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คํานํา 
 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพ่ือจัดทําโครงการลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตใหเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาดวยกระบวนการลูกเสือ  โดยใหเด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ในการทํากิจกรรมอยางครบวงจร ตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน และ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการทํางานเปนระบบหมูตามกระบวนการลูกเสือ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว
เปนการพัฒนาความเปนมนุษยแบบองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา ทําใหเด็ก
และเยาวชนมีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการทําความดี เพ่ือทําประโยชนใหกับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ตอไป 

เริ่มจากการศึกษาความเปนไปได ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของทั้งในและ
ตางประเทศ จัดประชุมผูเชี่ยวชาญท้ังดานลูกเสือ ดานทักษะชีวิต รวมทั้งดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  เพ่ือกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต ที่สอดคลองกับปญหา
ตามวัยและพัฒนาการดานตาง ๆ ของลูกเสือแตละประเภท  

คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต ฉบับทดลอง ไดเร่ิมใชในป พ.ศ. 2553       
มีโรงเรียนจากทุกภูมิภาคของประเทศเขารวมโครงการ จํานวน 26 โรงเรียน โดยไดดําเนินการควบคู
ไปกับการวิจัยและประเมินผลการใชคูมือ และทําการปรับปรุงคูมือคร้ังแรกเม่ือ เมษายน พ.ศ.2554 
โดยไดเพ่ิมเติม เพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นและเนื้อหาใหครบถวนยิ่งขึ้น 

การปรับปรุงครั้งที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามขอเสนอแนะจากการประชุม
ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือ” ซ่ึงจัดโดยสํานักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดขอบังคับคณะลูกเสือ
แหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพิ่มจํานวนแผนการจัดกิจกรรมให
ครบ 40 ชั่วโมง เพ่ือครอบคลุมสาระที่จําเปนอยางครบถวน เปนการเตรียมการขยายผลในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ และไดแบงคูมือออกเปน   
11 เลม สําหรับลูกเสือแตละชั้นป เพ่ือความสะดวกของผูสอน 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ  ขอขอบพระคุณหนวยงานและบุคลากรทุกทาน
ที่มีสวนรวมในโครง ตั้งแตการริเริ่มโครงการและสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดทําหลักสูตรและคูมือ การทดลองวิจัยและประเมินผลการใชคูมือ 
การปรับปรุงคูมือทั้ง 2 คร้ัง ใหสําเร็จลุลวงไว ณ โอกาสน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือชุดน้ีจะชวยสงเสริม
ใหกิจการลูกเสือของประเทศไทย ซ่ึงดําเนินมาครบวาระ 105 ป ในป พ.ศ. 2559 น้ี ไดเปนเคร่ืองมือ
สําคัญและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติตอไป    

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
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คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 1 
 

คําช้ีแจงการใชคูมือ 
  
 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตชุดน้ี  จัดทําขึ้นสําหรับผูกํากับลูกเสือใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลม แยกตามชั้นป สําหรับลูกเสือ 4 ประเภท คือ 
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต มีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับปญหาตามวัยและพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของลูกเสือแตละประเภท นอกจากน้ียังมีเน้ือหาครบถวน เปนไปตามขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ อีกดวย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตในคูมือชุดน้ี ไดออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะชีวิตเขากับวิธีการลูกเสือ คือการใชระบบหมูหรือกลุมยอย โดยใหเด็กเปน
ศูนยกลาง และมีผูใหญทําหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในกลุม แนะนํา สั่งสอน 
และฝกอบรมใหสามารถพ่ึงตนเองได มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสรางคุณคาในตนเอง รวมทั้งใชระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใชขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใชเม่ือใด 

องคประกอบในการประชุมกอง เนนการใชชีวิตกลางแจง นอกหองเรียน ใกลชิดธรรมชาติ  
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เกม และการบริการผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช แบงออกเปน 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน  
การวิเคราะหและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชน  มีการออกแบบกิจกรรม
เพ่ือใหลูกเสือไดใชกระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สรางองคความรูและสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปดโอกาสใหลูกเสือไดประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู
ในชีวิตจริงอีกดวย   
 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  
 1. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพปญหา
ของเด็กแตละวัย 
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 คูมือแตละเลม ไดจัดทําตารางหนวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพ่ือใหเห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไวในตารางชองขวาสุด วาเปนแผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา สื่อการเรียนรู กิจกรรม การ
ประเมินผล องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู เรื่องที่เปนประโยชน) 
 จุดประสงคการเรียนรู  

ผูสอนควรทําความเขาใจใหชัดเจนวาเปนจุดประสงคการเรียนรูดานความรู เจตคติ หรือ
ทักษะ เพ่ือจัดกิจกรรมไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  

จุดประสงคการเรียนรูดานความรู  มีจุดเนนที่การตั้งประเด็นใหวิเคราะห สังเคราะหเน้ือหา 
ความรู ใหเขาใจอยางถองแท และสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง  

จุดประสงคการเรียนรูดานเจตคติ มีจุดเนนที่อารมณความรูสึก และการตั้งประเด็นใหผูเรียน
ไดแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุมคนอ่ืน ๆ  

จุดประสงคการเรียนรูดานทักษะ เนนที่การทําความเขาใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ไดทดลองและฝกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงคการเรียนรูซอนกันมากกวา 1 ดาน ใหเนนดานที่เปน
จุดประสงคหลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เน้ือหา  
เปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผูสอนควรตรวจสอบวาผูเรียนไดเนื้อหาครบถวน

หรือไม 
ส่ือการเรียนรู  
เปนสื่อ อุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรม เชน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู และเรื่องที่

เปนประโยชน ซ่ึงมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว คือ การเปดประชุมกอง/ปดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เปนประโยชน ซ่ึงใสไวในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผูกํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ผูสอนควรจัดกิจกรรมตามที่ไดออกแบบไวเรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมใหเขาใจอยางถองแท
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรูสําหรับผูสอน และใบงานสําหรับผูเรียน เพ่ือที่ผูสอนจะไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหไดเน้ือหาตรงตามจุดประสงคการเรียนรูมากที่สุด 

ทั้งนี้ผูกํากับควรทําความเขาใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 
ใหถองแทดวย โดยศึกษาไดจากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินไดทั้งระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแลว ตามแนวทางที่ไดใหไวใน

แตละแผนการจัดกิจกรรม 
องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นไดหลายองคประกอบในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ในที่ น้ีไดระบุเพียง

องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทาน้ัน  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เปนสื่อ อุปกรณ ตามรายการที่ระบุไวในสื่อการเรียนรู เชน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู 

และเรื่องที่เปนประโยชน ฯลฯ หากมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคูมือชุดน้ี กรุณาติดตอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศัพท  0-2941-2320  ตอ 151  โทรสาร 0-2561-5130





คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกจิกรรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1  
ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ

คณะลูกเสือแหงชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรม 

เร่ือง 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหต ุ

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. สาระสําคัญของการลกูเสือ 2. ความเขาใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ 2  

3. ดีติดดาว 1 ทักษะชีวติ 
4. การคบเพ่ือน 1 ทักษะชีวติ 
5. วิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 1 ทักษะชีวติ 
6. เด็กติดเกม 2 ทักษะชีวติ 

3. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 7. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 2  
8. ความซ่ือสัตยสุจริต 2 ทักษะชีวติ 
9. ความเปนสภุาพบุรุษ และสุภาพสตรี 1 ทักษะชีวติ 
10. ขยะนี้มีมูลคา 3 ทักษะชีวติ 

4. ระเบียบแถว 11. ระเบียบแถวลูกเสือ 3  
5. กางเต็นทและร้ือเต็นทที่พักแรม 12. การกางเต็นทและร้ือเตน็ทที่พักแรม 2   
6. การบรรจุเครื่องหลัง 13. การบรรจุเคร่ืองหลังสําหรับเดิน  

     ทางไกลไปพักแรม 
2   

7. กอและจุดไฟกลางแจง 14. การกอและจุดไฟกลางแจง และปรุง  
     อาหาร 

2   

8. แผนที่ เข็มทิศ 15. การอานและใชแผนที่เขม็ทิศ 3  
9. ทักษะเงื่อนเชือก 16. เง่ือนเชือกลูกเสือสามัญรุนใหญ 3  
10. การปฐมพยาบาล 17. การปฐมพยาบาล 2  
11. ความปลอดภัย 18. ภัยสังคมจากอินเตอรเน็ต 1 ทักษะชีวติ 

19. เบื้องหลังกวยเตี๋ยว 1 ทักษะชีวติ 
20. รูเทาทันสือ่ 1 ทักษะชีวติ 
21. โฆษณาเปนพิษ 2 ทักษะชีวติ 

12. ประเมินผล 22. การประเมินผล 1  
13. พิธีการ 23. พิธีเขาประจํากองและประดับ  

     เคร่ืองหมายลูกเสือโลก 
1   

รวม  13  หนวยกิจกรรม รวม  23  แผนการจัดกิจกรรม 40  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

หนวยที่  1     ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1  ปฐมนิเทศ                                                          เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   

1.1  แตงเคร่ืองแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบไดอยางถูกตอง 
1.2  ปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรได 

2.  เน้ือหา 
2.1  การแตงกาย 
2.2  การเรียนตามหลักสูตร 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู 
     1) เคร่ืองหมายลูกเสือโลก / หลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ  
     2) เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ 

          3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปด (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความหมายและประโยชนของ “เคร่ืองแบบลูกเสือ” 
แนะนําการแตงเคร่ืองแบบ การติดเคร่ืองหมายตาง ๆ ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 

2) ผูกํากับลูกเสือแนะนําขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร 
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ การวัดและประเมินผล ใหลูกเสือรูและเขาใจ และสามารถเขารวม
กิจกรรมตามหลักสูตรได 

3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปความรูและแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 
ตามหลักสูตร 
4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก)   

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และประเมิน
ความถูกตองของการแตงเคร่ืองแบบและการปฏิบตัิกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  1 
 
เพลง 

คําขวัญลูกเสือ 

เกียรติคุณลูกเสือ  เราจะเทิดเหนือดวงฤทัยเรานั้น 
เราม่ันใจในคําขวัญ  “เสียชีพอยาเสียสัตย”   ไวจนตาย เรานั้น 
ประพฤติตนสมกับที่เราเปนลูกผูชาย  ไวลาย  ไวลาย  ลูกเสือไทย 
กลาหาญการชวยเหลือนาๆ เมตตาโดยมิเลือกวาใคร 
เปนมิตรที่ดีของคนทั่วไป  รวมจิต  รวมใจ  สามัคคีมีวัฒนธรรม 
 

ลูกเสือของชาติ 

  ชาติตองการชายฉกรรจ  จรรโลงชาต ิ เอกราชคงอยูศัตรขูาม 
 เกิดเปนไทยฟนฝาพยายาม   รักษาความเกงกลาสามัคค ี
  เหลาลูกเสือเชื้อไทยใจนักสู  ตองรอบรูทุกอยางทางไลหนี 
 มีความสัตยสจุริตมิตรไมตรี   เพ่ือศักด์ิศรีลกูเสือเชื้อชาตไิทย 
 
 
 

ใบความรู 

                                              เครื่องหมายลูกเสือโลก 
         ลักษณะเครื่องหมาย 
เปนรูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔.๓ ซม. ตามแบบ มีตราเครือ่งหมายหัวลูกศรสีขาว 
บนพ้ืนสีมวง ลอมรอบดวยเชือกสีขาวเปนรูปวงกลมผกูเปนเง่ือนพิรอดอยูเบื้องลาง 

                                                     

                                    ที่มารูปภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc08.jpg 
   เคร่ืองหมายนี้เปนเคร่ืองหมายลูกเสือสามัญรุนใหญที่ไดเขาพิธีประจํากองแลว และติดที่ก่ึงกลาง
กระเปาเสื้อขางซาย          



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 9 
 

หลักสูตร 
     1. แสดงวาเขาใจเรื่องราวตอไปน้ีพอสมควร : 
    1.1 กิจการของคณะลูกเสือแหงชาต ิ
    1.2 กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาต ิ
    1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เปนลูกเสือสามัญรุนใหญ 
     2. ยอมรับและปฏิบตัิตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
     3. เขาใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบตัติามหนังสือคูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของสํานักงาน 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 
     4. กางและรื้อเต็นทที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลกูเสือสามัญรุนใหญอีกคนหน่ึง 
     5. สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลังอยางถูกตอง สําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมคางคืน 
     6. กอและจุดไฟกลางแจง แลวปรุงอาหารอยางเพียงพอสําหรับ 2 คน 
     7. สามารถอานและใชแผนที่ เข็มทิศและรูจักบริเวณที่ตนอยู โดยพิจารณาจากเข็มทิศ 
และสิ่งแวดลอมที่มองเห็นดวยตาเปลา 
     8. สามารถผูกและรูจักประโยชนเง่ือน 10 เง่ือน ตอไปน้ี คือ เง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธิ  
เง่ือนผูกกระหวัดไม เง่ือนบวงสายธนู เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนประมง เง่ือนผูกซุง เง่ือนผูกร้ัง  
เง่ือนปมตาไก และการผูกแนน (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ) 
     9. รูวิธีปฏิบัติเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลในเรื่องตอไปน้ี คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม นํ้ารอนลวก 
เปนลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดตอย ผิวหนังถลอก และเทาแพลง 
     10. รูเรื่องที่พึงระมัดระวงัเพ่ือความปลอดภัยทั่วไป เก่ียวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุนใหญ  
 

เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ 
          เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ 

หมวก ทรงออน ( เบเรห ) มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง เวลา
สวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย  

เสื้อ คอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผาอกตลอด อกเสื้อทําเปนสาบกวาง 3.5 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็ม
ขัด 4 ดุม อกมีกระเปาขางละ 1 กระเปา มีแถบตรงกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุม
ก่ึงกลางกระเปา 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ดานคอกวาง 2.5 ซม.  ปลายมน  มีดุมที่ปลายอินทรธนู
ทางดานคอดานละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทําดวยวัตถุสีนํ้าตาลแก ใหชายเสื้ออยูภายในกางเกง  

ผาผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว  ดานฐาน 100 ซ.ม. ดานตั้ง 75 ซ.ม. สีตามสีประจําภาค
การศึกษา และมีหวงซึ่งไมใชหวงกิลเวลลสวมผาผูกคอ  

กางเกง สีกากี ขาสั้นเหนือเขาประมาณ  5 ซ.ม.  สวนกวางของกางเกงเมื่อยืนตรง หางจากขา
ตั้งแต 8 - 12  ซ.ม. ปลายขาพับเขากวาง 5 ซ.ม.  ผาตรงสวนหนามีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ  
1 กระเปาและมีหูรอยเข็มขัดยาวไมเกิน 6 ซ.ม. กวาง 1 ซ.ม.   

เข็มขัด  หนังสีนํ้าตาล  กวางไมเกิน  3 ซ.ม.  หัวชนิดหัวขัด ทําดวยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอชัยพฤกษ  
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ถุงเทา  ยาว สีกากี พับซอนไวใตเขา ติดพูสีเลือดหมูขางละ 2 พู  โผลออกมาจากขอบถุงเทา
ประมาณ 1/2 น้ิว หรือ 1 ซ.ม.  

รองเทา  หนังหรือผาใบสีนํ้าตาลแกไมมีลวดลาย  หุมสนชนิดผูกเชือก 
เครื่องหมายประกอบเครือ่งแบบลูกเสอื  

 เคร่ืองหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวง วาดวยเครื่องแบบกําหนด 
ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามกับดานฐาน 

 เคร่ืองหมายสังกัด ทําดวยผาสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 7 ซ.ม. กวาง 1.5  ซ.ม. ขลิบริมสีขาว 
มีชื่อกลุม หรือกอง (ชื่อโรงเรียน) สีขาวตดิโคงตามไหลเสื้อขางขวา 

 เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวดานละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว   
มีตัวเลขอารบคิ เลขกลุมสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยูขางบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม.  อยูขางลาง
ติดใตเคร่ืองหมายชื่อกลุมหรือกอง 

กองลูกเสือทีจ่ัดเปนกลุมไมไดใหมีเลขกองอยางเดยีว  
 เคร่ืองหมายหมู  ทําดวยผารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 3.5 ซ.ม. มีรูปสามเหลี่ยม  2 รูป   

สีตามสีประจําหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ ขลบิริมสีเลือกหมู  ติดที่ไหลเสื้อขางซายใตตะเข็บ 
ประมาณ 1 ซ.ม. 

 อินทรธนูสีเลอืดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร “ ล.ญ. ”  ปกดวยดายหรือไหมสีทอง 
ปลาย อินทรธนูมีดุมเชนเดียวกับดุมเสื้อ  ( ดุมทองไมถูกตอง ) 

หมายเหตุ              
1. ถาเปนนายหมูหรือรองนายหมูใหสวมสายนกหวีดเหลืองทบัผาผูกคอ นกหวีดใสกระเปาเสื้อขางซาย 
2. ถาสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษไดใหติดแขนเส้ือขางขวาเรียงเปนสามแถว ถาเกิน 9 วิชา  

ใหติดที่สายสะพายสีเหลอืงขลิบสีนํ้าเงิน 
           เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาเสนา 
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ตัวอยางเครือ่งหมายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาเสนา 

 
 
 
 
 

เคร่ืองแบบเนตรนารีสามัญรุนใหญเหลาเสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางเครือ่งหมายหมูเนตรนารีสามัญรุนใหญเหลาเสนา 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ราชสีหกับหมาปา 

หมาปาตัวหน่ึงออกลาลูกแกะมาได  และกําลังพยายามที่จะนําซากลูกแกะผูนาสงสารนั้น 
กลับไปที่รัง แตโชครายที่มันไปพบกับราชสีหอดโซเขาตัวหน่ึง ราชสีหตรงเขามาแยงลูกแกะน้ันทันที   
ซ่ึงสรางความขุนเคืองใหกับหมาปามากมันตะโกนบอกราชสีหวา  “ทานไมนึกละอายใจบางหรืออยางไร 
ที่ทําตัวเปนเหมือนโจรราย เขาแยงอาหารของขาแบบน้ี” ราชสีหไดฟงดังน้ันก็หัวเราะรา แลวตอบ 
กลับไปวา “ตัวขานะรึ  ที่เจาประณามวาเปนไอโจรราย ฮะ...ฮะ...แลวสิ่งที่เจากระทํามานั้นเลาเรียกวา
ความสุจริตหรอกรึ ขาไมเชื่อหรอกวา คนเลี้ยงแกะจะคิดวาเจาเปนผูบริสุทธิ์  ทั้งๆ ที่เจาขโมยเอาลูกแกะ
ของเขามาเชนน้ี!” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนที่ทุจริต ยากจะหาความยุติธรรมจากผูอ่ืนได 

 
 

นกกา 

รูกันทั่วไปวา นกกาเปนนกขี้ขโมย โดยเฉพาะอาหารแลว นกกาขโมยไดเกงนัก นอกจากนี้ 
นกกายังขี้อิจฉา เห็นนกตัวอ่ืนสวยกวาตน จะเกิดความไมพอใจ โดยเฉพาะนกยูงนกกาไมชอบหนาเลย 

วันหนึ่ง นกกาสํารวจดูขนของตัวเองแลว รูสึกไมพอใจขนสีดําของตน จึงไปเที่ยวหาขนนกยูง 
มาแซมขนของตน เสร็จแลวก็เที่ยวโฆษณาวาตัวเองเปนนกที่สวยงามกวานกใดๆ ในโลก จนเปนที่
สังเวชของนกทั่วไป เพราะนกทั้งหลายเห็นแลว ก็รูวามิใชขนของนกกาจริงๆ แตเปนขนของนกยูง จึงพา
กันมารุมจิกขนที่แซมออกจนหมด มิหนําซํ้ายังจิกขนดําของนกกาออกอีกดวย นกกาจึงเหลือแตตัว
ลอนจอนนาเวทนายิ่งนัก  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ไมฉกฉวยของผูอ่ืน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  2   สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2   ความเขาใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ              เวลา   2  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   

มีความรูและเขาใจเก่ียวกับกิจการของลูกเสือโลก กิจการของคณะลกูเสือแหงชาต ิ 
และบทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือสามัญรุนใหญ  

2. เน้ือหา  
 2.1 กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาต ิ
 2.2 โครงสรางการบริหารงานของคณะลกูเสือแหงชาต ิ
 2.3 บทบาทของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง   

 3.2 ใบความรู  
          1) เรื่อง การลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาต ิ

     2) เรื่อง โครงสรางการบริหารงานของคณะลูกเสือแหงชาต ิ
     3) เรื่อง บทบาทของลกูเสือสามัญรุนใหญ 

 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
       3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาดวยคําถาม ตอไปน้ี 

            -  การลูกเสอืเริ่มตนมาจากประเทศใด 
            -  ลูกเสือไทยกับลูกเสือตางประเทศมีความสัมพันธกันอยางไร 
   (2) ผูกํากับลูกเสือแบงงานใหหมูลูกเสือศกึษาใบความรูตอไปน้ี แลวสงตัวแทนรายงานสรุป

ในกองลูกเสือ 
            - กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาต ิ 
            - โครงสรางการบริหารงานของคณะลูกเสือแหงชาต ิ
         (3) ตัวแทนหมูลูกเสอืนําเสนอ กองลูกเสือซักถามเพ่ือความเขาใจ และผูกํากับลูกเสือชวย

เพ่ิมเติม 
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    (4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันวิเคราะหบทบาทของตนเอง ที่จะสามารถมี
สวนรวมในกิจการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก เชน การรวมกิจกรรมกับลูกเสือตางโรงเรียน    
การรวมกิจกรรมและการประชุมกับลูกเสอืนานาชาติ การรวมงานชุมนุมลูกเสือโลก เปนตน   

    4) ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีเปนประโยชน เรื่องสมญานามของ B.P. 
     - “คันตาไก” แปลวาคนสวมหมวกปกกวาง 
  - “อิมปซา” แปลวา หมาปาที่ไมเคยนอนหลับ 
  - วีรบุรุษแหงเมืองมัฟฟคิง 

   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
    - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเขียนบันทึกความจํา ประสบการณของตนเองใน

บทบาทหนาที่จากการที่เคยเปนลูกเสือสาํรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญ
ประโยชน 

    
   4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 

  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 

  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
           (1) ผูกํากับลูกเสือสุมใหลูกเสือเลาประสบการณของตนเอง 2 – 3 คน ที่เคยปฏิบตัิ

หนาที่ในฐานะลูกเสือสํารอง  ลูกเสือสามัญ  เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน 
โดยเปดโอกาสใหเพ่ือนลูกเสือซักถามและเลาประสบการณเพ่ิมเติมได 

      (2) ผูกํากับลูกเสือสรุปวา “ในฐานะลูกเสือสามัญรุนใหญ ลูกเสือทกุคนก็จะตองมี
บทบาทหนาที่ ที่ตองรับผดิชอบเชนกัน”  

      (3) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือรวมกันศึกษาใบความรูเรื่อง “บทบาทของ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ” และอภิปรายหาขอสรุปในเรื่อง “บทบาทหนาทีข่องตนเองในฐานะเปนลูกเสอื 
สามัญรุนใหญ” ในประเด็นตอไปน้ี และสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 

   - บทบาทหนาที่ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
   - การบริการชวยเหลือโรงเรียนและชุมชน 
   - การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน 
   - การปฏิบัตตินเปนผูมีเกียรติ เชื่อถือได 
  (4) ผูกํากับลูกเสือสุมใหลูกเสือสงตัวแทนรายงานหมูละ 1 ประเด็น ผูกํากับลูกเสือ 

นําอภิปรายใหหมูอ่ืนเพ่ิมเติม ทีละประเด็นจนครบ  
  (5) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปและวางแผนการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ 

ตามบทบาทหนาที่ในฐานะเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ และสงเสริมใหลูกเสือนําไปปฏิบัติจริงใน
ชีวติประจําวัน 
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  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน  
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม ผูกํากับลูกเสืออาจมอบหมายใหหมูลูกเสืออภิปราย       
หรือศึกษาคนควาเพ่ิม และนําเสนอในรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) หรือใชวิธีการนําเสนอ
อ่ืนๆ 
 
5.การประเมินผล 

5.1 ประเมินจากการมีสวนรวมของลูกเสือในการทํากิจกรรมตามที่ผูกํากับลูกเสือวางแผน 
ครบทุกกิจกรรม และการเสนอความคิดเห็นในหมูและกองลูกเสือ 
 5.2 ประเมินจากลูกเสือมีผลการจัดกิจกรรมผานเกณฑระดับดี มีความรูความเขาใจในเนื้อหา 
และมีพฤติกรรมตามจุดประสงค รวมทั้งมีเจตคตทิี่ดีตอกิจการลูกเสือ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

 เพลง 
 ลูกเสือธีรราช 

   เหลาลูกเสือของธีรราช       ทะนงองอาจสืบชาตเิชื้อพงศพันธ 
  สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน          พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอดกาล 
  มีจรรยา รักษาชื่อ                     สรางเกียรติระบือเลื่องลอืตอไปชานาน 
  ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน        พวกเราลวนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย 

 
 เกียรติศักดิล์ูกเสือ 

       ลูกเสือ ลูกเสอื ไวศักด์ิซิลูกผูชาย  ลูกเสือ ลูกเสือ ไวลาย ซิลกูเสือไทย 
  รักเกียรต ิ  รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
        แมลําบากตรากตรํา ก็จะทําใหสําเร็จ       ทํา ทํา ทํา ขาสัญญาวาจะทํา 
       เสียชีพอยาเสยีสัตย  รักชาติใหม่ันไว  ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 

 

 

 



16 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

 

 ใบความรู  
   

การลูกเสือโลกและความความสัมพันธระหวางลกูเสือนานาชาติ 
ภูมิหลัง   
 การลูกเสือเร่ิมตนที่ประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2450 (ค.ศ.1907)  จากแนวคิดของลอรดเบเดน 
เพาเวลล และหนังสือเร่ือง “การลูกเสือสําหรับเด็กชาย” (Lord Baden Powell – “Scouting for Boys)  
ซ่ึงประกอบดวยเรื่องราวท่ีชวนใหเด็กๆเกิดความคิดสรางสรรค รวมกันทํากิจกรรมตามอุดมการณ 
และวิธีการของลูกเสือ กอใหเกิดสันติภาพความเขาใจอันดี และภราดรภาพแหงโลก  

วัตถุประสงค หลักการและวิธีการลูกเสือ 
          การลูกเสือเปนขบวนการทางการศึกษาสําหรับเยาวชน มีวัตถุประสงคในการสรางบุคลิกภาพ 
และพัฒนาการทางสังคมใหกับเยาวชน เพ่ือใหเปนพลเมืองดีของประเทศ โดยใชวิธีการลูกเสือซ่ึง
ประกอบดวย  การยึดม่ันในกฎและคําปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรูโดยการกระทํา 
(Learning by Doing) เนนการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง (Outdoor Activities) การใชระบบหมู  
(Patrol System)  และการสงเสริมความกาวหนาตามวิถีทางของลูกเสือ ดวยหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ (Proficiency Badges)   
          การลูกเสือเปนการอาสาสมัครทํางาน ใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยไมมีการแบงแยก 
กีดกันในเรื่องเช้ือชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไมอยูภายใตอิทธิพลหรือเก่ียวของ 
กับการเมือง ยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณของผูใหกําเนิดลูกเสือโลกอยางม่ันคง    
พันธกิจหลัก  (Mission) 
 พันธกิจหลักของการลูกเสือในการฝกอบรมเยาวชน มี 3 ประการ คือ 
 1. ใหเด็กไดเปนลูกเสือแตเยาววัย  โดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2. ใชวิธีการลกูเสือในการพัฒนาเยาวชน ใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค 4 ประการ คือ 
  2.1 เปนผูที่เชือ่ถือได  
  2.2 สามารถพึ่งตนเองได 
  2.3 มีความรับผิดชอบ 
  2.4 กลาสูงานหนัก   
 3. พัฒนาระบบการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ ในการขัดเกลาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
โดยใชกฎลูกเสือเปนหลัก 
 จากพันธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการนี้ นําไปสูยุทธศาสตรหลัก (Strategy) ที่ใชในการ
พัฒนาการลูกเสือใหตอบสนองสอดคลองกับพันธกิจ 
ยุทธศาสตร  (Strategy) 
 1. ใหเยาวชนไดมีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ 
 2. มีผูใหญเปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
 3. ฝกอบรมลูกเสือชาย-หญิงอยางเสมอภาค ใหเขาใจในสิทธิและหนาที่ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
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 4. ใหทุมเทงานหนัก   
 5. ใชระบบอาสาสมัคร 
 6. องคกรลูกเสือตองปรับตวัใหมีความยดืหยุน  สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน           
 7. ปรับระบบลูกเสือใหเขมแข็ง 
 8. ใชเทคโนโลยีการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการทํางานทันสมัย ทันคน  
และทันตอเหตุการณ 
 9. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เพ่ือรายงานความกาวหนาใหสังคมรับรู 
 10. สรางเครือขายการทํางานรวมกันในองคกรลูกเสือ ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ  
 11. สรางเครือขายการทํางานรวมกับองคกรเอกชนและองคกรเยาวชนอ่ืนๆ 
 12. สนับสนุนใหมีประเทศสมาชิกใหม เขารวมองคการลูกเสือโลก และสงเสริมการเพ่ิมจํานวน
สมาชิกลูกเสือในประเทศ  
 13. จัดตั้งกองทุนเพ่ือหาเงินสนับสนุนกิจการลูกเสืออยางเปนระบบและม่ันคง  
องคการลูกเสือโลก  (WOSM: World Organization of the Scout Movement) 
 การลูกเสือไดเจริญเติบโตและแพรขยายไปทั่วโลก มีสมาชิกกวา 28 ลานคน ใน 160 ประเทศ  
และเขตปกครอง อาณานิคม แควนตาง ๆ ทั่วโลก (ขอมูล พ.ศ.2553)   
 คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบดวยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชิก 12 ประเทศ เลือกตั้ง 
โดยที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก กรรมการลูกเสือโลกอยูในตําแหนงคนละ 6 ป และเลือกตั้งกันเอง 
เปนประธานและรองประธาน กรรมการจะพนจากตําแหนง 6 คน ทุกๆ 3 ป  และเลือกคนใหมเขาแทนท่ี 
โดยวิธีลงคะแนนลับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ซ่ึงมีผูแทนมาจาก 160 ประเทศทั่วโลก โดยปกติ
คณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด  
   อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก มีดังน้ี  

 1. สงเสริมกิจการลูกเสือทัว่โลก  
 2. แตงตั้งเลขาธิการของสํานักงานลูกเสือโลก  
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานลูกเสือโลก  
 4. จัดหาเงินทุนสําหรับสงเสริมกิจการลูกเสือโลก  
 5. พิจารณามอบเครื่องหมายลูกเสือสดุดีใหแกผูที่ไดมีสวนชวยเหลือกิจการลูกเสืออยางดีเดน 

สมัชชาลูกเสอืโลก (World Scout Conference) 
 สมัชชาลูกเสือโลก คือที่ประชุมของผูแทนคณะลูกเสือประเทศตาง ๆ (พ.ศ.2553 มี 160 
ประเทศ)  เปนผูแทนของลูกเสือทั่วโลกประมาณ 28 ลานคน  ประเทศสมาชิกสงผูแทนเขารวมประชุม 
ไดไมเกินประเทศละ 6 คน และตองมาจากองคการเดียวที่เปนผูแทนของแตละประเทศ  
 สมัชชาลูกเสือโลกมีอํานาจและหนาที่ในการรับสมาชิกใหม ซ่ึงตองยื่นใบสมัครและรับรองวา 
จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค และหลักการสําคัญของลูกเสือโลก เปนอิสระไมเก่ียวของกับลัทธิการเมือง
ใดๆ   
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การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก จัดใหมีขึ้นทุก 3 ป  ในแตละครั้งจะมีประเทศตางๆ ขอเปนเจาภาพ
จัดการประชุม และสมัชชาลูกเสือโลกเปนผูคัดเลือกวาจะจัดประชุมที่ประเทศใด ประเทศไทยเคยเปนเจาภาพ
การประชุมครั้งที่ 33 ป พ.ศ. 2536 คร้ังลาสุดเปนการประชุมครั้งที่ 40 จัดที่ประเทศสโลวีเนีย เม่ือวันที่ 11 – 
15 สิงหาคม 2557 คร้ังตอไปเปนครั้งที่ 41 จัดที่ ประเทศอาเซอรไบจาน ป พ.ศ. 2560 

สํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau)   
  ตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการฯ ดูแลการดําเนินงาน
ของประเทศสมาชิก ใหพัฒนาไปตามกรอบนโยบายขององคการลูกเสือโลก และตามมติของที่ประชุม
สมัชชาลูกเสือโลก งานของสํานักงานลูกเสือโลกอาจจําแนกไดดังน้ี  

 1. ใหคําชี้แจงแนะนําแกประเทศสมาชิก และองคการที่เก่ียวของ  
 2.  ชวยเหลือการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือในประเทศสมาชิก  
 3.  จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกและการชุมนุมลูกเสือโลก  
 4.  การเยี่ยมเยีอน และการชวยเหลือโดยตรง  
 5.  การจัดพิมพเอกสารและการคนควา  

 นอกจากสํานักงานลูกเสือโลกแลว ยังมีสาํนักงานลูกเสอืภาคพ้ืนในภมิูภาคทัว่โลก อีก 6 แหง 
ไดแก 
 1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแลนด  
และกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม 
 2. ภาคพื้น ยูเรเชีย (Eurasia) สํานักงานใหญตั้งอยูทีส่าธารณรัฐยูเครน และสํานักงานสาขา  
ที่กรุงมอสโคว  ประเทศรัสเซีย  
 3. ภาคพื้นอินเตอรอเมรกิา (Interamerica) สํานักงานใหญตั้งอยูทีก่รุงซานดิเอโก ประเทศชลิ ี
 4.  ภาคพื้นอาหรับ (Arab) สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต 
 5.  ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) สํานักงานใหญตั้งอยูทีก่รุงไนโรบี  ประเทศเคนยา 
 6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific) สํานักงานใหญตั้งอยูทีก่รุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส 

ความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาต ิ

 กิจการลูกเสือของทุกประเทศยึดม่ันในวัตถุประสงค หลักการสําคัญ และวิธีการของลูกเสือ 
เหมือนกันทั่วโลก ทุกประเทศเขาเปนสมาชิกโดยสมัครใจ และเปนอิสระจากอิทธิพลการเมือง  
มุงพัฒนาเยาวชนดวยรากฐานของอุดมการณลูกเสือ ซ่ึงมีคําปฏิญาณและกฎลูกเสือเปนพ้ืนฐาน  

การชุมนุมลกูเสือโลก (World Scout Jamboree) 
 ริเริ่มโดยลอรดเบเดน เพาเวลล วัตถุประสงคเพ่ือใหลูกเสือนานาชาติไดมาทํากิจกรรมรวมกัน  
การประชุมครั้งแรกจัดที่โอลิมเปย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2463 มีลูกเสือรวมประชุม 
จํานวน 8,000 คน จาก 34 ประเทศ จากน้ันไดมีการประชุมทุก 4 ป โดยเปลี่ยนสถานที่ประชุม 
ไปตามประเทศสมาชิก   มีสํานักงานลูกเสือโลกเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
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 การชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 20 วันที่ 28 ธันวาคม 2545 ถึง 7 มกราคม 2546  ประเทศไทย 
เปนเจาภาพ จัดประชุมที่ชายทะเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง มีลูกเสือชาย–หญิง เขารวมประชุม 
รวม 24,000 คน จาก 147 ประเทศ คร้ังที่ 21 เปนปฉลองอายุ 150 ปของลอรดเบเดน เพาเวลล จัด
ประชุมที่ Hylands Park เมือง Chelmsford ประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2550 มีลูกเสือชาย – หญิงจาก
ทั่วโลก เขารวมประชุมกวา 40,000 คน  คร้ังลาสุดจัดที่ประเทศญี่ปุน เม่ือ 28 กค. – 8 สค. 2558 เปน
คร้ังที่ 23 คร้ังตอไปกําหนดจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 22 กค. – 2 สค. 2562 นับเปนครั้งที่ 24 

สมัชชาลูกเสอืภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟค 
 เดิมเรียกวา  Far East Scout Conference  เปลี่ยนชื่อเรียกเปน Asia – Pacific Regional 
Scout Conference เม่ือพ.ศ. 2513 จัดประชุมคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2501 ที่ประเทศฟลิปปนส ระยะแรก 
มีการประชุมทุก 2 ป ตอมาเปลี่ยนเปนประชุมทุก 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2532  
 คณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนจากประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟค  
ที่มาจากการคัดเลือกจํานวน 10 คน อยูในตําแหนงคราวละ 6 ป ทั้ง 10 คน จะคัดเลือกประธาน 
และรองประธานกันเอง ในการประชุมทุก 3 ป จะมีกรรมการครบวาระ 5 คน และจะมีการเลือก 
กรรมการใหมเขามาทดแทน  โดยมีคนไทยหลายทานที่เคยไดรับคัดเลือกเขาเปนกรรมการ 
 
    โครงสรางการบริหารงานของคณะลกูเสือแหงชาติ 
 
คณะลูกเสือแหงชาติ     
 ตามพระราชบัญญัต ิ ลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกอบดวย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทาง 
การลูกเสือ มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของคณะลูกเสือแหงชาต ิ  

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และมีความเจริญกาวหนา  
ทั้งน้ีเพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง   ดังตอไปน้ี 

 1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 
 2. ใหซ่ือสัตยสุจริต มีระเบยีบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 
 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาต ิ  
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแหงชาต ิ รวมทั้งสงเสริม

และสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิสํานักงานลูกเสือจังหวัด  สํานักงานลูกเสือ 
เขตพ้ืนที่การศกึษาสถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมลูกเสือเปนไป 
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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สภาลูกเสือไทย  
 มีนายกรัฐมนตรี เปนสภานายก และเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิเปนกรรมการ 
และเลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

    (1) วางนโยบายเพื่อความม่ันคงและความเจริญกาวหนาของคณะลูกเสือแหงชาต ิ
    (2) ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
    (3) พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  
    (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่  

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิ
เปนองคกรบริหารของคณะลูกเสือแหงชาต ิมีรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  

เปนประธานกรรมการ และเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ  
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (1) ดําเนินการตามวตัถุประสงคของคณะลกูเสือแหงชาตแิละตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
     (2) สงเสริมความสัมพันธกับคณะลูกเสือนานาชาต ิ
     (3) สนับสนุนและสงเสรมิใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
     (4) สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
     (5) จัดการทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
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(6) ใหความเห็นชอบในการลงทุนเพ่ือประโยชนของสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ 
(7) ออกขอบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตามที่ระบุไวในพระราชบญัญัติน้ี  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกิจการลูกเสือ 
(9) จัดทํารายงานประจําปเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณา  
(10) แตงตั้งทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิ
(11) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามทีค่ณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแหงชาติมอบหมาย 
(12) กํากับดูแล สนับสนุน และสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบาน 
(13) จัดตั้งตําแหนงกิตติมศกัด์ิและตําแหนงอ่ืนใดที่มิไดระบุไวในพระราชบัญญัตน้ีิ 
(14) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

