎งาน เราอาจ
จําแนกมีดตามขนาดได๎เป็น 2 ประเภท คือ 

1. มีดเล็ก ได๎แกํ มีดพกประจําตัว และมีดที่ใช๎ในการทําครัว
(1) มีดพกประจําตัว เป็นมีดใช๎พกพาติดตัวอยูํเสมอในขณะอยูํคํายพักแรม หรือเดินทางไกล

ตัวมีดประกอบไปด๎วยสํวนใบมีดและด๎าม มีดพกประจําตัวมีไว๎เพื่อตัดเชือก ลิดกิ่งไม๎ขนาดเล็ก หรืออาจ
ใช๎ในการประกอบอาหาร เป็นต๎น หลังจากใช๎แล๎วต๎องเก็บรักษาและซํอมแซม ต๎องหมั่นลับให๎คมอยูํเสมอ
และชโลมน้ํามันเพื่อปฺองกันสนิม หมั่นตรวจดูอยําให๎ใบมีดโยกคลอนหรือด๎ามมีดแตกหัก 

    (2) มีดที่ใช๎ในการทําครัว เป็นมีดบางขนาดเล็กสําหรับการประกอบอาหาร อาจไมํจําเป็นใน
การอยูํคํายพักแรม เพราะอาจใช๎มีดพกประจําตัวแทนก็ได๎ วิธีการบํารุงรักษาเชํนเดียวกับมีดพก
ประจําตัว 

2. มีดใหญ่ ได๎แกํ มีดโต๎ มีดดายหญ๎า มีดพร๎าถางเป็นมีดที่มีความจําเป็นในการอยูํคํายพักแรม
เป็นอยํางมาก มีสํวนประกอบ 2 สํวน คือ สํวนใบมีดและสํวนด๎าม สํวนใบมีดจะต๎องลับให๎คม เช็ดให๎แห๎ง 
ทาน้ํามันทุกครั้งที่ใช๎งานเสร็จแล๎ว การบํารุงรักษาและซํอมแซมต๎องหมั่นตรวจดูวําด๎ามมีดอยูํในสภาพ
สมบูรณ๑ดีหรือไมํ ใบมีดโยกคลอนหรือไมํ และถ๎าใบมีดโยกคลอนควรเปลี่ยนด๎านมีดเสียใหมํเพื่อความ
แข็งแรง วิธีใช๎ควรให๎หํางจากผู๎อื่น และใช๎งานด๎วยความระมัดระวัง ไมํประมาทหรือคึกคะนอง 

96 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชีวิตจะมีพลัง ถ๎าลูกเสือทุกนาย ตื่นเช๎าและนอนแตํหัวค่ํา เพราะชีวิตของเราจะเป็นนายของ
เวลา หรือเป็นทาสของเวลาก็ขึ้นอยูํกับเรามีวินัยในการใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน๑อยํางไร  

เวลาตื่นนอนเป็นหัวใจของชีวิต เป็นจุดเริ่มต๎นของการใช๎ชีวิตที่สอดคล๎องกับธรรมชาติ เราไมํมีวัน
เอาชนะธรรมชาติได๎ เราจึงต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางกลมกลืน เมื่อคนเราควบคุมเวลาตื่น
นอนได๎ ยํอมควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตได๎ หากเราควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตไมํได๎ ชีวิตเราก็จะรวนไปทั้ง
วัน เวลาจะหดลงภาระจะเพิ่มขึ้น อะไรที่คนทําจะไมํได๎ทํา ชีวิตที่ควรจะเรียบงําย ก็จะยุํงเหยิงทั้งวันเป็น
ทวีคูณ 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การบริหารเวลาอยํางมีประสิทธิภาพจะชํวยใหส๎ุขภาพจิตดี พลังชีวิตกจ็ะเกิดขึ้นการ

ดําเนินชีวิตจะเป็นไปอยํางราบร่ืน 
ใบความรู้ 

การเก็บรักษามีด - ขวาน 

การใช้และการเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือจําเป็นที่ลูกเสือต๎องใช๎ในการอยูํคําย เพื่อตัด ทอน เสี้ยมไม๎ แตํการใช๎

ต๎องให๎ถูกวิธีและระวังมิให๎เกิดอันตราย ดังนี้ 
มีด 

มีดเป็นเครื่องมือที่ใช๎สําหรับฟัน จัก เหลา ผํา ตัด ลิดหรือถางวัสดุตํางๆ เชํน ต๎นไม๎ กิ่งไม๎ 
ต๎นหญ๎า เนื้อ ผัก เป็นต๎น มีดมีรูปรํางและขนาดแตกตํางกันตามความเหมาะสมของการใช๎งาน เราอาจ
จําแนกมีดตามขนาดได๎เป็น 2 ประเภท คือ 

1. มีดเล็ก ได๎แกํ มีดพกประจําตัว และมีดที่ใช๎ในการทําครัว
(1) มีดพกประจําตัว เป็นมีดใช๎พกพาติดตัวอยูํเสมอในขณะอยูํคํายพักแรม หรือเดินทางไกล

ตัวมีดประกอบไปด๎วยสํวนใบมีดและด๎าม มีดพกประจําตัวมีไว๎เพื่อตัดเชือก ลิดกิ่งไม๎ขนาดเล็ก หรืออาจ
ใช๎ในการประกอบอาหาร เป็นต๎น หลังจากใช๎แล๎วต๎องเก็บรักษาและซํอมแซม ต๎องหมั่นลับให๎คมอยูํเสมอ
และชโลมน้ํามันเพื่อปฺองกันสนิม หมั่นตรวจดูอยําให๎ใบมีดโยกคลอนหรือด๎ามมีดแตกหัก 

    (2) มีดที่ใช๎ในการทําครัว เป็นมีดบางขนาดเล็กสําหรับการประกอบอาหาร อาจไมํจําเป็นใน
การอยูํคํายพักแรม เพราะอาจใช๎มีดพกประจําตัวแทนก็ได๎ วิธีการบํารุงรักษาเชํนเดียวกับมีดพก
ประจําตัว 

2. มีดใหญ่ ได๎แกํ มีดโต๎ มีดดายหญ๎า มีดพร๎าถางเป็นมีดที่มีความจําเป็นในการอยูํคํายพักแรม
เป็นอยํางมาก มีสํวนประกอบ 2 สํวน คือ สํวนใบมีดและสํวนด๎าม สํวนใบมีดจะต๎องลับให๎คม เช็ดให๎แห๎ง 
ทาน้ํามันทุกครั้งที่ใช๎งานเสร็จแล๎ว การบํารุงรักษาและซํอมแซมต๎องหมั่นตรวจดูวําด๎ามมีดอยูํในสภาพ
สมบูรณ๑ดีหรือไมํ ใบมีดโยกคลอนหรือไมํ และถ๎าใบมีดโยกคลอนควรเปลี่ยนด๎านมีดเสียใหมํเพื่อความ
แข็งแรง วิธีใช๎ควรให๎หํางจากผู๎อื่น และใช๎งานด๎วยความระมัดระวัง ไมํประมาทหรือคึกคะนอง 
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มีดชนิดต่างๆ 

ขวาน 
ขวานเป็นเครื่องมือที่ทําด๎วยเหล็กมีสันหนาใหญํใช๎สําหรับตัด ฟัน ผํา ตอก ทุบ และถากไม๎   

อาจจําแนกขวานออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขวานไทย เป็นขวานพื้นเมือง เหมาะสําหรับคนไทย และมีขนาดแตกตํางกัน 2 ชนิด คือ ขวาน

ไทยขนาดเล็ก ทําด๎วยเหล็กหน๎าตรง ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 3 นิ้ว และสํวนสันหนาประมาณ 
2 – 2½ นิ้ว ซึ่งมีรูตรงกลางสําหรับสอดใสํด๎าม ซึ่งทําด๎วยไม๎ยาวประมาณ 12-14 นิ้ว ขวานชนิดนี้มี
น้ําหนักคํอนข๎างเบา ขวานไทยขนาดใหญํ มีลักษณะรูปรํางคล๎ายกับขวานไทยขนาดเล็ก แตํมีขนาดใหญํ
กวําและมีด๎านยาวประมาณ  2 เทํา จึงเหมาะที่จะใช๎ในงานหนัก เชํน การโคํนและการผําไม๎ขนาดใหญํ 
เป็นต๎น 

2. ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากตํางประเทศ ที่นิยมใช๎กันมี 2 ชนิด คือ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ทําด๎วย
เหล็กกล๎า ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 4½ นิ้ว สํวนสันกว๎างประมาณ  2½ นิ้วมีชํองเป็นวงรี
สําหรับใสํด๎ามไม๎เนื้อแข็งซึ่งมีความยาวประมาณ 14 นิ้ว สํวนขวานฝรั่งขนาดใหญํ  มีรูปรํางเหมือนกับ
ขวานฝรั่งขนาดเล็ก แตํมีขนาดโตขึ้นเล็กน๎อย และมีด๎ามยาวประมาณ 2 เทํา 

ขวานมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 สํวน คือ 
สํวนตัวขวาน ซึ่งทําด๎วยเหล็ก และสํวนด๎ามที่ทําด๎วยไม๎ 

การใช้และเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน๑ตํอการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาก เนื่องจากการ

พักแรมมักนิยมเลือกสถานที่เป็นสนาม ปูาไม๎ หรือแถวภูเขา ซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นต๎นไม๎ ต๎นหญ๎า 

มีดพกประจ าตัว 

มีดท าครัว มีดโต้ มีดพร้าถาง มีดดายหญ้า

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน 

หัวขวาน 
บ่าขวาน 

ด้ามขวาน 

ปลายด้าม 

สันขวาน 
คมมีด ใบมีด 
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 ฐานที่  1 วิธีใช๎และเก็บรักษามีด ขวาน และเลื่อย 
 ฐานที่  2 การพก นําพา และสํงมีด ขวาน เลือ่ยให๎ผูอ๎ื่น 
 ฐานที่  3 การใช๎มีดเหลาไม๎ทําสมอบก  
 ฐานที่  4 การใช๎ขวานตดัและผําไม๎เพื่อทาํฟืนกํอกองไฟ 

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความถูกต๎องจากการปฏิบัติขณะสาธิตในฐานกิจกรรม 
5.2  ซกัถามให๎อธิบายวิธีการใช๎และเก็บรักษาของมีคม 

6. คุณธรรม
6.1 ความพอเพียง 
6.2 ซื่อสัตย๑สุจริต 
6.3 รับผิดชอบ 
6.4 ความกตัญ๒ ู
6.5 อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 15 

 เพลง 
ชมป่า 

 ปูานี้เขาวํามีวิหก  หมูํนกนับร๎อยพัน 
มาด๎วยกัน ๆ ชมไพร นะเพื่อนเอยให๎เพลิดเพลิน 
ปูานี้เขาวํามีความสุข   สนุกดังเชือ้เชิญ 
มาก๎าวเดิน ๆ ชมไพร นะเพื่อนเอยวิไลตา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ชีวิตและธรรมชาต ิ
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ชีวิตจะมีพลัง ถ๎าลูกเสือทุกนาย ตื่นเช๎าและนอนแตํหัวค่ํา เพราะชีวิตของเราจะเป็นนายของ
เวลา หรือเป็นทาสของเวลาก็ขึ้นอยูํกับเรามีวินัยในการใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน๑อยํางไร  

เวลาตื่นนอนเป็นหัวใจของชีวิต เป็นจุดเริ่มต๎นของการใช๎ชีวิตที่สอดคล๎องกับธรรมชาติ เราไมํมีวัน
เอาชนะธรรมชาติได๎ เราจึงต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางกลมกลืน เมื่อคนเราควบคุมเวลาตื่น
นอนได๎ ยํอมควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตได๎ หากเราควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตไมํได๎ ชีวิตเราก็จะรวนไปทั้ง
วัน เวลาจะหดลงภาระจะเพิ่มขึ้น อะไรที่คนทําจะไมํได๎ทํา ชีวิตที่ควรจะเรียบงําย ก็จะยุํงเหยิงทั้งวันเป็น
ทวีคูณ 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การบริหารเวลาอยํางมีประสิทธิภาพจะชํวยใหส๎ุขภาพจิตดี พลังชีวิตกจ็ะเกิดขึ้นการ

ดําเนินชีวิตจะเป็นไปอยํางราบร่ืน 
ใบความรู้ 

การเก็บรักษามีด - ขวาน 

การใช้และการเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือจําเป็นที่ลูกเสือต๎องใช๎ในการอยูํคําย เพื่อตัด ทอน เสี้ยมไม๎ แตํการใช๎

ต๎องให๎ถูกวิธีและระวังมิให๎เกิดอันตราย ดังนี้ 
มีด 

มีดเป็นเครื่องมือที่ใช๎สําหรับฟัน จัก เหลา ผํา ตัด ลิดหรือถางวัสดุตํางๆ เชํน ต๎นไม๎ กิ่งไม๎ 
ต๎นหญ๎า เนื้อ ผัก เป็นต๎น มีดมีรูปรํางและขนาดแตกตํางกันตามความเหมาะสมของการใช๎งาน เราอาจ
จําแนกมีดตามขนาดได๎เป็น 2 ประเภท คือ 

1. มีดเล็ก ได๎แกํ มีดพกประจําตัว และมีดที่ใช๎ในการทําครัว
(1) มีดพกประจําตัว เป็นมีดใช๎พกพาติดตัวอยูํเสมอในขณะอยูํคํายพักแรม หรือเดินทางไกล

ตัวมีดประกอบไปด๎วยสํวนใบมีดและด๎าม มีดพกประจําตัวมีไว๎เพื่อตัดเชือก ลิดกิ่งไม๎ขนาดเล็ก หรืออาจ
ใช๎ในการประกอบอาหาร เป็นต๎น หลังจากใช๎แล๎วต๎องเก็บรักษาและซํอมแซม ต๎องหมั่นลับให๎คมอยูํเสมอ
และชโลมน้ํามันเพื่อปฺองกันสนิม หมั่นตรวจดูอยําให๎ใบมีดโยกคลอนหรือด๎ามมีดแตกหัก 

    (2) มีดที่ใช๎ในการทําครัว เป็นมีดบางขนาดเล็กสําหรับการประกอบอาหาร อาจไมํจําเป็นใน
การอยูํคํายพักแรม เพราะอาจใช๎มีดพกประจําตัวแทนก็ได๎ วิธีการบํารุงรักษาเชํนเดียวกับมีดพก
ประจําตัว 

2. มีดใหญ่ ได๎แกํ มีดโต๎ มีดดายหญ๎า มีดพร๎าถางเป็นมีดที่มีความจําเป็นในการอยูํคํายพักแรม
เป็นอยํางมาก มีสํวนประกอบ 2 สํวน คือ สํวนใบมีดและสํวนด๎าม สํวนใบมีดจะต๎องลับให๎คม เช็ดให๎แห๎ง 
ทาน้ํามันทุกครั้งที่ใช๎งานเสร็จแล๎ว การบํารุงรักษาและซํอมแซมต๎องหมั่นตรวจดูวําด๎ามมีดอยูํในสภาพ
สมบูรณ๑ดีหรือไมํ ใบมีดโยกคลอนหรือไมํ และถ๎าใบมีดโยกคลอนควรเปลี่ยนด๎านมีดเสียใหมํเพื่อความ
แข็งแรง วิธีใช๎ควรให๎หํางจากผู๎อื่น และใช๎งานด๎วยความระมัดระวัง ไมํประมาทหรือคึกคะนอง 
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ชีวิตจะมีพลัง ถ๎าลูกเสือทุกนาย ตื่นเช๎าและนอนแตํหัวค่ํา เพราะชีวิตของเราจะเป็นนายของ
เวลา หรือเป็นทาสของเวลาก็ขึ้นอยูํกับเรามีวินัยในการใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน๑อยํางไร  

เวลาตื่นนอนเป็นหัวใจของชีวิต เป็นจุดเริ่มต๎นของการใช๎ชีวิตที่สอดคล๎องกับธรรมชาติ เราไมํมีวัน
เอาชนะธรรมชาติได๎ เราจึงต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางกลมกลืน เมื่อคนเราควบคุมเวลาตื่น
นอนได๎ ยํอมควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตได๎ หากเราควบคุมเวลาในการใช๎ชีวิตไมํได๎ ชีวิตเราก็จะรวนไปทั้ง
วัน เวลาจะหดลงภาระจะเพิ่มขึ้น อะไรที่คนทําจะไมํได๎ทํา ชีวิตที่ควรจะเรียบงําย ก็จะยุํงเหยิงทั้งวันเป็น
ทวีคูณ 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การบริหารเวลาอยํางมีประสิทธิภาพจะชํวยใหส๎ุขภาพจิตดี พลังชีวิตกจ็ะเกิดขึ้นการ

ดําเนินชีวิตจะเป็นไปอยํางราบร่ืน 
ใบความรู้ 

การเก็บรักษามีด - ขวาน 

การใช้และการเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือจําเป็นที่ลูกเสือต๎องใช๎ในการอยูํคําย เพื่อตัด ทอน เสี้ยมไม๎ แตํการใช๎

ต๎องให๎ถูกวิธีและระวังมิให๎เกิดอันตราย ดังนี้ 
มีด 

มีดเป็นเครื่องมือที่ใช๎สําหรับฟัน จัก เหลา ผํา ตัด ลิดหรือถางวัสดุตํางๆ เชํน ต๎นไม๎ กิ่งไม๎ 
ต๎นหญ๎า เนื้อ ผัก เป็นต๎น มีดมีรูปรํางและขนาดแตกตํางกันตามความเหมาะสมของการใช๎งาน เราอาจ
จําแนกมีดตามขนาดได๎เป็น 2 ประเภท คือ 

1. มีดเล็ก ได๎แกํ มีดพกประจําตัว และมีดที่ใช๎ในการทําครัว
(1) มีดพกประจําตัว เป็นมีดใช๎พกพาติดตัวอยูํเสมอในขณะอยูํคํายพักแรม หรือเดินทางไกล

ตัวมีดประกอบไปด๎วยสํวนใบมีดและด๎าม มีดพกประจําตัวมีไว๎เพื่อตัดเชือก ลิดกิ่งไม๎ขนาดเล็ก หรืออาจ
ใช๎ในการประกอบอาหาร เป็นต๎น หลังจากใช๎แล๎วต๎องเก็บรักษาและซํอมแซม ต๎องหมั่นลับให๎คมอยูํเสมอ
และชโลมน้ํามันเพื่อปฺองกันสนิม หมั่นตรวจดูอยําให๎ใบมีดโยกคลอนหรือด๎ามมีดแตกหัก 

    (2) มีดที่ใช๎ในการทําครัว เป็นมีดบางขนาดเล็กสําหรับการประกอบอาหาร อาจไมํจําเป็นใน
การอยูํคํายพักแรม เพราะอาจใช๎มีดพกประจําตัวแทนก็ได๎ วิธีการบํารุงรักษาเชํนเดียวกับมีดพก
ประจําตัว 

2. มีดใหญ่ ได๎แกํ มีดโต๎ มีดดายหญ๎า มีดพร๎าถางเป็นมีดที่มีความจําเป็นในการอยูํคํายพักแรม
เป็นอยํางมาก มีสํวนประกอบ 2 สํวน คือ สํวนใบมีดและสํวนด๎าม สํวนใบมีดจะต๎องลับให๎คม เช็ดให๎แห๎ง 
ทาน้ํามันทุกครั้งที่ใช๎งานเสร็จแล๎ว การบํารุงรักษาและซํอมแซมต๎องหมั่นตรวจดูวําด๎ามมีดอยูํในสภาพ
สมบูรณ๑ดีหรือไมํ ใบมีดโยกคลอนหรือไมํ และถ๎าใบมีดโยกคลอนควรเปลี่ยนด๎านมีดเสียใหมํเพื่อความ
แข็งแรง วิธีใช๎ควรให๎หํางจากผู๎อื่น และใช๎งานด๎วยความระมัดระวัง ไมํประมาทหรือคึกคะนอง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 97 

มีดชนิดต่างๆ 

ขวาน 
ขวานเป็นเครื่องมือที่ทําด๎วยเหล็กมีสันหนาใหญํใช๎สําหรับตัด ฟัน ผํา ตอก ทุบ และถากไม๎   

อาจจําแนกขวานออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขวานไทย เป็นขวานพื้นเมือง เหมาะสําหรับคนไทย และมีขนาดแตกตํางกัน 2 ชนิด คือ ขวาน

ไทยขนาดเล็ก ทําด๎วยเหล็กหน๎าตรง ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 3 นิ้ว และสํวนสันหนาประมาณ 
2 – 2½ นิ้ว ซึ่งมีรูตรงกลางสําหรับสอดใสํด๎าม ซึ่งทําด๎วยไม๎ยาวประมาณ 12-14 นิ้ว ขวานชนิดนี้มี
น้ําหนักคํอนข๎างเบา ขวานไทยขนาดใหญํ มีลักษณะรูปรํางคล๎ายกับขวานไทยขนาดเล็ก แตํมีขนาดใหญํ
กวําและมีด๎านยาวประมาณ  2 เทํา จึงเหมาะที่จะใช๎ในงานหนัก เชํน การโคํนและการผําไม๎ขนาดใหญํ 
เป็นต๎น 

2. ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากตํางประเทศ ที่นิยมใช๎กันมี 2 ชนิด คือ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ทําด๎วย
เหล็กกล๎า ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 4½ นิ้ว สํวนสันกว๎างประมาณ  2½ นิ้วมีชํองเป็นวงรี
สําหรับใสํด๎ามไม๎เนื้อแข็งซึ่งมีความยาวประมาณ 14 นิ้ว สํวนขวานฝรั่งขนาดใหญํ  มีรูปรํางเหมือนกับ
ขวานฝรั่งขนาดเล็ก แตํมีขนาดโตขึ้นเล็กน๎อย และมีด๎ามยาวประมาณ 2 เทํา 

ขวานมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 สํวน คือ 
สํวนตัวขวาน ซึ่งทําด๎วยเหล็ก และสํวนด๎ามที่ทําด๎วยไม๎ 

การใช้และเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน๑ตํอการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาก เนื่องจากการ

พักแรมมักนิยมเลือกสถานที่เป็นสนาม ปูาไม๎ หรือแถวภูเขา ซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นต๎นไม๎ ต๎นหญ๎า 

มีดพกประจ าตัว 

มีดท าครัว มีดโต้ มีดพร้าถาง มีดดายหญ้า

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน 

หัวขวาน 
บ่าขวาน 

ด้ามขวาน 

ปลายด้าม 

สันขวาน 
คมมีด ใบมีด 
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ไทยขนาดเล็ก ทําด๎วยเหล็กหน๎าตรง ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 3 นิ้ว และสํวนสันหนาประมาณ 
2 – 2½ นิ้ว ซึ่งมีรูตรงกลางสําหรับสอดใสํด๎าม ซึ่งทําด๎วยไม๎ยาวประมาณ 12-14 นิ้ว ขวานชนิดนี้มี
น้ําหนักคํอนข๎างเบา ขวานไทยขนาดใหญํ มีลักษณะรูปรํางคล๎ายกับขวานไทยขนาดเล็ก แตํมีขนาดใหญํ
กวําและมีด๎านยาวประมาณ  2 เทํา จึงเหมาะที่จะใช๎ในงานหนัก เชํน การโคํนและการผําไม๎ขนาดใหญํ 
เป็นต๎น 

2. ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากตํางประเทศ ที่นิยมใช๎กันมี 2 ชนิด คือ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ทําด๎วย
เหล็กกล๎า ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 4½ นิ้ว สํวนสันกว๎างประมาณ  2½ นิ้วมีชํองเป็นวงรี
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ขวานมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 สํวน คือ 
สํวนตัวขวาน ซึ่งทําด๎วยเหล็ก และสํวนด๎ามที่ทําด๎วยไม๎ 

การใช้และเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน๑ตํอการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาก เนื่องจากการ
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มีดพกประจ าตัว 

มีดท าครัว มีดโต้ มีดพร้าถาง มีดดายหญ้า

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน 

หัวขวาน 
บ่าขวาน 

ด้ามขวาน 

ปลายด้าม 

สันขวาน 
คมมีด ใบมีด 

จึงจําเป็นต๎อง ตัด ลิด ถาก หรือถางให๎มีสถานที่เหมาะแกํการพักแรมค๎างคืนและแม๎ลูกเสือพักอาศัยอยูํที่
บ๎านก็ต๎องมีการใช๎มีดและขวาน ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องรู๎จักวิธีการใช๎และการเก็บรักษามีดและขวาน เพื่อจะ
ใช๎ได๎อยํางทนทานและปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. อยําวางมีดหรือขวานไว๎บนพื้น เพราะจะเป็นอันตรายตํอตนเองและผู๎อื่นที่เผลอไปเตะหรือ
เหยียบเข๎า นอกจากนั้นการวางมีดและขวานไว๎บนพื้นจะทําให๎เกิดมีสนิมได๎ 

2. อยําใช๎มีดหรือขวาน หั่น ถาก ตัด ฟัน วัตถุที่แข็งเกินไป เพราะจะทําให๎บิ่นหรือหมดคม ต๎องใช๎
มีดหรือขวานให๎เหมาะกับงาน 

3. อยําเอามีดหรือขวานไปหั่น เชือด ตัดของร๎อน หรือลนไฟเพราะจะทําให๎คมมีดหรือขวนทื่อได๎
4. การถือมีดและขวานต๎องหันคมให๎ออกนอกตัว ทั้งนี้เพื่อปฺองกันการพลั้งเผลอ หรือเกิดหกล๎ม

คมมีดและขวานอาจบาดหรือเฉือนเราได๎ 
5. การสํงมีดและขวานให๎แกํกัน อยํางใช๎วิธีโยนหรือขว๎าง แตํผู๎สํงจะต๎องจับสันมีดหรือขวาน หัน

คมมีดออกนอกตัว หรือหันด๎ามคมลงบนพื้น สํงด๎ามมีดหรือขวานให๎ผู๎รับจับ เมื่อผู๎รับจับด๎ามมีดหรือขวาน 

แนํนแล๎ว ผู๎สํงจึงปลํอยมือ 

การน ามีดและขวานไปใช้อย่างถูกวิธี 

6. หลังจากใช๎มีดและขวานแล๎วทุกครั้ง ต๎องล๎างให๎สะอาด เช็ดให๎แห๎ง ทาน้ํามันแล๎วเก็บเข๎าที่ให๎
เรียบร๎อย 

7. ถ๎าเป็นมีดหรือขวานที่มีปลอก มีหน๎ากาก ควรสวมปลอกหรือหน๎ากากกํอนแล๎วจึงเก็บหรือ
พกพาไป 

8. เมื่อความคมของมีดหรือขวานหมดไป ต๎องนําไปลับ
กับหินลับมีดหรือหินกากเพชรให๎คม 

จึงจําเป็นต๎อง ตัด ลิด ถาก หรือถางให๎มีสถานที่เหมาะแกํการพักแรมค๎างคืนและแม๎ลูกเสือพักอาศัยอยูํที่
บ๎านก็ต๎องมีการใช๎มีดและขวาน ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องรู๎จักวิธีการใช๎และการเก็บรักษามีดและขวาน เพื่อจะ
ใช๎ได๎อยํางทนทานและปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. อยําวางมีดหรือขวานไว๎บนพื้น เพราะจะเป็นอันตรายตํอตนเองและผู๎อื่นที่เผลอไปเตะหรือ
เหยียบเข๎า นอกจากนั้นการวางมีดและขวานไว๎บนพื้นจะทําให๎เกิดมีสนิมได๎ 

2. อยําใช๎มีดหรือขวาน หั่น ถาก ตัด ฟัน วัตถุที่แข็งเกินไป เพราะจะทําให๎บิ่นหรือหมดคม ต๎องใช๎
มีดหรือขวานให๎เหมาะกับงาน 

3. อยําเอามีดหรือขวานไปหั่น เชือด ตัดของร๎อน หรือลนไฟเพราะจะทําให๎คมมีดหรือขวนทื่อได๎
4. การถือมีดและขวานต๎องหันคมให๎ออกนอกตัว ทั้งนี้เพื่อปฺองกันการพลั้งเผลอ หรือเกิดหกล๎ม

คมมีดและขวานอาจบาดหรือเฉือนเราได๎ 
5. การสํงมีดและขวานให๎แกํกัน อยํางใช๎วิธีโยนหรือขว๎าง แตํผู๎สํงจะต๎องจับสันมีดหรือขวาน หัน

คมมีดออกนอกตัว หรือหันด๎ามคมลงบนพื้น สํงด๎ามมีดหรือขวานให๎ผู๎รับจับ เมื่อผู๎รับจับด๎ามมีดหรือขวาน 

แนํนแล๎ว ผู๎สํงจึงปลํอยมือ 

การน ามีดและขวานไปใช้อย่างถูกวิธี 

6. หลังจากใช๎มีดและขวานแล๎วทุกครั้ง ต๎องล๎างให๎สะอาด เช็ดให๎แห๎ง ทาน้ํามันแล๎วเก็บเข๎าที่ให๎
เรียบร๎อย 

7. ถ๎าเป็นมีดหรือขวานที่มีปลอก มีหน๎ากาก ควรสวมปลอกหรือหน๎ากากกํอนแล๎วจึงเก็บหรือ
พกพาไป 

8. เมื่อความคมของมีดหรือขวานหมดไป ต๎องนําไปลับ
กับหินลับมีดหรือหินกากเพชรให๎คม 
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มีดชนิดต่างๆ 

ขวาน 
ขวานเป็นเครื่องมือที่ทําด๎วยเหล็กมีสันหนาใหญํใช๎สําหรับตัด ฟัน ผํา ตอก ทุบ และถากไม๎   

อาจจําแนกขวานออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขวานไทย เป็นขวานพื้นเมือง เหมาะสําหรับคนไทย และมีขนาดแตกตํางกัน 2 ชนิด คือ ขวาน

ไทยขนาดเล็ก ทําด๎วยเหล็กหน๎าตรง ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 3 นิ้ว และสํวนสันหนาประมาณ 
2 – 2½ นิ้ว ซึ่งมีรูตรงกลางสําหรับสอดใสํด๎าม ซึ่งทําด๎วยไม๎ยาวประมาณ 12-14 นิ้ว ขวานชนิดนี้มี
น้ําหนักคํอนข๎างเบา ขวานไทยขนาดใหญํ มีลักษณะรูปรํางคล๎ายกับขวานไทยขนาดเล็ก แตํมีขนาดใหญํ
กวําและมีด๎านยาวประมาณ  2 เทํา จึงเหมาะที่จะใช๎ในงานหนัก เชํน การโคํนและการผําไม๎ขนาดใหญํ 
เป็นต๎น 

2. ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากตํางประเทศ ที่นิยมใช๎กันมี 2 ชนิด คือ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ทําด๎วย
เหล็กกล๎า ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 4½ นิ้ว สํวนสันกว๎างประมาณ  2½ นิ้วมีชํองเป็นวงรี
สําหรับใสํด๎ามไม๎เนื้อแข็งซึ่งมีความยาวประมาณ 14 นิ้ว สํวนขวานฝรั่งขนาดใหญํ  มีรูปรํางเหมือนกับ
ขวานฝรั่งขนาดเล็ก แตํมีขนาดโตขึ้นเล็กน๎อย และมีด๎ามยาวประมาณ 2 เทํา 

ขวานมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 สํวน คือ 
สํวนตัวขวาน ซึ่งทําด๎วยเหล็ก และสํวนด๎ามที่ทําด๎วยไม๎ 

การใช้และเก็บรักษามีดและขวาน 
มีดและขวานเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน๑ตํอการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาก เนื่องจากการ

พักแรมมักนิยมเลือกสถานที่เป็นสนาม ปูาไม๎ หรือแถวภูเขา ซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นต๎นไม๎ ต๎นหญ๎า 

มีดพกประจ าตัว 

มีดท าครัว มีดโต้ มีดพร้าถาง มีดดายหญ้า

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน 

หัวขวาน 
บ่าขวาน 

ด้ามขวาน 

ปลายด้าม 

สันขวาน 
คมมีด ใบมีด 

จึงจําเป็นต๎อง ตัด ลิด ถาก หรือถางให๎มีสถานที่เหมาะแกํการพักแรมค๎างคืนและแม๎ลูกเสือพักอาศัยอยูํที่
บ๎านก็ต๎องมีการใช๎มีดและขวาน ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องรู๎จักวิธีการใช๎และการเก็บรักษามีดและขวาน เพื่อจะ
ใช๎ได๎อยํางทนทานและปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. อยําวางมีดหรือขวานไว๎บนพื้น เพราะจะเป็นอันตรายตํอตนเองและผู๎อื่นที่เผลอไปเตะหรือ
เหยียบเข๎า นอกจากนั้นการวางมีดและขวานไว๎บนพื้นจะทําให๎เกิดมีสนิมได๎ 

2. อยําใช๎มีดหรือขวาน หั่น ถาก ตัด ฟัน วัตถุที่แข็งเกินไป เพราะจะทําให๎บิ่นหรือหมดคม ต๎องใช๎
มีดหรือขวานให๎เหมาะกับงาน 

3. อยําเอามีดหรือขวานไปหั่น เชือด ตัดของร๎อน หรือลนไฟเพราะจะทําให๎คมมีดหรือขวนทื่อได๎
4. การถือมีดและขวานต๎องหันคมให๎ออกนอกตัว ทั้งนี้เพื่อปฺองกันการพลั้งเผลอ หรือเกิดหกล๎ม

คมมีดและขวานอาจบาดหรือเฉือนเราได๎ 
5. การสํงมีดและขวานให๎แกํกัน อยํางใช๎วิธีโยนหรือขว๎าง แตํผู๎สํงจะต๎องจับสันมีดหรือขวาน หัน

คมมีดออกนอกตัว หรือหันด๎ามคมลงบนพื้น สํงด๎ามมีดหรือขวานให๎ผู๎รับจับ เมื่อผู๎รับจับด๎ามมีดหรือขวาน 

แนํนแล๎ว ผู๎สํงจึงปลํอยมือ 

การน ามีดและขวานไปใช้อย่างถูกวิธี 

6. หลังจากใช๎มีดและขวานแล๎วทุกครั้ง ต๎องล๎างให๎สะอาด เช็ดให๎แห๎ง ทาน้ํามันแล๎วเก็บเข๎าที่ให๎
เรียบร๎อย 

7. ถ๎าเป็นมีดหรือขวานที่มีปลอก มีหน๎ากาก ควรสวมปลอกหรือหน๎ากากกํอนแล๎วจึงเก็บหรือ
พกพาไป 

8. เมื่อความคมของมีดหรือขวานหมดไป ต๎องนําไปลับ
กับหินลับมีดหรือหินกากเพชรให๎คม 

จึงจําเป็นต๎อง ตัด ลิด ถาก หรือถางให๎มีสถานที่เหมาะแกํการพักแรมค๎างคืนและแม๎ลูกเสือพักอาศัยอยูํที่
บ๎านก็ต๎องมีการใช๎มีดและขวาน ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องรู๎จักวิธีการใช๎และการเก็บรักษามีดและขวาน เพื่อจะ
ใช๎ได๎อยํางทนทานและปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. อยําวางมีดหรือขวานไว๎บนพื้น เพราะจะเป็นอันตรายตํอตนเองและผู๎อื่นที่เผลอไปเตะหรือ
เหยียบเข๎า นอกจากนั้นการวางมีดและขวานไว๎บนพื้นจะทําให๎เกิดมีสนิมได๎ 

2. อยําใช๎มีดหรือขวาน หั่น ถาก ตัด ฟัน วัตถุที่แข็งเกินไป เพราะจะทําให๎บิ่นหรือหมดคม ต๎องใช๎
มีดหรือขวานให๎เหมาะกับงาน 

3. อยําเอามีดหรือขวานไปหั่น เชือด ตัดของร๎อน หรือลนไฟเพราะจะทําให๎คมมีดหรือขวนทื่อได๎
4. การถือมีดและขวานต๎องหันคมให๎ออกนอกตัว ทั้งนี้เพื่อปฺองกันการพลั้งเผลอ หรือเกิดหกล๎ม

คมมีดและขวานอาจบาดหรือเฉือนเราได๎ 
5. การสํงมีดและขวานให๎แกํกัน อยํางใช๎วิธีโยนหรือขว๎าง แตํผู๎สํงจะต๎องจับสันมีดหรือขวาน หัน

คมมีดออกนอกตัว หรือหันด๎ามคมลงบนพื้น สํงด๎ามมีดหรือขวานให๎ผู๎รับจับ เมื่อผู๎รับจับด๎ามมีดหรือขวาน 

แนํนแล๎ว ผู๎สํงจึงปลํอยมือ 

การน ามีดและขวานไปใช้อย่างถูกวิธี 

6. หลังจากใช๎มีดและขวานแล๎วทุกครั้ง ต๎องล๎างให๎สะอาด เช็ดให๎แห๎ง ทาน้ํามันแล๎วเก็บเข๎าที่ให๎
เรียบร๎อย 

7. ถ๎าเป็นมีดหรือขวานที่มีปลอก มีหน๎ากาก ควรสวมปลอกหรือหน๎ากากกํอนแล๎วจึงเก็บหรือ
พกพาไป 

8. เมื่อความคมของมีดหรือขวานหมดไป ต๎องนําไปลับ
กับหินลับมีดหรือหินกากเพชรให๎คม 
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9. ถ๎าด๎ามมดี หรอืด๎ามขวานหลวม แตก หรือรา๎วต๎องรีบซํอมแซมใหม๎ั่นคง เพือ่ความปลอดภยั
ในการพกพา 

การใช้มีดเหลาสมอบก  ในการอยูคํํายพักแรมลูกเสืออาจตอ๎งตัดไม๎ในปูามาทาํสมอบก จงึควร
ปฏิบัติดังนี้ 

1. หาไม๎เนื้อแข็ง เส๎นผํานศูนย๑กลาง ประมาณ 1 นิ้ว  มา  2-3 ต๎น โดยลดิกิ่งก๎านออกให๎หมด
2. ทอนไมใ๎ห๎เป็นทอํนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุต ตามจํานวนที่ต๎องการ
3. ใช๎มีดอีโต๎หรือมีดพร๎า เสี้ยมปลายทอํนไม๎ด๎านหนึ่งโดยทํามมุเอยีงประมาณ 45 องศา และไมํ

ต๎องให๎ปลายแหลมมากนกัเพราะจะทําให๎ปลายหักงํายเวลาตอก 
4. หากลูกเสอืมีแตํมดีพก เมือ่ต๎องการเหลาสมอบก เนือ่งจากต๎องออกแรงมากและมีดอาจแฉลบได๎
5. เหลาตัวสมอบกให๎เกลีย้งเกลา

การใช้ขวานผ่าไม้และตัดไม ้
การใช๎ขวานตดัผําไม๎เพื่อเตรยีมกํอกองไฟ 
การใช๎ขวานตัดผําไม๎ระวังอยําให๎พลาดเข๎าหาตัวไมํตัด

ตาไม๎แข็งๆ เมื่อลิดกิ่งที่แห๎งหรือเกะกะรอบๆ ต๎นไม๎ให๎ลิดตาม
กิ่งอยําย๎อนกิ่ง อยําตัดไม๎สดจากต๎นจนเหลือใช๎ ควรอนุรักษ๑ลํา
ต๎นและกิ่งใกล๎ๆ ยอดให๎เจริญเติบโตตํอไปมิให๎เกิดอันตรายตํอ
ต๎นไม๎ 

วิธีตัดหรือผําไม๎  กํอนจะตัดหรือผํา  ไม๎ให๎หาขอนไม๎
หรือสิ่งของอยํางใด  รองพื้นที่เสียกํอนจะฟนัเฉียงลง อยําฟันตรงๆ และระวังในเรื่องที่หมาย จับขวานให๎มั่น 
ฟันลงที่จุดตามต๎องการ แตํอยําเพิ่มแรงในขณะที่ฟันลงไป 

การใช๎ขวานตดัไม๎และผําไม ๎

การใช้ขวานผ่าไม้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16    การผูกเง่ือนส าหรับช่วยชีวิต เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนทีใ่ช๎สําหรับชํวยชีวิตคนได๎ 

2. เนื้อหา
2.1  การผูกเงื่อนบํวงสายธน ู
2.2  การผูกเงื่อนบํวงสายธนูสองชัน้ 
2.3  การผูกเงื่อนบํวงสายธนูสามชั้น 
2.4  การผูกเงื่อนบํวงสายธนูพันหลัก 
2.5  การผูกเงื่อนเก๎าอี ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภูมิเงื่อนบํวงสายธนู  เงือ่นบํวงสายธน ู2 ชั้น เงื่อนบํวงสายธนู 3 ชั้น เงื่อนบํวงสายธนู

พันหลัก  เงื่อนเกา๎อี ้
3.3  เชือกประจํากายสําหรับใช๎ผูกเงื่อน และเชือกสําหรับสาธิตการผูกเงือ่น 
3.4  ใบความรู ๎
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  
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9. ถ๎าด๎ามมดี หรอืด๎ามขวานหลวม แตก หรือรา๎วต๎องรีบซํอมแซมใหม๎ั่นคง เพือ่ความปลอดภยั
ในการพกพา 

การใช้มีดเหลาสมอบก  ในการอยูคํํายพักแรมลูกเสืออาจตอ๎งตัดไม๎ในปูามาทาํสมอบก จงึควร
ปฏิบัติดังนี้ 

1. หาไม๎เนื้อแข็ง เส๎นผํานศูนย๑กลาง ประมาณ 1 นิ้ว  มา  2-3 ต๎น โดยลดิกิ่งก๎านออกให๎หมด
2. ทอนไมใ๎ห๎เป็นทอํนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุต ตามจํานวนที่ต๎องการ
3. ใช๎มีดอีโต๎หรือมีดพร๎า เสี้ยมปลายทอํนไม๎ด๎านหนึ่งโดยทํามมุเอยีงประมาณ 45 องศา และไมํ

ต๎องให๎ปลายแหลมมากนกัเพราะจะทําให๎ปลายหักงํายเวลาตอก 
4. หากลูกเสอืมีแตํมดีพก เมือ่ต๎องการเหลาสมอบก เนือ่งจากต๎องออกแรงมากและมีดอาจแฉลบได๎
5. เหลาตัวสมอบกให๎เกลีย้งเกลา

การใช้ขวานผ่าไม้และตัดไม ้
การใช๎ขวานตดัผําไม๎เพื่อเตรยีมกํอกองไฟ 
การใช๎ขวานตัดผําไม๎ระวังอยําให๎พลาดเข๎าหาตัวไมํตัด

ตาไม๎แข็งๆ เมื่อลิดกิ่งที่แห๎งหรือเกะกะรอบๆ ต๎นไม๎ให๎ลิดตาม
กิ่งอยําย๎อนกิ่ง อยําตัดไม๎สดจากต๎นจนเหลือใช๎ ควรอนุรักษ๑ลํา
ต๎นและกิ่งใกล๎ๆ ยอดให๎เจริญเติบโตตํอไปมิให๎เกิดอันตรายตํอ
ต๎นไม๎ 

วิธีตัดหรือผําไม๎  กํอนจะตัดหรือผํา  ไม๎ให๎หาขอนไม๎
หรือสิ่งของอยํางใด  รองพื้นที่เสียกํอนจะฟนัเฉียงลง อยําฟันตรงๆ และระวังในเรื่องที่หมาย จับขวานให๎มั่น 
ฟันลงที่จุดตามต๎องการ แตํอยําเพิ่มแรงในขณะที่ฟันลงไป 

การใช๎ขวานตดัไม๎และผําไม ๎

การใช้ขวานผ่าไม้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16    การผูกเง่ือนส าหรับช่วยชีวิต เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนทีใ่ช๎สําหรับชํวยชีวิตคนได๎ 

2. เนื้อหา
2.1  การผูกเงื่อนบํวงสายธน ู
2.2  การผูกเงื่อนบํวงสายธนูสองชัน้ 
2.3  การผูกเงื่อนบํวงสายธนูสามชั้น 
2.4  การผูกเงื่อนบํวงสายธนูพันหลัก 
2.5  การผูกเงื่อนเก๎าอี ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภูมิเงื่อนบํวงสายธนู  เงือ่นบํวงสายธน ู2 ชั้น เงื่อนบํวงสายธนู 3 ชั้น เงื่อนบํวงสายธนู

พันหลัก  เงื่อนเกา๎อี ้
3.3  เชือกประจํากายสําหรับใช๎ผูกเงื่อน และเชือกสําหรับสาธิตการผูกเงือ่น 
3.4  ใบความรู ๎
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  
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4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงเหตกุารณ๑อันตรายที่เกิดขึน้ และอาจมีคนต๎องการ
ความชํวยเหลอื เลํน การตกน้ํา การตกเหว การไตํจากทีสู่ง

2) รํวมกันอภิปรายถึงการชํวยเหลือทีอ่าจทําได๎โดยการใช๎เชือกและเงื่อนตําง ๆ
3) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนผูกเงื่อนตามฐาน โดยผู๎กํากบัอธิบายและสาธิต แล๎วให๎ลกูเสือ

ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่  1  เงื่อนบํวงสายธนู
ฐานที่  2  เงื่อนบํวงสายธน ู2 ชั้น และ 3 ชั้น
ฐานที่  3  เงื่อนบํวงสายธนพูันหลกั
ฐานที่  4  เงื่อนเก๎าอี้

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต ความสนใจ 
5.2  ตรวจสอบความถูกตอ๎งการแสดงวิธีผูกเงือ่นบํวงสายธนูและเงือ่นเกา๎อี้ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 16 

 เพลง 
เง่ือน 
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4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงเหตกุารณ๑อันตรายที่เกิดขึน้ และอาจมีคนต๎องการ
ความชํวยเหลอื เลํน การตกน้ํา การตกเหว การไตํจากทีสู่ง

2) รํวมกันอภิปรายถึงการชํวยเหลือทีอ่าจทําได๎โดยการใช๎เชือกและเงื่อนตําง ๆ
3) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนผูกเงื่อนตามฐาน โดยผู๎กํากบัอธิบายและสาธิต แล๎วให๎ลกูเสือ

ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่  1  เงื่อนบํวงสายธนู
ฐานที่  2  เงื่อนบํวงสายธน ู2 ชั้น และ 3 ชั้น
ฐานที่  3  เงื่อนบํวงสายธนพูันหลกั
ฐานที่  4  เงื่อนเก๎าอี้

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต ความสนใจ 
5.2  ตรวจสอบความถูกตอ๎งการแสดงวิธีผูกเงือ่นบํวงสายธนูและเงือ่นเกา๎อี้ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 
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เง่ือน 
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 เชือกขนาดเทาํกัน  ตํอกันด๎วยเงื่อนพิรอด 
สองเส๎นไมํเทํากนัตลอด  สมาธิสอดตํอกันเป็นเส๎นยาว 
บํวงสายธน ู  อาจชํวยกู๎ชีวิตยืนยาว 
กระหวัดไม๎ใช๎เชือกเส๎นยาว (ซ้าํ) ลากอ๎าวๆ ไมขําดหลุด เลย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
คิดก่อนพูด 

ชายสองคนเป็นพี่น๎องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวหนึ่งตัว วันหนึ่งชายผู๎น๎องออกไปเยี่ยมญาติ 
ระหวํางทางฝนเทลงมาอยํางหนักทําให๎เสือสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึ งบ๎านญาติจึงต๎องเปลี่ยน   
ใสํเสื้อผ๎าชุดดําแทน เมื่อกลับบ๎านในตอนเย็น หมาจําเขาไมํได๎จึงเหํากระโชกเป็นการใหญํ ชายผู๎น๎อง
โกรธมาก ร๎องดําพลางไลํตีหมาไปรอบๆ บ๎าน ชายผู๎พี่มาพบเข๎าจึงร๎องห๎ามพร๎อมกับพูดวํา “อยําตีมัน 
อยําตีมัน” ชายผู๎น๎องพูดวํา “ตีให๎ตาย หมาระยํา จําเจ๎าของไมํได๎” ชายผู๎พี่จึงกลําวเตือนสติผู๎น๎องวํา 
“ถ๎าหมาสีขาวของเรามันออกจากบ๎านไปแล๎วกลายเป็นหมาดํา เมื่อกลับมาเจ๎าจะจําไดห๎รือไมํ” ชายผู๎น๎อง
จึงได๎สติ เพราะไมํสามารถตอบคําถามของพี่ได๎ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เวลาเราจะทําหรอืพูดอะไรก็ตามจะตอ๎งคดิให๎รอบคอบเสยีกํอน 
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4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎
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ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่  1  เงื่อนบํวงสายธนู
ฐานที่  2  เงื่อนบํวงสายธน ู2 ชั้น และ 3 ชั้น
ฐานที่  3  เงื่อนบํวงสายธนพูันหลกั
ฐานที่  4  เงื่อนเก๎าอี้

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต ความสนใจ 
5.2  ตรวจสอบความถูกตอ๎งการแสดงวิธีผูกเงือ่นบํวงสายธนูและเงือ่นเกา๎อี้ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 
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4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงเหตกุารณ๑อันตรายที่เกิดขึน้ และอาจมีคนต๎องการ
ความชํวยเหลอื เลํน การตกน้ํา การตกเหว การไตํจากทีสู่ง

2) รํวมกันอภิปรายถึงการชํวยเหลือทีอ่าจทําได๎โดยการใช๎เชือกและเงื่อนตําง ๆ
3) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนผูกเงื่อนตามฐาน โดยผู๎กํากบัอธิบายและสาธิต แล๎วให๎ลกูเสือ

ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่  1  เงื่อนบํวงสายธนู
ฐานที่  2  เงื่อนบํวงสายธน ู2 ชั้น และ 3 ชั้น
ฐานที่  3  เงื่อนบํวงสายธนพูันหลกั
ฐานที่  4  เงื่อนเก๎าอี้

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต ความสนใจ 
5.2  ตรวจสอบความถูกตอ๎งการแสดงวิธีผูกเงือ่นบํวงสายธนูและเงือ่นเกา๎อี้ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 16 

 เพลง 
เง่ือน 
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 เชือกขนาดเทาํกัน  ตํอกันด๎วยเงื่อนพิรอด 
สองเส๎นไมํเทํากนัตลอด  สมาธิสอดตํอกันเป็นเส๎นยาว 
บํวงสายธน ู  อาจชํวยกู๎ชีวิตยืนยาว 
กระหวัดไม๎ใช๎เชือกเส๎นยาว (ซ้าํ) ลากอ๎าวๆ ไมขําดหลุด เลย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
คิดก่อนพูด 

ชายสองคนเป็นพี่น๎องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวหนึ่งตัว วันหนึ่งชายผู๎น๎องออกไปเยี่ยมญาติ 
ระหวํางทางฝนเทลงมาอยํางหนักทําให๎เสือสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึ งบ๎านญาติจึงต๎องเปลี่ยน   
ใสํเสื้อผ๎าชุดดําแทน เมื่อกลับบ๎านในตอนเย็น หมาจําเขาไมํได๎จึงเหํากระโชกเป็นการใหญํ ชายผู๎น๎อง
โกรธมาก ร๎องดําพลางไลํตีหมาไปรอบๆ บ๎าน ชายผู๎พี่มาพบเข๎าจึงร๎องห๎ามพร๎อมกับพูดวํา “อยําตีมัน 
อยําตีมัน” ชายผู๎น๎องพูดวํา “ตีให๎ตาย หมาระยํา จําเจ๎าของไมํได๎” ชายผู๎พี่จึงกลําวเตือนสติผู๎น๎องวํา 
“ถ๎าหมาสีขาวของเรามันออกจากบ๎านไปแล๎วกลายเป็นหมาดํา เมื่อกลับมาเจ๎าจะจําไดห๎รือไมํ” ชายผู๎น๎อง
จึงได๎สติ เพราะไมํสามารถตอบคําถามของพี่ได๎ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เวลาเราจะทําหรอืพูดอะไรก็ตามจะตอ๎งคดิให๎รอบคอบเสยีกํอน 

เสือ้
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ใบความรู้ 

เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม๎วําเทคโนโลยี 
ตํางๆ จะเจริญเข๎ามาก็ตาม จะเห็นได๎วําเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข๎องกับเราตั้งแตํแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมา 

หมอจะให๎เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช๎เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ๎ง ตอนโตใช๎เงื่อน 

เชือกผูกรองเท๎า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตํางๆ และยังใช๎เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ๎าเครื่องนุํมหํมและเครื่อง 
ใช๎ตํางๆ หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชํวยชีวิตให๎รอดพ๎นจากอันตรายได๎ 
ตอนเสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะ 
ฉะนั้นลูกเสือควรจะต๎องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได๎นําไปใช๎ประโยชน๑ในโอกาส ตํอไป 

คุณสมบัติของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่างๆ 
เชือกเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผูก จากวัสดุตํางๆ ที่เป็นเส๎นเล็กๆ ยาวๆ เอามาทบกันหลายๆ เส๎น

หรือจะนํามาฟั่นกันเป็นเกลียวทําให๎มีขนาดใหญํและยาว เหมาะแกํการใช๎งานประเภทตํางๆ ที่ต๎องการ 

เชือกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 
เชือกที่ท าจากพืช โดยนําสํวนตํางๆ ของพืช เชํน ต๎น เปลือก ใยของพืชมาทําความสะอาด    

แล๎วนํามาฟั่นเป็นเกลียวหรือทบกันให๎มีขนาดพอดี พืชที่สามารถนํามาทําเป็นเชือกได๎ เชํน เถาวัลย๑ 
กาบกล๎วยตากแห๎ง ใยมนิลา ต๎นกก หวาย ใยฝฺาย เปลือกปอ ไม๎ไผํ (ทําตอกมัดสิ่งของได๎) เป็นต๎น 

เชือกท าจากอวัยวะบางส่วนของสัตว์ เชํน หนังสัตว๑ ใยไหม เป็นต๎น โดยนํามาเป็นเส๎นเล็กๆ 
แล๎วนํามาฟั่นให๎เป็นเกลียวหรือทบกันให๎มีขนาดเหมาะสมกับการใช๎งาน 
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เชือกท าจากแร่โดยเอาแร่บางชนิด เชํน แรํเหล็ก อลูมิเนียมมารีดให๎เป็นเส๎นเล็กๆ เรียกวําเส๎น
ใยโลหะ เอาหลายๆ เส๎น แล๎วนํามาฟั่นให๎เป็นเกลียวหรือใช๎งานเป็นเส๎นเล็กๆ ลวด ลวดสลิง เป็นต๎น 

เชือกท าจากสารเคมี หรือเชือกที่ทําจากเส๎นใยสังเคราะห๑ ได๎จากการนําเอาสารเคมีบางชนิดมา
สังเคราะห๑ด๎วยกรรมวิธีตํางๆ จนได๎เป็นเส๎นใยแล๎วนําเส๎นใยมาทบกัน ฟั่นเป็นเชือก เชือกไนลํอน เป็นต๎น 

เชือกที่เราน ามาใช้งานทั่วไปในปัจจุบันที่ท าจากวัสดุต่าง ๆ มีชื่อเรียก คือ 
- เชือกปูาน ทําจากเปลือกต๎นเฮมพ๑ หรือกัญชาเป็นเชือกสีเหลืองอํอน มีความเหนียวและ

แข็งแรงดี แตํมีความทนทานน๎อย ผุงํายขาดเร็ว ในการที่จะใช๎เชือกปูานให๎ได๎ทนทาน จึงเอา
เชือกปูานชุบน้ํามันดิน เราเรียกวําเชือกน้ํามัน มีคุณสมบัติอํอนตัวไมํดูดอมน้ํา จึงเหมาะที่จะ
ใช๎ในการผู๎สิ่งของได๎ดี เชือกน้ํามันขนาดเล็ก 1 นิ้ว เรียกวํา เชือกกัญชา ชาวเรือนิยมใช๎ผูกโยง
เรือและใช๎ผูกสํวนประกอบเสาใบเรือเล็ก 

- เชือกมะลิลา ทํามาจากเปลือกต๎นอะคาบามีมากในประเทศฟิลิปปินส๑ เชือกเหนียวแข็งแรงกวํา
เชือกปูานชุบน้ํามันดิน มีความอํอนตัวกวํา แตํผุเร็วกวําเชือกปูาน มีประโยชน๑ใช๎ทํารอก ทําสลิง 
ใช๎ผูกโยงเรือ 

- เชือกกาบมะพร๎าว ทําจากเส๎นใยมะพร๎าว มีน้ําหนักเบาลอยน้ําได๎ มีความฝืดดี ไมํอมน้ํา ผุยาก 
จึงเป็นเชือกที่เหมาะสมกับการใช๎งานในน้ํา ประโยชน๑ ใช๎ทําเชือกลากจูงหรือโยงเรือ พํวงเรือ 
ทําความสะอาดงําย แตํมีความเหนียวน๎อยกวําเชือกอื่นๆ ขนาดเดียวกัน 

- เชือกมะเล็น เป็นเชือกปูานขนาดเล็ก แตํน้ําไปชุบน้ํามันดิน ใช๎ได๎ทนกวําเชือกปูานธรรมดา 
ไมํอมน้ํา ผูกมัดพันรอบปากขอรอก ปฺองกันไมํให๎สิ่งของที่แขวนอยูํในรอกหลุดออกจากขอ 

- เชือกน้ํามัน เป็นเชือกปูานขนาดใหญํที่ชุบน้ํามันดิน อํอนตัวกวําเชือกปูานธรรมดา ใช๎ได๎ทน
ไมํอมน้ํา กร่ําแดดกร่ําฝนได๎ดีกวําเชือกอื่นๆ 

- เชือกปอ ทําจากปอกระเจา เป็นเชือกขนาดเล็กแข็งกํอนใช๎นําไปชุบน้ํากํอน เชือกจะอํอนตัว
และเหนียว ทําให๎ผูกงํายขึ้น เชือกปอทําในประเทศไทยเป็นสํวนใหญํ 

- เชือกสปันยาร๑น เป็นเชือกเกลียวหยาบ ฟั่นเป็นเกลียว 3 – 4 เกลียว บางชนิดชุบน้ํามันดิน 
ทําให๎เชือกอํอนตัวไมํอมน้ํา ใช๎สําหรับอุดรูรั่วตําง  ๆเชํน อุดตะเข็บเรือขนาดใหญํกํอนยาเรือ ด๎วยชัน 

- เชือกด๎าย ทําจากด๎ายดิบหรือด๎ายฟอก เป็นเชือกท่ีอํอนตัวมาก ขดเก็บได๎งําย มีสีขาว 
มอดปลวกไมํชอบอาศัยกัดกิน ประโยชน๑ใช๎ทําแห อวน สวิง หรือผูกมัดสิ่งของเล็ก มีหลาย
ชนิด ขนาดเล็กมากๆ ใช๎ในการปักเย็บ 

- เชือกสายล็อค ทําจากปูานอยํางดี ถักเป็นเส๎น ไมํได๎ใช๎ฟั่นเป็นเกลียวอยํางเชือกชนิดอื่นๆ   
ใช๎ทําสายล็อคเครื่องวัดระยะทางเดินเรือ ใช๎ทําบํวงบาศ ชนิดที่ทําจากใยไนลอนใช๎โรยตัวจาก
ที่สูงได๎ คุณสมบัติไมํอมน้ํา ไมํขาดงําย 

- เชือกลวด ทําจากโลหะเส๎นเล็กๆ ใช๎ทําลวดสลิงขึงโยงวัตถุตํางๆ คุณสมบัติแข็งแรง ไมํอมน้ํา 
ทนทาน รับน้ําหนักได๎มาก ใช๎ผูกมัดสิ่งของก็ได๎ และเชือกลวดชนิดฟั่นเป็นเกลียวมีไส๎เป็นลวด

ต่อไป
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เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม๎วําเทคโนโลยี 
ตํางๆ จะเจริญเข๎ามาก็ตาม จะเห็นได๎วําเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข๎องกับเราตั้งแตํแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมา 

หมอจะให๎เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช๎เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ๎ง ตอนโตใช๎เงื่อน 

เชือกผูกรองเท๎า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตํางๆ และยังใช๎เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ๎าเครื่องนุํมหํมและเครื่อง 
ใช๎ตํางๆ หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชํวยชีวิตให๎รอดพ๎นจากอันตรายได๎ 
ตอนเสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะ 
ฉะนั้นลูกเสือควรจะต๎องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได๎นําไปใช๎ประโยชน๑ในโอกาส ตํอไป 

คุณสมบัติของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่างๆ 
เชือกเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผูก จากวัสดุตํางๆ ที่เป็นเส๎นเล็กๆ ยาวๆ เอามาทบกันหลายๆ เส๎น

หรือจะนํามาฟั่นกันเป็นเกลียวทําให๎มีขนาดใหญํและยาว เหมาะแกํการใช๎งานประเภทตํางๆ ที่ต๎องการ 

เชือกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 
เชือกที่ท าจากพืช โดยนําสํวนตํางๆ ของพืช เชํน ต๎น เปลือก ใยของพืชมาทําความสะอาด    

แล๎วนํามาฟั่นเป็นเกลียวหรือทบกันให๎มีขนาดพอดี พืชที่สามารถนํามาทําเป็นเชือกได๎ เชํน เถาวัลย๑ 
กาบกล๎วยตากแห๎ง ใยมนิลา ต๎นกก หวาย ใยฝฺาย เปลือกปอ ไม๎ไผํ (ทําตอกมัดสิ่งของได๎) เป็นต๎น 

เชือกท าจากอวัยวะบางส่วนของสัตว์ เชํน หนังสัตว๑ ใยไหม เป็นต๎น โดยนํามาเป็นเส๎นเล็กๆ 
แล๎วนํามาฟั่นให๎เป็นเกลียวหรือทบกันให๎มีขนาดเหมาะสมกับการใช๎งาน 
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เชือกท าจากแร่โดยเอาแร่บางชนิด เชํน แรํเหล็ก อลูมิเนียมมารีดให๎เป็นเส๎นเล็กๆ เรียกวําเส๎น
ใยโลหะ เอาหลายๆ เส๎น แล๎วนํามาฟั่นให๎เป็นเกลียวหรือใช๎งานเป็นเส๎นเล็กๆ ลวด ลวดสลิง เป็นต๎น 

เชือกท าจากสารเคมี หรือเชือกที่ทําจากเส๎นใยสังเคราะห๑ ได๎จากการนําเอาสารเคมีบางชนิดมา
สังเคราะห๑ด๎วยกรรมวิธีตํางๆ จนได๎เป็นเส๎นใยแล๎วนําเส๎นใยมาทบกัน ฟั่นเป็นเชือก เชือกไนลํอน เป็นต๎น 

เชือกที่เราน ามาใช้งานทั่วไปในปัจจุบันที่ท าจากวัสดุต่าง ๆ มีชื่อเรียก คือ 
- เชือกปูาน ทําจากเปลือกต๎นเฮมพ๑ หรือกัญชาเป็นเชือกสีเหลืองอํอน มีความเหนียวและ

แข็งแรงดี แตํมีความทนทานน๎อย ผุงํายขาดเร็ว ในการที่จะใช๎เชือกปูานให๎ได๎ทนทาน จึงเอา
เชือกปูานชุบน้ํามันดิน เราเรียกวําเชือกน้ํามัน มีคุณสมบัติอํอนตัวไมํดูดอมน้ํา จึงเหมาะที่จะ
ใช๎ในการผู๎สิ่งของได๎ดี เชือกน้ํามันขนาดเล็ก 1 นิ้ว เรียกวํา เชือกกัญชา ชาวเรือนิยมใช๎ผูกโยง
เรือและใช๎ผูกสํวนประกอบเสาใบเรือเล็ก 

- เชือกมะลิลา ทํามาจากเปลือกต๎นอะคาบามีมากในประเทศฟิลิปปินส๑ เชือกเหนียวแข็งแรงกวํา
เชือกปูานชุบน้ํามันดิน มีความอํอนตัวกวํา แตํผุเร็วกวําเชือกปูาน มีประโยชน๑ใช๎ทํารอก ทําสลิง 
ใช๎ผูกโยงเรือ 

- เชือกกาบมะพร๎าว ทําจากเส๎นใยมะพร๎าว มีน้ําหนักเบาลอยน้ําได๎ มีความฝืดดี ไมํอมน้ํา ผุยาก 
จึงเป็นเชือกที่เหมาะสมกับการใช๎งานในน้ํา ประโยชน๑ ใช๎ทําเชือกลากจูงหรือโยงเรือ พํวงเรือ 
ทําความสะอาดงําย แตํมีความเหนียวน๎อยกวําเชือกอื่นๆ ขนาดเดียวกัน 

- เชือกมะเล็น เป็นเชือกปูานขนาดเล็ก แตํน้ําไปชุบน้ํามันดิน ใช๎ได๎ทนกวําเชือกปูานธรรมดา 
ไมํอมน้ํา ผูกมัดพันรอบปากขอรอก ปฺองกันไมํให๎สิ่งของที่แขวนอยูํในรอกหลุดออกจากขอ 

- เชือกน้ํามัน เป็นเชือกปูานขนาดใหญํที่ชุบน้ํามันดิน อํอนตัวกวําเชือกปูานธรรมดา ใช๎ได๎ทน
ไมํอมน้ํา กร่ําแดดกร่ําฝนได๎ดีกวําเชือกอื่นๆ 

- เชือกปอ ทําจากปอกระเจา เป็นเชือกขนาดเล็กแข็งกํอนใช๎นําไปชุบน้ํากํอน เชือกจะอํอนตัว
และเหนียว ทําให๎ผูกงํายขึ้น เชือกปอทําในประเทศไทยเป็นสํวนใหญํ 

- เชือกสปันยาร๑น เป็นเชือกเกลียวหยาบ ฟั่นเป็นเกลียว 3 – 4 เกลียว บางชนิดชุบน้ํามันดิน 
ทําให๎เชือกอํอนตัวไมํอมน้ํา ใช๎สําหรับอุดรูรั่วตําง  ๆเชํน อุดตะเข็บเรือขนาดใหญํกํอนยาเรือ ด๎วยชัน 

- เชือกด๎าย ทําจากด๎ายดิบหรือด๎ายฟอก เป็นเชือกที่อํอนตัวมาก ขดเก็บได๎งําย มีสีขาว 
มอดปลวกไมํชอบอาศัยกัดกิน ประโยชน๑ใช๎ทําแห อวน สวิง หรือผูกมัดสิ่งของเล็ก มีหลาย
ชนิด ขนาดเล็กมากๆ ใช๎ในการปักเย็บ 

- เชือกสายล็อค ทําจากปูานอยํางดี ถักเป็นเส๎น ไมํได๎ใช๎ฟั่นเป็นเกลียวอยํางเชือกชนิดอื่นๆ   
ใช๎ทําสายล็อคเครื่องวัดระยะทางเดินเรือ ใช๎ทําบํวงบาศ ชนิดที่ทําจากใยไนลอนใช๎โรยตัวจาก
ที่สูงได๎ คุณสมบัติไมํอมน้ํา ไมํขาดงําย 

- เชือกลวด ทําจากโลหะเส๎นเล็กๆ ใช๎ทําลวดสลิงขึงโยงวัตถุตํางๆ คุณสมบัติแข็งแรง ไมํอมน้ํา 
ทนทาน รับน้ําหนักได๎มาก ใช๎ผูกมัดสิ่งของก็ได๎ และเชือกลวดชนิดฟั่นเป็นเกลียวมีไส๎เป็นลวด

ผกูสิง่ของไดด้ีใชใ้นการผกูสิง่ของไดด้ ีเชอืกน�้ามนัขนาดเลก็ 1 น้ิว เรยีกวา่ เชอืกกญัชา ชาวเรอืนิยมใชผ้กูโยงเรอื

และใชผ้กูสว่นประกอบเสาใบเรอืเลก็
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แข็งงอเก็บได๎ยกมีกําลังยกและฉุดได๎มาก ประโยชนใช๎ทําลวดขึงโยงสลิงยึดสิ่งตํางๆ ให๎อยูํกับที่ 
เชํน โยงยึดเสาไฟฟฺา 

- เชือกไนลอน ทําจากเส๎นใยไนลอนซึ่งเป็นใยสังเคราะห๑ คุณสมบัติเหนียวมาก ไมํดูดน้ําทนตํอ
ดินฟฺาอากาศและความชื้น มอดปลวกไมํกัดกิน แตํมีความยืดตัวได๎มากกวําเชือกประเภทอื่นๆ 
เหมาะใช๎งานทั้งบนบกและในน้ํา ข๎อเสียคือปมเงื่อนจะคลายงําย 

เง่ือนเชือกตามหลักสูตรลูกเสือโลกมีดังนี้ 
เง่ือนพิรอด (Reef Knot) 

ประโยชน์ 1. ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดเดียวกัน 
2. ใช๎เป็นเงื่อนในการพยาบาล เชํน ผ๎าผกูพันแผล
3. ใช๎ผูกปลายเชือกของเงือ่นกากบาทญี่ปุูน

วิธีผูก  วิธีที่ 1 
ขั้นที่ 1 ปลายเชือกด๎านซ๎ายทับดา๎นขวา 
ขั้นที่ 2 – 3 อ๎อมปลายเชือกด๎านซ๎ายลงใต๎เส๎นเชือกด๎านขวาให๎ปลายเชือกตั้งขึ้น แล๎วรวบปลาย

เชือกเขหากนัโดยใหด๎๎านขวาทับด๎านซ๎าย 
ขั้นที่ 4 อ๎อมปลายเชือกขวามอืลอดใต๎เส๎นซา๎ยมอื จัดเงือ่นให๎เรียบร๎อย 

วิธีผูก  วิธีที่ 2 (เงื่อนพิรอด) เม

ื่

อปลายเชือกมคีวามแขง็มาก 

ขั้นที่ 1 ขดปลายเชอืกดา๎นซ

๎

ายงอเป

็

นบํวง สอดปลายเชือกดา๎นขวาขึ้นในบํวง 
ขั้นที่ 2 ม๎วนเส๎นขวามอืลงออ๎มด

๎

านหลังของบํวง 
ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกเส๎นขวามือลงในบํวง แล๎วจัดเงื่อนให๎เรียบร๎อย 
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เง่ือนขัดสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชน ์ 1.  ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดตํางกัน 

2. ใช๎ผูกกับสิ่งที่เป็นขอหรือเป็นหูอยูํแล๎ว เชํน ธงชาติ เป็นต๎น

วิธีผูก   ขั้นที่ 1 งอเชือกเส๎นใหญํให๎เป็นบํวง สอดปลายเส๎นเล็กเขา๎ในบํวงโดยสอดจากข๎างลําง 
ขั้นที่ 2 ม๎วนเส๎นเลก็ลงออ๎มดา๎นหลงัเส๎นใหญํทั้งคูํ 

     ขั้นที่ 3 จับปลายเส๎นเล็กขึน้ไปลอดเส๎นตัวเองเป็นการขดัไว๎ จดัเงื่อนให๎แนํนและเรียบรอ๎ย 

เง่ือนผูกกระหวัดไม้ (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชน ์ 1. เป็นเงื่อนผูกสัตว๑ เรอื แพ ไว๎กับหลักหรือหํวง 

2. ใช๎ในเงื่อนบุกเบิก โดยปิดหัวเงือ่นตะกรุดเบ็ดกันเงื่อนตะกรุดเบ็ดหลุดหรอืคลาย
3. เป็นเงื่อนที่ผูกงาํยแก๎งาํย

วิธีผูก   ขั้นที่  1  ออ๎มปลายเชอืกไปคล๎องหลกัหรอืราวหรือบํวง ให๎ปลายเชือกอยูขํ๎างบนเส๎นเชือก 
ขั้นที่  2  สอดปลายเชือกลอดใตเ๎ชือกเข๎าไป 
ขั้นที่  3  ออ๎มปลายเชอืกขา๎มเสน๎ที่เป็นบํวงและเส๎นที่เป็นตัวเชือก 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 

เชอืกเขา้หากนัโดยใหด้า้นขวาทบัดา้นซา้ย

แขง็งอเกบ็ไดม้กี�าลงัยกและฉุดไดม้าก ประโยชน์ใชท้�าลวดขงึโยงสลงิยดึสิง่ต่าง ๆ ใหอ้ยู่กบัที ่
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- เชือกไนลอน ทําจากเส๎นใยไนลอนซึ่งเป็นใยสังเคราะห๑ คุณสมบัติเหนียวมาก ไมํดูดน้ําทนตํอ
ดินฟฺาอากาศและความชื้น มอดปลวกไมํกัดกิน แตํมีความยืดตัวได๎มากกวําเชือกประเภทอื่นๆ 
เหมาะใช๎งานทั้งบนบกและในน้ํา ข๎อเสียคือปมเงื่อนจะคลายงําย 

เง่ือนเชือกตามหลักสูตรลูกเสือโลกมีดังนี้ 
เง่ือนพิรอด (Reef Knot) 

ประโยชน์ 1. ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดเดียวกัน 
2. ใช๎เป็นเงื่อนในการพยาบาล เชํน ผ๎าผกูพันแผล
3. ใช๎ผูกปลายเชือกของเงือ่นกากบาทญี่ปุูน

วิธีผูก  วิธีที่ 1 
ขั้นที่ 1 ปลายเชือกด๎านซ๎ายทับดา๎นขวา 
ขั้นที่ 2 – 3 อ๎อมปลายเชือกด๎านซ๎ายลงใต๎เส๎นเชือกด๎านขวาให๎ปลายเชือกตั้งขึ้น แล๎วรวบปลาย