สํานักงานลกูเสือแหงชาติ 
 เปนหนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนนิตบิุคคลและอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธกิาร  

รัฐมนตรีแตงตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธกิารคนหน่ึงทําหนาที่เลขาธกิารสํานักงาน 
ลูกเสือแหงชาต ิ 

มีหนาที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของ 
สภาลูกเสือไทย   รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครองในทรัพยสินของคณะลูกเสือแหงชาติหรือดําเนินการใดๆ 
เก่ียวกับทรัพยสิน 

2. ทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงอ่ืน 
          3. รับผิดชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

4.ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของ 
ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาต ิรวมทั้งถูกตองตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

5. จัดใหมีการฝกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผูบังคับบญัชาลูกเสือและเจาหนาที่ลกูเสือ 
6. จัดทํารายงานประจําปพรอมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
7. จัดใหมีทะเบียนและสถิตติาง ๆ เก่ียวกบัลูกเสือ 
8. ประสานและสงเสริมสํานักงานลูกเสือจังหวัด และสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
9. ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคบัและตามมตขิองคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาต ิ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  

 แตละจังหวัดจัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด สําหรับการจัดระเบียบการปกครอง
ลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนรูปแบบพิเศษ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



22 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

 

คณะกรรมการลูกเสือจังหวดัมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เปนกรรมการและเลขานุการ  

มีอํานาจหนาที่ภายในเขตจงัหวัด ดังตอไปน้ี 
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของทางราชการ 

และคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาต ิ
(2) สงเสริมและสนับสนุนความม่ันคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ 
(3) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยสินในกิจการของลูกเสือจังหวัด 
(5) พิจารณาคําขอการจัดตั้งคายลูกเสือตามมาตรา 32 
(6) พิจารณารายงานประจําปของสํานักงานลูกเสือจังหวดั 
(7) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป 
(8) ใหคําแนะนําผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบตัิงานลูกเสือ 
(9) จัดใหมีทะเบียนและสถติิตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ 
(10) ออกระเบียบปฏบิัตเิก่ียวกับกิจการลูกเสือ เพ่ือความเหมาะสมแกการปกครองในจังหวัด 

ซ่ึงจะตองไมขดัหรือแยงกับกฎหมาย ขอบังคบั และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแหงชาต ิ

(11) จัดทํารายงานประจําปและรายงานทีเ่ก่ียวของกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 
          (12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดมอบหมาย 

(13) ปฏบิัติงานอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติมอบหมาย ใหมีสํานักงานลูกเสือ
จังหวัดอยูในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาเขต1 โดยมีผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาเขต 1 
เปนหัวหนาสาํนักงานลูกเสอืจังหวัด บังคบับญัชาและรบัผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือ
จังหวัด  

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศกึษา   
มีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ และรองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ   
มีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่การศึกษา   ดังตอไปน้ี 
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของ 

ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาต ิ
(2) สงเสริมและสนับสนุนความม่ันคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ 
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมลูกเสือทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยสินในกิจการของลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
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(5) พิจารณารายงานประจําปของสํานักงานลูกเสือเขตพืน้ที่การศึกษาและรายงานให
คณะกรรมการลูกเสือจังหวดัทราบ 

(6) ใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจําป 
(7) ใหคําแนะนําแกผูอํานวยการสถานศกึษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
(8) จัดใหมีทะเบียนและสถติิตาง ๆ เก่ียวกับลูกเสือ 
(9) กํากับดูแล สนับสนุนและสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบานในเขตพื้นที่การศึกษา 
(10) ออกระเบียบปฏบิัตเิก่ียวกับกิจการลูกเสือ เพ่ือความเหมาะสมแกการปกครองในเขตพื้นที่

การศึกษา ซ่ึงจะตองไมขัดแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาต ิ 

มีสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยูในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหัวหนาสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบ  
ตําแหนงลูกเสือ  
 ตําแหนงผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีลําดับ ดังตอไปน้ี 

        (1) ผูอํานวยการใหญ (รมต.กระทรวงศึกษาธกิาร) 
        (2) รองผูอํานวยการใหญ (ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร/เลขาธิการ สพฐ. / เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
        (3) ผูชวยผูอํานวยการใหญ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
        (4) ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) 
        (5) รองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด (รองผูวาราชการจังหวัด) 

(6) ผูชวยผูอํานวยการลูกเสอืจังหวัด (ปลัดจังหวัด) 
(7) ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)  
(8) รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา) 
(9)  ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน (ผูอํานวยการโรงเรียน) 
(10) รองผูอํานวยการลูกเสอืโรงเรียน 
(11) ผูกํากับลกูเสือกลุมลูกเสือ 
(12) รองผูกํากับลูกเสือกลุมลูกเสือ 
(13) ผูกํากับลกูเสือกองลูกเสือ 
(14) รองผูกํากับลูกเสือกองลูกเสือ 
(15) นายหมูลูกเสือ 
(16) รองนายหมูลูกเสือ  

  การแตงตั้งผูบังคับบญัชาลกูเสือใหเปนไปตามขอบังคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

ตําแหนงผูตรวจการลูกเสือ มีลําดับดังตอไปน้ี 
(1) ผูตรวจการใหญพิเศษ (นายกรัฐมนตรี) 
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(2) ผูตรวจการใหญ (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
(3) รองผูตรวจการใหญ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
(4) ผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
(5) รองผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
(6) ผูชวยผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
(7) ผูตรวจการลูกเสือจังหวดั 
(8) รองผูตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(9) ผูชวยผูตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(10) ผูตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
(11) รองผูตรวจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 การแตงตั้งผูตรวจการลูกเสอืและการกําหนดหนาที่ของผูตรวจการลูกเสือใหเปนไป 
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

 ผูตรวจการลูกเสือมีหนาที่ตรวจตรา แนะนํา ชี้แจง และรายงานเพื่อใหการบริหารงาลูกเสือ 
เปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ  

  สภาลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
คณะกรรมการลูกเสืออําเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา 
จะไดมีสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  
และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใช 
มาใชบังคับโดยอนุโลมในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551   
  ในฐานะที่คณะลูกเสือแหงชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT)  
เปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM)  
นอกจากจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องคการลูกเสือโลก 
ไดกําหนดไวอยางเครงครัดแลว คณะลูกเสือแหงชาติยังยึดม่ันในวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ดวย 
 การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเดิมเปนกิจกรรมทางเลือก ตอมาในพ.ศ.2544 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดใหสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนไป โดยกําหนดใหกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน อยู
ในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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บทบาทของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 ผูสมัครเขาเปนลูกเสือสามัญรุนใหญตองมีอายุระหวาง 14 – 18 ป หรือกําลังเรียน 
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 โดยไมจําเปนตองเคยเปนลูกเสือมากอน นักเรียนหญิงที่สมัครเขาเปน
ลูกเสือสามัญรุนใหญใหเรียกวา เนตรนารีสามัญรุนใหญ 
  กิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญใชการฝกอบรมและกิจกรรมเปนระบบหมู  ฝกใหมีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น เปนผูนําในระบอบประชาธิปไตย ฝกการใชชีวิตกลางแจง การผจญภัย ทักษะลูกเสือ ฝกอบรมความรู
พ้ืนฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน โดยมุงพัฒนาลูกเสือซ่ึงอยูในวัยรุนดังนี้ 
 1. พัฒนาความคิดวิเคราะหวิจารณ และความคิดสรางสรรค ใหเปนผูรูจักใชเหตุผล สังเกต 
และสืบคนขอมูล ความเปนจริง และรูเทาทันความเปลีย่นแปลงของโลกปจจุบัน ตลอดจนมีแนวทาง 
ในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวติประจําวนัอยางสรางสรรค 
 2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง 
 3. กลาแสดงออก รักษาสิทธขิองตนเอง ยอมรับสิทธิและคสามคิดเห็นของผูอ่ืน ซ่ึงเปนรากฐาน
ของประชาธิปไตย 
 4. แสวงหาเอกลักษณที่ดีของตนเอง  
 บทบาทหนาที่ของลูกเสือสามัญรุนใหญ อาจสรุปได ดังน้ี 
 1. หนาที่ในการพัฒนาตนเอง 
 2. หนาที่ตอผูอ่ืน ทั้งในโรงเรียน และชุมชนที่ลูกเสืออาศัยอยู ไดแก 

 2.1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ เชน การทําความสะอาด การดูแลความปลอดภัย 
ใหเด็กเล็ก ลูกเสือจราจร การกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ฯลฯ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปญหา และความตองการ 
ที่เกิดขึ้น ในโรงเรียนและชมุชนในขณะนัน้  ลูกเสือตองมีใจพรอมอาสาทุกเม่ือ 

       2.2 กิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาดานตางๆ ที่ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือเห็นควร 
จัดใหมีขึ้น อาจเปนโครงการที่ดําเนินการเอง หรือรวมมือกับผูนําชุมชน หรือหนวยงานราชการ
ซ่ึงเขามาดําเนินโครงการอยูในชุมชนก็ได  ขั้นตอนการดําเนินโครงการมีดังน้ี 

     1) ขั้นวางแผน  เปนการสํารวจขอมูล เขียนโครงการ และกําหนดรายละเอียด 
ที่ตองปฏิบตัิ รวมทั้งการประสานงาน งบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากผูเก่ียวของ 

         2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนการจัดแบงงาน และกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน    
มีรายละเอียดในการปฏิบัติ กําหนดระยะเวลาการทํางาน สถานที่ เครือ่งมือเคร่ืองใช และ
งบประมาณ  

     3) การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ เปนการติดตามดูวามีปญหา อุปสรรคใด 
ที่ตองแกไข ปรับปรุงบาง /การปฏิบัติงานถูกตอง เรียบรอย และเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม /ทุกฝายที่เก่ียวของมีความพึงพอใจและใหความรวมมือมากนอยเพียงใด / ปรับปรุง
โครงการใหเหมาะสม / การเขียนบันทึกและรายงาน 

ตัวอยางกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 
 - ปลูกตนไม      
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 - รณรงครักษาความสะอาด 
  - ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ํา และกําจัดแหลงนํ้าขัง ที่เปนแหลงเพาะพันธุยุง 
    - พัฒนาถนน ทางเขา หมูบาน วัด โรงเรียน และสาธารณสถานอื่น ๆ  
        - ปลูกพืชสวนครวั สมุนไพร 
        - เพาะพันธุปลา เลี้ยงปลาเพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได 
        - เลี้ยงไก เพ่ือกินไข 
        - การกําจัดขยะ อยางครบวงจร 
         ฯลฯ 

 
 เร่ืองที่เปนประโยชน  
 

สัจจะ 

           ณ ปาใหญแหงหน่ึงเปนที่อยูอาศัยของสัตวตางๆ สัตวใหญและแข็งแรงก็ฆาสัตวที่ออนแอกวา
เพ่ือกินเปนอาหาร  สัตวปาที่ออนแอก็อยูอยางไมเปนสุข หวาดกลัวอันตรายอยูตลอดเวลา สิงโต 
ซ่ึงเปนเจาปาเห็นวาสัตวทั้งหลายตางไมมีความสุข จึงเรียกประชุมและขอใหสัตวปาเลิกฆากัน  
กินแตเน้ือของสัตวที่ตายแลวเทาน้ัน สัตวทั้งหลายตางเชื่อฟงและทําตามจึงอยูรวมกันอยางมีความสุข    
 วันหนึ่งมีคนเขามาปลูกบานอยูริมนํ้ากลางปา สัตวปาตางพากันกลัวอีกวาคนจะมาทําราย  
สิงหโตจึงเรียกประชุมเพ่ือชวยกันคิดวาจะทําอยางไรกับคน 
 “บุกเขาไปพังบานเสียก็หมดเรื่อง” ชางพูดพลางยกงวงชูไปมา  
 “อยาเพ่ิงเลยตอนนี้เราตองคอยดูความเคลื่อนไหวของเขากอน” มาเสนอความคิด  
  “ฉันจะพาพวกบุกเขาไปกินคนพวกนั้นใหสาสมกับที่เขามาบุกรุกปาของพวกเรา”    
เสือโครงพูดอยางเดือดพลาน   
 “เรานาจะสงตวัแทนไปบอกใหเขาออกไปเสียจากปา พวกเราจะไดอยูอยางสงบสุข”  
ลิงแนะนําขณะที่มือยังถือกลวยอยู 
 สัตวทุกตวัเห็นดวยกับขอเสนอของลิง สิงหโตจึงรับหนาที่ไปขอรองใหคนออกจากปาไป 
 “เราไมมีที่อยู จึงมาอยูในปา” ชายคนหนึ่งบอก   
 “แตสัตวทั้งหลายกลวัพวกทานจะทํารายเอา” สิงหโตบอก   
 “อยากลัวพวกเราเลย พวกเรามาอยูในปาเพ่ือทํามาหากิน เราจะไมรบกวนและทํารายสัตว  
เราขอใหสัญญา” ชายคนนัน้กลาว   
 สิงโตเห็นวาคาํพูดของคนเหลาน้ันนาเชือ่ถือจึงยินยอมใหอยูในปาตอไป กอนกลับสิงโต 
ไดย้ํากับคนเหลาน้ันวา  “เราขอใหทานรกัษาคําพูดตลอดไป ทั้งคนและสตัวจะไดอยูรวมกันอยางสงบสุข 
ปาแหงน้ีก็จะเปนที่รมเย็นนาอยูตลอดไป”    
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การรักษาคําพูดหรือสัจจะสัญญาทีใ่หไวตอกันเปนสิ่งดี และนํามาซ่ึงความสงบสุข 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  2    สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3   ดีติดดาว                                  เวลา   1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู     

รูจักและเขาใจขอดีของตนเอง ดวยการวิเคราะหจากความเห็นของเพ่ือนๆ  
2. เน้ือหา  

การนําเสนอสิ่งดี ๆ ลักษณะเดน หรือความสามารถพิเศษของตนเองโดยมีเพ่ือน 
ชวยใหความเห็น จะสรางความม่ันใจและรูจักตนเองไดดีที่สุด 
3.ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 กระดาษเอ 4,  สติ๊กเกอรรูปดาว 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4. กิจกรรม 

 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง แจกกระดาษ ขนาด เอ 4 ที่แบงเปน 4 ชอง ใหคนละ 1 แผน  
  2) ลูกเสือแตละคนเขียน ขอดีของตนเอง คนละ 3 ขอ ในกระดาษที่ไดรับ ชองละ 1 ขอ 
ชองที่เหลือใหเขียนชื่อตนเองลงไป 
  3) นํากระดาษมาวางเรียงกัน แจกสติ๊กเกอรรูปดาวใหลูกเสือคนละ 10 ดวง  
  4) ลูกเสือเดินดูกระดาษของหมู ถาเห็นดวยกับขอดีของเพ่ือนขอใด ใหติดดาวลงในชองนั้น 
ติดไดแคชองละ 1 ดวง และตองใชดาวจนหมด ดังน้ันแตละคนตองเลือกใหครบ 10 ชอง 
  5) เม่ือติดเสร็จลูกเสือแตละคนนํากระดาษของตนกลับไปดู แลวเขารวมในกองลูกเสือ                      

  6) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย ในประเด็น “ลูกเสือดูกระดาษของตนเองแลวรูสึกอยางไร  
และไดขอคิดอะไรบาง” และสรุป (สิ่งที่ลกูเสือคิดวาเปนขอดีของตนเอง อยางนอยก็มีเพ่ือนเห็นดวย  
ดังน้ันลูกเสือจึงควรภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาขอดีเหลาน้ันใหมากขึ้น)  

 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล  
สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและกองลูกเสือ 

6. องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรมคือ เขาใจตนเอง และเขาใจผูอ่ืน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 

เพลง  
ดอกบัว 

  ดอกเอย ดอกบัว  ดอกน้ีเพ่ือตัว แลวอยาลืม (ๆ) 
 ขอจงเคียงอยูกับใจ ไวใหดี (ซํ้า)       สดสวยเดนตา ดอกน้ีแหละหนา  แลวอยาลืม (ๆ) 
 ขอจงเคียงอยูคูกับไทย เพ่ือชาติไทย(ซํ้า)  เก็บบวั ใสพาน ตั้งใจอธษิฐาน พุทธองค พุทธองค 
 ขอจงเคียงอยูคูกับเรา  ใหเจริญ  (ซํ้า) 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน   
 

หานกับนกกระสา 
 

 ณ  บึงใหญแหงหน่ึงใจกลางปา  มีหานและนกกระสาเปนเพ่ือนกัน มัน 2 ตัวกําลังเดินทองน้ํา 
หาปลากินเปนอาหาร  โดยไมรูตัวเลยวาภายในพุมไมที่อยูเบื้องหลังของพวกมันนั้น  มีพรานปาคนหน่ึง
ยืนถือปนคอยทาจะยิงพวกมันอยู  หานกมหนากมตากินอยางไมยั้ง ในขณะที่นกกระสาคอยๆ กิน 
อยางไมรีบรอนนัก เม่ือมันหันมาเห็นหานกินเอากินเอา มันก็พูดเตือนขึ้นวา “น่ีทาน กินขนาดนี้  
ระวังบินไมไหวนะ” แตหานไมฟง มันยังคงกินอยางไมคิดถึงอะไรทั้งสิ้น สวนนายพรานพอเห็นนกกระสา
และหานเผลอ เขาก็ยกปนขึ้นตั้งทาจะยิงทันที นกกระสาหันไปเห็นเขาพอดี จึงฉวยโอกาสบินหนีไปได   

ในขณะที่หานแมจะหันมาเห็นนายพรานเหมือนกัน  แตมันก็หนีไมพน  เพราะทองอันหนัก 
ของมันนั่นเอง  ทําใหไมสามารถบินหนีได  มันจึงตกเปนอาหารของนายพรานในที่สุด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ไมวาจะทําอะไร ควรตองคิดถึงและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไวดวย  
ไมควรประมาทหรือพลั้งเผลอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่ 2    สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4   การคบเพ่ือน                 เวลา   1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู   
  ตระหนักถึงความสําคัญของการคบเพื่อน และมีแนวทางในการสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับ

เพ่ือน ทั้งเพ่ือนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ 
 

2. เน้ือหา   
 เพ่ือนมีความสําคัญอยางมากกับคนทุกวยั โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุน การสรางสัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับทั้งเพ่ือนเพศเดียวกันและตางเพศ จะเปนรากฐานสําคญัของการพัฒนาทักษะทางสังคม 
เพ่ือใชในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เลือกคูครองและสรางครอบครัวที่ม่ันคงในอนาคต 

 
3. ส่ือการเรียนรู  
 3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 กระดาษแผนเล็ก และกระดาษสําหรับจดบันทึก 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
               1) ผูกํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุย “เพ่ือนสําคัญอยางไร” 
       2) ลูกเสือน่ังลอมวงเปนหมู แจกกระดาษแผนเล็กคนละ 3 แผน  
      3) ลูกเสือเขียน “คุณสมบัติของเพ่ือนที่ลูกเสืออยากคบดวย” คนละ 3 ขอ ลงกระดาษขอละ  
1 แผน แลวนําไปจัดประเภทติดบนบอรดโดยไมมีการพูดกัน เพ่ือใหเกิดจากการตัดสินใจของตนเอง              
ไมเอนเอียงจากคําพูดคนอ่ืน 
      4) นายหมูรวบรวม และสรุปผล นํารายงานในกองลูกเสือ 
               5) ผูกํากับลูกเสือสุมใหรายงาน 1 หมู หมูที่เหลือใหเพ่ิมเติม เฉพาะสวนที่ไมซํ้ากัน 
               6) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายทีละประเด็น โดยผูกํากับลูกเสือชวยเพิ่มเติมและสรุปวา 
เพ่ือจะใหไดเพ่ือนอยางที่อยากคบ ลูกเสอืควรมีแนวทางในการคบเพื่อนดังน้ี 

     (1) คบใหหลากหลายทัง้ชายและหญงิ เพราะเพ่ือนแตละคนจะมีความแตกตาง 
ทั้งประสบการณ ความคิด ความสามารถ และนิสัยใจคอ ทําใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในทุกดาน 
เปนการพัฒนาทักษะทางสังคม และยังสามารถชวยเหลือเก้ือกูลกันได  
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 (2) เขาใจ ใหเกียรติ และยอมรับเพ่ือนแตละคนอยางที่เขาเปน  
 (3) เอาใจเขามาใสใจเรา ไมทําในสิ่งที่เพ่ือนไมชอบ  
 (4) ซ่ือสัตย จริงใจ  

 (5) ใชการส่ือสารทางบวก โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิเสธและเตือนเพื่อน  
และถาเปนการคบเพ่ือนตางเพศ ลูกเสือควรมีแนวทางเพิ่มเติมดังน้ี 

 (1) คบอยางมีขอบเขตในฐานะเพ่ือน ใหโอกาสในการเรียนรูนิสัยใจคอกันอยาง
เพียงพอ  

 (2) ไมควรสนทิสนมใกลชิดกับใครเพียงคนเดียวเพราะอาจเกิดความเขาใจผิดและ
ปดก้ัน โอกาสท่ีจะคนพบคนที่เหมาะสมจริง ๆ  

 (3) หลีกเลี่ยงการสัมผัส การอยูดวยกันตามลําพัง และการอยูในที่ลบัตา เพราะ
อาจตกอยูในสถานการณทีท่ําใหเกิดอารมณเพศ และนําไปสูการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องเลาที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการเสนอความคิดเห็นในหมูและกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจตนเอง เขาใจเห็นใจผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

 
เพลง 

  มิตรดี 
        มิตรดีเปนที่พ่ึงพา    ไดทุกคราเดือดรอนเศราใจ 
   หาทางขจัดปดภัย     ไมลี้หนีไกลเม่ือยามอับจน 
   มิตรเลวมีแตสอพลอ    ยกยอเพ่ือหวังประโยชนตน 
   หากมีภัยที่ตัวผจญ    ถึงคราอับจนเพื่อนลี้หนีไกล 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน  

  หมีกับคนเดินทาง 

วันหนึ่ง…ชายสองคนอยูในขณะเดินทาง  เม่ือคนทั้งสองไปพบหมีเขา  หมีไมทันไดเห็นชาย 
ทั้งสองแตแรก  ชายคนหนึ่ง  จึงรีบวิ่งหนีไปขึ้นตนไมอยางรวดเร็ว แตชายอีกคนหน่ึงวิ่งไมเร็ว   
เขาจึงรองขอความชวยเหลือ  “ชวยดึงฉันขึ้นไปดวย”  แตชายคนแรกไดปนขึ้นไปอยูบนก่ิงไมสูง ทิ้ง
เพ่ือนของเขา เอาตัวรอดแตลําพัง   

“ฉันจะทําอยางไรดี”  ชายคนที่อยูใตตนไมรําพึง  “ถาฉันวิ่งหนี  หมีมันก็จะตองเห็นฉัน และถา
มันเห็นฉันเขา มันก็คงกัดกินฉันแน” ดังนั้นเขาจึงลมตัวลงนอนกับพ้ืนไมไหวติง  แลวทําเปนตาย  หมี
เดินเขามาใกลและเดินวนเวียนรอบตัวเขา  แลวในที่สุดมันก็ผละไปจากที่น้ัน   

ชายคนที่ปนขึ้นไปอยูบนตนไมจึงไตลงมาหาเขา เอยปากถามเพ่ือนวา “เม่ือก้ี  หมีมันมาอยู 
ใกลๆ กับเพ่ือนมาก  มันพูดวาอะไรบาง”  

 “พูดวา...”  เพ่ือนที่หนีไมทันยังไมทันตอบ  เจาหมีตัวเดิมก็เดินมาใกลแลวตอบแทนวา   
“อยาไดรวมทางไปกับคนที่ทิ้งเพ่ือนในยามที่เพ่ือนประสบอันตรายเปนอันขาด” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เพ่ือนแทตองไมทอดทิ้งกันยามตกทุกขไดยาก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  2  สาระสําคัญของการลูกเสอื 
แผนการจัดกิจกรรมที่  5    วิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น                เวลา   1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู  
  ลูกเสือมีจิตสาํนึกในการปฏิบัตติามวิถไีทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
2. เน้ือหา   
 การปฏิบัตตินตามวิถีไทยแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ลูกเสือควรศกึษา 
และนําไปปฏบิัติเพ่ือใหเกิดสํานึกความเปนไทย 

 
3. ส่ือการเรียนรู    
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน  
 
4. กิจกรรม  
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือจัดสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมการโตวาท ี
 2) ผูดําเนินรายการ ดําเนินกิจกรรมโตวาทีญัตติ “คนไทยเปนสุขไดดวยวิถีไทย 

และภูมิปญญาไทย”  
      - ฝายเสนอและฝายคานตางมีหัวหนา 1 คน และมีผูสนับสนุน 3 คน 
      - ลูกเสือเลอืกกรรมการตัดสิน 3 คน 
 3) หัวหนาฝายเสนอนําเสนอขอมูล 3 นาที และหัวหนาฝายคานนําเสนอขอมูล 3 นาที 
 4) ผูสนับสนุนแตละฝายคนละ 2 นาท ี
 5) หัวหนาฝายเสนอและฝายคานสรุปคนละ1 นาท ี
 6) ผูดําเนินรายการใหกรรมการตัดสินผูชนะการโตวาท ี
 7) ผูกํากับลูกเสือใหขอเสนอแนะและกลาวคําชมเชยลูกเสือ 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5. การประเมินผล    

 สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรม พฤติกรรมการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมูและ
กองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูถงึความสําคัญของการปฏิบตัิตามวิถีไทย
และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
                                                               เมืองกังวล 
    เมืองใดไมมีทหาร  เมืองนั้นไมนานเปนขา 
   เมืองใดไรจอมพารา   เมืองนั้นไมชาอับจน 
    เมืองใดไมมีพานิชเลศิ  เมืองนั้นยอมเกิดขัดสน 
   เมืองใดไรศิลปะโสภณ   เมืองนั้นไมพนเสื่อมทราม 
    เมืองใดไมมีกวีแกว  เมืองนั้นไมแคลวคนหยาม 
   เมืองใดไรนารีงาม   เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ 
    เมืองใดไมมีดนตรีเลศิ  เมืองนั้นไมเพริศพิศมัย 
   เมืองใดไรธรรมอําไพ   เมืองนั้นบรรลัยแนเอย 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน  

  คําบนของนกยูง 

กาลคร้ังหน่ึง  มีนกยูงตัวหน่ึงไมพอใจในน้ําเสียงของมันที่ไมไพเราะเหมือนนกตัวอ่ืนๆ มันจึงบน
กับเทพธิดาจูโนวา “เสียงของขาชางแหบแหงเสียจริงๆ ทานชวยเสกใหขามีนํ้าเสียงที่ไพเราะดวยเถิด  
จะไดเหมาะสมกับความงามของปกและหางของขา” มันพูดพรอมกับรําแพนขนหางของมัน 
ดวยความภาคภูมิใจ 

เทพธิดาจูโนไดฟงจึงตอบวา “ทานมีขนสวยเชนน้ีก็ถือวาโชคดีกวานกชนิดอ่ืนๆ อีกมากมาย  
ยังมีนกอีกหลายชนิดที่ไมมีขนตั้งแตเกิดแมแตเสนเดียว ทานจงจําไววาถึงทานไมมีนํ้าเสียงที่ไพเราะ  
แตทานก็มีขนหางที่สวยงามมาทดแทน ในขณะที่นกที่มีเสียงไพเราะหลายชนิดก็ยังมีขนไมสวยเทาขน
ของทาน ทานก็ควรจะพอใจในสิ่งที่ธรรมชาติไดสรางใหทานมา” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  2   สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  6  เด็กติดเกม                                 เวลา    2   ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู     
  ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกมจากส่ืออีเลคโทรนิกส เชน เกมกด      
วิดีโอเกม  เกมคอมพิวเตอร  เกมออนไลน เปนตน และมีแนวทางในการปองกันการติดเกม 
 
2. เน้ือหา   
  การติดเกมเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน นอกจากเสียเวลา เสียเงิน และเสียสุขภาพแลว         
ยังนําไปสูปญหาอื่นๆ อีก  เชน  ปลูกฝงใหชินชากับความกาวราวรุนแรงจากเน้ือหาในเกม  ซ่ึงนําไปสู
การเลียนแบบและขาดความยับยั้งชั่งใจใชความรุนแรงในการแกปญหาโดยไมรูสึกวาผิด นอกจากนี้ความ
ตองการเงินมาเลนเกม  อาจถูกชักนําไปสูการกระทําผิดอ่ืน เชน ลักขโมย  รีดไถ/ขมขูกรรโชกทรัพยเด็ก
ที่เล็กกวา  ขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ เปนตน  ความตระหนักในเรื่องน้ีและหาวิธีปองกันจะชวย
ลดปญหาจากการติดเกมลงได  

 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง  
  3.2 ใบความรูเรื่อง  เด็กติดเกม 
  3.3 เรื่องสั้นที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
                        (1) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือเตรียมการแสดงบทบาทสมมต ิ
อาการของเด็กติดเกม หมูละ 1 เรื่อง และนําเสนอในกองลูกเสือ 
      (2) ลูกเสือแตละหมูรายงานในกองลูกเสือ 
      (3) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติมในประเด็นตอไปน้ี  
   1) ลักษณะ และพฤติกรรม ของเด็กติดเกม มีอะไรบาง 
       (ใบความรูขอ 2)  
   2) คิดวาจํานวนเด็กติดเกมในประเทศไทยนั้นมีมากนอยแคไหน  
                                   (ใบความรูขอ 1) 
   3) ผลกระทบที่สําคัญตอเด็กติดเกมมีอะไรบาง (ใบความรูขอ 2,4,5) 
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  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
            (1) ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือแตละหมูรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปน้ี  
และสงตวัแทนรายงานในกองลูกเสือ 

  1) อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กและเยาวชนคลั่งไคลในเกม จนพัฒนาไปสู 
การติดเกมในที่สุด (ใบความรูขอ 6) 
          2) ทําไมจึงมีเด็กที่ลองเลนเกม แตไมติด (ใบความรูขอ 7) 
         3) ลูกเสอืคิดวาควรมีแนวทางอยางไรในการเลนเกมอยางสรางสรรค เปน
ประโยชนและไมเกิดปญหาการติดเกมตามมา (ใบความรูขอ 8) 
  (2)  ผูกํากับลกูเสือสุมตัวแทนหมูลูกเสือรายงาน หมูละ 1 ประเด็น ผูกํากับลูกเสือ 
นําอภิปรายใหลูกเสือหมูอ่ืน เพ่ิมเติม และสรุปทลีะประเด็นจนครบ 
 (3) ผูกํากับลกูเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือเขียนคําขวญัการรณรงคแกปญหา  
“เด็กติดเกม”ในโรงเรียน หมูละ 1 คําขวญั เขียนติดบอรดในที่เห็นไดชัดเจน 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีมี่ประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
  
5.  การประเมนิผล 
  สังเกตการณมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกม  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

กฎลูกเสือ 
 นํ้าคางพรมลมเย็นในยามดึก คนึงนึก  กฎลูกเสือเพ่ือปรุงสมอง 

 หน่ึงมีเกียรติ  สองจงรัก ภักดีปอง สามประคองหนาที่  สี่มิตรคน 
 หาสุภาพไมงันงก  หกเมตตา  เจ็ดเชื่อฟง  แปดเริงราอยาสับสน 
 เกาเปนผูมัธยสัไมอับจน   สิบกายตน  ประพฤตชิอบวาจาใจ 

      
ชอมาลี 

   เจาชอมาลีคนดีของพี่ก็มา  สวยจริงหนาเวลาค่ําคืน(ซํ้า)  
  โอจันทรไปไหน ทําไมถึงไมสองแสง  เดือนมาแฝงแสงสวาง  
  เมฆนอยลอยมาบัง (ซํ้า)   แสงสวางก็จางหายไป (ซํ้า)  
  ดอกฟาจะรวงพวงพะยอมโรยรา   ดอกฟาจะโรยเม่ือลมโชยมาถลาลงดิน  
  แมรักเราจะสั้นไมมีเยื่อใย   ดอกฟาพลัดถิ่น  
  ยามสงกลิ่นหอมสลักตรึงใจ   ยังไมทันไรก็รวงโรยรา 
 
ใบความรู  

เด็กติดเกม 

 1.  ขอมูลของศูนยปองกันและแกไขปญหาเด็กติดเกม ระบุวาวัยรุนทีมี่อายุ 12 ปขึ้นไป  
ราว 1,500,000 คนนิยมเลนเกมออนไลนใชเวลาเลนเกมเฉลี่ย 4.5 ชม.ตอวัน เสียเงินกวา 50-300 บาท
ตอครั้ง หรือเฉลี่ยประมาณ 1,114 บาทตอเดือน บริเวณใกลบานมีรานเลนเกมเฉลี่ย 5 ราน ใชเวลา
เดินทางจากบานไปรานเกมไมถึง 10 นาที 
 2. การเลนเกมจึงเปนกิจกรรมทั้งยามวางและไมวางของเด็ก เปนผลใหไมมีกิจกรรมอ่ืน   
ขาดการออกกําลังกาย ไมกินหรือกินอาหารไมเปนเวลา  อดนอน  ขาดการปฏิสมัพันธกับผูอ่ืน   
หนีเรียนไปม่ัวสุมตามรานเกม มีผลกระทบตอการเรียนรู และพัฒนาการในดานตางๆ ทั้งทางรางกาย  
อารมณ  สังคม  ความคิด การตัดสินใจ  เจตคติ  และการแสดงออกทางพฤติกรรม  ทําใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมา  เชน การคิด/การตัดสินใจโดยขาดเหตุผล ไมมีการยับยั้งชั่งใจ  ขาดการควบคุมตนเอง 
และอาจนําไปสูการใชสารเสพติด มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หรือเลียนแบบพฤติกรรมกาวราว 
จากเกมที่มีเน้ือหารุนแรง อาทิ  การตอสู เตะ ตอย ฆาฟน ขมขืน  และการทําลายลางคูตอสู  
เน่ืองจากความชินชา และรูสึกวาความรุนแรงเปนเรื่องปกติ  ไมผิด  เปนตน  มีผลกระทบทําให 
เสียการเรียนและเสียอนาคตในที่สุด 
 3.  ความนิยมอยางมาก ทําใหเว็บไซตเกมออนไลนเปดตวัเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก ป 2547   
มีประมาณ 10,000,000, เว็บไซตพุงสูงขึ้นเปน 75,500,000 เว็บไซตในป 2548 
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 4.  ตวัเลขที่นาตกใจก็คือ ในผูที่ไปขอรับคําปรึกษาทางโทรศัพทกับสถาบันสุขภาพจิตเด็ก 
และวัยรุนราชนครินทร  กรมสุขภาพจิตในระหวางเดือน พ.ย.2547 – เดือน มี.ค.2548 พบวา  
จํานวนเกินครึง่เกิดจากปญหาเด็กประถมและมัธยมทีต่ดิเกม 
 5.  สถิติจํานวนเด็กและวยัรุนที่เคยประสบปญหาในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ เคยถูกรีดไถ 
มีถึง 60,560 คน/เคยถูกทํารายรางกาย 57,606 คน/เปนหนี้รานอินเตอรเน็ต 53,175 คน และถกูบังคับ
ใหทําสิ่งที่ไมอยากทํา  เด็กในสถานพินิจจํานวนมากทําผิดกฎหมายดวยสาเหตุตองการเงินมาเลนเกม 
 6.  ระดับการติดเกม  ของเด็กมีการพัฒนาแบงเปน 3 ระดับคือ 
  6.1  เริ่มชอบ  แรกๆ มักเลนตามเพ่ือน อยากรูอยากเห็นตามวัย เลนเพ่ือสนุก  
ระยะนี้การเรยีนและการดํารงชีวิตยังเปนปกติ ถาไมไดเลนก็ไมเปนไร เด็กบางคนเมื่อหมดความสนใจ
หรือมีสิ่งใหมที่สนใจกวาก็จะเลิกเลนไป 
  6.2  หลงใหลหรือคลั่งไคล  เลนแลวสนุกเพลิดเพลิน เกิดความพึงพอใจ ภูมิใจที่ 
ชนะเกมได มีเพ่ือนที่เลนดวยกัน คุยเรื่องเดียวกัน และเปรียบเทียบกันได เกิดแรงจูงใจใหอยากเลน
ตอไปเรื่อยๆระดับน้ียังเลนยามวางเปนงานอดิเรก การเรียนไมเสีย และชวีิตประจําวันยังเปนปกติ  
เด็กกลุมน้ีมีจํานวน รอยละ 10 ของเด็กทั่วไป 
  6.3  ติดเกม  เปนระยะที่พัฒนาจากเลนเรื่อยๆ เปนเลนประจํา จนเปนความเคยชิน  
ปลีกตวัไดเม่ือไหรก็จะเลนเกมในที่สุดก็เลนเกมไมสนใจอยางอ่ืน หมกมุนอยูกับเกมทั้งวัน หนีเรียน 
และมีผลกระทบตอรายกาย และจิตใจ ไดแก กินขาวไมเปนเวลา ขาดการออกกําลังกาย นอนดึก   
หรือนอนไมหลับเลย ในความคิดจะมีแตเรื่องเกม มองเห็นภาพในสมองของตนเอง พยายามเลนพนัน 
ในเกม กาวราวกับพอแม เปนตน ระดับน้ีมีจํานวนรอยละ 5 ของเด็กทั่วไป  พบวาเด็กติดเกมอายุ 
นอยที่สุดคือ 6 ป 
 7.  อยางไรก็ตามยังมีเด็กที่เลนเกมแตไมติด  เปนเพราะเด็กเหลาน้ัน เปนผูมีวนัิย คือ การไมทํา
ในสิ่งที่ไมควรทําและเปนผูมีความรับผิดชอบ คือ การทําในสิ่งที่ควรทํา ซ่ึงมีรากฐานมาจากการคิด  
และตัดสินใจอยางมีเหตุผล การรูจักยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง รวมทั้งการจัดการเวลาอยางเหมาะสม
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 8.  แนวทางการเลนเกมอยางสรางสรรค 
  8.1  กําหนดเวลาทีเ่หมาะสมจํากัดเวลาในการเลน และตองไมเกินเวลาทีต่ั้งใจไว 
  8.2 เลือกเลนเกมที่สรางสรรคไดฝกประสาทสัมผัสหลายดาน ฝกสมอง ฝกการแกไข
ปญหาที่เปนขัน้ตอน เกมฝกฝนความรูและคุณธรรม  เกมที่ตองเคลือ่นไหวเนนการออกกําลัง เน้ือหา 
และรายละเอียดของเกมเหมาะสมกับวัยไมมีเน้ือหาที่รุนแรง 
  8.3  ใหความรูสึกผอนคลาย สนุกสนาน ไมเครียดหรือหมกมุนกับการเอาชนะ 
  8.4 เกมที่เลนพรอมกัน 2 คนขึ้นไป จะชวยใหมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ไมแยกตัว  
และชวยกันควบคุมเวลาได 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
       คําแนะนําประหลาด !!! 