เชือกเขหากนัโดยใหด๎๎านขวาทับด๎านซ๎าย 
ขั้นที่ 4 อ๎อมปลายเชือกขวามอืลอดใต๎เส๎นซา๎ยมอื จัดเงือ่นให๎เรียบร๎อย 

วิธีผูก  วิธีที่ 2 (เงื่อนพิรอด) เม

ื่

อปลายเชือกมคีวามแขง็มาก 

ขั้นที่ 1 ขดปลายเชอืกดา๎นซ

๎

ายงอเป

็

นบํวง สอดปลายเชือกดา๎นขวาขึ้นในบํวง 
ขั้นที่ 2 ม๎วนเส๎นขวามอืลงออ๎มด

๎

านหลังของบํวง 
ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกเส๎นขวามือลงในบํวง แล๎วจัดเงื่อนให๎เรียบร๎อย 
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เง่ือนขัดสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชน์ 1.  ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดตํางกัน 

2. ใช๎ผูกกับสิ่งที่เป็นขอหรือเป็นหูอยูํแล๎ว เชํน ธงชาติ เป็นต๎น

วิธีผูก   ขั้นที่ 1 งอเชือกเส๎นใหญํให๎เป็นบํวง สอดปลายเส๎นเล็กเขา๎ในบํวงโดยสอดจากข๎างลําง 
ขั้นที่ 2 ม๎วนเส๎นเลก็ลงออ๎มดา๎นหลงัเส๎นใหญํทั้งคูํ 

     ขั้นที่ 3 จับปลายเส๎นเล็กขึน้ไปลอดเส๎นตัวเองเป็นการขดัไว๎ จดัเงื่อนให๎แนํนและเรียบรอ๎ย 

เง่ือนผูกกระหวัดไม้ (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชน์ 1. เป็นเงื่อนผูกสัตว๑ เรอื แพ ไว๎กับหลักหรือหํวง 

2. ใช๎ในเงื่อนบุกเบิก โดยปิดหัวเงือ่นตะกรุดเบ็ดกันเงื่อนตะกรุดเบ็ดหลุดหรอืคลาย
3. เป็นเงื่อนที่ผูกงาํยแก๎งาํย

วิธีผูก   ขั้นที่  1  ออ๎มปลายเชอืกไปคล๎องหลกัหรอืราวหรือบํวง ให๎ปลายเชือกอยูขํ๎างบนเส๎นเชือก 
ขั้นที่  2  สอดปลายเชือกลอดใตเ๎ชือกเข๎าไป 
ขั้นที่  3  ออ๎มปลายเชอืกขา๎มเสน๎ที่เป็นบํวงและเส๎นที่เป็นตัวเชือก 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 
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ขั้นที่  4  สอดปลายเชือกลอดใต๎ตัวเชือก เลยข๎ามไปเส๎นบํวงจดัเงื่อนให๎เรียบร๎อย 

เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline)  
ประโยชน์ 1. เป็นเงื่อนที่ไมํรูดเขา๎ไปรัดสิง่ที่ผูก จงึเหมาะทีจ่ะคล๎องสัตว๑ไว๎กับหลัก ทําให๎หมนุได๎รอบ 

2. ใช๎เป็นบํวงคล๎องชํวยคนตกน้ํา ขณะที่ลากขึน้มาจะไมํรูดเข๎าไปรัด (เวลาลากต๎องจับต๎นคอ
คนตกน้าํใหห๎งายขึ้น เพื่อให๎จมกูพ๎นน้ํา)

3. ใช๎คล๎องคนหยํอนจากที่สูง หรือดงึจากที่ต่ําขึน้ที่สูง
วิธีผูก  วิธีที่ 1 ทําบํวงนอกตัว (เพือ่ชํวยเหลอืหรือคล๎องผู๎อื่น) 

ขั้นที่ 1 ขดเชือกให๎เป็นบํวงคล๎าย เลข 6 ถือไว๎ดว๎ยมือซา๎ย 
ขั้นที่ 2 มือขวาจับปลายเชือกสอดเข๎าไปในบํวง (สอดจากด๎านลําง) 
ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกอ๎อมหลังตัวเลข 6 แล๎วสอดปลายลงในบํวงหัวเลข 6 จัดเงื่อนให๎แนํนและ
เรียบร๎อย  

วิธีที่ 2  (เงื่อนบํวงสายธนู) เป็นการผูกหํวงในตวัเพื่อชํวยเหลือตนเอง 
ขั้นที่ 1 ใช๎มือซ๎ายจับเชือกให๎เหลือสํวนปลายเชือกประมาณ 1 เมตร มือขวาอ๎อมไปหลังจับปลาย

เชือกขึ้นมาจนเป็นบํวงคล๎องลําตัวปลายเชือกอยูํบนเส๎นเชือก 
ขั้นที่ 2 พลิกข๎อมือขวาเข๎าหาตัว ตักเชือกจากมือซ๎าย (2ก) จนตัวเชือกเข๎าไปคล๎องข๎อมือขวา

เป็นบํวงเลข 6 (2ข) 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 ขันที่ 4 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 

ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกอ๎อมลอดใต๎เส๎นมือซ๎าย มือซ๎ายแล๎วดึงลงในชํองหมายเลข 6 ชักมือขวา
ออกจากบํวงเลข 6 พร๎อมดึงปลายเชือกมือซ๎ายถึงเชือกจัดเงื่อนให๎เรียบร๎อย 

เง่ือนตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch) 
ประโยชน ์ 1. เงื่อนตะกรุดเบ็ดใช๎ในการผกูแนํน เชํน ผูกกากบาท 

2. ใช๎ผูกโยง เรือ แพ สัตว๑เลีย้งไว๎กับเสาหรือรั้ว
3. ใช๎ทําบันไดเชือก บันไดลิง

วิธีผูก  วิธีที่ 1 (เมื่อสามารถทําเป็นหํวงสวมหัวเสาได๎) 
 ขั้นที่ 1  พักเชอืกใหเ๎ป็นบํวงสลับกัน (ดังรูป) 
ขั้นที่ 2  เลื่อนบํวงใหเ๎ข๎าไปซ๎อน (รูป ก.) จนทับกันเป็นบํวงเดียว (รูป ข.) 
ขั้นที่ 3  นําบํวงจากขัน้ที่ 2 ข. สวมลงในเสาแล๎วดึงปลายเชือกจัดเงือ่นให๎แน ํ

วิธีที่ 2  (เงื่อนตะกรุดเบด็) 
    เมื่อตอ๎งการผูกกับหลกั เสา ต๎นไม๎ ซึง่ไมํสามารถทําเป็นบํวงไปสวมกับวิธีที่ 1 ได ๎

           (วิธีนี้ใชม๎าก ลูกเสอืต๎องฝึกให๎คลอํงทั้งสภาพเสาที่ตั้งอยูํ หรือคานทีอ่ยูํในแนวนอน) 
ขั้นที่ 1  พาดปลายเชือกอ๎อมหลักไปด๎านหลังวกกลับมาด๎านหนา๎ให๎ปลายเชือกอยูํให๎ตัวเชือก 
ขั้นที่ 2  ยกปลายเชือก พร๎อมที่ออ๎มหลงัอีกครั้งหนึ่ง 
ขั้นที่ 3  อ๎อมปลายเชือกไปดา๎นหลังแล๎ววกกลับมาด๎านหนา๎ลอดตัวเอง จัดเงื่อนให๎เรียบร๎อย 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 
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ขั้นที่  4  สอดปลายเชือกลอดใต๎ตัวเชือก เลยข๎ามไปเส๎นบํวงจดัเงื่อนให๎เรียบร๎อย 

เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline)  
ประโยชน์ 1. เป็นเงื่อนที่ไมํรูดเขา๎ไปรัดสิง่ที่ผูก จงึเหมาะทีจ่ะคล๎องสัตว๑ไว๎กับหลัก ทําให๎หมนุได๎รอบ 

2. ใช๎เป็นบํวงคล๎องชํวยคนตกน้ํา ขณะที่ลากขึน้มาจะไมํรูดเข๎าไปรัด (เวลาลากต๎องจับต๎นคอ
คนตกน้าํใหห๎งายขึ้น เพื่อให๎จมกูพ๎นน้ํา)

3. ใช๎คล๎องคนหยํอนจากที่สูง หรือดงึจากที่ต่ําขึน้ที่สูง
วิธีผูก  วิธีที่ 1 ทําบํวงนอกตัว (เพือ่ชํวยเหลอืหรือคล๎องผู๎อื่น) 

ขั้นที่ 1 ขดเชือกให๎เป็นบํวงคล๎าย เลข 6 ถือไว๎ดว๎ยมือซา๎ย 
ขั้นที่ 2 มือขวาจับปลายเชือกสอดเข๎าไปในบํวง (สอดจากด๎านลําง) 
ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกอ๎อมหลังตัวเลข 6 แล๎วสอดปลายลงในบํวงหัวเลข 6 จัดเงื่อนให๎แนํนและ
เรียบร๎อย  

วิธีที่ 2  (เงื่อนบํวงสายธนู) เป็นการผูกหํวงในตวัเพื่อชํวยเหลือตนเอง 
ขั้นที่ 1 ใช๎มือซ๎ายจับเชือกให๎เหลือสํวนปลายเชือกประมาณ 1 เมตร มือขวาอ๎อมไปหลังจับปลาย

เชือกขึ้นมาจนเป็นบํวงคล๎องลําตัวปลายเชือกอยูํบนเส๎นเชือก 
ขั้นที่ 2 พลิกข๎อมือขวาเข๎าหาตัว ตักเชือกจากมือซ๎าย (2ก) จนตัวเชือกเข๎าไปคล๎องข๎อมือขวา

เป็นบํวงเลข 6 (2ข) 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 ขันที่ 4 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 

ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกอ๎อมลอดใต๎เส๎นมือซ๎าย มือซ๎ายแล๎วดึงลงในชํองหมายเลข 6 ชักมือขวา
ออกจากบํวงเลข 6 พร๎อมดึงปลายเชือกมือซ๎ายถึงเชือกจัดเงื่อนให๎เรียบร๎อย 

เง่ือนตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch) 
ประโยชน์ 1. เงื่อนตะกรุดเบ็ดใช๎ในการผกูแนํน เชํน ผูกกากบาท 

2. ใช๎ผูกโยง เรือ แพ สัตว๑เลีย้งไว๎กับเสาหรือรั้ว
3. ใช๎ทําบันไดเชือก บันไดลิง

วิธีผูก  วิธีที่ 1 (เมื่อสามารถทําเป็นหํวงสวมหัวเสาได๎) 
 ขั้นที่ 1  พักเชอืกใหเ๎ป็นบํวงสลับกัน (ดังรูป) 
ขั้นที่ 2  เลื่อนบํวงใหเ๎ข๎าไปซ๎อน (รูป ก.) จนทับกันเป็นบํวงเดียว (รูป ข.) 
ขั้นที่ 3  นําบํวงจากขัน้ที่ 2 ข. สวมลงในเสาแล๎วดึงปลายเชือกจัดเงือ่นให๎แน ํ

วิธีที่ 2  (เงื่อนตะกรุดเบด็) 
    เมื่อตอ๎งการผูกกับหลกั เสา ต๎นไม๎ ซึง่ไมํสามารถทําเป็นบํวงไปสวมกับวิธีที่ 1 ได ๎

           (วิธีนี้ใชม๎าก ลูกเสอืต๎องฝึกให๎คลอํงทั้งสภาพเสาที่ตั้งอยูํ หรือคานทีอ่ยูํในแนวนอน) 
ขั้นที่ 1  พาดปลายเชือกอ๎อมหลักไปด๎านหลังวกกลับมาด๎านหนา๎ให๎ปลายเชือกอยูํให๎ตัวเชือก 
ขั้นที่ 2  ยกปลายเชือก พร๎อมที่ออ๎มหลงัอีกครั้งหนึ่ง 
ขั้นที่ 3  อ๎อมปลายเชือกไปดา๎นหลังแล๎ววกกลับมาด๎านหนา๎ลอดตัวเอง จัดเงื่อนให๎เรียบร๎อย 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 
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 เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน๑ เป็นเงื่อนที่ใช๎ตอํเชือกสองเสน๎ขนาดเดียวกันอยํางงาํยทีสุ่ด และรับกําลังลากได๎อยาํงดี

บางคน เรยีกวํา เงือ่นหัวล๎านชนกนั 

วิธีผูก  ขั้นที่  1  ให๎ปลายเชือกซ๎อนกันดังรูป 
ขั้นที่  2  ผูกปลายเชอืก ก. รอบตัวเชือก A ด๎วยผูกขัดชั้นเดยีวธรรมดา 
ขั้นที่  3  ผูกปลายเชอืก ข. รอบตัวเชือก B 
ขั้นที่  4  ดึงเส๎นเชือก A, B ให๎ปมเงื่อนเข๎าไปชนกัน 

เง่ือนผูกซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน ์ 1. ใช๎ผูกซุงหรือเสาหนกัๆ เพื่อลาก 

2. ผูกสัตว๑ เรือ แพ ไว๎กับหลักจะยิ่งแนํนเมื่อถกูดึง
3. ใช๎เป็นเงื่อนเริ่มต๎นในการผูกทแยง

วิธีผูก  ขั้นที่  1  สอดเชือกให๎คลอ๎งรอบต๎นซุงหรือเสา 
ขั้นที่  2  งอปลายเชือกคล๎องตัวเชือก 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 ด้านหลัง 
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ขั้นที่  3  พันปลายเชือกรอบเส๎นตัวเอง 3 – 5 รอบ ดึงตัวเชือก A ให๎เงื่อนแนนํ 

เง่ือนผูกรั้ง (Tar buck Knot)  
ประโยชน์   ใช๎ผูกสายเต็นท๑ยึดเสาธงเพือ่กันลม๎ ใช๎ร้ังต๎นไม๎เป็นเงื่อนเลือ่นให๎ตงึและหยํอนได๎ 
วิธีผูก  ขั้นที่  1  นําเชอืกคลอ๎งกับหลังเสาหรือบํวง 

ขั้นที่  2  ใช๎ปลายเชือกพันเชอืกเสน๎ยาว โดยพันปลายเกลียวประมาณ 3 – 4 เกลียว พันลงมา
ทางด๎านเป็นหํวง 

ขั้นที่  3  ดึงปลายเชือกขึ้นไปดา๎นบน แล๎วพนักับเชือกเส๎นยาวด๎านบนเพือ่กันไมํให๎เกลียวเชือกหลดุ 

เง่ือนหมายเลข 8 หรือปมตาไก่ 
ประโยชน์     1. ใช๎ผูกปลายเชือกให๎เป็นปม 

2. ใช๎ผูกแทนการพันหัวเชือกชั่วคราวเอาตัวเชือกทําเป็นบํวง c ทับปลาย a แล๎วอ๎อมเชือก a
อ๎อมออกมาทับบํวง c สอดปลาย b เข๎าในบํวง c ดึงปลาย a และ b จะเกิดปม 
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 เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน๑ เป็นเงื่อนที่ใช๎ตอํเชือกสองเสน๎ขนาดเดียวกันอยํางงาํยทีสุ่ด และรับกําลังลากได๎อยาํงดี

บางคน เรยีกวํา เงือ่นหัวล๎านชนกนั 

วิธีผูก  ขั้นที่  1  ให๎ปลายเชือกซ๎อนกันดังรูป 
ขั้นที่  2  ผูกปลายเชอืก ก. รอบตัวเชือก A ด๎วยผูกขัดชั้นเดยีวธรรมดา 
ขั้นที่  3  ผูกปลายเชอืก ข. รอบตัวเชือก B 
ขั้นที่  4  ดึงเส๎นเชือก A, B ให๎ปมเงื่อนเข๎าไปชนกัน 

เง่ือนผูกซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน ์ 1. ใช๎ผูกซุงหรือเสาหนกัๆ เพื่อลาก 

2. ผูกสัตว๑ เรือ แพ ไว๎กับหลักจะยิ่งแนํนเมื่อถกูดึง
3. ใช๎เป็นเงื่อนเริ่มต๎นในการผูกทแยง

วิธีผูก  ขั้นที่  1  สอดเชือกให๎คลอ๎งรอบต๎นซุงหรือเสา 
ขั้นที่  2  งอปลายเชือกคล๎องตัวเชือก 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 ด้านหลัง 
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ขั้นที่  3  พันปลายเชือกรอบเส๎นตัวเอง 3 – 5 รอบ ดึงตัวเชือก A ให๎เงื่อนแนนํ 

เง่ือนผูกรั้ง (Tar buck Knot)  
ประโยชน์   ใช๎ผูกสายเต็นท๑ยึดเสาธงเพือ่กันลม๎ ใช๎ร้ังต๎นไม๎เป็นเงื่อนเลือ่นให๎ตงึและหยํอนได๎ 
วิธีผูก  ขั้นที่  1  นําเชอืกคลอ๎งกับหลังเสาหรือบํวง 

ขั้นที่  2  ใช๎ปลายเชือกพันเชอืกเสน๎ยาว โดยพันปลายเกลียวประมาณ 3 – 4 เกลียว พันลงมา
ทางด๎านเป็นหํวง 

ขั้นที่  3  ดึงปลายเชือกขึ้นไปดา๎นบน แล๎วพนักับเชือกเส๎นยาวด๎านบนเพือ่กันไมํให๎เกลียวเชือกหลดุ 

เง่ือนหมายเลข 8 หรือปมตาไก่ 
ประโยชน์     1. ใช๎ผูกปลายเชือกให๎เป็นปม 

2. ใช๎ผูกแทนการพันหัวเชือกชั่วคราวเอาตัวเชือกทําเป็นบํวง c ทับปลาย a แล๎วอ๎อมเชือก a
อ๎อมออกมาทับบํวง c สอดปลาย b เข๎าในบํวง c ดึงปลาย a และ b จะเกิดปม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   การผูกเง่ือนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.1  สามารถผูกเงือ่นประมง  เงื่อนผูกรนํ เงื่อนผกูคนลากได๎ 
 1.2  สามารถผูกเงือ่นขดัสมาธิ หรอืเงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้นได๎ 
 1.3  สามารถผูกเงือ่นผูกซุง เงือ่นตะกรดุเบ็ด เงื่อนผูกรั้งได๎  

2. เนื้อหา
 2.1  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกที่มขีนาดเดียวกัน เชนํ เงื่อนประมง เงือ่นผูกรํน เงื่อนผูกคนลาก 
 2.2  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกที่มขีนาดตํางกัน เชํน เงื่อนขัดสมาธ ิขัดสมาธิ 2 ชั้น 
 2.3  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกกับวัสดอุยาํงใดอยํางหนึ่ง เชํน เงื่อนผกูซุง เงือ่นตะกรดุเบด็ เงื่อน

ผูกรั้ง 

3. ส่ือการเรียนรู้
 3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภูมิขั้นตอนการผูกเงื่อนประมง เงือ่นผูกรนํ เงื่อนผกูคนลาก เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชัน้ 

เงื่อนผูกซงุ เงื่อนตะกรุดเบด็และเงื่อนผูกรั้ง 
3.3  เชือกประจํากายสําหรับใช๎ผูกเงื่อน และเชือกสําหรับสาธิตการผูกเงือ่น 

 3.4  เชือกสําหรับผูกเงื่อน 
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หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   การผูกเง่ือนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.1  สามารถผูกเงือ่นประมง  เงื่อนผูกรนํ เงื่อนผกูคนลากได๎ 
 1.2  สามารถผูกเงือ่นขดัสมาธิ หรอืเงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้นได๎ 
 1.3  สามารถผูกเงือ่นผูกซุง เงือ่นตะกรดุเบ็ด เงื่อนผูกรั้งได๎  

2. เนื้อหา
 2.1  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกที่มขีนาดเดียวกัน เชนํ เงื่อนประมง เงือ่นผูกรํน เงื่อนผูกคนลาก 
 2.2  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกที่มขีนาดตํางกัน เชํน เงื่อนขัดสมาธ ิขัดสมาธิ 2 ชั้น 
 2.3  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกกับวัสดอุยาํงใดอยํางหนึ่ง เชํน เงื่อนผกูซุง เงือ่นตะกรดุเบด็ เงื่อน

ผูกรั้ง 

3. ส่ือการเรียนรู้
 3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภูมิขั้นตอนการผูกเงื่อนประมง เงือ่นผูกรนํ เงื่อนผกูคนลาก เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชัน้ 

เงื่อนผูกซงุ เงื่อนตะกรุดเบด็และเงื่อนผูกรั้ง 
3.3  เชือกประจํากายสําหรับใช๎ผูกเงื่อน และเชือกสําหรับสาธิตการผูกเงือ่น 

 3.4  เชือกสําหรับผูกเงื่อน 
3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์
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3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ประสงค๑

1) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ ชํวยกันอภิปรายถึงประโยชน๑ของเชือกในชีวิต ประจําวัน และ
การใช๎เชือกขนาดตํางๆ

2) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนตามฐาน ให๎ผู๎กํากับอธบิายและสาธิตแล๎วให๎ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลาก เงือ่นผูกซุง
ฐานที่ 2   ผูกเงื่อนขัดสมาธ ิ เงือ่นขดัสมาธิ 2 ชั้น
ฐานที่ 3   เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง
ฐานที่ 4  เงื่อนผูกรํน เงื่อนผูกรั้ง

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต การรํวมกิจกรรม 
5.2  ทดสอบการผูกเงื่อน 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

 เพลง 
ป่าดงพงพี 
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 1.1  สามารถผูกเงือ่นประมง  เงื่อนผูกรนํ เงื่อนผกูคนลากได๎ 
 1.2  สามารถผูกเงือ่นขดัสมาธิ หรอืเงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้นได๎ 
 1.3  สามารถผูกเงือ่นผูกซุง เงือ่นตะกรดุเบ็ด เงื่อนผูกรั้งได๎  

2. เนื้อหา
 2.1  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกที่มขีนาดเดียวกัน เชนํ เงื่อนประมง เงือ่นผูกรํน เงื่อนผูกคนลาก 
 2.2  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกที่มขีนาดตํางกัน เชํน เงื่อนขัดสมาธ ิขัดสมาธิ 2 ชั้น 
 2.3  การผูกเงื่อนโดยใช๎เชือกกับวัสดอุยาํงใดอยํางหนึ่ง เชํน เงื่อนผกูซุง เงือ่นตะกรดุเบด็ เงื่อน

ผูกรั้ง 

3. ส่ือการเรียนรู้
 3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภูมิขั้นตอนการผูกเงื่อนประมง เงือ่นผูกรนํ เงื่อนผกูคนลาก เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชัน้ 

เงื่อนผูกซงุ เงื่อนตะกรุดเบด็และเงื่อนผูกรั้ง 
3.3  เชือกประจํากายสําหรับใช๎ผูกเงื่อน และเชือกสําหรับสาธิตการผูกเงือ่น 

 3.4  เชือกสําหรับผูกเงื่อน 

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ประสงค๑

1) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ ชํวยกันอภิปรายถึงประโยชน๑ของเชือกในชีวิต ประจําวัน และ
การใช๎เชือกขนาดตํางๆ

2) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนตามฐาน ให๎ผู๎กํากับอธบิายและสาธิตแล๎วให๎ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลาก เงือ่นผูกซุง
ฐานที่ 2   ผูกเงื่อนขัดสมาธ ิ เงือ่นขดัสมาธิ 2 ชั้น
ฐานที่ 3   เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง
ฐานที่ 4  เงื่อนผูกรํน เงื่อนผูกรั้ง

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต การรํวมกิจกรรม 
5.2  ทดสอบการผูกเงื่อน 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

 เพลง 
ป่าดงพงพี 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 113 

  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้มีมากเกินพอ อยํามัวรีรอเชิญชวนชํวยกัน
ขมีขมัน ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต๑      หลากพันธุ๑ไม๎งามสดสี 
ตื่นเถิดเรายามเช๎ามุํงงานทันที     จอบและเสียมของเราก็มี 
สินทรัพย๑ทวีด๎วยการกสิกรรม (ซ๎ํา) 

อยูํในไพรวัลย๑รักคืนถิ่นไทยใจหรรษา 
หวํางไพรนี้งามหนักหนา 

  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน  
แหลํงธารน๎ําซํานหลั่งไหล  
ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณคํา  หมั่นขยันทกุวันเวลา 
สินทรัพย๑ไดม๎าด๎วยการกสิกรรม (ซ้าํ) 

ใบความรู้ 
เง่ือนประเภทต่าง ๆ 

เง่ือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)  
 ใช๎ขมวดปลายเชือกให๎เป็นปม ถ๎าต๎องการปมขนาดใหญใํห๎ขมวดหลายๆครั้ง 

ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกปลายเชือกใหเ๎ป็นปม เพือ่ให๎ถนัดในการถือหรือหิ้ว
2. ใช๎ผูกกันหัวเชือกลุํยชั่วคราว

วิธีผูก 
 ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งวางทับบนตัวเชือก แล๎วพันรอบตัวเชือก 2 รอบ จากนั้นสอดปลาย

เชือกเข๎าในบํวงแล๎วดึงปลายเชือกอีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 

เง่ือนผูกซุง ( Timber Hitch ) 
ใช๎สําหรับผูกสิ่งของตําง ๆใหย๎ึดติดกันแนนํ เป็นเงื่อนที่ผกูงําย แก๎งําย แตํยิ่งดงึยิ่งแนํน 

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ประสงค๑

1) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ ชํวยกันอภิปรายถึงประโยชน๑ของเชือกในชีวิต ประจําวัน และ
การใช๎เชือกขนาดตํางๆ

2) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนตามฐาน ให๎ผู๎กํากับอธบิายและสาธิตแล๎วให๎ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลาก เงือ่นผูกซุง
ฐานที่ 2   ผูกเงื่อนขัดสมาธ ิ เงือ่นขดัสมาธิ 2 ชั้น
ฐานที่ 3   เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง
ฐานที่ 4  เงื่อนผูกรํน เงื่อนผูกรั้ง

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต การรํวมกิจกรรม 
5.2  ทดสอบการผูกเงื่อน 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

 เพลง 
ป่าดงพงพี 
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  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้มีมากเกินพอ อยํามัวรีรอเชิญชวนชํวยกัน
ขมีขมัน ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต๑      หลากพันธุ๑ไม๎งามสดสี 
ตื่นเถิดเรายามเช๎ามุํงงานทันที     จอบและเสียมของเราก็มี 
สินทรัพย๑ทวีด๎วยการกสิกรรม (ซ๎ํา) 

อยูํในไพรวัลย๑รักคืนถิ่นไทยใจหรรษา 
หวํางไพรนี้งามหนักหนา 

  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน  
แหลํงธารน๎ําซํานหลั่งไหล  
ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณคํา  หมั่นขยันทกุวันเวลา 
สินทรัพย๑ไดม๎าด๎วยการกสิกรรม (ซ้าํ) 

ใบความรู้ 
เง่ือนประเภทต่าง ๆ 

เง่ือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)  
 ใช๎ขมวดปลายเชือกให๎เป็นปม ถ๎าต๎องการปมขนาดใหญใํห๎ขมวดหลายๆครั้ง 

ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกปลายเชือกใหเ๎ป็นปม เพือ่ให๎ถนัดในการถือหรือหิ้ว
2. ใช๎ผูกกันหัวเชือกลุํยชั่วคราว

วิธีผูก 
 ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งวางทับบนตัวเชือก แล๎วพันรอบตัวเชือก 2 รอบ จากนั้นสอดปลาย

เชือกเข๎าในบํวงแล๎วดึงปลายเชือกอีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 

เง่ือนผูกซุง ( Timber Hitch ) 
ใช๎สําหรับผูกสิ่งของตําง ๆใหย๎ึดติดกันแนนํ เป็นเงื่อนที่ผกูงําย แก๎งําย แตํยิ่งดงึยิ่งแนํน 

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกสัตว๑ เรือ หรอืแพ ไวก๎ับหลัก
2. ใช๎มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เชํน ลากซุง
3. ใช๎ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช๎ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได๎
4. ใช๎เป็นเงื่อนเริ่มต๎นในการผูกทแยง

วิธีผูก 
ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งพันรอบไม๎ 1 รอบ แล๎วพันทับตัวเชือกตามรูป จากนั้นดึงปลายเชือก

อีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 
เง่ือนผูกรั้ง (Tarbuck Knot) 

 ใช๎ผูกยึดกับสิ่งอื่น มีลักษณะพิเศษคอืสามารถปรับให๎ตึงหรือหยํอนได๎ตามความต๎องการ 
ประโยชน์    1. ใช๎ผูกยึดสายเต็นท๑ เสาธง สมอบก  

2. ใช๎ผูกรั้งต๎นไม๎
3. ใช๎ผูกกับหํวงตําง ๆ

วิธีผูก 
คล๎องเชือกรอบหลัก  แล๎วสอดปลายเชือกพันเกลียวย๎อนกับเชือกเส๎นหลัก 3 รอบ ใช๎ปลายเชือก

เดิมสอดลงใต๎เชือกเส๎นหลัก แล๎วย๎อนขึ้นในบํวงที่เกิดขึ้นใหมํ จากนั้นดึงให๎แนํน 

เง่ือนประมง (Fisherman's Knot) 
ใช๎สําหรับตํอเชือกที่มขีนาดเดียวกนั รู๎จกักันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งวํา เงือ่นหัวล๎านชนกนั 
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  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้มีมากเกินพอ อยํามัวรีรอเชิญชวนชํวยกัน
ขมีขมัน ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต๑      หลากพันธุ๑ไม๎งามสดสี 
ตื่นเถิดเรายามเช๎ามุํงงานทันที     จอบและเสียมของเราก็มี 
สินทรัพย๑ทวีด๎วยการกสิกรรม (ซ๎ํา) 

อยูํในไพรวัลย๑รักคืนถิ่นไทยใจหรรษา 
หวํางไพรนี้งามหนักหนา 

  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน  
แหลํงธารน๎ําซํานหลั่งไหล  
ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณคํา  หมั่นขยันทกุวันเวลา 
สินทรัพย๑ไดม๎าด๎วยการกสิกรรม (ซ้าํ) 

ใบความรู้ 
เง่ือนประเภทต่าง ๆ 

เง่ือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)  
 ใช๎ขมวดปลายเชือกให๎เป็นปม ถ๎าต๎องการปมขนาดใหญใํห๎ขมวดหลายๆครั้ง 

ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกปลายเชือกใหเ๎ป็นปม เพือ่ให๎ถนัดในการถือหรือหิ้ว
2. ใช๎ผูกกันหัวเชือกลุํยชั่วคราว

วิธีผูก 
 ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งวางทับบนตัวเชือก แล๎วพันรอบตัวเชือก 2 รอบ จากนั้นสอดปลาย

เชือกเข๎าในบํวงแล๎วดึงปลายเชือกอีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 

เง่ือนผูกซุง ( Timber Hitch ) 
ใช๎สําหรับผูกสิ่งของตําง ๆใหย๎ึดติดกันแนนํ เป็นเงื่อนที่ผกูงําย แก๎งําย แตํยิ่งดงึยิ่งแนํน 

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ประสงค๑

1) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ ชํวยกันอภิปรายถึงประโยชน๑ของเชือกในชีวิต ประจําวัน และ
การใช๎เชือกขนาดตํางๆ

2) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนตามฐาน ให๎ผู๎กํากับอธบิายและสาธิตแล๎วให๎ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้
ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลาก เงือ่นผูกซุง
ฐานที่ 2   ผูกเงื่อนขัดสมาธ ิ เงือ่นขดัสมาธิ 2 ชั้น
ฐานที่ 3   เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง
ฐานที่ 4  เงื่อนผูกรํน เงื่อนผูกรั้ง

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต การรํวมกิจกรรม 
5.2  ทดสอบการผูกเงื่อน 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

 เพลง 
ป่าดงพงพี 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 113 

  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้มีมากเกินพอ อยํามัวรีรอเชิญชวนชํวยกัน
ขมีขมัน ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต๑      หลากพันธุ๑ไม๎งามสดสี 
ตื่นเถิดเรายามเช๎ามุํงงานทันที     จอบและเสียมของเราก็มี 
สินทรัพย๑ทวีด๎วยการกสิกรรม (ซ๎ํา) 

อยูํในไพรวัลย๑รักคืนถิ่นไทยใจหรรษา 
หวํางไพรนี้งามหนักหนา 

  ปูาดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน  
แหลํงธารน๎ําซํานหลั่งไหล  
ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณคํา  หมั่นขยันทกุวันเวลา 
สินทรัพย๑ไดม๎าด๎วยการกสิกรรม (ซ้าํ) 

ใบความรู้ 
เง่ือนประเภทต่าง ๆ 

เง่ือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)  
 ใช๎ขมวดปลายเชือกให๎เป็นปม ถ๎าต๎องการปมขนาดใหญใํห๎ขมวดหลายๆครั้ง 

ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกปลายเชือกใหเ๎ป็นปม เพือ่ให๎ถนัดในการถือหรือหิ้ว
2. ใช๎ผูกกันหัวเชือกลุํยชั่วคราว

วิธีผูก 
 ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งวางทับบนตัวเชือก แล๎วพันรอบตัวเชือก 2 รอบ จากนั้นสอดปลาย

เชือกเข๎าในบํวงแล๎วดึงปลายเชือกอีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 

เง่ือนผูกซุง ( Timber Hitch ) 
ใช๎สําหรับผูกสิ่งของตําง ๆใหย๎ึดติดกันแนนํ เป็นเงื่อนที่ผกูงําย แก๎งําย แตํยิ่งดงึยิ่งแนํน 
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ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกสัตว๑ เรือ หรอืแพ ไวก๎ับหลัก
2. ใช๎มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เชํน ลากซุง
3. ใช๎ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช๎ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได๎
4. ใช๎เป็นเงื่อนเริ่มต๎นในการผูกทแยง

วิธีผูก 
ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งพันรอบไม๎ 1 รอบ แล๎วพันทับตัวเชือกตามรูป จากนั้นดึงปลายเชือก

อีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 
เง่ือนผูกรั้ง (Tarbuck Knot) 

 ใช๎ผูกยึดกับสิ่งอื่น มีลักษณะพิเศษคอืสามารถปรับให๎ตึงหรือหยํอนได๎ตามความต๎องการ 
ประโยชน์    1. ใช๎ผูกยึดสายเต็นท๑ เสาธง สมอบก  

2. ใช๎ผูกรั้งต๎นไม๎
3. ใช๎ผูกกับหํวงตําง ๆ

วิธีผูก 
คล๎องเชือกรอบหลัก  แล๎วสอดปลายเชือกพันเกลียวย๎อนกับเชือกเส๎นหลัก 3 รอบ ใช๎ปลายเชือก

เดิมสอดลงใต๎เชือกเส๎นหลัก แล๎วย๎อนขึ้นในบํวงที่เกิดขึ้นใหมํ จากนั้นดึงให๎แนํน 

เง่ือนประมง (Fisherman's Knot) 
ใช๎สําหรับตํอเชือกที่มขีนาดเดียวกนั รู๎จกักันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งวํา เงือ่นหัวล๎านชนกนั 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 115 

ประโยชน์   1. ใช๎ตํอเชือกทีม่ีขนาดเล็กเชนํ สายเบ็ด สายเอ็น 
2. ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดเทํากัน
3. ผูกคอขวดสําหรับเป็นที่ถอืหิ้ว
4. ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดใหญ ํเพื่อใช๎ลากจูงเพราะสามารถรับกาํลังลากไดด๎ี

วิธีผูก นําเชือก 2 เส๎น (a และ b) พันกันตามลูกศรในรูปที่ 1 ทําให๎เกิดปมเชือก 2 ปม ( a และ b) 
จากนัน้ดึงเชือกทั้ง 2 เส๎นให๎ปม a และ b เลื่อนเข๎าหากัน เชอืกทั้ง 2 เส๎นจะตํอกนัแนํน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ไม่เช่ือฟังผู้ใหญ่ 

ในกาลครั้งหนึ่งมีพํอค๎าเกวียนคนหนึ่งพาบริวารออกไปค๎าขาย และได๎พักอยูํที่ตําบลหนึ่งใน
ตําบลแหํงนี้มีบํอเกํา ๆ อยูํบํอหนึ่งแตํไมํมีน้ํา พํอค๎าจึงพากันขุดเพื่อจะได๎น้ําพอกินครั้นขุดลึกลงไปก็
พบ แก๎วไพฑูรย๑ เป็นจํานวนมาก แม๎จะได๎มากเพียงใดก็ยังไมํพอความต๎องการของบรรดาบริวารจึงขุด
ลึกลงไปอีก พํอค๎าหัวหน๎าเห็นอัศจรรย๑เชํนนี้จึงพูดวํา “พวกเราควรจะพอกันเสียที เราได๎มากมายพอ
ความต๎องการแล๎วไมํควรขุดตํอไปอีกจะโลภไปถึงไหนกัน” บรรดาบริวารไมํเชื่อฟังจึงขุดลึกลงไปอีก  

จนกระทั่งดินทะลุถึงถิ่นที่อยูํพญานาค พญานาคเห็นมนุษย๑มารบกวนเชํนนั้นก็โกรธพํนพิษขึ้นมา
ใสํบริวารพํอค๎าจนถึงแกํความหมด คงเหลือแตํพํอค๎าหัวหน๎าคนเดียว ตํอมาพญานาคได๎ปลอมตัว
เป็นบุรุษผู๎หนึ่ง มาหาพํอค๎าแล๎วถามวํา “เกิดเรื่องอะไรหรือ”พํอค๎าก็เลําเรื่องให๎ฟังโดยตลอดพญานาคได๎
ฟังดังนั้นก็เปรยขึ้นวํา “เพราะความโลภแท๎ๆ เอาเถอะฉันจะขนแก๎วไพฑูรย๑ไปให๎เราแบํงกันคนละครึ่ง ” 
พํอค๎ายอมตาม พญานาคพาพํอค๎าไปสํงถึงบ๎าน แล๎วกลับไปอยูํที่ของตน พํอค๎ากลายเป็นคนร่ํารวยเอา
ทรัพย๑ออกมาทําบุญทําทานเพื่อกุศลผลบุญในภายภาคหน๎า 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ลูกเสือและเนตรนารีเมื่อได๎ฟังเรื่องราวเชํนนี้แล๎ว จงตระหนักอยูํเสมอวํา 
    เราจะต๎องเชื่อฟังคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาหรือผู๎ใหญํอยูํเสมอ 

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกสัตว๑ เรือ หรอืแพ ไวก๎ับหลัก
2. ใช๎มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เชํน ลากซุง
3. ใช๎ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช๎ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได๎
4. ใช๎เป็นเงื่อนเริ่มต๎นในการผูกทแยง

วิธีผูก 
ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งพันรอบไม๎ 1 รอบ แล๎วพันทับตัวเชือกตามรูป จากนั้นดึงปลายเชือก

อีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 
เง่ือนผูกรั้ง (Tarbuck Knot) 

 ใช๎ผูกยึดกับสิ่งอื่น มีลักษณะพิเศษคอืสามารถปรับให๎ตึงหรือหยํอนได๎ตามความต๎องการ 
ประโยชน์    1. ใช๎ผูกยึดสายเต็นท๑ เสาธง สมอบก  

2. ใช๎ผูกรั้งต๎นไม๎
3. ใช๎ผูกกับหํวงตําง ๆ

วิธีผูก 
คล๎องเชือกรอบหลัก  แล๎วสอดปลายเชือกพันเกลียวย๎อนกับเชือกเส๎นหลัก 3 รอบ ใช๎ปลายเชือก

เดิมสอดลงใต๎เชือกเส๎นหลัก แล๎วย๎อนขึ้นในบํวงที่เกิดขึ้นใหมํ จากนั้นดึงให๎แนํน 

เง่ือนประมง (Fisherman's Knot) 
ใช๎สําหรับตํอเชือกที่มขีนาดเดียวกนั รู๎จกักันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งวํา เงือ่นหัวล๎านชนกนั 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5    ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18    การผูกแน่น เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสือสามารถผูกแนนํแบบตํางๆ ได๎ 
1.2  บอกประโยชน๑ของการผูกแนํนแบบตํางๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
การผูกแนํน 
2.1 ผูกประกบ ประกบ 2 ประกบ 3 ประกบ 4 
2.2 ผูกทแยง 
2.3 ผูกกากบาท 
2.4 ตํอเชือก ตํอยาว ตํอสั้น 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภูมิขั้นตอนการผูกแนํนแบบตํางๆ 
3.3  ไม๎พลอง หรือไมไ๎ผ ํ
3.4  เชือกประจํากาย 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันอภิปรายถงึประโยชน๑ของเชือกในชีวิตประจําวัน
2) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนตามฐาน ให๎ผู๎กํากับอธบิายและสาธิตแล๎วให๎ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้

ฐานที่ 1   การผูกประกบและประโยชน๑
ฐานที่ 2   การผูกทแยงและประโยชน๑
ฐานที่ 3   การผูกกากบาทและประโยชน๑

 4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

ตายหมด
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ประโยชน์   1. ใช๎ตํอเชือกทีม่ีขนาดเล็กเชนํ สายเบ็ด สายเอ็น 
2. ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดเทํากัน
3. ผูกคอขวดสําหรับเป็นที่ถอืหิ้ว
4. ใช๎ตํอเชือกที่มขีนาดใหญ ํเพื่อใช๎ลากจูงเพราะสามารถรับกาํลังลากไดด๎ี

วิธีผูก นําเชือก 2 เส๎น (a และ b) พันกันตามลูกศรในรูปที่ 1 ทําให๎เกิดปมเชือก 2 ปม ( a และ b) 
จากนัน้ดึงเชือกทั้ง 2 เส๎นให๎ปม a และ b เลื่อนเข๎าหากัน เชอืกทั้ง 2 เส๎นจะตํอกนัแนํน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ไม่เช่ือฟังผู้ใหญ่ 

ในกาลครั้งหนึ่งมีพํอค๎าเกวียนคนหนึ่งพาบริวารออกไปค๎าขาย และได๎พักอยูํที่ตําบลหนึ่งใน
ตําบลแหํงนี้มีบํอเกํา ๆ อยูํบํอหนึ่งแตํไมํมีน้ํา พํอค๎าจึงพากันขุดเพื่อจะได๎น้ําพอกินครั้นขุดลึกลงไปก็
พบ แก๎วไพฑูรย๑ เป็นจํานวนมาก แม๎จะได๎มากเพียงใดก็ยังไมํพอความต๎องการของบรรดาบริวารจึงขุด
ลึกลงไปอีก พํอค๎าหัวหน๎าเห็นอัศจรรย๑เชํนนี้จึงพูดวํา “พวกเราควรจะพอกันเสียที เราได๎มากมายพอ
ความต๎องการแล๎วไมํควรขุดตํอไปอีกจะโลภไปถึงไหนกัน” บรรดาบริวารไมํเชื่อฟังจึงขุดลึกลงไปอีก  

จนกระทั่งดินทะลุถึงถิ่นที่อยูํพญานาค พญานาคเห็นมนุษย๑มารบกวนเชํนนั้นก็โกรธพํนพิษขึ้นมา
ใสํบริวารพํอค๎าจนถึงแกํความหมด คงเหลือแตํพํอค๎าหัวหน๎าคนเดียว ตํอมาพญานาคได๎ปลอมตัว
เป็นบุรุษผู๎หนึ่ง มาหาพํอค๎าแล๎วถามวํา “เกิดเรื่องอะไรหรือ”พํอค๎าก็เลําเรื่องให๎ฟังโดยตลอดพญานาคได๎
ฟังดังนั้นก็เปรยขึ้นวํา “เพราะความโลภแท๎ๆ เอาเถอะฉันจะขนแก๎วไพฑูรย๑ไปให๎เราแบํงกันคนละครึ่ง ” 
พํอค๎ายอมตาม พญานาคพาพํอค๎าไปสํงถึงบ๎าน แล๎วกลับไปอยูํที่ของตน พํอค๎ากลายเป็นคนร่ํารวยเอา
ทรัพย๑ออกมาทําบุญทําทานเพื่อกุศลผลบุญในภายภาคหน๎า 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ลูกเสือและเนตรนารีเมื่อได๎ฟังเรื่องราวเชํนนี้แล๎ว จงตระหนักอยูํเสมอวํา 
    เราจะต๎องเชื่อฟังคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาหรือผู๎ใหญํอยูํเสมอ 
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ประโยชน์  
1. ใช๎ผูกสัตว๑ เรือ หรอืแพ ไวก๎ับหลัก
2. ใช๎มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เชํน ลากซุง
3. ใช๎ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช๎ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได๎
4. ใช๎เป็นเงื่อนเริ่มต๎นในการผูกทแยง

วิธีผูก 
ใช๎ปลายเชือกด๎านหนึ่งพันรอบไม๎ 1 รอบ แล๎วพันทับตัวเชือกตามรูป จากนั้นดึงปลายเชือก

อีกด๎านหนึ่งให๎ตึง 
เง่ือนผูกรั้ง (Tarbuck Knot) 

 ใช๎ผูกยึดกับสิ่งอื่น มีลักษณะพิเศษคอืสามารถปรับให๎ตึงหรือหยํอนได๎ตามความต๎องการ 
ประโยชน์    1. ใช๎ผูกยึดสายเต็นท๑ เสาธง สมอบก  

2. ใช๎ผูกรั้งต๎นไม๎
3. ใช๎ผูกกับหํวงตําง ๆ

วิธีผูก 
คล๎องเชือกรอบหลัก  แล๎วสอดปลายเชือกพันเกลียวย๎อนกับเชือกเส๎นหลัก 3 รอบ ใช๎ปลายเชือก

เดิมสอดลงใต๎เชือกเส๎นหลัก แล๎วย๎อนขึ้นในบํวงที่เกิดขึ้นใหมํ จากนั้นดึงให๎แนํน 

เง่ือนประมง (Fisherman's Knot) 
ใช๎สําหรับตํอเชือกที่มขีนาดเดียวกนั รู๎จกักันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งวํา เงือ่นหัวล๎านชนกนั 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 5    ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18    การผูกแน่น เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสือสามารถผูกแนนํแบบตํางๆ ได๎ 
1.2  บอกประโยชน๑ของการผูกแนํนแบบตํางๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
การผูกแนํน 
2.1 ผูกประกบ ประกบ 2 ประกบ 3 ประกบ 4 
2.2 ผูกทแยง 
2.3 ผูกกากบาท 
2.4 ตํอเชือก ตํอยาว ตํอสั้น 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แผนภูมิขั้นตอนการผูกแนํนแบบตํางๆ 
3.3  ไม๎พลอง หรือไมไ๎ผ ํ
3.4  เชือกประจํากาย 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันอภิปรายถงึประโยชน๑ของเชือกในชีวิตประจําวัน
2) แบํงหมูํลูกเสอืเรียนตามฐาน ให๎ผู๎กํากับอธบิายและสาธิตแล๎วให๎ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้

ฐานที่ 1   การผูกประกบและประโยชน๑
ฐานที่ 2   การผูกทแยงและประโยชน๑
ฐานที่ 3   การผูกกากบาทและประโยชน๑

 4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1  สังเกต การรํวมฝึกปฏิบัติ 
5.2  ทดสอบการผูกแนํนแบบตําง ๆ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ความซือ่สัตย๑สจุริต 
6.3  ความรับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 เพลง 

เง่ือน 

เงื่อน คือ เชอืกที่ผูกเป็นปมไว๎ เงื่อนนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ตํางๆ กนั 
ผูกชั่วคราว เราผูกเงือ่นกระหวัดไม ๎ ผูกถาวรต๎องใช๎บํวงสายธนูมั่น 

 เงื่อนพิรอดใช๎ตํอเงือ่นขนาดเทํากนั เงื่อนขดัสมาธินั้น ตํอเชือกตํางขนาดเอย 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ที่พึ่ง 

ที่พึ่งของคนมีอยูํ  2  อยาํง  คือ ทีพ่ึ่งภายนอกอยํางหนึ่ง  ที่พึ่งภายในอยาํงหนึง่ 
ที่พึ่งภายนอก ได๎แกํมีคนเป็นที่พึ่ง เชํน พึ่งบิดามารดา ครูอาจารย๑ ญาติพี่น๎อง พวกพ๎องเพื่อนฝูง 

เป็นต๎น สํวนที่พึ่งภายใน  ได๎แกํ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง คือ มีคุณความดีในตัวจนเป็นที่พึ่งของตนได๎ เชํน 
มีความประพฤติดี ความรู๎ดี ความเพียรดี ความรู๎จักประมาณตนเองในการดํารงชีวิต เป็นต๎น 

ที่พึ่งทั้งสองอยํางนี้ พระพุทธองค๑ทรงสอนให๎ทุกคนพยามยึดที่พึ่งภายใน โดยอยํามุํงหวังที่พึ่ง
ภายนอกให๎มากนัก เพราะที่พึ่งภายนอกยอํมเป็นที่พึ่งของคนไดไ๎มตํลอด เชํน บิดา มารดา แม๎ทํานจะรัก
และเมตตาหวังดีตํอเราอยํางมากมาย แตํทํานไมํอาจอยูํยั่งยืนตลอดไป หรือญาติพี่น๎อง เพื่อนฝูงก็
เชํนกัน แม๎วําพึ่งกันได๎บ๎าง แตํพึ่งได๎ในยามที่ยังรักและนับถือกันอยูํ แตํในยามที่โกรธกัน เกลียดกันก็พึ่ ง
กันไมํได๎ สํวนการพึ่งคุณธรรมความดีนั้นเทํากับพึ่งตนเองฉะนั้น จึงควรมุํงพึ่งตนเองดีกวําจะมุํงหวังผู๎อื่น 
เพราะที่พึ่งอื่นอันใดจะดีเกินไปกวําที่พึ่งตนเองนั้นไมํมี 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตนเองเป็นที่พึ่งแหํงตน 
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ใบความรู้ 
การผูกแน่น 

การผูกแนํนเป็นการผูกวัตถุให๎ตดิแนํนเขา๎ด๎วยกัน โดยใช๎เชือกหรอืวัสดุทีค่ล๎ายเชอืก แบํงออกเป็น  3 
ประเภท 

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

ผูกประกบ (sheer Lashing) 
เป็นการผูกไม๎ทํอนที่วางขนานกันให๎แนํน สามารถผูกได๎หลายวิธี ที่นิยมได๎แกํ ผูกประกบ 

2 ทํอน และผูกประกบ 3 ทํอน  
ประโยชน์   1. ใช๎ตํอไม๎หลาย ๆ ทํอนให๎ยาวออกไป  

2. ใช๎ผูกตํอไม๎ในการกอํสร๎าง
3. ใช๎ผูกตํอพลองทาํเสาธงลอย

วิธีผูก   ผูกประกบ 2 ท่อน 

1) นําไม๎ที่จะตํอมาวางช๎อนขนานกันตรงปลายที่จะตํอ ระยะซ๎อนประมาณ ¼ ของความยาวไม๎
หรือเสา เริ่มจากผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดกับไม๎ทํอนหนึ่ง แล๎วบิดพันปลายเชือกเข๎ากับตัวเชือก(แตํงงานกัน) 
ใช๎ล่ิมยัดระหวํางทํอนไม๎  

2) พันเชือกรอบไม๎ทั้ง 2 ทํอนให๎เชือกเรียงกัน ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกว๎างเทําความ
กว๎างของไม ๎2 ทํอนรวมกัน แล๎วสอดเชือกเข๎าตรงกลางระหวํางไม๎ 2 ทํอน พันหักคอไกํ (พันรอบเส๎นเชือก
ชํวงที่อยูํระหวํางไม๎ 2 – 3 รอบ แล๎วดึงให๎แนํน) 

3) ผูกปลายเชือกเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดบนไม๎อีกทํอนหนึ่งที่ไมํใชํอันเริ่มต๎นผูก
หมายเหตุ  รูป 6 ไมํมีหักคอไกํ แตํใช๎ลิ่มอัด ทําให๎เชือกที่ผูกไว๎รัดแนํน 
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5. การประเมินผล
5.1  สังเกต การรํวมฝึกปฏิบัติ 
5.2  ทดสอบการผูกแนํนแบบตําง ๆ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ความซือ่สัตย๑สจุริต 
6.3  ความรับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 เพลง 

เง่ือน 

เงื่อน คือ เชอืกที่ผูกเป็นปมไว๎ เงื่อนนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ตํางๆ กนั 
ผูกชั่วคราว เราผูกเงือ่นกระหวัดไม ๎ ผูกถาวรต๎องใช๎บํวงสายธนูมั่น 

 เงื่อนพิรอดใช๎ตํอเงือ่นขนาดเทํากนั เงื่อนขดัสมาธินั้น ตํอเชือกตํางขนาดเอย 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ที่พึ่ง 

ที่พึ่งของคนมีอยูํ  2  อยาํง  คือ ทีพ่ึ่งภายนอกอยํางหนึ่ง  ที่พึ่งภายในอยาํงหนึง่ 
ที่พึ่งภายนอก ได๎แกํมีคนเป็นที่พึ่ง เชํน พึ่งบิดามารดา ครูอาจารย๑ ญาติพี่น๎อง พวกพ๎องเพื่อนฝูง 

เป็นต๎น สํวนที่พึ่งภายใน  ได๎แกํ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง คือ มีคุณความดีในตัวจนเป็นที่พึ่งของตนได๎ เชํน 
มีความประพฤติดี ความรู๎ดี ความเพียรดี ความรู๎จักประมาณตนเองในการดํารงชีวิต เป็นต๎น 

ที่พึ่งทั้งสองอยํางนี้ พระพุทธองค๑ทรงสอนให๎ทุกคนพยามยึดที่พึ่งภายใน โดยอยํามุํงหวังที่พึ่ง
ภายนอกให๎มากนัก เพราะที่พึ่งภายนอกยอํมเป็นที่พึ่งของคนไดไ๎มตํลอด เชํน บิดา มารดา แม๎ทํานจะรัก
และเมตตาหวังดีตํอเราอยํางมากมาย แตํทํานไมํอาจอยูํยั่งยืนตลอดไป หรือญาติพี่น๎อง เพื่อนฝูงก็
เชํนกัน แม๎วําพึ่งกันได๎บ๎าง แตํพึ่งได๎ในยามที่ยังรักและนับถือกันอยูํ แตํในยามที่โกรธกัน เกลียดกันก็พึ่ ง
กันไมํได๎ สํวนการพึ่งคุณธรรมความดีนั้นเทํากับพึ่งตนเองฉะนั้น จึงควรมุํงพึ่งตนเองดีกวําจะมุํงหวังผู๎อื่น 
เพราะที่พึ่งอื่นอันใดจะดีเกินไปกวําที่พึ่งตนเองนั้นไมํมี 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตนเองเป็นที่พึ่งแหํงตน 
118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
การผูกแน่น 

การผูกแนํนเป็นการผูกวัตถุให๎ตดิแนํนเขา๎ด๎วยกัน โดยใช๎เชือกหรอืวัสดุทีค่ล๎ายเชอืก แบํงออกเป็น  3 
ประเภท 

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

ผูกประกบ (sheer Lashing) 
เป็นการผูกไม๎ทํอนที่วางขนานกันให๎แนํน สามารถผูกได๎หลายวิธี ที่นิยมได๎แกํ ผูกประกบ 

2 ทํอน และผูกประกบ 3 ทํอน  
ประโยชน์   1. ใช๎ตํอไม๎หลาย ๆ ทํอนให๎ยาวออกไป  

2. ใช๎ผูกตํอไม๎ในการกอํสร๎าง
3. ใช๎ผูกตํอพลองทาํเสาธงลอย

วิธีผูก   ผูกประกบ 2 ท่อน 

1) นําไม๎ที่จะตํอมาวางช๎อนขนานกันตรงปลายที่จะตํอ ระยะซ๎อนประมาณ ¼ ของความยาวไม๎
หรือเสา เริ่มจากผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดกับไม๎ทํอนหนึ่ง แล๎วบิดพันปลายเชือกเข๎ากับตัวเชือก(แตํงงานกัน) 
ใช๎ล่ิมยัดระหวํางทํอนไม๎  

2) พันเชือกรอบไม๎ทั้ง 2 ทํอนให๎เชือกเรียงกัน ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกว๎างเทําความ
กว๎างของไม ๎2 ทํอนรวมกัน แล๎วสอดเชือกเข๎าตรงกลางระหวํางไม๎ 2 ทํอน พันหักคอไกํ (พันรอบเส๎นเชือก
ชํวงที่อยูํระหวํางไม๎ 2 – 3 รอบ แล๎วดึงให๎แนํน) 

3) ผูกปลายเชือกเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดบนไม๎อีกทํอนหนึ่งที่ไมํใชํอันเริ่มต๎นผูก
หมายเหตุ  รูป 6 ไมํมีหักคอไกํ แตํใช๎ลิ่มอัด ทําให๎เชือกที่ผูกไว๎รัดแนํน 
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ผูกประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing) มี 2 วิธ ี

วิธีที่ 1 ผูกตะกรุดเบด็ที่เสาหลัก(ต๎นกลาง) เอาปลายเชือกบิดขวั้นเข๎าด๎วยกนั แล๎วพันเชือกรอบเสา
ทั้ง 3 ต๎น ให๎มคีวามกว๎างของเชือกที่พันอยํางนอ๎ยเทํากับเส๎นผําศูนย๑กลางของเสาหลัก ปลายเชือกพัน
หักคอไกํแล๎วดึงให๎แนํน จากนั้นผูกปลายเชือกด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต๎นรมิ 

วิธีที่ 2 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาต๎นริมต๎นหนึ่ง ปลายเชือกพันแตํงงานกัน จากนั้นพันเชือกรอบเสาทั้ง 3 ต๎น
สลับเป็นเลข 8 ให๎มีความกว๎างอยํางน๎อยเทํากับเส๎นผําศูนย๑กลางของเสาหลัก ตามด๎วยพันหักคอไกํ 
ระหวํางเสาทั้ง 2 ชํอง รัดจนแนํนดีแล๎ว จึงผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต๎นริมที่เป็นคนละต๎นกับต๎นแรก 

1 2 

1 2 

120 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 
เป็นการผูกทอํนไม๎ที่ไขว๎กันอยูํให๎ตดิแนํนเข๎าดว๎ยกัน เชํน ผกูนั่งร๎านในการกํอสร๎าง ผูกตอมอํ

สะพาน สร๎างทีพ่ักอาศัยด๎วยไม๎ไผํ เป็นตน๎ 

ประโยชน์  1. ใช๎ผูกนั่งร๎านในการกํอสร๎างใหเ๎กิดความมั่นคง 
2. ใช๎ผูกไม๎ค้ํายันเสาเพือ่ปฺองกนัเสาล๎ม
3. ใช๎ผูกตอมํอเสาสะพาน

วิธีผูก  ใช๎เชือกพันรอบเสาไม๎ทั้ง 2 ต๎น ตรงระหวํางมมุตรงข๎ามกันแล๎วผูกด๎วยเงื่อนผกูซุง ปลายเชือก
บิดพันเขา๎กับตัวเชือก แล๎วจึงพนัเชือกรอบเสาไม๎ทั้ง 2 ต๎น ทแยงไขวไ๎ปมาข๎างละ 2 – 3 รอบ 
ตามด๎วยพันหกัคอไก ํ(พันรอบเชือกทีอ่ยูํระหวาํงไม๎) อีก 2 – 3 รอบ ดึงเชอืกให๎แนํน จากนั้นผูก
ปลายเชือกด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาไม๎ต๎นใดตน๎หนึ่ง แล๎วเก็บปลายเชือกให๎เรียบร๎อย 

ผูกกากบาท (Square Lashing) 
เป็นการผูกทอํนไม๎ที่ไขว๎กันอยูํให๎ตดิแนํนเข๎าดว๎ยกัน คล๎ายกันกับการผูกทแยง 

ประโยชน์    
1. ใช๎ผูกนั่งร๎านในการกอํสร๎าง เชํน ทํานัง่ร๎านทาสีอาคาร
2. ใช๎ผูกสร๎างคํายพักแรมและอุปกรณ๑คํายพักแรม
3. ใช๎ผูกทํารั้วหรือคอกสัตว๑ และผูกตอมํอเสาสะพาน
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ผูกประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing) มี 2 วิธ ี

วิธีที่ 1 ผูกตะกรุดเบด็ที่เสาหลัก(ต๎นกลาง) เอาปลายเชือกบิดขวั้นเข๎าด๎วยกนั แล๎วพันเชือกรอบเสา
ทั้ง 3 ต๎น ให๎มคีวามกว๎างของเชือกที่พันอยํางนอ๎ยเทํากับเส๎นผําศูนย๑กลางของเสาหลัก ปลายเชือกพัน
หักคอไกํแล๎วดึงให๎แนํน จากนั้นผูกปลายเชือกด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต๎นรมิ 

วิธีที่ 2 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาต๎นริมต๎นหนึ่ง ปลายเชือกพันแตํงงานกัน จากนั้นพันเชือกรอบเสาทั้ง 3 ต๎น
สลับเป็นเลข 8 ให๎มีความกว๎างอยํางน๎อยเทํากับเส๎นผําศูนย๑กลางของเสาหลัก ตามด๎วยพันหักคอไกํ 
ระหวํางเสาทั้ง 2 ชํอง รัดจนแนํนดีแล๎ว จึงผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต๎นริมที่เป็นคนละต๎นกับต๎นแรก 

1 2 

1 2 
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ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 
เป็นการผูกทอํนไม๎ที่ไขว๎กันอยูํให๎ตดิแนํนเข๎าดว๎ยกัน เชํน ผกูนั่งร๎านในการกํอสร๎าง ผูกตอมอํ

สะพาน สร๎างทีพ่ักอาศัยด๎วยไม๎ไผํ เป็นตน๎ 

ประโยชน์  1. ใช๎ผูกนั่งร๎านในการกํอสร๎างใหเ๎กิดความมั่นคง 
2. ใช๎ผูกไม๎ค้ํายันเสาเพือ่ปฺองกนัเสาล๎ม
3. ใช๎ผูกตอมํอเสาสะพาน

วิธีผูก  ใช๎เชือกพันรอบเสาไม๎ทั้ง 2 ต๎น ตรงระหวํางมมุตรงข๎ามกันแล๎วผูกด๎วยเงื่อนผกูซุง ปลายเชือก
บิดพันเขา๎กับตัวเชือก แล๎วจึงพนัเชือกรอบเสาไม๎ทั้ง 2 ต๎น ทแยงไขวไ๎ปมาข๎างละ 2 – 3 รอบ 
ตามด๎วยพันหกัคอไก ํ(พันรอบเชือกทีอ่ยูํระหวาํงไม๎) อีก 2 – 3 รอบ ดึงเชอืกให๎แนํน จากนั้นผูก
ปลายเชือกด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาไม๎ต๎นใดตน๎หนึ่ง แล๎วเก็บปลายเชือกให๎เรียบร๎อย 

ผูกกากบาท (Square Lashing) 
เป็นการผูกทอํนไม๎ที่ไขว๎กันอยูํให๎ตดิแนํนเข๎าดว๎ยกัน คล๎ายกันกับการผูกทแยง 

ประโยชน์    
1. ใช๎ผูกนั่งร๎านในการกอํสร๎าง เชํน ทํานัง่ร๎านทาสีอาคาร
2. ใช๎ผูกสร๎างคํายพักแรมและอุปกรณ๑คํายพักแรม
3. ใช๎ผูกทํารั้วหรือคอกสัตว๑ และผูกตอมํอเสาสะพาน
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วิธีผูก 

ผูกเชือกด๎วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดทีไ่ม๎อนัตั้ง (หรอืจะผูกอนัขวางกํอนก็ได๎) เอาปลายเชือกบิดเข๎า
กับตัวเชือก (แตํงงานกัน) ให๎เรียบร๎อย จากนั้นดึงเชือกอ๎อมใต๎ไม๎อันขวางทางด๎านซ๎ายของไมอ๎ันตั้ง 
(ขวาก็ได๎) ออ๎มไปหลังไม๎อันขวาง ดึงเชือกขึ้นข๎างบนทางซ๎ายของไมอ๎ันตั้ง แล๎วดึงเชือกอ๎อมมาด๎านหน๎า
ไม๎อันตั้งให๎เชือกอยูํเหนือและไปทางขวาของไม๎อันขวาง อ๎อมเชือกไปด๎านหลังไม๎อันขวาง ดึงเชือกลงใต๎
ไม๎อันขวางทางขวาของไม๎อันตั้ง ดึงออกมาทางด๎านหน๎าไม๎อันตั้งจนครบรอบ พันอ๎อมมาทางซ๎ายแล๎วเริ่ม
พันจากซ๎ายไปใหมํ ทุกรอบที่พันต๎องเรียงเชือกให๎เรียบร๎อย พันอยํางนี้ประมาณ 3 – 4 รอบ แล๎วหักคอไก ํ
2-3 รอบ เอาปลายเชือกผูกด๎วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไมอ๎ันขวาง  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   สัญญาณเก่ียวกับกาลอากาศ เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกฤดูกาลตาํงๆ ในท๎องถิน่ของตนได๎ 

 1.2  บอกทิศทางลมและชื่อลมประจําฤดูกาลทีพ่ัดผําน 
 1.3  บอกลักษณะอากาศตามฤดกูาลนัน้ๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
 2.1  การเกิดฤดูกาลตํางๆ ในประเทศไทย 
 2.2  สัญญาณหรือสาเหตุที่ทําให๎ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลง 
 2.3  ลมตํางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู๎เรื่องกาลอากาศ 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงลักษณะอากาศที่เกดิขึ้นตามฤดูกาล
2) ผู๎กํากับลูกเสอือธิบายเกีย่วกับเครื่องมือที่ใช๎บอกสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ เชํน

เทอร๑โมมิเตอร๑ ไฮโดรมิเตอร๑ และบารอมิเตอร๑ และการฟังรายงานจากพยากรณ๑อากาศ
ประจําวัน

3) ให๎ลูกเสอืดําเนนิการอภิปรายกลุํม ตามหัวข๎อตอํไปนี้
กลุํมที่  1  ลักษณะอากาศในฤดูร๎อน
กลุํมที่  2  ลักษณะอากาศในฤดูฝน
กลุํมที่  3  ลักษณะอากาศในฤดูหนาว
กลุํมที่  4  ลมประจําถิ่น
กลุํมที่  5  ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา ลมหุบเขา
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วิธีผูก 

ผูกเชือกด๎วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดทีไ่ม๎อนัตั้ง (หรอืจะผูกอนัขวางกํอนก็ได๎) เอาปลายเชือกบิดเข๎า
กับตัวเชือก (แตํงงานกัน) ให๎เรียบร๎อย จากนั้นดึงเชือกอ๎อมใต๎ไม๎อันขวางทางด๎านซ๎ายของไมอ๎ันตั้ง 
(ขวาก็ได๎) ออ๎มไปหลังไม๎อันขวาง ดึงเชือกขึ้นข๎างบนทางซ๎ายของไมอ๎ันตั้ง แล๎วดึงเชือกอ๎อมมาด๎านหน๎า
ไม๎อันตั้งให๎เชือกอยูํเหนือและไปทางขวาของไม๎อันขวาง อ๎อมเชือกไปด๎านหลังไม๎อันขวาง ดึงเชือกลงใต๎
ไม๎อันขวางทางขวาของไม๎อันตั้ง ดึงออกมาทางด๎านหน๎าไม๎อันตั้งจนครบรอบ พันอ๎อมมาทางซ๎ายแล๎วเริ่ม
พันจากซ๎ายไปใหมํ ทุกรอบที่พันต๎องเรียงเชือกให๎เรียบร๎อย พันอยํางนี้ประมาณ 3 – 4 รอบ แล๎วหักคอไก ํ
2-3 รอบ เอาปลายเชือกผูกด๎วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไมอ๎ันขวาง  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

122 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยที่ 5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   สัญญาณเก่ียวกับกาลอากาศ เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  บอกฤดูกาลตาํงๆ ในท๎องถิน่ของตนได๎ 

 1.2  บอกทิศทางลมและชื่อลมประจําฤดูกาลทีพ่ัดผําน 
 1.3  บอกลักษณะอากาศตามฤดกูาลนัน้ๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
 2.1  การเกิดฤดูกาลตํางๆ ในประเทศไทย 
 2.2  สัญญาณหรือสาเหตุที่ทําให๎ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลง 
 2.3  ลมตํางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู๎เรื่องกาลอากาศ 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงลักษณะอากาศที่เกดิขึ้นตามฤดูกาล
2) ผู๎กํากับลูกเสอือธิบายเกีย่วกับเครื่องมือที่ใช๎บอกสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ เชํน

เทอร๑โมมิเตอร๑ ไฮโดรมิเตอร๑ และบารอมิเตอร๑ และการฟังรายงานจากพยากรณ๑อากาศ
ประจําวัน

3) ให๎ลูกเสอืดําเนนิการอภิปรายกลุํม ตามหัวข๎อตอํไปนี้
กลุํมที่  1  ลักษณะอากาศในฤดูร๎อน
กลุํมที่  2  ลักษณะอากาศในฤดูฝน
กลุํมที่  3  ลักษณะอากาศในฤดูหนาว
กลุํมที่  4  ลมประจําถิ่น
กลุํมที่  5  ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา ลมหุบเขา

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือสำมญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 5
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันสรุปและจดบนัทึกไว๎ และเสนอติดตามขาํวการ
พยากรณ๑อากาศประจําวันของสถานีโทรทัศน๑ชํองตํางๆ และฟังขําวจากวิทยทุ๎องถิ่น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน๑อยํางมาก

 4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต ความสนใจในการรํวมกิจกรรม 
5.2  สอบถามและทดสอบ 
5.3  ให๎มาเลําขําวประจําวันในโอกาสตอํไป 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซือ่สัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 เพลง 

ยามค่ า 

 ฟฺามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํ ฝนก็ตกพราํๆ ฟาฺมดืค่ํามัวไป 
ใจคิดถึงเมื่อครั้งมาพักแรมในปูาแสนจะสขุใจ พอมดืค่ําทีไรเราเบิกบานใจฝนกระหน่าํลงมา 
เสือเผําไทยเดนิไปในแดนดงปูา   แม๎เหน็ดเหนื่อยกายาเราสุขอุราเพลินใจ 
ถึงหนักเอาเบาสู๎ สามคัคีเราอยู ํแสนจะสขุใจ พอมดืค่ําทีไรเลํนรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

 เกม 

ลูกเสือลอดถ้ า 
วิธีเล่น 

1. ให๎ลูกเสอืเข๎าแถวตอนเป็นหมูํๆ  ไป ยืนหาํงกันประมาณ 1 เมตร และยืนถํางขา
2. ผู๎กํากับลูกเสอืใหส๎ัญญาณเริ่มเลํน

124 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2.1 ลูกเสือคนยืนหลงัสุดของแถวคลานลอดขาคนที่ยนือยูขํ๎างหน๎าจนไปถึงคนแรก และไปยนือยูํ
ด๎านหน๎าคนแรกสุดของแถว 

2.2 คนที่ 2-3 ตามคนแรกไปจนถึงคนที่ยืนอยูํคนแรกของแถว แล๎วไปยืนอยูํหน๎าคนแรกสุดของแถว 
2.3 เมื่อถอดถ้ํา (ขา) ครบทกุคนแล๎วใหน๎ั่งลง 

กติกา หมูํใดเสร็จแล๎วนั่งลงกอํน หมูํนั้นเปน็ผู๎ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

อายุขัยของต้นไม้ 

 มีการแก่ตายเหมือนกับคนเรา ใช่หรือไม่? 
คําตอบ....ไมํใชํ ต๎นไม๎มีความแตกตํางจากคน เพราะคนเรามีชํวงชีวิตที่แนํนอน คือ คนสามารถ

มีชีวิตอยูํได๎มีอายุหนึ่งไมํนานไปกวํานั้น ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยคนมีชํวงชีวิตอยูํประมาณ 74 ปี น๎อยคนนักที่
จะอยูํจนถึงอายุ 90 ปี หรือมากกวํานั้น อยํางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร๑เช่ือวํา เป็นไปไมํได๎เลยทาง
กายภาพ ที่คนเราจะมีชีวิตยืนยาวเกิน 120 ปี 

ต๎นไม๎ทุกต๎นต๎องตายในที่สุดเหมือนกัน แตํไมํมีชํวงชีวิตที่กําหนดตายตัวเหมือนอยํางคนเราโดย
เฉลี่ยอาจยืนต๎นอยูํเป็นจํานวนปีที่แนํนอนขึ้นอยูํกับวําเป็นต๎นไม๎ชนิดใด ตัวอยําง เชํน ต๎นสนบริสเซิล
โคนในรัฐแคลิฟอร๑เนีย นักวิทยาศาสตร๑ค๎นพบวํามันมีอายุเกินกวํา 4,000 ปีด๎วยซ้ํา 

ทําไมต๎นไม๎จึงมีชีวิตยืนยาว เหตุผลก็คือ ต๎นไม๎มีโครงสร๎างที่เรียบงําย ต๎นไม๎ไมํมีสมอง หลาย
สํวนของมันอาจตายไป แตํก็ไมํทําให๎ต๎นไม๎ทั้งต๎นตายไปด๎วย ซึ่งที่จริงแล๎วต๎นไม๎ที่ดูปกติสมบูรณ๑ดี กลับ
มีสํวนที่ตายแล๎วประกอบอยูํเป็นสํวนใหญํ เชํน เนื้อไม๎ใจกลางลําต๎น สํวนของต๎นไม๎ที่มีชีวิตอยูํ เป็นเพียง
ชั้นเนื้อเยื่อบางๆ ใต๎เปลือกไม๎ ที่เรียกวํา แคมเบียม (cambium) ใบไม๎ ปลายราก และกิ่งก๎านเทํานั้น 