 ชายเรรอนคนหน่ึง เดินทางไปเรื่อย ๆ ตามเมืองตาง ๆ เม่ือผานมาถึงเมืองหน่ึง จึงเขาไป 
ในตลาดเพื่อหาซ้ือขาวของ เขาไมทันเห็นสุนัขที่เรรอนอยูในตลาดและถูกสุนัขกัดที่นองจนเปนเเผล 
ขนาดใหญ พอคาขายขนมปงเห็นเขาจึงใหคําแนะนําวา “ทานตองเอาขนมปงชุบเลือดจากเเผล  
เเลวนําไปใหสุนัขตวัน้ันกิน เเผลของทานจึงจะหายไดเเละไมเปนพิษ”  
 เเตชายเรรอนกลับยิ้มเเลวกลาววา “ถาทําเชนนั้น สุนัขทุกตวัในเมืองก็จะมากัดขาเปนเเน  
เพราะรูวา เม่ือกัดขาเเลวจะไดกินขนมปง” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ถาใชเงินซ้ือศัตรู มีเเตจะไดศตัรูมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

นักโทษประหารกับมารดา 

 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว มีเด็กคนหน่ึงขโมยหนังสือของเพ่ือนกลับมาบาน แมของเขาเห็นเขา
แทนที่จะหามปรามและสั่งใหนําไปคืน กลับกลาวชมเชยวาลูกของตนนั้นเกง  
 เด็กคนนั้นจึงรูสึกภูมิใจ และคอยลักเล็กขโมยนอยเอาของ ของผูอ่ืนมาใหแมอยูเรื่อยๆ  
แมของเขาก็แสดงความพอใจทุกคร้ัง 
 คร้ันโตเปนหนุมเขาไดเขาไปขโมยของในบานหลังหน่ึง และพลั้งมือฆาผูเปนเจาของบานตาย 
 เม่ือเจาหนาที่บานเมืองจับตัวไดจึงถูกตดัสินใหประหารชีวิต ขณะที่กําลังถูกนําตัวไปประหาร  
ผูเปนแมไดรองไหฟูมฟายวิ่งตามลกูไปอยูขางๆ  พรอมกับครํ่าครวญวา  
 “โธลูกเอย ทําไมเจาถึงทําผิดคิดรายถึงเพียงนี้” 
 นักโทษผูเปนลูกชายจึงกลาวกับแมวา “แมอยารองไหเลย ตอนที่ผมเปนเด็ก เที่ยวลักขโมย 
ของผูอ่ืนมาให ถาแมดุดาสั่งสอนแทนที่จะชมเชยใหทาย วันนี้ผมก็คงไมตองถูกประหาร” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  รักวัวใหผูก รักลูกใหตี อยากใหลูกใหดี ตองอบรมสั่งสอน 
 

 

 

 
      

 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 39 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่ 3   คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7    ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ                          เวลา   2   ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู   
ยอมรับ และปฏิบัตติาม คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ และนําไปปฏบิัติในชีวติประจําวัน 
 

2. เน้ือหา 
2.1 ความหมายของคําปฏญิาณ และกฎของลูกเสือ  
2.2 วางแผนนําคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ไปใชในชีวติประจําวัน 
2.3 การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 
 

3. ส่ือการเรียนรู  
 3.1 แผนภูมิเพลง,  เกม 
 3.2 ใบความรู เรื่อง คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือทบทวนคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  
    (2) ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรู และแบงงานใหหมูลูกเสือวิเคราะห ความหมาย  

การกระทําที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัตติามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในเรื่องตอไปน้ี 
    1) ความจงรักภักดีตอชาต ิ   
    2) ความรักและศรัทธาในศาสนา 
    3) ความจงรักภักดีตอสถาบนัพระมหากษัตริย 
    4) การชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ       

  (3) ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือรายงาน ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายใหหมูอ่ืนๆเพ่ิมเติม  
ผูกํากับลูกเสือชวยเพิ่มเติมจนครบ 
  (4) ผูกํากับลกูเสือใหกองลูกเสือรวมกันจัดทําตารางกิจกรรมวันสําคญัของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และกําหนดเปนแผนงานของกองลูกเสือ วาจะทํากิจกรรมอะไรบางในวันสําคญัแตละวัน 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน  
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      (1) ผูกํากับลูกเสือใหกองลูกเสือกําหนดการปฏิบัติในวันสําคัญ ตามแผนงาน 

ที่ไดกําหนดไวในกิจกรรมครั้งที่ 1 และบนัทึกไวเปนหลักฐาน 
      (2) ผูกํากับลูกเสือใหกองลูกเสือรวบรวมผลการปฏิบตัิ แลวนําออกเผยแพร 

ตามสื่อตางๆ ของโรงเรียน หรือในโอกาสที่เหมาะสม 
       4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
   

5. การประเมินผล   
สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และกองลูกเสือ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 

เพลง 
     กฎลูกเสือ 

กฎที่หน่ึง  พึงจําใหดี ลูกเสือตองมี เกียรติเชื่อถือได 
กฎที่สอง  น้ันรองลงไป ตองภักดี ในผูมีพระคุณ 
กฎที่สาม  น้ันบําเพ็ญบญุ ชวยเหลือเก้ือกูล ผูอ่ืนเรื่อยไป นะเธอ อยาลมืๆ  (ซํ้า) 
กฎที่สี่ ที่น้ีนาคิดน้ีจะเปนมิตรกับคนท่ัวไป 
กฎที่หา  ทานวาเอาไว มารยาทนั้นไซรดัดใหงามๆ 
กฎที่หก  นรกไมตามเพราะน้ําใจงามกรุณาสัตวมัน นะเธอ อยาลมืๆ  (ซํ้า) 
กฎที่เจ็ด  จงเชื่อฟง ในคําสั่งโดยดุษฎี 
กฎที่แปด  ยิ้มๆไวซี ลูกเสือไมหนีตอความลําบาก 
กฎที่เกา  ออมไวยามยาก  จะไมลําบาก  เงินทองมากมี 
กฎที่สิบ  ประพฤติความดีทั้ง  กาย วจี มโน พรอมกัน นะเธอ อยาลมืๆ  (ซํ้า) 
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  คําขวัญลูกเสือ 
  เกียรติคุณลูกเสือ    เราจะเทิดเหนอืดวงฤทัยเรานั่น 
  เราม่ันในคําขวัญ    เสียชีพอยาเสยีสัตยไวจนวนัตาย 
  เรานั้นประพฤติตนสมกบัที่เราเปนลูกผูชาย ไวลาย ไวลาย ลูกเสือไทย 
  กลาหาญ การชวยเหลือนานา            เมตตาโดยไมเลือกวาใคร 
  เปนมิตรเปนมิตรที่ดีของคนทั่วไป          รวมจิตรวมใจสามัคคีมีวัฒนธรรม 
 

เกม  
  สงไมงาม 

วิธีเลน 
 1) ลูกเสือแตละหมูเขาแถวตอน โดยมีจํานวนคนในแตละหมูเทากัน แตละแถวใหอยูหางกัน 
ประมาณ 2 เมตร  แจกไมงามใหคนอยูหัวแถว โดยวางไวที่ดานหนา 

2) ลูกเสือทุกคนน่ังลง  เม่ือไดยินสัญญาณ ใหคนแรกสงไมงามขามศีรษะของตนเอง 
ใหคนที่อยูดานหลังรับและสงตอไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทาย 

3) คนสุดทายเม่ือไดรับไมงามแลวใหถือไมงามตั้งขึ้น หมูใดเสร็จกอนจะเปนผูชนะ 
 

 

ใบความรู      
คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนลูกเสือสามัญรุนใหญ 

คําปฏิญาณ  คือ  การใหคําม่ันสัญญาวาจะประพฤติปฏบิัตติามสิ่งที่พูดดวยความเตม็ใจ  กอนที่ลูกเสือ
จะกลาวคําปฏิญาณตองขึน้ตนวา  "ขาสัญญาวา" แลวจึงตามดวยคําปฏิญาณ 
กฎ คือ หลักเกณฑที่ลูกเสือตองยึดเปนหลักปฏิบตัิอยูเสมอ    

คําปฏิญาณลกูเสือสามัญรุนใหญ มี 3 ขอ ดังน้ี 
 ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา 
 ขอ  1  ขาจะจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย (ลูกเสือจะตองมีความศรัทธา เชื่อม่ันใน
ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริยของตน  เคารพเทิดทูนทั้ง 3 สถาบันดวยความซื่อสัตย) 
 ขอ  2  ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ (ลูกเสือจะตองประพฤตปิฏิบตัตินใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
ในทุกโอกาส  ทุกสถานการณ  เทาที่จะทาํได  โดยเริ่มตั้งแตครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก) 

 ขอ  3  ขาจะปฏิบัตติามกฎของลูกเสือ (ลูกเสือตองปฏิบัตตินตามกฎ 10  ขอ ของลูกเสือ ซ่ึงเปน
หลักยึดเหนี่ยวใหลูกเสือปฏบิัติแตสิ่งดีงาม) 
ลูกเสือควรปฏิบัติตอชาติ ดังน้ี 
 1)  ประพฤตตินเปนพลเมืองดีหม่ันศึกษาหาความรูใสตัว 
 2)  ไมประพฤติตนผิดตอขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และกฎหมายของบานเมือง 
 3)  เปนผูประกอบอาชีพสุจริต  มีความซ่ือสัตย 
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 4)  รักและหวงแหนแผนดินถิ่นเกิดของตน  เปนผูเสียสละและกลาหาญ 
ลูกเสือควรปฏิบัติตอศาสนา  ดังน้ี 
 1)  ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือดวยใจบริสทุธิ ์
 2)  ปฏิบัตติามคําสอนของศาสนาทีต่นนับถือ 
 3)  ไมแสดงอาการลบหลูศาสนาอ่ืน 
 4)  ละเวนการประพฤติชัว่กระทําแตความดี 
 5)  เขารวมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอันควร 
ลูกเสือควรปฏิบัติตอพระมหากษัตริย  ดังน้ี 
 1)  แสดงความเคารพตอพระมหากษัตรยิและพระบรมฉายาลกัษณ 
 2)  ไมกระทําการใดๆ  ที่จะสงผลใหเสื่อมเสียพระเกียรติคุณ  และตองชวยปองกัน ไมใหคนอ่ืน
กระทําดวยเชนกัน 
กฎของลูกเสอืสามัญรุนใหญ  มี  10 ขอ ดังน้ี 
 ขอ 1  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถอืได (ยึดม่ันในความซื่อสัตย  ปฏิบัตติามคําม่ันสัญญา  กระทําตนให
เปนที่เชื่อถือและไววางใจได) 
 ขอ 2  ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริยและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ                    
(ปกปองสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย และยึดม่ันในความซื่อสัตย  กตัญูตอผูมีพระคุณทุกทาน) 
 ขอ 3  ลูกเสือมีหนาที่กระทาํตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน (พรอมอยูเสมอที่จะบําเพ็ญ
ประโยชน  และเปนที่พ่ึงแกผูอ่ืนได) 
 ขอ 4  ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน  และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทัว่โลก (มีใจโอบออมอารี มีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผแกทุกคน  โดยไมเลือกเช้ือชาต ิ ศาสนา  และปฏิบตัิตอเขาเหมือนญาติพ่ีนอง) 
 ขอ  5  ลูกเสือเปนผูสุภาพเรยีบรอย (เปนผูมีกิริยาวาจาสุภาพ  ออนโยน ออนนอม มีความสัมมาคา
ราวะตอบุคคลท่ัวไป) 
 ขอ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว (มีใจเมตตากรุณา สงสารสัตว  ไมรังแกหรือทรมาน
สัตว  หรือเม่ือพบสัตวบาดเจ็บตองใหการชวยเหลือ ) 
 ขอ 7  ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดา  มารดา และผูบังคบับัญชาดวยความเคารพ (ปฏิบัตติาม
คําสั่งสอน  คาํชี้แนะของบดิามารดา  ครูอาจารย และผูบังคับบญัชาดวยความเต็มใจ และเคารพ) 
 ขอ 8   ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก (มีความราเริง ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ
ถึงแมจะตกอยูในความยากลําบาก  ก็จะไมแสดงอาการยอทอใหเห็น) 
 ขอ 9  ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ (รูจักประหยัดทรัพยทั้งของตนเองและผูอ่ืนไมสุรุยสุราย) 
 ขอ 10  ลูกเสอืประพฤตชิอบดวยกาย วาจา ใจ (รูจักสํารวม  และระวังกาย  วาจา  ใจ ไมใหมี
ความอิจฉาริษยา  มีความบริสุทธิใ์จตอทุกคน) 
คติพจนและคําขวัญ ของลูกเสอื 
 คติพจน และคําขวัญ เปน คําพูดหรือขอความที่เปนคติสอนใจใหยึดถือปฏิบัต ิ เพ่ือประโยชน
ของตนเองและสวนรวม  
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คําขวัญลูกเสือ 
 "เสียชีพอยาเสียสัตย" มีความหมายวา ใหลูกเสือรักษาความซื่อสัตย จะไมยอมละความสตัย
ถึงแมจะถูกบบีบังคับจนเปนอันตรายถึงแกชีวติก็ตาม 

คติพจนลูกเสือสามัญรุนใหญ    
 มองไกล (Look wide) หมายถึง การมองใหกวางและไกล ฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่ง
ตางๆ วาผลจากการกระทําภารกิจของตน อาจสงผลกระทบถึงภารกิจอ่ืน บุคคลอ่ืน จะประสบผลดี 
ผลเสียตอองคกรสวนรวมหรือไมอยางไร วิเคราะหและสามารถกําหนดทิศทางเปาหมาย วางแผนได
อยางถูกตอง ชัดเจน  
 
เร่ืองที่เปนประโยชน   

  เพ่ือนทรยศ 

สุนัขจ้ิงจอกกับลาเปนเพ่ือนกัน  มันสัญญากันวาจะคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือยามมีภัย  
วันหนึ่งขณะที่สัตวทั้งสองตัวออกไปลาเหยื่อดวยกัน  สุนัขจ้ิงจอกเหลือบไปเห็นสิงโตตัวหน่ึงกําลังเดินตรงมา  
มันรีบบอกลาวา  “ลาเพ่ือนรัก ทานรออยูที่น่ีกอนนะ ขาจะอาสาเดินไปเจรจาผูกมิตรกับสิงหโตตัวน้ันเสียกอน 
พวกเราจะไดปลอดภัย” วาแลวสุนัขจ้ิงจอกก็เดินตรงเขาไปหาสิงหโต มันบอกกับสิงโตวาถาสิงโต 
ปลอยมันไป  มันจะลอลวงลามาใหกินอยางสะดวกสบาย ไมตองวิ่งไลจับใหเหน่ือย   

ในที่สุดลาก็ตกเปนเหยื่อของสิงหโต  พอกินเสร็จ  สิงโตก็หันมาตะปบสุนัขจ้ิงจอกกิน 
เปนอาหารอีกตัวหน่ึง กอนตายสุนัขจ้ิงจอกก็พูดเปนเชิงตัดพอวา “ทานไมนาทรยศกับขาเลย”  
สิงหโตหัวเราะกอนจะตอบวา 
 “ทีเจายังทรยศกับลาที่เปนเพ่ือนของเจาได ทําไมขาจะทรยศตอเจาไมได” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  บุคคลที่ไรสัจจะ อยาพึงหวังสัจจะจากผูอ่ืน 

 
เร่ือง  ลิงกับสุนัขจิ้งจอก 

มีลิงหางดวนตัวหน่ึง เห็นสนัุขจ้ิงจอกมีหางเปนพวงสวยก็นึกอยากจะมีหางสวยงามบาง จึงไปถาม
สุนัขจ้ิงจอกวา “ขาอยากมีหางสวยเชนทานบาง ทานจะมีวิธีแนะนําขาบางไหม” สุนัขจ้ิงจอกไดยินลิงหางดวน
พูดเชนนั้น ก็นึกขําในความไมเจียมตัวของลิง มันจึงแกลงบอกลิงวา “ไมยากหรอก เพียงแตทานใหเพ่ือนๆ ลงิ
ของทานชวยกันดึงหางใหทานทุกวัน ไมนานหางของทานก็ยาวสวยเองแหละ”  

ลิงหางดวนผูโงเขลาไดยินก็ดีใจ  มันรีบระดมเพื่อน ๆ ลิงจํานวนมากใหมาชวยกันดึงหางของมัน 
พรอมกับบอกวา “ดึงใหเต็มแรงเลยนะ พรรคพวก” บรรดาเพื่อนลิงจึงพากันดึงหางที่มีอยูเพียงนอยนิด 
ของลิงโงสุดแรงเกิด ทําใหหางของลิงผูไมเจียมตัวขาดออกทันที สรางความเจ็บปวดใหมันอยางแสนสาหัส 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  3   คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8   ความซื่อสตัยสุจรติ     เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู  

ลูกเสือแสดงออกถึงความเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต  
 

2. เน้ือหา  
ความซ่ือสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง ลูกเสือจึงตองหม่ันอบรมและฝกฝน ใหเกิดมี

ขึ้นในตนเอง  ตามคําขวัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานให
ลูกเสือวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” 

  
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง        

3.2 เรื่องที่เปนประโยชน  
 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรยีนรู 
     ผู กํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือแตละหมู เขียนบทละครสั้น ที่แสดงออกถึง 
ความซื่อสัตยสุจริต หมูละ 1 เร่ือง ทําการซอมเพ่ือแสดงในกองลูกเสือคาบตอไป โดยใหเวลาเตรียม 
ประมาณ 30 นาที และเวลาในการแสดงหมูละไมเกิน 5 นาที (ตัวอยางเชน เก็บกระเปาสตางคได
แลวคืนเจาของ การรักษาคําพูด/คําม่ันสัญญา ไมโกหกหลอกลวง การไมเอาเปรียบคดโกงผูอ่ืน การ
ตรงตอเวลา การรักษาระเบีบบวินัย ไมลอกขอสอบ ไมรับเงินสินบน และประกอบอาชีพสุจริต เปน
ตน) 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเร่ืองที่มีประโยชน  
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) หมูลูกเสือใชเวลาแสดงหมูละไมเกิน 5 นาที 
    (2) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็นตอไปน้ี และสรุปวา 

         -  จากละครสั้นทั้ง 4 เรื่อง ลูกเสือคิดวาคําวา “ซ่ือสัตยสุจริต “ มีความหมายอยางไร 
(การประพฤตปิฏิบตัใินทางที่ถูกตองตามความเปนจริง ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งตอตนเอง ผูอ่ืน  
และหนาที่การงาน) 

         - เหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 จึงใหความสําคัญกับ 
ความซ่ือสัตยมากโดยถึงกับพระราชทานคําขวัญลูกเสือไทยวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” (ความซ่ือสัตย
สุจริตเปนรากฐานของความดีทุกอยาง เราจะทําดีไมไดเลยถาปราศจากความซื่อสัตยสุจริต)  
   - ถาสมาชิกในหมูลูกเสือเปนคนไมซ่ือสัตย โกหกหลอกลวงไมรักษาสัญญา  
ไมรักษากฏระเบียบ หมูลูกเสือน้ีจะเปนอยางไร (จะขาดความสัมพันธที่ดีในหมู ทํางานหมูไมสําเร็จ ไม
เปนที่ยอมรับของลูกเสือหมูอ่ืนและครูอาจารย) 

  -  ลูกเสือไดขอคิดอะไรบางจากกิจกรรม และจะนําไปใชในชวีิตประจําวันอยางไร (ควร
เปดกวางใหลกูเสือออกความเห็น) 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีมี่ประโยชน  
  5) พิธีปดประชมุกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5. การประเมินผล   

สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  และการแสดงความคิดเห็นในหมูและกองลูกเสือ 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค รับผิดชอบตอตนเองลสังคม ตระหนักถึงความสําคญั
ของความซื่อสัตยสุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 



46 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
 เพลง 

         ความซื่อสัตย 

  ความซ่ือสัตยเปนสมบัตขิองคนดี        หากวาใครไมมีชาติน้ีเอาดีไมได 
 มีความรูทวมหัวเอาตวัไมรอดถมไป         คดโกงแลวใครจะรับไวใหรวมงานเอย 
  ใครไมซ่ือเปนเสียชื่อเหม็นร่ําไป          จะยากจนเทาใดม่ันไวความดีน้ีเอย 
 จงอยาเสียชื่อเสียงเพราะเพียงความโลภนี้เลย     แมตายแลวเอยจะเสวยผลบาปโลกันต 
  ความซ่ือสัตยเราตองหัดใหมันมี          อยากจะเปนผูดีสิ่งน้ีตองมียึดม่ัน 
 ชื่อจะหอมจะหวลทวนลมไปชั่วนิรันดร          ถึงกายสูญพลนัชื่อเสียงนั้นมิดับตามไป  

 
 
 

                 ความเกรงใจ 

ความเกรงใจเปนสมบัตขิองผูดี  ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ 
เกิดเปนคนถาหากไมเกรงใจใคร    คนนั้นไซรไรคุณธรรมประจําตน 
 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน   

  เตากับนกอินทรี 
 

เตาตัวหน่ึงรูสึกเบื่อที่ไดแตคลานอยางเชื่องชาอยูบนพ้ืนดิน จึงไดรองบอกสัตวปกทั้งหลายวา  
ถามีผูใดสามารถพามันขึ้นไปชมโลกเบื้องบนได  มันจะมอบทรัพยสมบัติมหาศาลที่ซอนเอาไวใหทั้งหมด 
 นกอินทรีเปนผูที่มีอุงเล็บอันแข็งแรง จึงตกลงใจที่จะพาเตาบินขึ้นไปบนทองฟา  เม่ือมันไดลอย
เลนลมอยูบนทองฟาจนพอใจแลว  นกอินทรีก็พาเตากลับลงมาถึงพ้ืนอยางปลอดภัย  พรอมกับทวง
รางวัล แตเจาเตากลับตอบดวยเสียงออมแอมวา “ฉันไมมีทรัพยสมบัติใดจะมอบใหหรอกที่พูดออกไปก็
เพียงแตตองการจะไดขึ้นไปบนทองฟาบางเทาน้ัน” ดังน้ัน  นกอินทรีจึงตะปบเจาเตาลอยขึ้นไปจนสูงจาก
พ้ืนดินอีกคร้ัง แลวปลอยรางเตาตกลงมาที่พ้ืนสิ้นใจตายในที่สุด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความทะเยอะทะยานและการเสียสัตย  นํามาซ่ึงผลรายในภายหลัง 
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 นก สัตวปา กับคางคาว 

 
คร้ังหน่ึงนานมาแลว  ในสมัยที่คางคาวยังสามารถบินออกไป หากินในตอนกลางวันได   

เกิดเหตุการณทะเลาะเบาะแวงกันระหวางฝูงนกและสัตวปาจนลุกลามกลายเปนสงคราม   
โดยที่ฝูงคางคาวไมไดเขารวมกับฝายใดมันประกาศวางตัวเปนกลาง  

ผลการตอสู ปรากฏวาฝายสัตวปามีชัยเหนือฝายนก  คางคาวเห็นเปนโอกาสเหมาะ 
จึงสมัครใจเขารวมอยูกับฝายสัตวปาผูชนะทันที   

ตอมาไมนาน ฝูงนกทั้งหลายตางรวมตัวกันอยางแข็งขัน  และเขาจิกตีฝูงสัตวปา 
จนแตกกระเจิง  และสามารถชิงชัยชนะกลับคืนมาได  เม่ือฝูงคางคาวเห็นฝายสัตวปาพายแพ   
ก็ขอเปลี่ยนมาเขารวมกับฝูงนกแทน  แตฝูงนกกลับขับไลคางคาวออกไปดวยความรังเกียจ 

ในที่สุด  คางคาวก็ถูกสัตวตาง ๆ ขับไล  จนตองคอยหลบซอนตัวในยามกลางวัน   
และออกหากินในเวลากลางคืน  จวบจนทุกวันนี้ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูที่ไมซ่ือสัตยตอผูอ่ืน จะถูกทอดทิ้งในที่สุด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  3   คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  9    ความเปนสุภาพบุรุษและสภาพสตรี           เวลา   1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   

เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรีไดอยางเหมาะสม  
2. เน้ือหา   

ความเปนสุภาพบุรุษและสภุาพสตรี อยูที่ความภูมิใจในคุณคาของความเปนมนุษย 
และเพศของตน ซ่ึงขึ้นกับวาตนเองไดสรางคุณคาไวมากนอยแคไหน คุณคาที่สําคัญ 
ประกอบดวย รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ใหเกียรติผูอ่ืน รักษาเกียรติตนเอง เสียสละ  
และมีความรบัผิดชอบ ซ่ึงเนื้อหาทั้งหมดลวนเปนสิ่งที่ระบุไวในคําปฏญิาณและกฎของลูกเสือทั้งสิ้น 

3. ส่ือ วัสดุอุปกรณ  
 3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 กระดาษแผนเล็ก และกระดาษสําหรับการเขียนบนัทึก 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน  

4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง ผูกํากับลูกเสือแจกกระดาษแผนเล็ก คนละ 2 แผน 
  2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเขียน “คุณสมบัติทีส่ําคัญของสุภาพบุรุษ”  

และ “คุณสมบตัิที่สําคัญของสุภาพสตรี” อยางละ 1 ขอ ลงกระดาษแตละแผน 
 3) นายหมูรวบรวม จัดลําดับคุณสมบัตทิีส่ําคัญ ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ฝายละ 4 ขอ 
 4) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายคุณสมบัติแตละขอวามีความสําคัญอยางไร 
 5) ผูกํากับลูกเสือใหสมาชิกออกเสียงเลือกคุณสมบัติทีส่ําคัญที่สุด ฝายละ 3 ขอ 
 6) ผูกํากับลูกเสือใหสมาชิกออกเสียง เลือกคุณสมบัตทิีส่ําคัญที่สุดจากฝายละ 3 ขอ 

ใหเหลือเพียงฝายละ 2 ขอ 
 7) นายหมูนําผลการออกเสียงทั้ง 2 คร้ัง รายงานในกองลูกเสือ   
 8) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็นตอไปน้ี และสรปุ  

    (1) คําปฏิญาณและกฎลูกเสือขอใดบางที่สื่อความหมายถึงคุณลักษณะของความเปน
สุภาพบุรุษ สภุาพสตรี (คําปฏิญาณ ทั้ง 3 ขอ และ กฎลูกเสือ ทั้ง 10 ขอ )   
   (2) ลูกเสือไดขอคิดอะไรบางจากกิจกรรม (ในคุณสมบตัิที่ดีทั้งหมดเม่ือดูจากเหตุผลแลว 
พบวามีบางคณุสมบัติที่จําเปนมาก และเปนแกนของคณุสมบัติทั้งปวง) 
  



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 49 
 

 9) ผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติมนิยามของคําวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีดังน้ี 
 “แกนแทของความเปนสุภาพบุรุษ และสภุาพสตรีอยูทีค่วามภูมิใจในคุณคาของความเปนมนุษย

และเพศของตน ซ่ึงขึ้นกับวาตนเองไดสรางคุณคาไวมากนอยแคไหน คุณคาที่สําคัญน้ันประกอบดวย 
การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การใหเกียรติผูอ่ืน รูจักรักษาเกียรติตนเอง เปนผูเสียสละและตองมีความ
รับผิดชอบ” 

 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
  

5. การประเมินผล     
สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหความคดิเห็นในหมูและกองลูกเสือ 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติที่ไดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูถงึความสําคัญของการสรางคุณคาใน
ตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
 

เพลง  
  คองกา 

หลอจริงนะดารา งามตาจริงแมสาวเอย     
วันนี้ฉันมีความสุข สนุกร่ืนเริงหัวใจ 
ที่น่ีเปนแดนสวรรค (ซํ้า) เธอกับฉันมาเตนคองกา (ซํ้า) 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน   
     เร่ือง พิกุลทอง  
          หญิงหมายคนหนึ่งมีลูกสาว 2 คน คนโตชื่อมะลิ คนรองชื่อพิกุล หญิงหมายนั้นรักมะลิมาก 
เพราะมีรูปรางหนาตาและนิสัยเหมือนตน สวนพิกุลเปนหญิงสาวทีห่นาตาสะสวย กิริยามารยาท
เรียบรอย พูดจาไพเราะและน้ําใจงาม พิกุลตองทํางานหนักเน่ืองจากความลําเอียงของมารดา  
แตดวยความมีนํ้าใจตอคนอ่ืน ทําใหพิกุลไดรับพรจากรุกขเทวดาใหมีดอกพิกุลทองรวงออกมาจากปาก
ทุกคร้ังที่พูด หญิงหมายมีความละโมบ จึงบีบคั้นใหพิกุลทองพูดเพ่ือเอาทองคํา และใหมะลิไปขอพร 
รุกขเทวดาบาง แตมะลิเปนผูที่หยาบคายจึงไดรับผลตรงกันขามกับพิกุล พิกุลถูกมารดาทําราย 
จนตองหนีออกจากบาน และไดพบกับเจาชายรูปงาม ครองคูอยูดวยกันอยางมีความสุข 

 เร่ืองน้ีสอนใหรูวา    ความมีนํ้าใจและความสุภาพเปนเคร่ืองผูกมิตรตอผูอ่ืน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  3   คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10    ขยะน้ีมีมูลคา                         เวลา   3  ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 เห็นความสําคัญของการแกปญหาเรื่องขยะซ่ึงเปนสาเหตุหลักของปญหาสิ่งแวดลอม  

1.2 มีสวนรวมในการจัดการขยะในโรงเรยีน และบริเวณโดยรอบ 
 

2. เน้ือหา   
ปจจุบันขยะเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคญัมาก การที่ลกูเสือเห็นความสําคัญและมีความรู 
ความเขาใจในการจัดการขยะ จะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมลงได 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง  

3.2 ใบความรู ตารางเทียบมูลคาขยะ, เรือ่ง เม่ือ “ไสเดือน”สรางมูลคาและแกปญหาขยะใหเมืองรังสิต 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาเร่ืองปญหาขยะ และขออาสาสมัครอานใบความรูเรือ่ง  

“เม่ือไสเดือนสรางมูลคาและแกปญหาขยะใหเมืองรังสิต”  
   (2) สุมถามความคิดเห็นของลูกเสือ 2 – 3 คน ตอเรื่องที่ไดฟง  
  (3) ผูกํากับลกูเสือเสนอกิจกรรมการเก็บขยะรีไซเคลิ โดยแจก ตารางเทียบมูลคาขยะ  

ใหหมูลูกเสือรวมกันวางแผนเพื่อแขงขันกันเก็บขยะใหไดมูลคาสูงสุด ในเวลา 20 นาที  
   (4) เม่ือครบเวลา หมูลูกเสอืแยกประเภทขยะ ชั่งและประเมินมูลคาขยะที่ได  

รายงานในกองลูกเสือ 
  (5) ผูกํากับลกูเสือประกาศหมูลกูเสือที่เก็บขยะไดมูลคาสูงสุด  และสัมภาษณเคล็ดลับ 

ในการเก็บขยะใหไดมูลคามาก 
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  (6) ผูกํากับลกูเสือรวบรวมมูลคาขยะที่เก็บในเวลา 20 นาทีของทั้งกองลูกเสือ  
และตั้งคําถามวา “ถามีการทําเชนนี้อยางตอเน่ืองลูกเสือคิดวา จะเกิดประโยชนอยางไรบาง” (เปดกวาง
ใหลูกเสือแสดงความคิดเห็น) 

  (7) ผูกํากับลกูเสือรวบรวมคําตอบ สรุป และนัดหมายการทํากิจกรรมคร้ังตอไป  
คือการแปลงขยะใหเปนมูลคาจริง  

    4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
    5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

   
 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 

   1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงสิ่งที่กองลูกเสือตองทําในกิจกรรมครั้งนี้ 

    - รวบรวมและแยกประเภทขยะทั้งหมด จดบันทึกประเภท และปริมาณ 
ของขยะที่ไดเพ่ือแปลงเปนมูลคาจริง โดยการขายใหพอคาที่มารับซ้ือ 

   - ประชุมตกลงกันวา จะนําเงินที่ไดไปทําประโยชนแกสวนรวมอยางไร 
   - กองลูกเสือจะมีสวนรวมสงเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ

อยางไรใหเปนระบบและตอเน่ือง  
  (2) กองลูกเสือดําเนินการตามที่ผูกํากับลกูเสือไดชี้แจง และวางแผนการจัดการขยะ
ในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ 
   (3) กองลูกเสือสรุปผลการประชุมและแบงงานใหหมูลูกเสอืรับผิดชอบดําเนินการ 
ในครั้งตอไป 
   (4) ผูกํากับลกูเสือรับทราบผลการประชมุ และใหคําแนะนําเพ่ิมเติม     
   4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
  
 4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 

   1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรือเกม  
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) หมูลูกเสือรวมกันปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย   
  (2) ผูกํากับลูกเสือใหคําปรึกษาแนะนําตามหมูลูกเสือที่กําลังปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
  (3) ผูกํากับลูกเสือใหรวมกองและตั้งคําถาม “ลูกเสือไดขอคิดอะไรบางจากการ 

ทํากิจกรรมเรื่องขยะ” ลูกเสือรวมกันแสดงความคิดเห็น 
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  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
 

5. การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในหมูและกองลูกเสือ การ
ดําเนินการเพ่ือสงเสริมการจัดการขยะในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
  คือ ความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ตระนักรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมจากขยะ และความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

เพลง 
พมาเขว 

   เขว เขว เขว   เสแสรงแตงเปนพมา (ซํ้า) 
  ถือกลองยางยองออกมา  เอาวาทุงยา บาเล 
  เอาวาทุงยา บาเล  เล เล เล เล เล เล 
   หมุน หมุน หมุน  หมุนตัวกมหัวนิดหนอย (ซํ้า) 
  เสียงเพลงดังนอย หนอย นอย เอาวาทุงยา บาเล 
  เอาวาทุงยา บาเล  เล เล เล เล เล เล 
   เสียง เสียง เสยีง เสียงกลองเถดิเทิงเทิ้งบอง (ซํ้า) 
  ฟอนรําตามจังหวะกลอง  เอาวาทุงยา บาเล 

  เอาวาทุงยา บาเล  เล เล เล เล เล เล 
 

อนุรักษปา 

  ปาไมชวยทําใหฝนตก     ปารกฝนตกมากมาย 
 นํ้าในคลองเจ่ิงนองหลากหลาย (ซํ้า) แตไมอันตรายเพราะปาไมชวยขัง 
  ปาไมถาทําลายเสียหมด  นํ้าจะลดแสนสลดใจจัง 
 ยามฝนตกมาบานองลนฝง (ซํ้า)  พัดบานเรือนพังโปรดระวังอันตราย 
  ขอพวกเราโปรดชวยกันปลกูปา พัฒนารมเย็นสดใส 
 บานเมืองจะรุงเรืองศิริไล (ซํ้า)  ขอใหลูกเสือไทยชวยปลูกปาเอย 
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อยาทิ้งขยะ 
  เกะกะ  เกะกะ   อยาทิ้งขยะเกะกะกางถนน 

   จําไวเด็กๆ ทกุคน ทิ้งกางถนน เกะกะนะคะ 
 
 
ใบความรู  
 
     ตารางเทยีบมูลคาขยะ 
ประเภทกระดาษ  
          กระดาษแข็ง  4.8 บาท ตอกิโลกรัม 
          กลองลังนํ้าตาล กระดาษสี กลองรองเทา กระดาษหนังสืออานเลน เศษกระดาษยอย(สวย)  

2 บาทตอกิโลกรัม  
          เศษกระดาษยอย(ขยะ) 0.9  บาทตอกิโลกรัม  
          กระดาษหนังสือพิมพ  4  บาทตอกิโลกรัม  
          กระดาษสมุด  5.7  บาทตอกิโลกรัม  
          กระดาษขาวดํา (เศษ,ฝอย)  5.7  บาทตอกิโลกรัม            
ประเภทเศษขวด,แกว  
          ขวดแมโขงกลม  1.5  บาท ตอกิโลกรัม 
          ขวดแบน-กลมแมโขง,แสงโสม  8 บาทตอกิโลกรัม  
          ขวดแมโขงกลมพรอมกลอง 12 ขวด ราคาตลาด 24 บาทตอกลอง  
          ขวดเบียรชาง – เบยีรสิงห (ใหญ) ราคาตลาด 0.5 บาทตอขวด  
          ขวดเบียรชางพรอมกลอง 12 ขวด ราคาตลาด 10.5 บาทตอกลอง  
          เบียรสิงหพรอมกลอง 12 ขวด ราคาตลาด 8 บาทตอกลอง  
          ขวดโซดาสิงห , ขวดน้ําปลา ราคาตลาด 1 บาทตอกิโลกรัม  
          เศษแกวแดง , ขวดลิโพ , ขวดเอ็มรอย ราคาตลาด 1 บาทตอกิโลกรัม  
พลาสติกและอ่ืนๆ ราคาตอกิโลกรัม 
          พลาสติกรวม   9  บาท  
          ขวดนํ้าด่ืม  19  บาท  
          ขวดนํ้า (ใส) ,นํ้ามันพืช  14  บาท  
          สายยางออน  6  บาท  
          สายยางแข็ง , รองเทาบูท  5  บาท  
          สายยางเขียว , รองเทายาง  4  บาท  
          ทอพีวีซี (สีฟา )   9  บาท  
          อะลมิูเนียมกระปองโคก  40  บาท 



54 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

 

เม่ือ “ไสเดือน” สรางมูลคาและแกปญหาขยะใหเมืองรังสิต 

 ปจจุบัน “ขยะ” เปนปญหาหนักอกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) บางพื้นที่           
มีแนวโนมรุนแรงถึงขั้นวิกฤตเพราะหาที่ทิ้งไมได และคนในทองถิ่นคัดคานการสรางโรงกําจัดขยะ อปท. 
หลายแหงจึงหาทางออกดวยการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นํากลับมาใชใหม รวมทั้งทําธนาคารขยะ  

จังหวัดปทุมธานี มีปญหาถึงขั้นวิกฤต เน่ืองจากเปนเขตปริมณฑล เมืองขยายตัวอยางรวดเร็ว 
แตละวันมีปริมาณขยะมากกวา 1,000 ตัน แมจะมีศูนยกําจัดขยะ 2 แหง ใชงบประมาณกอสราง 
ไปมากกวา 1,000 ลานบาท แตก็ถูกปดตายมานาน เพราะถูกประชาชนคัดคานอยางหนัก  
ตองสูญเสียงบประมาณไปโดยเปลาประโยชน  

 เฉพาะเทศบาลเมืองรังสิต มีปริมาณขยะวันละ 150 ตัน เปนขยะเปยกจากตลาดสด 50 ตัน  
และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง แมปญหาจะวิกฤติ แต “เดชา กลิ่นกุสุม” นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองรังสิตก็ไมยอทอ เขาศึกษาคนควาจนไดแนวทางจัดการขยะที่เหมาะสม และสามารถนําผลผลิต 
ที่ไดจากขยะกลับมาใชประโยชนไดอีก  