แตํในปัจจุบัน ต๎นไม๎สํวนมากมักถูก “ฆํา” เสียตั้งแตํในชํวงต๎นของชีวิต โดยการตัดไม๎ทําลายปูา 
ขยะและมลพิษทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อนพื้นที่แห๎งแล๎งขาดความอุดมสมบูรณ๑ น้ําทํวม พายุ โรคพืช แมลง
ศัตรูพืชทําลาย ฯลฯ ทั้งหมดเป็นผลจากการทําลายสมดุลของธรรมชาติซึ่งเป็นฝีมือของคนทั้งสิ้น ! 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  “ต๎นไม๎คอืชีวิต” เพราะมันผลิตออกซิเจนใหค๎นและสัตว๑บนโลกได๎หายใจและมีชีวิต 
 อยูไํด๎ แตํถ๎าต๎นไมไ๎มํมีชีวิตอยูํแล๎ว คนและสัตว๑ก็อยูไํมํได๎เชํนกนั 
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืชํวยกันสรุปและจดบนัทึกไว๎ และเสนอติดตามขาํวการ
พยากรณ๑อากาศประจําวันของสถานีโทรทัศน๑ชํองตํางๆ และฟังขําวจากวิทยทุ๎องถิ่น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน๑อยํางมาก

 4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกต ความสนใจในการรํวมกิจกรรม 
5.2  สอบถามและทดสอบ 
5.3  ให๎มาเลําขําวประจําวันในโอกาสตอํไป 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซือ่สัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 เพลง 

ยามค่ า 

 ฟฺามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํ ฝนก็ตกพราํๆ ฟาฺมดืค่ํามัวไป 
ใจคิดถึงเมื่อครั้งมาพักแรมในปูาแสนจะสขุใจ พอมดืค่ําทีไรเราเบิกบานใจฝนกระหน่าํลงมา 
เสือเผําไทยเดนิไปในแดนดงปูา   แม๎เหน็ดเหนื่อยกายาเราสุขอุราเพลินใจ 
ถึงหนักเอาเบาสู๎ สามคัคีเราอยู ํแสนจะสขุใจ พอมดืค่ําทีไรเลํนรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

 เกม 

ลูกเสือลอดถ้ า 
วิธีเล่น 

1. ให๎ลูกเสอืเข๎าแถวตอนเป็นหมูํๆ  ไป ยืนหาํงกันประมาณ 1 เมตร และยืนถํางขา
2. ผู๎กํากับลูกเสอืใหส๎ัญญาณเริ่มเลํน
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2.1 ลูกเสือคนยืนหลงัสุดของแถวคลานลอดขาคนที่ยนือยูขํ๎างหน๎าจนไปถึงคนแรก และไปยนือยูํ
ด๎านหน๎าคนแรกสุดของแถว 

2.2 คนที่ 2-3 ตามคนแรกไปจนถึงคนที่ยืนอยูํคนแรกของแถว แล๎วไปยืนอยูํหน๎าคนแรกสุดของแถว 
2.3 เมื่อถอดถ้ํา (ขา) ครบทกุคนแล๎วใหน๎ั่งลง 

กติกา หมูํใดเสร็จแล๎วนั่งลงกอํน หมูํนั้นเปน็ผู๎ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

อายุขัยของต้นไม้ 

 มีการแก่ตายเหมือนกับคนเรา ใช่หรือไม่? 
คําตอบ....ไมํใชํ ต๎นไม๎มีความแตกตํางจากคน เพราะคนเรามีชํวงชีวิตที่แนํนอน คือ คนสามารถ

มีชีวิตอยูํได๎มีอายุหนึ่งไมํนานไปกวํานั้น ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยคนมีชํวงชีวิตอยูํประมาณ 74 ปี น๎อยคนนักที่
จะอยูํจนถึงอายุ 90 ปี หรือมากกวํานั้น อยํางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร๑เชื่อวํา เป็นไปไมํได๎เลยทาง
กายภาพ ที่คนเราจะมีชีวิตยืนยาวเกิน 120 ปี 

ต๎นไม๎ทุกต๎นต๎องตายในที่สุดเหมือนกัน แตํไมํมีชํวงชีวิตที่กําหนดตายตัวเหมือนอยํางคนเราโดย
เฉลี่ยอาจยืนต๎นอยูํเป็นจํานวนปีที่แนํนอนขึ้นอยูํกับวําเป็นต๎นไม๎ชนิดใด ตัวอยําง เชํน ต๎นสนบริสเซิล
โคนในรัฐแคลิฟอร๑เนีย นักวิทยาศาสตร๑ค๎นพบวํามันมีอายุเกินกวํา 4,000 ปีด๎วยซ้ํา 

ทําไมต๎นไม๎จึงมีชีวิตยืนยาว เหตุผลก็คือ ต๎นไม๎มีโครงสร๎างที่เรียบงําย ต๎นไม๎ไมํมีสมอง หลาย
สํวนของมันอาจตายไป แตํก็ไมํทําให๎ต๎นไม๎ทั้งต๎นตายไปด๎วย ซึ่งที่จริงแล๎วต๎นไม๎ที่ดูปกติสมบูรณ๑ดี กลับ
มีสํวนที่ตายแล๎วประกอบอยูํเป็นสํวนใหญํ เชํน เนื้อไม๎ใจกลางลําต๎น สํวนของต๎นไม๎ที่มีชีวิตอยูํ เป็นเพียง
ชั้นเนื้อเยื่อบางๆ ใต๎เปลือกไม๎ ที่เรียกวํา แคมเบียม (cambium) ใบไม๎ ปลายราก และกิ่งก๎านเทํานั้น 

แตํในปัจจุบัน ต๎นไม๎สํวนมากมักถูก “ฆํา” เสียตั้งแตํในชํวงต๎นของชีวิต โดยการตัดไม๎ทําลายปูา 
ขยะและมลพิษทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อนพื้นที่แห๎งแล๎งขาดความอุดมสมบูรณ๑ น้ําทํวม พายุ โรคพืช แมลง
ศัตรูพืชทําลาย ฯลฯ ทั้งหมดเป็นผลจากการทําลายสมดุลของธรรมชาติซึ่งเป็นฝีมือของคนทั้งสิ้น ! 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  “ต๎นไม๎คอืชีวิต” เพราะมันผลิตออกซิเจนใหค๎นและสัตว๑บนโลกได๎หายใจและมีชีวิต 
 อยูไํด๎ แตํถ๎าต๎นไมไ๎มํมีชีวิตอยูํแล๎ว คนและสัตว๑ก็อยูไํมํได๎เชํนกนั 
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ใบความรู้ 

กาลอากาศ 

กาลอากาศ 
กาลอากาศ หมายถึง สภาพของอากาศที่เกิดขึ้นเป็นเวลา หรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น 

กาลอากาศ จึงมีความแตกตํางกันอยูํ 2 ชนิด ได๎แกํ 
ภูมิอากาศ  คือ ลักษณะอากาศในระยะเวลานาน หรือลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคใด

ภูมิภาคหนึ่ง ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง เชํน เป็นเดือน เป็นปี หรือเป็นทศวรรษก็ได๎ อากาศประจําถิ่นของ
ท๎องถิ่นได๎มาจาการตรวจอากาศประจําวันของท๎องถิ่นนัน้แล๎วคํอยนําไปหาคําเฉลี่ยก็จะได๎เป็นภูมิอากาศ
ของท๎องถิ่นนั้นๆ  

ลมฟ้าอากาศ คือ สภาวะของอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตํอเนื่องกันอยูํตลอดเวลา มีอิทธิพล
ตํอมนุษย๑ สัตว๑และพืช ในการปฏิบัติภารกิจประจําวันและการดํารงชีพ 

สาเหตุหรืออิทธิพลที่ท าให้กาลอากาศเปลี่ยนแปลง 
มีองค๑ประกอบหลายประการที่ทําให๎อากาศบนพื้นโลกเปลี่ยนแปลง คือ 
1. อุณหภูมิ คือ ระดับความร๎อนหนาว โลกได๎รับความร๎อนจากดวงอาทิตย๑ และความร๎อนที่โลก

ได๎รับนี้ มีความแตกตํางกันตามชํวงเวลา เชํน กลางวันอุณหภูมิจะสูงกวํากลางคืน ฤดูร๎อนอุณหภูมิจะสูง
กวําฤดูหนาว ยอดเขาสูงอุณหภูมิต่ํากวําบริเวณเชิงเขา เป็นต๎น 

2. ความกดอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวโลกมีไมํเทํากันทุกแหํง บริเวณใดที่ได๎รับ
ความร๎อนจากดวงอาทติย๑มาก อากาศจะร๎อนจึงขยายตัวลอยสูงขึ้น ทําให๎เกิดเป็นเขตที่มีความกดอากาศ
ต่ํา และบริเวณที่ได๎รับความร๎อนน๎อยกวํา อากาศจะเย็นมีความกดดันสูงจึงไหลเข๎าไปแทนที่ ที่เรียกวํา 
กระแสลม 

3. ลมและฝน การเคลื่อนที่ของลมจากเขตความกดอากาศสูงไปสํูเขตความกดอากาศต่ํานี้
ถ๎ากระแสลมนั้นพัดผํานทะเลหรือมหาสมุทรซึ่งเป็นแหลํงที่มีไอน้ํามาก ก็จะหอบละอองไอน้ํานั้นไปด๎วย 
และเมื่อกระทบกับความเย็นก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ําตกลงมาเป็นฝน 

4. ความชื้น คือ ปริมาณไอน้ําที่มีอยูํในอากาศ ถ๎าอากาศมีไอน้ําหรือมีความชื้นมาก โอกาสที่จะ
มีฝนตกจึงเป็นไปได๎มาก แตํถ๎าอากาศมีความชื้นอยูํน๎อยอากาศจะแห๎ง โอกาสที่จะมีฝนตกมีอยูํน๎อยมาก 

5. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาจะขวางกั้นทิศทางลม และถ๎าลมนั้นพัด
มาจากทะเลจะทําให๎ด๎านต๎นลม หรือด๎านหน๎าเขามีฝนตกอยํางเต็มที่ สํวนด๎านปลายลม ทางหลังเขามักมี
อากาศแห๎งแล๎ง นอกจากนั้นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและภูเขาแม๎จะอยูํในตําบลเดียวกันก็มีลักษณะ
อากาศตํางกัน 

ลมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
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อาจจําแนกลมทีพ่ัดเป็นประจําในประเทศไทย ได๎ดังนี้ 
1. ลมประจ าฤดูกาล คือ ลมที่พัดประจําในชํวงเวลาที่ใกล๎เคียงแนํนอน ลมชนิดนี้ในประเทศ

ไทย ได๎แกํ ลมมรสุม ซึ่งมีความแตกตํางกัน 2 ชนิด คือ 
ลมมรสุมฤดูหนาว เป็นลมที่พัดอยํางเดํนชัดเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ตั้งแตํเดือนตุลาคม

ถึงเดือนมีนาคม ในชํวงนี้โลกหันซีกโลกใต๎ซึ่งสํวนใหญํเป็นพื้นน้ําเข๎าหาดวงอาทิตย๑และหันซีกโลกเหนือ
ซึ่งพื้นที่สํวนใหญํเป็นผืนแผํนดินออกจากดวงอาทิตย๑ จึงทําให๎ซีกโลกใต๎มีความกดอากาศต่ํา และซีกโลก
เหนือซึ่งมีความกดอากาศสูงกวํามีอากาศไหลเข๎าไปแทนที่ เรียกตามทิศทางที่ลมพัดวํา ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและด๎วยเหตุที่ลมนี้พัดจากภาคพื้นทวีปออกไปในชํวงฤดูหนาว จึงเรียกอีกอยําง
หนึ่งวํา ลมมรสุมฤดูหนาวที่แห๎งแล๎ง 

ลมมรสุมฤดูร้อน ในทางกลับกันในระหวํางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โลกหันซีกโลกเหนือ
ให๎ดวงอาทิตย๑ จึงทําให๎ซีกเหนือของโลกเป็นฤดูร๎อน และซีกโลกใต๎อากาศหนาวเย็นมาก จึงมีลมพัดจาก
มหาสมุทรทางซีกโลกใต๎ไปสูํภาคพื้นทวีปทางซีกโลกเหนือ จากทิศตะวันตก-เฉียงใต๎ แตํด๎วยเหตุที่ลมนี้พัด
ผํานทะเล และมหาสมุทร จึงนําความชุํมชื้นไปสูํภาคพื้นทวีปและอากาศก็ไมํหนาวเย็นนัก จึงเรียกอีกอยําง
หนึ่งวํา ลมมรสุมฤดูร๎อน 

2. ลมประจ าถิ่น คือ ลมที่พัดเฉพาะภูมิภาคตํางๆ ในประเทศไทยมีลมวําว ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
ในชํวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีหยํอมความกดอากาศต่ําเกิดขึ้นทางภาคกลางตอนบน สํวน
บริเวณอําวไทยความกดอากาศสูงกวําจึงมผีลพัดเขา๎ไปแทนที่ จากทางใต๎สูํเขตลุํมน้ําเจ๎าพระยา และชํวง
นี้เกษตรกรวํางเว๎นจากการทํานาจึงนิยมเลํนวําวกัน จึงเรียกลมที่เกิดขึ้นในชํวงนี้วํา ลมวําว 

3. ลมประจ าเวลา เป็นลมที่พดัเดํนชัดในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวัน เป็นลมที่พดับริเวณ
แคบๆ และลมพัดไมํเร็วมากนกั ได๎แกํ 

ลมบก เกิดในเวลากลางคืน เป็นลมที่พัดจากฝั่งสูํทะเล เพราะในเวลากลางคืน พื้นดินคลาย
ความร๎อนได๎เร็วกวําพื้นน้าํ จึงทําให๎อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต่ํากวําอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้น
น้ํา ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงสูงกวําพื้นน้ํา อากาศจึงเคลื่อนจากฝั่งออกสูํทะเล 

ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน เป็นลมที่พัดจากทะเลเข๎าสูํฝั่ง เพราะในเวลากลางวันพื้นดินร๎อนกวํา
พื้นน้ํา ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงต่ํากวํา ความกดดันของอากาศบนพื้นน้ํา อากาศจึงเคลื่อนจาก
ทะเลเข๎าสูํฝั่ง 

ฤดูกาลของประเทศไทย 
ประเทศไทยตั้งอยูํในเขตร๎อน พื้นที่สํวนใหญํอยูํภายในพื้นแผํนดินใหญํของทวีปเอเชีย แตํมี

บางสํวนที่เป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล จึงทําให๎ได๎รับอิทธิพลทั้งทางภาคพื้นทวีปและอิทธิผลจาก
ทะเล มหาสมุทร กลําวคือ ทําให๎อุณหภูมิและความกดอากาศบริเวณพื้นน้ํา และแผํนดินแตกตํา งกัน 
นอกจากนั้นประเทศไทยยังอยูํในเขตมรสุมของทวีปเอเชีย ซึ่งมีอิทธิพลตํอลักษณะฤดูกาลในประเทศ
ไทยอีกด๎วย 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
119

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 125 

ใบความรู้ 

กาลอากาศ 

กาลอากาศ 
กาลอากาศ หมายถึง สภาพของอากาศที่เกิดขึ้นเป็นเวลา หรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น 

กาลอากาศ จึงมีความแตกตํางกันอยูํ 2 ชนิด ได๎แกํ 
ภูมิอากาศ  คือ ลักษณะอากาศในระยะเวลานาน หรือลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคใด

ภูมิภาคหนึ่ง ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง เชํน เป็นเดือน เป็นปี หรือเป็นทศวรรษก็ได๎ อากาศประจําถิ่นของ
ท๎องถิ่นได๎มาจาการตรวจอากาศประจําวันของท๎องถิ่นนัน้แล๎วคํอยนําไปหาคําเฉลี่ยก็จะได๎เป็นภูมิอากาศ
ของท๎องถิ่นนั้นๆ  

ลมฟ้าอากาศ คือ สภาวะของอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตํอเนื่องกันอยูํตลอดเวลา มีอิทธิพล
ตํอมนุษย๑ สัตว๑และพืช ในการปฏิบัติภารกิจประจําวันและการดํารงชีพ 

สาเหตุหรืออิทธิพลที่ท าให้กาลอากาศเปลี่ยนแปลง 
มีองค๑ประกอบหลายประการที่ทําให๎อากาศบนพื้นโลกเปลี่ยนแปลง คือ 
1. อุณหภูมิ คือ ระดับความร๎อนหนาว โลกได๎รับความร๎อนจากดวงอาทิตย๑ และความร๎อนที่โลก

ได๎รับนี้ มีความแตกตํางกันตามชํวงเวลา เชํน กลางวันอุณหภูมิจะสูงกวํากลางคืน ฤดูร๎อนอุณหภูมิจะสูง
กวําฤดูหนาว ยอดเขาสูงอุณหภูมิต่ํากวําบริเวณเชิงเขา เป็นต๎น 

2. ความกดอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวโลกมีไมํเทํากันทุกแหํง บริเวณใดที่ได๎รับ
ความร๎อนจากดวงอาทติย๑มาก อากาศจะร๎อนจึงขยายตัวลอยสูงขึ้น ทําให๎เกิดเป็นเขตที่มีความกดอากาศ
ต่ํา และบริเวณที่ได๎รับความร๎อนน๎อยกวํา อากาศจะเย็นมีความกดดันสูงจึงไหลเข๎าไปแทนที่ ที่เรียกวํา 
กระแสลม 

3. ลมและฝน การเคลื่อนที่ของลมจากเขตความกดอากาศสูงไปสํูเขตความกดอากาศต่ํานี้
ถ๎ากระแสลมนั้นพัดผํานทะเลหรือมหาสมุทรซึ่งเป็นแหลํงที่มีไอน้ํามาก ก็จะหอบละอองไอน้ํานั้นไปด๎วย 
และเมื่อกระทบกับความเย็นก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ําตกลงมาเป็นฝน 

4. ความชื้น คือ ปริมาณไอน้ําที่มีอยูํในอากาศ ถ๎าอากาศมีไอน้ําหรือมีความชื้นมาก โอกาสที่จะ
มีฝนตกจึงเป็นไปได๎มาก แตํถ๎าอากาศมีความชื้นอยูํน๎อยอากาศจะแห๎ง โอกาสที่จะมีฝนตกมีอยูํน๎อยมาก 

5. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาจะขวางกั้นทิศทางลม และถ๎าลมนั้นพัด
มาจากทะเลจะทําให๎ด๎านต๎นลม หรือด๎านหน๎าเขามีฝนตกอยํางเต็มที่ สํวนด๎านปลายลม ทางหลังเขามักมี
อากาศแห๎งแล๎ง นอกจากนั้นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและภูเขาแม๎จะอยูํในตําบลเดียวกันก็มีลักษณะ
อากาศตํางกัน 

ลมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
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อาจจําแนกลมทีพ่ัดเป็นประจําในประเทศไทย ได๎ดังนี้ 
1. ลมประจ าฤดูกาล คือ ลมที่พัดประจําในชํวงเวลาที่ใกล๎เคียงแนํนอน ลมชนิดนี้ในประเทศ

ไทย ได๎แกํ ลมมรสุม ซึ่งมีความแตกตํางกัน 2 ชนิด คือ 
ลมมรสุมฤดูหนาว เป็นลมที่พัดอยํางเดํนชัดเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ตั้งแตํเดือนตุลาคม

ถึงเดือนมีนาคม ในชํวงนี้โลกหันซีกโลกใต๎ซึ่งสํวนใหญํเป็นพื้นน้ําเข๎าหาดวงอาทิตย๑และหันซีกโลกเหนือ
ซึ่งพื้นที่สํวนใหญํเป็นผืนแผํนดินออกจากดวงอาทิตย๑ จึงทําให๎ซีกโลกใต๎มีความกดอากาศต่ํา และซีกโลก
เหนือซึ่งมีความกดอากาศสูงกวํามีอากาศไหลเข๎าไปแทนที่ เรียกตามทิศทางที่ลมพัดวํา ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและด๎วยเหตุที่ลมนี้พัดจากภาคพื้นทวีปออกไปในชํวงฤดูหนาว จึงเรียกอีกอยําง
หนึ่งวํา ลมมรสุมฤดูหนาวที่แห๎งแล๎ง 

ลมมรสุมฤดูร้อน ในทางกลับกันในระหวํางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โลกหันซีกโลกเหนือ
ให๎ดวงอาทิตย๑ จึงทําให๎ซีกเหนือของโลกเป็นฤดูร๎อน และซีกโลกใต๎อากาศหนาวเย็นมาก จึงมีลมพัดจาก
มหาสมุทรทางซีกโลกใต๎ไปสูํภาคพื้นทวีปทางซีกโลกเหนือ จากทิศตะวันตก-เฉียงใต๎ แตํด๎วยเหตุที่ลมนี้พัด
ผํานทะเล และมหาสมุทร จึงนําความชุํมชื้นไปสูํภาคพื้นทวีปและอากาศก็ไมํหนาวเย็นนัก จึงเรียกอีกอยําง
หนึ่งวํา ลมมรสุมฤดูร๎อน 

2. ลมประจ าถิ่น คือ ลมที่พัดเฉพาะภูมิภาคตํางๆ ในประเทศไทยมีลมวําว ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
ในชํวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีหยํอมความกดอากาศต่ําเกิดขึ้นทางภาคกลางตอนบน สํวน
บริเวณอําวไทยความกดอากาศสูงกวําจึงมผีลพัดเขา๎ไปแทนที่ จากทางใต๎สูํเขตลุํมน้ําเจ๎าพระยา และชํวง
นี้เกษตรกรวํางเว๎นจากการทํานาจึงนิยมเลํนวําวกัน จึงเรียกลมที่เกิดขึ้นในชํวงนี้วํา ลมวําว 

3. ลมประจ าเวลา เป็นลมที่พดัเดํนชัดในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวัน เป็นลมที่พดับริเวณ
แคบๆ และลมพัดไมํเร็วมากนกั ได๎แกํ 

ลมบก เกิดในเวลากลางคืน เป็นลมที่พัดจากฝั่งสูํทะเล เพราะในเวลากลางคืน พื้นดินคลาย
ความร๎อนได๎เร็วกวําพื้นน้าํ จึงทําให๎อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต่ํากวําอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้น
น้ํา ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงสูงกวําพื้นน้ํา อากาศจึงเคลื่อนจากฝั่งออกสูํทะเล 

ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน เป็นลมที่พัดจากทะเลเข๎าสูํฝั่ง เพราะในเวลากลางวันพื้นดินร๎อนกวํา
พื้นน้ํา ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงต่ํากวํา ความกดดันของอากาศบนพื้นน้ํา อากาศจึงเคลื่อนจาก
ทะเลเข๎าสูํฝั่ง 

ฤดูกาลของประเทศไทย 
ประเทศไทยตั้งอยูํในเขตร๎อน พื้นที่สํวนใหญํอยูํภายในพื้นแผํนดินใหญํของทวีปเอเชีย แตํมี

บางสํวนที่เป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล จึงทําให๎ได๎รับอิทธิพลทั้งทางภาคพื้นทวีปและอิทธิผลจาก
ทะเล มหาสมุทร กลําวคือ ทําให๎อุณหภูมิและความกดอากาศบริเวณพื้นน้ํา และแผํนดินแตกตํา งกัน 
นอกจากนั้นประเทศไทยยังอยูํในเขตมรสุมของทวีปเอเชีย ซึ่งมีอิทธิพลตํอลักษณะฤดูกาลในประเทศ
ไทยอีกด๎วย 

ลมต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย
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ประเทศไทย มีฤดูกาลอยู่ 3 ฤดู คือ 
1. ฤดูฝน จะเป็นฤดูที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัดเข๎าสูํประเทศไทย เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนตุลาคม ประมาณ 5 เดือน ฝนจะตกชุก ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และแตํละปีจะมีฝน
ตกตามภูมิภาคตํางๆ โดยประมาณ ได๎ดังนี้ 

(1)  ภาคเหนือ ประมาณ 6-8 เดือน 
(2)  ภาคใต๎ ประมาณ 8-11 เดือน 
(3)  ภาคตะวันออก ประมาณ 9-11 เดือน 
(4)  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประมาณ 4-6 เดือน 
(5)  ภาคกลาง ประมาณ 5-7 เดือน 

2. ฤดูหนาว จะเป็นฤดูที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข๎าสูํประเทศไทย เริ่มตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ๑ ประมาณ 3 เดือน อากาศโดยทั่วไปไมํหนาวเย็นมากนัก ยกเว๎นทาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่สูง จะมีอากาศหนาวเป็นครั้งคราว 

3. ฤดูร้อน เป็นฤดูที่มีกระแสลมจากทะเลจีนใต๎ เริ่มพัดเข๎าสูํประเทศไทยจากทิศใต๎และทิศ
ตะวันออกเฉียงใต๎ ตั้งแตํประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
ประกอบกับในชํวงนี้ แสงอาทิตย๑เคลื่อนมาตั้งได๎ฉากกับประเทศไทย จึงทําให๎อากาศร๎อนอบอ๎าวมาก 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศไทย 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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หน่วยที่ 6    งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20    งานอดิเรก เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของงานอดิเรกได๎
2. ทบทวนตัวเองแล๎วเลือกงานอดิเรกที่ลูกเสอืชอบและสนใจ

2. เนื้อหา
1. งานอดิเรกและเรือ่งที่สนใจ เชํน การศึกษาธรรมชาติรอบๆ ตัว
2. บอกกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกได๎

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แบบสํารวจงานอดิเรกในโรงเรียน 
3.3  แบบสํารวจงานอดิเรกที่บ๎าน 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือ เกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนา อภิปรายถึงความหมายของงานอดิเรก และประเภทงานอดิเรกตํางๆ
2)  ให๎ลูกเสอืเลําถึงงานอดิเรกที่ลูกเสือเคยทําทั้งทีบ่๎านและที่โรงเรียน
3)  มอบหมายให๎ลูกเสอืเลือกงานอดิเรกทีส่นใจปฏิบัติ
4) ผูก้ํากับลูกเสือซักถามถึงความเข๎าใจในเรื่องงานอดิเรก และเรื่องที่ได๎เรียนรู๎วํามี 

ความสําคัญอยํางไร มอบหมายให๎ทํางานอดิเรกและสํงรายงาน
4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง แยก) 

5. การประเมินผล
5.1  สนทนา ซักถาม 
5.2  สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรม 
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ประเทศไทย มีฤดูกาลอยู่ 3 ฤดู คือ 
1. ฤดูฝน จะเป็นฤดูที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัดเข๎าสูํประเทศไทย เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนตุลาคม ประมาณ 5 เดือน ฝนจะตกชุก ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และแตํละปีจะมีฝน
ตกตามภูมิภาคตํางๆ โดยประมาณ ได๎ดังนี้ 

(1)  ภาคเหนือ ประมาณ 6-8 เดือน 
(2)  ภาคใต๎ ประมาณ 8-11 เดือน 
(3)  ภาคตะวันออก ประมาณ 9-11 เดือน 
(4)  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประมาณ 4-6 เดือน 
(5)  ภาคกลาง ประมาณ 5-7 เดือน 

2. ฤดูหนาว จะเป็นฤดูที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข๎าสูํประเทศไทย เริ่มตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ๑ ประมาณ 3 เดือน อากาศโดยทั่วไปไมํหนาวเย็นมากนัก ยกเว๎นทาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่สูง จะมีอากาศหนาวเป็นครั้งคราว 

3. ฤดูร้อน เป็นฤดูที่มีกระแสลมจากทะเลจีนใต๎ เริ่มพัดเข๎าสูํประเทศไทยจากทิศใต๎และทิศ
ตะวันออกเฉียงใต๎ ตั้งแตํประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
ประกอบกับในชํวงนี้ แสงอาทิตย๑เคลื่อนมาตั้งได๎ฉากกับประเทศไทย จึงทําให๎อากาศร๎อนอบอ๎าวมาก 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศไทย 
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หน่วยที่ 6    งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20    งานอดิเรก เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของงานอดิเรกได๎
2. ทบทวนตัวเองแล๎วเลือกงานอดิเรกที่ลูกเสอืชอบและสนใจ

2. เนื้อหา
1. งานอดิเรกและเรือ่งที่สนใจ เชํน การศึกษาธรรมชาติรอบๆ ตัว
2. บอกกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกได๎

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แบบสํารวจงานอดิเรกในโรงเรียน 
3.3  แบบสํารวจงานอดิเรกที่บ๎าน 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือ เกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนา อภิปรายถึงความหมายของงานอดิเรก และประเภทงานอดิเรกตํางๆ
2)  ให๎ลูกเสอืเลําถึงงานอดิเรกที่ลูกเสือเคยทําทั้งทีบ่๎านและที่โรงเรียน
3)  มอบหมายให๎ลูกเสอืเลือกงานอดิเรกทีส่นใจปฏิบัติ
4) ผูก้ํากับลูกเสือซักถามถึงความเข๎าใจในเรื่องงานอดิเรก และเรื่องที่ได๎เรียนรู๎วํามี 

ความสําคัญอยํางไร มอบหมายให๎ทํางานอดิเรกและสํงรายงาน
4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง แยก) 

5. การประเมินผล
5.1  สนทนา ซักถาม 
5.2  สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรม 

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือสำมญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 5
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6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  รับผิดชอบ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 เพลง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด  งานสิ่งใด แม๎ใครละเลยทิ้งปลํอย 
มัวแตํคอย เฝาฺแตํคอย หวังคอยแตํเกี่ยงโยนกลอง 

   ไมํมีเสร็จ ไมํมีเสร็จรับรอง 
จําไวท๎ุกคนต๎อง ทํางานเราตอ๎งชํวยกัน 
ชํวยกัน ชํวยกัน ชํวยกัน 

มอบดวงใจ 
(ท านอง เพลงรักแม่หม้าย) 

 ยากนกัเขา๎คําย ต๎องให๎ได๎คําชม บุกโคลนลยุตม  
ไมํร๎าวระบมหรอืหนาํย อดทนยิ่งเอยไมํเคยบนํลา ทั้งชีวามอบให๎ 
ไมํขอทําผิด อยาํคิดสงสัย มอบไว๎ดวงใจดกีวํา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คนตกเบ็ดกับลูกปลา 

คนตกเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตั้งแตํเช๎ายันค่ํา ไมํได๎ปลาสักตัวเดียว แตํกํอนที่จะกลับบ๎านเมื่อวัดคัน
เบ็ดขึ้นปรากฏวํามีลูกปลาตัวหนึ่งติดเบ็ดอยูํ ลูกปลาพยายามวิงวอนให๎คนตกเบ็ดปลํอยตนไป   

“ข๎าเป็นปลาตัวเล็กแคํนี้ทํานนําไปกินก็ไมํอิ่มหรอก ไว๎รอให๎ข๎าโตและอ๎วนกวํานี้ จะรีบมาให๎ทําน
จับไปเป็นอาหารทันที” แตํคนหาปลาไมํปลํอยและตอบวํา 

 “คงไมํมีวันนั้นหรอกหากปลํอยเจ๎าลงน้ําเจ๎าคงจะหัวเราะเยาะข๎ามากกวํา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อยําหมายน้ําบอํหน๎าปลาตัวเดียวในมอืดีกวําปลาทัง้ฝูงในน้าํ 
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ใบความรู้ 
การอนุรักษ์และบ ารุงรักษาหนังสือ 

การอนุรักษ์หนังสือ 
ห๎องสมุดเป็นแหลํงรวมหนังสืออันหลากหลายและสนับสนุนให๎เกิดการอําน เป็นประโยชน๑ในการ

เรียนรู๎ได๎อยํางไมํจํากัด การปฺองกันและบํารุงรักษาหนังสือซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสําคัญที่สุดของห๎องสมุด 
จึงถือเป็นเรื่องที่จําเป็น เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑ได๎สูงสุด การอนุรักษ๑หนังสืออาจทําได๎ ดังนี้ 

1. ดูแลครุภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องกับหนังสอื เชํน ชั้นวางหนังสอืต๎องไมํวางหนังสอืหนาแนํนจนเกินไป
ใช๎ที่กั้นหนงัสือเพื่อรักษารูปทรงหนงัสือ เป็นตน๎ 

2. ไมํวางหนงัสือ ซ๎อนกันเป็นกองๆ หรือสูงจนเกินไป
3. ระวังมิให๎หนังสอืตกและมีฝุนูมากเกินไป
4. ระวังสัตว๑ตํางๆ เชํน แมลง มอด ปลวก หน ู กัดแทะ
5. ชี้แจงแนะนําผู๎ใช๎หนังสือให๎ระมดัระวังทั้งทางตรงและทางอ๎อม
6. จัดทําหนงัสือใหมํให๎มั่นคงแข็งแรงเพื่อยดือายุการใช๎งาน
7. ซํอมแซมหนังสอืเกาํหรือชํารุดเพื่อใช๎งานไดอ๎ีก

การบ ารุงรักษาหนังสือ 
เป็นการระมัดระวังหนังสือไมํให๎ชํารุดจากสาเหตุตําง ๆ เชํน ปลวก แมลง แสงแดด ความชื้น และ

จากการใช๎งานของคนที่อํานหนังสือ  รวมถึงการดูแลรักษา และการทําให๎หนังสืออยูํในสภาพเรียบร๎อย 
แนํนหนา แข็งแรง ทนทาน สามารถใช๎งานได๎นาน และไมํชํารุดกํอนถึงเวลาอันควร  

วิธีการใช้หนังสือ มีข๎อควรระวัง ดังนี ้
1. ไมํขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือ จะทําให๎หนังสือสกปรก เลอะเทอะ  ไมํนําใช๎
2. ไมํพับมมุหนังสือ ควรใช๎ที่คั่นหนังสอื หรอืกระดาษบาง ๆ คั่นไว๎
3. ไมํควรวางหนังสือคว่ําหน๎า จะทาํให๎สนัหนงัสือหักและขาดงาํย
4. หยิบหนังสอืควรจับที่กลางตัวเลํม อยําดึงสันหนังสือจะทําให๎สันหลดุออกจากตัวเลํมและฉีกขาด
5. ใช๎หนังสืออยํางระมดัระวัง อยําใหห๎นังสอืโดนน้ําฝน หรือทําให๎เปียกชืน้

การซ่อมหนังสือ 
การซํอมหนังสือเป็นการแก๎ไขสภาพหนังสือที่ชํารุดเสียหายให๎กลับคืนสูํสภาพดีดังเดิม โดยไมํ

จําเป็นต๎องซํอมหนังสือที่ชํารุดทุกเลํม เพราะหนังสือบางเลํมอาจไมํคุ๎มคําในการซํอม 
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6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  รับผิดชอบ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 เพลง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด  งานสิ่งใด แม๎ใครละเลยทิ้งปลํอย 
มัวแตํคอย เฝาฺแตํคอย หวังคอยแตํเกี่ยงโยนกลอง 

   ไมํมีเสร็จ ไมํมีเสร็จรับรอง 
จําไวท๎ุกคนต๎อง ทํางานเราตอ๎งชํวยกัน 
ชํวยกัน ชํวยกัน ชํวยกัน 

มอบดวงใจ 
(ท านอง เพลงรักแม่หม้าย) 

 ยากนกัเขา๎คําย ต๎องให๎ได๎คําชม บุกโคลนลยุตม  
ไมํร๎าวระบมหรอืหนาํย อดทนยิ่งเอยไมํเคยบนํลา ทั้งชีวามอบให๎ 
ไมํขอทําผิด อยาํคิดสงสัย มอบไว๎ดวงใจดกีวํา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คนตกเบ็ดกับลูกปลา 

คนตกเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตั้งแตํเช๎ายันค่ํา ไมํได๎ปลาสักตัวเดียว แตํกํอนที่จะกลับบ๎านเมื่อวัดคัน
เบ็ดขึ้นปรากฏวํามีลูกปลาตัวหนึ่งติดเบ็ดอยูํ ลูกปลาพยายามวิงวอนให๎คนตกเบ็ดปลํอยตนไป   

“ข๎าเป็นปลาตัวเล็กแคํนี้ทํานนําไปกินก็ไมํอิ่มหรอก ไว๎รอให๎ข๎าโตและอ๎วนกวํานี้ จะรีบมาให๎ทําน
จับไปเป็นอาหารทันที” แตํคนหาปลาไมํปลํอยและตอบวํา 

 “คงไมํมีวันนั้นหรอกหากปลํอยเจ๎าลงน้ําเจ๎าคงจะหัวเราะเยาะข๎ามากกวํา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อยําหมายน้ําบอํหน๎าปลาตัวเดียวในมอืดีกวําปลาทัง้ฝูงในน้าํ 
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ใบความรู้ 
การอนุรักษ์และบ ารุงรักษาหนังสือ 

การอนุรักษ์หนังสือ 
ห๎องสมุดเป็นแหลํงรวมหนังสืออันหลากหลายและสนับสนุนให๎เกิดการอําน เป็นประโยชน๑ในการ

เรียนรู๎ได๎อยํางไมํจํากัด การปฺองกันและบํารุงรักษาหนังสือซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสําคัญที่สุดของห๎องสมุด 
จึงถือเป็นเรื่องที่จําเป็น เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑ได๎สูงสุด การอนุรักษ๑หนังสืออาจทําได๎ ดังนี้ 

1. ดูแลครุภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องกับหนังสอื เชํน ชั้นวางหนังสอืต๎องไมํวางหนังสอืหนาแนํนจนเกินไป
ใช๎ที่กั้นหนงัสือเพื่อรักษารูปทรงหนงัสือ เป็นตน๎ 

2. ไมํวางหนงัสือ ซ๎อนกันเป็นกองๆ หรือสูงจนเกินไป
3. ระวังมิให๎หนังสอืตกและมีฝุนูมากเกินไป
4. ระวังสัตว๑ตํางๆ เชํน แมลง มอด ปลวก หน ู กัดแทะ
5. ชี้แจงแนะนําผู๎ใช๎หนังสือให๎ระมดัระวังทั้งทางตรงและทางอ๎อม
6. จัดทําหนงัสือใหมํให๎มั่นคงแข็งแรงเพื่อยดือายุการใช๎งาน
7. ซํอมแซมหนังสอืเกาํหรือชํารุดเพื่อใช๎งานไดอ๎ีก

การบ ารุงรักษาหนังสือ 
เป็นการระมัดระวังหนังสือไมํให๎ชํารุดจากสาเหตุตําง ๆ เชํน ปลวก แมลง แสงแดด ความชื้น และ

จากการใช๎งานของคนที่อํานหนังสือ  รวมถึงการดูแลรักษา และการทําให๎หนังสืออยูํในสภาพเรียบร๎อย 
แนํนหนา แข็งแรง ทนทาน สามารถใช๎งานได๎นาน และไมํชํารุดกํอนถึงเวลาอันควร  

วิธีการใช้หนังสือ มีข๎อควรระวัง ดังนี ้
1. ไมํขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือ จะทําให๎หนังสือสกปรก เลอะเทอะ  ไมํนําใช๎
2. ไมํพับมมุหนังสือ ควรใช๎ที่คั่นหนังสอื หรอืกระดาษบาง ๆ คั่นไว๎
3. ไมํควรวางหนังสือคว่ําหน๎า จะทาํให๎สนัหนงัสือหักและขาดงาํย
4. หยิบหนังสอืควรจับที่กลางตัวเลํม อยําดึงสันหนังสือจะทําให๎สันหลดุออกจากตัวเลํมและฉีกขาด
5. ใช๎หนังสืออยํางระมดัระวัง อยําใหห๎นังสอืโดนน้ําฝน หรือทําให๎เปียกชืน้

การซ่อมหนังสือ 
การซํอมหนังสือเป็นการแก๎ไขสภาพหนังสือที่ชํารุดเสียหายให๎กลับคืนสูํสภาพดีดังเดิม โดยไมํ

จําเป็นต๎องซํอมหนังสือที่ชํารุดทุกเลํม เพราะหนังสือบางเลํมอาจไมํคุ๎มคําในการซํอม 
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ลักษณะหนังสือที่ควรซ่อม 
-  หนังสอืที่ไมํขาดมากจนหมดสภาพ หรอืเหลอืงกรอบเพราะใช๎งานมาเป็นเวลานาน 
-  ไมมํีรอยเปื้อนสกปรกจนดไูมํนาํอําน  ไมํชํารุดมาก ไมํถกูตัด ถูกฉีก หรือถูกแมลงกัดกิน 
-  เนื้อหาทันสมัยเป็นปัจจุบนั หนงัสือทีม่ีคุณคาํ และไมํมีหนังสืออื่นมาแทนได๎ 

ลักษณะหนังสือที่ไม่ควรซ่อม 
- หนังสือที่หมดสภาพแล๎ว กลาํวคือ กระดาษเหลอืงกรอบ เข๎าเลมํก็ยังกรอบฉกีขาดงําย 
- หนังสือที่มีรอยขีดเขียนด๎วยหมึก  ดินสอ เลอะเทอะ สกปรกทั้งเลํม จนไมํนาํอําน 
- หนังสือที่ชํารุดมาก เชํน หนา๎ขาดหายไปหลายหน๎า แมลงกัดกิน แตํสามารถซือ้เลํมใหมํแทนได๎ 
- หนังสือที่มคีุณคํานอ๎ย เนือ้หาล๎าสมยั ไมํมีผู๎สนใจอําน 
- หนังสือที่มีอยูํหลายฉบับ จํานวนที่เหลอืเพยีงพอกับความต๎องการ 

แยกประเภทหนังสือที่ควรซ่อม ดังนี้ 
- ซํอมเลก็น๎อย เชํน ขาดเลก็น๎อย เป็นต๎น 
- ปกขาดไปจากตัวหนังสือ  แตํอื่น ๆ  อยูํในสภาพเรียบร๎อย 
- ต๎องเข๎าปกใหม ํ
- ต๎องสํงไปจา๎งซํอม 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมหนังสือ 
1. ประเภทผ๎า ได๎แกํ ผ๎าแลกซีน ผ๎าดิบชนิดยาง ผ๎าขาวบาง ผ๎าคิ้ว ผ๎าสําหรับรีดและเช็ดทําความ

สะอาดหนังสือ 
2. ประเภทกระดาษ ได๎แกํ กระดาษแข็งทําปกเบอร๑ 20-42  กระดาษแลคซีน  กระดาษปอนด๑

อยํางหนา 100 แกรม หรือ 120 แกรม กระดาษปิดสันหนังสือ กระดาษแก๎วหรือกระดาษสา กระดาษ
หนังสือพิมพ๑สําหรับรองทากาว  

3. อุปกรณ๑ที่ใช๎เจาะและตัด ได๎แกํ เครื่องตัดกระดาษ กรรไกร คัตเตอร๑ สวํานและดอกสวําน เหล็ก
หนีบเจาะหนังสือ 

4. อื่นๆ คือ ค๎อน ด๎ายฟอกหรือดา๎ยหลอดสําหรับเย็บเลํมหนังสอื กาวหรือแปฺงเปียก กระจกทากาว
แปรงทากาว เข็มเย็บผ๎าขนาดใหญํ ขนาด 2 3/4 - 3 1/2 นิ้ว ไม๎เนียน เครื่องอัดหนังสือ ลูกกลิ้ง ปากกา
ไฟฟฺาและเทปรองเขียน ภาชนะใสํกาว เทปใส  
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ลักษณะการช ารุด และวิธีการแก้ไข 
1. หน๎าหนังสือที่มีรอยพับมาก ๆ หรือยับ   ทําให๎เรียบด๎วยการใช๎พูํกันจุํมน้ําเล็กน๎อยทาบริเวณ

รอยยับ  หรือถ๎ามีรอยยับมาก  ให๎ใช๎ที่ฉีดน้ําฉีดใสํกระดาษซับสีขาว 2 แผํนพอประมาณ แทรกระหวํางหน๎า
หนังสือที่มีรอยพับ  นําเข๎าเครื่องอัด หรือ ใช๎ของหนักๆ ทับไว๎จนเรียบและแห๎ง 

2. หน๎าหนังสือที่มีรอยฉีกขาด  ใช๎เทปกาวที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการซํอมหนังสือปิดตามรอยขาด
ทั้งสองด๎าน หรือใช๎กระดาษลอกลาย หรือกระดาษที่ใช๎ทําวําว ไมํควรใช๎เทปกาวที่ขายตามท๎องตลาดทั่วไป 
โดยตัดกระดาษลอกลายหรือกระดาษวําวตามรอยขาดในหนังสือ กว๎างประมาณ  
ครึ่งนิ้ว  ทากาวลาเท็กซ๑เหลวบนกระดาษที่ตัดเตรียมไว๎  ปิดตามรอยขาดในหน๎าหนังสือ  ระวังอยําให๎กาว
เลอะออกนอกแนวกระดาษที่ซํอม  รอให๎กาวแห๎งสนิทกํอนจึงปิดหนังสือได๎ 

3. หนังสือถูกตัดหรือฉีกขาดหายไปบางสํวน  ทั้งแผํนหรือหลายแผํน ควรคัดลอกข๎อความจาก
หนังสือเรื่องเดียวกันเลํมอื่นลงไปด๎วย 

4. หนังสือหลุดออกทั้งยกหลายแผํน  แตํสํวนอื่นยังเรียบร๎อยดี  เรียงหน๎าให๎ถูกต๎อง เย็บปกที่หลุด
ให๎ติดกับตัวเลํม 

5. ตัวเลํมหนังสือหลุดออกจากปก แตํทั้งปกและตัวเลํมหนังสือยังอยูํในสภาพดี  ใช๎กาวทารํองสัน
เพื่อให๎ปกติดกับตัวเลํม 

6. ปกหลุดจากตัวเลํมซึ่งเย็บเลํมแล๎วแตํสันหลวม  สํวนตัวปกยังดีอยูํ  ให๎เคาะสันหนังสือให๎เรียบ
ทากาวให๎ทั่วสันหนังสือ ทิ้งไว๎ให๎แห๎ง แล๎วทากาวรองสันเพื่อให๎ปกกับตัวเลํมติดกัน 

7. หนังสือทีมุ่มปกและสนัปกชํารุด แกไ๎ขดังนี้
7.1  เลาะปกหนังสือออกจากตัวเลํม ทําความสะอาดทั้งสันปกและสันหนังสือ ใช๎มีดขูดสันที่เป็น

เศษกระดาษออกให๎สะอาดเรียบร๎อย 
7.2  ตัดเศษผ๎าหรือกระดาษแลกซีนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จํานวน 4 ชิ้น สําหรับปกหน๎า และปก

หลังอยํางละ 2 ช้ิน ขนาดฐานประมาณ 3” ด๎านตรงข๎ามและสํวนสูง 2” อาจใหญํหรือเล็กกวํานี้ตามขนาดเลํม
หนังสือ 

7.3 ทากาวด๎านในผ๎าหรือกระดาษที่ตัดไว๎ แล๎วนําไปติดเข๎ากับมุมปกหนังสือทั้ง 4 มุม ให๎แนํนและ
เรียบ  โดยให๎ด๎านฐานอยูํทแยงมุมกับปกหนังสือ ด๎านบนอยูํเลยมุมปกออกไปประมาณ ครึ่งนิ้ว มุมที่ฐาน 2 
ด๎านอยูํพอดีริมปกทั้ง 2 ด๎าน 

7.4  พับผ๎าหรือกระดาษสํวนที่เหลือเข๎ากับด๎านในของปกหนังสือให๎กระชับและเรียบ 
7.5  ตัดผ๎าเพื่อซํอมสันหนังสือให๎มีขนาดกว๎างกวําสันหนังสือ ประมาณ 4  นิ้ว และยาวกวําความ

ยาวของสันหนังสือ ประมาณ 3 นิ้ว ทากาวบนผ๎าด๎านในทั้งแผํน นําสันปกมาวางทาบบนผ๎าที่ทากาวแล๎ว 
ให๎สันปกอยูํกึงกลางของผ๎า กรณีสันปกชํารุดมากใช๎ไมํได๎ให๎ทาํสันปกใหม ํ โดยใช๎กระดาษการ๑ดตัดให๎มี
ขนาดเทํากับของเดิมใช๎มีดหรือกรรไกรตัดผ๎าออกให๎เป็นรอยบาก 

7.6 ทากาวบนผ๎าที่เตรียมไว๎ แล๎วนําปกแข็งของหนังสือทั้งสองแผํนติดเข๎ากับสันหนังสือ โดยเว๎น
ระยะรํองสันทั้งสองข๎างระหวํางปกหนังสือกับสันหนังสือ ประมาณ 1/4 นิ้ว เพื่อเป็นบานพับปิด-เปิดหนังสือ 
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ลักษณะหนังสือที่ควรซ่อม 
-  หนังสอืที่ไมํขาดมากจนหมดสภาพ หรอืเหลอืงกรอบเพราะใช๎งานมาเป็นเวลานาน 
-  ไมมํีรอยเปื้อนสกปรกจนดไูมํนาํอําน  ไมํชํารุดมาก ไมํถกูตัด ถูกฉีก หรือถูกแมลงกัดกิน 
-  เนื้อหาทันสมัยเป็นปัจจุบนั หนงัสือทีม่ีคุณคาํ และไมํมีหนังสืออื่นมาแทนได๎ 

ลักษณะหนังสือที่ไม่ควรซ่อม 
- หนังสือที่หมดสภาพแล๎ว กลาํวคือ กระดาษเหลอืงกรอบ เข๎าเลมํก็ยังกรอบฉกีขาดงําย 
- หนังสือที่มีรอยขีดเขียนด๎วยหมึก  ดินสอ เลอะเทอะ สกปรกทั้งเลํม จนไมํนาํอําน 
- หนังสือที่ชํารุดมาก เชํน หนา๎ขาดหายไปหลายหน๎า แมลงกัดกิน แตํสามารถซือ้เลํมใหมํแทนได๎ 
- หนังสือที่มคีุณคํานอ๎ย เนือ้หาล๎าสมยั ไมํมีผู๎สนใจอําน 
- หนังสือที่มีอยูํหลายฉบับ จํานวนที่เหลอืเพยีงพอกับความต๎องการ 

แยกประเภทหนังสือที่ควรซ่อม ดังนี้ 
- ซํอมเลก็น๎อย เชํน ขาดเลก็น๎อย เป็นต๎น 
- ปกขาดไปจากตัวหนังสือ  แตํอื่น ๆ  อยูํในสภาพเรียบร๎อย 
- ต๎องเข๎าปกใหม ํ
- ต๎องสํงไปจา๎งซํอม 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมหนังสือ 
1. ประเภทผ๎า ได๎แกํ ผ๎าแลกซีน ผ๎าดิบชนิดยาง ผ๎าขาวบาง ผ๎าคิ้ว ผ๎าสําหรับรีดและเช็ดทําความ

สะอาดหนังสือ 
2. ประเภทกระดาษ ได๎แกํ กระดาษแข็งทําปกเบอร๑ 20-42  กระดาษแลคซีน  กระดาษปอนด๑

อยํางหนา 100 แกรม หรือ 120 แกรม กระดาษปิดสันหนังสือ กระดาษแก๎วหรือกระดาษสา กระดาษ
หนังสือพิมพ๑สําหรับรองทากาว  

3. อุปกรณ๑ที่ใช๎เจาะและตัด ได๎แกํ เครื่องตัดกระดาษ กรรไกร คัตเตอร๑ สวํานและดอกสวําน เหล็ก
หนีบเจาะหนังสือ 

4. อื่นๆ คือ ค๎อน ด๎ายฟอกหรือดา๎ยหลอดสําหรับเย็บเลํมหนังสอื กาวหรือแปฺงเปียก กระจกทากาว
แปรงทากาว เข็มเย็บผ๎าขนาดใหญํ ขนาด 2 3/4 - 3 1/2 นิ้ว ไม๎เนียน เครื่องอัดหนังสือ ลูกกลิ้ง ปากกา
ไฟฟฺาและเทปรองเขียน ภาชนะใสํกาว เทปใส  
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ลักษณะการช ารุด และวิธีการแก้ไข 
1. หน๎าหนังสือที่มีรอยพับมาก ๆ หรือยับ   ทําให๎เรียบด๎วยการใช๎พูํกันจุํมน้ําเล็กน๎อยทาบริเวณ

รอยยับ  หรือถ๎ามีรอยยับมาก  ให๎ใช๎ที่ฉีดน้ําฉีดใสํกระดาษซับสีขาว 2 แผํนพอประมาณ แทรกระหวํางหน๎า
หนังสือที่มีรอยพับ  นําเข๎าเครื่องอัด หรือ ใช๎ของหนักๆ ทับไว๎จนเรียบและแห๎ง 

2. หน๎าหนังสือที่มีรอยฉีกขาด  ใช๎เทปกาวที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการซํอมหนังสือปิดตามรอยขาด
ทั้งสองด๎าน หรือใช๎กระดาษลอกลาย หรือกระดาษที่ใช๎ทําวําว ไมํควรใช๎เทปกาวที่ขายตามท๎องตลาดทั่วไป 
โดยตัดกระดาษลอกลายหรือกระดาษวําวตามรอยขาดในหนังสือ กว๎างประมาณ  
ครึ่งนิ้ว  ทากาวลาเท็กซ๑เหลวบนกระดาษที่ตัดเตรียมไว๎  ปิดตามรอยขาดในหน๎าหนังสือ  ระวังอยําให๎กาว
เลอะออกนอกแนวกระดาษที่ซํอม  รอให๎กาวแห๎งสนิทกํอนจึงปิดหนังสือได๎ 

3. หนังสือถูกตัดหรือฉีกขาดหายไปบางสํวน  ทั้งแผํนหรือหลายแผํน ควรคัดลอกข๎อความจาก
หนังสือเรื่องเดียวกันเลํมอื่นลงไปด๎วย 

4. หนังสือหลุดออกทั้งยกหลายแผํน  แตํสํวนอื่นยังเรียบร๎อยดี  เรียงหน๎าให๎ถูกต๎อง เย็บปกที่หลุด
ให๎ติดกับตัวเลํม 

5. ตัวเลํมหนังสือหลุดออกจากปก แตํทั้งปกและตัวเลํมหนังสือยังอยูํในสภาพดี  ใช๎กาวทารํองสัน
เพื่อให๎ปกติดกับตัวเลํม 

6. ปกหลุดจากตัวเลํมซึ่งเย็บเลํมแล๎วแตํสันหลวม  สํวนตัวปกยังดีอยูํ  ให๎เคาะสันหนังสือให๎เรียบ
ทากาวให๎ทั่วสันหนังสือ ทิ้งไว๎ให๎แห๎ง แล๎วทากาวรองสันเพื่อให๎ปกกับตัวเลํมติดกัน 

7. หนังสือทีมุ่มปกและสนัปกชํารุด แกไ๎ขดังนี้
7.1  เลาะปกหนังสือออกจากตัวเลํม ทําความสะอาดทั้งสันปกและสันหนังสือ ใช๎มีดขูดสันที่เป็น

เศษกระดาษออกให๎สะอาดเรียบร๎อย 
7.2  ตัดเศษผ๎าหรือกระดาษแลกซีนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จํานวน 4 ชิ้น สําหรับปกหน๎า และปก

หลังอยํางละ 2 ชิ้น ขนาดฐานประมาณ 3” ด๎านตรงข๎ามและสํวนสูง 2” อาจใหญํหรือเล็กกวํานี้ตามขนาดเลํม
หนังสือ 

7.3 ทากาวด๎านในผ๎าหรือกระดาษที่ตัดไว๎ แล๎วนําไปติดเข๎ากับมุมปกหนังสือทั้ง 4 มุม ให๎แนํนและ
เรียบ  โดยให๎ด๎านฐานอยูํทแยงมุมกับปกหนังสือ ด๎านบนอยูํเลยมุมปกออกไปประมาณ ครึ่งนิ้ว มุมที่ฐาน 2 
ด๎านอยูํพอดีริมปกทั้ง 2 ด๎าน 

7.4  พับผ๎าหรือกระดาษสํวนที่เหลือเข๎ากับด๎านในของปกหนังสือให๎กระชับและเรียบ 
7.5  ตัดผ๎าเพื่อซํอมสันหนังสือให๎มีขนาดกว๎างกวําสันหนังสือ ประมาณ 4  นิ้ว และยาวกวําความ

ยาวของสันหนังสือ ประมาณ 3 นิ้ว ทากาวบนผ๎าด๎านในทั้งแผํน นําสันปกมาวางทาบบนผ๎าที่ทากาวแล๎ว 
ให๎สันปกอยูํกึงกลางของผ๎า กรณีสันปกชํารุดมากใช๎ไมํได๎ให๎ทาํสันปกใหม ํ โดยใช๎กระดาษการ๑ดตัดให๎มี
ขนาดเทํากับของเดิมใช๎มีดหรือกรรไกรตัดผ๎าออกให๎เป็นรอยบาก 

7.6 ทากาวบนผ๎าที่เตรียมไว๎ แล๎วนําปกแข็งของหนังสือทั้งสองแผํนติดเข๎ากับสันหนังสือ โดยเว๎น
ระยะรํองสันทั้งสองข๎างระหวํางปกหนังสือกับสันหนังสือ ประมาณ 1/4 นิ้ว เพื่อเป็นบานพับปิด-เปิดหนังสือ 
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พับผ๎าทั้งด๎านบนและด๎านลํางเข๎าติดกับด๎านในของปกให๎เรียบร๎อย ใช๎ไม๎เนียนรีดทับให๎แนํนและเรียบ 
ทิ้งไว๎จนแห๎ง 

7.7  นําปกหนังสือที่ผนึกกับสันปกหนังสือเรียบร๎อยแล๎ว มาเข๎ากับตัวหนังสือตํอไปตามวิธีเข๎าเลํม
หนังสือ 

การเข้าเล่มหนังสือ 
1. นําปกและตัวเลํมหนังสือมาวัดขนาดให๎พอดีทั้ง 2 ด๎าน เชื่อมตัวหนังสือเข๎ากับปกโดยใช๎กาว

ลาเท็กซ๑ผสมน้ําให๎เจือจางลง ทากาวลงบนใบรองปกทั้ง 2 ด๎าน (ทําทีละด๎าน) เพื่อติดกับปกหนังสือ จับ
ให๎แนํน ใช๎ไม๎เนียนรีดตรงรํองสันทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง  

2. นําเข๎าเครื่องอดัหนงัสือทิง้ไว๎ เพือ่หนงัสือและปกที่ซํอมใหมจํะได๎ตดิสนิทและแข็งแรง

สมุนไพร 

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช๎ทําเป็นยารักษาโรค โดยใช๎สํวนตําง ๆ ของพืช   ชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดพร๎อมกัน บางชนิดใช๎รับประทาน บางชนิดใช๎ทาหรือทําเป็นลูกประคบ ตัวอยําง เชํน  เชํน 
ใบชะพล ู มะขามปฺอม มะระขี้นก ตะไคร๎ ขิง ขํา หัวหอม ฟฺาทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล เป็นต๎น   

ยารักษาโรคปัจจุบันหลายขนานที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม มีที่มาจากการศึกษาวิจัยการใช๎        
พืชสมุนไพรพื้นบ๎าน ของกลุํมชนพื้นเมืองตามปูาเขาหรือในชนบท ที่ได๎รับการถํายทอดมาจาก       
บรรพบุรุษที่ได๎สังเกตวําพืชใดนํามาใช๎บําบัดโรคได๎ มีสรรพคุณอยํางไร รวมทั้งจากการเรียนรู๎          
ด๎วยประสบการณ๑และการทดลองแบบพื้นบ๎านที่ได๎ทั้งข๎อดีและข๎อผิดพลาด  

ความส าคัญของพืชสมุนไพร 
1. ความส าคัญในด้านสาธารณสุข

พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย๑รู๎จักนํามาใช๎เป็นประโยชน๑  เพื่อการรักษา
โรคภัยไข๎เจ็บตั้งแตํโบราณกาลแล๎ว  เชํน ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงวํามนุษย๑รู๎จักใช๎พืชสมุนไพรมากวํา 
6,000 ปี แตํหลังจากที่ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑  มีการพัฒนาเจริญก๎าวหน๎ามากขึ้น มีการสังเคราะห๑  และ
ผลิตยาจากสารเคมีในรูปที่ใช๎ประโยชน๑ได๎งําย สะดวกสบายในการใช๎มากกวําสมุนไพร ทําให๎ความนิยมใช๎
ยาสมุนไพรลดลงอยํางมาก ความรู๎และวิทยาการด๎านสมุนไพรจึงขาดชํวงการพัฒนาไป  

   ในปัจจุบันทั่วโลกตํางยอมรับวํา สารสกัดสมุนไพรให๎คุณประโยชน๑ดีกวํายาที่ เป็นสาร
สังเคราะห๑ทางเคมี และประเทศไทยเป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ๑ มีพืชตํางๆที่ใช๎เป็น
สมุนไพรได๎อยํางมากมายนับหมื่นชนิด  ขาดแตํเพียงการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร๑เทํานั้น 
ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู๎ด๎านพืชสมุนไพรจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและ
การแพทย๑แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ  
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(1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ๎านอันได๎แกํ การแพทย๑แผนไทย 
เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพื้นบ๎าน เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ไขปัญหา 
สุขภาพของชุมชน  

(2) สนับสนุนและสํงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช๎สมุนไพร การแพทย๑พื้นบ๎าน 
การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎อง เป็นระบบ และสามารถ
ประยุกต๑เข๎ากับการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได๎  

จึงอาจกลําวได๎วาํสมุนไพรสาํหรับสาธารณสุขมลูฐาน คือสมุนไพรที่ใช๎ในการสํงเสริมสขุภาพ
และการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปูวยเบื้องต๎น เพื่อให๎ประชาชนสามารถพึง่ตนเองไดม๎ากขึ้น  

2. ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ
พืชสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งทีห่ลายประเทศกําลังลงทุนสกัดหาตัวยาเพือ่รักษาโรค

ตําง ๆ และมีหลายประเทศที่นําสมุนไพรไทยไปปลูกและทําการค๎าขายแขํงกับประเทศไทย  สมุนไพร
หลายชนิดที่เราสํงออกเป็นรูปของวัตถุดิบคือ กระวาน ขมิ้นชัน เรํว เปล๎าน๎อย และมะขามเปียก เป็นต๎น  
ซึ่งสมุนไพรเหลํานี้ตลาดตํางประเทศยังคงมีความต๎องการอีกมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑จึงมี
โครงการวิจัยเพื่อหาความเป็นไปได๎ ในการพัฒนาคุณภาพและแหลํงปลูกสมุนไพรเพื่อสํงออก โดย
กําหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด คือ  มะขามแขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เรํว 
กระวาน ชะเอมเทศ ขมิ้น จันทร๑เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และน้ําผึ้ง  
ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

1. สามารถรักษาโรคบางชนดิได ๎โดยไมํต๎องใชย๎าแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนดิอาจมีราคาแพง และตอ๎ง
เสียคําใช๎จํายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได๎ยากในทอ๎งถิ่นนั้น

2. ให๎ผลการรักษาไดด๎ีใกล๎เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให๎ความปลอดภยัแกํผู๎ใช๎มากกวําแผน
ปัจจุบัน

3. สามารถหาไดง๎ํายในท๎องถิน่เพราะสํวนใหญํไดจ๎ากพืชซึง่มีอยูํทั่วไปทั้ง ในเมอืงและ ชนบท
4. มีราคาถกู สามารถประหยดัคําใชจ๎ํายในการซือ้ยาแผนปัจจุบัน ที่ตอ๎งสั่งซือ้จากตํางประเทศ

เป็นการลดการขาดดุลทางการค๎า
5. ใช๎เป็นยาบํารุงรักษาให๎รํางกายมีสุขภาพแข็งแรง
6. ใช๎เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได๎ เชํน กะเพรา โหระพา ขิง ขํา ตําลงึ
7. ใช๎ในการถนอมอาหารเชํน ลูกจันทร๑ ดอกจันทร๑และกานพลู
8. ใช๎ปรุงแตํง กลิ่น สี รส ของอาหาร เชํน ลกูจันทร๑ อบเชย พริกไทย ใช๎ปรุงแตํงกลิ่นอาหารพวก

ขนมปัง เนย ไส๎กรอก แฮม เบคอน
9. สามารถปลูกเป็นไม๎ประดับอาคารสถานที่ตําง ๆ ให๎สวยงาม เชํน คนู ชุมเหด็เทศ
10. ใช๎ปรุงเป็นเครื่องสําอางเพื่อเสรมิความงาม เชนํ วํานหางจระเข ๎ประคําดคีวาย
11. ใช๎เป็นยาฆําแมลงในสวนผัก, ผลไม๎ เชํน สะเดา ตะไครห๎อม ยาสูบ
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พับผ๎าทั้งด๎านบนและด๎านลํางเข๎าติดกับด๎านในของปกให๎เรียบร๎อย ใช๎ไม๎เนียนรีดทับให๎แนํนและเรียบ 
ทิ้งไว๎จนแห๎ง 

7.7  นําปกหนังสือที่ผนึกกับสันปกหนังสือเรียบร๎อยแล๎ว มาเข๎ากับตัวหนังสือตํอไปตามวิธีเข๎าเลํม
หนังสือ 

การเข้าเล่มหนังสือ 
1. นําปกและตัวเลํมหนังสือมาวัดขนาดให๎พอดีทั้ง 2 ด๎าน เชื่อมตัวหนังสือเข๎ากับปกโดยใช๎กาว

ลาเท็กซ๑ผสมน้ําให๎เจือจางลง ทากาวลงบนใบรองปกทั้ง 2 ด๎าน (ทําทีละด๎าน) เพื่อติดกับปกหนังสือ จับ
ให๎แนํน ใช๎ไม๎เนียนรีดตรงรํองสันทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง  

2. นําเข๎าเครื่องอดัหนงัสือทิง้ไว๎ เพือ่หนงัสือและปกที่ซํอมใหมจํะได๎ตดิสนิทและแข็งแรง

สมุนไพร 

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช๎ทําเป็นยารักษาโรค โดยใช๎สํวนตําง ๆ ของพืช   ชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดพร๎อมกัน บางชนิดใช๎รับประทาน บางชนิดใช๎ทาหรือทําเป็นลูกประคบ ตัวอยําง เชํน  เชํน 
ใบชะพล ู มะขามปฺอม มะระขี้นก ตะไคร๎ ขิง ขํา หัวหอม ฟฺาทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล เป็นต๎น   

ยารักษาโรคปัจจุบันหลายขนานที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม มีที่มาจากการศึกษาวิจัยการใช๎        
พืชสมุนไพรพื้นบ๎าน ของกลุํมชนพื้นเมืองตามปูาเขาหรือในชนบท ที่ได๎รับการถํายทอดมาจาก       
บรรพบุรุษที่ได๎สังเกตวําพืชใดนํามาใช๎บําบัดโรคได๎ มีสรรพคุณอยํางไร รวมทั้งจากการเรียนรู๎          
ด๎วยประสบการณ๑และการทดลองแบบพื้นบ๎านที่ได๎ทั้งข๎อดีและข๎อผิดพลาด  

ความส าคัญของพืชสมุนไพร 
1. ความส าคัญในด้านสาธารณสุข

พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย๑รู๎จักนํามาใช๎เป็นประโยชน๑  เพื่อการรักษา
โรคภัยไข๎เจ็บตั้งแตํโบราณกาลแล๎ว  เชํน ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงวํามนุษย๑รู๎จักใช๎พืชสมุนไพรมากวํา 
6,000 ปี แตํหลังจากที่ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑  มีการพัฒนาเจริญก๎าวหน๎ามากขึ้น มีการสังเคราะห๑  และ
ผลิตยาจากสารเคมีในรูปที่ใช๎ประโยชน๑ได๎งําย สะดวกสบายในการใช๎มากกวําสมุนไพร ทําให๎ความนิยมใช๎
ยาสมุนไพรลดลงอยํางมาก ความรู๎และวิทยาการด๎านสมุนไพรจึงขาดชํวงการพัฒนาไป  

   ในปัจจุบันทั่วโลกตํางยอมรับวํา สารสกัดสมุนไพรให๎คุณประโยชน๑ดีกวํายาที่ เป็นสาร
สังเคราะห๑ทางเคมี และประเทศไทยเป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ๑ มีพืชตํางๆที่ใช๎เป็น
สมุนไพรได๎อยํางมากมายนับหมื่นชนิด  ขาดแตํเพียงการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร๑เทํานั้น 
ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู๎ด๎านพืชสมุนไพรจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและ
การแพทย๑แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ  
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(1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ๎านอันได๎แกํ การแพทย๑แผนไทย 
เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพื้นบ๎าน เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ไขปัญหา 
สุขภาพของชุมชน  

(2) สนับสนุนและสํงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช๎สมุนไพร การแพทย๑พื้นบ๎าน 
การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎อง เป็นระบบ และสามารถ
ประยุกต๑เข๎ากับการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได๎  

จึงอาจกลําวได๎วาํสมุนไพรสาํหรับสาธารณสุขมลูฐาน คือสมุนไพรที่ใช๎ในการสํงเสริมสขุภาพ
และการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปูวยเบื้องต๎น เพื่อให๎ประชาชนสามารถพึง่ตนเองไดม๎ากขึ้น  

2. ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ
พืชสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งทีห่ลายประเทศกําลังลงทุนสกัดหาตัวยาเพือ่รักษาโรค

ตําง ๆ และมีหลายประเทศที่นําสมุนไพรไทยไปปลูกและทําการค๎าขายแขํงกับประเทศไทย  สมุนไพร
หลายชนิดที่เราสํงออกเป็นรูปของวัตถุดิบคือ กระวาน ขมิ้นชัน เรํว เปล๎าน๎อย และมะขามเปียก เป็นต๎น  
ซึ่งสมุนไพรเหลํานี้ตลาดตํางประเทศยังคงมีความต๎องการอีกมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑จึงมี
โครงการวิจัยเพื่อหาความเป็นไปได๎ ในการพัฒนาคุณภาพและแหลํงปลูกสมุนไพรเพื่อสํงออก โดย
กําหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด คือ  มะขามแขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เรํว 
กระวาน ชะเอมเทศ ขมิ้น จันทร๑เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และน้ําผึ้ง  
ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

1. สามารถรักษาโรคบางชนดิได ๎โดยไมํต๎องใชย๎าแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนดิอาจมีราคาแพง และตอ๎ง
เสียคําใช๎จํายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได๎ยากในทอ๎งถิ่นนั้น

2. ให๎ผลการรักษาไดด๎ีใกล๎เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให๎ความปลอดภยัแกํผู๎ใช๎มากกวําแผน
ปัจจุบัน

3. สามารถหาไดง๎ํายในท๎องถิน่เพราะสํวนใหญํไดจ๎ากพืชซึง่มีอยูํทั่วไปทั้ง ในเมอืงและ ชนบท
4. มีราคาถกู สามารถประหยดัคําใชจ๎ํายในการซือ้ยาแผนปัจจุบัน ที่ตอ๎งสั่งซือ้จากตํางประเทศ

เป็นการลดการขาดดุลทางการค๎า
5. ใช๎เป็นยาบํารุงรักษาให๎รํางกายมีสุขภาพแข็งแรง
6. ใช๎เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได๎ เชํน กะเพรา โหระพา ขิง ขํา ตําลงึ
7. ใช๎ในการถนอมอาหารเชํน ลูกจันทร๑ ดอกจันทร๑และกานพลู
8. ใช๎ปรุงแตํง กลิ่น สี รส ของอาหาร เชํน ลกูจันทร๑ อบเชย พริกไทย ใช๎ปรุงแตํงกลิ่นอาหารพวก

ขนมปัง เนย ไส๎กรอก แฮม เบคอน
9. สามารถปลูกเป็นไม๎ประดับอาคารสถานที่ตําง ๆ ให๎สวยงาม เชํน คนู ชุมเหด็เทศ
10. ใช๎ปรุงเป็นเครื่องสําอางเพื่อเสรมิความงาม เชนํ วํานหางจระเข ๎ประคําดคีวาย
11. ใช๎เป็นยาฆําแมลงในสวนผัก, ผลไม๎ เชํน สะเดา ตะไครห๎อม ยาสูบ

กระเพรา โหระพา ขงิ ขา่ ต�าลงึ
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12. เป็นพืชที่สามารถสํงออกทาํรายได๎ใหก๎ับประเทศ เชํน กระวาน ขมิ้นชัน  กระชาย
13. เปน็การอนุรกัษ๑มรดกไทยให๎ประชาชนในแตํละท๎องถิ่น รู๎จกัชํวยตนเองในการนําพืชสมุนไพรใน

ท๎องถิ่นของตนมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตามแบบแผนโบราณ
14. ทําให๎คนเห็นคุณคําและกลับมาดําเนินชีวิตใกลช๎ิดธรรมชาติยิ่งขึน้
15. ทําให๎เกดิความภมูิใจในวัฒนธรรม และคุณคําของความเป็นไทย

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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หน่วยที่ 6   งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  งานอดิเรก  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถนาํเสนองานอดิเรกที่ได๎ปฏิบัติ 