 บริษัทจัดการขยะครบวงจร ไดจัดตั้งขึ้นที่สถานีขนถายขยะของเทศบาล ในพ้ืนที่ 51 ไร  
ที่ อ.หนองเสือ มีจุดมุงหมายเพื่อลดปริมาณขยะเปยก โดยนําไสเดือนเขามาใชในกระบวนการกินขยะ 
สวนขยะแหงจะคัดแยกออกเพ่ือนําไปขาย ขยะสวนที่เหลือจากการคัดแยกก็ใชเคร่ืองบีบอัดทําเปน
เชื้อเพลิงกอน จําหนายใหอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเพ่ือนําไปใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไสเดือนดินที่ใชเปนไสเดือนพันธุขี้ตาแรจากโครงการหลวง โดยเริ่มจากจํานวน 15 กิโลกรัม  
มีอัตราเฉลี่ย 1,200 ตัวตอกิโลกรัม นํามาขยายพันธุตอ ซ่ึงพบวาไสเดือนเจริญเติบโตไดเร็วมาก  
เพราะมีขยะสดเปนอาหารชั้นดี ขณะเดียวกันไสเดือนจะขับถายออกมาเปนปุยนํ้า ซ่ึงเปนที่ 
ตองการมากของเกษตรกร จึงขายไดราคาดี  

เม่ือเทียบกับปริมาณขยะสดในพื้นที่ จะตองใชไสเดือนถึง 25 ตันตอการกําจัดขยะสด 50 ตัน 
ตอวัน เทศบาลจึงขยายโครงการโดยสงเสริมใหประชาชนมีรายไดจากการผลิตปุยนํ้าชีวภาพที่ไสเดือน
ขับถาย โดยนํามาผสมน้ําบรรจุขวดขนาด 750 ซีซี ขายราคา 40 บาท ปุยผงชีวภาพซึ่งไดจากมูลไสเดือน
ตากแหง กิโลกรัมละ 100 บาท และขายไสเดือนกิโลกรัมละ 400 บาท เน่ืองจากกําลังเปนที่ตองการ 
ของตลาด โดยเฉพาะ อปท.ทั่วประเทศ  

สําหรับขยะอินทรียบางสวนที่ไสเดือนไมตองการ ก็สามารถนําไปผสมกับสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสวม
เพ่ือหมักทําไบโอกาซตอ โดยเทศบาลมีอุปกรณพรอม ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตดัดแปลง  
สวนที่เหลือใชก็ขายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอไป 

หาก อปท.ทั่วประเทศพรอมใจกันทําตั้งแตครัวเรือนจนถึงสถานกําจัดขยะ รณรงคสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนคัดแยกขยะกอนทิ้ง โดยเฉพาะขยะเปยกและเศษอาหาร จะชวยลดดุลการนําเขาปุยเคมี  
ลดการนําเขาเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีจากตางประเทศลงไดมาก และยังไดแกปญหาสิ่งแวดลอม 
อยางตรงจุด 
(ยอความจาก : หนังสือพิมพมติชนรายวนัฉบับประจําวันจันทรที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 หนา 8) 
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เร่ืองที่เปนประโยชน   
โลกกวาง 

ยุพาหนีตามมั่นมาตั้งรกรากที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งคูขยัน มานะอดทน รูคิด รูทําและรูจักเก็บหอม
รอมริบ จึงคอยๆกาวขึ้นเปนเจาของกิจการเรือประมงและมีสวนของตนเอง ทั้งคูมีลูกส่ีคน คือ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ และสุข จากน้ันทั้งม่ันและยุพาก็ลุมหลงการพนัน กวาจะรูสึกตัวก็สูญเสียทรัพยสินที่หามาได
ทั้งหมด ม่ันซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวจึงออกหาปลา ไดถูกโจรที่เขามาขโมยเรือฆาตาย สวนยุพาเสียชีวิต
หลังม่ันไมนาน  

ขณะน้ันลาภ ลูกชายคนโตอายุเพียง 13 ปเทาน้ัน ลาภมุงม่ันที่จะดูแลนองๆและสรางฐานะของ
ครอบครัวขึ้นมาใหมใหได เขาลาออกจากโรงเรียนเปนลูกจางเรือประมง ใหยศมาชวยกันถางปาทําไร 
สวนสรรเสริญและสุขยังคงเรียนหนังสือและชวยพ่ีนองตามความสามารถ ทั้งสี่คนพ่ีนองชวยกันคิด 
ชวยกันทําทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว และแปรรูปผลผลิตตางๆจนประสบผลสําเร็จ จนสามารถสรางฐานะ
ขึ้นมาจนเปนปกแผนเหมือนเดิม 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความมุงม่ัน ขยัน และอดออม ทําใหครอบครัวม่ันคงมีสุข การพนันเปนเหตุให
สิ้นเนื้อประดาตัว 

บทเรียนจากกบ 

 กาลคร้ังหน่ึง ฝูงกบไดจัดการแขงขันปนขึ้นยอดเสาสูง มีกบสมัครเขาแขงขันจํานวนมาก  
และผูชมการแขงขันมารอดูกันอยูเต็มสนาม  
 การแขงขันเริม่ขึ้น ผูแขงขนัตางพยายามปนขึ้นยอดเสาสูง เสียงเชยีรดังสน่ัน แตไมนาน 
ผูชมตางก็เริ่มวิพากยวิจารณตางๆ นา ๆ 
 “สูงออกอยางน้ี ฉันวาไมมีกบตวัไหนปนถึงยอดเสาหรอก” 
 “โอย มันยากจะตาย กลวัจะตกลงมาตายซะมากกวา จะเสี่ยงแขงกันไปทําไมนะ” 
 “ เลิกแขงเถอะ แขงไปก็ไมสําเร็จหรอก นาจะมาแขงอยางอ่ืนกันดีกวา” 
 “ แนะ เห็นไหม พูดขาดคําก็มีกบหลนลงมาแลว เฮอ! จะสงสารดีไหมเนี่ย” 
 เจากบตวันอย ๆ ตางทะยอยรวงหลนลงมาทีละตวั ....ทีละตัว... ยกเวนกบตัวหน่ึง ที่ยังคงปน
ตอไปดวยความมุงม่ัน มิใยที่ผูชมตางสงเสียงหามปราม เรียกใหลงมา  
 “อยาขึ้นสูงไปกวาน้ันมันอันตราย ลงมาเถอะ น่ีก็รวงกันลงมาเยอะมากแลว” 
 กบที่เหลือยอมแพ คอย ๆ ทยอยกลบัลงมา คงเหลือเจากบตวัน้ันที่ไมยอมแพ ยังคงขึ้นตอไปอีก
เรื่อยๆ จนในที่สุดก็ไปถึงยอดเสา ไดรับชัยชนะในที่สดุ 
 ฝูงกบพากันซักถามวามันทาํสําเร็จไดอยางไร แตถามหลายครั้ง มันก็ไมตอบ เน่ืองจากกบผูชนะ
น้ันหูหนวก 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คําพูดดานลบจะลดทอนพลังความสามารถและความฝนใหสลายลงไป จงระวังพลัง
แหงคําพูดเสมอ ทุกส่ิงที่เราพูดหรือไดยิน มีผลตอการกระทําของเรา จงหูหนวกตอคําพูดที่ลดทอนพลัง
ความสามารถของเรา และจงคิดเสมอวา “เราทําได  
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เร่ือง  แพะกับองุน 

 แพะตัวหน่ึงหนีการไลลาของนายพรานเขาไปหมอบตัวหลบซอนอยูใตตนองุน เม่ือเห็นวาพน
จากอันตรายแลว  มันจึงลุกขึ้น  แลวเริม่แทะเล็มผลและใบของตนองุนที่มันใชอาศัยกําบังตวัอยูน่ันเอง 
นายพรานที่อยูไมไกลนักไดยินเสียงใบไมไหว  จึงหวนกลับมาแลวพบวาแพะกําลังกินใบองุนอยู         
จึงยิงธนูจนแพะถึงแกความตาย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การไมรูจักสํานึกบุญคุณ  ซํ้ายังทํารายผูมีพระคณุยอมจะไดรับผลรายในวนัหนา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  4    ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11   ระเบียบแถวลูกเสือ          เวลา   3  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
1.1 ปฏิบัตติามสัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากลได 
1.2 ปฏิบตัิกิจกรรมระเบียบแถวบคุคลทามือเปลา บคุคลทาประกอบอาวธุ และทาเคลื่อนทีไ่ด 
1.3 ปฏิบตัิกิจกรรมการสวนสนามได 
 

2. เน้ือหา  
2.1 การปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล 
2.2 การฝกบุคคลทามือเปลา บุคคลทาประกอบอาวธุ และ ทาเคลือ่นที่ 
2.3 การสวนสนาม  
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ใบความรูเรื่อง ระเบียบแถวลูกเสือ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 

  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหนายหมูใชคําบอกคําส่ัง ทบทวนทักษะการปฏิบัตริะเบียบ 

แถวในหมูของตนเอง และใหสมาชิกลูกเสือปฏิบัตติาม 
    1) สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ  
    2) ระเบียบแถวบคุคลทามือเปลา  
    3) ระเบียบแถวบคุคลทาประกอบอาวธุ และทาเคลือ่นที่ 
      (2) ลูกเสอืฝกปฏิบัตทิกัษะตามคําบอกคําส่ัง สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ ระเบียบแถว

บุคคลทามือเปลา ระเบียบแถวบคุคลทาประกอบอาวธุและทาเคลื่อนที่ ผูกํากับลกูเสือใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมเพ่ือใหลูกเสือมีความม่ันใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

      (3) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหัวหนานายหมูใชคําบอกคําส่ังในการฝกเปนกอง  
เพ่ือใหเกิดทักษะความพรอมเพรียงในกองลูกเสือ 
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  4) ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

  - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายหัวหนานายหมูลูกเสือทบทวนทักษะการใชสัญญาณมือลูกเสือ
สากล  

 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
 1) พิธีเปด (ชกัธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
    3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
               (1) ผูกํากับลกูเสือใหหัวหนานายหมูลูกเสือใชคําบอกคาํส่ัง และปฏิบตัิการใชสญัญาณ
มือลูกเสือสากล ทั้ง 9 สัญญาณ โดยกองลูกเสือปฏิบัตติาม 

   (2) ผูกํากับลกูเสือใหคําแนะนําการปฏิบตัิการใชสญัญาณมือลูกเสือสากล ที่เกิดความ
รวดเร็วและพรอมเพรียง  

    (3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปการฝกปฏิบตัิการใชคําบอกคําส่ัง ปฏิบตัิการใช
สัญญาณมือลูกเสือสากล ทัง้ 9 สัญญาณ และการเขาแถวตามรูปแบบ 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

  
 4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 

   1) พิธีเปด (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 

   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสนทนารวมกันถึงประสบการณในการเดินสวนสนาม 
ของลูกเสือทุกปที่ผานมา 
   (2) ผูกํากับลกูเสือจัดแบงหมูลูกเสือออกเปน 3 กลุม เพ่ือฝกปฏิบตักิิจกรรมเปนฐาน 

     ฐานที่ 1    เรื่อง  การถือธงประจํากองลูกเสือ 
     ฐานที่ 2    เรื่อง  การถือปายกองลูกเสือ 
     ฐานที่ 3    เรื่อง  การเดินสวนสนาม 
    (3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปการฝกปฏิบตัิและวางแผนการฝกสวนสนาม
นอกเวลาเพื่อเขารวมกิจกรรมพิธสีวนสนามลูกเสือประจําป 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องเลาที่มีประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตจากการที่ลูกเสือใชและปฏิบตัติาม คําบอกคําส่ัง สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือและ
สัญญาณมือลูกเสือสากล ไดถูกตองรวดเร็วและพรอมเพรียง 
 5.2 สังเกตจากการที่นายหมูลูกเสือวางแผนการจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

 
เพลง                                

 วชิราวุธรําลกึ 

       วชิราวธุพระมงกุฎเกลา   เจาประชากอกําเนิดลูกเสือมาขาเลื่อมใส  
  พวกเราลูกเสอืเชื้อชาติไทย  เทอดเกียรติพระองคไวดวยภักดี  
  ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณเทอดบูชา ปฏิญญารักกษัตริยชาตศิาสนศรี 
  มาเถิดลูกเสือสรางความดี  เพ่ือศักด์ิศรีลกูเสือไทยด่ังใจปอง 

 
 สยามานุสสติ 

   ใครรานใครรกุ ดาวแดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดด้ิน 
  เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล เสียชีพไปเสยีสิ้น ชื่อกองเกียรติงาม 
  หากสยามยังอยู ยั้งยืนยง  เราก็เหมือนอยูคง ชีพดวย 
  หากสยามพินาศลง ไทยอยูไดฤา  เราก็เหมือนมอดมวย หมดส้ินสกุลไทย 

 
 อยาเกียจคราน 

  อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา    งานหนักงานเบาเหนื่อยแลวเราพักผอนก็หาย 
  ไมทํางานหลบหลีกงานเฝาเกียจครานเอาแตสบาย    แกจนตายขอทํานายวาไมเจรญิ  (ซํ้า) 
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ใบความรู  
       ระเบียบแถวลูกเสือ 
วิธีส่ังการในการฝกระเบยีบแถว  
 มีหลายวิธี ไดแก 
 1. การใชคําบอก/ คําสั่ง 
 2. การใชสัญญาณแตร/ สัญญาณนกหวดี 
 3. การใชสัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล 
การใชสัญญาณนกหวีด 
   ใชในการออกคําสั่งแกลูกเสอืในการฝกประจําวัน หรือในโอกาสที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
อยูหางไกลจากลูกเสือ สัญญาณที่ควรรูมีดังน้ี 

1. หวีดยาว 1  ครั้ง   
ความหมาย   - ถาเคลื่อนทีอ่ยูใหหยุด 
                  - ถาหยุดอยูใหถือวาเปนสญัญาณเตือน, เตรียมตวั หรือ คอยฟงคําส่ัง 

 
2. หวีดยาว 2 ครั้ง   

     ,        
ความหมาย    - เดินตอไป,  เคลื่อนที่ตอไป,  ทํางานตอไป 
ผูปฏิบัต ิ       - ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยูน้ันตอไป หรือ ใหปฏิบัต ิกิจกรรมที่สั่งน้ันตอไป 

 
3. หวีดสั้น  1 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง  สลับกันไป หลายๆ ครั้ง 

 ,  
ความหมาย     - เกิดเหต ุ
ผูปฏิบัต ิ        - ตรวจดูเหตุการณกอนวามีอะไรเกิดขึ้น ควรรวมกันที่ผูกํากับลูกเสือ (ผูบังคับบญัชา) 
กอน เพ่ือการส่ังการตอไป แลวแตกรณี 
 

4. หวีดสั้น 3 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง ติดตอกันไปหลายๆ ชุด                             
,  

ความหมาย   -  เรียกนายหมูลูกเสือใหมารับคําส่ัง 
ผูปฏิบัต ิ -  นายหมูรีบมาพบผูใหสัญญาณ ถานายหมูไมอยู หรือไปพบไมไดใหสงตัวแทนไป 

 
5. หวีดสั้นตดิตอกันหลายๆ ครั้ง  

    ,     
ความหมาย -  รวม, ประชมุ หรือ รวมกอง 
ผูปฏิบัต ิ         - ทุกคนไปรวมกันที่ผูใหสัญญาณ 
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6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสัน้ 1 ครั้ง (เปาไดเพียงชดุเดียว)    

 
ความหมาย     - ชักธงชาตลิงเวลา 18.00 น. โดยลูกเสือบริการ 2คน 
ผูปฏิบัต ิ        - ในกรณีอยูคายพักแรม เวลา 18.00 น. หมูบริการจะสงตัวแทน 2 คน ทําหนาที่ชักธง
ชาติลงทุกคนที่อยูในคายพักแรมยืนตรงหันหนาไปทางเสาธง และ วันทยหัตถ จนสิ้นสุดสัญญาณ 
หมายเหตุ : กอนที่จะใหสัญญาณที่ 2–6 ตองใหสัญญาณที่ 1 เตือนกอนทุกคร้ัง 
 
การใชสัญญาณมือ 
 ใชแทนคาํบอกคําสั่งขณะทีผู่บังคับบญัชาอยูหางไกลจากลูกเสือ  
หรือไมสามารถที่จะใชคําบอกใหลูกเสือไดยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ตองการ 
ความสงบเงียบ  ไดแก 
 1) เตรียม คอยฟงคําสั่ง หรือหยุด 

การใหสัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบ น้ิวทั้งหา 
เรียงชิดติดกัน หันฝามือไปขางหนา เม่ือเห็นสัญญาณนิ้ ใหลูกเสือหยดุการ
เคลื่อนไหวหรอืการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พรอมกับน่ิงคอยฟงคําส่ัง โดยหันหนา 
ไปยังผูบังคับบัญชาเพ่ือคอยฟงคําสั่ง แตถาอยูในแถวใหยืนในทาตรง 
  
2) รวม หรือ กลับมา 

การใหสัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือ ศีรษะ แบมือไปขางหนา น้ิว
มือทั้งหาชิดติดกันและหมุนมือเปนวงกลมจากซายไปขวา        
เม่ือเห็นสัญญาณนี้ ใหลูกเสอืรวมกองรีบมาเขาแถวรวมกัน 

 
 
3) จัดแถวหนากระดานการใหสัญญาณ เหยียดแขนทั้งสอง

ออกไปดานขางเสมอแนวไหล  ฝามือแบไปขางหนาน้ิวเรียงชิดติดกัน เม่ือ
เห็นสัญญาณนี้ ใหลูกเสือจัดแถวหนากระดาน หันหนาไปหาผูใหสัญญาณ 

 
 
 
 
4) จัดแถวตอน 

การใหสัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองขางไปขางหนาแนวเดียวกบัไหล  โดย
ใหแขนขนานกันและฝามือแบเขาหากัน เม่ือเห็นสัญญาณนี้ ใหลูกเสือเขาแถวตอน 
หันหนาไปหาผูใหสัญญาณ 
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5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ตองการ 
(ดานหนา ขวา/ซาย ก่ึงขวา/ก่ึงซาย และดานหลัง) 

การใหสัญญาณ ผูใหสัญญาณหันหนาไปยังทิศทางทีต่องการ  
โดยชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะสุดแขน ฝามือแบไปขางหนา น้ิวชิดกัน  
แลวลดแขนลงขางหนาใหเสมอแนวไหล  

เม่ือเห็นสัญญาณนี้ ใหลูกเสอืวิ่งไปยังทิศทางที่มือผูใหสัญญาณชี้ไป 
 
 
6) เรงจังหวะหรือทําใหเร็วข้ึน 

การใหสัญญาณ ผูใหสัญญาณงอแขนขวามือ กําเสมอบา  
ชูขึ้นตรงเหนอืศีรษะแลวลดลงหลายๆ คร้ังติดตอกัน  

เม่ือเห็นสัญญาณนี้ ใหลูกเสอืรีบวิ่งหรือเรงจังหวะสิ่งที่ทาํอยูใหเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
7) นอนลงหรือเขาที่กําบัง 

การใหสัญญาณ ผูใหสัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปขางหนาใหเสมอ
แนวไหล  ฝามือแบคว่ําลงนิ้วชิดกัน พรอมกับลดแขนลงขางหนา แลวยกขึ้นที่
เดิมหลายๆ คร้ัง 

เม่ือลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ใหรีบนอนหรือเขาที่กําบังทนัที 
 
หมายเหต ุกอนการใหสัญญาณแตละทาใหทําสัญญาณ ขอ 1) กอนทุกคร้ังไป เพ่ือเปนการ
เตือนใหรูวาจะใหสัญญาณอะไร 
 
การใช สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 
 การฝกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือทุกประเภท ผูบังคับบัญชาที่จะเรยีกแถว 
ตองเลือกสถานที่โลงและกวางพอเหมาะกับจํานวนของลูกเสือ ผูใหสญัญาณยืนตรงแลวจึงใหสญัญาณ
เรียกแถว คําเรียกแถวของลูกเสือสํารองใชคําวา “แพค” สวนลูกเสอืสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ  
ใชคําวา “กอง” 
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1) ทาพักตามระเบียบ 
ขณะที่ลูกเสืออยูในแถว ผูเรียกแถวจะทําสัญญาณมือเปน 2 จังหวะ 

ดังน้ี 
         จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอขอศอกใหมือที่กําอยูประมาณหัวเข็มขัด  
หันฝามือที่กําเขาหาหัวเข็มขัด 
         จังหวะที่ 2 สลัดมือที่กําและหนาแขนออกไปทางขวา เปนมุม 180 
องศา ประมาณแนวเดียวกบัเข็มขัดเปนสัญญาณใหลกูเสือ “พัก” ตามระเบียบ 
 

2) ทาตรง ขณะลูกเสอืกําลังพักตามระเบียบ ผูเรียกแถวจะทําสัญญาณมือ 
เปน 2 จังหวะดังน้ี 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ใหมือกําอยูในระดับ
เดียวกับเข็มขดั (เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 
จังหวะที่ 2 กระตุกหนาแขนเขาหาตวั ใหมือที่กํากลับมาอยูตรงหัวเข็มขัด 
(เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง พัก”) เม่ือเห็นสัญญาณนี้ ใหลูกเสือ 
ชักเทาซายมาชิดเทาขวา ลดแขนที่ไขวหลังมาอยูในทาตรง 
 
 
 
3) แถวหนากระดานแถวเด่ียว 

 
 

การใหสัญญาณ ผูเรียกแถวอยูในทาตรงเหยียดแขนทั้งสองไปดานขางเสมอแนวไหล  
มือแบ หันฝามือไปขางหนา น้ิวมือเรียงชิดติดกัน 
   ลูกเสือเขาแถวหนากระดานแถวเด่ียว หันหนาเขาหาผูเรียก โดยนายหมูยืนทางซายมือ 
ของผูเรียก กะใหผูเรียกอยูก่ึงกลางแถวและหางจากแถวประมาณ 6 กาว ลูกหมูยนืตอกันไปทางซายมือ
ของนายหมูจนถึงคนสุดทายคือรองนายหมู  
   การจัดระยะเคียง ถาเปน “ปดระยะ” ระยะเคยีงจะเปน 1 ชวงศอก คอื ใหลูกเสือยกมือซายขึ้น
เทาสะโพก น้ิวเหยียดชิดตดิกันอยูประมาณแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบกบัลําตวัและจดปลายศอก
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ซายของคนทีอ่ยูดานขวา จัดแถวใหตรงโดยสะบัดหนาแลขวา ใหเห็นหนาอกคนที่ 4 นับจากตัวลูกเสือ
เองเม่ือผูเรียกตรวจแถวส่ังวา “น่ิง” ใหลดมือลงพรอมกับสะบัดหนามาอยูในทาตรงและนิ่ง 
   ถา “เปดระยะ” ระยะเคียงจะเปนสุดชวงแขนซายของลกูเสือ โดยใหทุกคน (ยกเวนคนทายแถว) 
ยกแขนซายขึน้เสมอไหล เหยียดแขนตรงออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง น้ิวชิดติดกัน ใหปลายนิว้ซาย 
จดไหลขวาของคนตอไป จัดแถวใหตรงโดยนายหมูยืนแลตรงเปนหลกั ลูกหมูสะบดัหนาแลขวา 
ใหเห็นหนาอกคนที่ 4 เม่ือไดยินคําสั่งวา “น่ิง” จึงลดมือลง สะบัดหนากลับมาอยูในทาตรงและนิ่ง 
 
4) แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูจะเรียกวา 
“แถวตอนหมู”) 

การใหสัญญาณ ผูเรียกแถวอยูในทาตรง 
เหยียดแขนทัง้สองไปขางหนาเสมอแนวไหล  
มือแบหันฝามือเขาหากัน น้ิวเรียงชิดติดกัน 

ลูกเสือเขาแถวตอนเรียงหนึง่โดยนายหมูยืนตรง
เปนหลักขางหนาผูเรียก กะใหหางจากผูเรียกประมาณ 
6 กาว ลูกหมูเขาแถวตอหลงันายหมูตอๆ กันไป 
จัดแถวใหตรงคอคนหนา ระยะตอระหวางบุคคล  
1 ชวงแขน และปดทายดวยรองนายหมู  
 
 
5) แถวตอนหมู 

แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมูเรียกวา  
“แถวตอนหมู” สมมุติวามี 5 หมู ใหหมูที่อยูตรงกลางคือ
หมูที่ 3 ยืนเปนหลักตรงหนาผูเรียก หางจากผูเรียก
ประมาณ 6 กาว หมูที่ 2 และหมูที่ 1 เขาแถวอยูใน 
แนวเดียวกันไปทางซายมือของผูเรียก สวนหมูที่ 4  
และหมูที่ 5 ก็เขาแถวอยูในแนวเดียวกัน แตไปทาง
ขวามือของผูเรียก ระยะเคียงระหวางหมูประมาณ 
1 ชวงศอก สวนระยะตอระหวางบุคคล 1 ชวงแขน  
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6) แถวหนากระดานหมู ปดระยะ 

 
   การใหสัญญาณ ผูเรียกแถวยืนในทาตรง กํามือทั้ง 2 ขาง เหยียดแขนตรงไปขางหนา 
ขนานกับพ้ืน งอขอศอกขึ้นเปนมุมฉาก หันหนามือเขาหากัน   

ลูกเสือหมูแรกเขาแถวตรงหนาผูเรียก อยูหางจากผูเรียกประมาณ 6 กาว นายหมู 
อยูทางซายมือของผูเรียก กะใหก่ึงกลางของหมูอยูตรงหนาผูเรียก ลูกหมูยืนตอๆ ไปทางซาย 
ของนายหมู เวนระยะเคียง 1 ชวงศอก 
   หมูอ่ืน ๆ เขาแถวหนากระดานขางหลังหมูแรก ซอน ๆ กันไปตามลําดับ เวนระยะตอ 
ระหวางหมูประมาณ 1 ชวงแขน 
   การจัดแถว เม่ือผูสั่งวา “จัดแถว” ใหทุกคน (ยกเวนคนสุดทาย) ยกมือซายขึ้นเทาสะโพก  
น้ิวเหยียดชิดกัน น้ิวกลางอยูในแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวใหตรงโดยนายหมู 
ยืนแลตรงเปนหลัก ลูกหมูสะบัดหนาแลขวาใหเห็นหนาอกคนที่ 4  
 การตรวจแถว ผูเรียกแถวตรวจการจดัแถวแลว จึงสั่ง “น่ิง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลง 
พรอมสะบัดหนากลับมาอยูในทาตรงและนิ่ง 
 
7) แถวหนากระดานหมู เปดระยะ 
   ผูเรียกยืนในทาตรง กํามือทั้ง 2 ขาง  
งอขอศอกเปนมุมฉาก แขนทอนบนแบะออกจนเปน
แนวเดียวกบัไหล หันหนามือไปขางหนา ใหลูกเสือ
เขาแถวเชนเดียวกับแถวหนากระดานหมูปดระยะ 
แตเวนระยะตอระหวางหมูขยายออกไปทางดานหลัง 
หางกันหมูละประมาณ 3 ชวงแขน หรือ 3 กาว 
   การจัดแถว และตรวจแถว ใหปฏิบตัิ
เชนเดียวกบัแถวหนากระดานหมูปดระยะ 
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8) แถวรูปคร่ึงวงกลม 

 
   การใหสัญญาณ ผูเรียกแถวยืนในทาตรง แบมือทั้ง 2 ขาง แขนเหยียดตรงดานหนา 
และลงขางลาง คว่ําฝามือเขาหาตัว ขอมือขวาไขวทบัขอมือซาย แลวโบกผานลําตัวชา ๆ  
เปนรูปคร่ึงวงกลม  3 คร้ัง 
 
   นายหมูลูกเสอืหมูแรกยืนอยูในแนวเดียวกับผูเรียกทางดานซาย หางจากผูเรียกพอสมควร 
ลูกหมูยืนตอ ๆ กันไปทางซายมือของนายหมู เวนระยะเคียง 1 ชวงศอก (มือเทาสะโพก)  
สะบัดหนาไปทางขวารอคําสั่ง “น่ิง” 
   หมูที่ 2 และหมูอ่ืน ๆ เขาแถวตอจากดานซายของหมูแรก ตามลําดับ เวนระยะระหวางหมู  
1 ชวงศอก รองนายหมูสุดทาย จะยืนตรงดานขวาของผูเรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมู หมูแรก  
  การจัดแถว ยกมือซายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหนาไปทางขวา (ยกเวนนายหมู หมูแรก)  
จัดแถวใหเปนรูปคร่ึงวงกลม 
   การตรวจแถว ผูเรียกแถวตรวจการจัดแถวแลว จึงสั่ง “น่ิง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลงพรอมกับ
สะบัดหนากลบัมาอยูในทาตรง 
 
9) แถวรูปวงกลม  
 มี 2 แบบ 
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การเรียกแถวแบบผูเรียกยืนอยูที่จุดศนูยกลาง 
   การใหสัญญาณ ผูเรียกแถวยืนในทาตรง แบมือทั้ง 2 ขาง แขนเหยียดตรงลงขางลาง คว่ําฝามือ 
เขาหาตวั ขอมือขวาไขวทบัขอมือซาย แลวโบกผานลําตวัประสานกันจากดานหนาจดดานหลัง   
(โบกผานลําตวั 3 คร้ัง) 
   ลูกเสือหมูแรกยืนดานซายมือของผูเรียก เขาแถวเชนเดียวกับแถวครึ่งวงกลม สวนหมู 2  
และหมูตอ ๆ ไปอยูทางดานซายของหมูที่อยูกอนตามลําดับ จนคนสุดทาย(รองนายหมู)ของหมูสุดทาย
ไปจดกับนายหมูของหมูแรก ถือผูเรียกเปนศูนยกลาง 
 การจัดแถว ลกูเสือยกมือซายขึ้นเทาสะโพก สะบัดหนาไปทางขวา (ยกเวนนายหมู หมูแรก) 
จัดแถวใหเปนรูปวงกลม 
 การตรวจแถว ผูเรียกแถวตรวจการจัดแถวแลว จึงสั่ง “น่ิง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลงพรอมกับ
สะบัดหนากลบัมาอยูในทาตรง และนิ่ง 
 
การเรียกแถวแบบผูเรียกอยูที่เสนรอบวง 
   การใหสัญญาณ ผูเรียกแถวยืนในทาตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปขางหนา  
ยกขึ้นบน และเลยไปขางหลัง หมุนกลับมาดานหนา ทํา 3 คร้ัง 
 ลูกเสือหมูแรกยืนชิดดานซายมือของผูเรียก หมูที่ 2 และหมูตอๆ ไปอยูทางซายมือของหมู 
ที่อยูกอนตามลําดับ จนรองนายหมูของหมูสุดทายไปจดขวามือของผูเรียกใหผูเรยีกอยูในเสนรอบวง 
 การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเชนเดียวกับแบบแรก 
 
การฝกระเบยีบแถวบุคคลทามือเปลา 

การฝกระเบียบแถว  เปนการฝกใหลูกเสือเกิดความพรอมเพรียง  มีระเบียบวินัย   
และความสามัคคีรวมทั้งสามารถฟงและปฏิบัตติามคําสั่งได 
1.  ทาตรง 

ทาตรง  เปนทาเบื้องตน  และเปนรากฐานของการปฏิบัตใินทาอ่ืนๆ ตอไปและยงัใชเปนทา
สําหรับการแสดงความเคารพไดทาหน่ึงดวย 
     คําบอก  "แถว – ตรง "  

การปฏิบัต ิ
1)  ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหลเสมอกัน ตามองตรง 
2)  ยืนใหนํ้าหนักตัวอยูทีเ่ทาทั้ง  2  ขาง  สนเทาชิดกัน  ปลายเทาแยกหางกัน  1  คืบ   

เขาเหยียดตึง 
3)  แขนทั้ง 2  ขาง  เหยียดตรงแนบลําตัว  พลิกศอกไปขางหนาเลก็นอย  จนไหลตึง 
4)  น้ิวมือเหยียดและชิดกัน น้ิวกลางแตะกึ่งกลางตะเขบ็กระโปรง 
5)  น่ิง ไมเคลือ่นไหวรางกาย 

2.  ทาพัก 
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ทาพัก  เปนทาเปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพ่ือชวยผอนคลายความตึงเครียดซ่ึงมี  4  ทา ดังน้ี 
1)  ทาพักตามปกติ   ใชพักในระหวางการฝกสอน เพ่ืออธิบายหรือแสดงตัวอยางแกลูกเสือ 
คําบอก  "พัก"  
การปฏิบัต ิ
(1) หยอนเขาขวา ตอไปหยอนเขาซาย หรือเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย แตหามเคลื่อนที ่
(2) เม่ือไดยินคําวา "แถว" ใหยืดตัวขึ้น สูดลมหายใจเขาเต็มปอดและจัดทุกสวนของรางกาย 

ใหอยูในทาตรง 
(3) เม่ือไดยินคําวา "ตรง" ใหกระตุกเขาขวากลับไปอยูในทาตรง 
2)  ทาพักตามระเบียบ ใชพักในโอกาสรอพิธีการตางๆ เชน รอรับการตรวจพลสวนสนาม  

หรือรออยูในแถวกองเกียรตยิศ ฯลฯ 
คําบอก  "ตามระเบียบ – พัก”  
 
การปฏิบัต ิ
(1) ลําตวัยืดตรง ขาทั้ง 2 ขางตึง ใหนํ้าหนักตัวอยูบนเทาทั้ง 2 ขางเทาๆกัน 
(2) แยกเทาซายออกไปขางซายประมาณครึ่งกาว อยางรวดเร็วและเขมแข็ง 
(3) เอามือไขวหลัง โดยใหหลังมือซายแนบติดลําตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยูใตเข็มขัดเล็กนอย  

มือขวาทับมือซายและยืนน่ิง 
(4) เม่ือไดยินคําวา "แถว – ตรง” ก็ใหชักเทาซายกลบัมาชิดเทาขวา พรอมกับทิ้งมือทั้ง 2 ขาง  

ลงแนบลําตัว กลับมาอยูในทาเดิม 
3) ทาพักตามสบาย ใชพักในโอกาสที่รอรับคําส่ัง เพ่ือปฏิบัตติอไปเปนระยะเวลาสั้นๆ เชน  

เม่ือผูควบคุมแถวตองไปรับคําสั่งจากผูบังคับบญัชา เปนตน 
คําบอก  "ตามสบาย – พัก”  
การปฏิบัต ิ
(1) หยอนเขาขวากอน ปฏบิัติเชนเดียวกบัทาพักตามปกต ิ
(2) เคลื่อนไหวรางกายไดตามสบาย แตตองอยูกับที่ เชน จัดเคร่ืองแตงกาายเรียบรอย  

จัดหมวกใหตรง เช็ดหนา ผกูเชือกรองเทา เปนตน 
(3) พูดคุยกันได แตหามเสียงดัง และหามน่ังหากผูกํากับลูกเสือไมอนุญาต 
(4) เม่ือไดยินคําวา "แถว – ตรง " ใหกลบัมายืนตรงในทาเดิมทันท ีโดยปฏิบัติเชนเดียวกับ 

ทาพักตามปกต ิ
4)  ทาพักนอกแถว ใชพักในโอกาสที่ตองรอคําส่ัง เพ่ือปฏิบัตติอไปเปนระยะเวลานานๆ 
คําบอก  "พักแถว"  
การปฏิบัต ิ
(1) ทุกคนแยกยายออกจากแถว แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับทีต่ั้งแถว เพ่ือที่จะไดยิน 

เม่ือผูกํากับลกูเสือเรียกเขาแถวอีกคร้ัง 
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(2) ไมสงเสียงอึกทึกครึกโครม ใหเปนที่รบกวนผูอ่ืน 
(3) เม่ือไดยินคําวา "แถว" ใหรีบกลับมาเขาแถวตรงที่เดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม  

และเม่ือจัดแถวเรียบรอยแลว ใหอยูในทาตรงจนกวาจะมีคําส่ังตอไป 
3.  ทาเคารพ 

1) วันทยหัตถ เปนทาแสดงการเคารพเม่ือยูลําพังนอกแถวของลูกเสือทุกประเภท  
โดยปฏิบัตติอจากทาตรง แบงออกเปนการฝกขั้นตน และเม่ือมีผูรับการเคารพ 

1.1 การฝกข้ันตน 
คําบอก  "วันทยหัตถ" และ “มือลง” 
การปฏิบัต ิ
ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง จัดน้ิวแบบเดียวกับทารหัสของลกูเสือ ปลายนิว้ชี้แตะขอบลาง

ของหมวกคอนไปขางหนาเล็กนอยในแนวหางตาขวา (ถาไมสวมหมวกใหปลายนิว้ชี้แตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาทอนลาง แขนขวาทอนบนยื่นไปทางขางประมาณแนวไหล น้ิวเหยียดตรง
เรียงชิดติดกัน ขอมือไมหัก และเปดฝามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถาอยูในที่แคบใหลดศอกลง 
ไดตามความเหมาะสม แตรางกายสวนอ่ืนตองไมเสียลกัษณะทาตรง 

เม่ือไดยินคําบอกวา “มือลง” ใหลดมือขวามลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
(สําหรับลูกเสอืสํารองใหทําวันทยหัตถ 2 น้ิว คือน้ิวชี้และนิ้วกลางเหยียดตรง  

สวนนิ้วที่เหลอืงอเขาหาฝามือ) 
1.2 เม่ือมีผูรับการเคารพ 
คําบอก  "ทางขวา (ทางซาย, ตรงหนา) – วันทยหัตถ"  
การปฏิบัต ิ
สะบัดหนาไปยังผูรับการเคารพ พรอมกับยกมือขวาทาํวันทยหัตถกอนถึงผูรับการเคารพ 3 กาว 

ตามองจับไปที่ผูรับการเคารพ และหันหนาตาม จนกวาผูรับการเคารพจะผานพนไปแลว 2 กาว   
จากน้ันสะบัดหนากลับพรอมกับลดมือลง  

ถาผูรับการเคารพไมไดเคลือ่นที่ผาน ใหสะบัดหนากลบัพรอมกับลดมือลงตามคําบอกวา “มือลง” 
ถาผูรับการเคารพอยูตรงหนาก็ปฏิบัติไดโดยไมตองสะบัดหนา 
2) แลขวา (ซาย) – ทํา เปนทาแสดงการเคารพ เม่ือลูกเสืออยูในแถวมือเปลาหรือถืออาวุธ 

ที่ทําทาวันทยาวุธไมได และเปนทาแสดงการเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไมสามารถ
แสดงการเคารพดวยทาวันทยหัตถ 

คําบอก  "แลขวา (ซาย) – ทํา"  
การปฏิบัต ิ
สะบัดหนาไปทางขวา(ซาย) ประมาณกึ่งขวา(ซาย) กอนถึงผูรับการเคารพ 3 กาว ตามองจับไป

ที่ผูรับการเคารพ พรอมกับหันหนาตามจนกวาผูรับการเคารพจะผานพนไปแลว 2 กาว  แลวสะบัดหนา
กลับทีเ่ดิม 

ถาผูรับการเคารพไมไดเคลือ่นที่ผาน ใหสะบัดหนากลบัที่เดิมตามคาํบอกวา “แล – ตรง” 
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ขอแนะนําในการแสดงการเคารพ 
 การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนตองไมแกวง คงเหยียดตรงตลอดปลายนิว้ 