2. เนื้อหา
2.1  การทํางานอดิเรกตามความสนใจ 
2.2  การนําเสนองานอดเิรก 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  การนําเสนอผลงานงานอดิเรกของลกูเสือเป็นหมูํ 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ลูกเสือจดันิทรรศการงานอดิเรก
2) ผู๎กํากับลูกเสอืให๎ลกูเสือนําเสนอนิทรรศการงานอดิเรกที่ได๎ปฏิบัติเป็นระบบหมูํ

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง แยก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการทาํงาน 
5.2 ตรวจสอบผลงานที่ทําสาํเร็จ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ เข๎าใจตนเองและเหน็ใจผู๎อื่น รับผิดชอบตํอสังคม 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  รับผิดชอบ 
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ตำมควำมสนใจ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 

 เพลง 
ลูกเสือปลูกป่า 

 ฉันพอใจหนกัหนา สมเจตนาที่ไดม๎ารํวมงาน 
พวงมาลีนัน้มีสีเสริมพนัธุ๑ (ซ้ํา) คนดีนัน้โลกนิยม 
ชมดอกไม๎ในพนา 
เราทั้งหลายๆ  ชํวยบรรเทา 
เราลูกเสือสามัญ  อนุรกัษ๑ปูากนั 

ชมพฤกษาโขดเขา 
ความร๎อนเรําด๎วยการปลูกปูา 
เราทุกคนยึดมั่นสร๎างสรรค๑ชาติไทย 

ป่านี้มีวิหค 

 ปูานี้เขาวํามีวิหค 
มาชํวยกันๆชมไพร  
ปูานี้เขาวํามีความสุข  
มาก๎าวเดินๆชมไพร  

หมูํนกนับร๎อยพัน 
นะเพื่อนเอยให๎เพลิดเพลิน 
สนุกดังเชื้อเชิญ 
นะเพื่อนเอย วิไลตา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
หมาจิ้งจอกกับหน้ากาก 

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งลอบเข๎าไปหาอาหารในบ๎านของนักเลํนละคร เห็นหน๎ากากอันหนึ่งวางอยูํใน
ที่สูง ซึ่งหากไมํพิจารณาให๎ดกี็จะดเูหมือนมคีนกาํลังจ๎องมองลงมา ตอนแรกหมาจิ้งจอกตกใจเกือบจะโจน
หนี แตํรั้งสติไว๎ได๎ มันปีนขึ้นไปดูใกล๎ๆ จึงรู๎วําเป็นเพียงหน๎ากากที่มนุษย๑ใช๎สวมใสํตอนเลํนละคร  

หมาจิ้งจอกรําพึงกับตนเองวํา “หน๎ากากอันนี้มองดูภายนอกชํวงสวยสงํางามนําเกรงขาม
เหลือเกิน  แตํนําเสียดายที่ภายในนั้นกลวงและวํางเปลํา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราจะดูคนแตํเพียงเปลือกนอกไมํได๎ ควรพิจารณาถึงเนือ้ในหรอืสํวนประกอบ 
    อืน่ๆ ด๎วย เชํน บางคนดูภายนอกแสนดีแตจํิตใจกลับสกปรกเลวทราม บางคน 
    ตํอหน๎าแสดงทําทีรกัใครํช่ืนชมแตํลับหลังกบันินทาวําร๎าย บางคนดูทาํทางเป็น 
    ผู๎รอบร๎ูแตํความจริงไร๎สมอง
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แบบสอบถาม เรื่องการเล่นเกม ช้ัน  ป.4  -  ป.6 
คําอธิบาย : วงกลมรอบหัวขอ๎ที่ตรงกับความเหน็ของตนเอง  
1.  เคยเลํนเกมจากสือ่อิเล็คทรอนกิส๑ประเภทใดบ๎าง (เลือกตอบไดห๎ลายข๎อตามความเป็นจริง) 
 ก.  ไมํเคยเลํนเกม   ข.  เกมกด 
 ค.  เกมวีดีโอ    ง.  เกมคอมพิวเตอร๑ 
 จ.  เกมออนไลน๑    ฉ.  อื่นๆ  ........................................(ระบุ)  
2.  เลํนเกมชํวงเวลาใดบ๎าง (เลือกตอบไดห๎ลายข๎อตามความเป็นจริง) 
 ก.  กํอนมาโรงเรียน   ข.  เวลาเรียน 
 ค.  ชํวงเย็น หลงัเลิกเรียน  ง.  กลางคนื 
 จ.  วันหยุด     ฉ.  อื่นๆ........................................(ระบุ) 
3.  เวลาเฉลี่ยที่ใช๎ในการเลํนเกมแตํละครั้ง 
 ก.  น๎อยกวํา  1  ชั่วโมง    ข.  1  ชั่วโมง ถึง  3  ชั่วโมง 
 ค.  มากกวํา 3 ชั่วโมง แตํไมํถึง 5 ชั่วโมง  ง.  มากกวํา 5 ชั่วโมงขึน้ไป 
4.  จํานวนเงินทีใ่ช๎ในการเลนํเกมแตํละครั้ง  
 ก. น๎อยกวํา  10  บาท     ข. 10  บาท ถึง 30 บาท 
 ค. มากกวํา 30 บาท แตํไมํถึง 50 บาท ง.  มากกวํา 50 บาทขึ้นไป 
 จ. อื่นๆ  ระบุ........................ 
5.  เหตุผลที่ชอบเลํนเกม (เลือกตอบได๎หลายขอ๎ตามความเป็นจริง) 
 ก.  สนุก  เพลิดเพลิน   ข.  อยากเอาชนะ 
 ค.  จะได๎เข๎ากับเพื่อนได๎   ง.  ชอบตรงความตื่นเตน๎  หวาดเสยีว 
 จ.  เหงาไมํรู๎จะทาํอะไร   ฉ.  อื่นๆ  ระบุ................................... 
6.  เกมที่เคยเลํนมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ๎าง (เลือกตอบไดห๎ลายข๎อตามความเป็นจริง) 
 ก.  ตํอสู๎  เอาชนะ    ข.  บู๏ล๎างผลาญ  ด๎วยอาวุธนานาชนดิ 
 ค.  แขํงขนัประลองความเร็ว  ง.  ผจญภัย  ตืน่เต๎น  หวาดเสียว 
 จ.  อื่นๆ  ระบุ........................................................................................................ 
7.  เคยมกีารกระทาํใดบ๎างในข๎อตอํไปนี ้(เลือกตอบได๎หลายขอ๎ตามความเป็นจริง) 
 ก.  เลํนเกมเพลินจนลืมกินขา๎ว  ข.  นอนดึกเพราะเลํนเกมติดพัน 
 ค.  เลํนเกมจนลมืทําการบ๎าน  ง.  เลํนเกมตืน่เต๎นหวาดเสียวจนเก็บไปฝัน 
 จ.  อื่นๆ  ระบุ.......................................................................................................... 
8.  นักเรียนคิดวําตนเองติดเกมหรือไมํ  เพราะอะไร 
 ก.  ติด     ข.  ไมํตดิ 
 เหตุผล................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................ 
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 เพลง 
ลูกเสือปลูกป่า 

 ฉันพอใจหนกัหนา สมเจตนาที่ไดม๎ารํวมงาน 
พวงมาลีนัน้มีสีเสริมพนัธุ๑ (ซ้ํา) คนดีนัน้โลกนิยม 
ชมดอกไม๎ในพนา 
เราทั้งหลายๆ  ชํวยบรรเทา 
เราลูกเสือสามัญ  อนุรกัษ๑ปูากนั 

ชมพฤกษาโขดเขา 
ความร๎อนเรําด๎วยการปลูกปูา 
เราทุกคนยึดมั่นสร๎างสรรค๑ชาติไทย 

ป่านี้มีวิหค 

 ปูานี้เขาวํามีวิหค 
มาชํวยกันๆชมไพร  
ปูานี้เขาวํามีความสุข  
มาก๎าวเดินๆชมไพร  

หมูํนกนับร๎อยพัน 
นะเพื่อนเอยให๎เพลิดเพลิน 
สนุกดังเชื้อเชิญ 
นะเพื่อนเอย วิไลตา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
หมาจิ้งจอกกับหน้ากาก 

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งลอบเข๎าไปหาอาหารในบ๎านของนักเลํนละคร เห็นหน๎ากากอันหนึ่งวางอยูํใน
ที่สูง ซึ่งหากไมํพิจารณาให๎ดกี็จะดเูหมือนมคีนกาํลังจ๎องมองลงมา ตอนแรกหมาจิ้งจอกตกใจเกือบจะโจน
หนี แตํรั้งสติไว๎ได๎ มันปีนขึ้นไปดูใกล๎ๆ จึงรู๎วําเป็นเพียงหน๎ากากที่มนุษย๑ใช๎สวมใสํตอนเลํนละคร  

หมาจิ้งจอกรําพึงกับตนเองวํา “หน๎ากากอันนี้มองดูภายนอกชํวงสวยสงํางามนําเกรงขาม
เหลือเกิน  แตํนําเสียดายที่ภายในนั้นกลวงและวํางเปลํา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราจะดูคนแตํเพียงเปลือกนอกไมํได๎ ควรพิจารณาถึงเนือ้ในหรอืสํวนประกอบ 
    อืน่ๆ ด๎วย เชํน บางคนดูภายนอกแสนดีแตจํิตใจกลับสกปรกเลวทราม บางคน 
    ตํอหน๎าแสดงทําทีรกัใครํช่ืนชมแตํลับหลังกบันินทาวําร๎าย บางคนดูทาํทางเป็น 
    ผู๎รอบร๎ูแตํความจริงไร๎สมอง
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แบบสอบถาม เรื่องการเล่นเกม ช้ัน  ป.4  -  ป.6 
คําอธิบาย : วงกลมรอบหัวขอ๎ที่ตรงกับความเหน็ของตนเอง  
1.  เคยเลํนเกมจากสือ่อิเล็คทรอนกิส๑ประเภทใดบ๎าง (เลือกตอบไดห๎ลายข๎อตามความเป็นจริง) 
 ก.  ไมํเคยเลํนเกม   ข.  เกมกด 
 ค.  เกมวีดีโอ    ง.  เกมคอมพิวเตอร๑ 
 จ.  เกมออนไลน๑    ฉ.  อื่นๆ  ........................................(ระบุ)  
2.  เลํนเกมชํวงเวลาใดบ๎าง (เลือกตอบไดห๎ลายข๎อตามความเป็นจริง) 
 ก.  กํอนมาโรงเรียน   ข.  เวลาเรียน 
 ค.  ชํวงเย็น หลงัเลิกเรียน  ง.  กลางคนื 
 จ.  วันหยุด     ฉ.  อื่นๆ........................................(ระบุ) 
3.  เวลาเฉลี่ยที่ใช๎ในการเลํนเกมแตํละครั้ง 
 ก.  น๎อยกวํา  1  ชั่วโมง    ข.  1  ชั่วโมง ถึง  3  ชั่วโมง 
 ค.  มากกวํา 3 ชั่วโมง แตํไมํถึง 5 ชั่วโมง  ง.  มากกวํา 5 ชั่วโมงขึน้ไป 
4.  จํานวนเงินทีใ่ช๎ในการเลนํเกมแตํละครั้ง  
 ก. น๎อยกวํา  10  บาท     ข. 10  บาท ถึง 30 บาท 
 ค. มากกวํา 30 บาท แตํไมํถึง 50 บาท ง.  มากกวํา 50 บาทขึ้นไป 
 จ. อื่นๆ  ระบุ........................ 
5.  เหตุผลที่ชอบเลํนเกม (เลือกตอบได๎หลายขอ๎ตามความเป็นจริง) 
 ก.  สนุก  เพลิดเพลิน   ข.  อยากเอาชนะ 
 ค.  จะได๎เข๎ากับเพื่อนได๎   ง.  ชอบตรงความตื่นเตน๎  หวาดเสยีว 
 จ.  เหงาไมํรู๎จะทาํอะไร   ฉ.  อื่นๆ  ระบุ................................... 
6.  เกมที่เคยเลํนมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ๎าง (เลือกตอบไดห๎ลายข๎อตามความเป็นจริง) 
 ก.  ตํอสู๎  เอาชนะ    ข.  บู๏ล๎างผลาญ  ด๎วยอาวุธนานาชนดิ 
 ค.  แขํงขนัประลองความเร็ว  ง.  ผจญภัย  ตืน่เต๎น  หวาดเสียว 
 จ.  อื่นๆ  ระบุ........................................................................................................ 
7.  เคยมกีารกระทาํใดบ๎างในข๎อตอํไปนี ้(เลือกตอบได๎หลายขอ๎ตามความเป็นจริง) 
 ก.  เลํนเกมเพลินจนลืมกินขา๎ว  ข.  นอนดึกเพราะเลํนเกมติดพัน 
 ค.  เลํนเกมจนลมืทําการบ๎าน  ง.  เลํนเกมตืน่เต๎นหวาดเสียวจนเก็บไปฝัน 
 จ.  อื่นๆ  ระบุ.......................................................................................................... 
8.  นักเรียนคิดวําตนเองติดเกมหรือไมํ  เพราะอะไร 
 ก.  ติด     ข.  ไมํตดิ 
 เหตุผล................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................ 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
132
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 139 

 

แบบรายงานผลการส ารวจ 
 
ผลการสํารวจนกัเรียนช้ัน.....................จํานวนทั้งหมด.....................คน 
1. เคยเลํนเกมจากสื่ออิเล็คทรอนิกส๑ประเภทใด 

ก. ไมํเคยเลํนเกมเลย  .............คน     ข. เคยเลํนเกมกด.............................คน   
ค. เคยเลํนเกมวีดีโอ.................คน           ง.  เคยเลํนเกมคอมพิวเตอร๑..............คน   
จ. เคยเลํนเกมออนไลน๑............คน           ฉ. อื่น ๆ ระบุ............................จํานวน..............คน 

2. เลํนเกมชํวงเวลาใดบ๎าง 
ก.  กํอนมาโรงเรียน.......... คน  ข.  เวลาเรียน.........คน 
ค.  ชํวงเย็น หลงัเลิกเรียน.........คน ง.  กลางคนื.........คน 
จ.  วันหยุด.........คน   ฉ.  อื่นๆ ระบุ.............................จํานวน............คน 

3. เวลาเฉลี่ยที่ใช๎ในการเลํนเกมแตํละครั้ง    
ก. น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง..........คน        ข. 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง..........คน   
ค. มากกวํา 3 ชั่วโมงแตํไมํถึง 5 ชั่วโมง..คน ง. มากกวํา 5 ชั่วโมงขึ้นไป.............คน 

4.  จํานวนเงินทีใ่ช๎ในการเลนํเกมแตํละครั้ง 
ก. น๎อยกวํา 10 บาท..........คน    ข. 10 บาท ถึง 30 บาท..............คน              
ค. มากกวํา 30 บาท แตํไมํถึง 50 บาท...คน ง. มากกวํา 50 บาทขึ้นไป..........คน 
จ. อื่นๆ ระบุ................. จํานวน..............คน 

5.  เหตุผลที่ชอบเลํนเกม       
ก. สนุก เพลิดเพลนิ.....................คน  ข. อยากเอาชนะ.....................คน  
ค. จะได๎เข๎ากับเพื่อนได๎................คน  ง. ชอบตรงความตื่นเตน๎  หวาดเสียว........คน 
จ. เหงาไมํรู๎จะทําอะไร......................คน  ฉ. อื่นๆ ระบุ ...................จํานวน. 

6.  เกมที่เคยเลํนมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ๎าง 
ก. ตํอสู๎  เอาชนะ......................คน  ข. บู๏ล๎างผลาญ  ด๎วยอาวุธนานาชนดิ........คน 
ค. แขํงขันประลองความเร็ว................คน  ง. ผจญภัย  ตื่นเต๎น  หวาดเสยีว..............คน  
จ. อื่นๆ ระบุ...............จํานวน.............คน 

7.  เคยมกีารกระทาํใดบ๎างในข๎อตอํไปนี้ 
ก. เลํนเกมเพลินจนลืมกนิข๎าว..........คน   
ข. นอนดกึเพราะเลํนเกมติดพนั.............คน   
ค. เลํนเกมจนลืมทําการบ๎าน.........คน   
ง. เลํนเกมตื่นเตน๎หวาดเสียว จนเก็บไปฝัน..............คน     
จ. อื่นๆ ระบุ...........................................................................จํานวน.............คน 

8.  คิดวําตนเองติดเกม.............คน     ไมํติดเกม....................คน 
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9. เหตุผลของคนที่บอกวําตดิเกม ได๎แกํ
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
10. เหตุผลของคนที่บอกวําไมํตดิเกม  ได๎แกํ
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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แบบรายงานผลการส ารวจ 
 
ผลการสํารวจนกัเรียนช้ัน.....................จํานวนทั้งหมด.....................คน 
1. เคยเลํนเกมจากสื่ออิเล็คทรอนิกส๑ประเภทใด 

ก. ไมํเคยเลํนเกมเลย  .............คน     ข. เคยเลํนเกมกด.............................คน   
ค. เคยเลํนเกมวีดีโอ.................คน           ง.  เคยเลํนเกมคอมพิวเตอร๑..............คน   
จ. เคยเลํนเกมออนไลน๑............คน           ฉ. อื่น ๆ ระบุ............................จํานวน..............คน 

2. เลํนเกมชํวงเวลาใดบ๎าง 
ก.  กํอนมาโรงเรียน.......... คน  ข.  เวลาเรียน.........คน 
ค.  ชํวงเย็น หลงัเลิกเรียน.........คน ง.  กลางคนื.........คน 
จ.  วันหยุด.........คน   ฉ.  อื่นๆ ระบุ.............................จํานวน............คน 

3. เวลาเฉลี่ยที่ใช๎ในการเลํนเกมแตํละครั้ง    
ก. น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง..........คน        ข. 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง..........คน   
ค. มากกวํา 3 ชั่วโมงแตํไมํถึง 5 ชั่วโมง..คน ง. มากกวํา 5 ชั่วโมงขึ้นไป.............คน 

4.  จํานวนเงินทีใ่ช๎ในการเลนํเกมแตํละครั้ง 
ก. น๎อยกวํา 10 บาท..........คน    ข. 10 บาท ถึง 30 บาท..............คน              
ค. มากกวํา 30 บาท แตํไมํถึง 50 บาท...คน ง. มากกวํา 50 บาทขึ้นไป..........คน 
จ. อื่นๆ ระบุ................. จํานวน..............คน 

5.  เหตุผลที่ชอบเลํนเกม       
ก. สนุก เพลิดเพลนิ.....................คน  ข. อยากเอาชนะ.....................คน  
ค. จะได๎เข๎ากับเพื่อนได๎................คน  ง. ชอบตรงความตื่นเตน๎  หวาดเสียว........คน 
จ. เหงาไมํรู๎จะทําอะไร......................คน  ฉ. อื่นๆ ระบุ ...................จํานวน. 

6.  เกมที่เคยเลํนมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ๎าง 
ก. ตํอสู๎  เอาชนะ......................คน  ข. บู๏ล๎างผลาญ  ด๎วยอาวุธนานาชนดิ........คน 
ค. แขํงขันประลองความเร็ว................คน  ง. ผจญภัย  ตื่นเต๎น  หวาดเสยีว..............คน  
จ. อื่นๆ ระบุ...............จํานวน.............คน 

7.  เคยมกีารกระทาํใดบ๎างในข๎อตอํไปนี้ 
ก. เลํนเกมเพลินจนลืมกนิข๎าว..........คน   
ข. นอนดกึเพราะเลํนเกมติดพนั.............คน   
ค. เลํนเกมจนลืมทําการบ๎าน.........คน   
ง. เลํนเกมตื่นเตน๎หวาดเสียว จนเก็บไปฝัน..............คน     
จ. อื่นๆ ระบุ...........................................................................จํานวน.............คน 

8.  คิดวําตนเองติดเกม.............คน     ไมํติดเกม....................คน 
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9. เหตุผลของคนที่บอกวําตดิเกม ได๎แกํ
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
10. เหตุผลของคนที่บอกวําไมํตดิเกม  ได๎แกํ
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที ่7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ    
แผนการจัดกิจกรรมที่  22  การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
ลูกเสือสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืได๎ 

2. เนื้อหา
คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
3.2 ใบความรู๎  เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือทบทวนคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื
(2) มอบหมายงานให๎ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกันคิดการแสดงบทบาทสมมุติ หมูํละ 1 เรื่อง

ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตประจําวัน ที่สอดคล๎องกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ข๎อใด
ข๎อหนึ่ง หรือหลายข๎อ โดยสํงตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดงบทบาทสมมุติ จน
ให๎ลูกเสือหมูํอื่นทายวําสอดคล๎องกับกฎของลูกเสือข๎อใด แล๎วจึงเฉลยพร๎อมอธิบาย
เพิ่มเติม 

(3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปการปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎
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    (1)  ให๎ลูกเสือแตํละหมูํที่ยังไมํได๎แสดง สํงตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดง  
บทบาทสมมุติจบ ให๎ลูกเสือหมูํอื่น ทายวําสอดคล๎องกับกฎของลูกเสือข๎อใด แล๎วหมูํ
ที่แสดงจึงเฉลย พร๎อมอธิบายเพิ่มเติม จนครบทุกหมูํ  

    (2)  ผู๎กํากับลูกเสอือธิบายสรุปขอ๎คิด 
   4)  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5)  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตการทาํงานระบบหมูํ  การทําหน๎าทีผู่๎นําและสมาชิกทีด่ีของกลุมํ 
 5.2  ตรวจสอบ  ความเข๎าใจเรื่องคําปฏิญาณและกฎลูกเสือที่บูรณาการกับชีวิตจริง 
 
6.  คุณธรรม 
 6.1  รับผิดชอบ 
 6.2  อดุมการณ๑คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 เพลง 

กฎของลูกเสือ 
   กฎที่หนึ่ง  พึงจําให๎ดี ลูกเสือต๎องมีเกียรติเชื่อถือได๎ 
   กฎที่สอง  นั้นรองลงไป ต๎องจงภักดีในผู๎มพีระคุณ 
   กฎที่สาม  นั้นบําเพ็ญบุญ ชํวยเหลือเกือ้กูล เพื่อประโยชน๑เรื่อยไป  
                  นะเธอ อยําลมื อยาํลืม นะ นะ นะเธอ อยาํลืม อยําลืม 
   กฎที่สี่  อันนี้นาํคิด ลูกเสอืเป็นมิตรกับทั่วไป  
   กฎที่ห๎า  ทํานวําเอาไว๎ มารยาทนั้นไซร๎  กราบไหว๎งาม ๆ 
   กฎที่หก  นรกไมํตาม ลกูเสือมีความกรุณาสัตว๑มนั 
              นะเธอ อยําลมื อยาํลืม นะ นะ นะเธอ อยาํลืม อยําลืม 
   กฎที่เจ็ด  จงเชื่อจงฟงั ในคําสั่งโดยดุษฎี 
   กฎที่แปด  ยิ้ม ๆ ไว๎ซี ลกูเสือตอ๎งมนี้ําอดน้ําทน 
   กฎที่เก๎า  ออมไว๎หน๎ามล ถึงคราวอับจน เงินทองมากมี 
   กฎที่สิบ  ประพฤติจงดี ทั้งกายวจ ีมโนพรอ๎มกัน 
 

คณุธรรม จริยธรรม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที ่7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ    
แผนการจัดกิจกรรมที่  22  การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
ลูกเสือสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืได๎ 

2. เนื้อหา
คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
3.2 ใบความรู๎  เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือทบทวนคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื
(2) มอบหมายงานให๎ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกันคิดการแสดงบทบาทสมมุติ หมูํละ 1 เรื่อง

ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตประจําวัน ที่สอดคล๎องกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ข๎อใด
ข๎อหนึ่ง หรือหลายข๎อ โดยสํงตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดงบทบาทสมมุติ จน
ให๎ลูกเสือหมูํอื่นทายวําสอดคล๎องกับกฎของลูกเสือข๎อใด แล๎วจึงเฉลยพร๎อมอธิบาย
เพิ่มเติม 

(3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปการปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎
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    (1)  ให๎ลูกเสือแตํละหมูํที่ยังไมํได๎แสดง สํงตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดง  
บทบาทสมมุติจบ ให๎ลูกเสือหมูํอื่น ทายวําสอดคล๎องกับกฎของลูกเสือข๎อใด แล๎วหมูํ
ที่แสดงจึงเฉลย พร๎อมอธิบายเพิ่มเติม จนครบทุกหมูํ  

    (2)  ผู๎กํากับลูกเสอือธิบายสรุปขอ๎คิด 
   4)  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5)  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตการทาํงานระบบหมูํ  การทําหน๎าทีผู่๎นําและสมาชิกทีด่ีของกลุมํ 
 5.2  ตรวจสอบ  ความเข๎าใจเรื่องคําปฏิญาณและกฎลูกเสือที่บูรณาการกับชีวิตจริง 
 
6.  คุณธรรม 
 6.1  รับผิดชอบ 
 6.2  อดุมการณ๑คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 เพลง 

กฎของลูกเสือ 
   กฎที่หนึ่ง  พึงจําให๎ดี ลูกเสือต๎องมีเกียรติเชื่อถือได๎ 
   กฎที่สอง  นั้นรองลงไป ต๎องจงภักดีในผู๎มพีระคุณ 
   กฎที่สาม  นั้นบําเพ็ญบุญ ชํวยเหลือเกือ้กูล เพื่อประโยชน๑เรื่อยไป  
                  นะเธอ อยําลมื อยาํลืม นะ นะ นะเธอ อยาํลืม อยําลืม 
   กฎที่สี่  อันนี้นาํคิด ลูกเสอืเป็นมิตรกับทั่วไป  
   กฎที่ห๎า  ทํานวําเอาไว๎ มารยาทนั้นไซร๎  กราบไหว๎งาม ๆ 
   กฎที่หก  นรกไมํตาม ลกูเสือมีความกรุณาสัตว๑มนั 
              นะเธอ อยําลมื อยาํลืม นะ นะ นะเธอ อยาํลืม อยําลืม 
   กฎที่เจ็ด  จงเชื่อจงฟงั ในคําสั่งโดยดุษฎี 
   กฎที่แปด  ยิ้ม ๆ ไว๎ซี ลกูเสือตอ๎งมนี้ําอดน้ําทน 
   กฎที่เก๎า  ออมไว๎หน๎ามล ถึงคราวอับจน เงินทองมากมี 
   กฎที่สิบ  ประพฤติจงดี ทั้งกายวจ ีมโนพรอ๎มกัน 
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 เกม 
หาคู่ 

วิธีเลํน ให๎ลูกเสือยืนเป็นวงกลม วงซ๎อนกัน โดยยืนหันหน๎าเข๎าหากัน แล๎วจําไว๎วําคูํของตน 
คือใคร ให๎วงกลมทั้งสองทําขวาหัน แล๎วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดวิทยุหรือ ให๎ลูกเสือ     
ร๎องเพลงงํายๆ ตามที่ผู๎กํากับกําหนด) เมื่อผู๎กํากับเปูานกหวีด ให๎ลูกเสือหาคูํของตนเองเมื่อเจอแล๎ว    
ให๎จับมือนั่งลง คูํที่หาคูํช๎าที่สุด จะต๎องออกจากการแขํงขัน เสร็จแล๎วเริ่มต๎นใหมํ คูํที่เหลือเป็นคูํสุดท๎าย
จะเป็นผู๎ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ลูกชายทั้งเก้า 

เศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายเก๎าคน ครั้นแกํเฒําก็รู๎จักเป็นหํวงทรัพย๑สินของตนเองและอนาคตของลูกๆ 
วันหนึ่งเศรษฐีได๎เรียกลูกทั้งเก๎ามาพบแล๎วบอกวํา  พํอจะทดสอบวําใครเหมาะสมที่จะเป็นผู๎ดูแลสมบัติ
หลังจากที่พํอได๎ตายแล๎ว เศรษฐีกําเมล็ดถั่วไว๎แล๎วพูดกับลูกวํา เจ๎าจงนําเมล็ดถั่วฝักยาวไปปลูกและ
บํารุงรักษาให๎ดีที่สุด  หากเมล็ดถั่วของผู๎ใดงอกงามให๎ฝักอวบอ๎วนสมบูรณ๑  พํอจะตัดสินให๎ผู๎นั้นเป็นผู๎ดูแล
ทรัพย๑สมบัติของพํอตํอไป แล๎วลูกชายทั้งเก๎าก็รับถั่วไปคนละเม็ดแล๎วย๎ายไปปลูกที่ทางของตน 

ครั้นได๎เวลาถั่วออกฝัก ก็อวบอ๎วนสมบรูณ๑เหมือนๆ กันทุกคน  มีแตํลูกชายคนสุดท๎ายเทํานั้นที่
ไมํได๎นําฝักถั่วของตนเองมาให๎พํอดู  เศรษฐีสงสัยจึงถามวํา  เจ๎าสุทธิไหนลํะถั่วที่เป็นผลผลิตของ         
เจ๎าเศรษฐีถาม  เจ๎าสุทธิคุกเขําลงข๎างพํอ  ผมเอาเมล็ดถั่วที่พํอให๎ไปปลูกดูแลรักษาอยํางดี   แตํเทําไรก็
ไมํยอมแตกหนํอขึ้นเป็นต๎น  แทนที่เศรษฐีจะตําหนิ กลับหัวเราะ ฮํา  ฮํา ุ. ดีมากลูกเอ๐ย  เจ๎าเป็นคนดี  
มีความชื่อสัตย๑ สํวนพี่ทั้งแปดคนล๎วนแยํพอๆ กัน 

พูดจบเศรษฐีก็เอื้อมมือลูบหัวสุทธิลูกชายคนสุดท๎อง แล๎วประกาศความจริงให๎ลูกที่ดี  มีความ
ซื่อสัตย๑มารับภาระรักษาสมบัติสืบทอดตํอไป ซึ่งที่จริงแล๎วเมล็ดถั่วที่เศรษฐีให๎ลูกๆ ไปปลูกนั้น  ถูกนําไป
คั่วจนสุกกํอนแล๎ว  จะปลูกขึ้นได๎อยํางไร  ดังนั้นลูกทั้งแปดของเศรษฐีก็พากันตบตาผู๎เป็นพํอ  ด๎วยการนํา
เมล็ดถั่วพันธ๑ดีๆ มาปลูก     มีแตํสุทธิลูกชายคนเล็กของเศรษฐีเทํานั้น  ดั้งนั้นเขาจึงได๎รับการแตํงตั้งให๎
เป็นผู๎ดูแลมรดกตั้งแตํนั้นมา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความซื่อสัตย๑สุจริตเป็นคณุสมบัติที่สําคัญทีสุ่ดสาํหรับคนที่จะทํางานเพื่อสํวนรวม 

ความโลภและความริษยา 
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล๎ว มีชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ๎านกัน วันหนึ่งได๎ชวนกันไปเฝฺาเทพจูปี

เตอร๑หรือซีอุสผู๎เป็นราชาแหํงเทพเจ๎าทั้งปวง เทพจูปีเตอร๑รู๎วําชายคนแรกนั้นเป็นคนที่มีแตํความโลภ 
สํวนชายอีกคนหนึ่งในใจของเขามีแตํความริษยา เพื่อเป็นการสั่งสอนและลงโทษ เทพจูปีเตอร๑จึง

อนุญาตให๎ทั้งชายสองนึกขอพรในใจได๎ตามปรารถนาแตํมีข๎อแม๎วําทํานจะบันดาลให๎อีกคนหนึ่งได๎รับพร
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เป็นสองเทําของผู๎ที่ขอ “ข๎าต๎องการเพชรนิลจินดาและทองคําเต็มห๎อง”ชายผู๎มีความโลภนึกขอพรเป็นคน
แรก แตํแล๎วเขาก็ต๎องเสียใจเพราะเพิ่งนึกได๎วําเพื่อนของตนจะต๎องได๎เพชรนิลจินดาถึงสองห๎องแม๎จะ   
สมปรารถนาชายผู๎มีความโลภก็หาความสุขใจมิได๎แม๎แตํน๎อย สํวนชายอีกคนหนึ่งไมํรู๎วําบัดนี้ตนเอง
กลายเป็นมหาเศรษฐีไปโดยบังเอิญเพราะความโลภของเพื่อนบ๎านเขาคิดแตํวําไมํอยากให๎เพื่อนของตน
เสวยสุขกับพรที่ได๎รับจากเทพเจ๎าจึงขอพรให๎ตัวเองตาบอดข๎างหนึ่ง เพื่อให๎ชายผู๎มีความโลภตาบอดสองข๎าง 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภและความริษยา เป็นหนทางไปสูํความวิบัติ 

ใบความรู้ 
ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 

ค าปฏิญาณลูกเสือสามัญ  3  ขอ๎ ด๎วยเกียรตขิองขา๎ ขา๎ขอสัญญาวํา 
ข๎อ  1  ข๎าจะจงรักภักดีตอํชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย๑  

(ความหมาย – ลูกเสือจะต๎องมีความศรัทธา เชื่อมั่นในชาต ิศาสนาและพระมหากษัตริย๑ของ
ตน เคารพเทิดทนูทั้ง  3  สถาบันด๎วยความซือ่สตัย๑) 

ข๎อ  2  ข๎าจะชํวยเหลือผู๎อืน่ทุกเมื่อ  
(ความหมาย – ลูกเสือจะต๎องประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอผู๎อื่นในทุกโอกาสทุกสถานการณ๑ 
เทําที่จะทําได๎ โดยเริ่มตั้งแตํครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก) 

ข๎อ  3  ข๎าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
(ความหมาย - ลูกเสือต๎องปฏิบัติตนตามกฎ 10 ข๎อ ของลูกเสือซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวให๎ลูกเสือ
ปฏิบัติแตํสิ่งดีงาม) 

กฎของลูกเสือมี 10 ข้อ ดังนี้คือ 
1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถอืได๎
2. ลูกเสือมคีวามจงรักภักดีตอํชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และซื่อตรงตํอผู๎มพีระคุณ
3. ลูกเสือมหีน๎าที่กระทําตนให๎เป็นประโยชน๑และชํวยเหลือผู๎อื่น
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทกุคนและเป็นพี่น๎องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
5. ลูกเสือเป็นผู๎สภุาพเรยีบร๎อย
6. ลูกเสือมคีวามเมตตากรุณาตํอสัตว๑
7. ลูกเสือเชื่อฟังคาํสั่งของบิดา มารดา และผู๎บังคับบัญชาด๎วยความเคารพ
8. ลูกเสือมิใจรําเริงและไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก
9. ลูกเสือเป็นผู๎มัธยัสถ๑
10. ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ
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 เกม 
หาคู่ 

วิธีเลํน ให๎ลูกเสือยืนเป็นวงกลม วงซ๎อนกัน โดยยืนหันหน๎าเข๎าหากัน แล๎วจําไว๎วําคูํของตน 
คือใคร ให๎วงกลมทั้งสองทําขวาหัน แล๎วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดวิทยุหรือ ให๎ลูกเสือ     
ร๎องเพลงงํายๆ ตามที่ผู๎กํากับกําหนด) เมื่อผู๎กํากับเปูานกหวีด ให๎ลูกเสือหาคูํของตนเองเมื่อเจอแล๎ว    
ให๎จับมือนั่งลง คูํที่หาคูํช๎าที่สุด จะต๎องออกจากการแขํงขัน เสร็จแล๎วเริ่มต๎นใหมํ คูํที่เหลือเป็นคูํสุดท๎าย
จะเป็นผู๎ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ลูกชายทั้งเก้า 

เศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายเก๎าคน ครั้นแกํเฒําก็รู๎จักเป็นหํวงทรัพย๑สินของตนเองและอนาคตของลูกๆ 
วันหนึ่งเศรษฐีได๎เรียกลูกทั้งเก๎ามาพบแล๎วบอกวํา  พํอจะทดสอบวําใครเหมาะสมที่จะเป็นผู๎ดูแลสมบัติ
หลังจากที่พํอได๎ตายแล๎ว เศรษฐีกําเมล็ดถั่วไว๎แล๎วพูดกับลูกวํา เจ๎าจงนําเมล็ดถั่วฝักยาวไปปลูกและ
บํารุงรักษาให๎ดีที่สุด  หากเมล็ดถั่วของผู๎ใดงอกงามให๎ฝักอวบอ๎วนสมบูรณ๑  พํอจะตัดสินให๎ผู๎นั้นเป็นผู๎ดูแล
ทรัพย๑สมบัติของพํอตํอไป แล๎วลูกชายทั้งเก๎าก็รับถั่วไปคนละเม็ดแล๎วย๎ายไปปลูกที่ทางของตน 

ครั้นได๎เวลาถั่วออกฝัก ก็อวบอ๎วนสมบรูณ๑เหมือนๆ กันทุกคน  มีแตํลูกชายคนสุดท๎ายเทํานั้นที่
ไมํได๎นําฝักถั่วของตนเองมาให๎พํอดู  เศรษฐีสงสัยจึงถามวํา  เจ๎าสุทธิไหนลํะถั่วที่เป็นผลผลิตของ         
เจ๎าเศรษฐีถาม  เจ๎าสุทธิคุกเขําลงข๎างพํอ  ผมเอาเมล็ดถั่วที่พํอให๎ไปปลูกดูแลรักษาอยํางดี   แตํเทําไรก็
ไมํยอมแตกหนํอขึ้นเป็นต๎น  แทนที่เศรษฐีจะตําหนิ กลับหัวเราะ ฮํา  ฮํา ุ. ดีมากลูกเอ๐ย  เจ๎าเป็นคนดี  
มีความชื่อสัตย๑ สํวนพี่ทั้งแปดคนล๎วนแยํพอๆ กัน 

พูดจบเศรษฐีก็เอื้อมมือลูบหัวสุทธิลูกชายคนสุดท๎อง แล๎วประกาศความจริงให๎ลูกที่ดี  มีความ
ซื่อสัตย๑มารับภาระรักษาสมบัติสืบทอดตํอไป ซึ่งที่จริงแล๎วเมล็ดถั่วที่เศรษฐีให๎ลูกๆ ไปปลูกนั้น  ถูกนําไป
คั่วจนสุกกํอนแล๎ว  จะปลูกขึ้นได๎อยํางไร  ดังนั้นลูกทั้งแปดของเศรษฐีก็พากันตบตาผู๎เป็นพํอ  ด๎วยการนํา
เมล็ดถั่วพันธ๑ดีๆ มาปลูก     มีแตํสุทธิลูกชายคนเล็กของเศรษฐีเทํานั้น  ดั้งนั้นเขาจึงได๎รับการแตํงตั้งให๎
เป็นผู๎ดูแลมรดกตั้งแตํนั้นมา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความซื่อสัตย๑สุจริตเป็นคณุสมบัติที่สําคัญทีสุ่ดสาํหรับคนที่จะทํางานเพื่อสํวนรวม 

ความโลภและความริษยา 
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล๎ว มีชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ๎านกัน วันหนึ่งได๎ชวนกันไปเฝฺาเทพจูปี

เตอร๑หรือซีอุสผู๎เป็นราชาแหํงเทพเจ๎าทั้งปวง เทพจูปีเตอร๑รู๎วําชายคนแรกนั้นเป็นคนที่มีแตํความโลภ 
สํวนชายอีกคนหนึ่งในใจของเขามีแตํความริษยา เพื่อเป็นการสั่งสอนและลงโทษ เทพจูปีเตอร๑จึง

อนุญาตให๎ทั้งชายสองนึกขอพรในใจได๎ตามปรารถนาแตํมีข๎อแม๎วําทํานจะบันดาลให๎อีกคนหนึ่งได๎รับพร
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เป็นสองเทําของผู๎ที่ขอ “ข๎าต๎องการเพชรนิลจินดาและทองคําเต็มห๎อง”ชายผู๎มีความโลภนึกขอพรเป็นคน
แรก แตํแล๎วเขาก็ต๎องเสียใจเพราะเพิ่งนึกได๎วําเพื่อนของตนจะต๎องได๎เพชรนิลจินดาถึงสองห๎องแม๎จะ   
สมปรารถนาชายผู๎มีความโลภก็หาความสุขใจมิได๎แม๎แตํน๎อย สํวนชายอีกคนหนึ่งไมํรู๎วําบัดนี้ตนเอง
กลายเป็นมหาเศรษฐีไปโดยบังเอิญเพราะความโลภของเพื่อนบ๎านเขาคิดแตํวําไมํอยากให๎เพื่อนของตน
เสวยสุขกับพรที่ได๎รับจากเทพเจ๎าจึงขอพรให๎ตัวเองตาบอดข๎างหนึ่ง เพื่อให๎ชายผู๎มีความโลภตาบอดสองข๎าง 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภและความริษยา เป็นหนทางไปสูํความวิบัติ 

ใบความรู้ 
ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 

ค าปฏิญาณลูกเสือสามัญ  3  ขอ๎ ด๎วยเกียรตขิองขา๎ ขา๎ขอสัญญาวํา 
ข๎อ  1  ข๎าจะจงรักภักดีตอํชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย๑  

(ความหมาย – ลูกเสือจะต๎องมีความศรัทธา เชื่อมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ของ
ตน เคารพเทิดทนูทั้ง  3  สถาบันด๎วยความซือ่สตัย๑) 

ข๎อ  2  ข๎าจะชํวยเหลือผู๎อืน่ทุกเมื่อ  
(ความหมาย – ลูกเสือจะต๎องประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอผู๎อื่นในทุกโอกาสทุกสถานการณ๑ 
เทําที่จะทําได๎ โดยเริ่มตั้งแตํครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก) 

ข๎อ  3  ข๎าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
(ความหมาย - ลูกเสือต๎องปฏิบัติตนตามกฎ 10 ข๎อ ของลูกเสือซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวให๎ลูกเสือ
ปฏิบัติแตํสิ่งดีงาม) 

กฎของลูกเสือมี 10 ข้อ ดังนี้คือ 
1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถอืได๎
2. ลูกเสือมคีวามจงรักภักดีตอํชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และซื่อตรงตํอผู๎มพีระคุณ
3. ลูกเสือมหีน๎าที่กระทําตนให๎เป็นประโยชน๑และชํวยเหลือผู๎อื่น
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทกุคนและเป็นพี่น๎องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
5. ลูกเสือเป็นผู๎สภุาพเรยีบร๎อย
6. ลูกเสือมคีวามเมตตากรุณาตํอสัตว๑
7. ลูกเสือเชื่อฟังคาํสั่งของบิดา มารดา และผู๎บังคับบัญชาด๎วยความเคารพ
8. ลูกเสือมิใจรําเริงและไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก
9. ลูกเสือเป็นผู๎มัธยัสถ๑
10. ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ
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ข๎อ 1. “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได๎” คือ เป็นผู๎มีเกียรติเป็นที่ไว๎วางใจของผู๎อื่น เชื่อถือได๎ เมื่อกลําวสิ่ง
ใดออกไปแล๎วต๎องรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เมื่อได๎รับมอบหมายสิ่งใดต๎องทําสิ่งนั้นให๎เสร็จ
เรียบร๎อยด๎วยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติกําลังไมํเพิกเฉยหลีกเลี่ยง 

ข๎อ 2. “ลูกเสือมีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และซื่อตรงตํอผู๎มีพระคุณ” 
หมายความวํา จะต๎องมีความจงรักภักดีตํอประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย๑ ด๎วยใจจริง 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ประเพณี และมีความซื่อตรงตํอพํอแมํ 
ครู อาจารย๑ ผู๎บังคับบัญชาและผ๎ูมีพระคุณ 

ข๎อ 3. “ลูกเสือมีหน๎าที่กระทําตนให๎เป็นประโยชน๑และชํวยเหลือผู๎อื่น ” หมายความวํา จะต๎อง
พยายามทําประโยชน๑แกํผู๎อื่น เตรียมพร๎อมเสมอที่จะชํวยชีวิตผู๎อื่นให๎รอดพ๎นจากอันตราย 

ข๎อ 4. “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น๎องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” หมายถึง ลูกเสือจะต๎อง
เป็นผู๎โอบอ๎อมอารีแกํคนทั่วไปโดยไมํเลือกชาติหรือชั้นวรรณะโดยถือวําเป็นพี่น๎องกันทั่วโลก 

ข๎อ 5. “ลูกเสือเป็นผู๎สุภาพเรียบร๎อย” หมายความวํา เป็นผู๎มีกิริยาวาจาสุภาพแกํบุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะเด็กและคนชรา 

ข๎อ 6. “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตํอสัตว๑” หมายถึง เป็นผู๎มีจิตใจเมตตา กรุณา ไมํฆํา ไมํทรมาน
สัตว๑ เมื่อปูวยต๎องดูแลรักษา ถ๎าเป็นสัตว๑ที่ใช๎งานก็พยายามใช๎แคํพอสมควร และให๎สัตว๑นั้นได๎รับความ
สบายพอสมควร 

ข๎อ 7. “ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดา มารดา และผู๎บังคับบัญชาด๎วยความเคารพ” หมายความวํา 
ลูกเสือจะต๎องเป็นผู๎ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมํลังเลใจ กระทําด๎วยความเต็มใจเข๎มแข็ง 

ข๎อ 8. “ลูกเสือมีใจรําเริงและไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก” หมายถึง เป็นผู๎มีความยิ้มแย๎มแจํมใส  
ไมํบํน ไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก แม๎จะพบอุปสรรค๑ก็ต๎องฟันฝูาและอดทน 

ข๎อ 9. “ลูกเสือเป็นผู๎มัธยัสถ๑” หมายความวํา ลูกเสือจะต๎องเป็นผู๎ร๎ูจักประหยัด รู๎จักเก็บหอมรอม
ริบ ใช๎จํายอยํางประหยัด ไมํปลํอยเวลาให๎เสียไปโดยเปลําประโยชน๑ และรู๎จักรักษาทรัพย๑สิ่งของทั้งของ
ตนเองและผู๎อื่น 

ข๎อ 10. “ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ” หมายความวํา ลูกเสือจะต๎องประพฤติตนดีงาม 
วาจาเรียบร๎อย มีจิตใจสะอาด มีความสะอาดตํอบาปและเกรงกลัวตํอความชั่ว มีสติเหนี่ยวรั้งไมํยอมกระทําสิ่งผิด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 6   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   เพิ่มพูนประสบการณ์ มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ   เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวางแผนการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได๎ 

2. เนื้อหา
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แผนภูมิการสอบวิชาพิเศษลูกเสอืสามัญ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1)  ผู๎กํากับลูกเสอื อธิบายถึงความสาํคัญของการสอบวิชาพิเศษที่ลูกเสอืสามญัทุกคนได๎สอบ
เพื่อเพิม่พูนทักษะทางลูกเสอื

2)  ลูกเสือศึกษาจากหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญแล๎วให๎ลูกเสือไปฝึกปฏิบัติในวิชาที่จะสอบ
3)  ให๎ลูกเสอืวางแผนการสอบวิชาพิเศษตามที่ตนสนใจ โดยนัดหมายการสอบกับผู๎กํากับลูกเสอื

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําสั้นเรื่องที่เป็นประโยชน๑   
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  ทดสอบตามเกณฑ๑วิชาพิเศษลูกเสอืสามัญ 
5.2  ข๎อเสนอแนะ ให๎เวลาลกูเสอืไปฝึกอบ เวลา 1 สัปดาห๑ แล๎วจึงนัดหมายการทดสอบ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
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ข๎อ 1. “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได๎” คือ เป็นผู๎มีเกียรติเป็นที่ไว๎วางใจของผู๎อื่น เชื่อถือได๎ เมื่อกลําวสิ่ง
ใดออกไปแล๎วต๎องรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เมื่อได๎รับมอบหมายสิ่งใดต๎องทําสิ่งนั้นให๎เสร็จ
เรียบร๎อยด๎วยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติกําลังไมํเพิกเฉยหลีกเลี่ยง 

ข๎อ 2. “ลูกเสือมีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และซื่อตรงตํอผู๎มีพระคุณ” 
หมายความวํา จะต๎องมีความจงรักภักดีตํอประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย๑ ด๎วยใจจริง 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ประเพณี และมีความซื่อตรงตํอพํอแมํ 
ครู อาจารย๑ ผู๎บังคับบัญชาและผ๎ูมีพระคุณ 

ข๎อ 3. “ลูกเสือมีหน๎าที่กระทําตนให๎เป็นประโยชน๑และชํวยเหลือผู๎อื่น ” หมายความวํา จะต๎อง
พยายามทําประโยชน๑แกํผู๎อื่น เตรียมพร๎อมเสมอที่จะชํวยชีวิตผู๎อื่นให๎รอดพ๎นจากอันตราย 

ข๎อ 4. “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น๎องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” หมายถึง ลูกเสือจะต๎อง
เป็นผู๎โอบอ๎อมอารีแกํคนทั่วไปโดยไมํเลือกชาติหรือชั้นวรรณะโดยถือวําเป็นพี่น๎องกันทั่วโลก 

ข๎อ 5. “ลูกเสือเป็นผู๎สุภาพเรียบร๎อย” หมายความวํา เป็นผู๎มีกิริยาวาจาสุภาพแกํบุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะเด็กและคนชรา 

ข๎อ 6. “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตํอสัตว๑” หมายถึง เป็นผู๎มีจิตใจเมตตา กรุณา ไมํฆํา ไมํทรมาน
สัตว๑ เมื่อปูวยต๎องดูแลรักษา ถ๎าเป็นสัตว๑ที่ใช๎งานก็พยายามใช๎แคํพอสมควร และให๎สัตว๑นั้นได๎รับความ
สบายพอสมควร 

ข๎อ 7. “ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดา มารดา และผู๎บังคับบัญชาด๎วยความเคารพ” หมายความวํา 
ลูกเสือจะต๎องเป็นผู๎ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมํลังเลใจ กระทําด๎วยความเต็มใจเข๎มแข็ง 

ข๎อ 8. “ลูกเสือมีใจรําเริงและไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก” หมายถึง เป็นผู๎มีความยิ้มแย๎มแจํมใส  
ไมํบํน ไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก แม๎จะพบอุปสรรค๑ก็ต๎องฟันฝูาและอดทน 

ข๎อ 9. “ลูกเสือเป็นผู๎มัธยัสถ๑” หมายความวํา ลูกเสือจะต๎องเป็นผู๎ร๎ูจักประหยัด รู๎จักเก็บหอมรอม
ริบ ใช๎จํายอยํางประหยัด ไมํปลํอยเวลาให๎เสียไปโดยเปลําประโยชน๑ และรู๎จักรักษาทรัพย๑สิ่งของทั้งของ
ตนเองและผู๎อื่น 

ข๎อ 10. “ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ” หมายความวํา ลูกเสือจะต๎องประพฤติตนดีงาม 
วาจาเรียบร๎อย มีจิตใจสะอาด มีความสะอาดตํอบาปและเกรงกลัวตํอความชั่ว มีสติเหนี่ยวรั้งไมํยอมกระทําสิ่งผิด 
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หน่วยที่ 6   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวางแผนการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได๎ 

2. เนื้อหา
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แผนภูมิการสอบวิชาพิเศษลูกเสอืสามัญ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1)  ผู๎กํากับลูกเสอื อธิบายถึงความสาํคัญของการสอบวิชาพิเศษที่ลูกเสอืสามญัทุกคนได๎สอบ
เพื่อเพิม่พูนทักษะทางลูกเสอื

2)  ลูกเสือศึกษาจากหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญแล๎วให๎ลูกเสือไปฝึกปฏิบัติในวิชาที่จะสอบ
3)  ให๎ลูกเสอืวางแผนการสอบวิชาพิเศษตามที่ตนสนใจ โดยนัดหมายการสอบกับผู๎กํากับลูกเสอื

4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําสั้นเรื่องที่เป็นประโยชน๑   
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1  ทดสอบตามเกณฑ๑วิชาพิเศษลูกเสอืสามัญ 
5.2  ข๎อเสนอแนะ ให๎เวลาลกูเสอืไปฝึกอบ เวลา 1 สัปดาห๑ แล๎วจึงนัดหมายการทดสอบ 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5 อุดมการณ์คณุธรรม

ลกูเสอืสามารถวางแผนการสอบวชิาพเิศษลกูเสอืสามญัได้

คณุธรรม จริยธรรม
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148 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  23 

 เพลง 
บริการ 

บริการ บริการ งานที่พวกเราทําเป็นประจํา เราทําไปไมํเคยคิดรวนเร เฮ๎ (สร๎อย) (ซ้ํา) 
เก็บ กวาดเราทําทุกสิ่ง        ไมํเคยคิดที่จะเบื่อ 
เพราะเรานี่เป็นลูกเสือ        ชํวยเหลือหน๎าที่บริการ (สร๎อย) 
เก็บกวาดเราทํา ทุกอยําง       สะอาดทุกทางที่ผําน 
หน๎าที่ทุกๆ สถาน        เรานั้นบริการทั่วไป (สร๎อย) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อันนินทากาเล 

ฝึกให๎ตนเองเข๎าใจเรื่องของการนินทา หมายความวํา เราเกิดมาก็ต๎องรู๎ตัววํา เราต๎องถูกนินทา
แนํนอน ดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให๎รู๎วํา เรามาถูกทางแล๎ว แปลวํา เรายังมีตัวตนอยูํบนโลก คนที่ชอบเต๎น
โมโหโกรธกับคํานินทาก็คือคนไมํรู๎เทําทันโลก แม๎แตํคนเป็นพํอแมํก็ยังนินทาลูก ลูกก็นินทาพํอ แมํ 
นับประสาอะไรกับคนอื่น 

ถ๎าเราห๎ามตนเองไมํให๎ นินทาคนอื่นได๎เมื่อไหรํ คํอยมาคิดวําเราไมํถูกนินทา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ไมํมีใครที่ไมํถูกนนิทา 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 149 

ใบความรู้ 
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

 ลูกเสือสามัญอาจสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได๎ตามหลักสูตรที่กําหนดไว๎ วิชาพิเศษเหลํานี้
มุํงหมายให๎ลูกเสือได๎แสดงออกทางทักษะ และความสนใจของตนเอง เพื่อให๎ได๎มีสํวนในการปฏิบัติ
กิจกรรมรํวมกับลูกเสืออื่นๆ ด๎วย วิชาพิเศษลูกเสือสามัญมีดังตํอไปนี้ 

1. นักจักสาน 19. นักผจญภัยในปูา 37. นักเครื่องบินเล็ก
2. ชํางไม๎ 20. นักสํารวจ 38. นักสะสม
3. ชํางหนัง 21. มัคคุเทศก๑ 39. บรรณารกัษ๑
4. ชาวนา 22. ชํางเขียน 40. นักกรีฑา
5. ชาวสวน 23. นักสัญญาณ 41. นักขี่ม๎า
6. ชาวไรํ 24. นักบุกเบิก 42. มวยไทยเบื้องต๎น
7. นักเลี้ยงสัตว๑เลก็ 25. นักธรรมชาติศึกษา 43. มวยสากลเบื้องตน๎
8. นักจักรยาน 2 ล๎อ 26. ชํางเบ็ดเตล็ด 44. กระบ่ีกระบองเบื้องต๎น
9. นักวํายน้าํ 27. ผู๎บริบาลคนไข๎ 45. นักยิงปืนเบื้องตน๎
10. ผู๎ชํวยคนดับเพลิง 28. นักจับปลา 46. นักอนุรักษ๑เบื้องต๎น
11. ผู๎ชํวยผู๎ประสบภัย 29. ผู๎ชํวยต๎นเดํน 47. การหามิตร
12. ผู๎ให๎การปฐมพยาบาล 30. นักพายเรอื 48. มารยาทในสังคม
13. นักสังเกตและจํา 31. นายท๎ายเรอืบด 49. นิเวศวิทยา
14. การพราง 32. นักกรรเชียงเรือ 50. การพัฒนาชุมชน
15. ชาวคําย 33. นักแลํนเรือใบ 51. การใช๎พลังงานทดแทน
16. ผู๎ประกอบอาหารในคําย 34. นักดาราศาสตร๑เบื้องต๎น 52. ลูกเสือโทพระมงกุฎเกลา๎ฯ
17. ลําม 35. นักอุตุนิยมวิทยาเบือ้งต๎น 53. ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกลา๎ฯ
18. นักดนตรี 36. ยามอากาศเบื้องต๎น 54. สายยงยศ
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148 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  23 

 เพลง 
บริการ 

บริการ บริการ งานที่พวกเราทําเป็นประจํา เราทําไปไมํเคยคิดรวนเร เฮ๎ (สร๎อย) (ซ้ํา) 
เก็บ กวาดเราทําทุกสิ่ง        ไมํเคยคิดที่จะเบื่อ 
เพราะเรานี่เป็นลูกเสือ        ชํวยเหลือหน๎าที่บริการ (สร๎อย) 
เก็บกวาดเราทํา ทุกอยําง       สะอาดทุกทางที่ผําน 
หน๎าที่ทุกๆ สถาน        เรานั้นบริการทั่วไป (สร๎อย) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อันนินทากาเล 

ฝึกให๎ตนเองเข๎าใจเรื่องของการนินทา หมายความวํา เราเกิดมาก็ต๎องรู๎ตัววํา เราต๎องถูกนินทา
แนํนอน ดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให๎รู๎วํา เรามาถูกทางแล๎ว แปลวํา เรายังมีตัวตนอยูํบนโลก คนที่ชอบเต๎น
โมโหโกรธกับคํานินทาก็คือคนไมํรู๎เทําทันโลก แม๎แตํคนเป็นพํอแมํก็ยังนินทาลูก ลูกก็นินทาพํอ แมํ 
นับประสาอะไรกับคนอื่น 

ถ๎าเราห๎ามตนเองไมํให๎ นินทาคนอื่นได๎เมื่อไหรํ คํอยมาคิดวําเราไมํถูกนินทา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ไมํมีใครที่ไมํถูกนนิทา 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 149 

ใบความรู้ 
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

 ลูกเสือสามัญอาจสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได๎ตามหลักสูตรที่กําหนดไว๎ วิชาพิเศษเหลํานี้
มุํงหมายให๎ลูกเสือได๎แสดงออกทางทักษะ และความสนใจของตนเอง เพื่อให๎ได๎มีสํวนในการปฏิบัติ
กิจกรรมรํวมกับลูกเสืออื่นๆ ด๎วย วิชาพิเศษลูกเสือสามัญมีดังตํอไปนี้ 

1. นักจักสาน 19. นักผจญภัยในปูา 37. นักเครื่องบินเล็ก
2. ชํางไม๎ 20. นักสํารวจ 38. นักสะสม
3. ชํางหนัง 21. มัคคุเทศก๑ 39. บรรณารักษ๑
4. ชาวนา 22. ชํางเขียน 40. นักกรีฑา
5. ชาวสวน 23. นักสัญญาณ 41. นักขี่ม๎า
6. ชาวไรํ 24. นักบุกเบิก 42. มวยไทยเบื้องต๎น
7. นักเลี้ยงสัตว๑เลก็ 25. นักธรรมชาติศึกษา 43. มวยสากลเบื้องตน๎
8. นักจักรยาน 2 ล๎อ 26. ชํางเบ็ดเตล็ด 44. กระบ่ีกระบองเบื้องต๎น
9. นักวํายน้าํ 27. ผู๎บริบาลคนไข๎ 45. นักยิงปืนเบื้องตน๎
10. ผู๎ชํวยคนดับเพลิง 28. นักจับปลา 46. นักอนุรักษ๑เบื้องต๎น
11. ผู๎ชํวยผู๎ประสบภัย 29. ผู๎ชํวยต๎นเดํน 47. การหามิตร
12. ผู๎ให๎การปฐมพยาบาล 30. นักพายเรอื 48. มารยาทในสังคม
13. นักสังเกตและจํา 31. นายท๎ายเรอืบด 49. นิเวศวิทยา
14. การพราง 32. นักกรรเชียงเรือ 50. การพัฒนาชุมชน
15. ชาวคําย 33. นักแลํนเรือใบ 51. การใช๎พลังงานทดแทน
16. ผู๎ประกอบอาหารในคําย 34. นักดาราศาสตร๑เบื้องต๎น 52. ลูกเสือโทพระมงกุฎเกลา๎ฯ
17. ลําม 35. นักอุตุนิยมวิทยาเบือ้งต๎น 53. ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกลา๎ฯ
18. นักดนตรี 36. ยามอากาศเบื้องต๎น 54. สายยงยศ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 7    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามัญสามารถแสดงออกทางอารมณ๑ไดอ๎ยํางเหมาะสมตามวัย 

2. เนื้อหา
การแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  ใบความรู๎  เรื่อง การแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงการแสดงออกทางอารมณ๑ ที่มักกํอให๎เกิดปัญหาตามมา
เชํน การทะเลาะวิวาท การทําร๎ายรํางกาย การโกรธเคือง ซึ่งทําให๎เสียสัมพันธภาพ 
เป็นต๎น  

(2)  ผู๎กํากับลูกเสือแจกใบความรู๎ เรื่องการแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม และ
มอบหมายให๎หมูํลูกเสือเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติ หมูํละ 1 สถานการณ๑        
ที่กําหนดให๎ (เชํน เสียใจ ดีใจ โกรธ ตื่นเต๎น ตกใจ ผิดหวัง) โดยทําเป็น 2 รอบ   
เพื่อนําเสนอในกองลูกเสือครั้งตํอไป 
รอบที่ 1 เป็นการแสดงออกทางอารมณ๑ไมํเหมาะสม    
รอบที่ 2 ปรับให๎เป็นการแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม ในสถานการณ๑เดิม 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก
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 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1)  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ 
   (1)  ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมูํ หมูํละ  2  รอบ  หลังการแสดงของแตํละหมูํ            

ผู๎กํากับลูกเสือให๎ตัวแทนหมูํได๎สรุปวําในรอบที่ 2 นั้นมีความแตกตํางจากรอบแรก
อยํางไรจนครบทุกหมูํ 

   (2)  ผู๎กํากับและลูกเสอืรํวมกันสรุปข๎อคิดทีไ่ด๎ และการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน 
  4)  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
  5)  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม การแสดงออกในบทบาทสมมุติ และการแสดงความ
คิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 การจัดการกับอารมณ๑ การสร๎างสมัพันธภาพและการสื่อสาร 
 
7.  คุณธรรม 
 7.1   ความพอเพยีง 
 7.2   ซื่อสัตย๑สุจริต 
 7.3   รับผิดชอบ 
 7.4   ความกตัญ๒ ู
          7.5   อุดมการณ๑คุณธรรม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 

 เพลง 
ตะละบุ่มบุมบุม๋  

    ตะละบุํมบุมบุ๐ม    โอ๎แมํเนื้อนุมํบัวบาน  
   พี่คอยคะนงึคิดถึงเธอมานาน   โอ๎แมํตาหวานอยําทําใหฉ๎ันยนืงง  
    (ดอกเอ๐ยุุุุุุุุุเจ๎าดอกุุุ. 