และหอยอยูขางตัว(มือไมตดิขาเหมือนอยางอยูกับที่) 
 รัศมีแสดงการเคารพ ถือเอาระยะที่มองเห็นเคร่ืองหมายหรือจําไดเปนเกณฑ 
 กรณีเขาแถวรวมกับลูกเสือถืออาวุธ เม่ือไดยินคําบอก “ทางขวา(ซาย) – ระวัง – วัน

ทยา – วุธ” ใหทําทาแลขวา(ซาย) พรอมกับผูทําวันทยาวุธ และทําทา “แลตรง”  
เม่ือขาดคําบอกวา “เรียบ – อาวุธ” 

 ในเวลาเคลื่อนที่ เม่ือจะตองแสดงการเคารพโดยวิธีหยุด กอนผูรับการเคารพจะเขา
มาถึงระยะแสดงการเคารพ ใหทําทาหันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผูรับการเคารพจะผาน
มา  
โดยหยุดชิดเทาในทาตรงแลวแสดงการเคารพ เม่ือเลิกการเคารพแลวใหทําทาหันไป 
ในทิศทางเดิม และกาวเทาหลังเคลื่อนทีต่อไปโดยไมตองชิดเทา 

 ในกรณีผูรับการเคารพอยูกับที่ ผูแสดงการเคารพไมตองหยดุแสดงการเคารพ 
 การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เชน ในหนาที่เวรยาม ใหวิ่งเขาไป 

หยุดยืนหางจากผูรับการเคารพ 3 กาว แลวแสดงการเคารพ หลังจากที่รายงานจบ 
หรือซักถามเสร็จแลว ใหลดมือลง(จากวันทยหัตถ)หรือเรียบอาวุธ(จากวันทยาวธุ)  
และกลบัไปปฏิบัติหนาทีต่อไป 

4.  ทาหันอยูกับที่ 
เปนทาที่ชวยปรับเปลี่ยนทศิทางการหันหนาของแถว  แตกอนที่จะมีคําบอกใหแถวหันไป 

ยังดานใด  ตองใหแถวอยูในทาตรงเสียกอน  ทาหันอยูกับที่มี  3  ทา  ดังน้ี 
1)  ทาขวาหัน เปนทาที่ทาํใหแถวหันไปทางดานขวา 
คําบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ มี 2 จังหวะ 
จังหวะที ่1 เปดปลายเทาขวาและยกสนเทาซาย ทันใดนั้นใหหันตวัไปทางขวาจนได 90 องศา 

พรอมกับหมุนเทาทั้ง 2 ขางตาม โดยใหสนเทาและปลายเทาซ่ึงเปนหลักติดอยูกับพ้ืน นํ้าหนักตัวอยูที่
เทาขวา ขาซายเหยียดตึง บิดสนเทาซายออกขางนอกเล็กนอย ลําตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับลาํตัว 

 จังหวะที ่2 ชักเทาซายมาชิดเทาขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
2)  ทาซายหัน เปนทาที่ทาํใหแถวหันไปทางดานซาย 
คําบอก  "ซาย – หัน"   
การปฏิบัติ  ปฏิบัตเิปน 2 จังหวะเชนเดียวกับทาขวาหัน แตเปลี่ยนหันไปทางซายแทน  

และใหเทาซายเปนหลักอยูกับที่แลวดึงเทาขวามาชิด 
3)  ทากลับหลังหัน เปนทาสําหรับเปลี่ยนการหันหนาของแถว จากดานหนาเปนดานหลัง 
คําบอก  "กลบัหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ทาํเปน 2 จังหวะ 
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จังหวะที ่1 ทําเชนเดียวกบัทาขวาหันจังหวะที ่1 แตหันเลยไปจนกลับจากหนาเปนหลัง
ครบ 180 องศา ใหปลายเทาซายหันไปหยุดอยูขางหลัง เฉียงซายประมาณครึ่งกาวและอยูในแนว 
สนเทาขวา 

จังหวะที ่ 2 ชักเทาซายมาชิดเทาขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
5.  ทาเดิน 

เปนทาที่ชวยใหการเคลื่อนยายหรือการเดินขบวนของแถวดูเปนระเบยีบและสงางาม   
กอนที่จะมีคําบอกใหเดินตองใหแถวอยูในทาตรงเสยีกอน มี 6 ทา 

1) เดินตามปกติ 
คําบอก  "หนา – เดิน" 
การปฏิบัต ิ
โนมนํ้าหนักตัวไปขางหนา  พรอมกับกาวเทาซายออกเดินกอน ขาเหยียดตึงปลายเทางุม   

สนเทาสูงจากพ้ืนประมาณ 1 คืบ เม่ือจะวางเทาและกาวเทาตอไป ใหโนมนํ้าหนักตัวไปขางหนา 
ตบเต็มฝาเทาอยางแข็งแรง แลวจึงกาวเทาขวาตาม โดยเดินตบเทาซายและขวาสลับกันเปนจังหวะ 
อยางตอเน่ือง  ทรงตัวและศีรษะอยูในทาตรง แกวงแขนตามปกตเิฉียงไปขางหนาและขางหลงั 
พองาม เม่ือแกวงแขนไปขางหนาขอศอกงอเล็กนอย เม่ือแกวงแขนไปขางหลังใหแขนเหยียดตรง 
ตามธรรมชาต ิหันหลังมือออกนอกตัว แบมือ น้ิวมือเรียงชิดติดกัน 

ความยาวของกาวนับจากสนเทาถึงสนเทา ประมาณ 40 – 60 ซม. รักษาความยาวของกาว 
ใหคงที่ อตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 กาว การเดินเปนหมูตองเดินใหพรอมกัน  
ถามีจังหวะตองเดินใหเขาจังหวะ 

2) เดินตามสบาย 
คําบอก  "เดินตามสบาย" 
การปฏิบัต ิ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเปนเดินตามสบาย ระยะกาวเชนเดียวกบัเดินปกติ แตอัตราความเร็ว 

ในการเดินนาทีละ 120 – 150 กาว ไมตองรักษาทาทางใหเครงครัด การเดินเปนหมูไมจําเปน 
ตองเดินใหพรอมกัน  อาจพูดกันไดเวนแตจะมีคําส่ังหาม 

3) เปลี่ยนเทา 
คําบอก  "เปลี่ยนเทา" 
การปฏิบัต ิ
กาวเทาไปขางหนาอีก 1 กาว ยั้งตัวพรอมกับกาวเทาหลังใหปลายเทาหลังชิดสนเทาหนา  

และกาวเทาหนาออกเดินตอไป  
4) เดินคร่ึงกาว 
คําบอก  "คร่ึงกาว – เดิน" 
การปฏิบัต ิ
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เปลี่ยนจากเดินตามปกติเปนเดินตามสบาย ระยะกาวเชนเดียวกบัเดินปกติ แตอัตราความเร็ว 
ในการเดินนาทีละ 120 – 150 กาว ไมตองรักษาทาทางใหเครงครัด การเดินเปนหมูไมจําเปนตองเดินให
พรอมกัน  อาจพูดกันไดเวนแตจะมีคําสัง่หาม 

ถาจะใหเดินเต็มกาวตอไป  ใหใชคําบอกวา “หนา – เดิน” สวนทาหยดุจากทาเดินครึ่งกาวปฏิบตัิ
เชนเดียวกบัทาเดินปกต ิ

5) ซอยเทา 
คําบอก  "ซอยเทา – ทํา” 
การปฏิบัต ิ
เม่ือหยุดอยูกับที่ ถาไดยินคําบอกวา "ซอยเทา – ทํา” ใหยกเทาขึ้นลงสลับกันอยูกับที ่

ตามจังหวะการเดินในครั้งน้ัน โดยยกเทาซายขึ้นกอน เทาที่ยกขึ้นนั้นพ้ืนรองเทาตองสูงจากพ้ืน 
ประมาณ 1 คืบ มือและการแกวงแขนเปนไปตามทาเดินครั้งน้ัน 

ถากําลงัเดิน เม่ือไดยินคําบอกวา "ซอยเทา – ทํา” ไมวาเทาใดจะตกถึงพ้ืนก็ตาม ใหเดินตอไป
อีก 1 กาว แลวกาวเทาหลังใหสนเทาหลังเสมอแนวเดียวกับสนเทาหนา และยกเทาเดิมน้ันขึ้นกอน  
ตอไปเปนการปฏิบัตเิชนเดียวกับเม่ือหยดุอยูกับที่ 

ทั้ง 2 แบบ เม่ือจะใหเดินตอไป ใชคําบอกวา “หนา – เดิน” เม่ือเทาซายตกถงึพ้ืน ซอยเทาขวา
อยูกับที่ แลวกาวเทาซายออกเดินตอไป ถาจะใหหยุดใชคําบอกวา “แถว – หยุด” เชนเดียวกบัทาหยุด 
ในเวลาเดิน 

ในการฝกถาลกูเสือคนใดซอยเทาผิด ใหซอยเทาซํ้าเทาเดิมอีกหน่ึงคร้ัง  
6) เดินเฉียง 
คําบอก  "เฉยีงขวา (ซาย), ทํา" 
การปฏิบัต ิ
เม่ือขาดคําบอกวา “ทํา” ในขณะที่เทาขวา(ซาย)ตกถงึพ้ืน ใหกาวเทาซาย(ขวา)ออกเดินตอไป 

พรอมกับบิดปลายเทาและหันตัวไปทางกึ่งขวา(ซาย) แลวกาวเทาหลังเดินไปในทศิทางใหมที่เปนมุม  
45 องศากับทศิทางเดิมโดยตอเน่ือง ไมมีการหยุดชะงัก จังหวะกาวเปนไปตามจังหวะของทาเดินครั้งน้ัน
 ถาจะใหกลับมาเดินในทิศทางเดิม ใชคาํบอกวา “เดินตรง” ลูกเสือกาวเทาทําก่ึงซาย(ขวา) 
แลวเดินตรงไปขางหนาตอไป คําบอกตองบอกในขณะที่เทาซาย(ขวา)ตกถึงพ้ืน 
6.  ทาหยุด 

เปนทาทีต่ิดตามมาจากทาเดิน  ซ่ึงชวยทาํใหการหยุดแถวของลูกเสือมีความพรอมเพรียงกัน 
คําบอก  "แถว – หยุด"  
การปฏิบัต ิ
ขณะกําลังเดินตามปกต ิ เม่ือไดยินคําบอก  "แถว – หยุด" ไมวาเทาขางใดขางหน่ึง 

จะตกถึงพ้ืนก็ตาม ใหปฏิบตัิเปน 2 จังหวะ คือ 
จังหวะที ่1 กาวเทาตอไปอีก 1 กาว 
จังหวะที ่2 ชักเทาหลังชิดเทาหนาในลักษณะทาตรง อยางแข็งแรง 
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7.  ทากาวทางขาง 
ใชฝกลูกเสือเพ่ือนําไปใชตามลําพังในแถว และเม่ือมีการจัดหรือรนแถวในระยะสั้นๆ  

ซ่ึงตองการความเปนระเบียบเรียบรอย เชน ในพิธตีรวจพลสวนสนาม เปนตน  
คําบอก  "กาวทางขวา (ซาย), ทํา"  
การปฏิบัต ิ
ยกสนเทาทั้งสองขาง แลวกาวเทาขวา(ซาย)ไปทางขวา(ซาย) 30 ซม. (หรือประมาณ 

คร่ึงกาวปกต)ิ แลวชักเทาซาย(ขวา) ไปชดิอยางแข็งแรง ระหวางที่ใชเทาเคลื่อนที่น้ัน เขาทั้งสอง 
ตองตึง สนเทายก และกาวทางขางตอไปในจังหวะเดินปกต ิ

ถาจะใหหยุดจากทากาวทางขาง ใหใชคําบอกวา  "แถว – หยุด" ในขณะที่เทาทั้งสองขาง 
มาชิดกัน ใหปฏิบัติโดยกาวไปทางขวา (ซาย) อีก 1 กาว และหยุดดวยการกาวเทาอีกขางหนึ่ง 
ไปชิด จากน้ันใหอยูในลักษณะทาตรงทันที 

ถามีการกําหนดจํานวนกาวให ลูกเสือคงกาวตอไปตามจํานวนกาวที่กําหนด แลวหยุดเอง 
โดยไมตองใชคําบอก "แถว – หยุด"   

 
8.  ทากาวถอยหลัง 

ใชในการจัดแถวเม่ืออยูกับที่ และทําในระยะสั้น ๆ เทาน้ัน เปนการฝกลูกเสือเพ่ือนําไปใช 
ตามลําพังในแถว หรือในความควบคุมตามคําบอก เชน “กาวถอยหลงั 3 กาว, ทํา” เปนตน  

คําบอก  “กาวถอยหลัง, ทาํ”  
การปฏิบัต ิ
เอนตัวไปขาหลังเล็กนอย พรอมกับกาวเทาซายถอยหลงั วางเทาลงใหปลายเทาลงกอน  

แกวงแขนตามปกติ ระยะกาว 30 ซม. (คร่ึงกาวปกติ) จังหวะกาวเชนเดียวกับทาเดินตามปกติ  
ถาจะใหหยุดจากทากาวถอยหลัง ใหใชคาํบอกวา  "แถว – หยุด" ไมวาเทาขางใดจะตกถึงพ้ืน 

ใหกาวถอยหลังไปอีก 1 กาว แลวชักเทาที่อยูขางหนาไปชิดสนเทาที่อยูขางหลัง และอยูในลักษณะ 
ทาตรงทันท ี

ถามีการกําหนดจํานวนกาวให ลูกเสือคงกาวตอไปตามจํานวนกาวที่กําหนด แลวหยุดเอง 
โดยไมตองใชคําบอก "แถว – หยุด" 
9.  ทาวิ่ง 

ใชในโอกาสทีต่องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะใกล ๆ หรือใชเพ่ือการออกกําลังกาย
ของลูกเสือ  

1) การวิ่ง 
คําบอก  “วิ่ง, หนา – วิ่ง”  
การปฏิบตั ิ
ออกวิ่งดวยเทาซาย และวางปลายเทาลงพ้ืนกอน งอเขาเล็กนอย โนมตัวไปขางหนา  

ขาหลังไมตองเหยียดตึง ปลายเทายกสูงจากพ้ืนพอควร มือยกขึ้นเสมอราวนม กํามือ หันฝามือเขาหาตัว 
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ยืดอก ศีรษะตั้งตรง ขณะวิง่ใหแกวงแขนที่งอตามจังหวะกาวไดพอสมควร ระยะกาวประมาณ  
50 – 60 ซม. พยายามรักษาระยะกาวใหคงที่ อัตราความเร็วนาทีละ 150 – 160 กาว 

ทาน้ีเริ่มไดทั้งเวลาอยูกับที่และขณะกําลังเดิน ถากําลังเดินอยู เม่ือสิ้นคําบอกไมวาเทาใด 
จะตกถึงพ้ืนก็ตาม ใหกาวตอไปอีก 1 กาวแลวเริ่มวิ่งทนัที (ปกติควรบอกเม่ือตกเทาขวา) 

2) การหยุด 
คําบอก  "แถว – หยุด"  
การปฏิบัต ิ
เม่ือสิ้นคําบอกไมวาเทาใดจะตกถึงพ้ืนก็ตาม ใหคงวิ่งดวยอาการยั้งตัวตอไปขางหนาอีก 3 กาว

และทําทาหยดุเชนเดียวกบัการหยุดในเวลาเดิน  
3) เปลี่ยนเปนเดิน 
คําบอก  "เดิน – ทํา"  
การปฏิบัต ิ
เม่ือสิ้นคําบอกไมวาเทาใดจะตกถึงพ้ืนก็ตาม ใหคงวิ่งดวยอาการยั้งตัวตอไปขางหนาอีก 3 กาว

แลวทําทาเดินตามปกติ  
4) เปลี่ยนเทา ใชในโอกาสเปลี่ยนเทาใหพรอมกับสวนรวมของแถว 
คําบอก  "เปลี่ยนเทา”  
การปฏิบัต ิ
ทาน้ีใหทําเปนจังหวะเดียว โดยใชคําบอกในขณะที่เทาซายและขวาตกถึงพ้ืนในลาํดับติดตอกัน 

ใหกาวเทาไปขางหนาอีก 2 กาว(ซาย, ขวา) จากน้ันจึงกระโดดกาวซํ้าเทาขวาไปขางหนาอีก 1 กาว  
และกาวเทาซายวิ่งตอไปอีกตามระยะของการกาวปกติ  
10.  ทาหันในเวลาเดิน 

1)  ทาขวาหัน ใชในโอกาสตองการเปลีย่นทิศทางหรอืหนาแถวในระหวางการเดิน 
คําบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใชคําบอกในจังหวะที่เทาขวาจดถึงพ้ืนในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 2 จังหวะ 
จังหวะที ่ 1 กาวเทาซายไปขางหนาในแนวปลายเทาขวาประมาณครึ่งกาว พรอมกับบิด 

ปลายเทาใหไปทางกึ่งขวาดวย ขณะเดียวกันใหยกสนเทาขวาและหมุนตัวดวยสะโพก โดยใชปลายเทา
ทั้งสองเปนหลัก หันไปทางขวาจนได 90 องศา  

จังหวะที ่ 2 กาวเทาขวาตอไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม 
2)  ทาซายหัน ใชในโอกาสตองการเปลีย่นทิศทางหรอืหนาแถวในระหวางการเดิน 
คําบอก  "ซาย – หัน"   
การปฏิบัติ  ใชคําบอกในจังหวะที่เทาซายจดถึงพ้ืนในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 2 จังหวะ

เชนเดียวกบัทาขวาหัน โดยเปลี่ยนคําบอกวาขวามาเปนซายแทน 
ทาขวาหัน และซายหัน เม่ือปฏิบัตเิปดจังหวะตองไมหยุดชะงัก และแกวงแขนตามจังหวะ 

กาวโดยตอเน่ืองกัน 
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3)  ทากลับหลังหัน เปนทาสําหรับเปลี่ยนการหันหนาของแถว จากดานหนาเปนดานหลัง 
ในระหวางเดิน 

คําบอก  "กลบัหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใชคําบอกในจังหวะที่เทาซายจดถึงพ้ืนในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 3 จังหวะ 
จังหวะที ่1 กาวเทาขวาไปขางหนา 1 กาว 
จังหวะที ่2 ชักเทาซายไปขางหนาเฉียงขวา และตบลงกับพ้ืนดวยปลายเทาในแนวทางขวา 

ของปลายเทาขวาเล็กนอยพอเขาซายตึง ทันใดนั้นยกสนเทาขวาและหมุนตัวดวยสะโพก โดยใช 
ปลายเทาทั้งสองเปนหลัก ไปขางหลังจนได 180 องศา ขณะหมุนตัวน้ิวมือทั้งสองติดอยูกับขางขา 

จังหวะที ่3 กาวเทาซายออกเดิน พรอมยกมือและแกวงแขนตามจังหวะของทาเดินครั้งน้ันตอไป 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรใหลูกเสือนับจังหวะดวยเสยีงดังกอน จนทําไดคลองแลวจึงนับในใจ 

11.  ทาหันในเวลาวิ่ง ใชในโอกาสตองการเปลี่ยนทศิทางหรือหนาแถวในเวลาวิง่ 
1)  ทาขวาหัน  
คําบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใชคําบอกในจังหวะที่เทาขวาจดถึงพ้ืน ปฏิบัติเปน 4 จังหวะ ดังน้ี 
จังหวะที ่1 กาวเทาซายไปขางหนา 1 กาวเพ่ือยั้งตวั 
จังหวะที ่2 กาวเทาขวาไปขางหนาอีก 1 กาว พรอมกับหมุนตัวไปทางก่ึงขวา 
จังหวะที ่3 กาวเทาซายไปอยูหนาปลายเทาขวา พรอมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได 90 องศา

จากทิศทางเดิม  
จังหวะที ่4 กาวเทาขวาออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม 
2)  ทาซายหัน  
คําบอก  "ซาย – หัน"   
การปฏิบัติ ใชคําบอกในจังหวะที่เทาซายจดถึงพ้ืน ปฏิบัติเปน 4 จังหวะเชนเดียวกับทาขวาหัน 

โดยเปลี่ยนคําบอกวาขวามาเปนซายแทน 
ทาขวาหัน และซายหัน เม่ือปฏิบัตเิปดจังหวะตองไมหยดุชะงัก และแกวงแขนที่งอขึ้นตาม

จังหวะกาวโดยตอเน่ืองกัน 
3)  ทากลับหลังหัน เปนทาสําหรับเปลี่ยนการหันหนาของแถว จากดานหนาเปนดานหลัง 

ในระหวางเดิน 
คําบอก  "กลบัหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใชคําบอกในจังหวะที่เทาซายจดถึงพ้ืนในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 4 จังหวะ 
จังหวะที ่1 กาวเทาขวาไปขางหนา 1 กาวเพ่ือยั้งตวั 
จังหวะที ่2 กาวเทาซายไปขางหนาอีก 1 กาว พรอมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา 
จังหวะที ่3 กาวเทาขวาไปอยูหนาปลายเทาซาย พรอมกับหมุนตัวไปทางขวาอีกประมาณ  

90 องศา จากทิศทางเดิม  
จังหวะที ่4 กาวเทาซายออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม 
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การหัดในขั้นแรก ๆ ควรใหลูกเสือนับจังหวะดวยเสยีงดังกอน จนทําไดคลองแลวจึงนับในใจ 
12.  การนับ 

ใชสําหรับหนากระดานแถวเด่ียว เพ่ือหัดใหลูกเสือออกเสียงใหถูกตองตามลักษณะของลูกเสือส
 คําบอก   “นับ”  

การปฏิบัต ิ
ลูกเสือคนที่อยูหัวแถวสะบดัหนาไปทางซาย พรอมกับนับ 1 แลวสะบัดหนากลับมาอยูในทาตรง

โดยเร็ว ลูกเสอืคนอ่ืน ๆ นับเรียงไปตามลําดับเชนเดียวกับคนหวัแถว เวนคนที่อยูทายแถวใหสะบัดหนา
มาทางขวา 

คําบอก   “นับสอง (สาม,สี่,หา ฯลฯ)”  
การปฏิบัต ิ
ลูกเสือนับตามจํานวนที่บอก โดยเริ่มจากคนที่อยูหัวแถวเชนเดียวกบัการนับตามปกติ เชน  

นับสอง ลูกเสอืจะนับ หน่ึง สอง,หน่ึง สอง, หน่ึง สอง เรียงตอไปตามลําดับจนสุดแถว 
การนับเม่ือแถวมีการแยกคูขาด ใหคนที่อยูทายแถวของแถวหลังสุดขานจํานวนที่ขาดใหทราบ 

โดยขานวา “ขาดหนึ่ง (สอง,สาม....ฯลฯ)” 
 
13.  ทาถอดหมวก สวมหมวก 

ใชในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ หรือพิธีทางศาสนา เชน พิธีสวนสนามที่มีการประพรมน้ํา 
พระพุทธมนต เปนตน 

คําบอก  “ถอดหมวก”  
การปฏิบัต ิ
1) แบมือซายและงอศอกจนแขนทอนลางและทอนบนตั้งฉากกัน น้ิวหัวแมมือตั้งขึ้นขางบน 

พรอมกันนั้นใชมือขวาจับทีก่ะบังหนาหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบงัหนาหมวก,หมวกทรงหมอตาล) 
หรือจับที่ปกหมวกดานหนา(หมวกปกกวางพับขาง และไมพับขาง) หรือจับที่หมวกดานขวา 
(หมวกทรงออน) หรือจับที่ขอบหมวกบนดานหนา(หมวกกลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแมมือซาย ใหหนาหมวกหันไปทางขวา  
ขอบหมวกดานนอกอยูระหวางน้ิวหัวแมมือกับน้ิวชี ้

3) ลดมือขวาลงมาอยูในทาตรง พรอมกับมือซายจับหมวกดวยนิว้หัวแมมือกับน้ิวอ่ืนทั้งสี่  
คําบอก  “สวมหมวก”  
การปฏิบัต ิ
1) ใชมือขวาจับหมวกที่อยูในมือซาย เชนเดียวกับการถอดหมวก 
2) ยกหมวกขึน้สวมศีรษะ มือซายชวยจัดหมวก 
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยูในทาตรงอยางแขง็แรง 
การฝกในขั้นแรก ควรกระทําเปนตอน ๆ เม่ือลูกเสือมีความเขาใจดีแลวจึงฝกโดยเปดตอน 
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ถาลูกเสือถือไมพลองหรือไมงาม กอนทําทาถอดหมวก และสวมหมวก ใหนําอาวุธมาไวระหวาง
ปลายเทาทั้งสอง แลวพิงทอนบนไวกับแขนซาย แลวจึงปฏิบัตติามขั้นตอนตางๆ ตอไป เม่ือถอดหมวก
หรือสวมหมวกเรียบรอยแลว จึงนําไมพลองหรือไมงามไปอยูในทาเรยีบอาวุธตามเดิม 
14.  การถวายราชสดุดี 

คําบอก  “ถอดหมวก, น่ัง”  
การปฏิบัต ิ
เม่ือสั่ง “ถอดหมวก” เวนระยะใหลูกเสือทกุคน

ถอดหมวกเรียบรอยแลวใหสั่ง “น่ัง” เม่ือลูกเสือไดยิน
คําสั่ง “น่ัง” ใหกาวเทาซายไปขางหนาคร่ึงกาว คุกเขา
ขวาลงตั้งเขาซาย น่ังลงบนสนเทาขวา มือขวาแบคว่ํา
วางลงบนเขาขวา แขนซายวางพาดลงตั้งฉาก 
บนเขาซาย มือที่ถือหมวกหันเขาหาตวั เม่ือรองเพลง
ราชสดุดีใหกมหนาเล็กนอย เงยขึ้นเม่ือเพลงจบ เม่ือไดยินคําส่ังวา “ลุก” ใหลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเทาซาย
กลับมาชิดเทาขวา และเม่ือสั่ง “สวมหมวก” ใหลูกเสือสวมหมวกโดยเร็วแลวอยูในทาตรง 

ในกรณีที่ลูกเสือมีไมพลอง หรือไมงาม ใหถอดหมวกในทามีอาวุธกอน แลวจึงน่ังลง วางอาวุธ
ตามยาวชิดขาขวาทางขวา มือขวาวางคว่ําบนเขาตามปกต ิ
15.  ทาหมอบ – ลุก (มือเปลา) 

คําบอก  “หมอบ”  และ “ลกุ” 
การปฏบิัต ิ
เม่ือไดยินคําบอกวา “หมอบ” ใหลูกเสือปฏิบัตเิปน 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ลกูเสือกาวเทาซายไปขางหนา 1 กาว นํ้าหนักตัวอยูบนเทา 2 ขาง แขนอยูที่เดิม 
จังหวะที่ 2  ทรุดตัวลงคุกเขาขวาและเขาซายตามลําดับ พรอมกมตัวไปขางหนา เหยียดแขน 

2 ขางใชมือยันพ้ืนเพ่ือรับนํ้าหนักตัว แลวเหยียดขาขวาตึง เงยหนาตามองตรงไปขางหนา 
จังหวะที่ 3  เหยียดเทาซายออกใหสนเทา 2 ขางชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพ้ืน งอแขน  

ฝามือคว่ําลงกบัพ้ืนใหน้ิวมือขวาทบัน้ิวมือซายแคโคนนิ้ว แนวกึ่งกลางระหวางมือทั้งสองอยูประมาณ
หนาผาก(เวลากมหนา) กางศอก 2 ขางเต็มที่ เงยหนาทําศีรษะใหต่ํา 

เเม่ือไดยินคําบอกวา “ลุก” ใหลูกเสือปฏบิัติเปน 3 จังหวะ 
จงัหวะที่ 1 ลกูเสือชักมือทั้ง 2 ขางเขาหาตัว ยันพ้ืนยกตัวขึ้นแลวชกัเทาขวาคุกเขา 
จังหวะที่ 2  คุกเขาซาย แลวยกตัวขึ้นยนืโดยเร็ว ใหมือทั้ง 2 อยูที่ขางขา 
จังหวะที่ 3  ชักเทาขวามาชิดเทาซายตอไปอยูในลักษณะตรง ถาเปนการเคลื่อนที่ในภูมิ

ประเทศเหยียดหรือจะตองเดินตอไปไมตองชักเทาขวาชิด เม่ือยืนขึ้นแลวใหออกเดินไดเลย  
การฝกในขั้นแรก ควรกระทําเปนตอน ๆ เม่ือลูกเสือมีความเขาใจดีแลวจึงฝกโดยเปดตอน  

และใหปฏบิัตดิวยความรวดเร็วตอไป 
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การฝกระเบยีบแถวบุคคลทาประกอบอาวุธ และทาเคลื่อนที ่
1. ทาตรง – พัก  

คําบอก “กอง (หมู) – ตรง” 
การปฏิบัต ิ 
ทาตรงและทาพักในเวลาถือไมพลองหรือไมงาม เหมือนกับทามือเปลา ไมพลองหรือไมงาม 

อยูในทาเรียบอาวุธ 
ไมพลองหรือไมงามในทาเรียบอาวุธ คือ ลูกเสืออยูในทาตรง ถือไมพลองหรือไมงาม 

ดวยมือขวา โดยไมพลองหรือไมงามอยูประมาณโคนนิ้วกอยเทาขวาและชิดกับเทาขวา ไมพลอง 
หรือไมงามอยูระหวางน้ิวหัวแมมือกับน้ิวชี ้น้ิวหัวแมมือจับไมพลองหรือไมงามชิดขา น้ิวอ่ืนอีก 4 น้ิว  
ชิดติดกันจับไมพลองหรือไมงามเฉียงลงไปเบื้องลาง ปลายไมพลองหรือไมงามอยูในรองไหลขวา  
ลําไมพลองหรือไมงามตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบ เหมือนกับทามือเปลา มือขวาที่ถือไมพลองหรือไมงาม ใหเลื่อนขึ้นมา
เสมอเอว แลวยื่นไมพลองหรือไมงามไปขางหนา เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซายไพลหลังใตเข็มขัด
เล็กนอย มือแบตามธรรมชาติและนิว้เรียงชิดติดกัน 
2. ทาวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ เปนทาแสดงการเคารพ 

คําบอก “วันทยา – วุธ” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือปฏิบตัิเปนจังหวะเดียว โดยยกแขนซายขึ้นมาเสมอแนวไหล ศอกงอไปขางหนาใหตั้งฉาก

กับลําตวั ฝามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมมือกับน้ิวกอยจดกัน คงเหลือน้ิวชี้ น้ิวกลางและนิ้วนาง เหยยีดตรง
ชิดติดกัน ใหขางปลายนิว้ชี้แตะไมพลองหรือไมงามในรองไหลขวา 

คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิ 
เม่ือเลิกทําความเคารพ ใหลูกเสือลดแขนซายลงมาอยูที่เดิมโดยเร็ว 
ถาผูรับการเคารพเคลื่อนทีม่าทางขวา ซาย หรือตรงหนา ผูควบคุมแถวจะบอกทศิทางเสียกอน 

“ขวา (ซายหรอืตรงหนา) ระวัง – วันทยา – วุธ” ใหลูกเสือทําวันทยาวุธ พรอมกับหันหนาไปยังผูรับ 
การเคารพ ตาอยูที่ผูรับการเคารพ หันหนาตามจนผูรับการเคารพผานหนาตนไปแลว ประมาณ 2 กาว 
จึงหันมาอยูในทาตรง เม่ือผูรับการเคารพผานพนแถว ใหผูควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ 
3. ทาแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  

คําบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิลกูเสือปฏิบัตเิปน 2 จังหวะ 
จังหวะที ่1 ยกไมพลองหรือไมงามดวยมือขวาผานหนาเฉียดลําตวัไปขางซาย ใหโคนไมพลอง

หรือไมงามอยูในอุงมือซาย ลําไมพลองหรือไมงามตั้งอยูตรงรองไหลซาย มือขวาจับไมพลองหรือไมงาม
อยูที่เดิม ศอกงอไปขางหนาแนวเดียวกบัไหล 
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จังหวะที ่2 ดันไมพลองหรือไมงามดวยมือซาย พรอมกับสงไมพลองหรือไมงามดวยมือขวา  
ไหไมพลองหรือไมงามพาดขึ้นไปบนไหลซาย แขนซายทอนบนชิดลาํตัว ศอกซายงอ แขนทํามุม  
100 องศากับลําตวั ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในทาตรงโดยเร็ว 

ขอควรระวัง  ขณะลูกเสือทาํทาแบกอาวธุ จังหวะ 2 ระวังอยาใหศีรษะเคลื่อนหลบไมพลอง 
หรือไมงาม ทรงศีรษะใหคงที่เหมือนอยูในทาตรงเสมอ แขนซายอยูในลักษณะที่ถกูตองและน่ิง  
ปลายไมพลองจึงจะไดระดับ ไมเฉไปมา 

คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิลกูเสือปฏิบัตเิปน 3 จังหวะ 
จังหวะที ่1 ยกมือขวาขึ้นจับไมพลองหรือไมงาม ศอกงอไปขางหนาในแนวเดียวกับไหล  

พรอมกับเหยียดแขนซาย โดยลดไมพลองหรือไมงามลงชิดกับลําตวั 
จังหวะที ่2 จับไมพลองหรอืไมงามดวยมือขวานํามาไวขางลําตัวในรองไหลขวา (แขนขวา

เหยียดเกือบสดุระยะที่มือจับไมพลองหรือไมงามในทาเรียบอาวธุ) ขณะเดียวกันยกมือซายขึ้นกันไม
พลองหรือไมงามที่รองไหลขวา ศอกงอไปขางหนาในแนวเดียวกบัไหล 

จังหวะที ่3 ลดแขนซายอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะน้ีเหยยีดแขนขวาลงสุดระยะ 
ที่มือขวาจับไมพลองหรือไมงามอยูในทาเรียบอาวธุ โดยไมพลองหรือไมงามจดพ้ืน) 
ขอสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไมพลองในทาเรียบอาวธุ  
ในจังหวะที่ 3 จะรูสึกวาตนไมพลองหรือไมงามจดพ้ืน 
4. ทาถอดหมวก – สวมหมวก 

คําบอก “ถอดหมวก” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือปฏิบตัิเปนจังหวะเดียว โดยนําไมพลองหรือไมงามในมือขวามาไวตรงหนา  

ใหตนไมพลองหรือไมงามอยูตรงกึ่งกลางระหวาง 2 เทา สวนบนพิงแขนซายดานในตรงตําแหนงศอก 
ที่งอตั้งฉากอยูแขนซายทอนบนชิดลําตัว ฝามือแบหงายมาดานหนา ขณะเดียวกันใชมือขวาถอดหมวก
ออกจากศีรษะ(ถาใสสายรดัคางใหปลดออกกอน) แลวนํามาวางบนฝามือซาย (หมวกเบเรต หนาหมวก
อยูขวา, หมวกทรงหมอตาล ใหขอบหมวกดานซายอยูหนา หนาหมวกอยูขวา, หมวกทรงปกกวาง  
ใหน้ิวหัวแมมือซายชูขึ้นชิดขอบหมวกดานใน น้ิวทั้ง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกดานนอก หนาหมวก 
อยูดานขวา) แลวลดแขนขวาลงอยูในทาตรงตามเดิม  

คําบอก “สวมหมวก” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือใชมือขวานําหมวกในมือซายขึ้นสวมโดยใชมือซายชวย (ถาเปนหมวกปกกวาง 

ใหใสสายรัดทายทอยใหเรียบรอย) แลวใชมือขวาจับไมพลองหรือไมงามที่พิงไวกับแขนซายมาถือไว 
ในทาเรียบอาวุธตามเดิม 
5. ทาหันและการเคลื่อนทีใ่นเวลาถือไมพลองหรือไมงาม 
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ทาหันในเวลาถือไมพลองหรือไมงาม  ใชคําบอกและวิธีปฏบิตัิเหมือนทาอยูกับทีมื่อเปลา  
ถาหันในขณะที่ไมพลองหรือไมงามอยูในทาเรียบอาวธุ เพ่ือใหการหันสะดวกใหยกไมพลองหรือไมงาม 
ในมือขวาพนพ้ืนเล็กนอยจึงหัน เม่ือหันเสร็จใหลดมือขวาลงจนไมพลองหรือไมงามจดพ้ืน 

การเคลื่อนทีใ่นเวลาถือไมพลองหรือไมงาม ใชคําบอกและวธิีปฏบิัติเหมือนกับการเคลื่อนที่
มือเปลา ตามปกติเม่ือจะใหเคลื่อนที่ ผูควบคุมแถวตองบอกใหแบกอาวุธเสยีกอน แลวจึงสั่งใหเดิน 
ในทาเดินแบกอาวุธอยูในแถวควบคุม เม่ือจะทําความเคารพ ผูควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซาย) –ทํา”  
ใหลูกเสือหันหนาไปยังผูรับการเคารพ แขนแกวงตามปกติและรักษาทาแบกอาวุธไวคงเดิม  
เม่ือพนผูรับการเคารพแลวลูกเสือหันหนาแลตรงเอง 

ถาลูกเสืออยูในทาแบกอาวธุเคลื่อนที่อยูตามลําพัง เม่ือจะทําความเคารพใหลดไมพลอง 
หรือไมงามลงจากทาปกติอาวุธมาเปนทาเรียบอาวธุ จังหวะที่ 1 แตมือขวาที่ยกขึ้นมาจับไมพลอง 
ในรองไหลซายใหจัดน้ิวเหมือนทารหัสลูกเสือ ฝามือแบคว่ําใหขางปลายนิ้วชี้แตะไมพลองหรือไมงาม 
ศอกงอไปขางหนาในแนวเดียวกับไหล หันหนาไปยังผูรับการเคารพที่ยืนหรือเดินอยู (สวนมาหรือ 
เดินไป) เม่ือผานผูรับการเคารพไปแลว เลิกทําความเคารพโดยใชมือซายดันไมพลองขึ้นไปอยูในทา 
แบกอาวุธตามเดิม พรอมกับหันหนาแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกวงตอไปในทาเดินตามปกต ิ

ในการเคลื่อนที่ดวยทาแบอาวุธ เม่ือผูควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยน 
ทาแบกอาวุธจากบาซายมาบาขวาก็ได แตเม่ือใหเดินเขาระเบียบแลว ตองจัดไมพลองหรือไมงาม 
ไปไวบาซายตามเดิม 

เม่ือผูควบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลูกเสือหยุดอยูในทาแบกอาวุธ จนกวาผูควบคุมแถว 
จะสั่งใหเรียบอาวุธหรือสั่งเปนอยางอ่ืนตอไป ถาเคลื่อนที่ไปโดยไมบอกใหแบกอาวุธหรือไปในระยะใกลๆ
เพ่ือจัดแนวหรือระยะตอ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ขรุขระไมสมํ่าเสมอ  
เม่ือบอกใหเดินลูกเสือก็เคลือ่นที่ไปในทาคอนไมพลองหรือไมงาม โดยยกไมพลองหรือไมงามใหปลาย 
ไมพลองหรือไมงามเอนไปขางหนา ตนไมพลองหรือไมงามคลอยไปขางหลังพนพ้ืน แนวไมพลองหรือ 
ไมงามเฉียงกับลําตวัพอประมาณ  เม่ือคอนไมพลองหรือไมงามอยูในแถวควบคุมและผานผูรับการ
เคารพ ผูควบคุมแถวไมตองบอกแถวทําความเคารพ ผูควบคุมแถวคงทําความเคารพตามลําพังแตผู
เดียว 