 
 

คณุธรรม จริยธรรม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่ 7    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามัญสามารถแสดงออกทางอารมณ๑ไดอ๎ยํางเหมาะสมตามวัย 

2. เนื้อหา
การแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  ใบความรู๎  เรื่อง การแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงการแสดงออกทางอารมณ๑ ที่มักกํอให๎เกิดปัญหาตามมา
เชํน การทะเลาะวิวาท การทําร๎ายรํางกาย การโกรธเคือง ซึ่งทําให๎เสียสัมพันธภาพ 
เป็นต๎น  

(2)  ผู๎กํากับลูกเสือแจกใบความรู๎ เรื่องการแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม และ
มอบหมายให๎หมูํลูกเสือเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติ หมูํละ 1 สถานการณ๑        
ที่กําหนดให๎ (เชํน เสียใจ ดีใจ โกรธ ตื่นเต๎น ตกใจ ผิดหวัง) โดยทําเป็น 2 รอบ   
เพื่อนําเสนอในกองลูกเสือครั้งตํอไป 
รอบที่ 1 เป็นการแสดงออกทางอารมณ๑ไมํเหมาะสม    
รอบที่ 2 ปรับให๎เป็นการแสดงออกทางอารมณ๑อยํางเหมาะสม ในสถานการณ๑เดิม 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 151 
 

 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1)  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ 
   (1)  ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมูํ หมูํละ  2  รอบ  หลังการแสดงของแตํละหมูํ            

ผู๎กํากับลูกเสือให๎ตัวแทนหมูํได๎สรุปวําในรอบที่ 2 นั้นมีความแตกตํางจากรอบแรก
อยํางไรจนครบทุกหมูํ 

   (2)  ผู๎กํากับและลูกเสอืรํวมกันสรุปข๎อคิดทีไ่ด๎ และการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน 
  4)  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
  5)  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม การแสดงออกในบทบาทสมมุติ และการแสดงความ
คิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 การจัดการกับอารมณ๑ การสร๎างสมัพันธภาพและการสื่อสาร 
 
7.  คุณธรรม 
 7.1   ความพอเพยีง 
 7.2   ซื่อสัตย๑สุจริต 
 7.3   รับผิดชอบ 
 7.4   ความกตัญ๒ ู
          7.5   อุดมการณ๑คุณธรรม 
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 เพลง 
ตะละบุ่มบุมบุม๋  

    ตะละบุํมบุมบุ๐ม    โอ๎แมํเนื้อนุมํบัวบาน  
   พี่คอยคะนงึคิดถึงเธอมานาน   โอ๎แมํตาหวานอยําทําใหฉ๎ันยนืงง  
    (ดอกเอ๐ยุุุุุุุุุเจ๎าดอกุุุ. 
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หอมหอมเอย  
   หอม หอม เอย หอมเอยเจ๎าดอกไมเ๎อย  สุดเฉลยทรามเชยของพี่  
   หอมเอย หอมดอก หอมดอกอะไรดี  ขอเชิญน๎องพี่มาลองทายด ู 
    (ดอกเอ๐ยุุุุุุุ..เจ๎าดอกุุุุุ) 

 
  
ใบความรู้  

วิธีจัดการกับอารมณ ์

 อารมณ๑ที่เป็นทุกข๑โดยเฉพาะอยํางยิ่งความโกรธ น๎อยใจ ผิดหวัง มักกํอพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา 
เชํน การทะเลาะวิวาท ทําร๎ายผู๎อื่น การประชดชีวิตด๎วยการทําร๎ายตนเอง ใช๎ยาเสพติด ฯลฯ 

แนวทางจัดการอารมณ์ในเวลาปกต ิ
 1.  ฝึกการรับรู๎อารมณ๑ เพื่อรู๎เทําทันอารมณ๑ตนเอง เชํน การถามความรู๎สึกตนเองในขณะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ๑ เป็นการเฝฺามองตนเองเมื่อถูกกระตุ๎นด๎วยสิ่งเร๎า และจดบันทึกอารมณ๑ในแตํละวัน 
เมื่อชํานาญแล๎วจึงเปลี่ยนมาฝึกบอกตนเองในใจอยูํเสมอ 
 2.  รับรู๎วําอารมณ๑เปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา เกิดขึ้นแล๎วก็ดับไป ดังนั้นควรยอมให๎อารมณ๑นั้น ๆ  
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ไมํยึดติดหรือดึงกลับมาเป็นอารมณ๑ใหมํ 
 3.  ใสํข๎อมูลทางบวกให๎ตนเอง แทนการสะสมขยะความโกรธไว๎ในใจ 
 4.  ฝึกยับยั้งตนเองอยูเํสมอ ๆ และชื่นชมตนเองเมื่อทาํไดส๎ําเร็จ 
 5.  หลีกเลี่ยงการคบเพือ่นเจา๎อารมณ๑ เพราะจะทําให๎เคยชินแล๎วทําตาม 
 6.  หมั่นสะสมความสขุ ปีติจากการชํวยเหลอืผูอ๎ื่น และทําให๎อารมณ๑อํอนโยน  

แนวทางควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์ทางลบ 4 ข้ันตอน 
 1.  สํารวจอารมณ๑ขณะนั้นวํากําลังมีอารมณ๑เชํนไร 
 2.  คาดการณ๑ถึงผลดีและผลเสียของการแสดงพฤติกรรมตามอารมณ๑ที่เกิดขึ้น 
 3.  ควบคุมอารมณ๑ด๎วยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง เชํน ทําสมาธิ , นับเลขในใจ 1, 2, 3, 4 ุ, 
ออกจากเหตุการณ๑ชั่วคราว ฯลฯ 
 4.  สํารวจอารมณ๑อกีครั้งหนึ่ง และแสดงความชื่นชมตนเองเมื่อทาํไดส๎ําเร็จ 
การควบคุมอารมณ์โกรธ 
 ในแตํละขณะคนเราจะมีอารมณ๑ได๎แบบเดียว ดังนั้นถ๎าเรานําอารมณ๑ที่สงบมาแทนที่อารมณ๑
โกรธได๎ ความโกรธก็จะเบาบางลงขั้นตอนการควบคุมอารมณ๑โกรธ มี 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ตั้งสติและควบคุมอารมณ๑โกรธ โดยเลอืกวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทาํได๎งําย ๆ ได๎แกํหายใจเข๎าออกยาว ๆ 
มีวิธีฝึกดังนี ้

 1)  สูดลมหายใจเข๎าลึกๆ ช๎าๆ พร๎อมกับนับ 1 – 2  – 3 – 4 ในใจ   

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 153 

2) กลั้นหายใจ 1 วินาที
3) คํอยๆ หายใจออกยาวๆ ช๎าๆ พรอ๎มกับนับ 1 – 2 –  3 – 4 ในใจ
- นับเลขเบรกอารมณ๑ โดยนับเลขในใจช๎า ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
- หายใจเข๎าทางจมกู หายใจออกทางปากช๎าๆ 

2. บอกความรู๎สึก และความต๎องการ กับคูํกรณี ด๎วยทําทีสงบ ไมํก๎าวร๎าว เชํน กรณีโกรธเพราะ
ถูกเพื่อนแกล๎ง 

- เราไมํสนุกด๎วยเลย เลกิแกล๎งเราได๎ไหม 
- เราไมํชอบการเลํนแรงๆ แบบนี้  เปลี่ยนวิธีเลํนได๎ไหม 

3. ถ๎ายังไมไํด๎ผลควรหาทางออกจากเหตุการณ๑ เชํน
- เราไมํเลํนแล๎วนะ  (แล๎วเดินออกจากเหตุการณ๑) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ลาอยากร้องเพลง 

ลาได๎ยินเสียงจักจั่นซึ่งมักจะสํงเสียงร๎องเพลงอยํางไพเราะตลอดเวลา ลาจึงถามจักจั่นวํา 
“เพื่อนเอ๐ย เจ๎ากินอะไรหรือ จึงมีเสียงที่ไพเราะนัก”จักจั่นยิ้มแล๎วตอบวํา“อ๐อ อาหารของข๎าก็คือ

น้ําค๎างไงลํะ” ลาจึงเข๎าใจวําเพราะจักจั่นกินแตํน้ําค๎างอยํางเดียวจึงได๎มีเสียงไพเราะ ดังนั้นถ๎าตนลองกิน
น้ําค๎างบ๎างก็คงจะร๎องเพลงได๎ไพเราะอยํางจักจั่น ตั้งแตํวันนั้นลาก็กินแตํน้ําค๎างไมํกินหญ๎าที่เป็นอาหาร
ของตน ไมํช๎าไมํนานนักลาก็ซูบผอมตายไปเพราะความหิวโหย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู๎อื่นอาจเป็นสิ่งที่แยํทีสุ่ดสําหรับเรา 

สุนัขกับเงา 

สุนัขตัวหนึ่งขโมยเนื้อมาจากตลาด คาบว่ิงข๎ามสะพานมา ขณะอยูํบนสะพานมันเหลือบเห็นเงา
ของตัวเองในน้ํา ก็เข๎าใจวําเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งซึ่งคาบเนื้อชิ้นใหญํกวํามา มันจึงอ๎าปากหมายจะงับแยํง
ชิ้นเนื้อจากสุนัขที่มองเห็นในน้ํา เนื้อในปากของมันจึงตกน้ําจมหายไป สุนัขตัวนี้เลยสูญเสียทั้งเนื้อที่ตน
ขโมยมาและเนื้อที่ตนคิดอยากจะได๎ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู๎มีความโลภและโงํเขลา นอกจากจะพลาดหวังในสิ่งที่ตนต๎องการ ยงัอาจสูญเสีย 

 สิ่งที่ตนมีอยูํแล๎วอีกด๎วย 
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หอมหอมเอย  
   หอม หอม เอย หอมเอยเจ๎าดอกไมเ๎อย  สุดเฉลยทรามเชยของพี่  
   หอมเอย หอมดอก หอมดอกอะไรดี  ขอเชิญน๎องพี่มาลองทายด ู 
    (ดอกเอ๐ยุุุุุุุ..เจ๎าดอกุุุุุ) 

 
  
ใบความรู้  

วิธีจัดการกับอารมณ ์

 อารมณ๑ที่เป็นทุกข๑โดยเฉพาะอยํางยิ่งความโกรธ น๎อยใจ ผิดหวัง มักกํอพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา 
เชํน การทะเลาะวิวาท ทําร๎ายผู๎อื่น การประชดชีวิตด๎วยการทําร๎ายตนเอง ใช๎ยาเสพติด ฯลฯ 

แนวทางจัดการอารมณ์ในเวลาปกต ิ
 1.  ฝึกการรับรู๎อารมณ๑ เพื่อรู๎เทําทันอารมณ๑ตนเอง เชํน การถามความรู๎สึกตนเองในขณะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ๑ เป็นการเฝฺามองตนเองเมื่อถูกกระตุ๎นด๎วยสิ่งเร๎า และจดบันทึกอารมณ๑ในแตํละวัน 
เมื่อชํานาญแล๎วจึงเปลี่ยนมาฝึกบอกตนเองในใจอยูํเสมอ 
 2.  รับรู๎วําอารมณ๑เปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา เกิดขึ้นแล๎วก็ดับไป ดังนั้นควรยอมให๎อารมณ๑นั้น ๆ  
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ไมํยึดติดหรือดึงกลับมาเป็นอารมณ๑ใหมํ 
 3.  ใสํข๎อมูลทางบวกให๎ตนเอง แทนการสะสมขยะความโกรธไว๎ในใจ 
 4.  ฝึกยับยั้งตนเองอยูเํสมอ ๆ และชื่นชมตนเองเมื่อทาํไดส๎ําเร็จ 
 5.  หลีกเลี่ยงการคบเพือ่นเจา๎อารมณ๑ เพราะจะทําให๎เคยชินแล๎วทําตาม 
 6.  หมั่นสะสมความสขุ ปีติจากการชํวยเหลอืผูอ๎ื่น และทําให๎อารมณ๑อํอนโยน  

แนวทางควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์ทางลบ 4 ข้ันตอน 
 1.  สํารวจอารมณ๑ขณะนั้นวํากําลังมีอารมณ๑เชํนไร 
 2.  คาดการณ๑ถึงผลดีและผลเสียของการแสดงพฤติกรรมตามอารมณ๑ที่เกิดขึ้น 
 3.  ควบคุมอารมณ๑ด๎วยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง เชํน ทําสมาธิ , นับเลขในใจ 1, 2, 3, 4 ุ, 
ออกจากเหตุการณ๑ชั่วคราว ฯลฯ 
 4.  สํารวจอารมณ๑อกีครั้งหนึ่ง และแสดงความชื่นชมตนเองเมื่อทาํไดส๎ําเร็จ 
การควบคุมอารมณ์โกรธ 
 ในแตํละขณะคนเราจะมีอารมณ๑ได๎แบบเดียว ดังนั้นถ๎าเรานําอารมณ๑ที่สงบมาแทนที่อารมณ๑
โกรธได๎ ความโกรธก็จะเบาบางลงขั้นตอนการควบคุมอารมณ๑โกรธ มี 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ตั้งสติและควบคุมอารมณ๑โกรธ โดยเลอืกวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทาํได๎งําย ๆ ได๎แกํหายใจเข๎าออกยาว ๆ 
มีวิธีฝึกดังนี ้

 1)  สูดลมหายใจเข๎าลึกๆ ช๎าๆ พร๎อมกับนับ 1 – 2  – 3 – 4 ในใจ   
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2) กลั้นหายใจ 1 วินาที
3) คํอยๆ หายใจออกยาวๆ ช๎าๆ พรอ๎มกับนับ 1 – 2 –  3 – 4 ในใจ
- นับเลขเบรกอารมณ๑ โดยนับเลขในใจช๎า ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
- หายใจเข๎าทางจมกู หายใจออกทางปากช๎าๆ 

2. บอกความรู๎สึก และความต๎องการ กับคูํกรณี ด๎วยทําทีสงบ ไมํก๎าวร๎าว เชํน กรณีโกรธเพราะ
ถูกเพื่อนแกล๎ง 

- เราไมํสนุกด๎วยเลย เลกิแกล๎งเราได๎ไหม 
- เราไมํชอบการเลํนแรงๆ แบบนี้  เปลี่ยนวิธีเลํนได๎ไหม 

3. ถ๎ายังไมไํด๎ผลควรหาทางออกจากเหตุการณ๑ เชํน
- เราไมํเลํนแล๎วนะ  (แล๎วเดินออกจากเหตุการณ๑) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ลาอยากร้องเพลง 

ลาได๎ยินเสียงจักจั่นซึ่งมักจะสํงเสียงร๎องเพลงอยํางไพเราะตลอดเวลา ลาจึงถามจักจั่นวํา 
“เพื่อนเอ๐ย เจ๎ากินอะไรหรือ จึงมีเสียงที่ไพเราะนัก”จักจั่นยิ้มแล๎วตอบวํา“อ๐อ อาหารของข๎าก็คือ

น้ําค๎างไงลํะ” ลาจึงเข๎าใจวําเพราะจักจั่นกินแตํน้ําค๎างอยํางเดียวจึงได๎มีเสียงไพเราะ ดังนั้นถ๎าตนลองกิน
น้ําค๎างบ๎างก็คงจะร๎องเพลงได๎ไพเราะอยํางจักจั่น ตั้งแตํวันนั้นลาก็กินแตํน้ําค๎างไมํกินหญ๎าที่เป็นอาหาร
ของตน ไมํช๎าไมํนานนักลาก็ซูบผอมตายไปเพราะความหิวโหย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู๎อื่นอาจเป็นสิ่งที่แยํทีสุ่ดสําหรับเรา 

สุนัขกับเงา 

สุนัขตัวหนึ่งขโมยเนื้อมาจากตลาด คาบว่ิงข๎ามสะพานมา ขณะอยูํบนสะพานมันเหลือบเห็นเงา
ของตัวเองในน้ํา ก็เข๎าใจวําเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งซึ่งคาบเนื้อชิ้นใหญํกวํามา มันจึงอ๎าปากหมายจะงับแยํง
ชิ้นเนื้อจากสุนัขที่มองเห็นในน้ํา เนื้อในปากของมันจึงตกน้ําจมหายไป สุนัขตัวนี้เลยสูญเสียทั้งเนื้อที่ตน
ขโมยมาและเนื้อที่ตนคิดอยากจะได๎ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู๎มีความโลภและโงํเขลา นอกจากจะพลาดหวังในสิ่งที่ตนต๎องการ ยงัอาจสูญเสีย 

 สิ่งที่ตนมีอยูํแล๎วอีกด๎วย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   คนดีในอุดมคติ เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกคุณสมบัตขิอง “คนดี” ตามอุดมคติของลูกเสอื 

2. เนื้อหา
คุณสมบัติคนดีในอดุมคติของลูกเสอื 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู๎ เรื่อง คุณสมบัติ คนด ีในอดุมคติของลูกเสือ 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พธิีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ลูกเสือนั่งลอ๎มวงตามหมูํ ใหส๎มาชกิแตํละคนผลดักันเลําถึง “คนดี” ที่ตนเองรู๎จกัใน
3 ประเด็น คือ
(1) บุคคลนั้นมคีวามดอียํางไร
(2) ลูกเสือรู๎ไดอ๎ยํางไรวําเขาเป็นคนดี
(3) สรุปถึงคุณสมบัติที่คิดวําดีทีสุ่ดของบุคคลนัน้

2) ผู๎กํากับลูกเสอืแจกใบงานให๎ลกูเสือศึกษาและสงํตัวแทนนําเสนอในประเดน็ตํอไปนี้
(1)  ลูกเสือคิดวาํการเป็น “คนดี” นัน้เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง และผู๎อื่นอยํางไร
(2)  การเป็น “คนดี” จะทําให ๎“ลูกเสือเป็นผูม๎ีเกยีรติ เชื่อถือได๎” ดังนัน้ ลูกเสือคดิวํา
     จะสร๎างคุณสมบัติของคนดใีห๎เกดิขึ้นในตัวของลูกเสือใหม๎ากที่สุดอยํางไร 

 (3)  ผู๎กํากับลูกเสือรํวมการสรุปคนดีในอุดมคติ 
4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลกูเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ และเข๎าใจผู๎อืน่ 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
 เพลง 

หนึ่งในร้อย 

 พราวแพรว อันดวงแก๎วแวววาม   สดสีงามหลายหลากมากนามนิยม 
นิลกาฬ มุกดา บุษรา ขําคม   นําชมวํางามเหมาะสมด ี
เพชรน้ําหนึง่ งามซึ้ง พึงเป็นยอดมณี ผํองแผ๎วสดส ี
เพชรดีมีหนึ่งในร๎อยดวง  ความดคีนเรานี่ดีใด  
ดีน้ําใจทีใ่ห๎แกคํนทั้งปวง   อภัย รู๎แตํให๎ไปไมํหวง 
เจ็บทรวงหนํวงใจให๎รู๎ทน  รู๎กลืนกล้ํา เลิศล้ํา ความเปน็ยอดคน 
ชื่นชอบตอบผล   ร๎อยคนมีหนึ่งเทํานั้นเอย 

 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 
สุนัขผู้ซ่ือสัตย์ 

บ๎านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขไว๎เฝฺาบ๎าน สุนัขตัวนั้นซื่อสัตย๑มาก  ยามกลางคืนขณะที่มันนอนหลับ 
หากได๎ยินเสียงผิดปกติ มันจะลุกขึ้นมาเหําหอน เตือนภัยแกํเจ๎าของบ๎านเสมอ คืนหนึ่งมันได๎ยินเสียง
ฝีเท๎าคนย่ําใบไม๎ดังกรอบแกรบ ใกล๎รั้วบ๎าน แม๎จะไมํเห็นวําเป็นใครมันก็สํงเสียงเหําไว๎กํอนเจ๎าหัวขโมย
จึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข๎ามาในรั้ว สุนัขเฝฺาบ๎านเดินเข๎าไปดมๆ ดู แตํไมํกินมันยังคงเหําตํอไป
จนกระทั่งเจ๎าของบ๎านออกมาดู   แล๎วก็ชํวยกันจับโจรได๎ในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อามิสสินบนนั้นซือ้ความซือ่สัตย๑ไมํได๎ 

คณุธรรม จริยธรรม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   คนดีในอุดมคติ เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกคุณสมบัตขิอง “คนดี” ตามอุดมคติของลูกเสอื 

2. เนื้อหา
คุณสมบัติคนดีในอดุมคติของลูกเสอื 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู๎ เรื่อง คุณสมบัติ คนด ีในอดุมคติของลูกเสือ 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พธิีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ลูกเสือนั่งลอ๎มวงตามหมูํ ใหส๎มาชกิแตํละคนผลดักันเลําถึง “คนดี” ที่ตนเองรู๎จกัใน
3 ประเด็น คือ
(1) บุคคลนั้นมคีวามดอียํางไร
(2) ลูกเสือรู๎ไดอ๎ยํางไรวําเขาเป็นคนดี
(3) สรุปถึงคุณสมบัติที่คิดวําดีทีสุ่ดของบุคคลนัน้

2) ผู๎กํากับลูกเสอืแจกใบงานให๎ลกูเสือศึกษาและสงํตัวแทนนําเสนอในประเดน็ตํอไปนี้
(1)  ลูกเสือคิดวาํการเป็น “คนดี” นัน้เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง และผู๎อื่นอยํางไร
(2)  การเป็น “คนดี” จะทําให ๎“ลูกเสือเป็นผูม๎ีเกยีรติ เชื่อถือได๎” ดังนัน้ ลูกเสือคดิวํา
     จะสร๎างคุณสมบัติของคนดใีห๎เกดิขึ้นในตัวของลูกเสือใหม๎ากที่สุดอยํางไร 

 (3)  ผู๎กํากับลูกเสือรํวมการสรุปคนดีในอุดมคติ 
4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 155 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลกูเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ และเข๎าใจผู๎อืน่ 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
 เพลง 

หนึ่งในร้อย 

 พราวแพรว อันดวงแก๎วแวววาม   สดสีงามหลายหลากมากนามนิยม 
นิลกาฬ มุกดา บุษรา ขําคม   นําชมวํางามเหมาะสมด ี
เพชรน้ําหนึง่ งามซึ้ง พึงเป็นยอดมณี ผํองแผ๎วสดส ี
เพชรดีมีหนึ่งในร๎อยดวง  ความดคีนเรานี่ดีใด  
ดีน้ําใจทีใ่ห๎แกคํนทั้งปวง   อภัย รู๎แตํให๎ไปไมํหวง 
เจ็บทรวงหนํวงใจให๎รู๎ทน  รู๎กลืนกล้ํา เลิศล้ํา ความเปน็ยอดคน 
ชื่นชอบตอบผล   ร๎อยคนมีหนึ่งเทํานั้นเอย 

 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 
สุนัขผู้ซ่ือสัตย์ 

บ๎านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขไว๎เฝฺาบ๎าน สุนัขตัวนั้นซื่อสัตย๑มาก  ยามกลางคืนขณะที่มันนอนหลับ 
หากได๎ยินเสียงผิดปกติ มันจะลุกขึ้นมาเหําหอน เตือนภัยแกํเจ๎าของบ๎านเสมอ คืนหนึ่งมันได๎ยินเสียง
ฝีเท๎าคนย่ําใบไม๎ดังกรอบแกรบ ใกล๎รั้วบ๎าน แม๎จะไมํเห็นวําเป็นใครมันก็สํงเสียงเหําไว๎กํอนเจ๎าหัวขโมย
จึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข๎ามาในรั้ว สุนัขเฝฺาบ๎านเดินเข๎าไปดมๆ ดู แตํไมํกินมันยังคงเหําตํอไป
จนกระทั่งเจ๎าของบ๎านออกมาดู   แล๎วก็ชํวยกันจับโจรได๎ในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อามิสสินบนนั้นซือ้ความซือ่สัตย๑ไมํได๎ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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156 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26   ส่ิงดีๆ ของฉัน เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเข๎าใจและเหน็คุณคําตนเอง 

2. เนื้อหา
ลูกเสือคุณคําตนเอง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  กระดาษชาร๑ท 
3.3  ปากกาเคม ี
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พธิีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ลูกเสือนั่งล๎อมวงทํากิจกรรมในหมูํ ผู๎กํากับแจกกระดาษชาร๑ทและปากกาเคมี แตํละคน
พูดถึงความถนัดของตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองทําได๎ดี และสามารถให๎ความชํวยเหลือเพื่อน ๆ
งานของหมูํลูกเสือและกองลูกเสือได๎ นายหมูํมอบให๎สมาชิกคนหนึ่งเป็นคนเขียนรวบรวม
จดบันทึกความถนัดของสมาชิกของแตํละคน

2) ผู๎กํากับลูกเสือเรียกรวมกองแล๎วให๎นายหมูํรวบรวมวํา ในกองลูกเสือมีทรัพยากรบุคคล
ที่จะพัฒนางานของกองลูกเสือในเรื่องอะไรได๎บ๎าง

3) ผู๎กํากับนําอภิปรายในกองลูกเสอื ในประเด็นตอํไปนี้
- การที่ลูกเสือได๎รู๎ถึงความถนัด และความสามารถของตนเองนั้น มีประโยชน๑ตํอตนเอง
  และผู๎อื่นอยาํงไร ( รู๎สกึภมูิใจและเห็นคุณคําตนเอง มีกําลังใจที่จะได๎สํงเสริมและ 
  พัฒนาความสามารถของตนเองให๎ดียิ่ง ๆ ขึ้น และสามารถใหค๎วามชํวยเหลือแกํเพื่อน 
  และงานของสํวนรวมได๎) 

4.4  ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 157 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลกูเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ เข๎าใจและเหน็คุณคําตนเอง 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซือ่สัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

 เพลง 
จับมือ 

 จับมือกนัไว๎ใหม๎ั่นคง  
รักกันปรองดองเหมือนน๎องพี่ 

เพื่อความยืนยงสามัคคี     

เพื่อความสามัคคีมีรํวมกัน   
โกรธกันมนัร๎ายเป็นสิ่งเลว เปรียบดังเปลวเพลิงร๎อนไฟนั่น 
เผาใจ  ใหม๎ีความไหวหวั่น จับมือยิม้ใหก๎ันเป็นสิ่งด ี

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

วิธีเสริมสร้างคุณค่าตนเอง 

 การเห็นคุณคําตนเอง หมายถึง  การรับรู๎ถึงคุณคําหรือความสามารถที่มีอยูํในตนเอง บนพื้นฐาน
ที่สมดุลระหวํางความต๎องการผลสําเร็จ กับความมีเกียรติและความซื่อสัตย๑    

กรมสุขภาพจิต แนะน าวิธีเสริมสร้างคุณค่าของตนเอง ดังนี้ 
1. พิจารณาจุดยนืและสิ่งสําคัญของชีวิตตนเองวําคืออะไร

คณุธรรม จริยธรรม



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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156 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26   ส่ิงดีๆ ของฉัน เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเข๎าใจและเหน็คุณคําตนเอง 

2. เนื้อหา
ลูกเสือคุณคําตนเอง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  กระดาษชาร๑ท 
3.3  ปากกาเคม ี
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
  4.1  พธิีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ลูกเสือนั่งล๎อมวงทํากิจกรรมในหมูํ ผู๎กํากับแจกกระดาษชาร๑ทและปากกาเคมี แตํละคน
พูดถึงความถนัดของตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองทําได๎ดี และสามารถให๎ความชํวยเหลือเพื่อน ๆ
งานของหมูํลูกเสือและกองลูกเสือได๎ นายหมูํมอบให๎สมาชิกคนหนึ่งเป็นคนเขียนรวบรวม
จดบันทึกความถนัดของสมาชิกของแตํละคน

2) ผู๎กํากับลูกเสือเรียกรวมกองแล๎วให๎นายหมูํรวบรวมวํา ในกองลูกเสือมีทรัพยากรบุคคล
ที่จะพัฒนางานของกองลูกเสือในเรื่องอะไรได๎บ๎าง

3) ผู๎กํากับนําอภิปรายในกองลูกเสอื ในประเด็นตอํไปนี้
- การที่ลูกเสือได๎รู๎ถึงความถนัด และความสามารถของตนเองนั้น มีประโยชน๑ตํอตนเอง
  และผู๎อื่นอยาํงไร ( รู๎สกึภมูิใจและเห็นคุณคําตนเอง มีกําลังใจที่จะได๎สํงเสริมและ 
  พัฒนาความสามารถของตนเองให๎ดียิ่ง ๆ ขึ้น และสามารถใหค๎วามชํวยเหลือแกํเพื่อน 
  และงานของสํวนรวมได๎) 

4.4  ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 157 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลกูเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ เข๎าใจและเหน็คุณคําตนเอง 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซือ่สัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

 เพลง 
จับมือ 

 จับมือกนัไว๎ใหม๎ั่นคง  
รักกันปรองดองเหมือนน๎องพี่ 

เพื่อความยืนยงสามัคคี     

เพื่อความสามัคคีมีรํวมกัน   
โกรธกันมนัร๎ายเป็นสิ่งเลว เปรียบดังเปลวเพลิงร๎อนไฟนั่น 
เผาใจ  ใหม๎ีความไหวหวั่น จับมือยิม้ใหก๎ันเป็นสิ่งด ี

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

วิธีเสริมสร้างคุณค่าตนเอง 

 การเห็นคุณคําตนเอง หมายถึง  การรับรู๎ถึงคุณคําหรือความสามารถที่มีอยูํในตนเอง บนพื้นฐาน
ที่สมดุลระหวํางความต๎องการผลสําเร็จ กับความมีเกียรติและความซื่อสัตย๑    

กรมสุขภาพจิต แนะน าวิธีเสริมสร้างคุณค่าของตนเอง ดังนี้ 
1. พิจารณาจุดยนืและสิ่งสําคัญของชีวิตตนเองวําคืออะไร



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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158 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. จัดเวลาในการพัฒนาจิตใจและความเชือ่มั่นตนเองด๎วยวิธีตาํง ๆ เชนํ การนั่งสมาธิ การอําน
หนังสือที่เสริมสร๎างความเชื่อมั่น จดคําขวัญที่ประทับใจ จดบันทกึสิ่งทีด่ี ๆ และผลงานของตนเองที่ชื่นชอบ
หรือประสบผลสําเร็จ(ตัวอยําง : ซื่อสัตย๑ คดิริเริม่ มุํงมั่น เอื้ออาทร เรียนดี ได๎รางวัล ฯลฯ) เป็นต๎น 

3. เลิกบํนสิ่งที่ไมํดีของตนเอง ไมํดูถกูตัวเองหรอืมองวําตัวเองไรค๎วามสามารถ การตอกย้ําจุด
ด๎อยจะทาํใหข๎าดพลังและความเชื่อมั่นในตนเอง 

4. ไมํเปรียบเทียบตัวเองกับผ๎ูอื่น เพราะทุกคนแตกตํางกัน และยอมรับวําไมํมใีครสมบูรณ๑ 100%
5. คบกับคนทีม่องโลกในแงํดี มีความเชื่อมัน่และเห็นคุณคําตนเอง เพราะเพื่อนจะคอยกระตุ๎นให๎

เรามีความมั่นใจและความมุํงมัน่มากขึน้ รวมทัง้มองปัญหาวํามีทางออกและมองโลกในแงํด ี
6. หาต๎นแบบ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง ตั้งเปฺาหมายที่จะเป็นไปได๎และมุํงมั่น

สูํความสําเร็จ 
7. หาผู๎ชํวยเหลือด๎านทักษะและทัศนคติ ในการดํารงชีวิตหรือการงาน ถ๎าหากมีคนชมหรอื

กลําวโทษให๎กลาํวคําวําขอบคุณที่เขาชํวยบอกให๎เรารู๎ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนทุกคนยํอมมคีุณคําในตนเอง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 159 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27   มารยาททางสังคม    เวลา    1  ช่ัวโมง  

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให๎ลกูเสือสามารถปฏิบัติตนถึงมารยาทที่ดีในสังคมไดอ๎ยํางเหมาะสม 

2. เนื้อหา
การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทดีในสังคม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง  
3.2  แผนภูมิรูปภาพแสดง มารยาทที่ดีในสังคม 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืกําหนดบทบาทสมมุติการจัดงานรื่นเริง  ในกองลูกเสือ  ดังนี้
-  แบํงลูกเสือเป็น 2 กลุํม

กลุํมที่  1 แสดงบทบาทเป็นผู๎ต๎อนรับแขก ผู๎บริการอาหารน้ําดื่ม พิธีกรในงานรืน่เริง 
กลุํมที่  2 แสดงเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ที่มารํวมงานรื่นเริงจากนัน้ให๎ลูกเสือ

ทั้งสองกลุํม สลับกันแสดงบทบาทสมมุติ 
2) ผู๎กํากับลูกเสอืสังเกต ประเมินผลการปฏิบัติมารยาทในสงัคม และให๎ขอ๎เสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงในเรื่องตํอไปนี้
-  การพูดจาต๎อนรับ การให๎เกียรต ิและทักทาย
-  มารยาทและการแสดงออกที่สุภาพเรียบร๎อยทั้งตํอเพศเดียวกัน และเพศตรงกนัข๎าม
-  การแสดงบทบาทที่ถูกกาลเทศะ ในบทบาทตาํง ๆ เชํน พิธีกร บริกร เจ๎าหน๎าที่ ตอ๎นรับ

3) ลูกเสือทั้งสองกลุํม รําวงในเพลงงามแสงเดือน
4) ผู๎กํากับลูกเสอื นาํเสนอแผนภูม ิรํวมกันนําอภปิราย สรุปข๎อคิดทีไ่ด๎และการนําไปใช๎

 4.4  ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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2. จัดเวลาในการพัฒนาจิตใจและความเชือ่มั่นตนเองด๎วยวิธีตาํง ๆ เชนํ การนั่งสมาธิ การอําน
หนังสือที่เสริมสร๎างความเชื่อมั่น จดคําขวัญที่ประทับใจ จดบันทกึสิ่งทีด่ี ๆ และผลงานของตนเองที่ชื่นชอบ
หรือประสบผลสําเร็จ(ตัวอยําง : ซื่อสัตย๑ คดิริเริม่ มุํงมั่น เอื้ออาทร เรียนดี ได๎รางวัล ฯลฯ) เป็นต๎น 

3. เลิกบํนสิ่งที่ไมํดีของตนเอง ไมํดูถกูตัวเองหรอืมองวําตัวเองไรค๎วามสามารถ การตอกย้ําจุด
ด๎อยจะทาํใหข๎าดพลังและความเชื่อมั่นในตนเอง 

4. ไมํเปรียบเทียบตัวเองกับผ๎ูอื่น เพราะทุกคนแตกตํางกัน และยอมรับวําไมํมใีครสมบูรณ๑ 100%
5. คบกับคนทีม่องโลกในแงํดี มีความเชื่อมัน่และเห็นคุณคําตนเอง เพราะเพื่อนจะคอยกระตุ๎นให๎

เรามีความมั่นใจและความมุํงมัน่มากขึน้ รวมทัง้มองปัญหาวํามีทางออกและมองโลกในแงํด ี
6. หาต๎นแบบ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง ตั้งเปฺาหมายที่จะเป็นไปได๎และมุํงมั่น

สูํความสําเร็จ 
7. หาผู๎ชํวยเหลือด๎านทักษะและทัศนคติ ในการดํารงชีวิตหรือการงาน ถ๎าหากมีคนชมหรอื

กลําวโทษให๎กลาํวคําวําขอบคุณที่เขาชํวยบอกให๎เรารู๎ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนทุกคนยํอมมคีุณคําในตนเอง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 159 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27   มารยาททางสังคม    เวลา    1  ช่ัวโมง  

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให๎ลกูเสือสามารถปฏิบัติตนถึงมารยาทที่ดีในสังคมไดอ๎ยํางเหมาะสม 

2. เนื้อหา
การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทดีในสังคม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง  
3.2  แผนภูมิรูปภาพแสดง มารยาทที่ดีในสังคม 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืกําหนดบทบาทสมมุติการจัดงานรื่นเริง  ในกองลูกเสือ  ดังนี้
-  แบํงลูกเสือเป็น 2 กลุํม

กลุํมที่  1 แสดงบทบาทเป็นผู๎ต๎อนรับแขก ผู๎บริการอาหารน้ําดื่ม พิธีกรในงานรืน่เริง 
กลุํมที่  2 แสดงเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ที่มารํวมงานรื่นเริงจากนัน้ให๎ลูกเสือ

ทั้งสองกลุํม สลับกันแสดงบทบาทสมมุติ 
2) ผู๎กํากับลูกเสอืสังเกต ประเมินผลการปฏิบัติมารยาทในสงัคม และให๎ขอ๎เสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงในเรื่องตํอไปนี้
-  การพูดจาต๎อนรับ การให๎เกียรต ิและทักทาย
-  มารยาทและการแสดงออกที่สุภาพเรียบร๎อยทั้งตํอเพศเดียวกัน และเพศตรงกนัข๎าม
-  การแสดงบทบาทที่ถูกกาลเทศะ ในบทบาทตาํง ๆ เชํน พิธีกร บริกร เจ๎าหน๎าที่ ตอ๎นรับ

3) ลูกเสือทั้งสองกลุํม รําวงในเพลงงามแสงเดือน
4) ผู๎กํากับลูกเสอื นาํเสนอแผนภูม ิรํวมกันนําอภปิราย สรุปข๎อคิดทีไ่ด๎และการนําไปใช๎

 4.4  ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

คณุธรรม จริยธรรม
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5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ความคดิวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ การสร๎างสัมพันธภาพและการสือ่สาร 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 

 เพลง 
งามแสงเดือน 

 งามแสงเดอืนมาเยอืนสอํงหล๎า งามใบหนา๎เมือ่อยูํวงรํา ( 2 เที่ยว ) 
เราเลํนเพื่อสนุก  เปลื้องทุกข๑มิวายระกาํ 
ขอให๎เลนํฟฺอนรํา  เพื่อสามัคคีเอย. 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

มารยาททางสังคม 

        มารยาท หรือ มรรยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่ถือวําสุภาพเรียบร๎อย ถูกกาลเทศะ   สํวนคําวํา 
มารยาทในสังคม จะหมายถึง กรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเว๎นในสํวนที่
เกี่ยวกับผู๎อื่น รวมทั้งชุมชนหรือคนหมูํมาก โดยเหตุที่มนุษย๑เราไมํสามารถอยูํลําพังคนเดียวในโลกได๎ 
ต๎องเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับผู๎อื่นไมํมากก็น๎อย ด๎วยเหตุนี้ จึงต๎องมีกฎกติกากําหนดแบบแผนในการอยูํ
รํวมกัน ซึ่งทุกชาติทุกประเทศตํางก็มีแบบอยํางทางวัฒนธรรมที่เรียกกันวํา มารยาททางสังคมนี้ทั้งสิ้ น 
เพียงแตํรายละเอียดอาจจะแตกตํางกันบ๎าง อยํางไรก็ดี ด๎วยความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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อาจทําให๎คนสมัยนี้หันไปพึ่งพาเครื่องอํานวยความสะดวกตํางๆ และมีปฏิสัมพันธ๑กับคนอื่นน๎อยลง   
อันเป็นเหตุให๎ละเลยหรือเพิกเฉยตํอมารยาทที่พึงมีตํอกัน แตํสิ่งเหลํานี้ ก็ยังจําเป็นตํอการอยูํรํวมกันใน 

ทุกสังคม ดังนั้น กลุํมประชาสัมพันธ๑ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
จึงขอนําสิ่งละอันพันละน๎อยเกี่ยวกับมารยาททางสังคมมาเสนอ เพื่อเป็นเกร็ดความรู๎ และประโยชน๑
ในทางปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

        -  การกลําวคําวํา “ขอบคุณ” เมื่อผู๎อื่นให๎สิ่งของ /บริการ หรือเอื้อเฟื้อทําสิ่งตํางๆให๎ไมํวําจะโดย
หน๎าที่ของเขาหรือไมํก็ตาม เชํน บริกรเปิดประตูให๎ คนลุกให๎นั่งหรือชํวยถือของให๎เราในรถประจําทาง 
คนชํวยกดลิฟท๑รอเรา หรือชํวยหยิบของที่เราหยิบไมํถึงให๎ เป็นต๎น โดยปกติจะใช๎คําวํา “ขอบคุณ” กับผ๎ูที่
อาวุโสกวํา และใช๎คําวํา “ขอบใจ” กับผู๎อายุน๎อยกวําเรา แตํปัจจุบันมักใช๎รวมๆกันไป 

        -  เอํยคําวํา “ขอโทษ” เมื่อต๎องรบกวน /ขัดจังหวะผู๎อื่น เชํน เขากําลังพูดกันอยูํ และต๎องการถาม 
ธุระดํวน ก็กลําวขอโทษผู๎รํวมสนทนาอีกคน แตํควรเป็นเรื่องดํวนจริงๆ หรือกลําวเมื่อทําผิดพลาด /ทําผิด 
หรือทําสิ่งใดไมํถูก ไมํเหมาะสมโดยไมํตั้งใจ เชํน เดินไปชนผู๎อื่น หยิบของข๎ามตัวหรือศีรษะผู๎อื่น เป็นต๎น 

        สําหรับคนไทย เมื่อเอํยคําวํา “ขอบคุณ” หรือ “ขอโทษ” ตํอผู๎ที่อาวุโสกวํา เชํน พํอแมํ ครูอาจารย๑ 
ผู๎ใหญํ มักจะยกมือไหว๎พร๎อมกันไปด๎วย เชํน กลําวขอบคุณพร๎อมยกมือไหว๎พอํแมํที่ทาํนซื้อของให๎ เป็นต๎น 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  บุคคลที่มีมารยาทสังคมดียํอมเป็นที่ชื่นชมแกํสังคม 
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160 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ความคดิวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ การสร๎างสัมพันธภาพและการสือ่สาร 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 

 เพลง 
งามแสงเดือน 

 งามแสงเดอืนมาเยอืนสอํงหล๎า งามใบหนา๎เมือ่อยูํวงรํา ( 2 เที่ยว ) 
เราเลํนเพื่อสนุก  เปลื้องทุกข๑มิวายระกาํ 
ขอให๎เลนํฟฺอนรํา  เพื่อสามัคคีเอย. 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

มารยาททางสังคม 

        มารยาท หรือ มรรยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่ถือวําสุภาพเรียบร๎อย ถูกกาลเทศะ   สํวนคําวํา 
มารยาทในสังคม จะหมายถึง กรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเว๎นในสํวนที่
เกี่ยวกับผู๎อื่น รวมทั้งชุมชนหรือคนหมูํมาก โดยเหตุที่มนุษย๑เราไมํสามารถอยูํลําพังคนเดียวในโลกได๎ 
ต๎องเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับผู๎อื่นไมํมากก็น๎อย ด๎วยเหตุนี้ จึงต๎องมีกฎกติกากําหนดแบบแผนในการอยูํ
รํวมกัน ซึ่งทุกชาติทุกประเทศตํางก็มีแบบอยํางทางวัฒนธรรมที่เรียกกันวํา มารยาททางสังคมนี้ทั้งสิ้ น 
เพียงแตํรายละเอียดอาจจะแตกตํางกันบ๎าง อยํางไรก็ดี ด๎วยความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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อาจทําให๎คนสมัยนี้หันไปพึ่งพาเครื่องอํานวยความสะดวกตํางๆ และมีปฏิสัมพันธ๑กับคนอื่นน๎อยลง   
อันเป็นเหตุให๎ละเลยหรือเพิกเฉยตํอมารยาทที่พึงมีตํอกัน แตํสิ่งเหลํานี้ ก็ยังจําเป็นตํอการอยูํรํวมกันใน 

ทุกสังคม ดังนั้น กลุํมประชาสัมพันธ๑ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
จึงขอนําสิ่งละอันพันละน๎อยเกี่ยวกับมารยาททางสังคมมาเสนอ เพื่อเป็นเกร็ดความรู๎ และประโยชน๑
ในทางปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

        -  การกลําวคําวํา “ขอบคุณ” เมื่อผู๎อื่นให๎สิ่งของ /บริการ หรือเอื้อเฟื้อทําสิ่งตํางๆให๎ไมํวําจะโดย
หน๎าที่ของเขาหรือไมํก็ตาม เชํน บริกรเปิดประตูให๎ คนลุกให๎นั่งหรือชํวยถือของให๎เราในรถประจําทาง 
คนชํวยกดลิฟท๑รอเรา หรือชํวยหยิบของที่เราหยิบไมํถึงให๎ เป็นต๎น โดยปกติจะใช๎คําวํา “ขอบคุณ” กับผ๎ูที่
อาวุโสกวํา และใช๎คําวํา “ขอบใจ” กับผู๎อายุน๎อยกวําเรา แตํปัจจุบันมักใช๎รวมๆกันไป 

        -  เอํยคําวํา “ขอโทษ” เมื่อต๎องรบกวน /ขัดจังหวะผู๎อื่น เชํน เขากําลังพูดกันอยูํ และต๎องการถาม 
ธุระดํวน ก็กลําวขอโทษผู๎รํวมสนทนาอีกคน แตํควรเป็นเรื่องดํวนจริงๆ หรือกลําวเมื่อทําผิดพลาด /ทําผิด 
หรือทําสิ่งใดไมํถูก ไมํเหมาะสมโดยไมํตั้งใจ เชํน เดินไปชนผู๎อื่น หยิบของข๎ามตัวหรือศีรษะผู๎อื่น เป็นต๎น 

        สําหรับคนไทย เมื่อเอํยคําวํา “ขอบคุณ” หรือ “ขอโทษ” ตํอผู๎ที่อาวุโสกวํา เชํน พํอแมํ ครูอาจารย๑ 
ผู๎ใหญํ มักจะยกมือไหว๎พร๎อมกันไปด๎วย เชํน กลําวขอบคุณพร๎อมยกมือไหว๎พอํแมํที่ทาํนซื้อของให๎ เป็นต๎น 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  บุคคลที่มีมารยาทสังคมดียํอมเป็นที่ชื่นชมแกํสังคม 
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162 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28   คิดเชิงบวก เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถคิดเชิงบวกในสถานการณ๑ทางลบได๎ 

2. เนื้อหา
การที่ลูกเสือมีความสามารถในการคิดเชิงบวก  จะชํวยสร๎างให๎มีมุมมองที่ดีทั้งกับตนเองและผ๎ูอื่น

เป็นคนมองโลกในแงํดีมีความคิดที่ดีงามซึ่งสิ่งเหลํานี้จะทําให๎ลูกเสือมีพลังใจในการสร๎างสรรค๑สิ่งที่ดีงาม
เพื่อสังคมตํอไป 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แก๎วใสใสํน้ําส ี 2 ใบ (แก๎วขนาดเทาํกันและใช๎น้ําสีแทนน้าํหวาน) 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัร 2 คน ซ๎อมและแสดงบทบาทสมมุติคนละ 1 รอบ
     รอบแรก   ลูกเสือคนที่ 1  ถือแก๎วน้ําหวานเดินมา แล๎วสะดุดก๎อนหินล๎มลง น้ําหวานหก

เหลืออยูํครึ่งแก๎ว เมื่อลุกขึ้นได๎ก็ร๎องไห๎ เสียใจ แล๎วพูดวํา “แยํจัง! น้ําหวาน
หกหายไปตั้งครึ่งแก๎ว” 

     รอบที่สอง ลูกเสือคนที่ 2  ถือแก๎วน้ําหวานเดินมา แล๎วสะดุดก๎อนหินล๎มลง น้ําหวานหก
เหลืออยูํครึ่งแก๎ว  เมื่อลุกขึ้นได๎ก็ยิ้มและทําทําดีใจ แล๎วพูดวํา “โชคดีจัง! 
น้ําหวานยังเหลืออยูํอีกตั้งครึ่งแก๎ว” 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืตั้งคาํถาม “ลูกเสือคิดวํา คนไหนจะมีความสุขกวํากัน” และลูกเสืออยาก
เป็นเหมือนคนไหน เพราะเหตุใด”

3) ผู๎กํากับลูกเสอืสรุปความหมายและประโยชน๑ของการคิดเชิงบวก
4) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห๎มูํลูกเสือ รํวมกันคิดเชิงบวกในสถานการณ๑ “ถูกครูตําหนิ”

แล๎วสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื
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5) ตัวแทนแตํละหมูํรายงาน
6) ผู๎กํากับลูกเสือชวนคิดวํา ลูกเสือได๎ข๎อคิดอะไรบ๎าง และจะนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ความคดิวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ และเข๎าใจตนเอง 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 

 เพลง 
เรามาสนุกกัน 

มาเถิดเรามา มารํวมร๎องเพลงกนั พวกเราทั้งนัน้ ลุกขึน้พลันทนัที 
แล๎วเรามาหันหน๎ามาหากัน ยกมือไหว๎กัน แล๎วตบมือสามที (เอ๎า 1..2..3) 
เสร็จพลัน แล๎วกห็ันกลับมา สนุกหนักหนา แล๎วสํายเอว 5 ที (เอ๎า 1..2ุ3..4..5) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

หมู่บ้านท ารองเท้า 

หมูํบ๎านแหํงหนึ่งเป็นหมูํบ๎านที่ทุกครอบครัว และทุกคนในแตํละครอบครัวเป็นชํางผลิตรองเท๎า 
เมื่อรองเท๎าเริ่มขายไมํได๎ แตํละครอบครัวจึงสํงตัวแทนออกไปสํารวจหมูํบ๎านที่อยูํหํางไกล เพื่อหาที่ขาย
รองเท๎า แตํตัวแทนเหลํานั้นต๎องประหลาดใจมากที่หมูํบ๎านเหลํานั้นไมํมีใครสวมรองเท๎าแม๎แตํคนเดียว   

คณุธรรม จริยธรรม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28   คิดเชิงบวก เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถคิดเชิงบวกในสถานการณ๑ทางลบได๎ 

2. เนื้อหา
การที่ลูกเสือมีความสามารถในการคิดเชิงบวก  จะชํวยสร๎างให๎มีมุมมองที่ดีทั้งกับตนเองและผ๎ูอื่น

เป็นคนมองโลกในแงํดีมีความคิดที่ดีงามซึ่งสิ่งเหลํานี้จะทําให๎ลูกเสือมีพลังใจในการสร๎างสรรค๑สิ่งที่ดีงาม
เพื่อสังคมตํอไป 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  แก๎วใสใสํน้ําส ี 2 ใบ (แก๎วขนาดเทาํกันและใช๎น้ําสีแทนน้าํหวาน) 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัร 2 คน ซ๎อมและแสดงบทบาทสมมุติคนละ 1 รอบ
     รอบแรก   ลูกเสือคนที่ 1  ถือแก๎วน้ําหวานเดินมา แล๎วสะดุดก๎อนหินล๎มลง น้ําหวานหก

เหลืออยูํครึ่งแก๎ว เมื่อลุกขึ้นได๎ก็ร๎องไห๎ เสียใจ แล๎วพูดวํา “แยํจัง! น้ําหวาน
หกหายไปตั้งครึ่งแก๎ว” 

     รอบที่สอง ลูกเสือคนที่ 2  ถือแก๎วน้ําหวานเดินมา แล๎วสะดุดก๎อนหินล๎มลง น้ําหวานหก
เหลืออยูํครึ่งแก๎ว  เมื่อลุกขึ้นได๎ก็ยิ้มและทําทําดีใจ แล๎วพูดวํา “โชคดีจัง! 
น้ําหวานยังเหลืออยูํอีกตั้งครึ่งแก๎ว” 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืตั้งคาํถาม “ลูกเสือคิดวํา คนไหนจะมีความสุขกวํากัน” และลูกเสืออยาก
เป็นเหมือนคนไหน เพราะเหตุใด”

3) ผู๎กํากับลูกเสอืสรุปความหมายและประโยชน๑ของการคิดเชิงบวก
4) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห๎มูํลูกเสือ รํวมกันคิดเชิงบวกในสถานการณ๑ “ถูกครูตําหนิ”

แล๎วสํงตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื
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5) ตัวแทนแตํละหมูํรายงาน
6) ผู๎กํากับลูกเสือชวนคิดวํา ลูกเสือได๎ข๎อคิดอะไรบ๎าง และจะนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ความคดิวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ และเข๎าใจตนเอง 

7. คุณธรรม
7.1  ความพอเพียง 
7.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
7.3  รับผิดชอบ 
7.4  ความกตัญ๒ ู

  7.5  อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 

 เพลง 
เรามาสนุกกัน 

มาเถิดเรามา มารํวมร๎องเพลงกนั พวกเราทั้งนัน้ ลุกขึน้พลันทนัที 
แล๎วเรามาหันหน๎ามาหากัน ยกมือไหว๎กัน แล๎วตบมือสามที (เอ๎า 1..2..3) 
เสร็จพลัน แล๎วกห็ันกลับมา สนุกหนักหนา แล๎วสํายเอว 5 ที (เอ๎า 1..2ุ3..4..5) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

หมู่บ้านท ารองเท้า 

หมูํบ๎านแหํงหนึ่งเป็นหมูํบ๎านที่ทุกครอบครัว และทุกคนในแตํละครอบครัวเป็นชํางผลิตรองเท๎า 
เมื่อรองเท๎าเริ่มขายไมํได๎ แตํละครอบครัวจึงสํงตัวแทนออกไปสํารวจหมูํบ๎านที่อยูํหํางไกล เพื่อหาที่ขาย
รองเท๎า แตํตัวแทนเหลํานั้นต๎องประหลาดใจมากที่หมูํบ๎านเหลํานั้นไมํมีใครสวมรองเท๎าแม๎แตํคนเดียว   
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164 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

 ตัวแทนหมูํบ๎านทํารองเท๎ากลับมาด๎วยความผิดหวัง ตํางบอกกับครอบครัวของตนวํา “เราคงต๎อง
อดตายแนํ ๆ เพราะคนในหมูํบ๎านไกล ๆ ไมํมีใครใสํรองเท๎าเลย สํวนหมูํบ๎านใกล๎ ๆ ก็มีรองเท๎าใสํกันหมดแล๎ว 
รองเท๎าที่เราชํวยกันทําคงไมํมีประโยชน๑อีกแล๎ว เก็บไว๎ก็ไร๎คํา เราเอารองเท๎าไปทิ้งกันดีกวํา..” 
 ในขณะที่ทุกคนกําลังจะนํารองเท๎าไปทิ้ง เด็กชายคนหนึ่งถามขึ้นวํา “ทําไมจึงจะทิ้งรองเท๎า
ทั้งหมดลํะครับ” ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันวํา “เก็บไว๎ก็ขายไมํได๎ หมูํบ๎านใกล๎ ๆ ก็มีรองเท๎าใสํแล๎ว 
ที่อยูํไกล ๆ ก็ไมํมีใครใสํรองเท๎า” 
 เด็กชายจึงขอร๎องให๎พาไปที่หมูํบ๎านหํางไกล และก็เห็นอยํางที่คนอื่นๆเลําให๎ฟังจริงๆ แตํเขา
กลับคิดตํางจากคนอื่น ๆ และพูดกับทุกคนวํา “เราลองคิดดูดี ๆ นะ ถ๎าเราสามารถแนะนําให๎ทุกคนใน
หมูํบ๎านเหลํานี้รู๎จักรองเท๎าและหันมาใสํรองเท๎า เราก็จะสามารถขายรองเท๎าได๎เป็นจํานวนมากเลย”  
 ทุกคนรู๎สึกเหมือนเห็นแสงสวํางในที่มืด ตํางพยายามทําทุกวิถีทางให๎ทุกคนในหมูํบ๎านเหลํานั้น
ได๎รู๎จักรองเท๎า พวกเขาทดลองใสํรองเท๎าจนพอใจ เห็นประโยชน๑ของมัน และชวนกันซื้อรองเท๎า 
 จากนั้นไมํนานคนในหมูํบ๎านชํางทํารองเท๎าก็ขายรองเท๎ามีรายได๎ และอยูํดีกินดีกันทุกครัวเรือน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   คําวําเป็นไปไมไํด๎ ทาํใหไ๎มํลงมือทําอะไรจึงไมํมคีวามสาํเร็จเกดิขึ้น แตํการคิดวํา

ปัญหามีทางออก เรื่องที่ไมดํีมกัมีสิ่งดีแฝงอยู ํเชํนเดียวกับเดก็ชายในหมูํบ๎านชํางทํา
รองเท๎า จะมีผลให๎ประสบความสําเรจ็ได๎ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29   ทักษะการเตือน     เวลา   1  ช่ัวโมง   

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้    
 เพื่อให๎ลกูเสือสามารถเตือนเพื่อนด๎วยความหํวงใยได๎ 
 
2.  เนื้อหา  
 ทักษะการสื่อสารเพื่อเตอืนเพือ่น  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ใบความรู ๎
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  
 
4.  กิจกรรม 
          1)  พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ 
  1)  ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาด๎วยคําถาม  “ลูกเสือคิดวําพฤติกรรมของเพื่อนที่ลูกเสือเป็นหํวง  
   อยากให๎เขาปรับปรุงเพื่อประโยชน๑ตํอตัวเขาเอง มีอะไรบ๎าง”  
  2)  ผู๎กํากับลูกเสือรวบรวม (เชํน  ขาดเรียนบํอย   ไมํสํงการบ๎าน  เลํนเกมมากจนเสีย 
   การเรียน  แตํงกายไมํเรียบร๎อย  พูดจาไมํสุภาพ  ชอบเลํนหวาดเสียวเสี่ยงอันตราย  
   ลองสูบบุหรี่ ฯลฯ ) 
  3)  ให๎ลูกเสือจับคูํที่นั่งใกล๎กัน ลองคิดประโยคเตือนเพื่อน กรณีเพื่อนขาดเรียนบํอย คูํละ 1 ประโยค  
  4)  ผู๎กํากับลูกเสือสุํมถาม 1 – 2 คูํ และให๎กองลูกเสือประเมินวํา ถ๎าเพื่อนเตือนแบบนี้จะ 
   รู๎สึกอยาํงไร และจะเชื่อเพื่อนไหม 
  5)  ผู๎กํากับลูกเสอืแจกใบความรู๎ บรรยายขัน้ตอนการสื่อสารเพื่อเตอืนเพือ่น พร๎อม

ยกตัวอยาํง และมอบหมายใหห๎มูํลูกเสือรํวมกันคิดประโยคเตือนเพือ่น หมูํละ 1 
สถานการณ๑ ทีไ่มํซ้าํกัน  ตามที่รวบรวมได๎ในขอ๎ 2) และนําเสนอเป็นบทบาทสมมุติใน
กองลูกเสือ 

  6)  ตัวแทนหมูํลูกเสอืแสดงบทบาทสมมุติทีละหมูํ ผู๎กํากับลูกเสอื และลูกเสอืหมูํอื่นรํวมกัน 
   ประเมินความถกูต๎องตามขัน้ตอนการสือ่สาร   
  7)  ผู๎กํากับลูกเสอื และลูกเสอืรํวมกนัสรุปข๎อคิดทีไ่ด๎  
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 ตัวแทนหมูํบ๎านทํารองเท๎ากลับมาด๎วยความผิดหวัง ตํางบอกกับครอบครัวของตนวํา “เราคงต๎อง
อดตายแนํ ๆ เพราะคนในหมูํบ๎านไกล ๆ ไมํมีใครใสํรองเท๎าเลย สํวนหมูํบ๎านใกล๎ ๆ ก็มีรองเท๎าใสํกันหมดแล๎ว 
รองเท๎าที่เราชํวยกันทําคงไมํมีประโยชน๑อีกแล๎ว เก็บไว๎ก็ไร๎คํา เราเอารองเท๎าไปทิ้งกันดีกวํา..” 
 ในขณะที่ทุกคนกําลังจะนํารองเท๎าไปทิ้ง เด็กชายคนหนึ่งถามขึ้นวํา “ทําไมจึงจะทิ้งรองเท๎า
ทั้งหมดลํะครับ” ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันวํา “เก็บไว๎ก็ขายไมํได๎ หมูํบ๎านใกล๎ ๆ ก็มีรองเท๎าใสํแล๎ว 
ที่อยูํไกล ๆ ก็ไมํมีใครใสํรองเท๎า” 
 เด็กชายจึงขอร๎องให๎พาไปที่หมูํบ๎านหํางไกล และก็เห็นอยํางที่คนอื่นๆเลําให๎ฟังจริงๆ แตํเขา
กลับคิดตํางจากคนอื่น ๆ และพูดกับทุกคนวํา “เราลองคิดดูดี ๆ นะ ถ๎าเราสามารถแนะนําให๎ทุกคนใน
หมูํบ๎านเหลํานี้รู๎จักรองเท๎าและหันมาใสํรองเท๎า เราก็จะสามารถขายรองเท๎าได๎เป็นจํานวนมากเลย”  
 ทุกคนรู๎สึกเหมือนเห็นแสงสวํางในที่มืด ตํางพยายามทําทุกวิถีทางให๎ทุกคนในหมูํบ๎านเหลํานั้น
ได๎รู๎จักรองเท๎า พวกเขาทดลองใสํรองเท๎าจนพอใจ เห็นประโยชน๑ของมัน และชวนกันซื้อรองเท๎า 
 จากนั้นไมํนานคนในหมูํบ๎านชํางทํารองเท๎าก็ขายรองเท๎ามีรายได๎ และอยูํดีกินดีกันทุกครัวเรือน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   คําวําเป็นไปไมไํด๎ ทาํใหไ๎มํลงมือทําอะไรจึงไมํมคีวามสาํเร็จเกดิขึ้น แตํการคิดวํา

ปัญหามีทางออก เรื่องที่ไมดํีมกัมีสิ่งดีแฝงอยู ํเชํนเดียวกับเดก็ชายในหมูํบ๎านชํางทํา
รองเท๎า จะมีผลให๎ประสบความสําเรจ็ได๎ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29   ทักษะการเตือน     เวลา   1  ช่ัวโมง   

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้    
 เพื่อให๎ลกูเสือสามารถเตือนเพื่อนด๎วยความหํวงใยได๎ 
 
2.  เนื้อหา  
 ทักษะการสื่อสารเพื่อเตอืนเพือ่น  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ใบความรู ๎
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  
 
4.  กิจกรรม 
          1)  พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎ 
  1)  ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาด๎วยคําถาม  “ลูกเสือคิดวําพฤติกรรมของเพื่อนที่ลูกเสือเป็นหํวง  
   อยากให๎เขาปรับปรุงเพื่อประโยชน๑ตํอตัวเขาเอง มีอะไรบ๎าง”  
  2)  ผู๎กํากับลูกเสือรวบรวม (เชํน  ขาดเรียนบํอย   ไมํสํงการบ๎าน  เลํนเกมมากจนเสีย 
   การเรียน  แตํงกายไมํเรียบร๎อย  พูดจาไมํสุภาพ  ชอบเลํนหวาดเสียวเสี่ยงอันตราย  
   ลองสูบบุหรี่ ฯลฯ ) 
  3)  ให๎ลูกเสือจับคูํที่นั่งใกล๎กัน ลองคิดประโยคเตือนเพื่อน กรณีเพื่อนขาดเรียนบํอย คูํละ 1 ประโยค  
  4)  ผู๎กํากับลูกเสือสุํมถาม 1 – 2 คูํ และให๎กองลูกเสือประเมินวํา ถ๎าเพื่อนเตือนแบบนี้จะ 
   รู๎สึกอยาํงไร และจะเชื่อเพื่อนไหม 
  5)  ผู๎กํากับลูกเสอืแจกใบความรู๎ บรรยายขัน้ตอนการสื่อสารเพื่อเตอืนเพือ่น พร๎อม

ยกตัวอยาํง และมอบหมายใหห๎มูํลูกเสือรํวมกันคิดประโยคเตือนเพือ่น หมูํละ 1 
สถานการณ๑ ทีไ่มํซ้าํกัน  ตามที่รวบรวมได๎ในขอ๎ 2) และนําเสนอเป็นบทบาทสมมุติใน
กองลูกเสือ 

  6)  ตัวแทนหมูํลูกเสอืแสดงบทบาทสมมุติทีละหมูํ ผู๎กํากับลูกเสอื และลูกเสอืหมูํอื่นรํวมกัน 
   ประเมินความถกูต๎องตามขัน้ตอนการสือ่สาร   
  7)  ผู๎กํากับลูกเสอื และลูกเสอืรํวมกนัสรุปข๎อคิดทีไ่ด๎  

คณุธรรม จริยธรรม
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผลสังเกต
การมีสํวนรํวมในการทํากจิกรรม และการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการสือ่สารที่ถกูต๎อง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ความคดิวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ การสร๎างสัมพันธภาพและการสือ่สาร 

7. คุณธรรม
7.1 ความพอเพียง 
7.2 ซื่อสัตย๑สุจริต 
7.3 รับผิดชอบ 
7.4 ความกตัญ๒ ู

  7.5 อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 

เพลง 
ประกอบท่าทาง   มาสนุกกันหนา 

 มาสนกุกันหนา  มาสัญญารํวมผูกพัน  ( ทาราแร็ก แท็ก แทก็ ) 
มาสนกุกับฉัน เราลูกเสือเชื้อเผําไทย  ( ทาราแร็ก แท็ก แทก็ ) 
แผํนดินถิ่นนี้ ทัง้กลางเหนือใต๎อิสาน  
สามัคคีเราอยูํรํวมกนั ไมํมีเสื่อมคลาย  ( ทาราแร็ก แท็ก แทก็ ) 

ท่าประกอบ  -   ยืน 
1. ชํวงเนื้อเพลงให๎ตบมือตามจังหวะ
2. ชํวงสร๎อยให๎ทําทําสํายสะโพกตามจงัหวะโดยแขนงอ มือกํา  แล๎วเหวี่ยงแขนขึ้นลงตาม

จังหวะเพลง 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พูดดีเป็นศรีแก่ตน 

ชายหัวล๎านคนหนึ่ง มักจะโมโหไมํพอใจอยํางมากถ๎าใครพูดถึงเรื่องหัวล๎านของแก แตํถ๎าใครชม
แกวําผมชํางดกดําเป็นมัน แกจะถูกใจเป็นอยํางมาก จะขออะไรก็ให๎หมด   

ชายคนหนึ่ง อยากจะซื้อวัวคูํงามของตาหัวล๎านมาใช๎งาน จึงเจรจาขอซื้อวัววํา “นี่ เจ๎าหัวล๎าน 
วัวคูํนี้แกจะขายเทําไหรํ ฉันจะสู๎ราคาไมํอั้นเลยนะ” ตาหัวล๎านได๎ฟังก็โมโหขึ้นมาทันที ตะโกนกลับไปวํา  
"ไมํขายโว๎ย รีบออกไปจากบ๎านกูเดี๋ยวนี้เลย" 

มีชายหนุํมอีกคนหนึ่งรอจนเหตุการณ๑สงบจึงเข๎าไปเจรจาบ๎าง  "พํอผมดกปรกไหลํ หน๎าไล๎เฉลิมทอง 
วัวของพํอทั้งสอง พํอจะขายเทําไหรํ" ตาหัวล๎านได๎ฟัง ก็ถูกอกถูกใจ ตอบกลับไปวํา "ลูกเอ๐ย วัวทั้งสองนี้ 
พํอยกให๎เจ๎า" ชายหนุํมจึงได๎วัวกลับบ๎านโดยไมํเสียเงิน ชายคนแรกที่ไปขอซื้อวัวพอรู๎วําเขาได๎วัวมา
อยํางไรก็อิจฉา จึงใสํความให๎ลูกสาวของตาหัวล๎านฟังวํา  ชายหนุํมที่ได๎วัวไปนั้นลับหลังกลับพูดจาเยาะ
เย๎ยเรื่องหัวล๎านให๎ผู๎อื่นฟัง  

 เมื่อได๎ฟังความจากลูกสาว ตาหัวล๎านโกรธมาก รีบถือปฏักไปหาชายหนุํมทันที พอพบกัน 
ชายหนุํมก็ถามวํา "พํอผมดกปรกบํา พํอจะรีบเดินทางไปไหนกัน"  ตาหัวล๎านได๎ยินก็ใจอํอนจึงมอบปฏัก
ให๎กับชายหนุํมไปใช๎ต๎อนวัวอีกอันหนึ่ง   

กลับถึงบ๎านลูกสาวร๎ูเรื่อง จึงขอให๎พํอไปทวงวัวคืนมาให๎ได๎ มิฉะนั้นนางจะฆําตัวตาย ตาหัวล๎าน
เลยชวนลูกสาวไปด๎วยเผื่อจะได๎ไมํใจอํอนอีก เมื่อไปถึง ชายหนุํมก็ถามวํา “พํอผมดกปรกหน๎า วันนี้พํอ
จะพากันไปไหน” ตาหัวล๎านได๎ฟังก็เอํยด๎วยความเอ็นดูวํา "ลูกเอ๐ยลูกแก๎ว พํอนะแกํแล๎ว เลยพาลูกสาว
มาให๎เจ๎า" ชายหนุํมก็เลยได๎แตํงงานกับลูกสาวตาหัวล๎านอยูํด๎วยกันอยํางมีความสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  พูดดีเป็นศรีแกํตน 
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผลสังเกต
การมีสํวนรํวมในการทํากจิกรรม และการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการสือ่สารที่ถกูต๎อง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ความคดิวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ การสร๎างสัมพันธภาพและการสือ่สาร 

7. คุณธรรม
7.1 ความพอเพียง 
7.2 ซื่อสัตย๑สุจริต 
7.3 รับผิดชอบ 
7.4 ความกตัญ๒ ู

  7.5 อุดมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 

เพลง 
ประกอบท่าทาง   มาสนุกกันหนา 

 มาสนกุกันหนา  มาสัญญารํวมผูกพัน  ( ทาราแร็ก แท็ก แทก็ ) 
มาสนกุกับฉัน เราลูกเสือเชื้อเผําไทย  ( ทาราแร็ก แท็ก แทก็ ) 
แผํนดินถิ่นนี้ ทัง้กลางเหนือใต๎อิสาน  
สามัคคีเราอยูํรํวมกนั ไมํมีเสื่อมคลาย  ( ทาราแร็ก แท็ก แทก็ ) 

ท่าประกอบ  -   ยืน 
1. ชํวงเนื้อเพลงให๎ตบมือตามจังหวะ
2. ชํวงสร๎อยให๎ทําทําสํายสะโพกตามจงัหวะโดยแขนงอ มือกํา  แล๎วเหวี่ยงแขนขึ้นลงตาม

จังหวะเพลง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 167 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พูดดีเป็นศรีแก่ตน 

ชายหัวล๎านคนหนึ่ง มักจะโมโหไมํพอใจอยํางมากถ๎าใครพูดถึงเรื่องหัวล๎านของแก แตํถ๎าใครชม
แกวําผมชํางดกดําเป็นมัน แกจะถูกใจเป็นอยํางมาก จะขออะไรก็ให๎หมด   

ชายคนหนึ่ง อยากจะซื้อวัวคูํงามของตาหัวล๎านมาใช๎งาน จึงเจรจาขอซื้อวัววํา “นี่ เจ๎าหัวล๎าน 
วัวคูํนี้แกจะขายเทําไหรํ ฉันจะสู๎ราคาไมํอั้นเลยนะ” ตาหัวล๎านได๎ฟังก็โมโหขึ้นมาทันที ตะโกนกลับไปวํา  
"ไมํขายโว๎ย รีบออกไปจากบ๎านกูเดี๋ยวนี้เลย" 

มีชายหนุํมอีกคนหนึ่งรอจนเหตุการณ๑สงบจึงเข๎าไปเจรจาบ๎าง  "พํอผมดกปรกไหลํ หน๎าไล๎เฉลิมทอง 
วัวของพํอทั้งสอง พํอจะขายเทําไหรํ" ตาหัวล๎านได๎ฟัง ก็ถูกอกถูกใจ ตอบกลับไปวํา "ลูกเอ๐ย วัวทั้งสองนี้ 
พํอยกให๎เจ๎า" ชายหนุํมจึงได๎วัวกลับบ๎านโดยไมํเสียเงิน ชายคนแรกที่ไปขอซื้อวัวพอรู๎วําเขาได๎วัวมา
อยํางไรก็อิจฉา จึงใสํความให๎ลูกสาวของตาหัวล๎านฟังวํา  ชายหนุํมที่ได๎วัวไปนั้นลับหลังกลับพูดจาเยาะ
เย๎ยเรื่องหัวล๎านให๎ผู๎อื่นฟัง  

 เมื่อได๎ฟังความจากลูกสาว ตาหัวล๎านโกรธมาก รีบถือปฏักไปหาชายหนุํมทันที พอพบกัน 
ชายหนุํมก็ถามวํา "พํอผมดกปรกบํา พํอจะรีบเดินทางไปไหนกัน"  ตาหัวล๎านได๎ยินก็ใจอํอนจึงมอบปฏัก
ให๎กับชายหนุํมไปใช๎ต๎อนวัวอีกอันหนึ่ง   

กลับถึงบ๎านลูกสาวร๎ูเรื่อง จึงขอให๎พํอไปทวงวัวคืนมาให๎ได๎ มิฉะนั้นนางจะฆําตัวตาย ตาหัวล๎าน
เลยชวนลูกสาวไปด๎วยเผื่อจะได๎ไมํใจอํอนอีก เมื่อไปถึง ชายหนุํมก็ถามวํา “พํอผมดกปรกหน๎า วันนี้พํอ
จะพากันไปไหน” ตาหัวล๎านได๎ฟังก็เอํยด๎วยความเอ็นดูวํา "ลูกเอ๐ยลูกแก๎ว พํอนะแกํแล๎ว เลยพาลูกสาว
มาให๎เจ๎า" ชายหนุํมก็เลยได๎แตํงงานกับลูกสาวตาหัวล๎านอยูํด๎วยกันอยํางมีความสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  พูดดีเป็นศรีแกํตน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
ทักษะการสื่อสารเพ่ือเตือนเพื่อน 

 เมื่อเพื่อนมีพฤติกรรมที่นําเป็นหํวง เชํน หนีเรียนจนเรียนไมํทัน ไมํอํานหนังสือจนจะสอบตก 
ไมํสํงการบ๎านจนครูไมํให๎คะแนน  หรือริที่จะลองสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นต๎น ลูกเสือควรชํวยเหลือผู๎อื่น    
ทุกเมื่อและเป็นมิตรกับทุกคน หน๎าที่หนึ่งของมิตรที่ดีหรือมิตรแท๎ คือการชํวยเพื่อนไมํให๎มีพฤติกรรมที่
อาจเกิดผลเสียตามมา   การเตือนเพื่อนด๎วยความหํวงใย จึงเป็นวิธีการสื่อสารที่ลูกเสือควรเรียนรู๎ และ
นําไปใช๎เพื่อชํวยเหลือเพื่อนจากพฤติกรรมเสี่ยงตําง ๆ 

ขั้นตอนการสือ่สารเพื่อเตือนเพือ่นประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

สถานการณ์ :  เตือนเพื่อนให้ส่งการบ้าน 
ข้ันตอน ตัวอย่างประโยคค าพูด 

1. บอกความรู๎สกึหํวงใยตํอปัญหา เราเป็นหํวงจัง นายไมํสํงการบ๎านหลายหนแล๎ว คะแนนเยอะ
ด๎วย 

2. บอกความตอ๎งการให๎แก๎ไขหรอื
ปรับปรุง

อยากให๎นายเอาใจใสํเรือ่งการบ๎านหนอํย 

3. ถามความเห็นเป็นการแสดงถึงความ
เป็นมิตร /การให๎เกียรติคูสํนทนา

ได๎ไหม 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 169 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30  เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและครอบครัว  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให๎ลูกเสือมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํามา

ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน ครอบครัวและชุมชนได๎ 

2. เนื้อหา
การประยุกต๑ใช๎หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และชุมชน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง เศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  ใบงาน 
3.3  ใบความรู ๎
3.4  กระดาษชาร๑ท 
3.5  ปากกาเคมี   
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสอืแจกใบความรู๎ เรือ่ง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให๎ลูกเสอืแตํละหมูํศึกษา
 รํวมกันในเรือ่งของ สามหํวงสองเงือ่นไข  
(2) วางแผนจัดทําโครงการประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูํละ 1กิจกรรม 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือเดนิดูตามหมูํลูกเสอื ใหข๎๎อมลูและคําแนะนํา

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ 
ทักษะการสื่อสารเพ่ือเตือนเพื่อน 

 เมื่อเพื่อนมีพฤติกรรมที่นําเป็นหํวง เชํน หนีเรียนจนเรียนไมํทัน ไมํอํานหนังสือจนจะสอบตก 
ไมํสํงการบ๎านจนครูไมํให๎คะแนน  หรือริที่จะลองสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นต๎น ลูกเสือควรชํวยเหลือผู๎อื่น    
ทุกเมื่อและเป็นมิตรกับทุกคน หน๎าที่หนึ่งของมิตรที่ดีหรือมิตรแท๎ คือการชํวยเพื่อนไมํให๎มีพฤติกรรมที่
อาจเกิดผลเสียตามมา   การเตือนเพื่อนด๎วยความหํวงใย จึงเป็นวิธีการสื่อสารที่ลูกเสือควรเรียนรู๎ และ
นําไปใช๎เพื่อชํวยเหลือเพื่อนจากพฤติกรรมเสี่ยงตําง ๆ 

ขั้นตอนการสือ่สารเพื่อเตือนเพือ่นประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

สถานการณ์ :  เตือนเพื่อนให้ส่งการบ้าน 
ข้ันตอน ตัวอย่างประโยคค าพูด 

1. บอกความรู๎สกึหํวงใยตํอปัญหา เราเป็นหํวงจัง นายไมํสํงการบ๎านหลายหนแล๎ว คะแนนเยอะ
ด๎วย 

2. บอกความตอ๎งการให๎แก๎ไขหรอื
ปรับปรุง

อยากให๎นายเอาใจใสํเรือ่งการบ๎านหนอํย 

3. ถามความเห็นเป็นการแสดงถึงความ
เป็นมิตร /การให๎เกียรติคูสํนทนา

ได๎ไหม 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 169 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 7   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30  เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและครอบครัว  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให๎ลูกเสือมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํามา

ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน ครอบครัวและชุมชนได๎ 

2. เนื้อหา
การประยุกต๑ใช๎หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และชุมชน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง เศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  ใบงาน 
3.3  ใบความรู ๎
3.4  กระดาษชาร๑ท 
3.5  ปากกาเคมี   
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสอืแจกใบความรู๎ เรือ่ง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให๎ลูกเสอืแตํละหมูํศึกษา
 รํวมกันในเรือ่งของ สามหํวงสองเงือ่นไข  
(2) วางแผนจัดทําโครงการประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูํละ 1กิจกรรม 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือเดนิดูตามหมูํลูกเสอื ใหข๎๎อมลูและคําแนะนํา

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

คณุธรรม จริยธรรม



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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170 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

(1)  ลูกเสือแตํละหมูํ นําเสนอโครงการของตนเอง ผูก๎ํากับลูกเสือและลูกเสอืหมูํอื่น
รํวมกันซกัถามเพื่อความเข๎าใจ จนครบทกุหมู ํ

(2)  ผู๎กํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุปข๎อคิดทีไ่ด๎ และขอให๎ลกูเสือแตํละหมูํ รํวมกัน
วางแผน แบํงงานและจัดผู๎รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามโครงการ โดยดําเนินการ
นอกเวลา และจดัทํารายงานสํงผู๎กํากับลูกเสอื ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

(3)  ผู๎กํากับลูกเสอืเดินดูตามหมูํลกูเสือ ใหค๎ําแนะนาํปรึกษา 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก )

5. การประเมินผล
สังเกต การใสํใจในการทํากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ และประเมิน

การปฏิบตัิจริง 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30 

เพลงเศรษฐกิจพอเพียง 
คําร๎อง กิตติพงษ๑ จุโลทก    ทํานองปูไขํไกหํลง ดนตรี ไพรัช แดงเพ็ชร/เต๐า ธนัชพร ขับร๎อง 

เศรษฐกิจพอเพยีง  ในหลวงทํานทรงประทาน  เป็นที่กลําวขานเลื่องลอืไปทั่วโลกา พอกินพอใช๎ 
สุขใจเหลอืจะคณา  สามหํวงคอืสัญญา  พัฒนาชาติไทยมัง่มี (สร๎อย...พอเพียงๆๆๆๆๆๆๆ) 

หํวงหนึ่งพอประมาณ  หํวงสองนั้นคอืมีเหตุผล  กํอนจํายกลัวจน  เจียมใจยามเราไมํม ี 
สร๎างภูมคิุ๎มกัน  หํวงสามนั้นพาสขุขี  อยูํในความพอดี  เพราะเรามสีามหํวงคุ๎มกัน   
(สร๎อย...พอเพียงๆๆๆๆๆๆๆ) 
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เพลง 
แห่พวงมาลัย 

 โอ๎เจ๎าพวงมาลัย  เจ๎าจะลอยไปคล๎องใครกันแนํ(ซ้ํา) 
จะรักใครชอบใครให๎จริงแท๎  เอาให๎แนสํักราย  
อยํามัวลอยตามลมใหเ๎ขาดมดอม สิ้นกลิ่นหอมแล๎วหนําย(ซ้ํา) 
ยามนัน้เจ๎าจะอายเขาไมอํยากชม เหยียบเจา๎จมทิง้ไป  
อยากเปน็หงส๑เหิรหาว   อยากเปน็ดาวเลิศลอยวิไล(ซ้าํ) 
อยูํที่บ๎านไมํชอบใจ  หนีมาอยูคํํายสบายเลย  
เอ๐ยโอละหนําย   โอละหนํายหนํอยเอยุุุุ 

พวงมาลัยเจ้าเอ๋ย 

 พวงมาลัยเจ๎าเอ๐ย  กํอนเคยได๎สวมคอ 
เดี๋ยวนี้ซิหนอ  ฉันมารอมาลยั  
มาลัยลอยวน ลอยวนอยูํบนน้ําใส(ซ้ํา) จะสวมคอใครนะพวงมาลยัเจ๎าเอย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ของใช้พอเพียงแห่ง “สมเด็จพระเทพฯ" 

ภาพพระจริยวัตรที่พสกนิกรชาวไทยเห็นจนชินตา ยามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่ตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศนั้น  พระองค๑
มักจะบันทึกทุกเรื่องราวลงในสมุดบันทึกสํวนพระองค๑ จนได๎รับการยกยํองให๎เป็น  “เจ้าฟ้านัก
สะสม” องค๑ต๎นแบบที่ทรงสะสมทุกเรื่องราวและประสบการณ๑ที่ได๎พบเจอลงในสมุดบันทึกสํวนพระองค๑ 
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(1)  ลูกเสือแตํละหมูํ นําเสนอโครงการของตนเอง ผูก๎ํากับลูกเสือและลูกเสอืหมูํอื่น
รํวมกันซกัถามเพื่อความเข๎าใจ จนครบทกุหมู ํ

(2)  ผู๎กํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุปข๎อคิดทีไ่ด๎ และขอให๎ลกูเสือแตํละหมูํ รํวมกัน
วางแผน แบํงงานและจัดผู๎รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามโครงการ โดยดําเนินการ
นอกเวลา และจดัทํารายงานสํงผู๎กํากับลูกเสอื ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

(3)  ผู๎กํากับลูกเสอืเดินดูตามหมูํลกูเสือ ใหค๎ําแนะนาํปรึกษา 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก )

5. การประเมินผล
สังเกต การใสํใจในการทํากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ และประเมิน

การปฏิบตัิจริง 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30 

เพลงเศรษฐกิจพอเพียง 
คําร๎อง กิตติพงษ๑ จุโลทก    ทํานองปูไขํไกหํลง ดนตรี ไพรัช แดงเพ็ชร/เต๐า ธนัชพร ขับร๎อง 

เศรษฐกิจพอเพยีง  ในหลวงทํานทรงประทาน  เป็นที่กลําวขานเลื่องลอืไปทั่วโลกา พอกินพอใช๎ 
สุขใจเหลอืจะคณา  สามหํวงคอืสัญญา  พัฒนาชาติไทยมัง่มี (สร๎อย...พอเพียงๆๆๆๆๆๆๆ) 

หํวงหนึ่งพอประมาณ  หํวงสองนั้นคอืมีเหตุผล  กํอนจํายกลัวจน  เจียมใจยามเราไมํม ี 
สร๎างภูมคิุ๎มกัน  หํวงสามนั้นพาสขุขี  อยูํในความพอดี  เพราะเรามสีามหํวงคุ๎มกัน   
(สร๎อย...พอเพียงๆๆๆๆๆๆๆ) 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 171 

เพลง 
แห่พวงมาลัย 

 โอ๎เจ๎าพวงมาลัย  เจ๎าจะลอยไปคล๎องใครกันแนํ(ซ้ํา) 
จะรักใครชอบใครให๎จริงแท๎  เอาให๎แนสํักราย  
อยํามัวลอยตามลมใหเ๎ขาดมดอม สิ้นกลิ่นหอมแล๎วหนําย(ซ้ํา) 
ยามนัน้เจ๎าจะอายเขาไมอํยากชม เหยียบเจา๎จมทิง้ไป  
อยากเปน็หงส๑เหิรหาว   อยากเปน็ดาวเลิศลอยวิไล(ซ้าํ) 
อยูํที่บ๎านไมํชอบใจ  หนีมาอยูคํํายสบายเลย  
เอ๐ยโอละหนําย   โอละหนํายหนํอยเอยุุุุ 

พวงมาลัยเจ้าเอ๋ย 

 พวงมาลัยเจ๎าเอ๐ย  กํอนเคยได๎สวมคอ 
เดี๋ยวนี้ซิหนอ  ฉันมารอมาลยั  
มาลัยลอยวน ลอยวนอยูํบนน้ําใส(ซ้ํา) จะสวมคอใครนะพวงมาลยัเจ๎าเอย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ของใช้พอเพียงแห่ง “สมเด็จพระเทพฯ" 

ภาพพระจริยวัตรที่พสกนิกรชาวไทยเห็นจนชินตา ยามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่ตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศนั้น  พระองค๑
มักจะบันทึกทุกเรื่องราวลงในสมุดบันทึกสํวนพระองค๑ จนได๎รับการยกยํองให๎เป็น  “เจ้าฟ้านัก
สะสม” องค๑ต๎นแบบที่ทรงสะสมทุกเรื่องราวและประสบการณ๑ที่ได๎พบเจอลงในสมุดบันทึกสํวนพระองค๑ 

เจา้จะลอยไปคลอ้งใครกนัแน่(ซ�้า)

เอาใหแ้น่สกัราย

สิน้กลิน่หอมแลว้หน่าย(ซ�้า)

เหยยีบเจา้จมทิง้ไป
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          ในงานสัปดาห๑สากลแหํงการเขียนจดหมาย “ครบรอบ 50 ปี การจัดงานรณรงค์ให้คนไทย
เห็นคุณค่าของการเขียนจดหมายด้วยลายมือ” ไปรษณีย๑ไทย ได๎อัญเชิญสิ่งสะสมสํวนพระองค๑ของ
สมเด็จพระเทพฯ มาจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด๎วย สมุดบันทึกสํวนพระองค๑ ไปรษณียบัตรสํวน
พระองค๑ที่ทรงสํงมาจากหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงจดหมายจากพสกนิกรที่เลําเรื่องราวตํางๆ 
ทูลเกล๎าฯ ถวายแดํพระองค๑   

 ที่สําคัญสิ่งพิเศษที่จะหาชมไมํได๎ ก็คือเครื่องเขียนที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงใช๎ในการจดบันทึก
เรื่องราวตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพระองค๑ทรงเป็นแบบอยํางที่ดีในการดําเนินตามรอยพระราชจริยวัตร
แหํงองค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในเรื่องของความพอเพียงได๎อยํางงดงาม ดังจะเห็นได๎จากดินสอ
สํวนพระองค๑ที่ทรงใช๎นั้นเหลือเพียงแทํงสั้นๆ เกือบติดกับแทํงยางลบ หรือทรงใช๎กระดาษตํอแทํงดินสอ
ให๎มีด๎ามยาวขึ้นเพื่อที่พระองค๑จะทรงใช๎เขียนได๎อีก ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวอยํางแหํงความพอเพียงแล๎ว 
ยังทรงเป็นตัวอยํางในการลดภาวะโลกร๎อนโดยการลดการตัดไม๎ทําลายปูาเพื่อมาทําดินสอได๎อีกด๎วย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การใช๎สิ่งของอยํางพอเพยีง ชํวยอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมได๎ 

เขาท าดินสอกันอย่างไร 

บริษัทผลิตดินสอเริ่มกรรมวิธีทําดินสอ โดยนําไม๎สน (cedar) มาตัดเป็นแผํนบาง ๆ กว๎างยาว
ประมาณ 2¾  นิ้ว คูณ 7¼  นิ้ว และหนาไมํเกิน ¼ นิ้ว แล๎วนําไม๎แผํนไปเข๎าเครื่องเซาะรํองตามความ
ยาวไม๎ แผํนหนึ่งเซาะได๎ประมาณสี่ถึงเก๎ารํอง ขึ้นอยูํกับขนาดของดินสอที่จะทํา 

จากนั้นนําไส๎ดินสอ ความยาว 7 นิ้ว วางลงไปในแตํละรํอง ไส๎ดินสอนี้ทําจากกราไฟต๑ ดินเหนียว 
และน้ําเล็กน๎อย จุํมในขี้ผึ้งเพื่อเพิ่มความแข็งแกรํงทนทาน 
ขั้นตอนตํอไป คือนําไม๎ขนาดเทํากันอีกแผํน ที่เซาะรํองแล๎วมาประกบทับลงไป โดยยึดติดกันด๎วยกาว
อุตสาหกรรมคุณภาพสูง จะได๎แผํนไม๎ที่มีไส๎ดินสอเรียงแถวเป็นไส๎ในอยูํตรงกลางจากนั้นใช๎เครื่องตัด 
ตัดแผํนไม๎ออกมาเป็นดินสอจํานวนเทํากับไส๎  

 ขั้นตอนสุดท๎ายคือทาสี และนํายางลบมาติดกาว เข๎ากับก๎นดินสอ เป็นอันเสร็จกระบวนการ 
ตามสถิติบอกวํา บริษัทผลิตดินสอแหํงหนึ่งในอเมริกา ทําดินสอได๎ 576,000 แทํงในเวลาเพียง 8 ชั่วโมง 

ที่มา 108 ซองคาํถาม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   เราควรใช๎วัสดุที่ทาํจากธรรมชาติอยํางประหยัด จะชํวยให๎เราได๎อนุรักษ๑ธรรมชาติ
ได๎ด๎วย 
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ใบงาน 

ให๎ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกันศึกษาใบความรู๎ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และวางแผนรํวมกันเพื่อ
จัดทําโครงการประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับครอบครัวและชุมชน หมูํละ 1 โครงการ
และนําเสนอโครงการในกองลูกเสือ ครั้งตํอไป ตามหัวข๎อตํอไปนี้ 

1. ชื่อโครงการ
2. เหตุผลที่จัดทําโครงการนี้
3. วัตถุประสงค๑ของโครงการ
4. วิธีดําเนินการเป็นขัน้ตอน การแบํงงานและผู๎รับผิดชอบ
5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
6. งบประมาณและทรัพยากรที่ต๎องใช๎
7. ผลประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ
8. ชื่อหมูํลูกเสือผู๎รับผิดชอบ โครงการ

ใบความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได๎รับการเชิดชูสูงสุดจากองค๑การสหประชาชาติ โดยเลขาธิการ
องค๑การสหประชาชาติได๎ทูลเกล๎าฯถวายรางวัล แกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  เมื่อ 26 พฤษภาคม 
2549 และยกยํองวําเป็นปรัชญาที่มีประโยชน๑ตํอประเทศไทยและนานาประเทศ โดยองค๑การ
สหประชาชาติได๎สนับสนุนให๎ประเทศสมาชิก 166 ประเทศ ได๎ยึดเป็นแนวทางสูํการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยูํ 5 สํวน ดังนี้  

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูํและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัยและวิกฤต เพื่อความ
มั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  

2. คุณลักษณะ สามารถประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ในทุกระดับ โดยเน๎นการปฏิบัติบนทาง
สายกลาง และการพัฒนาอยํางเป็นขั้นตอน เป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได๎ตั้งแตํการสร๎างภมูิคุม๎กันในตนเอง 
ขยายไปยังครอบครัว หมูํบ๎าน และสูํเศรษฐกิจในวงกว๎างขึ้นในที่สุด 

3. ค านิยาม ความพอเพยีงจะต๎องประกอบด๎วย 3 คุณลักษณะ พร๎อม ๆ กนัดังนี้
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172 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

          ในงานสัปดาห๑สากลแหํงการเขียนจดหมาย “ครบรอบ 50 ปี การจัดงานรณรงค์ให้คนไทย
เห็นคุณค่าของการเขียนจดหมายด้วยลายมือ” ไปรษณีย๑ไทย ได๎อัญเชิญสิ่งสะสมสํวนพระองค๑ของ
สมเด็จพระเทพฯ มาจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด๎วย สมุดบันทึกสํวนพระองค๑ ไปรษณียบัตรสํวน
พระองค๑ที่ทรงสํงมาจากหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงจดหมายจากพสกนิกรที่เลําเรื่องราวตํางๆ 
ทูลเกล๎าฯ ถวายแดํพระองค๑   

 ที่สําคัญสิ่งพิเศษที่จะหาชมไมํได๎ ก็คือเครื่องเขียนที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงใช๎ในการจดบันทึก
เรื่องราวตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพระองค๑ทรงเป็นแบบอยํางที่ดีในการดําเนินตามรอยพระราชจริยวัตร
แหํงองค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในเรื่องของความพอเพียงได๎อยํางงดงาม ดังจะเห็นได๎จากดินสอ
สํวนพระองค๑ที่ทรงใช๎นั้นเหลือเพียงแทํงสั้นๆ เกือบติดกับแทํงยางลบ หรือทรงใช๎กระดาษตํอแทํงดินสอ
ให๎มีด๎ามยาวขึ้นเพื่อที่พระองค๑จะทรงใช๎เขียนได๎อีก ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวอยํางแหํงความพอเพียงแล๎ว 
ยังทรงเป็นตัวอยํางในการลดภาวะโลกร๎อนโดยการลดการตัดไม๎ทําลายปูาเพื่อมาทําดินสอได๎อีกด๎วย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การใช๎สิ่งของอยํางพอเพยีง ชํวยอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมได๎ 

เขาท าดินสอกันอย่างไร 

บริษัทผลิตดินสอเริ่มกรรมวิธีทําดินสอ โดยนําไม๎สน (cedar) มาตัดเป็นแผํนบาง ๆ กว๎างยาว
ประมาณ 2¾  นิ้ว คูณ 7¼  นิ้ว และหนาไมํเกิน ¼ นิ้ว แล๎วนําไม๎แผํนไปเข๎าเครื่องเซาะรํองตามความ
ยาวไม๎ แผํนหนึ่งเซาะได๎ประมาณสี่ถึงเก๎ารํอง ขึ้นอยูํกับขนาดของดินสอที่จะทํา 

จากนั้นนําไส๎ดินสอ ความยาว 7 นิ้ว วางลงไปในแตํละรํอง ไส๎ดินสอนี้ทําจากกราไฟต๑ ดินเหนียว 
และน้ําเล็กน๎อย จุํมในขี้ผึ้งเพื่อเพิ่มความแข็งแกรํงทนทาน 
ขั้นตอนตํอไป คือนําไม๎ขนาดเทํากันอีกแผํน ที่เซาะรํองแล๎วมาประกบทับลงไป โดยยึดติดกันด๎วยกาว
อุตสาหกรรมคุณภาพสูง จะได๎แผํนไม๎ที่มีไส๎ดินสอเรียงแถวเป็นไส๎ในอยูํตรงกลางจากนั้นใช๎เครื่องตัด 
ตัดแผํนไม๎ออกมาเป็นดินสอจํานวนเทํากับไส๎  

 ขั้นตอนสุดท๎ายคือทาสี และนํายางลบมาติดกาว เข๎ากับก๎นดินสอ เป็นอันเสร็จกระบวนการ 
ตามสถิติบอกวํา บริษัทผลิตดินสอแหํงหนึ่งในอเมริกา ทําดินสอได๎ 576,000 แทํงในเวลาเพียง 8 ชั่วโมง 

ที่มา 108 ซองคาํถาม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   เราควรใช๎วัสดุที่ทาํจากธรรมชาติอยํางประหยัด จะชํวยให๎เราได๎อนุรักษ๑ธรรมชาติ
ได๎ด๎วย 
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ใบงาน 

ให๎ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกันศึกษาใบความรู๎ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และวางแผนรํวมกันเพื่อ
จัดทําโครงการประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับครอบครัวและชุมชน หมูํละ 1 โครงการ
และนําเสนอโครงการในกองลูกเสือ ครั้งตํอไป ตามหัวข๎อตํอไปนี้ 

1. ชื่อโครงการ
2. เหตุผลที่จัดทําโครงการนี้
3. วัตถุประสงค๑ของโครงการ
4. วิธีดําเนินการเป็นขัน้ตอน การแบํงงานและผู๎รับผิดชอบ
5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
6. งบประมาณและทรัพยากรที่ต๎องใช๎
7. ผลประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ
8. ชื่อหมูํลูกเสือผู๎รับผิดชอบ โครงการ

ใบความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได๎รับการเชิดชูสูงสุดจากองค๑การสหประชาชาติ โดยเลขาธิการ
องค๑การสหประชาชาติได๎ทูลเกล๎าฯถวายรางวัล แกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  เมื่อ 26 พฤษภาคม 
2549 และยกยํองวําเป็นปรัชญาที่มีประโยชน๑ตํอประเทศไทยและนานาประเทศ โดยองค๑การ
สหประชาชาติได๎สนับสนุนให๎ประเทศสมาชิก 166 ประเทศ ได๎ยึดเป็นแนวทางสูํการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยูํ 5 สํวน ดังนี้  

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูํและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัยและวิกฤต เพื่อความ
มั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  

2. คุณลักษณะ สามารถประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ในทุกระดับ โดยเน๎นการปฏิบัติบนทาง
สายกลาง และการพัฒนาอยํางเป็นขั้นตอน เป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได๎ตั้งแตํการสร๎างภมูิคุม๎กันในตนเอง 
ขยายไปยังครอบครัว หมูํบ๎าน และสูํเศรษฐกิจในวงกว๎างขึ้นในที่สุด 

3. ค านิยาม ความพอเพยีงจะต๎องประกอบด๎วย 3 คุณลักษณะ พร๎อม ๆ กนัดังนี้
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174 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไป และไมํมากเกินไปโดย        
ไมํเบียดเบียนตนเอง และผู๎อื่น เชํน การผลิต และการบริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ 

 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต๎อง
เป็นไปอยํางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้น 
จากการกระทํานั้นๆ อยํางรอบคอบ  

 3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ๑ ตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล๎ และไกล  

4. เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้น ต๎องอาศัย
ทั้งความรู๎ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลําวคือ 

1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบ
ด๎าน ความรอบคอบที่จะนําความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

2) เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎างประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย๑สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือการพัฒนาที่สมดลุและยั่งยืน พร๎อมที่จะรับมือตํอ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด๎าน ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ความรู๎ และเทคโนโลยี ความพอเพียง
ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยูํในลักษณะที่
พึ่งพาตนเองได๎อยํางมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามารถดําเนินชีวิตได๎โดยไมํเบียดเบียนตนเอง
และผู๎อื่น รวมทั้งสามารถหาปัจจัย 4 มาเลี้ยงตนเองได๎โดยที่ยังมีเหลือเป็นสํวนออมของครอบครัวด๎วย  

 ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกจากแตํละครอบครัวในชุมชนมีความ
พอเพียงในระดับครอบครัวกํอนที่จะรู๎จักรวมกลุํมกันทําประโยชน๑เพื่อสํวนรวม เชํน บริหารจัดการปัจจัย
ตํางๆ เชํน ทรัพยากร ภูมิปัญญา หรือศักยภาพของสมาชิกในท๎องถิ่น ที่มีอยูํให๎สามารถนําไปใช๎ดําเนิน
ชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและสมดุล เพื่อให๎เกิดความเป็นอยูํที่พอเพียงของชุมชนโดยรวมในที่สุด  

ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุํมของชุมชนหลายๆแหํงที่มีความพอเพียง 
มารํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎ สืบทอดภูมิปัญญาและรํวมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        
เพื่อสร๎างเป็นเครือขํายเชื่อมโยงระหวํางชุมชนให๎เกิดเป็นสังคมแหํงความพอเพียงในที่สุด  

ตัวอย่างกิจกรรมในชุมชนที่สอดคล้องกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเกษตร ที่ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมแต่ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนอย่างคุ้มค่า เชํน กิจกรรม

การทําปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักและข๎าวที่ปลอดสารพิษ การทําสวนสมนุไพรของชุมชน การคิดค๎นสาร  

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 175 

ไลํแมลงสมนุไพร การทาํถํานชีวภาพ การรวมกลุํมขยายพันธุ๑ปลา การแปรรูปผลผลิตและการทํา
การเกษตรผสมผสาน เป็นต๎น  

การรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมที่เกิดจากความรักและความเอื้ออาทรของสมาชิกในชุมชน 
เชํน กิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด การนมัสการพระให๎มาชํวยสอนจริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียนของ
ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกัน ผํานศูนย๑การเรียนรู๎หรือโรงเรียนเกษตรกรในหมูํบ๎าน การทํากิจกรรม
ตํางๆภายในวัด จัดตั้งร๎านค๎าของชุมชน การจัดทําแผนแมํบทชุมชน การจัดตั้งกลุํมออมทรัพย๑ การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ การรวมกลุํมอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และกิจกรรมการผลิตของกลุํม
ตํางๆ เชํน การรวมกลุํมทําขนมของแมํบ๎าน หรือรวมกลุํมเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ชุมชนยังได๎
ตั้งกองทุนข๎าวสารรํวมกับชุมชนอื่นๆในตํางภูมิภาค เพื่อค๎าขายหรือผลิตระหวํางกัน รวมทั้งเพื่อการ
เรยีนรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ และขยายผลการพัฒนาไปยังเครือขํายชุมชนอื่นๆ ด๎วย  

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง เชํน ปลูกฝังความเอื้ออาทรตํอกัน ทําบัญชีอยํางโปรํงใสและสุจริต พัฒนาครูใน
ชุมชนให๎มีคุณภาพและมีจิตผูกพันกับท๎องถิ่น สํงเสริมให๎สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองกํอนที่จะพึ่งหรือ     
ขอความชํวยเหลือจากคนอื่น 

ประการทีส่ าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว๎กินเองบ๎าง ปลูกไม๎ผลไว๎หลังบ๎าน 2-3 ต๎น พอที่จะมีไว๎กินเอง

ในครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
2. พออยูํพอใช๎ ทําให๎บ๎านนําอยูํ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช๎แตํของที่เป็นธรรมชาติ

(ใช๎จุลินทรีย๑ผสมน้ําถูพื้นบ๎านจะสะอาดกวําใช๎น้ํายาเคมี) รายจํายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น   (ประหยัด    
คํารักษาพยาบาล)  

3. พออกพอใจ เราต๎องรู๎จักพอ รู๎จักประมาณตน ไมํใครํอยากใครํมีเชํนผู๎อื่น เพราะเราจะหลงติด
กับวัตถุ ปัญญาจะไมํเกิด 
         "การจะเป็นเสือนั้นมันไมํสําคัญ สําคัญอยูํท่ีเราพออยูํพอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยูํแบบ
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวํา อุ๎มชูตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตัวเอง"  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
167

174 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไป และไมํมากเกินไปโดย        
ไมํเบียดเบียนตนเอง และผู๎อื่น เชํน การผลิต และการบริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ 

 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต๎อง
เป็นไปอยํางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้น 
จากการกระทํานั้นๆ อยํางรอบคอบ  

 3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ๑ ตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล๎ และไกล  

4. เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้น ต๎องอาศัย
ทั้งความรู๎ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลําวคือ 

1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบ
ด๎าน ความรอบคอบที่จะนําความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

2) เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎างประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย๑สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือการพัฒนาที่สมดลุและยั่งยืน พร๎อมที่จะรับมือตํอ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด๎าน ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ความรู๎ และเทคโนโลยี ความพอเพียง
ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยูํในลักษณะที่
พึ่งพาตนเองได๎อยํางมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามารถดําเนินชีวิตได๎โดยไมํเบียดเบียนตนเอง
และผู๎อื่น รวมทั้งสามารถหาปัจจัย 4 มาเลี้ยงตนเองได๎โดยที่ยังมีเหลือเป็นสํวนออมของครอบครัวด๎วย  

 ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกจากแตํละครอบครัวในชุมชนมีความ
พอเพียงในระดับครอบครัวกํอนที่จะรู๎จักรวมกลุํมกันทําประโยชน๑เพื่อสํวนรวม เชํน บริหารจัดการปัจจัย
ตํางๆ เชํน ทรัพยากร ภูมิปัญญา หรือศักยภาพของสมาชิกในท๎องถิ่น ที่มีอยูํให๎สามารถนําไปใช๎ดําเนิน
ชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและสมดุล เพื่อให๎เกิดความเป็นอยูํที่พอเพียงของชุมชนโดยรวมในที่สุด  

ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุํมของชุมชนหลายๆแหํงที่มีความพอเพียง 
มารํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎ สืบทอดภูมิปัญญาและรํวมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        
เพื่อสร๎างเป็นเครือขํายเชื่อมโยงระหวํางชุมชนให๎เกิดเป็นสังคมแหํงความพอเพียงในที่สุด  

ตัวอย่างกิจกรรมในชุมชนที่สอดคล้องกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเกษตร ที่ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมแต่ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนอย่างคุ้มค่า เชํน กิจกรรม

การทําปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักและข๎าวที่ปลอดสารพิษ การทําสวนสมนุไพรของชุมชน การคิดค๎นสาร  

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 175 

ไลํแมลงสมนุไพร การทาํถํานชีวภาพ การรวมกลุํมขยายพันธุ๑ปลา การแปรรูปผลผลิตและการทํา
การเกษตรผสมผสาน เป็นต๎น  

การรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมที่เกิดจากความรักและความเอื้ออาทรของสมาชิกในชุมชน 
เชํน กิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด การนมัสการพระให๎มาชํวยสอนจริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียนของ
ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกัน ผํานศูนย๑การเรียนรู๎หรือโรงเรียนเกษตรกรในหมูํบ๎าน การทํากิจกรรม
ตํางๆภายในวัด จัดตั้งร๎านค๎าของชุมชน การจัดทําแผนแมํบทชุมชน การจัดตั้งกลุํมออมทรัพย๑ การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ การรวมกลุํมอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และกิจกรรมการผลิตของกลุํม
ตํางๆ เชํน การรวมกลุํมทําขนมของแมํบ๎าน หรือรวมกลุํมเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ชุมชนยังได๎
ตั้งกองทุนข๎าวสารรํวมกับชุมชนอื่นๆในตํางภูมิภาค เพื่อค๎าขายหรือผลิตระหวํางกัน รวมทั้งเพื่อการ
เรียนรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ และขยายผลการพัฒนาไปยังเครือขํายชุมชนอื่นๆ ด๎วย  

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง เชํน ปลูกฝังความเอื้ออาทรตํอกัน ทําบัญชีอยํางโปรํงใสและสุจริต พัฒนาครูใน
ชุมชนให๎มีคุณภาพและมีจิตผูกพันกับท๎องถิ่น สํงเสริมให๎สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองกํอนที่จะพึ่งหรือ     
ขอความชํวยเหลือจากคนอื่น 

ประการทีส่ าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว๎กินเองบ๎าง ปลูกไม๎ผลไว๎หลังบ๎าน 2-3 ต๎น พอที่จะมีไว๎กินเอง

ในครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
2. พออยูํพอใช๎ ทําให๎บ๎านนําอยูํ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช๎แตํของที่เป็นธรรมชาติ

(ใช๎จุลินทรีย๑ผสมน้ําถูพื้นบ๎านจะสะอาดกวําใช๎น้ํายาเคมี) รายจํายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น   (ประหยัด    
คํารักษาพยาบาล)  

3. พออกพอใจ เราต๎องรู๎จักพอ รู๎จักประมาณตน ไมํใครํอยากใครํมีเชํนผู๎อื่น เพราะเราจะหลงติด
กับวัตถุ ปัญญาจะไมํเกิด 
         "การจะเป็นเสือนั้นมันไมํสําคัญ สําคัญอยูํที่เราพออยูํพอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยูํแบบ
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวํา อุ๎มชูตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตัวเอง"  
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176 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที ่8   ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 31   ทบทวนระเบียบแถว เวลา    2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให๎ลกูเสือปฏิบัติตนตามคําสั่งการจัดระเบียบแถวและสัญญาณมือ 

2. เนื้อหา
การฝึกระเบียบแถวที่นําไปสูํการสวนสนาม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู๎ / แผนภูมิรูปภาพระเบียบ 
3.3  อุปกรณ๑ในการฝึกระเบียบแถว 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑      

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสอืทบทวนระเบียบแถว ทําถอดหมวก - สวมหมวก
  ทําแบกอาวุธ - เรียบอาวุธ  สัญญาณมอื และ สัญญาณนกหวีด 
 (2)  แบํงหมูํลูกเสือฝกึปฏิบัติระเบียบแถวจนคลํอง 
 (3)  ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปรายสรุปถึงการปฏิบัติกิจกรรม 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสอืจัดแถวกองลูกเสอืตามรูปขบวนการสวนสนาม
(2)  กองลูกเสือฝึกปฏิบัติการสวนสนาม
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(3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันอภิปรายสรุปถึงการปฏิบัติกิจกรรม 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
ทดสอบในการปฏิบัติจริง 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  31 

 เพลง 
วันนี้ยินดี 

 วันนี้ยินด ีที่เราได๎มาพบกัน   วันนี้ยินด ีที่เราได๎มาพบกัน 
ยินดี ยินดี ยินด ี   มาเถิดมา เรามารํวมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข๑  ให๎มันสิน้ไป 
มาเถิดมา  เรามารํวมจิต    ชํวยกันคิดทําใหก๎ารลูกเสือเจริญ 

ลูกเสือบ าเพ็ญตน 

 เรามาบําเพ็ญตนใหค๎นได๎เหน็ วําพวกเราเป็นลูกเสือไทย ลกูเสือไทยที่ดี 
จะอยูํไหนน้าํใจมไีมตรี  มีเมตตาปรานทีุกคน  
สร๎างศรัทธารักไว๎ในใจตน   เพื่อมุํงผลชาตไิทยพัฒนา  

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมูํลกูเสือ เมื่อเข๎ามารํวมอยูํ ตํางคนตํางรู๎กันดีวําหนา๎ที่ทุกอยําง 
ต๎องชํวยกันทาํ ทําไมํเว๎นวําง งานทุกอยําง  งานทุกอยําง จะเสร็จโดยงํายดาย 
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176 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที ่8   ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 31   ทบทวนระเบียบแถว เวลา    2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให๎ลกูเสือปฏิบัติตนตามคําสั่งการจัดระเบียบแถวและสัญญาณมือ 

2. เนื้อหา
การฝึกระเบียบแถวที่นําไปสูํการสวนสนาม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู๎ / แผนภูมิรูปภาพระเบียบ 
3.3  อุปกรณ๑ในการฝึกระเบียบแถว 
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑      

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสอืทบทวนระเบียบแถว ทําถอดหมวก - สวมหมวก
  ทําแบกอาวุธ - เรียบอาวุธ  สัญญาณมอื และ สัญญาณนกหวีด 
 (2)  แบํงหมูํลูกเสือฝกึปฏิบัติระเบียบแถวจนคลํอง 
 (3)  ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปรายสรุปถึงการปฏิบัติกิจกรรม 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค๑การเรียนรู๎

(1)  ผู๎กํากับลูกเสอืจัดแถวกองลูกเสอืตามรูปขบวนการสวนสนาม
(2)  กองลูกเสือฝึกปฏิบัติการสวนสนาม
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(3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันอภิปรายสรุปถึงการปฏิบัติกิจกรรม 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
ทดสอบในการปฏิบัติจริง 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  31 

 เพลง 
วันนี้ยินดี 

 วันนี้ยินด ีที่เราได๎มาพบกัน   วันนี้ยินด ีที่เราได๎มาพบกัน 
ยินดี ยินดี ยินด ี   มาเถิดมา เรามารํวมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข๑  ให๎มันสิน้ไป 
มาเถิดมา  เรามารํวมจิต    ชํวยกันคิดทําใหก๎ารลูกเสือเจริญ 

ลูกเสือบ าเพ็ญตน 

 เรามาบําเพ็ญตนใหค๎นได๎เหน็ วําพวกเราเป็นลูกเสือไทย ลกูเสือไทยที่ดี 
จะอยูํไหนน้าํใจมไีมตรี  มีเมตตาปรานทีุกคน  
สร๎างศรัทธารักไว๎ในใจตน   เพื่อมุํงผลชาตไิทยพัฒนา  

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมูํลกูเสือ เมื่อเข๎ามารํวมอยูํ ตํางคนตํางรู๎กันดีวําหนา๎ที่ทุกอยําง 
ต๎องชํวยกันทาํ ทําไมํเว๎นวําง งานทุกอยําง  งานทุกอยําง จะเสร็จโดยงํายดาย 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แม่หมูและหมาป่า 

หมาปูาตัวหนึ่งได๎ขําววําแมํหมูปูาออกลูกคอกใหญํจึงแวะไปเยี่ยม ครั้นเห็นลูกหมูปูาอวบอ๎วน    
นํากินก็คิดหาอุบายลวงให๎แมํหมูไปที่อื่น มันจะได๎จับลูกหมูกินได๎สะดวก หมาปูาจึงเริ่มเกลี้ยกลํอมแมํหมูวํา 

 “เจ๎าเพิ่งออกลูกใหมํๆ ควรออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และหาอาหารดีๆ กินให๎อิ่มหนําสําราญเพื่อจะ
ได๎มีน้ํานมให๎ลูกของเจา๎อยาํงเพียงพอ สํวนลูกๆที่นํารักของเจ๎าทั้งหมดไมตํ๎องเป็นหํวงหรอก ข๎าจะชํวยดูแล
ให๎เอง” 

แตํแมํหมูปูารู๎ทันจึงตอบวํา “ขอบใจมาก แตํเจ๎าคงไมํต๎องเหน็ดเหนื่อยวุํนวายมากขนาดนั้นหรอก 
ขอเพียงแตํเจ๎าออกไปพ๎นจากที่อยูํของข๎า ก็นับวําเป็นการชํวยเหลืออยํางดีที่สุด และข๎าก็คงจะอด
ขอบใจเจ๎าไมํได๎แนํ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อยําประมาทไว๎ใจอะไรงาํย ๆ ต๎องคิดให๎รอบคอบเสมอ 

ราชสีห์กับวัวสี่ตัว 

วัวสี่ตัวเป็นเพื่อนรักกัน ทั้ง 4 ตัวไมํกลัวราชสีห๑ผู๎เป็นเจ๎าปูา เพราะเมื่อใดที่ราชสีห๑จะจูํโจมเข๎า
สังหาร วัวทั้งสี่ตัวจะรีบหันหลังชนกัน หันหัวซึ่งมีเขาอันแหลมคมออกเผชิญหน๎ากับเจ๎าปูา ไมํเปิด
ชํองวํางให๎ราชสีห๑กระโจนเข๎าเลํนงานได๎ไมํวําจะมาจากทิศทางใด 

ราชสีห๑จึงเริ่มยุแหยํวัวทีละตัวให๎แตกคอกนั ตํางถกเถียงกันวําตนเองมีเขาอนัแข็งแกรํงกวําจึงทาํ
ให๎ราชสีห๑จูํโจมไมํได๎ ในที่สุดวัวทั้ง 4 ตัวก็หมางใจกันแยกกันออกหากินไมํรวมกลุํมเหมือนแตํกํอน 
เป็นเหตุให๎ถูกราชสีห๑จับกินเป็นอาหารทีละตัวจนหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   เมื่อความขาดสามัคคีเกิดขึ้นในหมูํคณะใด หมูคํณะนั้นยอํมพบกับภัยพิบตัิ 
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ใบความรู้ 
ระเบียบแถว 

การปฏิบัติตามสัญญาณมือ สัญญาณมือลูกเสือสากล และสัญญาณนกหวีด 
สัญญาณมือ 

ใช๎แทนคําบอกขณะที่อยูํหํางไกลจากลูกเสือ หรือไมํสามารถใช๎คําบอกให๎ลูกเสือได๎ยินทั่วถึง 
หรือในกรณีที่ต๎องการความสงบเงียบ 
1. เตรียม คอย ฟังค าส่ัง หรือหยุด  เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบหันฝูามือไปข๎างหน๎า ห๎านิ้วชิดกัน
 การปฏิบัติ : ลูกเสือนิ่ง คอยฟังคําสั่ง โดยหันหน๎าไปทางผู๎บังคับบัญชา ถ๎าอยูํในแถวให๎ยืนทําตรง 

2. รวม หรือกลับมา  เหยียดแขนขวา แบมือแล๎วหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะจากซ๎ายไปขวา
การปฏิบัติ : ลูกเสือรวมกองรีบมาเข๎าแถวรวมกัน

3. จัดแถวหน้ากระดาน เหยียดแขนทั้งสองไปด๎านข๎างเสมอแนวไหลํ ฝูามือแบไปด๎านหน๎า
การปฏิบัติ : ลูกเสือจัดแถวหน๎ากระดานหันหน๎าเข๎าหาผู๎ให๎สัญญาณ

4. จัดแถวตอน เหยียดแขนทั้งสองไปข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ แขนขนานหันฝูามือแบเข๎าหากัน
การปฏิบัติ : ลูกเสือเข๎าแถวตอน หันหน๎าไปหาผู๎ให๎สัญญาณ

5. เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ   หันหน๎าไปยังทิศทางที่ต๎องการ ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ ฝูามือแบ
ไปข๎างหน๎า นิ้วชิดกัน แล๎วลดแขนลงข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ

การปฏิบัติ : ลูกเสือวิ่งไปยังทิศทางที่มือผู๎ให๎สัญญาณชี้ไป 
6. นอนลง หรือเข้าที่ก าบัง  แขนขวาเหยียดตรงไปข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ ฝูามือแบคว่ําลงนิ้วชิดกัน

พร๎อมกับลดแขนลงข๎างหน๎า แล๎วยกขึ้นกลับที่เดิม ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง 
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบนอนหรือเข๎าที่กําบังทันที 
7. เร่งจังหวะ หรือเร็วข้ึน  งอศอกขวาให๎มือมากําอยูํเสมอบํา แล๎วชูขึ้นเหนือศีรษะ ลดลง ชูขึ้น หลาย ๆ ครั้ง
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบวิ่งหรือเรํงจังหวะสิ่งที่ทําอยูํให๎เร็วขึ้น 
หมายเหตุ  เมื่อจะใช๎สัญญาณ 2 – 7   ให๎ใช๎สัญญาณ 1 นํากํอนทุกครั้ง 

การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 

1. ท่าพักตามระเบียบ ขณะที่ลูกเสืออยูํในแถว ผู๎เรียกแถวทําสัญญาณมือเป็น 2
จังหวะ 

    จังหวะที่  1  กํามือขวา งอขอ๎ศอกใหม๎ือทีก่ําอยูํประมาณหัวเขม็
ขัด หนัฝูามอืที่กาํเข๎าหาหัวเข็มขดั 

         จังหวะที่  2  สลัดมือที่กําและหน๎าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนว
เดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให๎ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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178 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แม่หมูและหมาป่า 

หมาปูาตัวหนึ่งได๎ขําววําแมํหมูปูาออกลูกคอกใหญํจึงแวะไปเยี่ยม ครั้นเห็นลูกหมูปูาอวบอ๎วน    
นํากินก็คิดหาอุบายลวงให๎แมํหมูไปที่อื่น มันจะได๎จับลูกหมูกินได๎สะดวก หมาปูาจึงเริ่มเกลี้ยกลํอมแมํหมูวํา 

 “เจ๎าเพิ่งออกลูกใหมํๆ ควรออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และหาอาหารดีๆ กินให๎อิ่มหนําสําราญเพื่อจะ
ได๎มีน้ํานมให๎ลูกของเจา๎อยาํงเพียงพอ สํวนลูกๆที่นํารักของเจ๎าทั้งหมดไมตํ๎องเป็นหํวงหรอก ข๎าจะชํวยดูแล
ให๎เอง” 

แตํแมํหมูปูารู๎ทันจึงตอบวํา “ขอบใจมาก แตํเจ๎าคงไมํต๎องเหน็ดเหนื่อยวุํนวายมากขนาดนั้นหรอก 
ขอเพียงแตํเจ๎าออกไปพ๎นจากที่อยูํของข๎า ก็นับวําเป็นการชํวยเหลืออยํางดีที่สุด และข๎าก็คงจะอด
ขอบใจเจ๎าไมํได๎แนํ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อยําประมาทไว๎ใจอะไรงาํย ๆ ต๎องคิดให๎รอบคอบเสมอ 

ราชสีห์กับวัวสี่ตัว 

วัวสี่ตัวเป็นเพื่อนรักกัน ทั้ง 4 ตัวไมํกลัวราชสีห๑ผู๎เป็นเจ๎าปูา เพราะเมื่อใดที่ราชสีห๑จะจูํโจมเข๎า
สังหาร วัวทั้งสี่ตัวจะรีบหันหลังชนกัน หันหัวซึ่งมีเขาอันแหลมคมออกเผชิญหน๎ากับเจ๎าปูา ไมํเปิด
ชํองวํางให๎ราชสีห๑กระโจนเข๎าเลํนงานได๎ไมํวําจะมาจากทิศทางใด 

ราชสีห๑จึงเริ่มยุแหยํวัวทีละตัวให๎แตกคอกนั ตํางถกเถียงกันวําตนเองมีเขาอนัแข็งแกรํงกวําจึงทาํ
ให๎ราชสีห๑จูํโจมไมํได๎ ในที่สุดวัวทั้ง 4 ตัวก็หมางใจกันแยกกันออกหากินไมํรวมกลุํมเหมือนแตํกํอน 
เป็นเหตุให๎ถูกราชสีห๑จับกินเป็นอาหารทีละตัวจนหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   เมื่อความขาดสามัคคีเกิดขึ้นในหมูํคณะใด หมูคํณะนั้นยอํมพบกับภัยพิบตัิ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 179 

ใบความรู้ 
ระเบียบแถว 

การปฏิบัติตามสัญญาณมือ สัญญาณมือลูกเสือสากล และสัญญาณนกหวีด 
สัญญาณมือ 

ใช๎แทนคําบอกขณะที่อยูํหํางไกลจากลูกเสือ หรือไมํสามารถใช๎คําบอกให๎ลูกเสือได๎ยินทั่วถึง 
หรือในกรณีที่ต๎องการความสงบเงียบ 
1. เตรียม คอย ฟังค าส่ัง หรือหยุด  เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบหันฝูามือไปข๎างหน๎า ห๎านิ้วชิดกัน
 การปฏิบัติ : ลูกเสือนิ่ง คอยฟังคําสั่ง โดยหันหน๎าไปทางผู๎บังคับบัญชา ถ๎าอยูํในแถวให๎ยืนทําตรง 

2. รวม หรือกลับมา  เหยียดแขนขวา แบมือแล๎วหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะจากซ๎ายไปขวา
การปฏิบัติ : ลูกเสือรวมกองรีบมาเข๎าแถวรวมกัน

3. จัดแถวหน้ากระดาน เหยียดแขนทั้งสองไปด๎านข๎างเสมอแนวไหลํ ฝูามือแบไปด๎านหน๎า
การปฏิบัติ : ลูกเสือจัดแถวหน๎ากระดานหันหน๎าเข๎าหาผู๎ให๎สัญญาณ

4. จัดแถวตอน เหยียดแขนทั้งสองไปข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ แขนขนานหันฝูามือแบเข๎าหากัน
การปฏิบัติ : ลูกเสือเข๎าแถวตอน หันหน๎าไปหาผู๎ให๎สัญญาณ

5. เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ   หันหน๎าไปยังทิศทางที่ต๎องการ ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ ฝูามือแบ
ไปข๎างหน๎า นิ้วชิดกัน แล๎วลดแขนลงข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ

การปฏิบัติ : ลูกเสือวิ่งไปยังทิศทางที่มือผู๎ให๎สัญญาณชี้ไป 
6. นอนลง หรือเข้าที่ก าบัง  แขนขวาเหยียดตรงไปข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ ฝูามือแบคว่ําลงนิ้วชิดกัน

พร๎อมกับลดแขนลงข๎างหน๎า แล๎วยกขึ้นกลับที่เดิม ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง 
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบนอนหรือเข๎าที่กําบังทันที 
7. เร่งจังหวะ หรือเร็วข้ึน  งอศอกขวาให๎มือมากําอยูํเสมอบํา แล๎วชูขึ้นเหนือศีรษะ ลดลง ชูขึ้น หลาย ๆ ครั้ง
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบวิ่งหรือเรํงจังหวะสิ่งที่ทําอยูํให๎เร็วขึ้น 
หมายเหตุ  เมื่อจะใช๎สัญญาณ 2 – 7   ให๎ใช๎สัญญาณ 1 นํากํอนทุกครั้ง 

การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 

1.ท่าพักตามระเบียบ ขณะที่ลูกเสืออยูํในแถว ผู๎เรียกแถวทําสัญญาณมือเป็น 2
จังหวะ 

    จังหวะที่  1  กํามือขวา งอขอ๎ศอกใหม๎ือทีก่ําอยูํประมาณหัวเขม็
ขัด หนัฝูามอืที่กาํเข๎าหาหัวเข็มขดั 

         จังหวะที่  2  สลัดมือที่กําและหน๎าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนว
เดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให๎ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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180 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. ท่าตรง ขณะลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู๎เรียกแถวจะทําสัญญาณมอืเป็น 2
จังหวะดังนี ้

จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให๎มือกําอยูํในระดับเดียวกับ
เข็มขัด (เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 

จังหวะที่ 2 กระตุกหน๎าแขนเข๎าหาตัว ให๎มือที่กํากลับมาอยูํตรงหัวเข็มขัด     
(เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให๎ลูกเสือชักเท๎าซ๎ายมาชิด
เท๎าขวา ลดแขนที่ไขว๎หลังมาอยูํในทําตรง 

3. แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

ผู๎เรียกแถวอยูํในทาํตรงเหยยีดแขนทั้งสองไปดา๎นข๎างเสมอแนวไหลํ มือแบ หนัฝูามอืไปขา๎งหน๎า 
นิ้วมือเรียงชิดตดิกัน 

 ลูกเสือเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยว   หันหน๎าเข๎าหาผู๎เรียก นายหมูํยืนทางซ๎ายมือของผู๎เรียก 
กะให๎ผู๎เรียกอยูํกึ่งกลางแถวและหํางจากแถวประมาณ  6 ก๎าว ลูกหมูํยืนตํอกันไปทางซ๎ายมือของนายหมูํ
จนถึงคนสุดท๎ายคือรองนายหมูํ  

 การจัดระยะเคียงแบบปิดระยะ (1 ชํวงศอก) ให๎ลูกเสือยกมือซ๎ายเท๎าสะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยูํ
ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัวและจดปลายศอกซ๎ายของคนที่อยูํด๎านขวา จัดแถวให๎ตรง
โดยสะบัดหน๎าแลขวาให๎เห็นหน๎าอกคนที่ 4 นับจากตัวลูกเสือเอง      เมื่อผู๎เรียกตรวจแถวสั่งวํา “นิ่ง” 
ให๎ลดมือลงพร๎อมกับสะบัดหน๎ามาอยูํในทําตรงและนิ่ง 

การจัดระยะเคียงแบบเปิดระยะ (1 ชํวงแขน) ให๎ทุกคน (เว๎นคนท๎ายแถว) ยกแขนซ๎ายขึ้นเสมอไหลํ 
เหยียดแขนตรงออกไปทางข๎าง คว่ําฝูามือลง นิ้วชิดติดกัน ให๎ปลายนิ้วซ๎ายจดไหลํขวาของคนตํอไป 
จัดแถวให๎ตรงโดยนายหมูํยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมูํสะบัดหน๎าแลขวาให๎เห็นหน๎าอกคนที่ 4 เมื่อได๎ยิน
คําสั่งวํา “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน๎ากลับมาอยูํในทําตรงและนิ่ง 
4. แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูํจะเรยีกวํา “แถวตอนหมูํ”)
ผู๎เรียกแถวอยูํในทําตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ    มือแบหันฝูามือเข๎าหากัน นิ้ว
เรียงชิดติดกันลูกเสือเข๎าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมูํยืนตรงเป็นหลักข๎างหน๎าผู๎เรียก กะให๎หํางจาก

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 181 

ผู๎เรียกประมาณ 6 ก๎าว ลูกหมูํเข๎าแถวตํอหลังนายหมูํตํอ ๆ กันไปจัดแถวให๎ตรงคอคนหน๎า ระยะตํอ
ระหวํางบุคคล 1 ชํวงแขน  และปิดท๎ายด๎วยรองนายหมูํ  

5. แถวตอนหมู่
แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมูํเรียกวํา “แถวตอนหมูํ” สมมุติวํามี 5 หมูํ ให๎หมูํที่อยูํตรงกลางคือหมูํที่ 3 

6. แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ

 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง กํามือทั้ง 2 ข๎าง เหยียดแขนตรงไปข๎างหน๎าขนานกับพื้น งอข๎อศอกขึ้น
เปน็มุมฉาก หันหน๎ามือเข๎าหากัน   

ลูกเสือหมูํแรกเข๎าแถวตรงหน๎าผู๎เรียก อยูํหํางจากผู๎เรียกประมาณ 6 ก๎าว นายหมูํอยูํทางซ๎ายมือ
ของผู๎เรียก กะให๎กึ่งกลางของหมูํอยูํตรงหน๎าผู๎เรียก ลูกหมูํยืนตํอ ๆ ไปทางซ๎ายของนายหมูํ เว๎นระยะ
เคียง  1 ชํวงศอก หมูํอื่น ๆ เข๎าแถวหน๎ากระดานข๎างหลังหมูํแรก ซ๎อน ๆ กันไปตามลําดับ เว๎นระยะตํอ
ระหวํางหมูํประมาณ 1 ชํวงแขน 

 การจัดแถว เมื่อผู๎สั่งวํา “จัดแถว” ให๎ทุกคน (ยกเว๎นคนสุดท๎าย) ยกมือซ๎ายขึ้นเท๎าสะโพก 
นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยูํในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให๎ตรงโดยนา ยหมูํ      
ยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมูํสะบัดหน๎าแลขวาให๎เห็นหน๎าอกคนที่ 4  
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2. ท่าตรง ขณะลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู๎เรียกแถวจะทําสัญญาณมอืเป็น 2
จังหวะดังนี ้

จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให๎มือกําอยูํในระดับเดียวกับ
เข็มขัด (เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 

จังหวะที่ 2 กระตุกหน๎าแขนเข๎าหาตัว ให๎มือที่กํากลับมาอยูํตรงหัวเข็มขัด     
(เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให๎ลูกเสือชักเท๎าซ๎ายมาชิด
เท๎าขวา ลดแขนที่ไขว๎หลังมาอยูํในทําตรง 

3. แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

ผู๎เรียกแถวอยูํในทาํตรงเหยยีดแขนทั้งสองไปดา๎นข๎างเสมอแนวไหลํ มือแบ หนัฝูามอืไปขา๎งหน๎า 
นิ้วมือเรียงชิดตดิกัน 

 ลูกเสือเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยว   หันหน๎าเข๎าหาผู๎เรียก นายหมูํยืนทางซ๎ายมือของผู๎เรียก 
กะให๎ผู๎เรียกอยูํกึ่งกลางแถวและหํางจากแถวประมาณ  6 ก๎าว ลูกหมูํยืนตํอกันไปทางซ๎ายมือของนายหมูํ
จนถึงคนสุดท๎ายคือรองนายหมูํ  

 การจัดระยะเคียงแบบปิดระยะ (1 ชํวงศอก) ให๎ลูกเสือยกมือซ๎ายเท๎าสะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยูํ
ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัวและจดปลายศอกซ๎ายของคนที่อยูํด๎านขวา จัดแถวให๎ตรง
โดยสะบัดหน๎าแลขวาให๎เห็นหน๎าอกคนที่ 4 นับจากตัวลูกเสือเอง      เมื่อผู๎เรียกตรวจแถวสั่งวํา “นิ่ง” 
ให๎ลดมือลงพร๎อมกับสะบัดหน๎ามาอยูํในทําตรงและนิ่ง 

การจัดระยะเคียงแบบเปิดระยะ (1 ชํวงแขน) ให๎ทุกคน (เว๎นคนท๎ายแถว) ยกแขนซ๎ายขึ้นเสมอไหลํ 
เหยียดแขนตรงออกไปทางข๎าง คว่ําฝูามือลง นิ้วชิดติดกัน ให๎ปลายนิ้วซ๎ายจดไหลํขวาของคนตํอไป 
จัดแถวให๎ตรงโดยนายหมูํยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมูํสะบัดหน๎าแลขวาให๎เห็นหน๎าอกคนที่ 4 เมื่อได๎ยิน
คําสั่งวํา “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน๎ากลับมาอยูํในทําตรงและนิ่ง 
4. แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูํจะเรยีกวํา “แถวตอนหมูํ”)
ผู๎เรียกแถวอยูํในทําตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข๎างหน๎าเสมอแนวไหลํ    มือแบหันฝูามือเข๎าหากัน นิ้ว
เรียงชิดติดกันลูกเสือเข๎าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมูํยืนตรงเป็นหลักข๎างหน๎าผู๎เรียก กะให๎หํางจาก
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ผู๎เรียกประมาณ 6 ก๎าว ลูกหมูํเข๎าแถวตํอหลังนายหมูํตํอ ๆ กันไปจัดแถวให๎ตรงคอคนหน๎า ระยะตํอ
ระหวํางบุคคล 1 ชํวงแขน  และปิดท๎ายด๎วยรองนายหมูํ  

5. แถวตอนหมู่
แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมูํเรียกวํา “แถวตอนหมูํ” สมมุติวํามี 5 หมูํ ให๎หมูํที่อยูํตรงกลางคือหมูํที่ 3 

6. แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ

 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง กํามือทั้ง 2 ข๎าง เหยียดแขนตรงไปข๎างหน๎าขนานกับพื้น งอข๎อศอกขึ้น
เปน็มุมฉาก หันหน๎ามือเข๎าหากัน   

ลูกเสือหมูํแรกเข๎าแถวตรงหน๎าผู๎เรียก อยูํหํางจากผู๎เรียกประมาณ 6 ก๎าว นายหมูํอยูํทางซ๎ายมือ
ของผู๎เรียก กะให๎กึ่งกลางของหมูํอยูํตรงหน๎าผู๎เรียก ลูกหมูํยืนตํอ ๆ ไปทางซ๎ายของนายหมูํ เว๎นระยะ
เคียง  1 ชํวงศอก หมูํอื่น ๆ เข๎าแถวหน๎ากระดานข๎างหลังหมูํแรก ซ๎อน ๆ กันไปตามลําดับ เว๎นระยะตํอ
ระหวํางหมูํประมาณ 1 ชํวงแขน 

 การจัดแถว เมื่อผู๎สั่งวํา “จัดแถว” ให๎ทุกคน (ยกเว๎นคนสุดท๎าย) ยกมือซ๎ายขึ้นเท๎าสะโพก 
นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยูํในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให๎ตรงโดยนา ยหมูํ      
ยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมูํสะบัดหน๎าแลขวาให๎เห็นหน๎าอกคนที่ 4  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท
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182 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การตรวจแถว ผู๎เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล๎ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมสะบัด
หน๎ากลับมาอยูํในทําตรงและนิ่ง 

7. แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ

 ผู๎เรียกยืนในทําตรง กํามือทั้ง 2 ข๎าง งอข๎อศอกเป็นมุมฉาก แขนทํอนบนแบะออกจนเป็นแนว
เดียวกับไหลํ หันหน๎ามือไปข๎างหน๎า  ให๎ลูกเสือเข๎าแถวเชํนเดียวกับแถวหน๎ากระดานหมูํปิดระยะ แตํเว๎น
ระยะตํอระหวํางหมูํขยายออกไปทางด๎านหลัง หํางกันหมูํละประมาณ 3 ชํวงแขน หรือ 3 ก๎าว 

การจัดแถว และตรวจแถว ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกบัแถวหน๎ากระดานหมูํปิดระยะ 

8. แถวรูปครึ่งวงกลม

 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง แบมือทั้ง 2 ข๎าง แขนเหยียดตรงด๎านหน๎าและลงข๎างลําง คว่ําฝูามือเขาหาตัว 
ข๎อมือขวาไขว๎ทับข๎อมือซ๎าย แล๎วโบกผํานลําตัวช๎า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม  3 ครั้ง 

 นายหมูํลูกเสือหมูํแรกยืนอยูํในแนวเดียวกับผู๎เรียกทางด๎านซ๎าย หํางจากผู๎เรียกพอสมควร 
ลูกหมูํยืนตํอ ๆ กันไปทางซ๎ายมือของนายหมูํ เว๎นระยะเคียง 1 ชํวงศอก (มือเท๎าสะโพก) สะบัดหน๎าไป
ทางขวารอคําสั่ง “นิ่ง” 
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 หมูํที่ 2 และหมูํอื่น ๆ เข๎าแถวตํอจากด๎านซ๎ายของหมูํแรก ตามลําดับ เว๎นระยะระหวํางหมูํ 
1 ชํวงศอก รองนายหมูํสุดท๎าย จะยืนตรงด๎านขวาของผู๎เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมูํ หมูํแรก  

การจัดแถว ยกมือซ๎ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน๎าไปทางขวา (ยกเว๎นนายหมูํ หมูํแรก) จัดแถวให๎
เป็นรูปครึ่งวงกลม 

 การตรวจแถว ผู๎เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล๎ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับ
สะบัดหน๎ากลับมาอยูํในทําตรง 

9. แถวรูปวงกลม มี 2 แบบ

การเรียกแถวแบบผู้เรียกยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 
 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง แขนทั้ง 2 เหยียดตรงลงข๎างลําง มือแบคว่ําฝูามือเข๎าหาตัว ข๎อมือขวา

ไขว๎ทับข๎อมือซ๎าย แล๎วโบกผํานลําตัวประสานกันจากด๎านหน๎าจดด๎านหลัง  3 ครั้ง  
 ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายมือของผู๎เรียก สํวนหมูํตํอ ๆ ไปอยูํทางด๎านซ๎ายของหมูํที่อยูํกํอน

ตามลําดับ จนรองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายไปจดกับนายหมูํของหมูํแรก ถือผู๎เรียกเป็นศูนย๑กลาง 
การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ๎ายขึ้นเท๎าสะโพก สะบัดหน๎าไปทางขวา (ยกเว๎นนายหมูํ หมูํแรก) 

จัดแถวให๎เป็นรูปวงกลม 
การตรวจแถว ผู๎เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล๎ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับ

สะบัดหน๎ากลับมาอยูํในทําตรง และนิ่ง 

การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 
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การตรวจแถว ผู๎เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล๎ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมสะบัด
หน๎ากลับมาอยูํในทําตรงและนิ่ง 

7. แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ

 ผู๎เรียกยืนในทําตรง กํามือทั้ง 2 ข๎าง งอข๎อศอกเป็นมุมฉาก แขนทํอนบนแบะออกจนเป็นแนว
เดียวกับไหลํ หันหน๎ามือไปข๎างหน๎า  ให๎ลูกเสือเข๎าแถวเชํนเดียวกับแถวหน๎ากระดานหมูํปิดระยะ แตํเว๎น
ระยะตํอระหวํางหมูํขยายออกไปทางด๎านหลัง หํางกันหมูํละประมาณ 3 ชํวงแขน หรือ 3 ก๎าว 

การจัดแถว และตรวจแถว ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกบัแถวหน๎ากระดานหมูํปิดระยะ 

8. แถวรูปครึ่งวงกลม

 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง แบมือทั้ง 2 ข๎าง แขนเหยียดตรงด๎านหน๎าและลงข๎างลําง คว่ําฝูามือเขาหาตัว 
ข๎อมือขวาไขว๎ทับข๎อมือซ๎าย แล๎วโบกผํานลําตัวช๎า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม  3 ครั้ง 

 นายหมูํลูกเสือหมูํแรกยืนอยูํในแนวเดียวกับผู๎เรียกทางด๎านซ๎าย หํางจากผู๎เรียกพอสมควร 
ลูกหมูํยืนตํอ ๆ กันไปทางซ๎ายมือของนายหมูํ เว๎นระยะเคียง 1 ชํวงศอก (มือเท๎าสะโพก) สะบัดหน๎าไป
ทางขวารอคําสั่ง “นิ่ง” 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 183 

 หมูํที่ 2 และหมูํอื่น ๆ เข๎าแถวตํอจากด๎านซ๎ายของหมูํแรก ตามลําดับ เว๎นระยะระหวํางหมูํ 
1 ชํวงศอก รองนายหมูํสุดท๎าย จะยืนตรงด๎านขวาของผู๎เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมูํ หมูํแรก  

การจัดแถว ยกมือซ๎ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน๎าไปทางขวา (ยกเว๎นนายหมูํ หมูํแรก) จัดแถวให๎
เป็นรูปครึ่งวงกลม 

 การตรวจแถว ผู๎เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล๎ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับ
สะบัดหน๎ากลับมาอยูํในทําตรง 

9. แถวรูปวงกลม มี 2 แบบ

การเรียกแถวแบบผู้เรียกยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 
 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง แขนทั้ง 2 เหยียดตรงลงข๎างลําง มือแบคว่ําฝูามือเข๎าหาตัว ข๎อมือขวา

ไขว๎ทับข๎อมือซ๎าย แล๎วโบกผํานลําตัวประสานกันจากด๎านหน๎าจดด๎านหลัง  3 ครั้ง  
 ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายมือของผู๎เรียก สํวนหมูํตํอ ๆ ไปอยูํทางด๎านซ๎ายของหมูํที่อยูํกํอน

ตามลําดับ จนรองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายไปจดกับนายหมูํของหมูํแรก ถือผู๎เรียกเป็นศูนย๑กลาง 
การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ๎ายขึ้นเท๎าสะโพก สะบัดหน๎าไปทางขวา (ยกเว๎นนายหมูํ หมูํแรก) 

จัดแถวให๎เป็นรูปวงกลม 
การตรวจแถว ผู๎เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล๎ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับ

สะบัดหน๎ากลับมาอยูํในทําตรง และนิ่ง 

การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
176184 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข๎างหน๎า ยกขึ้นบน และเลยไปข๎างหลัง 
หมุนกลับมาด๎านหน๎า ทํา 3 ครั้ง 

ลูกเสือหมูํแรกยืนชิดด๎านซ๎ายมือของผู๎เรียก หมูํที่ 2 และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํทางซ๎ายมือของหมูํที่อยูํ
กํอนตามลําดับ จนรองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายไปจดขวามือของผู๎เรียกให๎ผู๎เรียกอยูํในเส๎นรอบวง 

การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเชํนเดียวกับแบบแรก 

สัญญาณนกหวีด 
1. หวีดยาว 1 ครั้ง ( -------) ถ๎าเคลื่อนที ่ให๎หยดุ ถ๎าหยดุอยูํ เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟังคาํสัง่
2. หวีดยาว ๆ 2 ครั้ง (--------  ------- ) เดินตํอไป เคลื่อนที่ตอํไป  ทํางานตํอไป
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง และยาว 1 ครั้ง สลับกันไป (---  --------  ---  --------- ) เกิดเหตุ
4. หวีด สั้น 3 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง สลับกันไป ( ---  ---  ---  ---------  ---  ---  ---  -------) เรียกนาย

หมูํมารับคําสั่ง 
5. หวีดสั้นติดตํอกันหลาย ๆ ครั้ง (---  ---  ---  ---  ---) ประชุมรวม

หมายเหตุ เมื่อจะใช๎สัญญาณ 2 – 5   ให๎ใช๎สัญญาณ 1 นํากอํนทกุครั้ง 

ระเบียบแถวเบื้องต้น 
1. ท่าเคารพ

กำรเรียกแถวแบบผูเ้รียกอยู่ท่ีเส้นรอบวง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 185 

    1.1 วันทยหัตถ์ เป็นทําแสดงการเคารพเมื่อยูํลําพังนอกแถวของลูกเสือทุกประเภท โดยปฏิบัติตํอจากทําตรง 
แบํงออกเป็นการฝึกขั้นต๎น และเมื่อมีผู๎รับการเคารพ 

1) การฝึกข้ันต้น
ค าบอก  "วันทยหัตถ๑" และ “มือลง” 
การปฏิบัต ิ
ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง จัดนิ้วแบบเดียวกับทํารหัสของลูกเสือ ปลายนิ้วชี้แตะขอบลําง

ของหมวกคํอนไปข๎างหน๎าเล็กน๎อยในแนวหางตาขวา (ถ๎าไมํสวมหมวกให๎ปลายนิ้วชี้แตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาทํอนลําง แขนขวาทํอนบนยื่นไปทางข๎างประมาณแนวไหลํ นิ้วเหยียดตรง
เรียงชิดติดกัน ข๎อมือไมํหัก และเปิดฝูามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถ๎าอยูํในที่แคบให๎ลดศอกลงได๎ตาม
ความเหมาะสม แตํรํางกายสํวนอื่นต๎องไมํเสียลักษณะทําตรง 

เมื่อได๎ยินคําบอกวํา “มือลง” ให๎ลดมือขวาลงอยูํในทําตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
2) เมื่อมีผู้รับการเคารพ
ค าบอก  "ทางขวา (ทางซา๎ย, ตรงหน๎า) – วันทยหัตถ๑"  
การปฏิบัต ิ
สะบัดหน๎าไปยังผู๎รับการเคารพ พร๎อมกับยกมือขวาทําวันทยหัตถ๑กํอนถึงผู๎รับการเคารพ 3 ก๎าว 

ตามองจับไปที่ผู๎รับการเคารพ และหันหน๎าตาม จนกวําผู๎รับการเคารพจะผํานพ๎นไปแล๎ว 2 ก๎าว จากนั้น
สะบัดหน๎ากลับพร๎อมกับลดมือลง  

ถ๎าผู๎รับการเคารพไมไํด๎เคลื่อนที่ผาํน ให๎สะบัดหน๎ากลับพร๎อมกับลดมอืลงตามคําบอกวํา “มือลง” 
ถ๎าผู๎รับการเคารพอยูํตรงหน๎าก็ปฏิบัติได๎โดยไมตํ๎องสะบัดหน๎า 

1.2 การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลองหรือไม้พลอง  
ค าบอก “วันทยา – วุธ” และ “เรียบ – อาวุธ”  
การปฏิบัต ิ
เมื่อได๎ยินคําสั่งวาํ “วันทยา – วุธ”  ให๎ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี ้
1) อยูํในทําตรง มือขวาถือไม๎พลอง ให๎โคนพลองอยูํประมาณโคนนิ้วก๎อยเท๎าขวา ปลายพลอง

อยูํในรํองไหลํแนบชิดติดกับลําตัว ยกแขนซ๎ายขึ้นมาเสมอแนวไหลํ  ศอกงอไปข๎างหน๎าให๎ตั้งฉากกับลําตัว 
ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมํมือกับนิ้วก๎อยจรดกนั นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดชิดติดกัน ให๎ข๎อแรกปลาย
นิ้วช้ีแตะไม๎พลองไว๎ 

2) เมื่อไดย๎ินคําสั่ง “เรียบ – อาวุธ” ให๎ลดแขนซา๎ยลงมาอยูํที่เดิมโดยเร็ว
3) ถ๎าผู๎รับการเคารพมาทางขวา(ซ๎าย หรือตรงหน๎า) อาจใช๎คําบอก “ขวา (ซ๎าย หรือตรงหน๎า)

ระวัง - วันทยา - วุธ”  ให๎ลูกเสือทําวันทยาวุธ พร๎อมกับหันหน๎าไปยังผู๎รับการเคารพ ตาแลจับผู๎รับการ
เคารพ หันศีรษะตามจนผู๎รับการเคารพผํานหน๎าลูกเสือไปแล๎ว 2 ก๎าว จึงหันกลับมาอยูํในทําตรง      
เมื่อผู๎รับการเคารพผํานพ๎นแถว ให๎ผู๎ควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
177184 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 ผู๎เรียกแถวยืนในทําตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข๎างหน๎า ยกขึ้นบน และเลยไปข๎างหลัง 
หมุนกลับมาด๎านหน๎า ทํา 3 ครั้ง 

ลูกเสือหมูํแรกยืนชิดด๎านซ๎ายมือของผู๎เรียก หมูํที่ 2 และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํทางซ๎ายมือของหมูํที่อยูํ
กํอนตามลําดับ จนรองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายไปจดขวามือของผู๎เรียกให๎ผู๎เรียกอยูํในเส๎นรอบวง 

การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเชํนเดียวกับแบบแรก 

สัญญาณนกหวีด 
1. หวีดยาว 1 ครั้ง ( -------) ถ๎าเคลื่อนที ่ให๎หยดุ ถ๎าหยดุอยูํ เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟังคาํสัง่
2. หวีดยาว ๆ 2 ครั้ง (--------  ------- ) เดินตํอไป เคลื่อนที่ตอํไป  ทํางานตํอไป
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง และยาว 1 ครั้ง สลับกันไป (---  --------  ---  --------- ) เกิดเหตุ
4. หวีด สั้น 3 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง สลับกันไป ( ---  ---  ---  ---------  ---  ---  ---  -------) เรียกนาย

หมูํมารับคําสั่ง 
5. หวีดสั้นติดตํอกันหลาย ๆ ครั้ง (---  ---  ---  ---  ---) ประชุมรวม

หมายเหตุ เมื่อจะใช๎สัญญาณ 2 – 5   ให๎ใช๎สัญญาณ 1 นํากอํนทกุครั้ง 

ระเบียบแถวเบื้องต้น 
1. ท่าเคารพ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 185 

    1.1 วันทยหัตถ์ เป็นทําแสดงการเคารพเมื่อยูํลําพังนอกแถวของลูกเสือทุกประเภท โดยปฏิบัติตํอจากทําตรง 
แบํงออกเป็นการฝึกขั้นต๎น และเมื่อมีผู๎รับการเคารพ 

1) การฝึกข้ันต้น
ค าบอก  "วันทยหัตถ๑" และ “มือลง” 
การปฏิบัต ิ
ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง จัดนิ้วแบบเดียวกับทํารหัสของลูกเสือ ปลายนิ้วชี้แตะขอบลําง

ของหมวกคํอนไปข๎างหน๎าเล็กน๎อยในแนวหางตาขวา (ถ๎าไมํสวมหมวกให๎ปลายนิ้วชี้แตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาทํอนลําง แขนขวาทํอนบนยื่นไปทางข๎างประมาณแนวไหลํ นิ้วเหยียดตรง
เรียงชิดติดกัน ข๎อมือไมํหัก และเปิดฝูามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถ๎าอยูํในที่แคบให๎ลดศอกลงได๎ตาม
ความเหมาะสม แตํรํางกายสํวนอื่นต๎องไมํเสียลักษณะทําตรง 

เมื่อได๎ยินคําบอกวํา “มือลง” ให๎ลดมือขวาลงอยูํในทําตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
2) เมื่อมีผู้รับการเคารพ
ค าบอก  "ทางขวา (ทางซา๎ย, ตรงหน๎า) – วันทยหัตถ๑"  
การปฏิบัต ิ
สะบัดหน๎าไปยังผู๎รับการเคารพ พร๎อมกับยกมือขวาทําวันทยหัตถ๑กํอนถึงผู๎รับการเคารพ 3 ก๎าว 

ตามองจับไปที่ผู๎รับการเคารพ และหันหน๎าตาม จนกวําผู๎รับการเคารพจะผํานพ๎นไปแล๎ว 2 ก๎าว จากนั้น
สะบัดหน๎ากลับพร๎อมกับลดมือลง  

ถ๎าผู๎รับการเคารพไมไํด๎เคลื่อนที่ผาํน ให๎สะบัดหน๎ากลับพร๎อมกับลดมอืลงตามคําบอกวํา “มือลง” 
ถ๎าผู๎รับการเคารพอยูํตรงหน๎าก็ปฏิบัติได๎โดยไมตํ๎องสะบัดหน๎า 

1.2 การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลองหรือไม้พลอง  
ค าบอก “วันทยา – วุธ” และ “เรียบ – อาวุธ”  
การปฏิบัต ิ
เมื่อได๎ยินคําสั่งวาํ “วันทยา – วุธ”  ให๎ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี ้
1) อยูํในทําตรง มือขวาถือไม๎พลอง ให๎โคนพลองอยูํประมาณโคนนิ้วก๎อยเท๎าขวา ปลายพลอง

อยูํในรํองไหลํแนบชิดติดกับลําตัว ยกแขนซ๎ายขึ้นมาเสมอแนวไหลํ  ศอกงอไปข๎างหน๎าให๎ตั้งฉากกับลําตัว 
ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมํมือกับนิ้วก๎อยจรดกนั นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดชิดติดกัน ให๎ข๎อแรกปลาย
นิ้วช้ีแตะไม๎พลองไว๎ 

2) เมื่อไดย๎ินคําสั่ง “เรียบ – อาวุธ” ให๎ลดแขนซา๎ยลงมาอยูํที่เดิมโดยเร็ว
3) ถ๎าผู๎รับการเคารพมาทางขวา(ซ๎าย หรือตรงหน๎า) อาจใช๎คําบอก “ขวา (ซ๎าย หรือตรงหน๎า)

ระวัง - วันทยา - วุธ”  ให๎ลูกเสือทําวันทยาวุธ พร๎อมกับหันหน๎าไปยังผู๎รับการเคารพ ตาแลจับผู๎รับการ
เคารพ หันศีรษะตามจนผู๎รับการเคารพผํานหน๎าลูกเสือไปแล๎ว 2 ก๎าว จึงหันกลับมาอยูํในทําตรง      
เมื่อผู๎รับการเคารพผํานพ๎นแถว ให๎ผู๎ควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ 

ระเบยีบแถวเบือ้งต้น

1.  ท่ำเคำรพ
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1.3 แลขวา (ซ้าย) – ท า เป็นทําแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยูํในแถวมือเปลําหรือถืออาวุธที่
ทําทําวันทยาวุธไมํได๎ และเป็นทําแสดงการเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไมํสามารถ
แสดงการเคารพด๎วยทําวันทยหัตถ๑ 

ค าบอก  "แลขวา (ซ๎าย) – ทํา"  
การปฏิบัติ 
สะบัดหน๎าไปทางขวา(ซ๎าย) ประมาณกึ่งขวา(ซ๎าย) กํอนถึงผู๎รับการเคารพ 3 ก๎าว ตามองจับไป

ที่ผู๎รับการเคารพ พร๎อมกับหันหน๎าตามจนกวําผู๎รับการเคารพจะผํานพ๎นไปแล๎ว 2 ก๎าว  แล๎วสะบัดหน๎า
กลับที่เดิม 

ถ๎าผู๎รับการเคารพไมํได๎เคลื่อนที่ผําน ให๎สะบัดหน๎ากลับที่เดิมตามคําบอกวํา “แล – ตรง” 

2. ท่าถอดหมวก สวมหมวก
ใช๎ในโอกาสเกี ่ยวกับพิธีสงฆ๑ หรือพิธีทางศาสนา เชํน พิธีสวนสนามที่ม ีการประพรม น้ํา       

พระพุทธมนต๑ เป็นต๎น 
ค าบอก  “ถอดหมวก” 
การปฏิบัติ 
1) แบมือซ๎ายและงอศอกจนแขนทํอนลํางและทํอนบนตั้งฉากกัน นิ้วหัวแมํมือตั้งขึ้นข๎างบน

พร๎อมกันนั้นใช๎มือขวาจับที่กะบังหน๎าหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบังหน๎าหมวก,หมวกทรงหม๎อตาล) 
หรือจับที่ปีกหมวกด๎านหน๎า(หมวกปีกกว๎างพับข๎าง และไมํพับข๎าง) หรือจับที่หมวกด๎านขวา(หมวกทรงอํอน) 
หรือจับที่ขอบหมวกบนด๎านหน๎า(หมวกกะลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแมํมือซ๎าย ให๎หน๎าหมวกหันไปทางขวา ขอบหมวก
ด๎านนอกอยูํระหวํางนิ้วหัวแมํมือกับนิ้วชี้ 

3) ลดมือขวาลงมาอยูํในทําตรง พร๎อมกับมือซ๎ายจับหมวกด๎วยนิ้วหัวแมํมือกับนิ้วอื่นทั้งสี่