ถาลูกเสือคอนไมพลองหรือไมงามไปโดยลําพังผูเดียว เม่ือผานผูรับการเคารพใหลูกเสือ 
ทําความเคารพดวยทาแลขวา (ซาย) โดยแนบไมพลองหรือไมงามชิดลําตัว แขนไมแกวง  
เม่ือผานพนผูรับการเคารพไปแลวหันหนาแลตรง แขนแกวงตามสบาย 
6.  ทาหมอบ – ลุก ในเวลาถือไมพลองหรือไมงาม 
คําบอก  “หมอบ”  และ “ลกุ” 

การปฏิบัต ิ
เม่ือไดยินคําบอกวา “หมอบ” ใหลูกเสือปฏิบัตเิปน 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1  กาวเทาซายไปขางหนา 1 กาว พรอมกับสงไมพลองหรือไมงามใหมือซาย  

ถือในทาที่ถนดั 
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จังหวะที่ 2 คกุเขาขวาลง มือขวายันพ้ืน ศอกซายวางพาดขาซายทอนบน 
จังหวะที่ 3 ปลอยตวันอนคว่ําลงไปโดยเรว็ ใหไมพลองหรือไมงามอยูขางตัวดานขวา  

มือขวาชวยรองรับไมพลองหรือไมงามกระชับไวขางตัว แขนซายทอนลางทอดไปขางหนามากๆ 
โดยวางขวางความยาวของลําตวั 

เม่ือไดยินคําบอกวา “ลุก” ใหลูกเสือปฏบิัติเปน 3 จังหวะกลบักัน 
จังหวะที่ 1  ผลักตวัลุกขึ้นน่ังคุกเขาขวา หยิบไมพลองหรือไมงามใสมือซาย  

ศอกซายพาดขาซายทอนบน มือขวายันพ้ืน 
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยใหเทาซายอยูขางหนา 1 กาวเหมือนเดิม ไมพลองหรือไมงาม 

ยังอยูในมือซาย 
จังหวะที่ 3  ชักเทาซายชดิพรอมกับสงไมพลองหรือไมงามใหมือขวา และอยูในทาเรียบอาวธุ  
การฝกในขั้นแรก ควรกระทําเปนตอน ๆ เม่ือลูกเสือมีความเขาใจดีแลวจึงฝกโดยเปดตอน  

และใหปฏบิัตดิวยความรวดเร็วตอไป 

2. ทาเคารพ  ผูถือปาย 
 คําบอก “วันทยา – วธุ” หรือ “เรียบ – อาวุธ” 
 การปฏิบัติ ผูถือปายจะอยูในทาตรงเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะการยืนของผูถือปาย 

- โดยใหมือขวาอยูดานบน  ชิดปาย 
- สวนมือซายกําดามธงอยูดานลางมือขวาใหชิดกัน 
- ตนหรือโคนปายอยูระหวางเทาทั้งสองขาง 
- ยืนอยูในทาปกต ิ
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การพัก 

 การพักใหหยอนเขาขวา  ชวงบนของรางกายไมเคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การพัก 
3. ทาเคารพ  ผูถือธง 
 คําบอก “วันทยา – วธุ” 
 การปฏิบัติ ลูกเสือยืนอยูในทาตรงปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทาตรง มือขวาจับดามธง 
  ประคองเหยียดลงขางลําตัว 
 - ใชมือซายยกธงข้ึนในทาเคารพ ศอกซายงอไปขางหนาในแนวกับไหล ตั้งฉาก
กับลําตัว 
 เมื่อไดยินคําบอกวา “ซาย (ขวา หรือตรงหนา) ระวัง”    
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 ส้ินคําส่ัง ซาย – ระวัง / ขวา – ระวัง / ตรงหนา – ระวัง 
- ใหลูกเสือยกมือซายมาตบอยูเหนือมอืขวา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางกายทอนบนยังจัดอยูในลักษณะทาตรง 
 

- ใหผูถือธงทํากึ่งขวาหัน 
- ชิดเทา (รอฟงคําส่ัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาก่ึงขวาหัน โดยไหลซาย 
หันเขาหาจุดก่ึงกลาง 

ชิดเทา 
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 ฟงคําบอกตอวา “วันทยา – วุธ” 
- ผูถือธงลดปลายธงลงมาขางหนาอยางชา ๆ 
- จับคันธงอยูในแนวขนานกับพื้น มือทั้งสองอยูเสมอแนวบา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          โรยธงลงชา ๆ จับจังหวะเพลงใหพอดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือถึงคร่ึงเพลง คันธงจะอยูในแนวขนานพื้น 
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 ลูกเสือคอย ๆ ยกปลายธงขึ้นชา ๆ ตามจังหวะ 
 
 
 
 ใหยกธงกลับในทาเคารพชาๆ ไดจังหวะเชนเดียวกับขาลง และใหคน     
ถือธงยกปลายธงขึ้นชา ๆ โดยมือขวากดดามธง มือซายประคองดามธง 
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เล่ือนมือซายมาตามแนวไหลจากซายมือมาขวามือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คอย ๆ ตั้งธงขึ้น 
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ไมเสียการทรงตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงตั้งขึ้นไมใกลจะจบเพลง 
 จบเพลงคันธงจะตั้งตรงตามแนวรองไหลอยูในทาเคารพ 

- ผูถือธงอยูในทาเคารพจนกวาจะมีคาํบอกวา “เรียบ – อาวุธ”  
- ส้ินคําส่ัง ผูถือธงจึงลดธงลง  ปลอยธงลงพื้น มือซายแนบลําตัวอยูทาตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            จบเพลงคันธงตั้งตรง  เรียบอาวุธ 
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- แลวทํากึ่งซายหัน 
- ชิดเทาจัดระเบียบรางกายอยูทาตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

               ก่ึงซายหัน                     ชิดเทา 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

 ความสามัคคี  
 นานมาแลวมีเมืองๆ หน่ึง  ราษฎรมีความเปนอยูอยางรมเย็นเปนสุข  จนกระทั่งมียักษตนหนึ่ง
เริ่มมาจับคนในเมืองไปกินทุกวันๆ  ราษฎรจึงมีความหวาดกลัวเปนอันมาก ไมเปนอันทํามาหากิน  
ไดรับความเดือดรอนไปทั่วทุกหัวระแหง  และพากันไปรองทุกขตอพระราชา  
 พระราชาจึงใหมหาดเล็กปาวประกาศวา  ถาใครปราบยักษไดจะพระราชทานขาวของเงินทอง
เปนรางวัล  มีชาย  2 คนขอรับอาสาไปปราบยักษ คนแรกเปนนักแมนธนูสามารถยิงธนูไดทีละ 2 ดอก 
คนที่ 2 วิ่งเร็วมากและเปนผูมีพละกําลังมหาศาล 
 ทั้ง 2 คนผลัดกันไปปราบยักษ ปรากฏวาพายแพกลับมาทุกคร้ัง และหวุดหวิดจะถูกยักษ 
จับกินหลายครั้ง การกระทําของชายทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแคนใหยักษมากขึ้น มันยิ่งอาละวาด 
พังบานเรือนราษฎรเสียหายหนักขึ้น ทั้ง 2 คนจึงหันมาปรึกษากันและตกลงรวมมือไปปราบยักษ 
พรอมกัน 
 ชายคนที่แมนธนูไปอยูบนหนาผา ชายคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนทาทายยักษ ลอใหตามมา 
จนถึงหนาผา  นักแมนธนูที่ซอนอยูก็ยิงธนูไปถูกลูกนัยนตาทั้งสองขาง  ยักษลมลงรองครวญคราง 
ดวยความเจ็บปวด ชายคนที่วิ่งเร็วและทรงพลังมหาศาลไดยกกอนหินใหญทุมใสศีรษะยักษ 
ถึงแกความตาย 
 ชายทั้งสองจึงไดรับพระราชทานรางวัลมากมาย และไดรับแตงตั้งใหเปนทหารมหาดเล็ก 
ประจําพระองค  ตั้งแตน้ันมาประชาชนก็อยูอยางรมเย็นเปนสุข 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การกระทําสิ่งใด ๆ หากมีความสามัคคีรวมมือกันยอมจะประสบผลสําเร็จไดโดยงาย 
 

 หัวใจไรเดียงสา 
ณ ชุมชนเล็กๆ แหงหน่ึงฝนแลงมานานแลว พืชผลเสียหายหนัก พระจึงระดมชาวบาน 

เตรียมประกอบพิธีขอฝนในวัด   
เด็กหญิงคนหนึ่งแทรกตัวอยูในกลุมคนผูขอฝนดวย เน่ืองจากตัวเธอเล็ก จึงเกือบจะไมมีใคร

สังเกตเห็น ทันใดนั้น พระเห็นสิ่งที่เด็กหญิงถืออยู จึงพูดอยางตื่นเตนพลางชี้ไปมือไปที่เด็กหญิง 
“หนูนอยนั่นทําใหอาตมาซาบซึ้งมาก วันน้ีเรามาอธิษฐานขอฝนกัน แตในที่ประชุมแหงน้ี 

ไมมีใครนํารมมาเลยนอกจากเด็กหญิงคนนี้” 
 ทุกคนหันมองไปยังเธอ ก็เห็นเด็กหญิงตัวนอยในมือมีรมสีแดงถืออยู ความเงียบงันเกิดขึ้น 

แลวตามดวยเสียงปรบมือสน่ันหวั่นไหว หลายคนถึงกับนํ้าตาเออลนนัยนดวยความซาบซึ้งใจ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เด็กตัวเล็กก็จริง แตมีจิตใจยิ่งใหญ คือมีความรักและความเชื่อม่ัน 
ที่ยิ่งใหญมาก ที่สมควรเอาเยี่ยงอยาง 
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ตนไทรกับตนออ 

 คืนวันหนึ่งเกิดพายุพัดรุนแรง ตนไทรใหญตนหนึ่งอยูริมนํ้าทนลมไมไหวก็หักโคนลอยน้ํา  
ไปติดพงอออยูที่ชายตลิ่งแหงหน่ึง  รุงขึ้นตนไทรเห็นพงออเปนปกติดีไมมีตนใดหักโคน    
จึงถามพงออวา “เม่ือคืนนี้พายุจัด พัดเราจนหักโคนลงน้ําลอยมา พวกทานลวนเปนตนไมเล็กๆ  
ตนหนึ่ง จะเทียบกับก่ิงเรายังไมได เหตุไฉนจึงอยูเปนปกติดีดวย หรือวาพายุไมไดพัดมาถึงที่น่ี” 
 พงออจึงตอบวา “พายุพัดมาถึงที่น่ีเหมือนกัน แตพวกเราเปนไมออน เม่ือลมพัดกลา  
เราเอนลูไปเสียตามลม ปลอยใหลมพัดขามเราไป ลมจึงไมพัดเราหักโคน”  
 ตนไทรไดฟงดังน้ันจึงนึกวา   ถึงเราเปนไมใหญโต เราไมรูจักผอนผันหลีกเลี่ยงลมกลา  
ตั้งหนาตั้งตาตานลมอยางเดียว   ลมมีแรงกวาเราจึงพัดเอาเราโคนลม   ตนออเหลาน้ี 
ถึงเปนไมเล็ก รูจักผอนหลบหลีกใหลมพายุพัดพนไปได ก็ไมหักเหมือนตนไมใหญเชนตวัเรา 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การตอสูดวยกําลังทีม่ากน้ัน อาจไมเปนผลดีเทาการตอสูดวยกําลังที่ออน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  5    กางเตนทและร้ือเต็นททีพั่กแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   การกางเตนทและร้ือเต็นทที่พักแรม                         เวลา   2  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู   
ลูกเสือกางและร้ือเต็นทที่พักแรมในเวลากลางคืน รวมกับลูกเสือสามัญรุนใหญอีกคนหน่ึงได  
 

2. เน้ือหา   
การเรียนรูวธิกีารกางเต็นทเปนการเตรียมความพรอมในการเดินทางไกลพักแรมคางคืนชวยให
ลูกเสือปฏบิัตงิานไดอยางรวดเรว็และยงัเปนการดูแลรกัษาเตน็ทใหมีอายุการใชงานไดอยางคุมคา 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เต็นทสําเร็จรูป, เต็นท 5 ชาย 
 3.3 ใบความรู เรื่องเต็นท  
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4. กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู  
  (1) ผูกํากับลกูเสือสนทนาความรูเก่ียวกับเรื่องเต็นทของลูกเสือ รูปแบบตางๆของเต็นท  

(2) ผูกํากับลกูเสอือธิบายและสาธติวิธีการกางเต็นท 5 ชาย และเต็นทสําเร็จรูป 
แบบตาง ๆ 

(3) หมูลูกเสือวิเคราะหรูปแบบของเต็นท และการนําไปใชที่เหมาะสมกับสภาพการอยู
คายพักแรมของหมูตนเอง บนพ้ืนฐานขอมูล ของสถานที่พักแรม พรอมกับปจจัยที่เก่ียวของกับการกาง
เต็นท เชนวัสดุอุปกรณ พ้ืนที่รองรับ อุปกรณเสริมตางๆ   
  (4) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน  ขอดีและขอจํากัดใน
การใชเต็นทแตละประเภท เชนเต็นท 5 ชาย เต็นทสําเร็จรูปแบบตางๆ ฯลฯ 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
                 - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณปฏิบัตกิิจกรรมในสัปดาหตอไป  
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

     3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      (1) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเต็นทของลูกเสือ 
ในชั่วโมงที่ผานมา 

  (2) ผูกํากับลกูเสือใหหมูลูกเสือฝกปฏิบตัิการกางและรื้อเต็นทในเวลาที่กําหนด 
  (3) ลูกเสือรวมกับเพ่ือนอีกหน่ึงคน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นทโดยมีนายหมูเปนผู  
ใหคําแนะนําที่ถูกตอง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาเต็นท และการเก็บเตน็ท 
  (4) ลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปการปฏิบตัิงาน 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
                - ผูกํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาหตอไป  

 
5.การประเมินผล 

5.1 สังเกตจากการที่ลูกเสือบอกสวนประกอบวิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นทที่พักแรมได         
5.2 สังเกตจากการที่ลูกเสือปฏิบัติการกางและร้ือเต็นทได 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

เพลง 
  ยามค่ํา 

  ฟามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหน่ํา   ฝนก็ตกพรํา  พรํา  ฟามืดค่ํามัวไป  ใจคิดถึงเม่ือ คร้ัง
มาพักแรมในปาแสนจะสุขใจ  ฟามืดค่ําทีใดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
  เสือเผาไทยรวมใจมานอนกลางปา  แมเหน็ดเหนื่อยกายา  เราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนักเอาเบาสู  สามัคคีมีอยูแสนจะสุขใจ   ฟามืดค่ําทีไร   เลนรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

 
ใบความรู  

 เต็นท 
 เต็นทที่นิยมนําไปอยูคายพักแรมมี 3 ชนิด  
 1. เต็นทอํานวยการ มีขนาดใหญ ใชเปนที่ประชุม 
 2. เต็นทหมู ใชเปนที่พักสําหรับลูกเสือทัง้หมู 
 3. เต็นทบุคคล สําหรับลูกเสือ 2 คน ที่นิยมใชมี 2 ชนิด ไดแก เต็นทกระแบะหรอืเต็นท 5 ชาย 
และเต็นทสําเร็จรูป 
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เต็นทกระแบะ หรือเต็นท 5 ชาย  
เหมาะสําหรับลูกเสือ 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใชพ้ืนที่กางเต็นท 

ไมกวางมาก และวธิีกางเตน็ทไมยุงยาก มีลูกเสือชวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทได  
สวนประกอบของเต็นท 5 ชาย มีดังน้ี 
1. ผาเต็นท 2 ผืน 
2. เสาเต็นท 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ทอน ( 3 ทอนตอกันเปน 1 ชุดหรือ 1 เสา ) 
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวทาย 2 ตัว ชายดานลางดานละ 3  ตัว ประตูหนา 1 ตัว และหลัง 1 ตัว ) 
4. เชือกยึดสมอบก 10 เสน (เชือกยาวใชร้ังหัวทายเตน็ท 2 เสน เชอืกส้ันใชยึดชายเต็นท 6 เสน 

และประตูหนา - หลัง 2 เสน ) 
 การกางเต็นท 5 ชาย มี 5 ขั้นตดน ดังน้ี 

1. ติดกระดุมผาเต็นททั้ง  2  ผืนเขาดวยกัน ดานที่ตดิกระดุมเปนดานสันของหลังคา รูตาไกที่
ซอนกันและอยูถัดจากระดุมจะเปนที่ยึดเสาทั้ง 2 เสา สวนดานที่มีรูตาไกดานละ 3 รู จะเปนชายดานลาง 

2. นําเสาชุดที่ 1 (ตอ 3 ทอนเขาดวยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท ใหคนที่ 1 จับไว  
3. ใหคนที่ 2 ใชเชือกยาว 1 เสนนํามายึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกดานหนา  

(ผูกดวยเง่ือนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม หรือผูกร้ัง) แลวจึงใชเชือกส้ัน 2 เสนยึดชายเต็นทเขากับ 
สมอบก เพ่ือใหเต็นทกางออกเปนรูปหนาจ่ัว (ผูกดวยเงื่อนปมตาไก)  

4. ใหคนที่ 2 เดินออมไปอีกดานหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเขากับรูหลังคาเต็นทอีกดานหนึ่ง 
แลวจับเสาไว ใหคนที่ 1 ปลอยมือจากเสาท่ี 1 แลวนําเชอืกยาวเสนที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2  
ไปยังสมอบกดานหลัง(ผูกดวยเง่ือนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม หรือผูกร้ัง)  

5. ใหคนที่ 2 ปลอยมือจากเสาที่ 2 ได เตน็ทจะไมลม และทั้ง 2 คนชวยกันใชเชือก 
ยึดชายเต็นทจุดที่เหลือเขากับสมอบก แลวปรบัความตึงหยอนของเต็นทใหเรยีบรอย 
 การร้ือเต็นท 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 

1. แกเชือกที่ร้ังเสาหัวทายกับสมอบกออก เต็นทจะลมลงทันที 
2. ถอนเสาเตน็ทออกเปน 6 ทอน นํามารวมกันไว 
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไวที่ใกล ๆ กับเสาเต็นท 
4. แกเชือกและเก็บเชือกใหเรียบรอย (เชือกส้ัน 8 เสน เชือกยาว 2 เสน รวม 10 เสน)  

นําไปรวมไวใกล ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นทเพ่ือแยกผาเต็นทออกเปน  2  ผนื 
6. ทําความสะอาดอุปกรณและเก็บพับผาเต็นทใหเรยีบรอย 
7. นําผาเต็นทและอุปกรณเก็บรวมไวในที่เดียวกัน 
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เต็นทสําเร็จรูป 
ใชเปนที่พักสําหรับลูกเสือทั้งหมู (1 หมู) มีขนาดใหญกวา และน้ําหนักมากกวาเตน็ทกระแบะ  

แตยังสามารถพกพาไปไดสะดวก พ้ืนที่ทีใ่ชกางเต็นทมีบริเวณกวางพอสมควร วิธกีางเต็นทไมยุงยาก  
มีลูกเสือชวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทได เตน็ทสําเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน 
บางแบบคลายเต็นทกระแบะ  

สวนประกอบของเต็นทสําเร็จรูป มีดังน้ี 
1. ผาเต็นท 1 ชุด 
2. เสาเต็นท 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกันเปน 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพ้ืน 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ทาย 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 8 เสน ทุกเสนมัดติดกับแผนเหล็กสําหรับปรับความตึงหยอนของเชือก  

โดยเชือกส้ัน 6 เสนใชยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เสนใชร้ังหัวทายเต็นท  
วิธีกางเต็นทสําเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ยึดพ้ืนของเต็นททั้ง 4 มุมดวยสมอบก 4 ตัว 
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตอ 3 ทอนเขาดวยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท ใหคนที่ 1 จับไว 
3. ใหคนที่ 2 ใชเชือกยาว 1 เสน ยึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกดานหนา  

(โดย ผูกดวยเง่ือนตะกรุดเบด็ หรือเง่ือนกระหวัดไม ไมตองใชเง่ือนผูร้ังเพราะมีแผนปรับความตงึ 
อยู แลว) แลวใชเชือกส้ัน 2 เสน ยึดชายเต็นทเขากับสมอบก ใหเต็นทกางออกเปนรูปหนาจ่ัว 

4. ใหคนที่ 2 เดินออมไปอีกดานหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเขากับรูหลังคาเต็นทอีกดานหนึ่ง 
แลวจับเสาไว ใหคนที่ 1 ปลอยมือจากเสาท่ี 1 แลวนําเชอืกยาวเสนที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2  
ไปยังสมอบกดานหลัง 

5. ใหคนที่ 2 ปลอยมือจากเสาที่ 2 ได เตน็ทจะไมลม ทั้งสองคนชวยกันใชเชือก 
ยึดชายหลังคาเต็นท ( จุดทีเ่หลือ ) ใหเขากับสมอบกแลวปรับความตงึหยอนของเต็นทใหเรียบรอย 
 วิธีร้ือเต็นทสําเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. แกเชือกที่ร้ังเสาหัวทายกับสมอบกออก เต็นทจะลมลงทันที 
2. ถอนเสาเตน็ทออกเปน 6 ทอน นํามารวมกันไว 
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไวที่ใกล ๆ กับเสาเต็นท 
4. เก็บเชือกและแผนปรับความตึงใหเรียบรอย (เชือกส้ัน 6 เสน เชือกยาว 2 เสน  

แผนปรับความตึง 8 อัน) นําไปรวมไวใกล ๆ กองสมอบก 
5. ทําความสะอาดอุปกรณทุกชิ้น แลวนําไปเก็บ 

การเลือกสถานที่ตั้งคายและกางเต็นท 
 ตองทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหลงนํ้า และเสนทางคมนาคม เพ่ือปองกัน 
ปญหาตางๆ ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังน้ี 

1. เปนพ้ืนที่โลงกวาง เหมาะสําหรับการตัง้คายและจัดกิจกรรม 
2. พ้ืนดินบริเวณที่ตั้งคายควรเปนดินปนทราย พ้ืนเปนที่เรียบ ไมมีนํ้าขัง 
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3. อยูใกลแหลงนํ้าสะอาด ปลอดภัย 
4. อยูหางจากตนไมใหญ เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดจากก่ิงไมหลนลงมาทับ 
5. ทิศทางของลมเพ่ือใชพิจารณาในการตัง้เต็นทที่พัก 
6. สามารถหาเชื้อไฟ เชน ฟน เศษไม สาํหรับหุงตมไดสะดวก 
7. การคมนาคมสะดวก ใกลกับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกลกับสถานตํารวจ 
8. ไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่กอนจะตั้งคายพักแรม 

ขอควรระวงัในการกางเต็นท 
1. เม่ือตองการกางเต็นทหลายหลังเปนแนวเดียวกัน ควรเล็งใหสมอบกตวัที่อยูดานหนาสุด 

และเสาตนแรกของทุกเต็นทอยูในแนวเดียวกัน  
2. การกางเต็นทแตละหลังใหเล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตวัหลังทั้ง 4 จุด 

ใหอยูในแนวเดียวกัน  
3. เสาทุกตนที่ยึดเต็นทจะตองตั้งฉากกับพ้ืนเสมอหลงัคา  
4. เต็นทตองไมมีรอยยน สมอบกดานขางของเต็นทแตละหลังตองเรียงกันอยางเปนระเบียบ  

ถาเต็นทตึงไปอาจจะขาดได หรือถาหยอนเกินไปก็จะกันฝนไมได ซ่ึงจะเปนสาเหตทุําใหนํ้าซึมไดงาย 
และถาลมพัดแรงอาจทําใหเต็นทขาดได 

5. การผูกเต็นทควรใชเง่ือนผูกร้ัง เพราะสามารถปรับใหตึงหยอนไดตามตองการ 
การดูแลรักษาเต็นท  

การดูแลรักษาเต็นทใหมีอายุการใชงานทีย่าวนาน  
1. ฝกกางเต็นทใหถูกวิธี เพราะการกางเตน็ทไมถูกวธิ ีอาจทําใหอุปกรณบางชิ้น 

เกิดความเสียหายได เชน ใสเสาเต็นทผิดอันทําใหเกิดความเสียหายเวลางอเสาเขากับเต็นท เปนตน 
2. อยาเก็บเตน็ทขณะเปยกถาไมจําเปน เพราะจะทําใหเกิดกลิ่นอับ ควรจะนําเต็นทมาผึ่งลม 

ใหแหงกอนและนําเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นทกอนปดซิปใหเรียบรอย 
3. ไมควรใชสารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท เพราะสารเคมีจะทาํลายสารที่เคลือบเต็นทไว

ควรใชแคผาชบุนํ้าเช็ดก็พอ หามใชแปรงขดัเพราะแปรงจะทําใหสารเคลือบหลุดออกเชนกัน 
4. ใชผาพลาสติกปูรองพ้ืนกอนกางเต็นท เพ่ือชวยปกปองตัวเต็นทจากหินและก่ิงไมที่แหลมคม

ซ่ึงอาจจะทําใหพ้ืนเต็นทเกิดความเสียหายได และนอกจากนี้ยังชวยลดเวลาในการทําความสะอาด 
เพราะเหลือแคทําความสะอาดผาปูรองพ้ืนเทาน้ัน 

5. ใชสมอบกปกเต็นท บางคนอาจคิดวาไมจําเปนเพราะเต็นทสามารถทรงตวัอยูไดเอง  
แตเม่ือมีลมแรง ๆ เต็นทอาจพลิกทําใหเกิดความเสียหายได ในชวงทีก่างเต็นทและเกิดมีลมแรง 
ควรนําสัมภาระเก็บไวในเตน็ทแลวปกสมอบกยึดไว จะชวยปองกันเต็นทพลิกจากแรงลมได 

6. ใชอุปกรณซอมแซมเต็นทเม่ือเต็นทเกิดความเสียหาย เชน ผนังเตน็ทมีรอยฉีกขาด 
ควรใชพวกผาเทปปดรอยขาดนั้นไว มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญขึ้นเรือ่ยๆ อุปกรณซอมแซมเต็นท
สามารถหาซื้อไดตามรานอุปกรณแคมปงทั่วไป 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
 

หมีกับผ้ึง 

 หมีตัวหน่ึงนึกทะนงตวัในความแข็งแรงและพละกําลังอันมหาศาลของมัน  วันหนึ่งขณะที ่
มันกําลังกินอาหารอยู  เผอิญมีผึ้งตัวหน่ึงบินผานมา  หมีนึกโมโหที่ถูกกวนใจระหวางกิน  มันจึงเอามือ
ตะปบผึ้งตวัน้ันหวังจะบี้ใหตาย   
 ดวยสัญชาตญาณในการปองกันตัวของผึ้ง หมีจึงถูกผ้ึงตอยเขาทีหน่ึงที่หนา  
 “อุบะ  เจาผึ้งนอย  วอนหาท่ีตายซะแลว  ตอยใครไมตอยมาตอยขา  น่ีแนะ”  แตยังไมทันที่หมี
จะจัดการอยางไร  ผึ้งตัวน้ันก็บินหนีไปเสยีแลว  สรางความโกรธแคนใหกับหมีเปนอยางมาก   
มันนึกในใจวามันจะตองแกแคนผึ้งใหได  
 พอกินอาหารเสร็จ  หมีขี้โมโหก็ออกเดินปาตระเวนหารงัผึ้งทันที  พอพบรังผึ้งขนาดใหญรังหน่ึง
มันก็ตรงรี่เขาร้ือรังผึ้งน้ันทันที  ฝูงผึ้งจํานวนมากตกใจพากันบินออกจากรัง รุมตอยเจาหมีตัวน้ัน 
จนไดรับบาดเจ็บแสนสาหัส 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ตองคิดกอนทํา  อยาทํากอนคิด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  6   การบรรจุเครื่องหลัง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  การบรรจุเครือ่งหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรม  เวลา   2  ชั่วโมง 
                

 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
   ลูกเสือสามารถบรรจุเคร่ืองหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมคางคืนไดถูกตอง 
 
2. เน้ือหา   

 2.1 การวางแผนเตรียมอุปกรณ วัสดุ สิ่งของเครื่องใชสวนตวัและสวนรวมสําหรับเดินทางไกล 
ไปพักแรมคางคืน 

 2.2 วิธีการบรรจุเคร่ืองหลัง   
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 อุปกรณสําหรับการบรรจุเคร่ืองหลัง และเครื่องหลงั  

 3.3 ใบความรู เรื่อง การบรรจุเคร่ืองหลังสําหรับการเดินทางไกลไปอยูคายพักแรม 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลูกเสือนําตัวอยางสิ่งของเครื่องใชสวนตวั วัสดุ อุปกรณสําหรับเดินทางไกล 

และอยูคายพักแรม เชน ชอน จาน ผาเช็ดตัว สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน รองเทาแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ  
มาจัดเปนนิทรรศการรูปแบบรานคา โดยกํากับราคาสิ่งของเหลาน้ันไว ทุกรายการ 

  (2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือ เลือกวัสดุอุปกรณสิ่งของเครื่องใชสําหรับพักแรม  
ตามความจําเปนโดยจัดรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการรานคาในจํานวนเงินคนละไมเกิน  
300 บาท ตามใบรายการทีไ่ดกําหนดไว  

  (3) ลูกเสือนํารายการทีไ่ดซ้ือไวจากรานคา มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุมถึงเหตุผล  
ความจําเปน แลวสรปุเปนขอกําหนดของกลุม 

(4) ผูกํากับลกูเสือสรุป และใหขอเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณที่เปนประโยชน 
และคุมคาในการอยูคายพักแรม โดยยึดหลักปฏิบตัิในเรื่องความพอเพียง 
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 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

- ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมเตรียมอุปกรณปฏิบัติกิจกรรมและนัดหมาย 
นายหมูฝกปฏิบัติการบรรจุเคร่ืองหลังเตรียมสาธิตในสปัดาหตอไป 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
          3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ผูกํากับลกูเสือมอบหมายให นายหมูลูกเสือแตละหมู บรรยายและสาธติวธิกีารบรรจุ 

เคร่ืองหลังที่ถกูตอง 
    (2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดุอุปกรณสิ่งของสวนตวัที่เตรียมมาลงเครื่องหลัง  

ตามวิธีการทีน่ายหมูลูกเสอืไดสาธิต 
       (3) ลูกเสอืประเมินนํ้าหนักส่ิงของเครื่องใช ที่บรรจุเคร่ืองหลังวาเหมาะสม และสามารถ 

นําพา ไปไดดวยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ไดหรือไม  
      (4) ลูกเสอืนําเคร่ืองหลังของตนมาเปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสือ
คนอ่ืน แลวจัดเคร่ืองหลังของตนใหเหมาะสม 
       (5) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณของใชสวนตัวลงบรรจุ
เคร่ืองหลังสําหรับการพักแรมคางคืน 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องเลาที่มีประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

5.การประเมินผล 
      5.1 สังเกต จากการที่ลกูเสือสามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งของสวนตวัและสวนรวมได 

      5.2 สังเกต จากการที่ลกูเสือสามารถจัดวัสดุอุปกรณสิ่งของสวนตัวบรรจุเคร่ืองหลังได 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 

เพลง 
                                                     เดินทางไกล 

 เดินทางไกล เดินทางไกล    ไปไปซิไปไปซิไปดวยกัน 
   เหน่ือยอยางไร  ไมเคยหวั่น   รวมใจกันและสามัคค ี

เดินทางไป  ในกลางดง   ใจนึกทนงหลงเพลินเขาดอย 
มุงหนาไป  ไมยอหยอน   ลืมทุกขรอน  มุงสูปลายทาง 
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                                                         รวมเงิน 
รวมเงิน รวมเงินใหดี   รวมเงินวันน้ีอยาใหมีผิดพลาด 
ผูหญิงน้ันเปนเหรียญบาท ผูชายฉลาดเปนหาสิบสตางค 

เกม   
รวมเงิน 

  1. กําหนดใหลูกเสือที่เปนผูชายใหสวมหมวก เปนผูหญิงใหถอดหมวก 
  2. อธิบายการเลนเกมกําหนดใหลูกเสือชายเปนเงินมีคา หาสิบสตางค  
ผูหญิงเปนเงินมีคา 1 บาท 
  3. เริ่มเลนใหลูกเสือเดินปะปนกันในกลุมโดยรวมกันรองเพลงรวมเงนิ    
เม่ือจบเพลงผูกํากับลูกเสือเปนผูกําหนดการรวมเงิน เชน สี่บาทหาสิบ ใหลูกเสือรวมกันเปนกลุม 
ใหครบจํานวนเงิน สี่บาทหาสิบสตางคเม่ือครบแลวใหน่ังลง กลุมที่รวมไมครบตองออกจากเกม 
  4. เลนและรองซํ้าประมาณ 3 รอบ เพ่ือหาลูกเสือที่รวมกลุมที่เปนผูชนะ 

 
ใบความรู  
   การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปอยูคายพักแรม 
 

การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรม เปนกิจกรรมหนึ่งซ่ึงลูกเสือจะตองมีการเตรียมการเรื่อง 
เคร่ืองหลังใหพรอม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักคางคืน อุปกรณที่ตองจัดเตรียมแบงออก 
เปน 2 ประเภท คือ 
 1. อุปกรณเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณประจําตัว 
 2. อุปกรณสวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง  
อุปกรณเฉพาะบุคคล ควรเปนสิ่งจําเปน มีนํ้าหนักไมมากนัก ไดแก 
 1. กระติกนํ้า ใสนํ้าสะอาดใหเต็ม 
 2. เคร่ืองใชประจําตัว เชน ผาเช็ดตวั ผาขาวมา ผาถุง สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน รองเทาแตะ  
ไฟฉาย ชอนสอม จานขาว ยาทากันยุง เปนตน 
 3. เคร่ืองแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ไดแก เสือ้ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) 
ผาพันคอ หมวก เข็มขัด รองเทา ถุงเทา เปนตน   
 4. ยาประจําตัวและอุปกรณปฐมพยาบาล 
 5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา 
 6. ฤดูฝนตองเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวใหเตรียมเสื้อกันหนาว 
 7. เคร่ืองนอน เชน เต็นท ผาปูที่นอน เสี่อ ผาหม ถุงนอน เปนตน 
 8. ถุงพลาสตกิ เพ่ือใชสําหรับใสเสื้อผาเปยกชื้นหรือเสื้อผาที่ใชแลว 
 9. เชือกหรือยางเพ่ือใชผูกรัดอุปกรณสิ่งของเล็ก ๆ นอย ๆ 
 10. ไมงาม   
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อุปกรณ สวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง เปนอุปกรณที่ใชสําหรับทุกคนในหมูหรือกอง  
ในการอยูคายพักแรมรวมกัน และตองแบงหนาที่กันนําส่ิงของไป เชน  
 -- นายหมู เอาตะเกียง มีดพรา และแผนที่  
 -- รองนายหมู นําพลั่วสนาม เต็นท กระดาษชําระ กระเปายาและอุปกรณในการปฐมพยาบาล 
ถังนํ้า กะละมัง  ไมขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเทา ยาขดัโลหะ 
 -- หัวหนาคนครัว เตรียมกระทะ หมอ ทัพพี หมอ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 -- รองหัวหนาคนครัว นํากับขาว เคร่ืองปรุง อาหารสด อาหารแหง และอาหารกระปอง 
สําหรับรับประทานทั้งหมู 
ส่ิงที่ไมควรบรรจุเครื่องหลัง 
 ไมควรนําสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ไมจําเปนและของมีคาทุกชนิดไป เชน สายสรอยทองคํา โ 
ทรศพัทราคาแพง  เคร่ืองเลนรวมถึงอุปกรณอีเล็คโทรนิกอ่ืนๆ ฯลฯ นําเงินติดตวัไปเทาที่จําเปนตองใช 
รวมทั้งไมพกพาอาวุธทุกชนิด  
การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา 
 เคร่ืองหลัง คือถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิง่ของตาง ๆ ใชสะพายหลังเพ่ือสามารถนําส่ิงของติดตัว
ไปไดสะดวก จัดเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือ 
ตองใชบรรจุอุปกรณประตวั อุปกรณประจําหมู ที่ตองนําไปใชในการอยูคายพักแรม  
 เคร่ืองหลังมีหลายชนิดแลวแตลูกเสือจะเลือกใชเชน กระเปา ยาม หรือ เป ลูกเสือควรเลือกใช
เคร่ืองหลังที่มีลักษณะคลายเป เพราะมีชองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของไดหลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีขอแนะนําดังน้ี 
 1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 
 2. บรรจุสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากหรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลาง สวนสิ่งของที่ใชกอน 
หรือใชรีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ฯ ใหบรรจุไวขางบนสุดเพ่ือสามารถนําออกมาใชได 
อยางสะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผาเช็ดตวั ผาหม เสื้อผา ฯลฯ ตรงสวนทีส่ัมผัสกับหลังของลูกเสือ 
เพ่ือจะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขาวสาร เปนตน ควรใสถุงผาหรือถุงพลาสติกกอน  
แลวจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผาหมบรรจุเคร่ืองหลังไมได ใหผูกถุงนอนและผาหมนอนของลูกเสือ 
ไวนอกเคร่ืองหลัง คลุมดวยแผนพลาสติกใสเพ่ือกันการเปยกนํ้า 
 6. เคร่ืองหลังที่ลูกเสือนําไปตองไมหนักจนเกินไป เพราะจะทําใหลูกเสือเหนื่อยเร็ว นํ้าหนัก 
ของเครื่องหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถาลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัม 
เคร่ืองหลังควรหนักไมเกิน 12 กิโลกรัม เปนตน  
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เร่ืองที่มีประโยชน  
 อีกากับเหยือก 

 
ขณะที่อีกาตวัหน่ึงกําลังบินอยู  มันรูสึกกระหายน้ํามาก เม่ือมองเห็นเหยือกนํ้าตั้งอยูดานลาง   

จึงรอนลงไปยังจุดหมาย เม่ือมองเขาไปในเหยือก  พบวามีนํ้าอยูเพียงเล็กนอย  มันจึงพยายาม 
สอดจงอยปากเขาไปเพ่ือจะด่ืมนํ้า  ไมวามันจะพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดจงอยปากเขาไป 
ถึงกนเหยือกได 

วิธีถัดมา  มันพยายามจะคว่ําเหยือก  เพ่ือใหนํ้าไหลหกออกมา  แตเหยือกน้ันหนักเกินไป 
ในที่สุด  มันเหลือบไปเห็นกอนหินใกล ๆ กับบริเวณนั้น  จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกนํ้าทีละกอน   
จนระดับนํ้าทีก่นเหยือกคอย ๆ เออขึ้นมา  ในที่สุดมันก็ด่ืมนํ้าไดตามที่ตองการ 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนฉลาดมักคิดหาวิธไีปสูความสําเร็จไดดวยความอุตสาหะไมยอทอเสมอ 

 
 

หมาปากับหมาเลี้ยงแกะ 

 วันหนึ่ง…ฝูงหมาปากลาวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุมหน่ึงวา “พวกเธอก็คลายกับพวกเรา 
ทําไมเธอไมมาอยูเสียดวยกนักับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะจึงตอบวา “เราตองทํางานใหกับนายของเรา  
คอยดูแลแกะพวกนี้ นายเขาไวใจเราใหชวยดูแลแกะเหลาน้ีใหพนจากการเปนเหยือ่ของพวกหมาปา 
เชนเจา” 
 “ทําไมเธอถึงทํางานกับเขาอยูไดนะ” หมาปาตัวหน่ึงเอยขึ้น “เขาใชงานเธอหนักมาก  
ใหอาหารเธอนอยนิด ดูพวกเราสิไมตองทํางานเลย แตเราก็ยังมีอาหารกินอุดมสมบูรณ เธอควรไปอยู 
กับพวกเราดีกวา” หมาปาตัวหน่ึงเอยชกัชวน   
 พวกหมาเลี้ยงแกะใชเวลาคิดอยูนาน  ในที่สุดก็ตกลงใจรับคําชักชวนของหมาปา  “ดีแลว”  
พวกหมาปาวา “พวกเราจะพาเธอไปอยูดวยกัน” 

ดังน้ัน  พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะตามพวกหมาปาไป  เม่ือพากันมาไดระยะหนึ่ง 
ที่ไกลพอแลว  พวกหมาปาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะวา  “เอาละทีน้ีเราก็ไดพาพวกเจา
มาถึงที่น่ีแลว เราจะกินพวกเจาละ” วาแลวหมาปาฝูงน้ันก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ผูที่หลงเชื่อคนงาย ไมคิดไตรตรองใหรอบคอบ มักตกเปนเหยือ่ของคนชั่ว 
 
 
 
 



102 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  7  กอและจุดไฟกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14   การกอและจุดไฟกลางแจงและปรงุอาหาร              เวลา   2  ชั่วโมง 
 
1.จุดประสงคการเรียนรู    

ลูกเสือสามารถปฏิบตัิกิจกรรมกอและจุดไฟแลวปรุงอาหารสําหรับ 2 คนได   
 

2.เน้ือหา    
สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เชน เตาแกส เตาไมโครเวฟ เปนอุปกรณอํานวย 

ความสะดวกภายในบาน แตเม่ือลูกเสือตองไปใชชีวิตในการอยูคาย บางครั้งก็ไมสามารถนําสิ่งเหลาน้ีติด
ตัวไปดวยได การฝกปฏิบัติกิจกรรมการกอไฟและปรุงอาหารจึงเปนประโยชนอยางมากสําหรับลูกเสือ 
เม่ือตองอยูในสถานการณที่ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเหลาน้ี 

 
3.ส่ือการเรียนรู   

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 วัสดุสําหรับการกอกองไฟ,  เคร่ืองปรุงและอุปกรณในการประกอบอาหาร 
3.3 ใบความรู เรื่อง การกอกองไฟ 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัการกอกองไฟ เพ่ือเปนการแลกเปลีย่น 
ประสบการณ 
   (2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืดูรูปภาพกองไฟแบบตางๆ ลูกเสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
รูปแบบของกองไฟที่ใหความรอน และที่ใหแสงสวาง ในกิจกรรมการอยูคายพักแรม 
   (3) ลูกเสือและผูกํากับลูกเสอืรวมกันสรุปประโยชนของกองไฟรูปแบบตางๆ 
   (4) หมูลูกเสือฝกปฏิบตักิอกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมู แบบกระโจม และแบบผสม) 
   (5) ผูกํากับลกูเสือใหขอเสนอแนะ ลูกเสือนําทักษะประสบการณไปใชในการอยูคายพัก

แรม 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องเลาที่มีประโยชน  
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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         - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายใหลูกเสือจับคู วางแผนการทําอาหารและการจัดเตรียม
เคร่ืองปรุงอาหาร รวมทั้งวสัดุอุปกรณ ในสัปดาหตอไป  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

      1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละคูกอไฟ และประกอบอาหารตามที่ไดวางแผนไว ภายใน

เวลาที่กําหนด  
     (2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือ รวมกันประเมินการปฏบิัติงานและสรปุ 
    (3) ผูกํากับลูกเสือใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เรื่องการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะประกอบ

อาหารและการฝกฝนเพ่ิมเติมในครอบครัว  เพ่ือเตรียมพรอมในการอยูคายพักแรม 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีมี่ประโยชน   
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)     
                      

5. การประเมินผล 
 5.1 ลูกเสือบอกลักษณะของกองไฟ ประโยชน และสามารถกอกองไฟแบบตางๆ ได 
 5.2 ลูกเสือสามารถจุดไฟกลางแจงได 
 5.3 ลูกเสือสามารถปรุงอาหารอยางพอเพียงสําหรับ 2 คนได  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

เพลง  
มากินขาวสิ 

มากินขาวสิ (ซํ้า) กับดีๆ (ซํ้า)     มีทั้งแกงและตมยํา (ซํ้า) อรอยดี ๆ 
 

โอเม่ือมีไฟ  
(ทํานองเพลงคริสโตเฟอร โคลัมบัส) 

โอเม่ือมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจมจา             พวกเรามาสุขอุราพรอมหนากัน 
คืนวันนี้มีสุข ปลดเปลื้องทกุขรับความสาํราญ     เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ (ซํ้า)  

เกม  
เกมตอนปลาเขาอวน 

      แบงกองลูกเสอืออกเปน 2 กลุม ใหกลุมหนึ่งทําหนาที่เปนอวน โดยใชมือจับกันไวเปนลกูโซ  
ไลตอนอีกกลุมที่ทําหนาที่เปนปลาใหเขามาอยูในวง จับเวลา เม่ือครบ 2 นาทีกรรมการนับจํานวนปลา 
ที่อยูในวง แลวใหสลบัหนาที่กัน กลุมที่เปนปลากลบัมาจับมือกันเปนอวน ไลตอนอีกกลุมเขาวง  
จนครบ 2 นาที  การตัดสิน กลุมใดตอนปลาไดมากกวากลุมน้ันเปนผูชนะ 
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ใบความรู 
การกอกองไฟ 

 
การกอกองไฟมีไดหลายรูปแบบ ไดแก 

แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู เปนการกอ
กองไฟโดยการนําทอนฟนใหญมากองเรียงกันเปนชั้นๆ 
สวนฟนทอนเล็ก ๆ จะอยูขางลาง การกอกองไฟแบบน้ี 
จะใหความรอนมากและใหแสงสวางดี 

  
แบบกระโจมอินเดียแดง   หรือ แบบปรามิด วิธีกอ 
แบบน้ี ขั้นแรกตองนําเชื้อไฟมากอสุมกันเสียกอน  
จากน้ันจึงนําก่ิงไมเล็กๆ กอสุมกันขึ้นมา โดยชั้นบนสุด 
จะมีฟนทอนใหญสุมทับอีกทีหน่ึง 
 
 
 

 
แบบผสม  เปนการกอกองไฟโดยการเรียงทอนฟนแบบ 
เชิงตะกอน สวนตรงกลาง ใชก่ิงไมเล็กๆ กอกันเปนรูป
กระโจม การกอกองไฟแบบเหมาะแกการเลนรอบกองไฟ 
 
 
  

 
 
แบบไฟดาว เปนการกอกองไฟโดยการนําทอนไมมาวาง
เรียงซอนกัน ซ่ึงจะมีลักษณะคลาย ซ่ีลอจักรยาน  
การกอกองไฟแบบน้ีจะทําใหไฟมีเปลวเพื่อใหแสงสวาง 
และความอบอุน 
 
 

การเลือกสถานที่  ควรเลอืกที่แหง ในบริเวณโลงแจง หางจากตนไมและสิ่งปลูกสราง โดยเก็บกวาด 
และถางหญาแหงรอบ ๆ เพ่ือปองกันการลุกลามของไฟ 
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การเลือกเชือ้เพลิง เลือกก่ิงไมแหงเล็ก ๆ โดยเฉพาะที่แหงคาตน จะติดไฟงาย ถาเปนก่ิงใหญ 
ควรผาออกเปนซีก ๆ กอน แตถาเปยกชืน้ควรนําไปผ่ึงแดดใหแหง 
การจุดไมขีดไฟ  ผูจุดน่ังในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เม่ือกานไมขีดติดดีแลว 
รีบนําไปจุดเชือ้ไฟตอ 
ขอควรระวงั  ตองดับไฟใหเรียบรอยทุกคร้ังเม่ือเลิกใช แลวเก็บเศษถานและขีเ้ถาลงหลุมกลบ 
แลวปรบัพ้ืนทีใ่หอยูในสภาพเดิม 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน  

ไกกับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงคอยเดินวนเวยีนอยูใกลๆ กับเลาไก  สรางความหวาดกลัวใหกับลูกไกมาก  
ไกตัวหน่ึงจึงบินขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝาจับตาดูสุนัขจ้ิงจอกดวยความหวาดกลัว  เม่ือใดที่เจาสุนัขจ้ิงจอก 
ขยับตัวเขามาใกล  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ทําใหไกตวัอ่ืน ๆ เยาะเยยถากถางในการกระทํา 
ของมัน  และดูหม่ินวามันขี้ขลาด เจาไกไดฟงดังน้ันก็ตอบออกไปวา   
 “เจาจะเรียกขาวาอยางไรก็ได แตสําหรับขาแลว ขารูจักพิษสงของสนัุขจ้ิงจอกดี และแนใจวา 
ถาพวกเจาไดเผชิญหนากับสุนัขจ้ิงจอกเหมือนอยางที่ขาเคยโดนมาแลว พวกเจาก็อาจจะมีสภาพ 
ไมผิดไปจากขาอยางแนนอน”  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การยอมรับวาตนเปนคนขลาด  แตรูจักระวังภัย  ดีกวาเสแสรงเปนคนกลาหาญ  
แลวตองพบจุดจบในภายหลัง 

 
นกอินทรีกับอีกา 

 นกอินทรีตัวหน่ึงคอยจองตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง  เม่ือไดโอกาสเหมาะ  มันก็โฉบ 
เอาลูกแกะขึ้นไปดวยอุงเล็บอันแข็งแกรง  แลวบินกลับสูรังบนยอดผาสูง 

อีกาซ่ึงอยูบริเวณนั้นเห็นการกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คิดจะเอาอยางบาง   
จึงบินถลาตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญาอยูเพ่ือจับตัวมันบินขึ้น  แตลูกแกะน้ันตวัหนักเกินกวาที่มัน 
จะพาบินขึ้นไปได  มันจึงคิดจะปลอยลูกแกะลงมา แตอุงเล็บของมันกลับจิกแนนเขาไปในเนื้อลกูแกะ   
ไมวาจะพยายามสลัดออกอยางไรก็ไมหลุด  

เม่ือคนเลี้ยงแกะเห็นเขา  ก็รองวา  “โอโห!  น่ีมันนกอะไรกัน” ลูกชายผูเห็นเหตุการณโดยตลอด
จึงกลาวขึ้นวา  

“พอ ที่ขาเห็นเม่ือครูน้ี มันแสดงทาทางราวกับเปนนกอินทรี แตตอนนี้ขาคิดวา มันคงเขาใจแลว
ละ วาตัวมันนัน้เปนแคเพียงอีกาเทาน้ัน” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนโงเขลามักคิดทําในสิ่งที่เกินความสามารถของตน สวนคนฉลาดรูวาจะใช
ความสามารถที่มีอยูของตนใหเกิดประโยชนไดอยางไร 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่ 8    แผนที ่เข็มทศิ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15    การอานและใชแผนที่เข็มทิศ                               เวลา   3  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1.1 สามารถอาน และจัดทําแผนที่ได                 
1.2 สามารถใชเข็มทศินําทางไปสูเปาหมาย และบอกทศิโดยอาศัยธรรมชาติได 
 

2. เน้ือหา   
การอานแผนที่และการใชเข็มทิศเปนทักษะที่จําเปนในการเดินทางของลูกเสือ ทั้งในกิจกรรมการ

เดินทางไกลและกิจกรรมการเดินทางสํารวจ  
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 แผนภาพแผนที่ เข็มทศิ, อุปกรณสําหรับการทําแผนที่ เชน กระดาษ ดินสอ ดินสอสี ฯลฯ 
 3.3 ใบความรู 1) เรื่องแผนท่ีและเข็มทิศ 2) เรื่องการหาทิศโดยอาศยัธรรมชาต ิ
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 

 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
       (1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแยกแบบผึ้งแตกรัง เพ่ือศึกษาเรื่องแผนที่ตามฐาน  

ใหครบทั้ง 2 ฐานจากแผนภาพโดยมีนายหมู เปนวทิยากรประจําฐาน  
   - ฐานที่ 1 ชนิดของแผนที่ 

- ฐานที่ 2 การอานแผนที่ 
      (2) ลูกเสอืกลับมารวมกอง ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือจัดทําแผนที่หมูบาน 

ที่ตนเองอาศัยอยู โดยใหแสดงเคร่ืองหมายสัญลักษณและสีในแผนทีด่วย  
  4) ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มเปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

  - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเรื่องการจัดทําแผนที่ทีต่ั้งหมูบาน และนัดหมายนายหมู 
ศึกษาเรื่องเขม็ทิศนอกเวลาเพ่ือเปนวิทยากรประจําฐาน  
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4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือลูกเสือใหนายหมูปฏิบัติการประจําฐานเข็มทศิ 

- ฐานที่ 1 การอานและการใชเข็มทศิ 
- ฐานที่ 2 การใชเข็มทศิหาพิกัดตําแหนงในแผนที ่
- ฐานที่ 3 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ           

  (2) รองนายหมูลูกเสือนําลกูเสือศึกษาตามฐานตางๆ แลวรวมกันสรุปกิจกรรมที่ศึกษา 
       (3) ผูกํากับลูกเสือใหขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาต ิ 

       (4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปความรูเรือ่งการใชเข็มทิศ ประกอบกับแผนที ่
และการหาทศิโดยอาศัยธรรมชาต ิ

 4) ผูกําลูกเสือกับเลาเรื่องทีมี่ประโยชน           
 5) พิธีปดประชมุกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
  - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมการจัดกิจกรรมในสัปดาหตอไป 

 4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ผูกํากับลูกเสือทบทวน เก่ียวกับการใชแผนที่ - เข็มทิศ 

     (2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือฝกทักษะการใชแผนที่ - เขม็ทิศ โดยเลน เกมหามุม 
อาซีมุท 
     (3) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปความรูเก่ียวกบั 
แผนที่ - เข็มทิศ เพ่ือนําไปปฏิบัตใินกิจกรรมอยูคายพักแรม 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล 
สังเกต การมีสวนรวมในกิจกรรม การปฏิบัติ และสอบถามความเขาใจในเรื่องการใชแผนที ่

และเข็มทิศ  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 

เพลง 
 ทิศแปดทศิ 

ทิศทั้งแปดทศิ          ขอใหคิดจําใหเคยชิน 
อุดรตรงขามทักษิณ         บูรพาประจิมจําไว 
อีสานตรงหรดี             ทองอีกที จําใหขึ้นใจ 
พายัพน้ันอยูทางไหน (ซํ้า)   ตรงขามไปคืออาคเนย 

 
 เดินวน 

เดินเอยเดินวน  สี่คนสี่คน 
ขอถามสักนิด  อยูทิศอะไร 

ทิศเหนือหรือทิศใต  ทิศไหนบอกมา 
 

เกม   
ทิศทั้งสี ่

 ผูกํากับลูกเสอืกําหนดทิศใหสี่ทิศ คือ ทศิเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวนัตก เม่ือเริ่ม
เลนใหลูกเสือยืนรวมกัน ใครจะหันหนาไปทางใดก็ได เม่ือผูกํากับลกูเสือบอกทิศ (โดยคําพูดส้ันๆ วา  
เหนือ ใต ออก ตก ) ลูกเสอืทุกคนจะตองหันหนาไปทางทิศน้ันทันท ี 
 กติกา ใครหันผิดคนน้ันออกจากการเลน ผูกํากับลูกเสือจะบอกทิศตอไป จนกวาจะเหลือลูกเสือ 
คนสุดทายซ่ึงปนผูที่ประสาทสั่งงานดี จะเปนผูชนะ 
 

หามุมอาซีมุท 

การเตรียมอุปกรณ 

1. เข็มทิศแบบซลิวา 
2. เสาหลักไม 12 เสา 
3. กระดาษแข็ง 
4. ปากกาเคมี 
5. เชือก 

 

วิธีจัดทําฐานกิจกรรม 
1. สถานที่ ที่ทํากิจกรรมควรเปนสนามหรือลานกวางๆ  
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2. ปกเสาหลักไมไวตรงกลางบริเวณฐาน ใชเชือกผูกกับเสาหลักดวยเง่ือนบวงสายธนู  
สามารถหมุนเชือกไปไดรอบๆเสาหลักได ปลายเชือกอีกดานหนึ่งใหมีความยาวหรือรัศมี 
ตามความเหมาะสมของสถานที่  

3. ใชเข็มทศิหาทิศเหนือ จะไดมุมอาซีมุท เทากับ 0 องศา หรือ 360 องศา ดึงเชือก 
ที่คลองกับเสาหลักใหตึง เปนเสนตรงแนวเดียวกับทิศเหนือ ใชเสาหลักไมปกเปนจุดหมายไว  
เขียนตวัเลข 12 บนกระดาษแขง็นําไปตดิไวที่เสาหลัก เปนสัญลักษณ เลข 12 บนหนาปทมนาฬิกา 

4. ใชเข็มทศิหามุมสกัดกลับ เปนทิศใต จะไดมุมอาซีมุท เทากับ 180 องศา ดึงเชือกใหตึง 
กลับไปแนวเดียวกับทศิใตหรือมุม 180 องศา ปกเสาหลักไมเปนจุดหมาย เขียนตัวเลข 6  
บนกระดาษแข็งนําไปติดไวที่เสาหลัก เปนสัญลักษณ เลข 6 บนหนาปทมนาฬิกา 

5. ปรับมุมอาซีมุทที่ 90 องศา เพ่ือหาทิศตะวันออก ดึงเชือกใหตึงเปนแนวทิศตะวันออก  
ปกเสาหลักไม เขียนตวัเลข 3 ติดไว 

6. ใชเข็มทศิทํามุมสกัดกลับ เปนทิศตะวันตก จะเทากับมุม 270 องศา ดึงเชือกเปนแนว 
ทิศตะวันตก ปกเสาหลักไมเขียนตวัเลข 9 ติดไว 

7. ใชเข็มทศิทํามุม 30 องศา ติดหมายเลข 1 ทํามุม 60 องศา ติดหมายเลข 2 ทํามุม 120 องศา 
ติดหมายเลข 4 ทํามุม 150 องศา ติดหมายเลข 5 ทํามุม 210 องศา ติดหมายเลข 7 ทํามุม 240 องศา 
ติดหมายเลข 8 ทํามุม 300 องศา ติดหมายเลข 10 ทํามุม 330 องศา ติดหมายเลข 11 

8. จะไดฐานวงกลมหนาปทมนาฬิกา การตดิหมายเลขบนหลักไมใหหันตัวเลขเขาหา 
ศูนยกลางของวงกลม 
วิธีการฝกปฏบิัต ิ

1. แจกใบงานใหลูกเสอืสําหรับปฏิบัตติามคําสั่ง 
2. ใหฝกปฏิบตัิชดุละ 2 คน โดยที่คนที่หน่ึงเปนผูปรับมุมของเข็มทิศ คนที่ 2 เปนผูอาน 

จุดที่กําหนด และจดบันทึก อาจมีการเปล่ียนหนาที่กันบาง 
3. ลูกเสือคนที่ 1 อานคําสั่งจุดที่ 1 เชนจากจุดหมายเลข 3 ไปยังจุดหมายเลข  10  

ใหลูกเสือคนที่ 2 ไปยืนที่เสาหลักหมายเลข 3 โดยยืนดานนอกวงกลมหันหนาไปทางหมายเลข 10  
4. ลูกเสือคนที่ 2 ใชเข็มทศิชีล้กูศรชี้ทาง ไปยังหมายเลข 10 หมุนกรอบหนาปทมเขม็ทิศ 

ใหลูกศรหาทศิสีแดงซอนทับกับเข็มแมเหล็กสีแดง ซ่ึงจะชี้ไปทางทศิเหนือจะอานคามุมอาซีมุท 
ที่ลูกศรชี้ทางได เทากับ 300 องศา ใหลูกเสือคนที่  1 จดบันทึกลงในใบงาน และเริม่อานคําส่ัง 
จุดตอไป โดยใชเวลาตามทีกํ่าหนด 
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ตัวอยางใบงาน  เรื่องการใชเข็มทิศ 
 คําสั่ง ใหลูกเสือหามุมอาซีมุทจากฐานหนาปทมนาฬิกา ใชเวลา 5 นาที 
จุดที่ 1 จาก จุดหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ………….องศา 
จุดที่ 2 จาก จุดหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ………….องศา 
จุดที่ 3 จาก จุดหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ………….องศา 
จุดที่ 4 จาก จุดหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ………….องศา 
จุดที่ 5 จาก จุดหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ………….องศา 
จุดที่ 6 จาก จุดหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ………….องศา 
 

เฉลย ใบงาน เรื่องการใชเขม็ทิศ 

 คําสั่ง ใหลูกเสือหามุมอาซีมุทจากฐานหนาปทมนาฬิกา ใชเวลา 5 นาที 
จุดที่ 1 จาก จุดหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ  195     องศา 
จุดที่ 2 จาก จุดหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ   240    องศา 
จุดที่ 3 จาก จุดหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ     15    องศา 
จุดที่ 4 จาก จุดหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ   135    องศา 
จุดที่ 5 จาก จุดหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ   105    องศา 
จุดที่ 6 จาก จุดหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะไดมุมอาซีมุท  เทากับ    255   องศา 

 
เกมหาสิ่งของ 

การเตรียมอุปกรณ 

1. เข็มทิศแบบซลิวา 
2. กระดาษแข็ง 
3. ปากกาเคมี  
4. สิ่งของที่ตองการใหหา เชนเหรียญบาท ขนม ฯลฯ 

การจัดทําฐานกิจกรรม 

1. สถานที่ ควรเปนบริเวณกวาง เชนบริเวณโรงเรียน  
2. การสํารวจเพ่ือวางจุดคําสั่งใหลูกเสือปฏบิัติ ผูกํากับลกูเสือตองสํารวจใหถูกตองแมนยํา  

โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาชวยในการวางจุด 
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแขง็ เชน “จากจุดที่ทานยืนใหทานหมุนหนาปทมเข็มทิศไปที่ 

มุม 250 องศา แลวเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 24 กาว และรับคําสั่งตอไป” นํากระดาษไปตดิ 
หรือวางไวตรงจุดที่ทําเคร่ืองหมายไว 

4. การฝกปฏิบตัคิวรวางจุดไวประมาณ 3 – 4 จุด 
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ตัวอยางการวางจุดกิจกรรม 
 
           จุดที่ 3 

     ทิศเหนือ 
                จุดที่ 4 
                       จุดที่ซอนสิ่งของ 
                         
            จุดที่  2                       จุดที่ 1 
        
        
         จุดเร่ิมตน 
 
     
 
    ตัวอยางคําสัง่จากแผนผัง 
 
     จุดเริ่มตน 
   “จากจุดเริ่มตนที่ทานยืนอยูใหทานหมุนหนาปทมเข็มทิศ 

ไปที่ มุม 40  องศา แลวเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 18 กาว  
และรับคําสั่งตอไป”  
 

 
           จุดที่ 1 
          “จากจุดที่ 1ใหทานหมุนหนาปทมเข็มทิศไปที่  

มุม 260 องศา แลวเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 52  กาว  
และรับคําสั่งตอไป”  

 
 
          จุดที่ 2 
   “จากที่ 2 ใหทานหมุนหนาปทมเข็มทศิไปที่ มุม 35  องศา 

    แลวเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 22  กาว  
    และรับคําสั่งตอไป”  
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        จุดที่ 3 
               “จากจุดที่ 3 ใหทานหมุนหนาปทมเข็มทิศไปที่ มุม 110  องศา  
                          แลวเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 43 กาว แลวรับคําสั่งตอไป” 
 
  
 
           จุดที่ 4 
   “ทานเดินทางมาถึงจุดหมายแลวใหทานหาเหรียญที่ระลึก 
  งานชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 15 แลวนําไปมอบใหกับ 
  ผูกํากับลูกเสอืตอไป” 
 

 
 
ใบความรู 
      แผนที่และเข็มทิศ 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยูตามธรรมชาต ิ
และที่มนุษยสรางขึ้น โดยจําลองไวบนวัตถุพ้ืนระนาบมาตราสวน ซ่ึงรายละเอียดเหลาน้ี แสดงดวยเสน  
สี และสัญลักษณตางๆ เชน 

สีนํ้าเงินแก แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลกึมาก 
สีฟาออน แสดงถึง เขตนํ้าตื้น หรือไหลทวีป 
สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา 
สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง 
สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง 
สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก 
สีนํ้าตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมากๆ 
สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหิมะปกคลุม 

ประเทศไทย เริ่มทําแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4  พ.ศ. 2418  
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรฐั  

สงหนวยทําแผนที่ทางอากาศมาทําการสาํรวจและจัดทาํแผนที่ มาตราสวน 1 ตอ 50,000  
(2 ซ.ม. ตอ กม.) และกรมแผนที่ทหารไดดําเนินการตอมาจนปจจุบัน 
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ชนิดของแผนที่ 
 แผนที่โดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ชนิด 

- แผนที่แบนราบ แสดงพ้ืนผิวโลกความสงูต่ํา ใชแสดงตําแหนง ระยะทาง และเสนทาง 
- แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพ้ืนผิวโลกในทางราบ ไมแสดงความสูงต่าํ ละเอียดกวาและใช

ประโยชนไดมากวาแผนที่แบนราบ 
- แผนที่ภาพถาย ทําขึ้นจากภาพถายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกตองมากกวา 

แผนที่ชนิดอ่ืนมาก สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ตามธรรมชาติ และสิง่ที่มนุษยสรางขึ้นอยางชดัเจน  
นอกจากนี้ยังแบงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใชงาน ตัวอยาง เชน 
-แผนที่ทั่วไป เชนแผนที่โลก แผนที่ประเทศตาง ๆ  
-แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ 
-แผนที่ทหาร เปนแผนที่ยุทธศาสตร ยุทธวิธ ี
-แผนที่เดินอากาศ ใชสําหรับการบิน เพ่ือบอกตําแหนง และทิศทางของเคร่ืองบิน 
-แผนที่เดินเรอื ใชในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง 
-แผนที่ประวัตศิาสตร แสดงอาณาเขตยุคและสมัยตาง ๆ  
-แผนที่การขนสง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ 
ฯลฯ 

สีที่ใชในแผนที่ 
 สีดํา         ใชแทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย ยกเวนถนน 
 สีแดง       ใชแทนรายละเอียดที่เปนถนน 
 สีนํ้าเงิน   ใชแทนรายละเอียดที่เปนนํ้าหรือทางนํ้า เชน ทะเล แมนํ้า บึง ฯลฯ 
 สีเขียว      ใชแทนรายละเอียดที่เปนปาไม และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก 
 สีนํ้าตาล  ใชแทนลักษณะทรวดทรงความสูง 
เสนความสงูในแผนที่ 
 บริเวณภูเขา จะมีเสนสีนํ้าตาลเปนวงรอบภูเขาเปนวงๆ แตละวงนั้นจะหางไมเทากัน  
บางวงใกลชิดกัน บางวงหางกัน เปนเสนแสดงความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก  
จ.ประจวบคีรีขันธ) เราจะทราบวาภูเขานีสู้งเทาใด ลักษณะชัน หรือลาดไดจากเสนนี้  
โดยระยะแตละวงนั้นสูงตางกัน 500 ฟุต ถาวงอยูชิดกันก็จะชัน วงหางกันก็จะลาด 
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การอานแผนที่ 
 วางแผนที่ในแนวราบ บนพ้ืนที่ไดระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดใหแนวตางๆ 
ในแผนที่ขนานกับแนวทีเ่ปนจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
 โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตัง้ของสิ่งตาง ๆ ระบบที่ใชในการหาที่ตั้งของสิ่งตางๆ ที่นิยมใชกัน 
มี 2 ระบบ คดืระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัดตาราง 
1.ระบบพิกัดภูมิศาสตร 
 ใชคาละติจูดหรือเสนรุง และลองติจูดหรือเสนแวง เปนตวักําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 

ละติจูด เปนเสนที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเสนศูนยสูตร (อิเควเตอร)  
เปนเสนกําหนดเขตแบงโลกเปนซีกโลกเหนือและซีกโลกใต เสนละติจูดที่อยูเหนือและใตเสนศนูยสูตร
เรียกวาละติจูดเหนือและละติจูดใต มีจํานวนซีกโลกละ 90 เสน มีหนวยเปนองศา ที่ขอบแผนที่จะมีเลข
กํากับวา 10, 20, 30 เราก็ทราบวา 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  

ลองติจูด เปนเสนที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต โดยเริ่มจากเสนที่ลากผาน 
เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ เปนเสนลองติจูดที่ 0 องศา ถาวัดไปทางขวามือจะเปนซีกโลกตะวนัออก  
มี 180 เสน ถาวัดไปทางซายมือจะเปนซีกโลกตะวันตก มี 180 เสน มีหนวยเปนองศาเชนกัน 
 

 
ในแผนที ่จะมีตัวเลขกํากับที่ขอบบน เชน 20, 30, 40, 50 เราก็ทราบวา 20 องศา, 30 องศา,  

40 องศา และก็ทราบวาบริเวณนั้นอยูซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก 
2.ระบบพิกัดตาราง  
 อาศัยเสนตรง 2 ชุด เปนตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ เสนคูขนานในแนวตั้งเรียกวา  
เสนพิกัดตั้ง เสนคูขนานในแนวนอนเรียกวา เสนพิกัดราบหรือนอน เสนคูขนานทัง้ 2 ชุดจะตัดกัน 
เปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเรียกวา พิกัดกริด ระหวางเสนคูขนานแตละคูทัง้แนวตั้ง และแนวนอนยังแบงยอย
ออกเปน 10 ชองเทา ๆ กัน   

ระบบน้ีจะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราสวน 1ตอ 50,000 ขึน้ไป (1 ซ.ม.ตอครึ่ง กม.)   
ตัวอยาง การหาพิกัดจุด A ในระบบตาราง  
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสทีล่อมรอบจุด A 
(2) อานเสนพิกัดในแนวนอน โดยอานตัวเลขทีกํ่ากับเสนตั้งจากซายไปขวาทีผ่านจุด A 
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(3) อานเสนพิกัดในแนวนอน โดยอานตัวเลขทีกํ่ากับเสนแนวนอนจากลางขึ้นบนทีผ่านจุด A 
(4) นําเลขชุดที่อานไดในขอ (2)และ (3) มาเรียงตอกันตามลําดับ ตวัเลขนีข้จะเปนพิกัดของจุด A 

 
 
จุด A = 937604 
จุด B = 920585 
จุด C = ………….. 
จุด X = …………. 
จุด Y = …………. 
 
จากตารางนี้ ตําแหนงของจุด A  
จะอยูที่เสน 93.7 ตัดกับเสน 

60.4 จึงอานเปน 937604 โดยอานตอกัน ไมอานและเขียนคําวาจุด ตําแหนงจุด B ก็เชนเดียวกนั  
อยูที่เสน 92 พอดี ก็คือ 92.0 ตัดกับเสนที่ 58.5 ก็อาน 920585 
 
ระยะทางในแผนที ่
 เปนมาตราสวนที่ยอขนาดลง คืออัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ 
เชน 1: 50,000 หมายความวา 1 หนวยของระยะในแผนที่เทากับ 50,000 หนวยของระยะในภูมิประเทศ
(ตองเปนหนวยเดียวกัน ตวัอยาง: 1 เซ็นติเมตรในแผนที่เทากับระยะทาง 500 เมตรในพื้นที่) 
การหาทศิในแผนที ่
 ปกติหัวกระดาษแผนที่จะเปนทิศเหนือมีลูกศรชี้อยู วางแผนที่ใหหัวลูกศรในแผนที่ชี้ไป 
ทางทิศเหนือตามเข็มทศิ  
 
เข็มทิศ 

เปนเคร่ืองมือที่ใชในการหาทิศ ทําขึ้นจากแมเหล็กแทงเล็กๆ ติดกับแกนใหหมุนไปโดยรอบ 
อยางอิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแมเหล็กที่วา เม่ือแขวนใหหมุนอยางอิสระแลวปลายขางหนึง่จะชี้ไป
ทางทิศเหนือเสมอ บนหนาปดของเข็มทศิจะมีเคร่ืองหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศตางๆ 
ชนิดของเข็มทิศ 
 เข็มทิศมีหลายชนิด เชน  
 - เข็มทิศตลบั เปนเข็มทิศแมเหล็กเล็กๆ หาแนวทิศเหนือไดอยางเดียว  
 - เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลบัมีชองเล็ง ขึงงเสนลวดไวตรงกลางเพือ่ชวยในการเล็งที่หมาย 

- เข็มทิศขอมือ 
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เปนเข็มทิศที่นิยมใชในวงการลกูเสือ  
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เข็มทิศซลิวา  (Silva) 
เปนเข็มทศิทีท่ําในประเทศสวีเดน มีไมโปรแทรกเตอรรวมอยูดวยกนั นิยมใชกันทั่วโลก1 

เน่ืองจากใชทําแผนที่และหาทิศไดดี นอกจากใชงายแลวยังพกพาสะดวกและราคาถูกดวย 

 
สวนประกอบของเข็มทศิซิลวา 
1. แผนฐานเปนตัววตัถุโปรงใส 
2. ที่ขอบมีมาตราสวนเปนน้ิวและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรชี้ทศิทางที่จะไป 
4. เลนสขยาย 
5. ตลับเข็มทศิเปนวงกลมหมุนได บนกรอบหนาปดของตลับเข็มทศิแบงออกเปน 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเปนแมเหล็กสีแดง ซ่ึงจะชี้ไปทางทศิเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม อยูบนหนาปดตรงโคนลกูศรชี้ทศิทาง 

 
 
วิธีใชเข็มทศิซิลวา 
 ควรใชเข็มทศิหางจากสิ่งที่เปนเหล็กหรือวงจรไฟฟา ระยะปลอดภัยโดยประมาณมีดังน้ี 
หมวกเหล็ก 1 หลา โทรศัพท,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต 20 หลา สายไฟฟาแรงสูง 60 หลา 
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การหาทิศ 
วางเข็มทศิในแนวระนาบ ปลายเข็มทศิขางหน่ึงจะชี้ไปทางทิศเหนือ คอยๆ หมุนหนาปด 

ของเข็มทิศใหตําแหนงตัวเลขหรืออักษรทีบ่อกทิศเหนือบนหนาปดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศ  
เม่ือปรับเข็มตรงกับทิศเหนอืแลว จะสามารถอานทิศตางๆไดอยางถูกตองจากหนาปดเข็มทิศ  

ลูกเสือสามารถนําเข็มทศิไปใชในกิจกรรมตางๆได เชน การเดินทางไกล การสํารวจปา  
การผจญภัย การสํารวจและการเยือนสถานที่ เปนตน เม่ือเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทศิที่จะมุงหนา
ไปใหทราบกอนวาเปนทศิใด เม่ือเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตางๆ จากเข็มทิศได 
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาใหและตองการรูวาจะตองเดินทางไปในทิศทางใด 

สมมุติวามุมอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทศิในแนวระดับใหเข็มแมเหล็กหมุนไปมาไดอิสระ 
2) หมุนกรอบหนาปดของตลับเข็มทิศใหเลข 60 อยูตรงขีดตําแหนงตั้งมุม 
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกวาเข็มแมเหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชีต้รงกับอักษร N 

บนกรอบหนาปด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพไว 
4) เม่ือลูกศรชีท้ิศทางชี้ไปทศิใด ใหเดินไปตามทิศทางน้ัน โดยเล็งหาจุดเดนที่อยูในแนวลูกศร 

ชี้ทิศทางเปนหลัก แลวเดินตรงไปยังสิ่งน้ัน 
กรณีที่จะหาคาของมุมอะซิมุทจากตาํบลที่เรายืนอยู ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป 

1) วางเข็มทศิในแนวระดับใหเข็มแมเหล็กหมุนไปมาไดอิสระ 
2) หันลูกศรชีท้ิศทางไปยังจุดหรือตําแหนงที่เราจะเดินทางไป           
3) หมุนกรอบหนาปดเข็มทศิไปจนกวาอักษร N บนกรอบหนาปด อยูตรงปลายเขม็แมเหล็ก 

สีแดงในตลบัเข็มทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหนาปดจะอยูตรงขีดตาํแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม คือคาของมุม 

ที่เราตองการทราบ 
การใชเข็มทศิหาพิกัดตําแหนงในแผนที่ 

กอนอ่ืนจะตองรูวาตนเองอยู ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใชเข็มทิศชวยในการวางแผนทีใ่หถูกทิศทาง 
หรือวางแผนที่ใหขนานกับเสนทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเสนทางตองระวังไมใหกลับ 
ทางทิศเหนือ-ใต โดยตรวจสอบสิ่งอ่ืนบนแผนที่ ประกอบอยางนอย 2 แหง 

วางเข็มทศิบนแผนที่ ใหเคร่ืองหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที ่จากน้ัน 
ก็หมุนกระดาษแผนที ่(อยาใหเข็มทศิเคลือ่น) ไปจนเขม็แดงศรชี้ทิศเหนือ แลวจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที ่
แลวหมุนแปนบอกองศาใหตรงทิศ 
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จากน้ันใหมองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กับบนแผนที่สัก 2 แหง เชน บนภูมิประเทศ A  
และ a บนแผนที่ กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที่ ใชบรรทัดลากเสนจาก A a และ B b  
และตอเสนใหตัดกันจะไดตาํแหนง c บนแผนที่ คือที่ทีเ่รายืนอยู 

               
ขั้นตอไป จะหาตําแหนงใดๆบนแผนที ่วาของจริงบนภูมิประเทศอยูที่ใด ก็หาไดจากแผนที่ 

และตั้งมุมเข็มทิศไปได ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศไดโดยเทียบมาตราสวน 
บนแผนที ่
การเดินทางตามแผนที ่

เม่ือทราบตําแหนงของตนเองบนแผนที่ และจะเดินทางไปสูที่หมายตางๆบนภูมิประเทศน้ัน  
หากตั้งมุมอาซิมุทแลวมองเห็นที่หมายจริงก็เปนสิ่งงาย หากมองไมเห็นก็เดินตรงไปตามทิศทางนั้น  
โดยสังเกตเปาหมายใดๆไว ขณะเดินตองระวังอยาใหเขม็ทิศเบนแนวทาง และหม่ันตรวจสอบกบั 
ที่หมายเร่ิมตนดวยหากเดินไปพบสิ่งกีดขวาง เชน หนองน้ํา ตองเดินออมไปตั้งตน ณ จุดตรง 
ฟากหนองน้ําใหม หากจุดตรงฟากนั้นไมมี ก็ตั้งมุมอาซิมุท คํานวณระยะทางที่เดินออมใหถูกตอง 
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การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาต ิ