ค าบอก  “สวมหมวก” 
การปฏิบัต ิ
1) ใช๎มือขวาจับหมวกทีอ่ยูํในมือซา๎ย เชนํ เดียวกับการถอดหมวก
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ๎ายชํวยจดัหมวก
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยูํในทําตรงอยํางแข็งแรง
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข๎าใจดีแล๎วจึงฝึกโดยเปิดตอนถ๎า

ลูกเสือถือไม๎พลองหรือไมพ๎ลอง กํอนทําทําถอดหมวก และสวมหมวก ให๎นําอาวุธมาไว๎ระหวํางปลายเท๎า
ทั้งสอง แล๎วพิงทํอนบนไว๎กับแขนซ๎าย แล๎วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนตําง ๆ ตํอไป เมื่อถอดหมวกหรือสวม
หมวกเรียบร๎อยแล๎ว จึงนําไม๎พลองหรือไม๎พลองไปอยูํในทําเรียบอาวุธตามเดิม 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 187 

3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ
ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกไม๎พลองหรือไมพ๎ลองด๎วยมือขวาผํานหน๎าเฉียดลําตัวไปข๎างซ๎าย ให๎โคนไม๎พลอง

หรือไม๎พลองอยูํในอุ๎งมือซ๎าย ลําไม๎พลองหรือไม๎พลองตั้งอยูํตรงรํองไหลํซ๎าย มือขวาจับไม๎พลองหรือไม๎
พลองอยูํที่เดิมศอกงอไปข๎างหน๎าแนวเดียวกับไหลํ 

จังหวะที่ 2 ดันไม๎พลองหรือไม๎พลองด๎วยมือซ๎าย พร๎อมกับสํงไม๎พลองหรือไม๎พลองด๎วยมือขวา 
ให๎ไม๎พลองหรือไม๎พลองพาดขึ้นไปบนไหลํซ๎าย แขนซ๎ายทํอนบนชิดลําตัว ศอกซ๎ายงอ แขนทํามุม     
100 องศา  กับลําตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในทําตรงโดยเร็ว 

ข้อควรระวัง  ขณะลูกเสือทําทําแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอยําให๎ศีรษะเคลื่อนหลบไม๎พลองหรือ
ไม๎พลอง ทรงศีรษะให๎คงที่เหมือนอยูํในทําตรงเสมอ แขนซ๎ายอยูํในลักษณะที่ถูกต๎องและนิ่ง ปลายไม๎พลอง
จึงจะได๎ระดับ ไมํเฉไปมา 

ค าบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม๎พลองหรือไม๎พลอง ศอกงอไปข๎างหน๎าในแนวเดียวกับไหลํ 

พร๎อมกับเหยียดแขนซ๎าย โดยลดไม๎พลองหรือไม๎พลองลงชิดกับลําตัว 
จังหวะที่ 2 จับไม๎พลองหรือไม๎พลองด๎วยมือขวานํามาไว๎ข๎างลําตัวในรํองไหลํขวา (แขนขวา 

เหยียดเกือบสุดระยะที่มือจับไม๎พลองหรือไม๎พลองในทําเรียบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ๎ายขึ้นกันไม๎ 
พลองหรือไม๎พลองที่รํองไหลํขวา ศอกงอไปข๎างหน๎าในแนวเดียวกับไหลํ 

จังหวะที่ 3 ลดแขนซ๎ายอยูํในทําเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่มือ
ขวาจับไม๎พลองหรือไม๎พลองอยูํในทําเรียบอาวุธ โดยไม๎พลองหรือไม๎พลองจดพื้น) 

ข้อสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไม๎พลองในทําเรียบอาวุธ 
ในจังหวะที่ 3 จะรู๎สึกวําต๎นไม๎พลองหรือไม๎พลองจดพื้น 

ระเบียบแถวท่าเคลื่อนที ่
1. ท่าเดิน ท่าหยุด

ค าบอก  "หน๎า – เดิน"  และ “แถว – หยุด”    
การปฏิบัติ   
เมื่อได๎ยินคําสั่งวาํ  “ หนา๎ – เดิน”  ให๎ลกูเสือปฏิบัติ  ดังนี ้
โน๎มน้ําหนักตัวไปข๎างหน๎า พร๎อมกับก๎าวเท๎าซ๎ายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเท๎างุ๎ม ส๎นเท๎าสูง

จากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท๎าและก๎าวเท๎าตํอไปให๎โน๎มน้ําหนักตัวไปข๎างหน๎า ตบเท๎าเต็มฝูาเท๎า
อยํางแข็งแรง ตัวและศีรษะอยูํในทําตรง เมื่อแกวํงแขนไปข๎างหน๎าให๎งอศอกเล็กน๎อย เมื่อแกวํงแขนไป
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1.3 แลขวา (ซ้าย) – ท า เป็นทําแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยูํในแถวมือเปลําหรือถืออาวุธที่
ทําทําวันทยาวุธไมํได๎ และเป็นทําแสดงการเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไมํสามารถ
แสดงการเคารพด๎วยทําวันทยหัตถ๑ 

ค าบอก  "แลขวา (ซ๎าย) – ทํา"  
การปฏิบัติ 
สะบัดหน๎าไปทางขวา(ซ๎าย) ประมาณกึ่งขวา(ซ๎าย) กํอนถึงผู๎รับการเคารพ 3 ก๎าว ตามองจับไป

ที่ผู๎รับการเคารพ พร๎อมกับหันหน๎าตามจนกวําผู๎รับการเคารพจะผํานพ๎นไปแล๎ว 2 ก๎าว  แล๎วสะบัดหน๎า
กลับที่เดิม 

ถ๎าผู๎รับการเคารพไมํได๎เคลื่อนที่ผําน ให๎สะบัดหน๎ากลับที่เดิมตามคําบอกวํา “แล – ตรง” 

2. ท่าถอดหมวก สวมหมวก
ใช๎ในโอกาสเกี ่ยวกับพิธีสงฆ๑ หรือพิธีทางศาสนา เชํน พิธีสวนสนามที่ม ีการประพรม น้ํา       

พระพุทธมนต๑ เป็นต๎น 
ค าบอก  “ถอดหมวก” 
การปฏิบัติ 
1) แบมือซ๎ายและงอศอกจนแขนทํอนลํางและทํอนบนตั้งฉากกัน นิ้วหัวแมํมือตั้งขึ้นข๎างบน

พร๎อมกันนั้นใช๎มือขวาจับที่กะบังหน๎าหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบังหน๎าหมวก,หมวกทรงหม๎อตาล) 
หรือจับที่ปีกหมวกด๎านหน๎า(หมวกปีกกว๎างพับข๎าง และไมํพับข๎าง) หรือจับที่หมวกด๎านขวา(หมวกทรงอํอน) 
หรือจับที่ขอบหมวกบนด๎านหน๎า(หมวกกะลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแมํมือซ๎าย ให๎หน๎าหมวกหันไปทางขวา ขอบหมวก
ด๎านนอกอยูํระหวํางนิ้วหัวแมํมือกับนิ้วชี้ 

3) ลดมือขวาลงมาอยูํในทําตรง พร๎อมกับมือซ๎ายจับหมวกด๎วยนิ้วหัวแมํมือกับนิ้วอื่นทั้งสี่

ค าบอก  “สวมหมวก” 
การปฏิบัต ิ
1) ใช๎มือขวาจับหมวกทีอ่ยูํในมือซา๎ย เชนํ เดียวกับการถอดหมวก
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ๎ายชํวยจดัหมวก
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยูํในทําตรงอยํางแข็งแรง
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข๎าใจดีแล๎วจึงฝึกโดยเปิดตอนถ๎า

ลูกเสือถือไม๎พลองหรือไมพ๎ลอง กํอนทําทําถอดหมวก และสวมหมวก ให๎นําอาวุธมาไว๎ระหวํางปลายเท๎า
ทั้งสอง แล๎วพิงทํอนบนไว๎กับแขนซ๎าย แล๎วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนตําง ๆ ตํอไป เมื่อถอดหมวกหรือสวม
หมวกเรียบร๎อยแล๎ว จึงนําไม๎พลองหรือไม๎พลองไปอยูํในทําเรียบอาวุธตามเดิม 
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3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ
ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกไม๎พลองหรือไมพ๎ลองด๎วยมือขวาผํานหน๎าเฉียดลําตัวไปข๎างซ๎าย ให๎โคนไม๎พลอง

หรือไม๎พลองอยูํในอุ๎งมือซ๎าย ลําไม๎พลองหรือไม๎พลองตั้งอยูํตรงรํองไหลํซ๎าย มือขวาจับไม๎พลองหรือไม๎
พลองอยูํที่เดิมศอกงอไปข๎างหน๎าแนวเดียวกับไหลํ 

จังหวะที่ 2 ดันไม๎พลองหรือไม๎พลองด๎วยมือซ๎าย พร๎อมกับสํงไม๎พลองหรือไม๎พลองด๎วยมือขวา 
ให๎ไม๎พลองหรือไม๎พลองพาดขึ้นไปบนไหลํซ๎าย แขนซ๎ายทํอนบนชิดลําตัว ศอกซ๎ายงอ แขนทํามุม     
100 องศา  กับลําตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในทําตรงโดยเร็ว 

ข้อควรระวัง  ขณะลูกเสือทําทําแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอยําให๎ศีรษะเคลื่อนหลบไม๎พลองหรือ
ไม๎พลอง ทรงศีรษะให๎คงที่เหมือนอยูํในทําตรงเสมอ แขนซ๎ายอยูํในลักษณะที่ถูกต๎องและนิ่ง ปลายไม๎พลอง
จึงจะได๎ระดับ ไมํเฉไปมา 

ค าบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม๎พลองหรือไม๎พลอง ศอกงอไปข๎างหน๎าในแนวเดียวกับไหลํ 

พร๎อมกับเหยียดแขนซ๎าย โดยลดไม๎พลองหรือไม๎พลองลงชิดกับลําตัว 
จังหวะที่ 2 จับไม๎พลองหรือไม๎พลองด๎วยมือขวานํามาไว๎ข๎างลําตัวในรํองไหลํขวา (แขนขวา 

เหยียดเกือบสุดระยะที่มือจับไม๎พลองหรือไม๎พลองในทําเรียบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ๎ายขึ้นกันไม๎ 
พลองหรือไม๎พลองที่รํองไหลํขวา ศอกงอไปข๎างหน๎าในแนวเดียวกับไหลํ 

จังหวะที่ 3 ลดแขนซ๎ายอยูํในทําเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่มือ
ขวาจับไม๎พลองหรือไม๎พลองอยูํในทําเรียบอาวุธ โดยไม๎พลองหรือไม๎พลองจดพื้น) 

ข้อสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไม๎พลองในทําเรียบอาวุธ 
ในจังหวะที่ 3 จะรู๎สึกวําต๎นไม๎พลองหรือไม๎พลองจดพื้น 

ระเบียบแถวท่าเคลื่อนที ่
1. ท่าเดิน ท่าหยุด

ค าบอก  "หน๎า – เดิน"  และ “แถว – หยุด”    
การปฏิบัติ   
เมื่อได๎ยินคําสั่งวาํ  “ หนา๎ – เดิน”  ให๎ลกูเสือปฏิบัติ  ดังนี ้
โน๎มน้ําหนักตัวไปข๎างหน๎า พร๎อมกับก๎าวเท๎าซ๎ายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเท๎างุ๎ม ส๎นเท๎าสูง

จากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท๎าและก๎าวเท๎าตํอไปให๎โน๎มน้ําหนักตัวไปข๎างหน๎า ตบเท๎าเต็มฝูาเท๎า
อยํางแข็งแรง ตัวและศีรษะอยูํในทําตรง เมื่อแกวํงแขนไปข๎างหน๎าให๎งอศอกเล็กน๎อย เมื่อแกวํงแขนไป
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ข๎างหลังให๎เหยียดแขนตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือนิ้วเรียงชิดติดกันความยาวก๎าว
จากส๎นเท๎าถึงส๎นเท๎า 40 – 60 เซนติเมตร 

เมื่อได๎ยินคําสั่งวํา  “แถว – หยุด”  ให๎ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะติดตํอกัน คือ ก๎าวตํอไปอีก 1 ก๎าว 
และชักเท๎าหลังไปชิดเท๎าหน๎าในลักษณะทําตรงอยํางแข็งแรง 
2. ท่าหันในเวลาเดิน

2.1 ท่าขวาหัน  
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใช๎คาํบอกในจังหวะที่เท๎าขวาจดถึงพื้นในลําดับติดตํอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่  1 ก๎าวเท๎าซ๎ายไปข๎างหน๎าในแนวปลายเท๎าขวาประมาณครึ่งก๎าว พร๎อมกับบิดปลาย

เท๎าให๎ไปทางกึ่งขวาด๎วย ขณะเดียวกันให๎ยกส๎นเท๎าขวาและหมุนตัวด๎วยสะโพก โดยใช๎ปลายเท๎าทั้งสอง
เป็นหลักหันไปทางขวาจนได๎ 90 องศา  

จังหวะที่  2 ก๎าวเท๎าขวาตํอไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหมํ 
2.2  ท่าซ้ายหัน  
ค าบอก  "ซา๎ย – หัน"   
การปฏิบัติ  ใช๎คําบอกในจังหวะที่เท๎าซ๎ายจดถึงพื้นในลําดับติดตํอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ

เชํนเดียวกับทําขวาหัน โดยเปลี่ยนคําบอกวําขวามาเป็นซ๎ายแทน 
2.3  ท่ากลับหลังหัน  
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใช๎คําบอกในจังหวะที่เท๎าซ๎ายจดถึงพื้นในลําดับติดตํอกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก๎าวเท๎าขวาไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท๎าซ๎ายไปข๎างหน๎าเฉียงขวา และตบลงกับพื้นด๎วยปลายเท๎าในแนวทางขวาของ

ปลายเท๎าขวาเล็กน๎อยพอเขําซ๎ายตึง ทันใดนั้นยกส๎นเท๎าขวาและหมุนตัวด๎วยสะโพก โดยใช๎ปลายเท๎าทั้ง
สองเป็นหลัก ไปข๎างหลังจนได๎ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยูํกับข๎างขา 

จังหวะที่ 3 ก๎าวเท๎าซ๎ายออกเดิน พร๎อมยกมือและแกวํงแขนตามจังหวะของทําเดินครั้งนั้นตํอไป
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให๎ลูกเสือนับจังหวะด๎วยเสียงดังกํอน จนทําได๎คลํองแล๎วจึงนับในใจ 
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 9   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 32   การประเมินผล    เวลา   2   ช่ัวโมง  

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ 

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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ข๎างหลังให๎เหยียดแขนตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือนิ้วเรียงชิดติดกันความยาวก๎าว
จากส๎นเท๎าถึงส๎นเท๎า 40 – 60 เซนติเมตร 

เมื่อได๎ยินคําสั่งวํา  “แถว – หยุด”  ให๎ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะติดตํอกัน คือ ก๎าวตํอไปอีก 1 ก๎าว 
และชักเท๎าหลังไปชิดเท๎าหน๎าในลักษณะทําตรงอยํางแข็งแรง 
2. ท่าหันในเวลาเดิน

2.1 ท่าขวาหัน  
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใช๎คาํบอกในจังหวะที่เท๎าขวาจดถึงพื้นในลําดับติดตํอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่  1 ก๎าวเท๎าซ๎ายไปข๎างหน๎าในแนวปลายเท๎าขวาประมาณครึ่งก๎าว พร๎อมกับบิดปลาย

เท๎าให๎ไปทางกึ่งขวาด๎วย ขณะเดียวกันให๎ยกส๎นเท๎าขวาและหมุนตัวด๎วยสะโพก โดยใช๎ปลายเท๎าทั้งสอง
เป็นหลักหันไปทางขวาจนได๎ 90 องศา  

จังหวะที่  2 ก๎าวเท๎าขวาตํอไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหมํ 
2.2  ท่าซ้ายหัน  
ค าบอก  "ซา๎ย – หัน"   
การปฏิบัติ  ใช๎คําบอกในจังหวะที่เท๎าซ๎ายจดถึงพื้นในลําดับติดตํอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ

เชํนเดียวกับทําขวาหัน โดยเปลี่ยนคําบอกวําขวามาเป็นซ๎ายแทน 
2.3  ท่ากลับหลังหัน  
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใช๎คําบอกในจังหวะที่เท๎าซ๎ายจดถึงพื้นในลําดับติดตํอกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก๎าวเท๎าขวาไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท๎าซ๎ายไปข๎างหน๎าเฉียงขวา และตบลงกับพื้นด๎วยปลายเท๎าในแนวทางขวาของ

ปลายเท๎าขวาเล็กน๎อยพอเขําซ๎ายตึง ทันใดนั้นยกส๎นเท๎าขวาและหมุนตัวด๎วยสะโพก โดยใช๎ปลายเท๎าทั้ง
สองเป็นหลัก ไปข๎างหลังจนได๎ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยูํกับข๎างขา 

จังหวะที่ 3 ก๎าวเท๎าซ๎ายออกเดิน พร๎อมยกมือและแกวํงแขนตามจังหวะของทําเดินครั้งนั้นตํอไป
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให๎ลูกเสือนับจังหวะด๎วยเสียงดังกํอน จนทําได๎คลํองแล๎วจึงนับในใจ 
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 9   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 32   การประเมินผล    เวลา   2   ช่ัวโมง  

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ 

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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มั่นใจ 
4.4  ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือกําหนดข๎อตกลงรํวมกันถึงชํวงเวลาการประเมนิ 
4.5  ผู๎กํากับลูกเสอืนัดหมายและดําเนนิการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลกูเสอื 
5.2  สังเกตความมั่นใจและการยนืยันความพรอ๎มของลูกเสอื 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
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6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 32 
1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ ประจ าปีการศึกษา...................................... 
ชื่อ.......................................................ชั้น.........................ลูกเสือประเภท........................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน เกณฑ์ที่ การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. พฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียน 
ของลูกเสือท่ีร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายช้ันลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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สถานศึกษา
ก าหนด 

ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ปี 

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

2 2. มีผลงานทางการลูกเสอือยํางนอ๎ย 1
ชิ้น 

 2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 

 3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ฉันมั่นใจวําผํานแนํนอน   ฉันพอจะมีความพรอ๎มรับประเมิน 
 ฉันยังไมํพรอ๎มรับการประเมนิ  ต๎องการความชํวยเหลอืจากผู๎กํากับลูกเสือ 
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6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 
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ที่ รายการที่รับการประเมิน เกณฑ์ที่ การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. พฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียน 
ของลูกเสือท่ีร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายช้ันลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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สถานศึกษา
ก าหนด 

ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ปี 

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

2 2. มีผลงานทางการลูกเสอือยํางนอ๎ย 1
ชิ้น 

 2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 

 3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ฉันมั่นใจวําผํานแนํนอน   ฉันพอจะมีความพรอ๎มรับประเมิน 
 ฉันยังไมํพรอ๎มรับการประเมนิ  ต๎องการความชํวยเหลอืจากผู๎กํากับลูกเสือ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ช่ือลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ช้ัน................. ปีการศึกษา................ 

พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง
2. เสือรํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑
3. ลูกเสือชํวยตนเองและครอบครัวได๎
4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพ ไมํดืม่น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ

ไมํรับประทานขนมหวานเป็นประจํา
5. ลูกเสือรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑และไมํติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร๎าง

สัมพันธภาพและการสือ่สารไมํกา๎วร๎าวรุนแรง
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ รู๎จักแก๎ปัญหา หรอืใหค๎วาม

ชํวยเหลือผูอ๎ื่น
8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญอยํางอยูํ

รอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิตด ี
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
บางเรื่อง 

จึงจะมีทกัษะชีวิตที่ด ี

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎วนะ) 

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1)........................................................................................................................................................ 
2).................................................................................................................................................. ......  
3).................................................................................................................................................. ......  
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4)........................................................................................................................................................ 

ใบความรู้ 
ผลการผ่านเกณฑ์ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ๑เพื่อการอยูํรํวมกัน  รู๎จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมตามชํวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติและสอดคล๎อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด๎วย 

2. การประเมินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตํอปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่

ต๎องประเมินดังนี้ 
2.1 เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
2.2 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุํม 
2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู๎เรียน ที่ปรากฎจากการเรียนรู๎หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ
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1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ
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 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ปี 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
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2 2. มีผลงานทางการลูกเสอือยํางนอ๎ย 1
ชิ้น 

 2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 

 3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ฉันมั่นใจวําผํานแนํนอน   ฉันพอจะมีความพรอ๎มรับประเมิน 
 ฉันยังไมํพรอ๎มรับการประเมนิ  ต๎องการความชํวยเหลอืจากผู๎กํากับลูกเสือ 
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6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 32 
1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ ประจ าปีการศึกษา...................................... 
ช่ือ.......................................................ชั้น.........................ลูกเสือประเภท........................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน เกณฑ์ที่ การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. พฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียน 
ของลูกเสือท่ีร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายช้ันลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

192 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สถานศึกษา
ก าหนด 

ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ปี 

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

2 2. มีผลงานทางการลูกเสอือยํางนอ๎ย 1
ชิ้น 

 2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 

 3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ฉันมั่นใจวําผํานแนํนอน   ฉันพอจะมีความพรอ๎มรับประเมิน 
 ฉันยังไมํพรอ๎มรับการประเมนิ  ต๎องการความชํวยเหลอืจากผู๎กํากับลูกเสือ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 193 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ช่ือลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ช้ัน................. ปีการศึกษา................ 

พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง
2. เสือรํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑
3. ลูกเสือชํวยตนเองและครอบครัวได๎
4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพ ไมํดืม่น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ

ไมํรับประทานขนมหวานเป็นประจํา
5. ลูกเสือรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑และไมํติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร๎าง

สัมพันธภาพและการสือ่สารไมํกา๎วร๎าวรุนแรง
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ รู๎จักแก๎ปัญหา หรอืใหค๎วาม

ชํวยเหลือผูอ๎ื่น
8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญอยํางอยูํ

รอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิตด ี
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
บางเรื่อง 

จึงจะมีทกัษะชีวิตที่ด ี

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎วนะ) 

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1)........................................................................................................................................................ 
2).................................................................................................................................................. ......  
3).................................................................................................................................................. ......  
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4)........................................................................................................................................................ 

ใบความรู้ 
ผลการผ่านเกณฑ์ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ๑เพื่อการอยูํรํวมกัน  รู๎จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมตามชํวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติและสอดคล๎อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด๎วย 

2. การประเมินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตํอปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่

ต๎องประเมินดังนี้ 
2.1 เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
2.2 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุํม 
2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู๎เรียน ที่ปรากฎจากการเรียนรู๎หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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4)........................................................................................................................................................ 

ใบความรู้ 
ผลการผ่านเกณฑ์ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ๑เพื่อการอยูํรํวมกัน  รู๎จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมตามชํวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติและสอดคล๎อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด๎วย 

2. การประเมินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตํอปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่

ต๎องประเมินดังนี้ 
2.1 เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
2.2 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุํม 
2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู๎เรียน ที่ปรากฎจากการเรียนรู๎หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ
1) การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้

(1.1)  ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสอืให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด
(1.2)  ประเมินกิจกรรมการเรยีนรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะ

ของผู๎เรียนตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

 (1.3)  ลูกเสือทีม่ีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม มกีารปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน 
คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดเปน็ผู๎ผํานการประเมนิรายกจิกรรมและนาํผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่

เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ

ลูกเสือ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

Flow chart ข้ันตอน 
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
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4)........................................................................................................................................................ 

ใบความรู้ 
ผลการผ่านเกณฑ์ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ๑เพื่อการอยูํรํวมกัน  รู๎จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมตามชํวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติและสอดคล๎อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด๎วย 

2. การประเมินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตํอปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่

ต๎องประเมินดังนี้ 
2.1 เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
2.2 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุํม 
2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู๎เรียน ที่ปรากฎจากการเรียนรู๎หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ
1) การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้

(1.1)  ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสอืให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด
(1.2)  ประเมินกิจกรรมการเรยีนรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะ

ของผู๎เรียนตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

 (1.3)  ลูกเสือทีม่ีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม มกีารปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน 
คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดเปน็ผู๎ผํานการประเมนิรายกจิกรรมและนาํผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่

เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ

ลูกเสือ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

Flow chart ข้ันตอน 
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
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 (1.4) ลูกเสือทีม่ีผลการประเมินไมํผํานในเกณฑ๑เวลาการเขา๎รํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะตามทีส่ถานศึกษากําหนด ผู๎กาํกับลูกเสอืต๎องดําเนนิการซํอม
เสริมและประเมินจนผําน ทั้งนี้ควรดําเนินการให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํ
ในดุลพินจิของสถานศึกษา 

2) การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได๎รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ

จบการศึกษาเป็นการประเมินการผํานกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผํานในแตํละ
กิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนช้ันระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท๎ายเพื่อการจบแตํละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลําวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1) กําหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ    
ของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

 2.2) ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรํวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมูํ ตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

4. เกณฑ์การตัดสิน
1) กําหนดเกณฑ๑การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว๎ 2 ระดับ

คือผําน และ ไมํผําน 
2) เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม

ผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมครบตามเกณฑ๑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ชิ้นงาน คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

     ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ๑ ไมํผํานการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะไมํเป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

3) เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค
ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ

แตํละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
 ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ

แตํละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
4) เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแตํละประเภทเป็นรายชั้นปี

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

เอกสารอ้างอิง 
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กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จาํกัด. 2551. 

2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคณุลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับลูกเสือโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห๑
2) ความสามารถในการคดิสร๎างสรรค๑
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู๎อื่น
4) เห็นคุณคําตนเอง
5) รับผิดชอบตํอสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร๎างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ๎ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ๑
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือแต่ละช้ันปี 
1) ลูกเสือส ารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ๎
(3) รู๎จักรักษาสิ่งแวดล๎อม 
(4) ไมํเจ็บปูวยด๎วยโรคติดตอํตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไมํก๎าวร๎าวรุนแรง 
(7) แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได ๎
(8) ให๎ความชํวยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

2) ลูกเสือสามัญ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง 
(2) รํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ด๎วยจิตอาสา 
(3) พึ่งตนเองและชํวยเหลือครอบครัว 
(4) ไมํดื่มน้าํอัดลม 
(5) ไมํรับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
(7) รู๎จักพูดเชิงบวก ไมํพูดก๎าวร๎าวรุนแรง 
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 (1.4) ลูกเสือทีม่ีผลการประเมินไมํผํานในเกณฑ๑เวลาการเขา๎รํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะตามทีส่ถานศึกษากําหนด ผู๎กาํกับลูกเสอืต๎องดําเนนิการซํอม
เสริมและประเมินจนผําน ทั้งนี้ควรดําเนินการให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํ
ในดุลพินจิของสถานศึกษา 

2) การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได๎รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ

จบการศึกษาเป็นการประเมินการผํานกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผํานในแตํละ
กิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนช้ันระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท๎ายเพื่อการจบแตํละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลําวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1) กําหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ    
ของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

 2.2) ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรํวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมูํ ตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

4. เกณฑ์การตัดสิน
1) กําหนดเกณฑ๑การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว๎ 2 ระดับ

คือผําน และ ไมํผําน 
2) เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม

ผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมครบตามเกณฑ๑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ชิ้นงาน คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

     ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ๑ ไมํผํานการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะไมํเป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

3) เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค
ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ

แตํละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
 ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ

แตํละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
4) เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแตํละประเภทเป็นรายชั้นปี

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

เอกสารอ้างอิง 
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กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จาํกัด. 2551. 

2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคณุลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับลูกเสือโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห๑
2) ความสามารถในการคดิสร๎างสรรค๑
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู๎อื่น
4) เห็นคุณคําตนเอง
5) รับผิดชอบตํอสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร๎างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ๎ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ๑
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือแต่ละช้ันปี 
1) ลูกเสือส ารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ๎
(3) รู๎จักรักษาสิ่งแวดล๎อม 
(4) ไมํเจ็บปูวยด๎วยโรคติดตอํตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไมํก๎าวร๎าวรุนแรง 
(7) แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได ๎
(8) ให๎ความชํวยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

2) ลูกเสือสามัญ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง 
(2) รํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ด๎วยจิตอาสา 
(3) พึ่งตนเองและชํวยเหลือครอบครัว 
(4) ไมํดื่มน้าํอัดลม 
(5) ไมํรับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
(7) รู๎จักพูดเชิงบวก ไมํพูดก๎าวร๎าวรุนแรง 

เอกสำรอ้ำงอิง
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(8) มีความซื่อสัตย๑ ไมํโกหก 
(9) รู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยสนัติวิธี 
(10) มีน้ําหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาทาํประโยชน๑/ ไมกํํอความเดอืดรอ๎น ใหก๎ับครอบครัว สถานศึกษา 
    ชุมชน สังคม 
(3) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
(4) รํวมกิจกรรมสํงเสรมิอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห๑ การยับยั้งไมํเป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทักษะการใช๎ประโยชน๑จาก Internet 
(7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
(8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจํายของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง รอดพ๎นและไมํเกิดอบุัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะ 
(10) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน๑ตอํตัวเอง/ สังคม
(2) มีจิตอาสาและบริการ
(3) รู๎วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ
(4) ใช๎เวลากับสื่อ IT อยํางเหมาะสม ไมํเกิดความเสียหายตอํวิถีชีวิตปกติของตนเอง
(5) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติด
(6) มีคํานิยมด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสม ไมํเกดิผลเสียตามมา
(7) มีคํานิยมด๎านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมํเกดิผลเสียหายตามมา
(8) มีคํานิยมด๎านความงามที่เหมาะสมไมํเกิดผลเสียหายตามมา
(9) ไมํมีพฤติกรรมก๎าวร๎าวและกอํเหตุรุนแรง

อ้างอิงจาก คูํมือการเทียบระดับ (Benchmarking) กิจกรรมลูกเสือเสรมิสร๎างทกัษะชีวิต 2558 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 199 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 10    พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 33   พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโท (ความภาคภูมิใจ)   เวลา  1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
เพื่อให๎ลกูเสือมีความภาคภมูิใจในความสําเร็จ เกิดความรักและเห็นคุณคําในตนเอง 

2. เนื้อหา
พิธีการประดับเครือ่งหมายลกูเสือโท 

3. ส่ือการเรียนรู้
เครื่องหมายลกูเสือโท 

4. กิจกรรม
1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอื พรอ๎มกนัในที่ประชุม
2) ผู๎กํากับลูกเสือ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะแดํพระรูปรัชกาลที่ 6
3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันถวายราชสดุดี
4) ผู๎กํากับลูกเสอื กลาํวถึงการได๎รับอนุญาตให๎มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสอืโท พรอ๎มทั้งให๎

โอวาทแกํลูกเสอื
5) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบเครื่องหมายลูกเสือโทใหก๎ับลูกเสือทกุคน และแสดงความชื่นชมยินดกีับ

ลูกเสือทกุคน
6) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันทบทวนคําปฏิญาณ

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมความยินดีของลูกเสอืที่เขา๎รํวมกิจกรรม 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 
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(8) มีความซื่อสัตย๑ ไมํโกหก 
(9) รู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยสนัติวิธี 
(10) มีน้ําหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาทาํประโยชน๑/ ไมกํํอความเดอืดรอ๎น ใหก๎ับครอบครัว สถานศึกษา 
    ชุมชน สังคม 
(3) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
(4) รํวมกิจกรรมสํงเสรมิอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห๑ การยับยั้งไมํเป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทักษะการใช๎ประโยชน๑จาก Internet 
(7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
(8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจํายของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง รอดพ๎นและไมํเกิดอบุัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะ 
(10) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน๑ตอํตัวเอง/ สังคม
(2) มีจิตอาสาและบริการ
(3) รู๎วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ
(4) ใช๎เวลากับสื่อ IT อยํางเหมาะสม ไมํเกิดความเสียหายตอํวิถีชีวิตปกติของตนเอง
(5) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติด
(6) มีคํานิยมด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสม ไมํเกดิผลเสียตามมา
(7) มีคํานิยมด๎านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมํเกดิผลเสียหายตามมา
(8) มีคํานิยมด๎านความงามที่เหมาะสมไมํเกิดผลเสียหายตามมา
(9) ไมํมีพฤติกรรมก๎าวร๎าวและกอํเหตุรุนแรง

อ้างอิงจาก คูํมือการเทียบระดับ (Benchmarking) กิจกรรมลูกเสือเสรมิสร๎างทกัษะชีวิต 2558 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยที่ 10    พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 33   พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโท (ความภาคภูมิใจ)   เวลา  1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
เพื่อให๎ลกูเสือมีความภาคภมูิใจในความสําเร็จ เกิดความรักและเห็นคุณคําในตนเอง 

2. เนื้อหา
พิธีการประดับเครือ่งหมายลกูเสือโท 

3. ส่ือการเรียนรู้
เครื่องหมายลกูเสือโท 

4. กิจกรรม
1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอื พรอ๎มกนัในที่ประชุม
2) ผู๎กํากับลูกเสือ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะแดํพระรูปรัชกาลที่ 6
3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันถวายราชสดุดี
4) ผู๎กํากับลูกเสอื กลาํวถึงการได๎รับอนุญาตให๎มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสอืโท พรอ๎มทั้งให๎

โอวาทแกํลูกเสอื
5) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบเครื่องหมายลูกเสือโทใหก๎ับลูกเสือทกุคน และแสดงความชื่นชมยินดกีับ

ลูกเสือทกุคน
6) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันทบทวนคําปฏิญาณ

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมความยินดีของลูกเสอืที่เขา๎รํวมกิจกรรม 

6. คุณธรรม
6.1  ความพอเพียง 
6.2  ซื่อสัตย๑สจุริต 
6.3  รับผิดชอบ 
6.4  ความกตัญ๒ ู
6.5  อดุมการณ๑คุณธรรม 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ําเป็นตํอการปรับตัวในการเผชิญปัญหาตําง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตทํามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร๎อมสําหรับ
การเผชิญปัญหาในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค๑ประกอบ จัดเป็น 6 คูํ โดยแบํงตามพฤติกรรมการเรียนรู๎ 
3 ด๎าน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

 ิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว๎ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค๑ประกอบรํวมและเป็นพืน้ฐานของ
ทุกองค๑ประกอบ ได๎แกํ 

- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เปน็ความสามารถที่จะวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประเมิน 
ข๎อมูล ขําวสาร ปัญหา และสถานการณ๑ตําง ๆ รอบตัว 

- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยํางกว๎างขวางโดยไมํยึด
ติดอยูํในกรอบ และการสร๎างสรรค๑สิ่งใหม ํ
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2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คูํ คอื
คูํที่ 1  ความตระหนักรู๎ในตนเอง และ ความเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น 
คูํที่ 2  เห็นคุณคํา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตํอสังคม 
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค๎นหาและเข๎าใจในจุดดีจุดด๎อย

ของตนเอง ยอมรับความแตกตํางของตนเองกับบุคคลอื่น ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกตํางกับเรา ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค๎นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู๎สึกวํา
ตนเองมีคุณคํา เชํน เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย๑ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด๎านตําง ๆ ของตนเอง 
เชํน ด๎านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและมีสํวน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคําตนเองจะมีแรงจูงใจที่ จะทําดีกับผู๎อื่น
และสังคมสํวนรวมมากขึ้น จึงจัดเข๎าคูํกับความรับผิดชอบตํอสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด๎วย 3 คูํ คอื
คูํที่ 1   การสือ่สารและการสร๎างสมัพันธภาพ 
คูํที่ 2   การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา 
คูํที่ 3   การจดัการกับอารมณ๑และความเครยีด 
- ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช๎คําพูด

และภาษาทําทาง เพือ่สื่อสารความรู๎สึกนึกคดิของตนเอง และสามารถรับรู๎ความรู๎สกึนกึคดิ ความ
ต๎องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอยํางเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีตํอกนั 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช๎ในกรณีที่มีทางเลือกอยูํแล๎ว  
จึงเริ่มต๎นด๎วยการวิเคราะห๑ขอ๎ดขี๎อเสยีของแตํละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ สํวน
การแก๎ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู๎ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา หาทางเลอืก 
ได๎หลากหลาย วิเคราะห๑ข๎อดีข๎อเสียของแตลํะทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแก๎ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู๎
อารมณ๑ตนเอง ประเมินและรู๎เทําทนัวําอารมณ๑จะมีอิทธพิลตํอพฤติกรรมของตนอยํางไร และเลือกใช๎วิธี
จัดการกับอารมณ๑ที่เกิดขึน้ไดอ๎ยํางเหมาะสม สํวนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู๎
ระดับความเครียดของตนเอง รู๎สาเหตุ หาทางแก๎ไข และมีวิธีผอํนคลายความเครียดของตนเองอยําง
เหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด๎วยทักษะชีวิต 12  องค๑ประกอบ ให๎กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกต๑ใช๎ทักษะชีวิต 12 องค๑ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุํมเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
รองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบํงเยาวชนออกเป็น 3 กลุํม คือเด็กปกติ เด็กกลุํมเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ

ชีวิตจะเป็นกลยุทธ๑สําคัญในการสํงเสริมภูมิคุ๎มกันทางสังคม ให๎กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุํมเสี่ยงต๎องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแตํละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
รองรับ สํวนเด็กที่มีปัญหาแล๎วใช๎การดูแลใกล๎ชิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี
ระบบสํงตํอยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข๎อง 
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2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คูํ คอื
คูํที่ 1  ความตระหนักรู๎ในตนเอง และ ความเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น 
คูํที่ 2  เห็นคุณคํา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตํอสังคม 
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค๎นหาและเข๎าใจในจุดดีจุดด๎อย

ของตนเอง ยอมรับความแตกตํางของตนเองกับบุคคลอื่น ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกตํางกับเรา ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค๎นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู๎สึกวํา
ตนเองมีคุณคํา เชํน เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย๑ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด๎านตําง ๆ ของตนเอง 
เชํน ด๎านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและมีสํวน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคําตนเองจะมีแรงจูงใจที่ จะทําดีกับผู๎อื่น
และสังคมสํวนรวมมากขึ้น จึงจัดเข๎าคูํกับความรับผิดชอบตํอสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด๎วย 3 คูํ คอื
คูํที่ 1   การสือ่สารและการสร๎างสมัพันธภาพ 
คูํที่ 2   การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา 
คูํที่ 3   การจดัการกับอารมณ๑และความเครยีด 
- ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช๎คําพูด

และภาษาทําทาง เพือ่สื่อสารความรู๎สึกนึกคดิของตนเอง และสามารถรับรู๎ความรู๎สกึนกึคดิ ความ
ต๎องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอยํางเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีตํอกนั 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช๎ในกรณีที่มีทางเลือกอยูํแล๎ว  
จึงเริ่มต๎นด๎วยการวิเคราะห๑ขอ๎ดขี๎อเสยีของแตํละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ สํวน
การแก๎ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู๎ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา หาทางเลอืก 
ได๎หลากหลาย วิเคราะห๑ข๎อดีข๎อเสียของแตลํะทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแก๎ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู๎
อารมณ๑ตนเอง ประเมินและรู๎เทําทนัวําอารมณ๑จะมีอิทธพิลตํอพฤติกรรมของตนอยํางไร และเลือกใช๎วิธี
จัดการกับอารมณ๑ที่เกิดขึน้ไดอ๎ยํางเหมาะสม สํวนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู๎
ระดับความเครียดของตนเอง รู๎สาเหตุ หาทางแก๎ไข และมีวิธีผอํนคลายความเครียดของตนเองอยําง
เหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด๎วยทักษะชีวิต 12  องค๑ประกอบ ให๎กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกต๑ใช๎ทักษะชีวิต 12 องค๑ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุํมเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
รองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบํงเยาวชนออกเป็น 3 กลุํม คือเด็กปกติ เด็กกลุํมเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ

ชีวิตจะเป็นกลยุทธ๑สําคัญในการสํงเสริมภูมิคุ๎มกันทางสังคม ให๎กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุํมเสี่ยงต๎องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแตํละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
รองรับ สํวนเด็กที่มีปัญหาแล๎วใช๎การดูแลใกล๎ชิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี
ระบบสํงตํอยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข๎อง 
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ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด๎วย ความรู๎ เจตคติ 

และทักษะ ที่จําเปน็ในการดําเนนิชีวิตทํามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร๎อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คูํ 12 องค๑ประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช๎ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชีวิต มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชํน อาบน้าํ แตํงตัว ซักเสือ้ผ๎า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน วํายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช๎ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแํยกสํวน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชํวยในการเลือกและใช๎
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ๎ยํางเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ๑ทีด่ี 

สถานการณ๑ทางจิตสังคม มักใช๎ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาํง เชํน  
การจัดการกับอารมณ๑โกรธ ความขดัแย๎ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู๎และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตําง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ 
การชํวยเหลือผูอ๎ื่น และรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร๎างสมัพันธภาพที่ดี  
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด๎วย ความรู๎ เจตคติ 

และทักษะ ที่จําเปน็ในการดําเนนิชีวิตทํามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร๎อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คูํ 12 องค๑ประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช๎ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชีวิต มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชํน อาบน้าํ แตํงตัว ซักเสือ้ผ๎า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน วํายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช๎ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแํยกสํวน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชํวยในการเลือกและใช๎
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ๎ยํางเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ๑ทีด่ี 

สถานการณ๑ทางจิตสังคม มักใช๎ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาํง เชํน  
การจัดการกับอารมณ๑โกรธ ความขดัแย๎ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู๎และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตําง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ 
การชํวยเหลือผูอ๎ื่น และรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร๎างสมัพันธภาพที่ดี  
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระทากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช๎ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชนํ อาบน้ํา แตํงตัว แปรงฟัน ซกั
เสื้อผ๎า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วํายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช๎แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ  
ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 

สร๎างด๎วย 2 วิธีการใหญ ํๆ คือ 
1. เรียนรู๎เองตามธรรมชาต ิ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ๑และการมีแบบอยํางที่ด ี จึงไมํมทีิศทางที่

แนํนอน และกวําจะเรียนรูก๎็อาจช๎าเกินไป 
2. สร๎างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง ให๎เด็กเรียนรู๎รํวมกันในกลุมํ

ผํานกิจกรรมรูปแบบตําง ๆ ที่เดก็ต๎องมสีํวนรํวมทั้งทางราํงกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคิดคอืการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ๑ เพื่อสรา๎งองค๑ความรู๎ใหมํรํวมกัน 

การมีสํวนรํวมทางสติปัญญาทําให๎เกิดทกัษะชีวิต 2 องค๑ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห๑
และความคดิวิจารณ๑ 

ปฏิสัมพันธ๑ในกลุํมเพื่อทํากิจกรรมรํวมกัน ทําให๎เด็กได๎ฝึกองค๑ประกอบทักษะชีวิต ด๎านทักษะทั้ง 3 
คูํ คือการสร๎างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา การจัดการอารมณ๑และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให๎เกิดความเข๎าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรํตรองทําความเข๎าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค๑ประกอบทักษะชีวิตด๎านเจตคติคือ การเข๎าใจตนเอง 
และเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น 

การได๎รับการยอมรับจากกลุํม การทํางานสําเร็จได๎รับคําชม ทําให๎เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคํา
ตนเอง นําไปสูํความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตํอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสํวนรํวม ชํวยให๎กิจกรรมสนุกสนานนําสนใจ และนําไปสูํจุดประสงค๑ ที่ตั้ง
ไว๎ รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เชื่อมองค๑ความรู๎ใหมํที่เกิดขึ้นเข๎าสูํชีวิตจริง วํา
ได๎เกิดการเรียนรู๎อะไรและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 207 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร๎างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกํสังคม ด๎วยวิธีการลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
สํวนหนึ่ง ซึ่งมุํงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รํางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให๎เป็นบุคคล
ที่มีความประพฤติดีงาม ไมํกระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอยํางมีความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน๎นทีห่น๎าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน๎าที่ตํอพระเจ๎า/ศาสนา ได๎แกํ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยํางมีคุณคําและความหมาย 

2.หน๎าที่ตํอผู๎อื่น ได๎แกํ การเคารพ ให๎เกียรติ ชํวยเหลือผู๎อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

3.หน๎า ท่ีตํอตนเอง ได๎แกํ  พัฒนาตนเองท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย๑และประเทศชาติ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 127 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
201

206 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระทากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช๎ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชนํ อาบน้ํา แตํงตัว แปรงฟัน ซกั
เสื้อผ๎า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วํายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช๎แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ  
ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 

สร๎างด๎วย 2 วิธีการใหญ ํๆ คือ 
1. เรียนรู๎เองตามธรรมชาต ิ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ๑และการมีแบบอยํางที่ด ี จึงไมํมทีิศทางที่

แนํนอน และกวําจะเรียนรูก๎็อาจช๎าเกินไป 
2. สร๎างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง ให๎เด็กเรียนรู๎รํวมกันในกลุมํ

ผํานกิจกรรมรูปแบบตําง ๆ ที่เดก็ต๎องมสีํวนรํวมทั้งทางราํงกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคิดคอืการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ๑ เพื่อสรา๎งองค๑ความรู๎ใหมํรํวมกัน 

การมีสํวนรํวมทางสติปัญญาทําให๎เกิดทกัษะชีวิต 2 องค๑ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห๑
และความคดิวิจารณ๑ 

ปฏิสัมพันธ๑ในกลุํมเพื่อทํากิจกรรมรํวมกัน ทําให๎เด็กได๎ฝึกองค๑ประกอบทักษะชีวิต ด๎านทักษะทั้ง 3 
คูํ คือการสร๎างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา การจัดการอารมณ๑และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให๎เกิดความเข๎าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรํตรองทําความเข๎าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค๑ประกอบทักษะชีวิตด๎านเจตคติคือ การเข๎าใจตนเอง 
และเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น 

การได๎รับการยอมรับจากกลุํม การทํางานสําเร็จได๎รับคําชม ทําให๎เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคํา
ตนเอง นําไปสูํความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตํอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสํวนรํวม ชํวยให๎กิจกรรมสนุกสนานนําสนใจ และนําไปสูํจุดประสงค๑ ที่ตั้ง
ไว๎ รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เชื่อมองค๑ความรู๎ใหมํที่เกิดขึ้นเข๎าสูํชีวิตจริง วํา
ได๎เกิดการเรียนรู๎อะไรและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 207 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร๎างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกํสังคม ด๎วยวิธีการลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
สํวนหนึ่ง ซึ่งมุํงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รํางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให๎เป็นบุคคล
ที่มีความประพฤติดีงาม ไมํกระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอยํางมีความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน๎นทีห่น๎าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน๎าที่ตํอพระเจ๎า/ศาสนา ได๎แกํ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยํางมีคุณคําและความหมาย 

2.หน๎าที่ตํอผู๎อื่น ได๎แกํ การเคารพ ให๎เกียรติ ชํวยเหลือผู๎อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

3.หน๎าที่ตํอตนเอง ได๎แกํ  พัฒนาตนเองทั้ งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย๑และประเทศชาติ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 127 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 
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3. เข๎ารํวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู๎อื่นและเพื่อนมนุษย๑ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบตํอการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องค๑ประกอบ โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ 

กลุํมที่ 1 ผู๎ใหญํมีหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสรมิเยาวชนให๎เกดิการเรยีนรู๎ในกลุํม  

กลุํมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาเยาวชนอยํางตํอเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุํมที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช๎ มี 6 องค๑ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช๎ระบบสัญลักษณ๑เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมูํ (กลุํมเรียนรู๎รํวมกัน)

4. เรียนรู๎ใกล๎ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู๎จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู๎จากการบริการผ๎ูอืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค๑ประกอบ คอื 

1. ความก๎าวหน๎าในการเข๎ารํวมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู๎ใหญํ

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใช๎สัญลักษณ๑รํวมกัน

5. ระบบหมูํ

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู๎จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 
วิธีการลูกเสือ มีองค๑ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็น

ศูนย๑กลาง การสร๎างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค๑ประกอบ เกิดขึ้นด๎วยกิจกรรมดังตารางตํอไปนี้   

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 209 
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 

และชํวยสร๎างสรรค๑สังคมให๎เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก๎าวหน๎า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตํอไปนี้ 

1. ให๎มีนิสัยชํางสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให๎ซื่อสัตย๑สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น

3. ให๎รู๎จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน๑

4. ให๎รู๎จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให๎ทํากิจการตําง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตได๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนํวยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแตํละประเภท ดังนั้น ชื่อหนํวยกิจกรรม และจํานวนหนํวยกิจกรรมของลูกเสือแตํละ
ประเภทจึงแตกตํางกัน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น
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3. เข๎ารํวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู๎อื่นและเพื่อนมนุษย๑ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบตํอการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องค๑ประกอบ โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ 

กลุํมที่ 1 ผู๎ใหญํมีหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสรมิเยาวชนให๎เกดิการเรยีนรู๎ในกลุํม  

กลุํมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาเยาวชนอยํางตํอเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุํมที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช๎ มี 6 องค๑ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช๎ระบบสัญลักษณ๑เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมูํ (กลุํมเรียนรู๎รํวมกัน)

4. เรียนรู๎ใกล๎ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู๎จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู๎จากการบริการผ๎ูอืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค๑ประกอบ คอื 

1. ความก๎าวหน๎าในการเข๎ารํวมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู๎ใหญํ

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใชส๎ัญลักษณ๑รํวมกัน

5. ระบบหมูํ

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู๎จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 
วิธีการลูกเสือ มีองค๑ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็น

ศูนย๑กลาง การสร๎างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค๑ประกอบ เกิดขึ้นด๎วยกิจกรรมดังตารางตํอไปนี้   

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 209 
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 

และชํวยสร๎างสรรค๑สังคมให๎เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก๎าวหน๎า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตํอไปนี้ 

1. ให๎มีนิสัยชํางสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให๎ซื่อสัตย๑สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น

3. ให๎รู๎จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน๑

4. ให๎รู๎จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให๎ทํากิจการตําง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตได๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนํวยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแตํละประเภท ดังนั้น ชื่อหนํวยกิจกรรม และจํานวนหนํวยกิจกรรมของลูกเสือแตํละ
ประเภทจึงแตกตํางกัน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 129 
 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   

    �    �           �                 
       �  �  �   

            
             

         �                         
                                
   �  �           ��             �       
            

      �       
                    

�                        �           �       
  �              �                        
  �                                       �     
                                             

                
              

�          �                                 
  �                 �           �         �     
�                                         
            �    

               
               �                  �     �            �  

�             �    �              �        
   �        
             

 
วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้ งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ
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210 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ศูนย๑กลาง และมีผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให๎
ลูกเสือใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร๎างองค๑
ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎อีกด๎วย   

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม ประกอบด๎วย 

1.กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 

3.กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา
ของเด็กแตํละวัย 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข๎อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไมํได๎นํามารวบรวมไว๎ในคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คูํมือมีจํานวน 11 เลํม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตํางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ๑

ผู๎เช่ียวชาญด๎านลูกเสือ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 211 

2. สัมมนาครู ผู๎ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู๎เช่ียวชาญด๎านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รํวมกันค๎นหาปัญหาจริงของเด็กแตํละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

3. จัดทําคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได๎แกํ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลํม โดยผํานการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช๎ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น และขั้นความรู๎ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได๎รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให๎ใช๎
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติ   

5. จัดทํา คูํมือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร๎างวิทยากร
และฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให๎
ลูกเสือใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร๎างองค๑
ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎อีกด๎วย   

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม ประกอบด๎วย 

1.กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 

3.กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา
ของเด็กแตํละวัย 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข๎อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไมํได๎นํามารวบรวมไว๎ในคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คูํมือมีจํานวน 11 เลํม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตํางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ๑

ผู๎เช่ียวชาญด๎านลูกเสือ 
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2. สัมมนาครู ผู๎ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู๎เช่ียวชาญด๎านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รํวมกันค๎นหาปัญหาจริงของเด็กแตํละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

3. จัดทําคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได๎แกํ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลํม โดยผํานการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช๎ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น และขั้นความรู๎ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได๎รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให๎ใช๎
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติ   

5. จัดทํา คูํมือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร๎างวิทยากร
และฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว๎ ทุก
ประการ  แตํเน๎นการสอดแทรกการเรียนรู๎ทักษะชีวิตเพิ่มเข๎าไปด๎วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค๑ที่รอบด๎าน 
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ มีโอกาส
เรียนรู๎ประสบการณ๑ตํางๆ ด๎วยตนเอง ผํานการทํากิจกรรมรํวมกัน  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ของ
เพื่อนในกลุํม ทําให๎สามารถเรียนรู๎ได๎มากขึ้นโดยใช๎เวลาน๎อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต๎องกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนเกิดความสนใจ และรํวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให๎อยํางเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นตํอผู๎เรียนมีดังนี้ 

1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกและทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดขอบขําย เนื้อหา และวัตถุประสงค๑
4. ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด

สร๎างสรรค๑ และจินตนาการด๎วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบํงออกได๎เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ใช๎ความสามารถในการแสดงออก

แสดงความคิดสร๎างสรรค๑ จินตนาการในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ๑ตําง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู๎ได๎งํายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช๎แทนประสบการณ๑จริง เพราะศาสตร๑ตํางๆ ในโลก มีมาก
เกินกวําที่จะเรียนรู๎ได๎หมดสิ้นจากประสบการณ๑ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูํในอดีต หรือซับซ๎อนเร๎นลับ
หรือเป็นอันตราย ไมํสะดวกตํอการเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
1.1 สถานการณ๑จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมให๎ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน แก๎ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ๑ที่กําลังเผชิญอยูนํั้นแล๎วนําประสบการณ๑แหํง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา 

1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู๎สอนชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ โดยการแสดง
หรือกระทําให๎ดูเป็นตัวอยําง ให๎ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู๎เรียนจะต๎องเฝฺาสังเกตอยูํโดยตลอด

1.3 เลํานิทาน   
1.4 ละคร  หุํนจําลอง 
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1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน๎นการใช๎ดนตรีเป็นสื่อใน
การเรียนรู๎ทั้งในแงํเนื้อหาและความบันเทิง ผํอนคลาย และเข๎าถึงวัฒนธรรมตําง ๆ 

1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชํน การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร๎อยดอกไม๎ 
1.7 การโต๎วาที       

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ลูกเสือได๎เรียนรู๎จากความเป็นจริง

/เหตุการณ๑จริง ในชีวิตประจําวัน ผํานประสบการณ๑ตรงด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา 
เชํน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู๎ผํานสถานการณ๑จริงด๎วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได๎เรียนรู๎สูํแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ๑ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได๎เรียนรู๎นั้น 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
การสัมภาษณ๑ การเป็นผู๎สื่อขําว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอยําง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเลํา
เรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน เป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รํวมกันวิเคราะห๑/ประเมิน สิ่งตํางๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
การเปรียบเทียบคุณคํา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเลํนเกมและการแขํงขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให๎ลูกเสือเกิดการเรียนรู๎ผําน
การเลํนเกม ให๎ข๎อคิดที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน เกมกระซิบ  เป็นต๎น 

4.2 การแขํงขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแขํงขัน และมีการตัดสินหาผู๎ชนะ เชํน การ
ตอบปัญหาในเรื่องตําง ๆ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจใฝูรู๎มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นกิจกรรมสร๎างสรรค๑ที่เน๎นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได๎แกํ
การจัดกิจกรรมการกุศล การซํอมของเลํนให๎น๎อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต๎นไม๎ 
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน๎อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต๎องสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช๎ กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน การรายงาน และ

การแขํงขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต๎องการให๎เรียนรู๎ เป็นต๎น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร๎างความรู๎สึกที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่

ต๎องการ เชํน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นต๎น 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ๎าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช๎กิจกรรมการวิเคราะห๑ และ

ประเมินสํวนทักษะทางกายภาพ เลือกได๎เกือบทุกประเภท 
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว๎ ทุก
ประการ  แตํเน๎นการสอดแทรกการเรียนรู๎ทักษะชีวิตเพิ่มเข๎าไปด๎วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค๑ที่รอบด๎าน 
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ มีโอกาส
เรียนรู๎ประสบการณ๑ตํางๆ ด๎วยตนเอง ผํานการทํากิจกรรมรํวมกัน  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ของ
เพื่อนในกลุํม ทําให๎สามารถเรียนรู๎ได๎มากขึ้นโดยใช๎เวลาน๎อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต๎องกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนเกิดความสนใจ และรํวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให๎อยํางเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นตํอผู๎เรียนมีดังนี้ 

1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกและทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดขอบขําย เนื้อหา และวัตถุประสงค๑
4. ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด

สร๎างสรรค๑ และจินตนาการด๎วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบํงออกได๎เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ใช๎ความสามารถในการแสดงออก

แสดงความคิดสร๎างสรรค๑ จินตนาการในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ๑ตําง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู๎ได๎งํายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช๎แทนประสบการณ๑จริง เพราะศาสตร๑ตํางๆ ในโลก มีมาก
เกินกวําที่จะเรียนรู๎ได๎หมดสิ้นจากประสบการณ๑ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูํในอดีต หรือซับซ๎อนเร๎นลับ
หรือเป็นอันตราย ไมํสะดวกตํอการเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
1.1 สถานการณ๑จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมให๎ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน แก๎ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ๑ที่กําลังเผชิญอยูนํั้นแล๎วนําประสบการณ๑แหํง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา 

1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู๎สอนชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ โดยการแสดง
หรือกระทําให๎ดูเป็นตัวอยําง ให๎ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู๎เรียนจะต๎องเฝฺาสังเกตอยูํโดยตลอด

1.3 เลํานิทาน   
1.4 ละคร  หุํนจําลอง 
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1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน๎นการใช๎ดนตรีเป็นสื่อใน
การเรียนรู๎ทั้งในแงํเนื้อหาและความบันเทิง ผํอนคลาย และเข๎าถึงวัฒนธรรมตําง ๆ 

1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชํน การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร๎อยดอกไม๎ 
1.7 การโต๎วาที       

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ลูกเสือได๎เรียนรู๎จากความเป็นจริง

/เหตุการณ๑จริง ในชีวิตประจําวัน ผํานประสบการณ๑ตรงด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา 
เชํน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู๎ผํานสถานการณ๑จริงด๎วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได๎เรียนรู๎สูํแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ๑ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได๎เรียนรู๎นั้น 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
การสัมภาษณ๑ การเป็นผู๎สื่อขําว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอยําง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเลํา
เรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน เป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รํวมกันวิเคราะห๑/ประเมิน สิ่งตํางๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
การเปรียบเทียบคุณคํา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเลํนเกมและการแขํงขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให๎ลูกเสือเกิดการเรียนรู๎ผําน
การเลํนเกม ให๎ข๎อคิดที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน เกมกระซิบ  เป็นต๎น 

4.2 การแขํงขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแขํงขัน และมีการตัดสินหาผู๎ชนะ เชํน การ
ตอบปัญหาในเรื่องตําง ๆ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจใฝูรู๎มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นกิจกรรมสร๎างสรรค๑ที่เน๎นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได๎แกํ
การจัดกิจกรรมการกุศล การซํอมของเลํนให๎น๎อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต๎นไม๎ 
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน๎อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต๎องสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช๎ กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน การรายงาน และ

การแขํงขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต๎องการให๎เรียนรู๎ เป็นต๎น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร๎างความรู๎สึกที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่

ต๎องการ เชํน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นต๎น 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ๎าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช๎กิจกรรมการวิเคราะห๑ และ

ประเมินสํวนทักษะทางกายภาพ เลือกได๎เกือบทุกประเภท 
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2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให๎ลูกเสือได๎รํวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให๎ วิเคราะห๑ /สังเคราะห๑ /ประเมิน เนื้อหาที่ต๎องการให๎
ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให๎เกิดการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข๎องกับเจตคติที่ต๎องการ เพื่อให๎สมาชิกแตํละคนได๎มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกตํางจากคนอื่น ทําให๎เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุํม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในขั้นตอนการทําทักษะ 
นั้น ๆ  เชํนการวิเคราะห๑ความครบถ๎วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห๑จุดอํอน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไมํสําเร็จ เป็นต๎น  

3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต๑ใช๎ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให๎ชัดเจน และเปิดโอกาสให๎ได๎ลองประยุกต๑ใช๎ ได๎แกํ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค๑ความรู๎ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้น 
ประยุกต๑ใช๎โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตํางจากเดิม เชํน การทํารายงาน ทําสรุปยํอ ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมํมีเนื้อหา แตํเป็นความรู๎สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียน  ประยุกต๑โดยการแสดงออกที่สอดคล๎องกับเจตคติที่เกิด เชํน การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต๎น        

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข๎าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ 
ได๎ ประยุกต๑โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให๎โรงเรียนดําเนินการแตํงตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคําสั่ง 
ในนามโรงเรยีน  เมื่อทาํการสอนแล๎วให๎จดัสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให๎ทําเรือ่งขออนุมัติ
ผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ไปยังเลขาธกิารคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหํงชาติ 
หรือผู๎อํานวยการลกูเสือจงัหวัด แล๎วแตํกรณี  ดงันี้ 

1. รายชื่อผู๎เข๎าสอบ
2. ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษตํอผู๎อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ๎ - ตก แตํละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สงํไปยังสํานกังานลกูเสือ

เขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให๎กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได๎
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2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให๎ลูกเสือได๎รํวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให๎ วิเคราะห๑ /สังเคราะห๑ /ประเมิน เนื้อหาที่ต๎องการให๎
ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให๎เกิดการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข๎องกับเจตคติที่ต๎องการ เพื่อให๎สมาชิกแตํละคนได๎มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกตํางจากคนอื่น ทําให๎เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุํม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในขั้นตอนการทําทักษะ 
นั้น ๆ  เชํนการวิเคราะห๑ความครบถ๎วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห๑จุดอํอน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไมํสําเร็จ เป็นต๎น  

3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต๑ใช๎ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให๎ชัดเจน และเปิดโอกาสให๎ได๎ลองประยุกต๑ใช๎ ได๎แกํ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค๑ความรู๎ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้น 
ประยุกต๑ใช๎โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตํางจากเดิม เชํน การทํารายงาน ทําสรุปยํอ ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมํมีเนื้อหา แตํเป็นความรู๎สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียน  ประยุกต๑โดยการแสดงออกที่สอดคล๎องกับเจตคติที่เกิด เชํน การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต๎น        

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข๎าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ 
ได๎ ประยุกต๑โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 215 

ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให๎โรงเรียนดําเนินการแตํงตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคําสั่ง 
ในนามโรงเรยีน  เมื่อทาํการสอนแล๎วให๎จดัสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให๎ทําเรือ่งขออนุมัติ
ผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ไปยังเลขาธกิารคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหํงชาติ 
หรือผู๎อํานวยการลกูเสือจงัหวัด แล๎วแตํกรณี  ดงันี้ 

1. รายชื่อผู๎เข๎าสอบ
2. ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษตํอผู๎อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ๎ - ตก แตํละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สงํไปยังสํานกังานลกูเสือ

เขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให๎กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได๎



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ 

ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 

วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุุุ.พ.ศุุุุ 

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ  /  ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ุุุุุ.. 
สิ่งที่สํงมาด๎วย 1. คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 

2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข๎อสอบภาคทฤษฎี
4. ข๎อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ (ถ๎ามี)

ด๎วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได๎ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญ  ให๎แกํลูกเสือสามัญ  จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญ จาํนวนุุ..คน 
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน  ตั้งแตํวันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง วันทีุ่.. 
เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา  ดังนี ้

1. วิชาุุุุุุุุุุ..
2. วิชาุุุุุุุุุุ..
3. วิชาุุุุุุุุุุ..

บัดนี้ คณะกรรมการได๎ดาํเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสอื – เนตรนารสีามัญ เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 
ดังรายละเอยีดทีส่ํงมาพร๎อมนี้ 

จึงเรียนมาเพือ่ขอได๎โปรดพิจารณาอนมุัติด๎วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

( ุุุุุุุุุุุุุุ. ) 
ผู๎อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ. 
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โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุ. 
รายชื่อลูกเสอื – เนตรนารีสามัญที่สอบวิชาพิเศษ 
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218 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.. 

ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ. 
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญั 

********************************************** 
 เพื่อใหก๎ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุํนใหญ ํ จํานวนุุุุุ...ุุวิชาของ
โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ ณุุุุุุุุุุุุุุ. 
ระหวํางวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุุพ.ศุุุุ 
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และได๎ผลสมความมุํงหมายทกุประการ  จึงแตํงตั้งให๎ผูม๎ีนามตํอไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ 
 1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  ประธานกรรมการ 
 2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  รองประธานกรรมการ 
 3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ 
 4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ 
 5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ 
 6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ 
 7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ 
 8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการและเลขานุการ 
  

ทั้งนี้ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 
  สั่ง  ณ วันที่ ุุุ.  เดือน ุุุุุุุุุุุุุุ..พ.ศุุุุุุ. 
 
    (ลงชื่อ) ุุุุุุุุุุุุุุุุ.. 
     (ุุุุุุุุุุุุุุุ...) 
    ผู๎อํานวยการลูกเสอืโรงเรียนุุุุุุุุุุ. 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 219 

หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 
วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุ..พ.ศุุ... 

ขอรับรองวํา ุุุุุุุุุุุุุุ.เป็นลูกเสือโรงเรียนุุุุุุุุุุุ 
สอบได๎วิชาพเิศษลูกเสือสามัญรุนํใหญํโดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหํงชาต ิที่ ุุุุุุ./ุุุุุ.ลงวันที่ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

และได๎แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด๎วยแล๎ว  โดยสอบได๎วิชาพิเศษ  ดังนี้ 
1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
9. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ

(ลงชื่อ)ุุุุุุุุุุุุุุ. 
(ุุุุุุุุุุุุุ) 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
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การประชุมกองลูกเสือสามัญ 

(1) พิธีเปิดประชุมกอง 
1. การชักธงข้ึน

1.1 ผู๎กํากับยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ 3 ก๎าว  รองผู๎กํากับลกูเสือ
ยืนหลังเสาธง หํางประมาณ 1 ก๎าว 

        1.2  ผู๎กํากับเรียกแถว "กอง" พร๎อมกับใช๎สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม   
(มือแบทั้งสองข๎างเหยียดตรงลงข๎างลาํง คว่ําฝูามือเขา๎หาลําตัว แกวํงประสานกนัด๎านหนา๎ช๎า ๆ เป็นรูป
ครึ่งวงกลม)  

 1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข๎าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายมือ
ของผู๎กํากับ ฯ โดยนายหมูํหมูํแรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู๎กํากับ ฯ  หมูํที่ 2 และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํทางด๎าน
ซ๎ายมือของหมูํแรกตามลําดับ รองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายยืนอยูํเป็นเส๎นตรงแนวเดียวกับผู๎กํากับ ฯ และ
นายหมูํหมูํแรก โดยถือวําผู๎กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย๑กลาง ทุกคนอยูํในทําจัดแถว โดยการยกข๎อศอกซ๎ายขึ้น 
มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห๎าเรียงชิดติดกันชี้ลงลําง  และสะบัดหน๎าทางขวา ยกเว๎นรองนายหมูํหมูํสุดท๎าย  
ไมํต๎องยกข๎อศอกซ๎าย) 

 1.4 ผู๎กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับสะบัดหน๎ามาอยูํในทําตรง 
ระยะเคียงระหวํางบุคคล 1 ชํวงศอก ระยะเคียงระหวํางหมูํ 1 ชํวงแขน 

1.5 ผู๎กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท๎าซ๎ายออกไปทางข๎าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก๎าวปกติอยํางแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม๎พลอง
ให๎เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล๎วดันไม๎พลองไปข๎างหน๎า เฉียงไปข๎างขวาประมาณ 45 องศา มือซ๎ายไพลํ
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 

1.6 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู๎กํากับก๎าวถอยหลังมายืนทางซ๎ายหรือขวามือ 
และหันหน๎าเข๎าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม๎พลองเขาหาลําตัว มือขวาอยูํระดับเอว แล๎วเลื่อนมือลงมา   
อยูํในทําตรง พร๎อมกับยกเท๎ามาชิดเท๎าขวา 

1.7 ผู๎กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมูํบริการฝากไม๎พลองไว๎กับคนข๎างเคียง 
แล๎วว่ิงออกไปพร๎อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด๎วยเท๎าซ๎ายกํอน วางปลายเท๎าลงบนพื้น พร๎อมกันนั้นยกมือขึ้น
เสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข๎าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกวํงแขนที่งอตามจังหวะก๎าว
ได๎พอสมควร 

1.8 ลูกเสือผู๎ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร๎อมกัน และหยุดยืนตรงหน๎าเสาธง
ประมาณ 3 ก๎าว วันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก๎าวไปข๎างหน๎า  2 ก๎าวและชิด
เท๎า แก๎เชือกธง แล๎วก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท๎ายืนตรง แยกเชือกสํงให๎ลูกเสือคน
ทางซ๎ายมือ (ธงชาติอยูํทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อยําให๎สํวนหนึ่งสํวนใดของธงชาติแตะพื้นเป็น
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อันขาด) คนทางซ๎ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปลํอยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืนตรง 
ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด๎านตึงตลอดเวลา จนกวําธงชาติจะขึ้นสูํยอดเสา 

1.9 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู๎กํากับและรองผู๎กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ๑  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ๎ายขึ้นมาเสมอไหลํ ศอกงอไป
ข๎างหน๎าให๎ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมํมือกดทับนิ้วก๎อยไว๎ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให๎ข๎อแรกของนิ้วช้ีแตะไม๎พลองในรํองไหลํขวา 

1.10 ลูกเสือหมูํบริการคนหนึ่งนําร๎องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติ
เช้ือไทย" ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร๎องเพลงพร๎อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน….." 
จนจบเพลง  พอเริ่มร๎องเพลงชาติให๎ลูกเสือคนทางซ๎ายมือดึงเชือกให๎ธงชาติขึ้นสูํยอดเสาอยํางช๎า ๆ 
ให๎เชือกตึง สํวนคนทางขวามือคํอย ๆ ผํอนเชือกให๎ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเชํนเดียวกัน ผู๎ชักธงชาติ
จะต๎องกะระยะวําพอเพลงชาติจบ ให๎ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรี ยบร๎อยแล๎วลูกเสือคนทาง
ขวามือรับเชือกจากลูกเสือทางซ๎ายมือมารวมกัน แล๎วก๎าวออกไปข๎างหน๎า 2 ก๎าว และชิดเท๎ายืนตรงผูก
เชือกธง ก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าว และชิดเท๎ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงวันทยหัตถ๑และลด
มือลงพร๎อมกัน (ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข๎าแถวใน
หมูํของตน และรีบนําไม๎พลองที่ฝากมาทําทําวันทยาวุธอยําง    แข็งแรงและองอาจเชํนเดียวกับลูกเสือใน
กอง (การก๎าวเข๎าไปผูกและแก๎เชือกธง เริ่มต๎นด๎วยเท๎าซ๎าย) 

1.11 ผู๎กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ๎ายลงมาอยูํในทําตรงโดยเร็ว 
2. สวดมนต์
2.1 ผู๎กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู๎กํากับสั่ง "หมูํบริการนําสวดมนต๑" ลูกเสือนําไม๎พลองมาไว๎ระหวํางปลายเท๎า

ทั้งสอง แล๎วพิงทํอนบนไว๎กับแขนซ๎ายด๎านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล๎วใช๎มือขวาจับที่หมวกด๎านหน๎าแล๎ว
ถอดหมวก พร๎อมกับยกมือซ๎ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในทําพนมมือ ให๎ด๎านในของหมวกหันไป
ทางซ๎าย หน๎าหมวกหันเข๎าหาตัว ให๎หมวกอยูํระหวํางฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว๎ ผู๎บังคับบัญชา   
ทุกคนถอดหมวกด๎วย 

2.2 ลูกเสือหมูํบริการคนหนึ่งที่ได๎รับมอบหมาย นําสวดมนต๑ยํอ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
และลูกเสือทุกคนสวดมนต๑ตามพร๎อมกัน   (สวดนํา) "อรหํ สมมา สมพุทโธ ภควา"   (สวดตาม) 
"อรหํ สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ 

3. สงบนิ่ง
3.1 ผู๎กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยูํกึ่งกลางลําตัว

แขนเหยียดตรง พร๎อมกับวางฝูามือซ๎ายทับลงบนหลังมือขวา ก๎มหน๎าเล็กน๎อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาที 
3.2 ผู๎กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน๎าขึ้น สวมหมวก แล๎วใช๎มือขวาจับไม๎

พลอง มาอยูํในทําตรง 
3.3 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู๎กํากับก๎าวเดินไปยืนตรงที่หน๎าเสาธง

เชํนเดิม 
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การประชุมกองลูกเสือสามัญ 

(1) พิธีเปิดประชุมกอง 
1. การชักธงข้ึน

1.1 ผู๎กํากับยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ 3 ก๎าว  รองผู๎กํากับลกูเสือ
ยืนหลังเสาธง หํางประมาณ 1 ก๎าว 

        1.2  ผู๎กํากับเรียกแถว "กอง" พร๎อมกับใช๎สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม   
(มือแบทั้งสองข๎างเหยียดตรงลงข๎างลาํง คว่ําฝูามือเขา๎หาลําตัว แกวํงประสานกนัด๎านหนา๎ช๎า ๆ เป็นรูป
ครึ่งวงกลม)  

 1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข๎าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายมือ
ของผู๎กํากับ ฯ โดยนายหมูํหมูํแรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู๎กํากับ ฯ  หมูํที่ 2 และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํทางด๎าน
ซ๎ายมือของหมูํแรกตามลําดับ รองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายยืนอยูํเป็นเส๎นตรงแนวเดียวกับผู๎กํากับ ฯ และ
นายหมูํหมูํแรก โดยถือวําผู๎กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย๑กลาง ทุกคนอยูํในทําจัดแถว โดยการยกข๎อศอกซ๎ายขึ้น 
มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห๎าเรียงชิดติดกันชี้ลงลําง  และสะบัดหน๎าทางขวา ยกเว๎นรองนายหมูํหมูํสุดท๎าย  
ไมํต๎องยกข๎อศอกซ๎าย) 

 1.4 ผู๎กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับสะบัดหน๎ามาอยูํในทําตรง 
ระยะเคียงระหวํางบุคคล 1 ชํวงศอก ระยะเคียงระหวํางหมูํ 1 ชํวงแขน 

1.5 ผู๎กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท๎าซ๎ายออกไปทางข๎าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก๎าวปกติอยํางแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม๎พลอง
ให๎เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล๎วดันไม๎พลองไปข๎างหน๎า เฉียงไปข๎างขวาประมาณ 45 องศา มือซ๎ายไพลํ
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 

1.6 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู๎กํากับก๎าวถอยหลังมายืนทางซ๎ายหรือขวามือ 
และหันหน๎าเข๎าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม๎พลองเขาหาลําตัว มือขวาอยูํระดับเอว แล๎วเลื่อนมือลงมา   
อยูํในทําตรง พร๎อมกับยกเท๎ามาชิดเท๎าขวา 

1.7 ผู๎กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมูํบริการฝากไม๎พลองไว๎กับคนข๎างเคียง 
แล๎วว่ิงออกไปพร๎อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด๎วยเท๎าซ๎ายกํอน วางปลายเท๎าลงบนพื้น พร๎อมกันนั้นยกมือขึ้น
เสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข๎าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกวํงแขนที่งอตามจังหวะก๎าว
ได๎พอสมควร 

1.8 ลูกเสือผู๎ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร๎อมกัน และหยุดยืนตรงหน๎าเสาธง
ประมาณ 3 ก๎าว วันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก๎าวไปข๎างหน๎า  2 ก๎าวและชิด
เท๎า แก๎เชือกธง แล๎วก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท๎ายืนตรง แยกเชือกสํงให๎ลูกเสือคน
ทางซ๎ายมือ (ธงชาติอยูํทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อยําให๎สํวนหนึ่งสํวนใดของธงชาติแตะพื้นเป็น

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 221 

อันขาด) คนทางซ๎ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปลํอยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืนตรง 
ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด๎านตึงตลอดเวลา จนกวําธงชาติจะขึ้นสูํยอดเสา 

1.9 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู๎กํากับและรองผู๎กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ๑  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ๎ายขึ้นมาเสมอไหลํ ศอกงอไป
ข๎างหน๎าให๎ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมํมือกดทับนิ้วก๎อยไว๎ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให๎ข๎อแรกของนิ้วช้ีแตะไม๎พลองในรํองไหลํขวา 

1.10 ลูกเสือหมูํบริการคนหนึ่งนําร๎องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เช้ือไทย" ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร๎องเพลงพร๎อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน….." 
จนจบเพลง  พอเริ่มร๎องเพลงชาติให๎ลูกเสือคนทางซ๎ายมือดึงเชือกให๎ธงชาติขึ้นสูํยอดเสาอยํางช๎า ๆ 
ให๎เชือกตึง สํวนคนทางขวามือคํอย ๆ ผํอนเชือกให๎ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเชํนเดียวกัน ผู๎ชักธงชาติ
จะต๎องกะระยะวําพอเพลงชาติจบ ให๎ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรี ยบร๎อยแล๎วลูกเสือคนทาง
ขวามือรับเชือกจากลูกเสือทางซ๎ายมือมารวมกัน แล๎วก๎าวออกไปข๎างหน๎า 2 ก๎าว และชิดเท๎ายืนตรงผูก
เชือกธง ก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าว และชิดเท๎ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงวันทยหัตถ๑และลด
มือลงพร๎อมกัน (ผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข๎าแถวใน
หมูํของตน และรีบนําไม๎พลองที่ฝากมาทําทําวันทยาวุธอยําง    แข็งแรงและองอาจเชํนเดียวกับลูกเสือใน
กอง (การก๎าวเข๎าไปผูกและแก๎เชือกธง เริ่มต๎นด๎วยเท๎าซ๎าย) 

1.11 ผู๎กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ๎ายลงมาอยูํในทําตรงโดยเร็ว 
2. สวดมนต์
2.1 ผู๎กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู๎กํากับสั่ง "หมูํบริการนําสวดมนต๑" ลูกเสือนําไม๎พลองมาไว๎ระหวํางปลายเท๎า

ทั้งสอง แล๎วพิงทํอนบนไว๎กับแขนซ๎ายด๎านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล๎วใช๎มือขวาจับที่หมวกด๎านหน๎าแล๎ว
ถอดหมวก พร๎อมกับยกมือซ๎ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในทําพนมมือ ให๎ด๎านในของหมวกหันไป
ทางซ๎าย หน๎าหมวกหันเข๎าหาตัว ให๎หมวกอยูํระหวํางฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว๎ ผู๎บังคับบัญชา   
ทุกคนถอดหมวกด๎วย 

2.2 ลูกเสือหมูํบริการคนหนึ่งที่ได๎รับมอบหมาย นําสวดมนต๑ยํอ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
และลูกเสือทุกคนสวดมนต๑ตามพร๎อมกัน   (สวดนํา) "อรหํ สมมา สมพุทโธ ภควา"   (สวดตาม) 
"อรหํ สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ 

3. สงบนิ่ง
3.1 ผู๎กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยูํกึ่งกลางลําตัว

แขนเหยียดตรง พร๎อมกับวางฝูามือซ๎ายทับลงบนหลังมือขวา ก๎มหน๎าเล็กน๎อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาที 
3.2 ผู๎กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน๎าขึ้น สวมหมวก แล๎วใช๎มือขวาจับไม๎

พลอง มาอยูํในทําตรง 
3.3 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู๎กํากับก๎าวเดินไปยืนตรงที่หน๎าเสาธง

เชํนเดิม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
216

222 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู๎กํากับตรวจและนายหมูํตรวจ  โดยมีข๎อเสนอแนะ

ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ๎าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของรํางกาย อุปกรณ๑ที่ผู๎กํากับสั่งให๎เอามาในการเรียนการสอน 
ข. ถ๎าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแตํงกาย 

เพราะลูกเสือจะต๎องเดินผํานชุมชน ตลาด หากแตํงตัวไมํเรียบร๎อยอาจจะ
ถูกตําหนิแกํคนพบเห็นได๎ 

4.1 รองผู้ก ากับ 
 4.1.1 ผู๎กํากับสั่ง "รองผู้กํากับตรว    เชือก   " รองผู๎กํากับทุกคนวิ่งออกไป

หาผู๎กํากับ วันทยหัตถ๑และลดมือลง ผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลงเมื่อรองผู๎กํากับลด
มือลง (รองผู๎กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู๎กํากับกํอนตรวจนั้น จะต๎องพิจารณาจังหวะให๎ดี อยําทําความ
เคารพพร๎อมกัน) รองผู๎กํากับว่ิงไปตรวจหมูํลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู๎กํากับหยุดยืนตรงข๎ามนายหมูํ หํางจากนายหมูํประมาณ 3 ก๎าว  
นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว 
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน "หมู่…..พร้อมท่ี ะรับการตรว แล้วครับ" (รองผู๎กํากับรับการ
เคารพด๎วยวันทยหัตถ๑เมื่อนายหมูํรายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวถอยหลัง 
1 ก๎าวและชิดเท๎ามายืนตรงที่เดิม นายหมูํวันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมูํตํอไป "เรียบ-อาวุธ" 

4.1.3 รองผู๎กํากับก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว และชิดเท๎า ตรวจนายหมูํเป็นคนแรก 
4.1.4 รองผู๎กํากับสั่งนายหมูํ "เดินตามข้าพเ ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ  

คนตํอ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู๎กํากับก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา 1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยําง
แข็งแรง กํอนนายหมูํก๎าวไปทางข๎างขวา ให๎ยกไม๎พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา 1 
ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยํางแข็งแรง แล๎วตั้งไม๎พลองลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู๎กํากับ ก๎าว 1 
ก๎าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท๎ายแล๎ว ให๎นายหมูํลูกเสือและรองผู๎กํากับลูกเสือเดิน
ย๎อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมูํยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกลําววํา "ขอบคุณครับ" (ยืนอยูํกับ
ที่ไมํต๎องก๎าวออกไป)  รองผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง นายหมูํสั่งตํอไป 
"เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ, พัก" 

4.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู๎กํากับไมํมาจําเป็นต๎องให๎นายหมูํตรวจ

แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่ตรว " นายหมูํทุกคนก๎าวออกไปข๎างหน๎าหมูํของตนเอง 
3 ก๎าว รองนายหมูํวิ่งอ๎อมหลังหมูํมายืนแทนที่นายหมูํ และทําหน๎าที่นายหมูํ และทําการตรวจแบบรองผู๎
กํากับ ในข๎อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู๎กํากับทุกประการ 
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4.3 การรายงานการตรวจ 
4.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 
 เมื่อนายหมูํลูกเสือของคุณรองผู๎กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร๎อยแล๎ว 

รองผู๎กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับกลําวรายงานตํอผู๎กํากับวํา "ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย
 ากผู้กํากับให้ไปตรว    เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จแล๎ววิ่งกลับมา
ด๎านหลังเสาธง      รองผู๎กํากับคนตํอไปก็รายงานตํอ ๆ ไป (รองผู๎กํากับเมื่อตรวจเสร็จแล๎วให๎รายงาน
ผลการตรวจได๎เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 

4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน 
 เมื่อนายหมูํลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล๎ว ให๎ยืนตรงหน๎าหมูํของตนเอง 

โดยหันหน๎าไปหาผู๎กํากบั และรอให๎นายหมูํลูกเสือทุกหมูํตรวจเสร็จเรียบร๎อยเสียกํอน เมื่อนายหมูํลูกเสือ
ตรวจเสร็จเรียบร๎อยทุกหมูํแล๎ว นายหมูํลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยวตรงข๎ามผู๎
กํากับพร๎อมกัน หํางจากผู๎กํากับประมาณ 3 ก๎าว นายหมูํลูกเสือหมูํบริการยืนหัวแถว นายหมูํลูกเสือหมูํ
อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยูํในทําตามระเบียบพัก ผู๎กํากับยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมูํลูกเสือหมูํบริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมูํลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว หันหน๎าไปหาผู๎กํากับ 
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน "ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย ากผู้กํากับให้ไปตรว    เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมูํเรียบอาวุธ ถอย
กลับเข๎าที่ แล๎วทําวันทยาวุธ แล๎วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมูํคนอื่น ๆ ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกัน 
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร๎อย  ผู๎กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมูํทุกคนทํา
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร๎อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมูํของตนเองในตําแหนํงเดิม รองนายหมูํวิ่ง
อ๎อมหลังหมูํกลับมายืนทําหน๎าที่รองนายหมูํตามเดิม 

5. แยก
ผู๎กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล๎วแยกไปปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นตํอไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเลํนของลูกเสือเป็นอุปกรณ๑ที่สําคัญที่สุดอยํางหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ  

ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารรํางกาย เกมชํวยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ๑ดี 
น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมูํคณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไมํเห็นแกํตัว  ทุ กครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต๎องมีการจัดการให๎เด็กเลํนเกมเพื่อบริหารรํางกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช๎จะต๎องเลือกเกมที่เหมาะสมตํอวัยของเด็กด๎วย หรือการร๎องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ    
คลายอารมณ๑ กํอให๎เกิดความรําเริงบันเทิงใจ และการร๎องเพลงเป็นเพลงหมูํหรือร๎องพร๎อม ๆ กัน 
เพื่อเป็นการสํงเสริมความสามัคคี 
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู๎กํากับตรวจและนายหมูํตรวจ  โดยมีข๎อเสนอแนะ

ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ๎าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของรํางกาย อุปกรณ๑ที่ผู๎กํากับสั่งให๎เอามาในการเรียนการสอน 
ข. ถ๎าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแตํงกาย 

เพราะลูกเสือจะต๎องเดินผํานชุมชน ตลาด หากแตํงตัวไมํเรียบร๎อยอาจจะ
ถูกตําหนิแกํคนพบเห็นได๎ 

4.1 รองผู้ก ากับ 
 4.1.1 ผู๎กํากับสั่ง "รองผู้กํากับตรว    เชือก   " รองผู๎กํากับทุกคนวิ่งออกไป

หาผู๎กํากับ วันทยหัตถ๑และลดมือลง ผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลงเมื่อรองผู๎กํากับลด
มือลง (รองผู๎กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู๎กํากับกํอนตรวจนั้น จะต๎องพิจารณาจังหวะให๎ดี อยําทําความ
เคารพพร๎อมกัน) รองผู๎กํากับว่ิงไปตรวจหมูํลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู๎กํากับหยุดยืนตรงข๎ามนายหมูํ หํางจากนายหมูํประมาณ 3 ก๎าว  
นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว 
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน "หมู่…..พร้อมท่ี ะรับการตรว แล้วครับ" (รองผู๎กํากับรับการ
เคารพด๎วยวันทยหัตถ๑เมื่อนายหมูํรายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวถอยหลัง 
1 ก๎าวและชิดเท๎ามายืนตรงที่เดิม นายหมูํวันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมูํตํอไป "เรียบ-อาวุธ" 

4.1.3 รองผู๎กํากับก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว และชิดเท๎า ตรวจนายหมูํเป็นคนแรก 
4.1.4 รองผู๎กํากับสั่งนายหมูํ "เดินตามข้าพเ ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ  

คนตํอ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู๎กํากับก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา 1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยําง
แข็งแรง กํอนนายหมูํก๎าวไปทางข๎างขวา ให๎ยกไม๎พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา 1 
ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยํางแข็งแรง แล๎วตั้งไม๎พลองลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู๎กํากับ ก๎าว 1 
ก๎าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท๎ายแล๎ว ให๎นายหมูํลูกเสือและรองผู๎กํากับลูกเสือเดิน
ย๎อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมูํยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกลําววํา "ขอบคุณครับ" (ยืนอยูํกับ
ที่ไมํต๎องก๎าวออกไป)  รองผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง นายหมูํสั่งตํอไป 
"เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ, พัก" 

4.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู๎กํากับไมํมาจําเป็นต๎องให๎นายหมูํตรวจ

แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่ตรว " นายหมูํทุกคนก๎าวออกไปข๎างหน๎าหมูํของตนเอง 
3 ก๎าว รองนายหมูํวิ่งอ๎อมหลังหมูํมายืนแทนที่นายหมูํ และทําหน๎าที่นายหมูํ และทําการตรวจแบบรองผู๎
กํากับ ในข๎อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู๎กํากับทุกประการ 
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4.3 การรายงานการตรวจ 
4.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 
 เมื่อนายหมูํลูกเสือของคุณรองผู๎กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร๎อยแล๎ว 

รองผู๎กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับกลําวรายงานตํอผู๎กํากับวํา "ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย
 ากผู้กํากับให้ไปตรว    เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จแล๎ววิ่งกลับมา
ด๎านหลังเสาธง      รองผู๎กํากับคนตํอไปก็รายงานตํอ ๆ ไป (รองผู๎กํากับเมื่อตรวจเสร็จแล๎วให๎รายงาน
ผลการตรวจได๎เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 

4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน 
 เมื่อนายหมูํลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล๎ว ให๎ยืนตรงหน๎าหมูํของตนเอง 

โดยหันหน๎าไปหาผู๎กํากบั และรอให๎นายหมูํลูกเสือทุกหมูํตรวจเสร็จเรียบร๎อยเสียกํอน เมื่อนายหมูํลูกเสือ
ตรวจเสร็จเรียบร๎อยทุกหมูํแล๎ว นายหมูํลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยวตรงข๎ามผู๎
กํากับพร๎อมกัน หํางจากผู๎กํากับประมาณ 3 ก๎าว นายหมูํลูกเสือหมูํบริการยืนหัวแถว นายหมูํลูกเสือหมูํ
อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยูํในทําตามระเบียบพัก ผู๎กํากับยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมูํลูกเสือหมูํบริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมูํลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว หันหน๎าไปหาผู๎กํากับ 
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน "ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย ากผู้กํากับให้ไปตรว    เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมูํเรียบอาวุธ ถอย
กลับเข๎าที่ แล๎วทําวันทยาวุธ แล๎วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมูํคนอื่น ๆ ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกัน 
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร๎อย  ผู๎กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมูํทุกคนทํา
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร๎อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมูํของตนเองในตําแหนํงเดิม รองนายหมูํว่ิง
อ๎อมหลังหมูํกลับมายืนทําหน๎าที่รองนายหมูํตามเดิม 

5. แยก
ผู๎กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล๎วแยกไปปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นตํอไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเลํนของลูกเสือเป็นอุปกรณ๑ที่สําคัญที่สุดอยํางหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ  

ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารรํางกาย เกมชํวยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ๑ดี 
น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมูํคณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไมํเห็นแกํตัว  ทุ กครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต๎องมีการจัดการให๎เด็กเลํนเกมเพื่อบริหารรํางกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช๎จะต๎องเลือกเกมที่เหมาะสมตํอวัยของเด็กด๎วย หรือการร๎องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ    
คลายอารมณ๑ กํอให๎เกิดความรําเริงบันเทิงใจ และการร๎องเพลงเป็นเพลงหมูํหรือร๎องพร๎อม ๆ กัน 
เพื่อเป็นการสํงเสริมความสามัคคี 

ขอบคณุรองผูก้�ากบั
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(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู๎กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการสอน 

ในแตํละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว๎ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล๎วมีการ
เปลีย่นฐาน โดยกําหนดเวลาให๎ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกวําก็ได๎ ขึ้นอยูํกับลูกเสือและความเหมาะสม
ตําง ๆ สํวนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล๎วแตํเนื้อหาที่
กําหนด หรืออาจจะให๎นายหมูํสอนภายในหมูํตนเองก็ได๎ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝกึลูกเสือตามฐานตําง ๆ  นั้น ให๎จัดฐานแตํละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมีศูนย๑กลาง 

ระยะทางระหวํางฐานควรเทํากัน เส๎นทางการเดินทางให๎สะดวก บางฐานอาจมีเส๎นทางเข๎าสูํฐานไมํต๎อง
ตรงอ๎อมสิ่งปลูกสร๎าง พุํมไม๎ หรือบํอน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให๎เทํากับฐานอื่น ๆ  มิฉะนั้ นแล๎ว 
ลูกเสือจะเสียเวลา   เดินทางมาก ไมํได๎รับความรู๎ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข๎าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู๎อยูํประจําฐาน 
(วิทยากร) จะต๎องหันหน๎าเข๎าสูํจุดศูนย๑กลางของวงใหญํ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปลํอยตัวแล๎ว 
จะเข๎าแถวหน๎ากระดาน ทําขวาหัน แล๎วเคลื่อนที่ตามนายหมูํได๎เลย 

การเข๎าฐานครั้งละหลายหมูํ แตํละหมูํนั้นนายหมูํต๎องรายงานเองทุกหมูํ แตํรายงานทีละหมูํ 
มิบังควรที่จะให๎หมูํใดหมูํหนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมูํจะสั่งการได๎เฉพาะลูกหมูํตนเองเทํานั้น 
หากมีการเข๎าฐานมากหมูํจนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข๎าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่ไปหา
ลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู๎แทนสั่งเคารพคนเดียวได๎เสมือนครูเข๎าห๎องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมูํนําลูกหมูํไปถึง ผู๎ประจําฐานให๎เข๎าแถวหน๎ากระดาน โดยนายหมูํยืน

ตรงหน๎าผู๎ประจําฐาน  นายหมูํนั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมูํเรียบอาวุธ  ก๎าวเข๎าไปหา
ผู๎ประจําฐาน 1 ก๎าว ทําวันทยาวุธ แล๎วรายงานวํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการฝึกแล้วครับ"   รายงาน
เสร็จทําเรียบอาวุธ แล๎วถอยหลัง 1 ก๎าวเข๎ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว๎ให๎เหมือนลูกหมูํ แล๎วสั่ง 
"เรียบ-อาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" (ชํวงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" กํอนก็ได๎) 

จากนั้นผู๎ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู๎ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง 
"พักแถว" กํอนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือยํอมอยูํในทําพักตาม
ระเบียบไมํได๎ 

สําหรับผู๎ประจําฐานเมื่อนายหมูํสัง่ "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ และก็ค๎าง
อยูํอยํางนั้นจนกวํานายหมูํจะกา๎วออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมูํรายงานจบเรียบอาวุธ ผู๎กํากับจะลด
มือลงพร๎อมกันตอนนี้ (มิใชํคอยลดมือลงพร๎อมลูกเสือในแถว) 
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2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข๎าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู๎กํากับหรือผู๎สอนวิชาอาจสั่งให๎   ลูกเสือ

รวมอาวุธไว๎ ให๎นําติดตัวไปเฉพาะนายหมูํก็ได๎ หรือการเข๎าคํายพักแรมกรณีที่นําอาวุธไปเฉพาะนายหมูํ 
เพราะไมํสามารถนําพลอง ไม๎พลอง จํานวนหลายร๎อยอันไปได๎ 

กรณีนี้นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมูํนั้นเมื่อตรงแล๎วให๎ทําวันทยาวุธ -     
เรียบอาวุธ ก๎าวเข๎าไปหาผู๎ประจําฐาน 1 ก๎าว แล๎วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ 
แล๎วถอยหลังเข๎าที่ในแถวอยูํในทําตรงเหมือนลูกหมูํ แล๎วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไมํต๎องทํา
วันทยาวุธอีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยูํใน ทําตรงเหมือนลูกหมูํแล๎ว 

สําหรับผู๎ประจําฐาน ให๎รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับลูกเสือในแถวเคารพด๎วยทํา
ตรง และวันทยหัตถ๑ค๎างอยูํจนกวํานายหมูํจะรายงานจบ จึงเอามือลงพร๎อมกับนายหมูํ เรียบอาวุธตอน
รายงานจบ 

3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมูํจะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมูํนายหมูํเมื่อตรงแล๎วก็ทําวันทยหัตถ๑

ลดมือลง ก๎าวเข๎าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ๑ รายงานวํา "หมู่…..พร้อมท่ี ะรับการฝึก
แล้วครับ"  รายงานแล๎วลดมือลงถอยหลัง เข๎าไปในแถว อยูํ ในทําตรงเหมือนลูกหมูํ  แล๎วสั่ ง          
"ตามระเบียบ-พัก" (ถอยเข๎าไปในแถวแล๎วไมํต๎องทําวันทยหัตถ๑อีก) 

 สําหรับผู๎ประจําฐานให๎รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ ตอนที่ลูกเสือเคารพด๎วยทําตรง   
ทําวันทยหัตถ๑ค๎างไว๎จนกวํานายหมูํจะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร๎อมกับนายหมูํ 

4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจ าฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบํงฐานแล๎วจะได๎ฐานละ

หลายหมูํ หากจะให๎ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให๎ลูกเสืออยูํเป็นกลุํม กลุํมละหลาย ๆ หมูํ 
กรณีนี้ไมํต๎องมีการรายงาน ให๎ทําเหมือนครูเดินเข๎าห๎องสอน เมื่อผู๎ประจําฐานเข๎าไป 

ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู๎กํากับจะแตํงตั้งหัวหน๎านายหมูํชั่วคราวไว๎เป็นผู๎สั่งเคารพ โดยสั่งวํา 
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

แตํถ๎าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมูํ (หลายหมูํ) ก็สั่งวํา "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แตํนายหมูํ
ทุกคนที่มีอาวุธอยูํแล๎ว เมื่อตรงแล๎วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไมํมีใครสั่ง 

สําหรับผู๎ประจําฐาน เมื่อเข๎าไปเขาสั่งเคารพกร็ับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ๑ ลดมือ
ลงเลย เพราะไมํมีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข๎าสอนในห๎องเรียน 

5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมูํเป็นผู๎สั่ง โดยออกคําสั่งวํา "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมูํคนเดียว

กลําววํา    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเ ้า" 
แตํหากมีอาวุธเฉพาะนายหมูํ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล๎วกลําววํา 

"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเ ้า" 

สัง่
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(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู๎กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการสอน 

ในแตํละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว๎ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล๎วมีการ
เปลีย่นฐาน โดยกําหนดเวลาให๎ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกวําก็ได๎ ขึ้นอยูํกับลูกเสือและความเหมาะสม
ตําง ๆ สํวนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล๎วแตํเนื้อหาที่
กําหนด หรืออาจจะให๎นายหมูํสอนภายในหมูํตนเองก็ได๎ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝกึลูกเสือตามฐานตําง ๆ  นั้น ให๎จัดฐานแตํละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมีศูนย๑กลาง 

ระยะทางระหวํางฐานควรเทํากัน เส๎นทางการเดินทางให๎สะดวก บางฐานอาจมีเส๎นทางเข๎าสูํฐานไมํต๎อง
ตรงอ๎อมสิ่งปลูกสร๎าง พุํมไม๎ หรือบํอน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให๎เทํากับฐานอื่น ๆ  มิฉะนั้ นแล๎ว 
ลูกเสือจะเสียเวลา   เดินทางมาก ไมํได๎รับความรู๎ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข๎าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู๎อยูํประจําฐาน 
(วิทยากร) จะต๎องหันหน๎าเข๎าสูํจุดศูนย๑กลางของวงใหญํ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปลํอยตัวแล๎ว 
จะเข๎าแถวหน๎ากระดาน ทําขวาหัน แล๎วเคลื่อนที่ตามนายหมูํได๎เลย 

การเข๎าฐานครั้งละหลายหมูํ แตํละหมูํนั้นนายหมูํต๎องรายงานเองทุกหมูํ แตํรายงานทีละหมูํ 
มิบังควรที่จะให๎หมูํใดหมูํหนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมูํจะสั่งการได๎เฉพาะลูกหมูํตนเองเทํานั้น 
หากมีการเข๎าฐานมากหมูํจนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข๎าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่ไปหา
ลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู๎แทนสั่งเคารพคนเดียวได๎เสมือนครูเข๎าห๎องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมูํนําลูกหมูํไปถึง ผู๎ประจําฐานให๎เข๎าแถวหน๎ากระดาน โดยนายหมูํยืน

ตรงหน๎าผู๎ประจําฐาน  นายหมูํนั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมูํเรียบอาวุธ  ก๎าวเข๎าไปหา
ผู๎ประจําฐาน 1 ก๎าว ทําวันทยาวุธ แล๎วรายงานวํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการฝึกแล้วครับ"   รายงาน
เสร็จทําเรียบอาวุธ แล๎วถอยหลัง 1 ก๎าวเข๎ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว๎ให๎เหมือนลูกหมูํ แล๎วสั่ง 
"เรียบ-อาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" (ชํวงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" กํอนก็ได๎) 

จากนั้นผู๎ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู๎ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง 
"พักแถว" กํอนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือยํอมอยูํในทําพักตาม
ระเบียบไมํได๎ 

สําหรับผู๎ประจําฐานเมื่อนายหมูํสัง่ "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ และก็ค๎าง
อยูํอยํางนั้นจนกวํานายหมูํจะกา๎วออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมูํรายงานจบเรียบอาวุธ ผู๎กํากับจะลด
มือลงพร๎อมกันตอนนี้ (มิใชํคอยลดมือลงพร๎อมลูกเสือในแถว) 
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2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข๎าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู๎กํากับหรือผู๎สอนวิชาอาจสั่งให๎   ลูกเสือ

รวมอาวุธไว๎ ให๎นําติดตัวไปเฉพาะนายหมูํก็ได๎ หรือการเข๎าคํายพักแรมกรณีที่นําอาวุธไปเฉพาะนายหมูํ 
เพราะไมํสามารถนําพลอง ไม๎พลอง จํานวนหลายร๎อยอันไปได๎ 

กรณีนี้นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมูํนั้นเมื่อตรงแล๎วให๎ทําวันทยาวุธ -     
เรียบอาวุธ ก๎าวเข๎าไปหาผู๎ประจําฐาน 1 ก๎าว แล๎วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ 
แล๎วถอยหลังเข๎าที่ในแถวอยูํในทําตรงเหมือนลูกหมูํ แล๎วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไมํต๎องทํา
วันทยาวุธอีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยูํใน ทําตรงเหมือนลูกหมูํแล๎ว 

สําหรับผู๎ประจําฐาน ให๎รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับลูกเสือในแถวเคารพด๎วยทํา
ตรง และวันทยหัตถ๑ค๎างอยูํจนกวํานายหมูํจะรายงานจบ จึงเอามือลงพร๎อมกับนายหมูํ เรียบอาวุธตอน
รายงานจบ 

3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมูํจะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมูํนายหมูํเมื่อตรงแล๎วก็ทําวันทยหัตถ๑

ลดมือลง ก๎าวเข๎าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ๑ รายงานวํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการฝึก
แล้วครับ"  รายงานแล๎วลดมือลงถอยหลัง เข๎าไปในแถว อยูํ ในทําตรงเหมือนลูกหมูํ  แล๎วสั่ ง          
"ตามระเบียบ-พัก" (ถอยเข๎าไปในแถวแล๎วไมํต๎องทําวันทยหัตถ๑อีก) 

 สําหรับผู๎ประจําฐานให๎รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ ตอนที่ลูกเสือเคารพด๎วยทําตรง   
ทําวันทยหัตถ๑ค๎างไว๎จนกวํานายหมูํจะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร๎อมกับนายหมูํ 

4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจ าฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบํงฐานแล๎วจะได๎ฐานละ

หลายหมูํ หากจะให๎ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให๎ลูกเสืออยูํเป็นกลุํม กลุํมละหลาย ๆ หมูํ 
กรณีนี้ไมํต๎องมีการรายงาน ให๎ทําเหมือนครูเดินเข๎าห๎องสอน เมื่อผู๎ประจําฐานเข๎าไป 

ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู๎กํากับจะแตํงตั้งหัวหน๎านายหมูํชั่วคราวไว๎เป็นผู๎สั่งเคารพ โดยสั่งวํา 
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

แตํถ๎าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมูํ (หลายหมูํ) ก็สั่งวํา "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แตํนายหมูํ
ทุกคนที่มีอาวุธอยูํแล๎ว เมื่อตรงแล๎วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไมํมีใครสั่ง 

สําหรับผู๎ประจําฐาน เมื่อเข๎าไปเขาสั่งเคารพกร็ับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ๑ ลดมือ
ลงเลย เพราะไมํมีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข๎าสอนในห๎องเรียน 

5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมูํเป็นผู๎สั่ง โดยออกคําสั่งวํา "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมูํคนเดียว

กลําววํา    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเ ้า" 
แตํหากมีอาวุธเฉพาะนายหมูํ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล๎วกลําววํา 

"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเ ้า" 
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(4) ผู้ก ากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 ผู๎กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเลําให๎ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมตําง ๆ โดย

ที่   ลูกเสือได๎รับไปปฏิบัติโดยไมํรู๎ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง 
เพื่อให๎ลูกเสือเกิดความกล๎า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญ๒ู 

(5) พิธีปิดประชุมกอง 
1. นัดหมาย
1.1 ผู๎กํากับยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ 3 ก๎าว รองผู๎กํากับลูกเสือ

ทุกคนยืนหลังเสาธง หํางประมาณ 1 ก๎าว 
1.2 ผู๎กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร๎อมกับใช๎สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม  

(มือแบทั้งสองข๎าง เหยียดตรงลงข๎างลําง คว่ําฝูามือเข๎าหาลําตัว แกวํงแขนประสานกันด๎านหน๎าช๎า ๆ 
เป็นรูป  ครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข๎าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายของ 
ผู๎กํากับลูกเสือ โดยนายหมูํหมูํแรกยืนอยูํเป็นแนวเดียวกับผู๎กํากับลูกเสือ  หมูํที่ 2  และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํ
ทางด๎านซ๎ายมือของหมูํแรกตามลําดับ รองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายอยูํเป็นเส๎นตรงแนวเดียวกับผู๎กํากับ
ลูกเสือและนายหมูํหมูํแรก โดยถือวําผู๎กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย๑กลาง ทุกคนอยูํในทําจัดแถว โดยการยก
ข๎อศอกซ๎ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห๎าเรียงชิดติดกันชี้ลงลําง และสะบัดหน๎าทางขวา ยกเว๎นนายหมูํ
ของหมูํแรกไมํต๎องสะบัดหน๎า และรองนายหมูํหมูํสุดท๎ายไมํต๎องยกข๎อศอกซ๎าย) 

1.4 ผู๎กํากับสั่ง "นิ่ง" (ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับสะบัดหน๎ามาอยูํในทําตรง 
ระยะเคียงระหวํางบุคคล 1 ชํวงศอก ระยะเคียงระหวํางหมูํ 1 ชํวงแขน) 

1.5 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท๎าซ๎ายออกไป
ทางซ๎ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก๎าวปกติอยํางแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม๎พลองให๎เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล๎วดันไม๎พลองไปข๎างหน๎า เฉียงไปข๎างหน๎าประมาณ 45 องศา มือ
ซ๎ายไพลํหลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน 

1.6 ผู๎กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต๎องให๎ลูกเสือเตรียมอุปกรณ๑  
ในการฝึกอบรมครั้งตํอไป เชํน ครั้งตํอไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก 

2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่ องแบบ เครื่องแตํงกาย

เพราะลูกเสือ จะต๎องเดินผํานชุมชน ตลาด ถ๎าหากแตํงตัวไมํเรียบร๎อยอาจจะถูกตําหนิแกํผู๎ที่พบเห็นได๎ 
2.1 รองผู้ก ากับตรวจ 
 2.1.1 ผู๎กํากับสั่ง "รองผู้กํากับตรว เครื่องแบบ" รองผู๎กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู๎กํากับ วันทยหัตถ๑ และลดมือลง ผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง เมื่อ    
รองผู๎กํากับลดมือลง รองผู๎กํากับว่ิงไปตรวจหมูํลูกเสือทันที 
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 2.1.2 รองผ๎ูกํากับหยุดยืนตรงข๎ามนายหมูํ หํางจากนายหมูํประมาณ 3 ก๎าว  
นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว 
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําววํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการตรว แล้วครับ" (รองผู๎กํากับรับการเคารพ
ด๎วยวันทยหัตถ๑ เมื่อ     นายหมูํรายงานและลดมือลงเมื่อนายหมูํรายงานจบ) นายหมูํเรียบอาวุธ 
ก๎าวถอยหลัง 1 ก๎าว และชิดเท๎ากลับมายืนในทําตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมูํตํอไป 
"เรียบ-อาวุธ" 

 2.1.3 รองผ๎ูกํากับก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว และชิดเท๎า ตรวจนายหมูํเป็น  
คนแรก โดยมข๎อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 

การตรวจเครื่องแบบ นายหมูํเป็นคนแรกจะต๎องถูกตรวจด๎านหน๎า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ตํอไปนี้ 

1) หมวก
ทรงอํอนสีเลือดหมู มีตราหน๎าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ทําด๎วยโลหะสีทอง

เวลา  สวมหมวกให๎ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย หมวกต๎องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไร
ผมทั้งหมด 

2) เส้ือ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผําอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบท่ีหน๎าอก เหนือ

กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน๎อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข๎าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จีบอยูํ ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า  เครื่องหมายนายหมูํมีแถวผ๎าสี เลือดหมูํกว๎าง               
1.5 เซนติเมตร ยาวเทํากระเป๋าเสื้อ       2  แถบ  ติดอยูํริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ๎าย  กระเป๋ามี
ปกรูปมนกลางแหลม  เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยูํที่กระเป๋า บนไหลํมีอินทรธนูสีเลือดหมู 
ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ๎าโค๎งไปตามตะเข็บไหลํ ติดต่ํากวําไหลํข๎างขวา   
1 เซนติเมตร แผํนปฺายบอกชื่อกลุํม กอง ติดอยูํกลางปฺายชื่อโรงเรียน  (ตัวขาวพื้นแดง) สํวนเครื่องหมาย
หมูํทําด๎วยผ๎าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด๎านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม  2 รูป สีตามสีประจําหมูํ  
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหลํเสื้อข๎างซ๎ายใต๎ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุมเสื้อกลัดหมด 
ผ๎าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมม๎วนพับตามแนวทะแยงให๎เรียบ ม๎วนเหลือชายประมาณหนึ่ง ฝูามือ 
ให๎รอยพับอยูํด๎านใน รวบชายผ๎าผูกคอไว๎ด๎านหน๎า แล๎วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแหํงชาติ 
ให๎ปลอก  หํางจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ๎าผูกคอ เก็บนกหวีดไว๎
กระเป๋าซ๎าย 

3) กางเกง
สีกางเกงเชํนเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาหํางจากกึ่งกลางสะบ๎าหัวเขํา

5 เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด๎านหน๎าที่ผํามีซิปซํอนไว๎ข๎างในและรูดซิปเรียบร๎อย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด๎วย เข็มขัดสีน้ําตาลแกํ หัวเข็มขัดทําด๎วยโลหะสีทอง ต๎องขัดให๎
สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร๑เดอลีส๑ประกอบหน๎าอยูํในกรอบชํอชัยพฤกษ๑ ตรงสํวนลํางของ
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(4) ผู้ก ากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 ผู๎กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเลําให๎ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมตําง ๆ โดย

ที่   ลูกเสือได๎รับไปปฏิบัติโดยไมํรู๎ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง 
เพื่อให๎ลูกเสือเกิดความกล๎า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญ๒ู 

(5) พิธีปิดประชุมกอง 
1. นัดหมาย
1.1 ผู๎กํากับยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ 3 ก๎าว รองผู๎กํากับลูกเสือ

ทุกคนยืนหลังเสาธง หํางประมาณ 1 ก๎าว 
1.2 ผู๎กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร๎อมกับใช๎สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม  

(มือแบทั้งสองข๎าง เหยียดตรงลงข๎างลําง คว่ําฝูามือเข๎าหาลําตัว แกวํงแขนประสานกันด๎านหน๎าช๎า ๆ 
เป็นรูป  ครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข๎าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายของ 
ผู๎กํากับลูกเสือ โดยนายหมูํหมูํแรกยืนอยูํเป็นแนวเดียวกับผู๎กํากับลูกเสือ  หมูํที่ 2  และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํ
ทางด๎านซ๎ายมือของหมูํแรกตามลําดับ รองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายอยูํเป็นเส๎นตรงแนวเดียวกับผู๎กํากับ
ลูกเสือและนายหมูํหมูํแรก โดยถือวําผู๎กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย๑กลาง ทุกคนอยูํในทําจัดแถว โดยการยก
ข๎อศอกซ๎ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห๎าเรียงชิดติดกันชี้ลงลําง และสะบัดหน๎าทางขวา ยกเว๎นนายหมูํ
ของหมูํแรกไมํต๎องสะบัดหน๎า และรองนายหมูํหมูํสุดท๎ายไมํต๎องยกข๎อศอกซ๎าย) 

1.4 ผู๎กํากับสั่ง "นิ่ง" (ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับสะบัดหน๎ามาอยูํในทําตรง 
ระยะเคียงระหวํางบุคคล 1 ชํวงศอก ระยะเคียงระหวํางหมูํ 1 ชํวงแขน) 

1.5 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท๎าซ๎ายออกไป
ทางซ๎ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก๎าวปกติอยํางแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม๎พลองให๎เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล๎วดันไม๎พลองไปข๎างหน๎า เฉียงไปข๎างหน๎าประมาณ 45 องศา มือ
ซ๎ายไพลํหลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน 

1.6 ผู๎กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต๎องให๎ลูกเสือเตรียมอุปกรณ๑  
ในการฝึกอบรมครั้งตํอไป เชํน ครั้งตํอไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก 

2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่ องแบบ เครื่องแตํงกาย

เพราะลูกเสือ จะต๎องเดินผํานชุมชน ตลาด ถ๎าหากแตํงตัวไมํเรียบร๎อยอาจจะถูกตําหนิแกํผู๎ที่พบเห็นได๎ 
2.1 รองผู้ก ากับตรวจ 
 2.1.1 ผู๎กํากับสั่ง "รองผู้กํากับตรว เครื่องแบบ" รองผู๎กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู๎กํากับ วันทยหัตถ๑ และลดมือลง ผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง เมื่อ    
รองผู๎กํากับลดมือลง รองผู๎กํากับว่ิงไปตรวจหมูํลูกเสือทันที 
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 2.1.2 รองผู๎กํากับหยุดยืนตรงข๎ามนายหมูํ หํางจากนายหมูํประมาณ 3 ก๎าว  
นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว 
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําววํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการตรว แล้วครับ" (รองผู๎กํากับรับการเคารพ
ด๎วยวันทยหัตถ๑ เมื่อ     นายหมูํรายงานและลดมือลงเมื่อนายหมูํรายงานจบ) นายหมูํเรียบอาวุธ 
ก๎าวถอยหลัง 1 ก๎าว และชิดเท๎ากลับมายืนในทําตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมูํตํอไป 
"เรียบ-อาวุธ" 

 2.1.3 รองผู๎กํากับก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว และชิดเท๎า ตรวจนายหมูํเป็น  
คนแรก โดยมข๎อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 

การตรวจเครื่องแบบ นายหมูํเป็นคนแรกจะต๎องถูกตรวจด๎านหน๎า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ตํอไปนี้ 

1) หมวก
ทรงอํอนสีเลือดหมู มีตราหน๎าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ทําด๎วยโลหะสีทอง

เวลา  สวมหมวกให๎ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย หมวกต๎องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไร
ผมทั้งหมด 

2) เส้ือ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผําอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน๎าอก เหนือ

กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน๎อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข๎าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จีบอยูํ ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า  เครื่องหมายนายหมูํมีแถวผ๎าสี เลือดหมูํกว๎าง               
1.5 เซนติเมตร ยาวเทํากระเป๋าเสื้อ       2  แถบ  ติดอยูํริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ๎าย  กระเป๋ามี
ปกรูปมนกลางแหลม  เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยูํที่กระเป๋า บนไหลํมีอินทรธนูสีเลือดหมู 
ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ๎าโค๎งไปตามตะเข็บไหลํ ติดต่ํากวําไหลํข๎างขวา   
1 เซนติเมตร แผํนปฺายบอกชื่อกลุํม กอง ติดอยูํกลางปฺายชื่อโรงเรียน  (ตัวขาวพื้นแดง) สํวนเครื่องหมาย
หมูํทําด๎วยผ๎าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด๎านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม  2 รูป สีตามสีประจําหมูํ  
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหลํเสื้อข๎างซ๎ายใต๎ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุมเสื้อกลัดหมด 
ผ๎าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมม๎วนพับตามแนวทะแยงให๎เรียบ ม๎วนเหลือชายประมาณหนึ่ง ฝูามือ 
ให๎รอยพับอยูํด๎านใน รวบชายผ๎าผูกคอไว๎ด๎านหน๎า แล๎วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแหํงชาติ 
ให๎ปลอก  หํางจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ๎าผูกคอ เก็บนกหวีดไว๎
กระเป๋าซ๎าย 

3) กางเกง
สีกางเกงเชํนเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาหํางจากกึ่งกลางสะบ๎าหัวเขํา

5 เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด๎านหน๎าที่ผํามีซิปซํอนไว๎ข๎างในและรูดซิปเรียบร๎อย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด๎วย เข็มขัดสีน้ําตาลแกํ หัวเข็มขัดทําด๎วยโลหะสีทอง ต๎องขัดให๎
สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร๑เดอลีส๑ประกอบหน๎าอยูํในกรอบชํอชัยพฤกษ๑ ตรงสํวนลํางของ

ี

1.5 เซนติเมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย กระเป๋าม ี

เวลาสวมหมวก
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กรอบมีคติพจน๑วํา "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไมํปลํอยให๎หัวเข็มขัดห๎อย
ยาน 
 4) ถุงเท้า 
  ถุง เท๎ ายาวสีกากี  มีสายรัดถุงกันยํน เวลาสวมให๎พับขอบอยูํ ใต๎ เขํ าประมาณ                
5 เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว๎างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท๎าตรง 
 5) รองเท้า 
  รองเท๎าสีน้ําตาล ทําด๎วยหนังหรือผ๎าใบก็ได๎ แตํไมํมีลวดลาย หุ๎มส๎น มีเชือกผูกแข็งแรง 
และผูกด๎วยเงื่อนพิรอด รองเท๎าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 
 2.1.4 เมื่อรองผู๎กํากับตรวจด๎านหน๎าเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว สั่ง "กลับหลังหัน" 
เพื่อตรวจด๎านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมูํกลับหลังหัน รองผู๎กํากับตรวจความเรียบร๎อยด๎านหลัง เชํน เชือก
ผูกรัด หมวกทรงอํอน ผ๎าผูกคออยูํตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไมํ 
 2.1.5 เมื่อรองผู๎กํากับตรวจนายหมูํด๎านหลังเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว    รองผู๎กํากับ
สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู๎กํากับสั่งตํอไป "เดินตามข้าพเ ้า" ตรวจลูกเสือด๎านหน๎า ตรวจลูกเสือคนแรก
และ      คนตํอ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู๎กํากับก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา  1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไป
อยํางอยํางแข็งแรง กํอนนายหมูํก๎าวไปทางข๎างขวา ให๎ยกไม๎พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก๎าวเท๎าขวาไป
ทางข๎างขวา 1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยํางแข็งแรง แล๎วตั้งไม๎พลองลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับ        
รองผู๎กํากับ ก๎าว 1 ก๎าวตรวจลูกเสือ 1 คน    การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมูํด๎านหน๎าทุกประการ 
ถ๎าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพรํางกาย หรืออุปกรณ๑การเรียนการสอน จะไมํเดิน
อ๎อมหลัง 
 เมื่อตรวจด๎านหน๎าเสร็จทุกคน แล๎วจึงเดินตรวจด๎านหลังตํอไป การเดินตรวจด๎านหลังให๎
ปฏิบัติเชํนเดียวกับการเดินตรวจด๎านหน๎า  การตรวจปฏิบัติเชํนเดียวกับการตรวจนายหมูํ เมื่อตรวจ
ด๎านหลังเสร็จ    ทุกคนแล๎ว รองผู๎กํากับและนายหมูํกลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมูํยืนตรงสั่ง     
"วันทยา-วุธ" และกลําววํา   "ขอบคุณครับ" (ยืนอยูํกับที่ไมํต๎องก๎าวออกไป) รองผู๎กํากับรับการเคารพ
ด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง นายหมูํสั่งตํอไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 
  2.2 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู๎กํากับไมํมาจําเป็นให๎นายหมูํตรวจแทน 
แนวปฏิบัติ คือ ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่ตรว " นายหมูํทุกหมูํก๎าวออกไปข๎างหน๎าหมูํของตนเอง 3 ก๎าว 
รองนายหมูํวิ่งอ๎อมหลังมายืนแทนที่นายหมูํ และทําหน๎าที่นายหมูํ และทําการตรวจแบบรองผู๎กํากับทุก
ประการ 
  2.3 การรายงานการตรวจ 
   2.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 
    เมื่อนายหมูํขอบคุณรองผู๎กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร๎อยแล๎ว     
รองผู๎กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับกลําวรายงานวํา "ข้าพเ ้าได้มอบหมาย ากผู้กํากับ
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ให้ไปตรว …..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล๎ววิ่งกลับมาด๎านหลัง
เสาธง รองผู๎กํากับคนตํอไปก็รายงานตํอ ๆ ไป 
   2.3.2 นายหมู่รายงาน 
    นายหมูํลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล๎ว ให๎ยืนตรงหน๎าหมูํของตนเอง     
หันหน๎าไปหาผ๎ูกํากับ และรอให๎นายหมูํทุกหมูํตรวจเสร็จเรียบร๎อยเสียกํอน เมื่อนายหมูํตรวจเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว นายหมูํทุกคนวิ่งออกไปเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยวตรงข๎ามผู๎กํากับพร๎อมกัน หํางจาก
ผู๎กํากับประมาณ 3 ก๎าว นายหมูํหมูํบริการยืนหัวแถว นายหมูํอื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู๎กํากับยืน
กึ่งกลางของแถว 
 ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน"  นายหมูํหมูํบริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมูํยืนตรง 
วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว หันหน๎าไปหาผู๎กํากับ วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน 
"ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย ากผู้กํากับให้ไปตรว เครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..และได้
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ"  นายหมูํคนอื่น ๆ ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกัน จนกระทั่ง
การรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร๎อย    ผู๎กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมูํทุกคนวันทยาวุธและ
เรียบอาวุธพร๎อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมูํของตนในตําแหนํงเดิม รองนายหมูํวิ่งอ๎อมกลับหลัง
มายืนทําหน๎าที่รองนายหมูํตามเดิม 
  3. ชักธงลง 
  3.1 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู๎กํากับก๎าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ๎ายมือ หัน
หน๎าเข๎าหาเสาธง 
  3.2 ผู๎กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมูํบริการฝากไม๎พลองกับ
ลูกเสือ   คนถัดไป ว่ิงออกมาพร๎อมกันและหยุดยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ  3 ก๎าว 
วันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน ลูกเสือทางขวามือก๎าวออกไปข๎างหน๎า 2 ก๎าวและชิดเท๎า แก๎เลือกธง 
แล๎วก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าว และ   
  3.3 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ๑ ลูกเสือทุกคน
วันทยาวุธ ลูกเสือผู๎ชกธงชาติลงทางขวามือ คํอย ๆ ดึงเชือกลงช๎า ๆ คนทางซ๎ายมือคํอย ๆ ปลํอยเชือก 
เชือกทั้งสองด๎านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ลูกเสือทางขวามือ
รับเชือกจาก ลูกเสือทางซ๎ายมือมารวมกัน ก๎าวไปข๎างหน๎า 2 ก๎าว และชิดเท๎า ผูกเชือกธง แล๎วก๎าวถอย
หลัง 2 ก๎าว และชิดเท๎ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน 
(ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข๎าแถวในหมูํของตน แล๎วรีบนําไม๎พลองที่
ฝากไว๎มาทําวันทยาวุธอยํางแข็งแรงและองอาจเชํนเดียวกับลูกเสือในกอง 
  3.4 ผู๎กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ๎ายลงมาอยูํในที่เดิมโดยเร็ว 
  4. เลิก 
  4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล๎วก็ยังยืนอยูํในทําตรง 
  4.2 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวาหัน 
พร๎อมกัน เดินออกนอกแถว 

ออกนอกกางเกง หรอืไม่
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กรอบมีคติพจน๑วํา "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไมํปลํอยให๎หัวเข็มขัดห๎อย
ยาน 
 4) ถุงเท้า 
  ถุง เท๎ ายาวสีกากี  มีสายรัดถุงกันยํน เวลาสวมให๎พับขอบอยูํ ใต๎ เขํ าประมาณ                
5 เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว๎างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท๎าตรง 
 5) รองเท้า 
  รองเท๎าสีน้ําตาล ทําด๎วยหนังหรือผ๎าใบก็ได๎ แตํไมํมีลวดลาย หุ๎มส๎น มีเชือกผูกแข็งแรง 
และผูกด๎วยเงื่อนพิรอด รองเท๎าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 
 2.1.4 เมื่อรองผู๎กํากับตรวจด๎านหน๎าเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว สั่ง "กลับหลังหัน" 
เพื่อตรวจด๎านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมูํกลับหลังหัน รองผู๎กํากับตรวจความเรียบร๎อยด๎านหลัง เชํน เชือก
ผูกรัด หมวกทรงอํอน ผ๎าผูกคออยูํตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไมํ 
 2.1.5 เมื่อรองผู๎กํากับตรวจนายหมูํด๎านหลังเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว    รองผู๎กํากับ
สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู๎กํากับสั่งตํอไป "เดินตามข้าพเ ้า" ตรวจลูกเสือด๎านหน๎า ตรวจลูกเสือคนแรก
และ      คนตํอ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู๎กํากับก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา  1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไป
อยํางอยํางแข็งแรง กํอนนายหมูํก๎าวไปทางข๎างขวา ให๎ยกไม๎พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก๎าวเท๎าขวาไป
ทางข๎างขวา 1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยํางแข็งแรง แล๎วต้ังไม๎พลองลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับ        
รองผู๎กํากับ ก๎าว 1 ก๎าวตรวจลูกเสือ 1 คน    การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมูํด๎านหน๎าทุกประการ 
ถ๎าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพรํางกาย หรืออุปกรณ๑การเรียนการสอน จะไมํเดิน
อ๎อมหลัง 
 เมื่อตรวจด๎านหน๎าเสร็จทุกคน แล๎วจึงเดินตรวจด๎านหลังตํอไป การเดินตรวจด๎านหลังให๎
ปฏิบัติเชํนเดียวกับการเดินตรวจด๎านหน๎า  การตรวจปฏิบัติเชํนเดียวกับการตรวจนายหมูํ เมื่อตรวจ
ด๎านหลังเสร็จ    ทุกคนแล๎ว รองผู๎กํากับและนายหมูํกลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมูํยืนตรงสั่ง     
"วันทยา-วุธ" และกลําววํา   "ขอบคุณครับ" (ยืนอยูํกับที่ไมํต๎องก๎าวออกไป) รองผู๎กํากับรับการเคารพ
ด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง นายหมูํสั่งตํอไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 
  2.2 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู๎กํากับไมํมาจําเป็นให๎นายหมูํตรวจแทน 
แนวปฏิบัติ คือ ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่ตรว " นายหมูํทุกหมูํก๎าวออกไปข๎างหน๎าหมูํของตนเอง 3 ก๎าว 
รองนายหมูํวิ่งอ๎อมหลังมายืนแทนที่นายหมูํ และทําหน๎าที่นายหมูํ และทําการตรวจแบบรองผู๎กํากับทุก
ประการ 
  2.3 การรายงานการตรวจ 
   2.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 
    เมื่อนายหมูํขอบคุณรองผู๎กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร๎อยแล๎ว     
รองผู๎กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับกลําวรายงานวํา "ข้าพเ ้าได้มอบหมาย ากผู้กํากับ
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ให้ไปตรว …..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล๎ววิ่งกลับมาด๎านหลัง
เสาธง รองผู๎กํากับคนตํอไปก็รายงานตํอ ๆ ไป 
   2.3.2 นายหมู่รายงาน 
    นายหมูํลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล๎ว ให๎ยืนตรงหน๎าหมูํของตนเอง     
หันหน๎าไปหาผู๎กํากับ และรอให๎นายหมูํทุกหมูํตรวจเสร็จเรียบร๎อยเสียกํอน เมื่อนายหมูํตรวจเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว นายหมูํทุกคนวิ่งออกไปเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยวตรงข๎ามผู๎กํากับพร๎อมกัน หํางจาก
ผู๎กํากับประมาณ 3 ก๎าว นายหมูํหมูํบริการยืนหัวแถว นายหมูํอื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู๎กํากับยืน
กึ่งกลางของแถว 
 ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน"  นายหมูํหมูํบริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมูํยืนตรง 
วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว หันหน๎าไปหาผู๎กํากับ วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน 
"ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย ากผู้กํากับให้ไปตรว เครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..และได้
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ"  นายหมูํคนอื่น ๆ ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกัน จนกระทั่ง
การรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร๎อย    ผู๎กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมูํทุกคนวันทยาวุธและ
เรียบอาวุธพร๎อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมูํของตนในตําแหนํงเดิม รองนายหมูํวิ่งอ๎อมกลับหลัง
มายืนทําหน๎าที่รองนายหมูํตามเดิม 
  3. ชักธงลง 
  3.1 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู๎กํากับก๎าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ๎ายมือ หัน
หน๎าเข๎าหาเสาธง 
  3.2 ผู๎กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมูํบริการฝากไม๎พลองกับ
ลูกเสือ   คนถัดไป วิ่งออกมาพร๎อมกันและหยุดยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ  3 ก๎าว 
วันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน ลูกเสือทางขวามือก๎าวออกไปข๎างหน๎า 2 ก๎าวและชิดเท๎า แก๎เลือกธง 
แล๎วก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าว และ   
  3.3 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ๑ ลูกเสือทุกคน
วันทยาวุธ ลูกเสือผู๎ชกธงชาติลงทางขวามือ คํอย ๆ ดึงเชือกลงช๎า ๆ คนทางซ๎ายมือคํอย ๆ ปลํอยเชือก 
เชือกทั้งสองด๎านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ลูกเสือทางขวามือ
รับเชือกจาก ลูกเสือทางซ๎ายมือมารวมกัน ก๎าวไปข๎างหน๎า 2 ก๎าว และชิดเท๎า ผูกเชือกธง แล๎วก๎าวถอย
หลัง 2 ก๎าว และชิดเท๎ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน 
(ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข๎าแถวในหมูํของตน แล๎วรีบนําไม๎พลองที่
ฝากไว๎มาทําวันทยาวุธอยํางแข็งแรงและองอาจเชํนเดียวกับลูกเสือในกอง 
  3.4 ผู๎กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ๎ายลงมาอยูํในที่เดิมโดยเร็ว 
  4. เลิก 
  4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล๎วก็ยังยืนอยูํในทําตรง 
  4.2 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวาหัน 
พร๎อมกัน เดินออกนอกแถว 

ั
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญ 

ที่ประชุม 
 การจัดที่ประชุมนายหมูํ 
 1. ห๎องประชุม ในห๎องประชุมจัดให๎มีโต๏ะหมูํบูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ๑
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวองค๑พระผ๎ูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร๑ด เบเดน เพาเวลล๑ 
 2. โต๏ะประชุม ควรจัดให๎มีเก๎าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมูํ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับ     
ผู๎กํากับหรือรองผู๎กํากับที่จะเข๎าประชุมด๎วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให๎นั่งอยูํทางซ๎ายของประธาน 
 3. การจัดที่นั่ง จะต๎องกําหนดไว๎ให๎ทราบ โดยมีการเขียนปฺายหรือเครื่องหมายแสดงไว๎ ณ ที่นั้น ๆ 
เชํน ประธาน เลขานุการ หมูํสิงโต หมูํเสือ หมูํนกหัวขวาน ฯลฯ และผู๎กํากับลูกเสือ 

4. ผู๎เข๎าประชุม 
      - นายหมูํทุกหมูํ ถ๎านายหมูํไมํอยูํให๎รองนายหมูํเข๎าประชุมแทน 
      - ผู๎กํากับลูกเสือ ถ๎าผู๎กํากับไมํอยูํให๎รองผู๎กํากับเข๎าประชุมแทน 
      - ผู๎ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว 
      - การเลือกประธานและเลขานุการ  
 5. การเข๎าห๎องประชุม เลขานุการจะเป็นผู๎เข๎ากํอนแล๎วจึงเชิญนายหมูํตําง ๆ เข๎าห๎องประชุม
จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข๎าเป็นคนสุดท๎ายผู๎ที่เข๎าประชุมกํอนที่จะเข๎านั่งจะต๎องไปไหว๎พระพุทธรูป 
(ยกเว๎นผู๎ที่นับถือศาสนาอื่น มิใชํศาสนาพุทธ ให๎แสดงความเคารพตํอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ๑ได๎เลย) 
และแสดงความเคารพตํอธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพรยูํหวัตามลําดับเสียกํอน 
โดยวิธีวันทยหัตถ๑ แล๎วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว๎นประธานจะต๎องจุดธูปเทียนและกราบที่หน๎าพระ) 
 6. การเปิดประชุม เป็นหน๎าที่ของประธานที่จะกลําวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุมยื่น
มือขวาออกไปข๎างหน๎าทาํมุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล๎วกลําววํา “บัดนี้
สมาชิกของที่ประชุมได๎มาครบองค๑ประชุมแล๎ว ข๎าพเจ๎าขอเปิดการประชุม ขอให๎สมาชิกทั้งหลายได๎ใช๎
สิทธิและเสรีภาพของทํานโดยเสรีในการประชุมและขอให๎ถือวําการประชุมนี้เป็นความลับไมํเปิดเผย ” 
เมื่อประธานกลําวจบแล๎วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกที่เข๎าประชุมยืนพร๎อมกัน พร๎อมกับยกมือขวาขึ้น
แสดงรหัสลูกเสือแบบให๎คําปฏิญาณของลูกเสือแล๎วกลําวพร๎อมกันวํา “ข๎าพเจ๎าจะถือวําการประชุมนี้เป็น
ความลับ เว๎นไว๎แตํจะได๎รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล๎วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร๎อมกัน 
จากนั้นจึงให๎ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอไป 
 7. การพูดในที่ประชุม กํอนพูดต๎องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได๎        
(และจะต๎องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให๎นั่ง ไมํต๎องยืน 
 8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการที่จะแจ๎งนัดหมายไป 
 9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมูํ เป็นหน๎าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับ
ประธาน 
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 10. เรื่องที่จะจัดเข๎าวาระการประชุมนายหมูํ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน๎าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยูํคํายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให๎รางวัล, 
และการแก๎ปัญหาตําง ๆ ฯลฯ เป็นต๎น 
 11. รายงานการประชุมของนายหมูํ ผู๎เข๎ารํวมประชุมจะต๎องถือเป็นความลับ ไมํควรเปิดเผย    
เว๎นแตํจะได๎รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการจะต๎องเป็นผู๎จดและจัดทํารายงานการ
ประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประชุมทราบ 
 13. ผู๎ดํารงตําแหนํงประธานที่ประชุมนายหมูํ เป็นบุคคลที่ผู๎กํากับแตํงตั้งจากนายหมูํที่นายหมูํ
สํวนมากเห็นชอบด๎วย 
 14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู๎แตํงตั้งจากนายหมูโํดยให๎นัง่อยูทํางซ๎ายของ
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู๎เผชิญนายหมูํเข๎าที่ประชุมนายหมูํทีละคนจนถึงประธานแล๎วจึงเชิญผู๎กํากับฯ 
เป็นคนสุดท๎าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได๎แตํไมํมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ 
 15. ผู๎กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไมํมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แตํมีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ       
ที่ผู๎กํากับฯ เห็นวําถ๎าจะปลํอยให๎ทําไปตามข๎อตกลงของที่ประชุมแล๎ว อาจกํอให๎เกิดผลเสียหายขึ้นได๎ 
 16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข๎างหน๎าทํามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล๎วกลําววํา “ข๎าพเจ๎าขอปิดการประชุม”     
เมื่อประธานกลําวจบให๎นายหมูํทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ๑แกํประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ๑ตอบ) 
 17. การออกจากห๎องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมูํ (โดยปฏิบัติพิธี
การเชํนเดียวกับการเข๎าห๎องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท๎าย 
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญ 

ที่ประชุม 
 การจัดที่ประชุมนายหมูํ 
 1. ห๎องประชุม ในห๎องประชุมจัดให๎มีโต๏ะหมูํบูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ๑
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวองค๑พระผ๎ูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร๑ด เบเดน เพาเวลล๑ 
 2. โต๏ะประชุม ควรจัดให๎มีเก๎าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมูํ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับ     
ผู๎กํากับหรือรองผู๎กํากับที่จะเข๎าประชุมด๎วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให๎นั่งอยูํทางซ๎ายของประธาน 
 3. การจัดที่นั่ง จะต๎องกําหนดไว๎ให๎ทราบ โดยมีการเขียนปฺายหรือเครื่องหมายแสดงไว๎ ณ ที่นั้น ๆ 
เชํน ประธาน เลขานุการ หมูํสิงโต หมูํเสือ หมูํนกหัวขวาน ฯลฯ และผู๎กํากับลูกเสือ 

4. ผู๎เข๎าประชุม 
      - นายหมูํทุกหมูํ ถ๎านายหมูํไมํอยูํให๎รองนายหมูํเข๎าประชุมแทน 
      - ผู๎กํากับลูกเสือ ถ๎าผู๎กํากับไมํอยูํให๎รองผู๎กํากับเข๎าประชุมแทน 
      - ผู๎ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว 
      - การเลือกประธานและเลขานุการ  
 5. การเข๎าห๎องประชุม เลขานุการจะเป็นผู๎เข๎ากํอนแล๎วจึงเชิญนายหมูํตําง ๆ เข๎าห๎องประชุม
จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข๎าเป็นคนสุดท๎ายผู๎ที่เข๎าประชุมกํอนที่จะเข๎านั่งจะต๎องไปไหว๎พระพุทธรูป 
(ยกเว๎นผู๎ที่นับถือศาสนาอื่น มิใชํศาสนาพุทธ ให๎แสดงความเคารพตํอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ๑ได๎เลย) 
และแสดงความเคารพตํอธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพรยูํหวัตามลําดับเสียกํอน 
โดยวิธีวันทยหัตถ๑ แล๎วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว๎นประธานจะต๎องจุดธูปเทียนและกราบที่หน๎าพระ) 
 6. การเปิดประชุม เป็นหน๎าที่ของประธานที่จะกลําวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุมยื่น
มือขวาออกไปข๎างหน๎าทาํมุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล๎วกลําววํา “บัดนี้
สมาชิกของที่ประชุมได๎มาครบองค๑ประชุมแล๎ว ข๎าพเจ๎าขอเปิดการประชุม ขอให๎สมาชิกทั้งหลายได๎ใช๎
สิทธิและเสรีภาพของทํานโดยเสรีในการประชุมและขอให๎ถือวําการประชุมนี้เป็นความลับไมํเปิดเผย ” 
เมื่อประธานกลําวจบแล๎วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกที่เข๎าประชุมยืนพร๎อมกัน พร๎อมกับยกมือขวาขึ้น
แสดงรหัสลูกเสือแบบให๎คําปฏิญาณของลูกเสือแล๎วกลําวพร๎อมกันวํา “ข๎าพเจ๎าจะถือวําการประชุมนี้เป็น
ความลับ เว๎นไว๎แตํจะได๎รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล๎วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร๎อมกัน 
จากนั้นจึงให๎ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอไป 
 7. การพูดในที่ประชุม กํอนพูดต๎องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได๎        
(และจะต๎องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให๎นั่ง ไมํต๎องยืน 
 8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการที่จะแจ๎งนัดหมายไป 
 9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมูํ เป็นหน๎าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับ
ประธาน 
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 10. เรื่องที่จะจัดเข๎าวาระการประชุมนายหมูํ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน๎าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยูํคํายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให๎รางวัล, 
และการแก๎ปัญหาตําง ๆ ฯลฯ เป็นต๎น 
 11. รายงานการประชุมของนายหมูํ ผู๎เข๎ารํวมประชุมจะต๎องถือเป็นความลับ ไมํควรเปิดเผย    
เว๎นแตํจะได๎รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการจะต๎องเป็นผู๎จดและจัดทํารายงานการ
ประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประชุมทราบ 
 13. ผู๎ดํารงตําแหนํงประธานที่ประชุมนายหมูํ เป็นบุคคลที่ผู๎กํากับแตํงตั้งจากนายหมูํที่นายหมูํ
สํวนมากเห็นชอบด๎วย 
 14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู๎แตํงตั้งจากนายหมูโํดยให๎นัง่อยูทํางซ๎ายของ
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู๎เผชิญนายหมูํเข๎าที่ประชุมนายหมูํทีละคนจนถึงประธานแล๎วจึงเชิญผู๎กํากับฯ 
เป็นคนสุดท๎าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได๎แตํไมํมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ 
 15. ผู๎กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไมํมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แตํมีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ       
ที่ผู๎กํากับฯ เห็นวําถ๎าจะปลํอยให๎ทําไปตามข๎อตกลงของที่ประชุมแล๎ว อาจกํอให๎เกิดผลเสียหายขึ้นได๎ 
 16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข๎างหน๎าทํามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล๎วกลําววํา “ข๎าพเจ๎าขอปิดการประชุม”     
เมื่อประธานกลําวจบให๎นายหมูํทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ๑แกํประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ๑ตอบ) 
 17. การออกจากห๎องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมูํ (โดยปฏิบัติพิธี
การเชํนเดียวกับการเข๎าห๎องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท๎าย 
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที่........ / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

................................................................... 
วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ๎งให๎ทราบ  (ถ๎ามี)  
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ .....................  
วาระที่  3  เรื่องที่สืบเนือ่งจากการประชุมครั้งกอํน  (ถ๎ามี)  
วาระที่  4  เรื่อง......................................  (เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ๎ามีหลาย      
              เรือ่ง  ก็ใสํ  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี)  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดทา๎ยนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก๎ําหนด 
              ระเบียบวาระไปแล๎ว  จะไดน๎ํา มาเข๎ามาพูดในที่ประชุมได ๎                                  
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(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม)  
บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครั้งท่ี...................../ ..................... 

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

....................................... 
ผู๎เข๎ารํวมประชุม  1.  ..................................     

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

ฯลฯ  
ผู๎ไมํมาประชุม  (ถ๎ามี)  
เปิดประชุมเวลา.......................  น.   

ประธานกลําวเปิดการประชุมแล๎ว ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอ ไป  
วาระท่ี  1  เรื่อง.........................................   

ประธานเสนอวํา  ที่ประชุม   
(มีมติหรือ ตกลงอยํางไร)     

ฯลฯ   
 

ปิดประชุมเวลา........................  น.        
(ลงช่ือ)..................................ผ๎ูจดรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล๎ว        
(ลงช่ือ)..................................ประธาน        
(ลงช่ือ)..................................นายหมูํ  หมูํ.................       
(ลงช่ือ)..................................รองนายหมูํ  หมูํ............              
ฯลฯ  
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที่........ / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

................................................................... 
วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ๎งให๎ทราบ  (ถ๎ามี)  
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ .....................  
วาระที่  3  เรื่องที่สืบเนือ่งจากการประชุมครั้งกอํน  (ถ๎ามี)  
วาระที่  4  เรื่อง......................................  (เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ๎ามีหลาย      
              เรือ่ง  ก็ใสํ  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี)  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดทา๎ยนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก๎ําหนด 
              ระเบียบวาระไปแล๎ว  จะไดน๎ํา มาเข๎ามาพูดในที่ประชุมได ๎                                  
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(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม)  
บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครั้งที่...................../ ..................... 

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

....................................... 
ผู๎เข๎ารํวมประชุม  1.  ..................................     

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

ฯลฯ  
ผู๎ไมํมาประชุม  (ถ๎ามี)  
เปิดประชุมเวลา.......................  น.   

ประธานกลําวเปิดการประชุมแล๎ว ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอ ไป  
วาระที่  1  เรื่อง.........................................   

ประธานเสนอวํา  ที่ประชุม   
(มีมติหรือ ตกลงอยํางไร)     

ฯลฯ   
 

ปิดประชุมเวลา........................  น.        
(ลงชื่อ)..................................ผู๎จดรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล๎ว        
(ลงชื่อ)..................................ประธาน        
(ลงชื่อ)..................................นายหมูํ  หมูํ.................       
(ลงชื่อ)..................................รองนายหมูํ  หมูํ............              
ฯลฯ  
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(ตัวอย่างบัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม)  
รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........  
ณ  ......................................... 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1   ประธาน  
2   นายหมูํ หมูํ..........  
3   รองนายหมูํ หมูํ.............  
4   นายหมูํ หมูํ..........  
5   รองนายหมูํ หมูํ.............  
6   ฯลฯ  
7     
8     
9     
10   เลขานุการ  
     

 
 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 
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กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรแกนกลาง.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........  
ณ  ......................................... 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1   ประธาน  
2   นายหมูํ หมูํ..........  
3   รองนายหมูํ หมูํ.............  
4   นายหมูํ หมูํ..........  
5   รองนายหมูํ หมูํ.............  
6   ฯลฯ  
7     
8     
9     
10   เลขานุการ  
     

 
 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 
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