 ในกรณีที่ ลูกเ สือไม มี เข็มทิศ  อาจหาทิศโดยการสัง เกตจากสิ่ งที่ มีอยูตามธรรมชาติ  
หรือสิ่งแวดลอมที่เปนจุดเดนสังเกตไดงาย ดังน้ี 
1. สังเกตทิศทางลม โดยวธิีงาย ๆ เชน โยนหญาแหง หรือฝุนขึ้นไปบนอากาศ เม่ือคิดวาอาจ 
เดินหลงทางก็ใหตรวจสอบทิศทางลมอีกคร้ังหน่ึง 
2. สังเกตเถาวัลย โดยธรรมชาติยอดเถาวัลยจะพันตนไมไปทางทิศตะวันออก เพ่ือหันเขารับ
แสงอาทิตย เม่ือทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอ่ืน ๆ ได โดนยืนกางแขนหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก ซายมือคือทิศเหนือ ขวามือคือทิศใต และขางหลังคือทิศตะวันตก 
3. สังเกตความอุนของตนไม หลังอาทิตยลับขอบฟาหาทิศโดยใชแกมแนบกบัตนไมใหญ  
ดานที่อุนกวาแสดงวาเปนทศิตะวันตก เน่ืองจากเพ่ิงไดรับแสงแดดมาไมนานนัก เม่ือทราบทิศตะวันตก 
ก็สามารถหาทิศอ่ืน ๆ ได โดยการยืนกางแขนหันหลังชนตนไมขางที่อุน ดานหนาจะเปนทิศตะวันตก  
ทิศเหนืออยูขวา ทิศใตอยูซาย และดานหลังเปนทศิตะวนัออก 
4. สังเกตดวงอาทิตย ใน 1 ปดวงอาทิตยขึ้นตรงทศิตะวันออกและตกทางทศิตะวันตกพอดีอยู 2 วัน  
คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหวาง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง 
ทิศเหนือ และเฉียงเหนือมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน สวนระหวาง 23 กันยายน 
ถึง 20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต เฉียงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม 
ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตยจากเวลาดังน้ี 

6.00 น.   ทิศตะวันออกคอนไปทางทิศใตเล็กนอย  9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงใต 
12.00 น.  ทิศใต      15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต        
18.00 น.  ทิศตะวันตก 

ฤดูรอน สังเกตดวงอาทิตยจากเวลาดังน้ี 
6.00 น.   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
12.00 น.  ทิศเหนือ     15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        
18.00 น.  ทิศตะวันตก 

5. สังเกตดวงจันทร มีขอสังเกตดังน้ี 
วันขางข้ึน ดวงจันทรจะสวางไมเต็มที่ และขึ้นกอนดวงอาทิตยลับขอบฟา หันดานสวาง 

ไปทางทิศตะวันตก และหันดานแหวงไปทางทิศตะวนัออก 
วันข้ึน 15 คํ่า ดวงจันทรสวางเต็มดวงเปนวงกลมสุกใส ขึ้นกอนดวงอาทิตยลับขอบฟาเล็กนอย 
วันขางแรม ดวงจันทรจะสวางไมเต็มที่ และขึ้นหลังจากดวงอาทิตยลับขอบฟาไปแลว  

หันดานสวางไปทางทิศตะวนัออก และหันดานแหวงไปทางทิศตะวนัตก 
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6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษซ่ึงขึน้ประจําที่ ไดแก 
1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทศิเหนือเสมอ มีแสงสวางมองเห็นดวยตาเปลาไดงาย 
2) กลุมดาวเตา หรือกลุมดาวพราน ประกอบดวยดาวฤกษ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในชวงหัวค่ํา

ตั้งแตเดือนธนัวาคมเปนตนไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ชวงหัวค่ําจะอยูตรงศีรษะพอดี  
และตกทางทศิตะวันตกในเดือนเมษายน 

3) กลุมดาวจระเขหรือดาวหมีใหญ ดาวฤกษ 7 ดวง เรียงตัวคลายกระบวยตักนํ้า  
ขึ้นประจําบนทองฟาทางทิศเหนือ มองเห็นไดดวยตาเปลา ชวงหัวค่าํเดือนกุมภาพันธุจะเห็นขึน้ 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือขึ้นสูงสุดแลวจะอยูทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเทีย่งคืน  
และตกลับขอบฟาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกลสวาง 

4) กลุมดาวแมงปอง เรียงตัวคลายแมงปอง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต โดยเอาหัวขึ้นกอน 
และตกลับขอบฟาทางทิศตะวันตกเฉียงใตโดยเอาขางลง ขึ้นเวลาใกลสวางชวงตนเดือนกุมภาพันธุ  
และขึ้นตอนหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม 
5) กลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปย กลุมดาวฤกษ 5 ดวง เห็นเปนรูปตัว M  
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเห็นเปนรปู W ในขณะตกทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ  
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน  

แสงอาทิตย 

นายแดงเปนคนหาของปาประจําหมูบาน ทุกๆ วันนายแดงจะเดินลึกเขาไปในปาเร่ือยๆ  
ไมซํ้ากันในแตละวัน เพ่ือนําของปาที่หาไดไปขายในหมูบาน  

บายวันห น่ึงขณะที่ นายแดงกํ าลั งหาของป าอยู น้ัน เ กิดลมพายุและทองฟ า มืดค ร้ึม  
ทําใหนายแดงไมสามารถหาทิศกลับบานได เพราะมืดแลวมองไมเห็น นายแดงจําไดแตหมูบาน 
อยูทางทิศตะวันออกของปาดงดิบเทาน้ัน นายแดงพยายามคิดหาทางกลับบาน เขานึกไดวาในตอนบาย
ตนไมใหญจะโดนแสงแดดที่มาจากทิศตะวันตก สวนดานตรงขามที่ไมโดนแสงแดดก็จะเปนทิศตะวันออก 
ดังน้ันเขาจึงรีบใชมือสัมผัสรอบๆ ตนไมเพ่ือหาดานที่อุนๆ เม่ือหาพบแลวเขาจึงตัดสินใจเดินทาง 
ไปดานตรงกันขามกับดานที่อุนของตนไมไปเร่ือยๆ ไมนานเขาก็เดินถึงหมูบานอยางปลอดภัย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การรูจักสังเกตสิ่งแวดลอม ยอมมีประโยชนตอตนเองและสามารถนําไปใช 
ในชีวติประจําวันได 
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ความฉลาดชวยใหพนภัย 

 ลิงตัวหน่ึงอาศัยอยูใกลแมนํ้า ซ่ึงมีเกาะกลางน้ําอยูมากมาย ลิงตัวน้ีฉลาดและแข็งแรงมาก  
ทุกๆ  วันมันจะกระโดดขามเกาะตาง ๆ ไปเร่ือย ๆ เพ่ือหาผลไมกิน  
 ในแมนํ้ามีจระเขสองผัวเมียอาศัยอยู จระเขตัวเมียอยากจะกินหัวใจของลิง จระเขตัวผู 
จึงไปนอนบนโขดหินเพ่ือรอลิงกระโดดมา ลิงเม่ือหากินเสร็จแลวก็จะกลับขึ้นฝง แตดวยความฉลาด 
และรอบคอบจึงสังเกตเห็นวาโขดหินนั้นสูงกวาปกติ  มันจึงสงเสียงเรียกหินวา  “หิน ๆ ๆ ๆ”   
จระเขก็เงียบ ลิงจึงพูดขึ้นวา  “ทุกครั้งเราเคยเรียกหิน  แลวเจาจะตองขานรับทุกคร้ัง วันนี้ทําไม 
จึงไมตอบ”  แลวก็เรียกอีก  “หิน ๆ ๆ ๆ”  จระเขจึงตอบวา  “อะไรเลา เจาลิง”  ลิงถามอีกวา  
“เจาอยากไดอะไร” จระเขก็ตอบวา “อยากไดหัวใจลิง”  ลิงจึงพูดวา  “ถาอยางน้ันก็อาปากกวางๆ  ซิ”  
พอจระเขอาปากกวาง ตาของมันก็มองไมเห็นลิง ลิงจึงกระโดดขามจระเขไปได 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ผูที่มีความฉลาดและรูจักคิด ยอมเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได 
 
 

พูดดีเปนศรแีกปาก 

 ชายสามคนอยากไดดอกบัวเพ่ือจะนําไปใหหญิงคนรัก  จึงชวนกันไปที่สระซ่ึงมีชายจมูกแหวง
รักษาดอกบัวอยู  ชายคนแรกพูดวา  “ธรรมดาผมที่ตัดแลวยังงอกออกใหมได  จมูกของทานยอม 
จะงอกออกไดเชนกัน  ทานจงใหดอกบัวแกเราเถอะ”  ชายคนที่  2  พูดวา  “ธรรมดาพืชที่หวาน 
ยังงอกออกเจริญเติบโตได  จมูกของทานยอมงอกไดเชนกันจงใหดอกบัวแกเราเถอะ”   
ชายคนท่ี  3  พูดวา  “ทั้งสองคนพูดไมจริง  ธรรมดาจมูกของคนเราเม่ือแหวงแลวจะงอกออกมา 
เหมือนผมหรือพืชทั้งหลายไมได  ขาพเจาพูดความจริง  ทานจงใหดอกบัวแกเราเถิด”   
ชายจมูกแหวงจึงพูดขึ้นวา  “ชายสองแรกนั้นพูดเกินความจริงและพูดเอาแตไดอยางเดียว   
เราจะไมใหดอกบัว  สวนทาน คนที่สาม พูดความจริงเราชอบใจ เราจะใหดอกบัวแกทาน” 
              
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การพูดดวยความจริงใจ ยอมไดความจริงใจกลับคืนมา  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  9   ทักษะเงื่อนเชือก 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16  เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุนใหญ                              เวลา   3  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือสามารถผูกเง่ือน 9 เง่ือน และผูกแนนได 
 1.2 ลูกเสือบอกและใชประโยชนจากเง่ือนทั้ง 9 เง่ือนได 
 
2. เน้ือหา  

กิจกรรมการบุกเบิกและการผจญภัยตองอาศัยทักษะการใชเง่ือนเชือกมาประกอบดวย  
ดังน้ันการเรียนรูเรื่องเง่ือนเชือก จะชวยใหลูกเสือสามารถเลือกใชประโยชนจากเง่ือนเชือกไดอยาง
รวดเร็วและปลอดภัย  

 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง      
 3.2 เชือก, ตัวอยางรถมาโรมัน 
 3.3 ใบความรู เรื่อง เง่ือนประเภทตาง ๆ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือทบทวน ประโยชนของการใชเง่ือนเชือกชนิดตางๆ และ

ทบทวนการผกูเง่ือนจากแบบจําลองเง่ือน ตอไปน้ี 
  - เง่ือนพิรอด   
  - เง่ือนตะกรุดเบ็ด     
  - เง่ือนขัดสมาธ ิ   

- เง่ือนกระหวัดไม 
  - เง่ือนบวงสายธน ู  

     (2) ลูกเสือฝกปฏิบตัิเง่ือนประจําฐาน โดยผูกํากับลกูเสือและนายหมูลูกเสือ อธิบาย
ประโยชนพรอมสาธิตการผูกเง่ือน ตอไปน้ี 
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  ฐานที่ 1 เง่ือนปมตาไก 
  ฐานที่ 2 เง่ือนผูกซุง 
  ฐานที่ 3 เง่ือนผูกร้ัง 
  ฐานที่ 4 เง่ือนประมง 
       ฐานรวม ทบทวนและสรุปการปฏิบตัผิูกเง่ือน ทั้ง 4 ฐาน 
     4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
  - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมเชือกลูกเสือเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาหตอไป 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ลูกเสือฝกปฏิบัตปิระจําฐานผูกเง่ือน โดยผูกํากับลูกเสอื และนายหมูสาธิตประกอบการ
อธิบายการนําเง่ือนไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน  

ฐานที่ 1 ผูกประกบ   
    ฐานที่ 2 ผูกทแยง   
    ฐานที่ 3 ผูกกากบาท 
    ฐานรวม ผูกแนน 
  (2) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสรุป ขอสังเกต และความปลอดภัยในการใชเชือก การนํา
เง่ือนไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ  
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีม่เปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
      - ผูกํากับลกูเสือมอบแบบราง ตอหมอสะพาน ใหหมูลูกเสือศึกษา วางแผน เตรยีมการ 

สรางตอหมอสะพาน ดวยเงื่อนที่เรียนรูมา เพ่ือปฏิบัติในการประชุมกองครั้งตอไป 

 4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงวัตถปุระสงคการสรางตอมอสะพาน เพ่ือการแขงขัน  

“เกมแขงมาโรมัน” 
       2) หมูลูกเสือรวมกันสรางตอมอสะพาน ดวยเง่ือนเชือกและการผูกแนน  

ตามแบบรางและหมูไดวางแผนเตรียมการไว    
  3) หมูลูกเสือนําตอหมอสะพาน ที่สรางเสร็จแลว ใหชือ่วา “รถมาโรมัน”  

มาทําการแขงขันโดยกอนการแขงขัน ผูกํากับลูกเสือตรวจสอบความถูกตอง แข็งแรงและปลอดภัย   
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   (4) หมูลูกเสือแขงขัน เกมแขงมาโรมัน ดังน้ี 
        - หมูลูกเสือเลอืกสมาชิกในหมูจํานวน 3 คน (2 คนเปนมา อีกหน่ึงเปนผูขับขี)่ 
        - ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณเริ่มการแขงขัน เม่ือลูกเสือไดรับสัญญาณ  

ผูมีหนาที่ขับขี ่ตองขึ้นไปยืนบนรถมาโรมันและ ผูที่ทําหนาที่เปนมาทั้ง 2 คนจะลากรถโรมันที่บรรทุก 
ผูขับขี่น้ัน วิ่งจากจากจุดเร่ิมตน  ไปจนถึงเสนชัย โดยผูขับขีต่องไมตกหรือกระโดดลงจากรถ และตวัรถ
มาโรมันตองอยูในสภาพที่ใชการได หมูใดถึงเสนชัยกอน และรถโรมันอยูในสภาพดี จะถือวาหมูลูกเสือ
หมูน้ันเปนผูชนะการแขงขัน 

  (5) หมูลูกเสือที่ชนะสรุปกระบวนการวางแผนการปฏิบตัิกิจกรรม ผูกํากับลูกเสือให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

   

5. การประเมินผล 
สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมและบอกประเภท ประโยชน และเลอืกใชเง่ือนเชอืกไดเหมาะสม

กับงานรวมทัง้สามารถผูกเง่ือนที่จําเปนในชีวติประจําวนัได 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง  

 เรามาสนุกกัน 
  ชะ ชะ ชา…………. ประกอบทาทาง 
  มาเถิดเรามา มารวมรองเพลงกัน พวกเราทั้งนั้น ลุกขึ้นพลันทันท ี
  แลวเรามาหันหนามาหากัน ยกมือไหวกัน แลวตบมือสามที  
  (เอา 1..2..3) 

  เสร็จพลัน แลวก็หันกลับมา สนุกหนักหนา แลวสายเอว 5 ที  
  (เอา 1..2…3..4..5) 
 

  เงื่อน 
เชือกขนาดเทากัน  ตอกันเปนเง่ือนพิรอด 

             สองเสนไมเทาตลอด        สมาธิสอดตอเปนเสนยาว 
บวงสายธนูอาจชวยกูชวีิตยนืยาว                 กระหวัดไมใชเชือกยาว 

ลากอาว ๆ ไมขาดหลุดเลย 
 

                                                              พายเรือ 
พายเรือเอย   พายเรือไป 

ถึงไกลแสนไกล           ก็ไปไดถาชวยกัน 
รวมน้ําใจกันใหม่ันไมตรี(ซํ้า)      ความสามัคคีดียิ่งสิ่งใด 
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ใบความรู  
       เงื่อนประเภทตาง ๆ 
เงื่อนปมตาไก ( A Figure of Eight Knot)  
 ใชขมวดปลายเชือกใหเปนปม ถาตองการปมขนาดใหญใหขมวดหลายๆ คร้ัง  
 ประโยชน  
1. ใชผูกปลายเชือกใหเปนปม เพ่ือใหถนัดในการถือหรือห้ิว 
2. ใชผูกกันหัวเชือกลุยชั่วคราว  

 
 วิธีผูก 
 ใชปลายเชือกดานหนึ่งวางทับบนตัวเชือก แลวพันรอบตวัเชือก 2 รอบ จากน้ันสอดปลายเชือก
เขาในบวงแลวดึงปลายเชือกอีกดานหนึ่งใหตึง 
เงื่อนผูกซุง ( Timber Hitch )  
 ใชสําหรับผูกส่ิงของตาง ๆใหยึดติดกันแนน เปนเง่ือนที่ผูกงาย แกงาย แตยิ่งดึงยิ่งแนน  
 ประโยชน  
1. ใชผูกสัตว เรือ หรือแพ ไวกับหลัก  
2. ใชมัดลากวตัถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เชน ลากซุง 
3. ใชผูกหินแทนสมอเรือ หรือใชผูกกับหินแทนสมอบกก็ได 
4. ใชเปนเง่ือนเร่ิมตนในการผูกแทยง 

 
 วิธีผูก 
 ใชปลายเชือกดานหนึ่งพันรอบไม 1 รอบ แลวพันทบัตวัเชือกตามรูป จากน้ันดึงปลายเชือก 
อีกดานหนึ่งใหตึง 
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เงื่อนผูกร้ัง ( Tarbuck Knot )  
 ใชผูกยึดกับสิง่อ่ืน มีลักษณะพิเศษคือสามารถปรับใหตึงหรือหยอนไดตามความตองการ 

 ประโยชน  
1. ใชผูกยึดสายเตนท เสาธง สมอบก  
2. ใชผูกร้ังตนไม  
3. ใชผูกกับหวงตาง ๆ  

 
 วิธีผูก 

 คลองเชือกรอบหลัก  แลวสอดปลายเชือกพันเกลียวยอนกับเชือกเสนหลัก 3 รอบ  
ใชปลายเชือกเดิมสอดลงใตเชือกเสนหลัก แลวยอนขึ้นในบวงที่เกิดขึน้ใหม จากน้ันดึงใหแนน 

เงื่อนประมง (Fisherman's Knot)  
 ใชสําหรับตอเชือกที่มีขนาดเดียวกัน รูจักกันทั่วไปอีกชือ่หน่ึงวา เง่ือนหัวลานชนกนั 

 ประโยชน  
1. ใชตอเชือกที่มีขนาดเล็กเชน สายเบ็ด สายเอ็น  
2. ใชตอเชือกที่มีขนาดเทากัน  
3. ผูกคอขวดสําหรับเปนทีถ่ือห้ิว  
4. ใชตอเชือกที่มีขนาดใหญ เพ่ือใชลากจูงเพราะสามารถรับกําลังลากไดดี 
 

 
 วิธีผูก 
 นําเชือก 2 เสน (a และ b) พันกันตามลูกศรในรูปที่ 1 ทําใหเกิดปมเชือก 2 ปม ( a และ b) 
จากน้ันดึงเชือกทั้ง 2 เสนใหปม a และ b เลื่อนเขาหากัน เชือกทั้ง 2 เสนจะตอกันแนน 
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การผูกแนน 
การผูกแนนเปนการผูกวัตถุใหติดแนนเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือวัสดุที่คลายเชอืก แบงออกเปน   
3 ประเภท 
1. ผูกประกบ (sheer Lashing) 
2. ผูกกากบาท (square Lashing) 
3. ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 
ผูกประกบ (sheer Lashing) 
 เปนการผูกไมทอนที่วางขนานกันใหแนน สามารถผูกไดหลายวิธี ทีนิ่ยมไดแก ผูกประกบ 2 
ทอน และผูกประกบ 3 ทอน  

ประโยชน  
1. ใชตอไมหลาย ๆ ทอนใหยาวออกไป  
2. ใชผูกตอไมในการกอสราง  
3. ใชผูกตอพลองทําเสาธงลอย 

     วิธีผูก  
ผูกประกบ 2 ทอน  

 
1) นําไมที่จะตอมาวางชอนขนานกันตรงปลายที่จะตอ ระยะซอนประมาณ ¼ ของความยาวไม

หรือเสา เริ่มจากผูกเง่ือนตะกรุดเบ็ดกับไมทอนหนึ่ง แลวบิดพันปลายเชือกเขากับตัวเชือก(แตงงานกัน) 
ใชลิ่มยัดระหวางทอนไม  

2) พันเชือกรอบไมทั้ง 2 ทอนใหเชือกเรียงกัน ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกวาง 
เทาความกวางของไม 2 ทอนรวมกัน แลวสอดเชือกเขาตรงกลางระหวางไม 2 ทอน พันหักคอไก  
(พันรอบเสนเชือกชวงที่อยูระหวางไม 2 – 3 รอบ แลวดึงใหแนน) 

3) ผูกปลายเชือกเปนเง่ือนตะกรุดเบ็ดบนไมอีกทอนหน่ึงที่ไมใชอันเริ่มตนผูก 
หมายเหต ุ   รูป 6 ไมมีหักคอไก แตใชลิม่อัด ทําใหเชือกที่ผูกไวรัดแนน 
ผูกประกบ 3 ทอน (Tripod Lashing) มี 2 วธิ ี
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วิธีที่ 1 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาหลัก(ตนกลาง) เอาปลายเชอืกบิดขวั้นเขาดวยกัน แลวพันเชือกรอบเสา

ทั้ง 3 ตน ใหมีความกวางของเชือกที่พันอยางนอยเทากับเสนผาศูนยกลางของเสาหลัก ปลายเชอืกพัน
หักคอไกแลวดึงใหแนน จากนั้นผูกปลายเชือกดวยเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่เสาตนริม 

 

วิธีที่ 2 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาตนริมตนหนึ่ง ปลายเชือกพันแตงงานกัน จากน้ันพันเชือกรอบเสาทั้ง  
3 ตนสลบัเปนเลข 8 ใหมีความกวางอยางนอยเทากับเสนผาศูนยกลางของเสาหลัก ตามดวยพันหักคอ
ไก ระหวางเสาทั้ง 2 ชอง รัดจนแนนดีแลว จึงผูกเง่ือนตะกรุดเบ็ดทีเ่สาตนริมที่เปนคนละตนกับตนแรก 

ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 

 เปนการผูกทอนไมที่ไขวกันอยูใหติดแนนเขาดวยกัน เชน ผูกน่ังรานในการกอสราง  
ผูกตอมอสะพาน สรางที่พักอาศัยดวยไมไผ เปนตน 

ประโยชน 
1. ใชผูกน่ังรานในการกอสรางใหเกิดความม่ันคง  
2. ใชผูกไมค้ํายันเสาเพ่ือปองกันเสาลม  
3. ใชผูกตอมอเสาสะพาน 
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วิธีผูก  

 
ใชเชือกพันรอบเสาไมทั้ง 2 ตน ตรงระหวางมุมตรงขามกัน แลวผูกดวยเง่ือนผูกซุง ปลายเชือก

บิดพันเขากับตัวเชือก แลวจึงพันเชือกรอบเสาไมทั้ง 2 ตน ทแยงไขวไปมาขางละ 2 – 3 รอบ 
ตามดวยพันหักคอไก (พันรอบเชือกที่อยูระหวางไม) อีก 2 – 3 รอบ ดึงเชือกใหแนน  
จากน้ันผูกปลายเชือกดวยเงื่อนตะกรุดเบด็ที่เสาไมตนใดตนหนึ่ง แลวเก็บปลายเชอืกใหเรียบรอย 

 
ผูกกากบาท (Square Lashing) 
 เปนการผูกทอนไมที่ไขวกันอยูใหติดแนนเขาดวยกัน คลายกันกับการผูกทแยง 
     ประโยชน 

1. ใชผูกน่ังรานในการกอสราง เชน ทําน่ังรานทาสีอาคาร 
2. ใชผูกสรางคายพักแรมและอุปกรณคายพักแรม  
3. ใชผูกทําร้ัวหรือคอกสัตว และผูกตอมอเสาสะพาน 
วิธีผูก   

 

 
ผูกเชือกดวยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไมอันตั้ง (หรือจะผูกอันขวางกอนก็ได) เอาปลายเชือกบิดเขา

กับตวัเชือก (แตงงานกัน) ใหเรียบรอย จากน้ันดึงเชือกออมใตไมอันขวางทางดานซายของไมอันตั้ง  
(ขวาก็ได) ออมไปหลังไมอันขวาง ดึงเชือกขึ้นขางบนทางซายของไมอันตั้ง แลวดึงเชือกออมมาดานหนา
ไมอันตั้งใหเชอืกอยูเหนือและไปทางขวาของไมอันขวาง ออมเชือกไปดานหลังไมอันขวาง ดึงเชือกลง 
ใตไมอันขวางทางขวาของไมอันตั้ง ดึงออกมาทางดานหนาไมอันตั้งจนครบรอบ พันออมมาทางซาย 
แลวเริ่มพันจากซายไปใหม ทุกรอบที่พันตองเรียงเชือกใหเรียบรอย พันอยางน้ีประมาณ 3 – 4 รอบ  
แลวหักคอไก 2-3 รอบ เอาปลายเชือกผูกดวยเง่ือนตระกรุดเบ็ดที่ไมอันขวาง  
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เร่ืองที่เปนประโยชน   
บุตรดีมีกตญัู 

 ชายคนหนึ่งเปนลูกจางทํางานกับเศรษฐี ไดอาหารสามม้ือแลกเปนคาแรง เม่ือถึงเวลากินอาหาร  
เขาคิดถึงแมซ่ึงอดอยากอยูที่บานไมมีใครดูแล จึงจัดแบงอาหารหอไปฝากแมที่บาน เศรษฐีเห็นชายคนนั้น
แบงอาหารใสหอทุกวันก็เรียกมาถาม ชายคนน้ันจึงตอบวา  “พอแมมีพระคุณลนเหลือกระผมจึงแบงปน 
ใหทานกินตามแตจะไดรับ ถากระผมทอดทิ้งไมเหลียวแลแมก็คงเปนบาปหนัก” เศรษฐีไดยินดังนั้น 
จึงพูดขึ้นวา  “เราขอชมเชยเจาวาเปนผูกตัญู เอาเถอะแมของเจาน้ันเราจะรับอุปการะเลี้ยงดูเอง” 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา พอแมเปนผูมีพระคณุมากมาย ควรตอบแทนบญุคุณทานเตม็กําลังที่กระทําได” 

 
คิดกอนพูด 

 ชาย 2 คนเปนพ่ีนองกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหน่ึงชายผูนองออกไปเย่ียมญาติ 
ระหวางทางฝนเทลงมาอยางหนักทําใหเสื้อผาสีขาวของเขาเปยกโชก เม่ือไปถึงบานญาติจึงเปลี่ยนใส
เสื้อผาชุดดําแทน  เม่ือกลับบานในตอนเย็น หมาจําเขาไมไดจึงเหากระโชกเปนการใหญ ชายผูนองโกรธ  
มาก รองดาพลางไลตีหมาไปรอบๆ บาน ชายผูพ่ีมาพบเขาจึงรองหามพรอมกับพูดวา “อยาตีมัน  
อยาตีมัน” ชายผูนองก็พูดวา “ตีใหตาย หมาระยํา จําเจาของไมได” ชายผูพ่ีจึงกลาวเตือนสติผูนองวา  
“ถาหมาสีขาวของเรามันออกจากบานไปแลวกลายเปนหมาดํา เม่ือกลับมาเจาจะจําไดหรือไม”  
ชายผูนองจึงไดสติเพราะไมสามารถตอบคําถามของพี่ได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เวลาเราจะทําหรือพูดอะไรก็ตามจะตองคิดใหรอบคอบเสียกอน 

 
แมวกับหนู 

เจาของบานหลังหน่ึงรําคาญฝูงหนูที่เขามาอยูในบาน จึงเอาแมวมาเลี้ยงไว  ไมนานแมว 
ก็กําจัดหนูไปจํานวนมาก พวกหนูที่ยังรอดชีวิตอยูจึงประชุมกัน ตกลงกันวาจะไมลงไปที่หองเก็บอาหาร
ชั้นลางอีก เม่ือแมวไมเห็นพวกหนูจึงคิดวางอุบายลอใหพวกหนูตายใจดวยการน่ังน่ิงเฉยอยูที่พ้ืน   
เก็บซอนอุงเล็บทั้งสี่เอาไวเพ่ือใหพวกหนูเขาใจวา  ตัวมันเปนเพียงรางไรวิญญาณของกระตาย 
หรือลูกไกเทาน้ัน 

ในไมชา  หนูตัวหน่ึงก็ไตลงมาจากชั้นวางของแลวพูดกับแมววา “สวัสดี เจาแมวจอมโหด!   
เจาหลอกพวกเราไมสําเร็จหรอก เพราะพวกเรารู จักนิสัยเจาดี พวกเราไมหลงกลอุบายตื้นๆ  
ของเจาแน ๆ”   
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความรอบคอบและไมประมาท ชวยใหพนภัย 

 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 131 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  10    การปฐมพยาบาล 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17  การปฐมพยาบาล                                                        เวลา   2  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู    
รูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน  
 

2. เน้ือหา    
กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของผูปฏิบัติในวัยรุน แตละกิจกรรม 

ที่จัดขึ้น เชน การเดินทางไกล การบุกเบิกผจญภัย ฯลฯ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยได  
ลูกเสือจึงจําเปนตองเรียนรูเรื่องการปฐมพยาบาลเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน  
 
3. ส่ือการเรียนรู  
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาล 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือสนทนากับลูกเสือเก่ียวกับหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
  (2) ผูกํากับลกูเสือขออาสาสมัครลูกเสือ เลาประสบการณที่เคยปฏบิตัิเก่ียวกับ 

การปฐมพยาบาล และเพื่อนลูกเสือใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม    
  (3) ผูกํากับลกูเสือแบงงานใหลูกเสือแตละหมูรับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ และเปน

วิทยากร อธิบายประกอบการสาธิตการปฐมพยาบาล ในกรณีตอไปน้ี ใหเวลากรณีละ 5 นาท ี
   1) การปฐมพยาบาลคนเปนลมหมดสติ  
                      2) การปฐมพยาบาลคนที่มีบาดแผล 
    3) การปฐมพยาบาลผูถูกสัตวมีพิษกัดตอย  
                       4) การปฐมพยาบาลผูถูกไฟไหมนํ้ารอนลวก 
     5) การปฐมพยาบาลขอเทาแพลง   
                        6) การผายปอด 
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  (4) ลูกเสือหมูอ่ืน ฝกปฏิบัตติามโดยจับคูฝกปฏิบตัิกับลูกเสืออีกคนหน่ึง            
  (5) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันประเมินผลการปฏิบัต ิ
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
         - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณสําหรับการปฏบิัติกิจกรรมในสัปดาหตอไป 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 

  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนากับลูกเสือเรื่องเก่ียวกับการเคลื่อนยายผูปวย 

  (2) ผูกํากับลกูเสืออธิบายประกอบการสาธิต การเคลื่อนยายผูปวยโดยใชรางกาย  
หรือวัสดุอุปกรณที่มีอยูรอบตัว 
   (3) หมูลูกเสือฝกปฏิบตัิการเคลื่อนยายผูปวยตามแบบสาธิต 
  (4) หมูลูกเสือแขงขันเกมการเคลื่อนยายผูปวย 2 รอบ โดยสมมุติลูกเสือเปนผูปวย       
1 คน เคลื่อนยายจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดเสนชัย หมูใดถึงเสนชัยกอนเปนฝายชนะ 
  รอบแรก - เคลื่อนยายโดยใชรางกาย โดยผูชวยเหลือ 1 คน  
  รอบที่ 2  - เคลื่อนยายโดยใชวัสดุอุปกรณที่อยูใกลตัวลกูเสือ 
    (5) หมูลูกเสือที่ชนะนําเสนอวิธีการปฏบิตังิานที่ทําใหเกิดความสําเรจ็ 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
         - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณสําหรับการปฏบิัติกิจกรรมในสัปดาหตอไป 
 
5. การประเมินผล 

สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม การบอกหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนยายผูปวยโดยใชรางกาย หรือใชวัสดุอุปกรณใกลตวัได  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

  นม (ประกอบทาทาง) 

    นมคืออะไร รูไหมเธอจา นมคือยาบํารุงกําลัง  
   ใครไดด่ืมนม สมใจจัง นมมีพลังคือนมจากเตา 
 

  มารชปฐมพยาบาล 

   นักปฐมพยาบาล งานของเราชั้นตน 
  คือคิดจะชวยคน   ที่ปวย  กะทันหัน 
  หากใจหยุดเตน   ก็นวดเฟน และผายปอดพลนั 
  เลือดออกมากน้ัน  เร็วไว  หามไวกอน 
  จับนอนตะแคง   เคร่ืองแตงกาย  น้ันชวยคลายผอน 
  ซบเซาเฝานอน   หามใหยา  หามอาหาร 
  ใหความอุนพอ   และรีบตามหมอจัดการ 
  เราตองชวยพยาบาล  กอนนําสงหมอ 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

นกเหยี่ยวกับไกปา 

 ณ ชายปาแหงหน่ึง มีไกปาสองตัวอาศัยอยูบนเนินดินใกลปากถ้ําที่พวกมันใชเปนที่หลบภัย 
จากเหย่ียวศัตรูตัวรายของมัน ทุกคร้ังที่ เหยี่ยวบินผาน พวกมันจะหลบเขาไปซอนตัวอยูในถ้ํา  
พอเหยี่ยวบินผานไป พวกมันจึงจะออกจากที่ซอน พวกมันทําเชนนี้ทุกวันและรอดพนจากเหยี่ยวทุกคร้ัง 
ตอมาวันหน่ึงทั้งสองตัวเกิดตอสูกันขึ้นเพ่ือแยงชิงความเปนใหญเหนือเนินดินแหงนี้ ตัวที่ชนะดีใจมาก 
มันรีบออกจากที่ซอนเพ่ือโกงคอขันแสดงความเปนใหญเหนือเนินดินแหงน้ีใหไกปาตัวอ่ืนไดทราบ 
 ขณะน้ันเหยี่ยวบินผานมาพอดี พอไดยินเสียงไกขันมันก็บินโฉบไปเหนือปากถ้ําทันที  
และยังมิทันที่ไกปาตัวชนะจะหลบหนีไดทัน มันก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปเปนอาหารทันที ปลอยใหไกปา 
ตัวแพซ่ึงซอนตัวอยูภายในถ้ํากลายเปนผูชนะครอบครองเนินดินแหงน้ันแทน 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   อยาสําคัญตนวาเกงกวาใคร ที่แทยังมีคนเกงกวาเราอีกมาก 
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หมาปากับตนไมศักดิ์สิทธ์ิ 

 หมาปาผอมโซตัวหน่ึงไดไปบนบานกับตนไมศักด์ิสิทธิ์ ขอเปนวัวบานตัวอวนพี เม่ือไดกลายราง
เปนวัวตามที่ตองการจึงถูกชาวบานใชไถนา มันเกิดความเหน่ือยและเมื่อยลามาก จึงไปบนบานกับ
ตนไมศักด์ิสิทธิ์ขอเปลี่ยนเปนมาปาแทน 
 อยูไดไมนานมันก็ถูกทหารจับตัวไปเปนพาหนะของพระราชาผูครองนคร ทําใหเกิดความ 
เบื่อหนายอีก จึงไปบนบานกับตนไมศักด์ิสิทธิ์วาขอเปนพระราชาเสียเอง เม่ือไดเปนพระราชามีความสุข
อยูในวังไมนานก็เริ่มเบื่ออีก อยากเดินทางทองเท่ียวไปในที่ตางๆ 
 พระราชาจึงสั่งทหารใหไปตัดตนไมศักด์ิสิทธิ์เพ่ือตอเรือ ตนไมศักด์ิสิทธิ์โกรธมากที่ทําคุณไมขึ้น 
จึงบอกใหทหารไปตามพระราชามาตัดเอง เม่ือพระราชามาถึง ตนไมศักด์ิสิทธิ์ไดกลาวตําหนิในความ 
ไมรูจักพอและสาปใหกลายรางกลับเปนหมาปาผอมโซเชนเดิม 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความไมรูจักพอของมนุษย ในที่สดุก็ไมไดอะไรเลย ตรงกับสาํนวนที่วา  
"โลภมากลาภหาย" 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  11    ความปลอดภัย  
แผนการจัดกิจกรรมที่  18     ภัยสังคมทางอินเตอรเนต         เวลา   1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู   
รูเทาทันและระวังตนเองจากภัยสังคมหรือการลอลวงทีเ่กิดทางสังคมอินเทอรเน็ต  

รวมทั้งมีแนวทางในการปองกัน 
 

2. เน้ือหา  
อินเทอรเน็ต เปนการสื่อสารที่ใหประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะดานการศึกษาและการสื่อสาร  

แตเน่ืองจากสังคมอินเทอรเน็ต เปนสังคมที่ไมสามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงมีทั้งคนดีและคนไมดี 
ดังน้ันการเรียนรูถึงภัยที่เคยมีมาและภัยที่คาดการณวาอาจเกิดขึ้นได และหาวิธีระวังปองกันภัยเหลาน้ัน 
จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก 

 
3. ส่ือการเรียนรู   
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู 1) เรื่อง ภัยทางอินเตอรเนต 2) เรื่อง การติดตอกับเพ่ือนใหม 

 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองการใชอินเตอรเนต และขออาสาสมัครลูกเสือรวมกัน 
ใหขอมูลหรือประสบการณ การใชสื่ออินเตอรเนตในการสื่อสารทางสังคมออนไลนเชน Facebook, 
Twitter, Chatroom, Email, hi5 ฯลฯ โดยใชเวลาประมาณ 5 นาที 

 2) ผูกํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสืออานบทความเรือ่ง ภัยจากอินเตอรเนต 
  3) ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือรวมกันอภิปราย ประเด็นตอไปน้ี และสงตัวแทน 

รายงานในกองลูกเสือ  
  (1) มีความคดิเห็นอยางไรตอบทความทีไ่ดฟง  

  (2) ลูกเสือคิดวา ควรมีแนวทางในการติดตอสื่อสารในสงัคมออนไลนอยางไร  
จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด และไมเกิดผลเสียหรือภัยอันตรายตางๆ ตามมา(เปดกวางใหลูกเสือแสดงความ
คิดเห็น ผูกํากับลูกเสือรวบรวมเพื่อเพ่ิมเตมิสิ่งที่ยังขาด ตามใบความรูเรื่อง การติดตอกับเพ่ือนใหม ) 
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 4) ผูกํากับลูกเสือสุมใหหมูลูกสือรายงานทีละประเด็น และนําอภิปราย 
ใหหมูที่เหลือเพ่ิมเติมจนครบทุกประเด็น  

 5) ผูกํากับลูกเสือชวยเพ่ิมเติม (ใบความรูเรื่อง การติดตอกับเพ่ือนใหม) และใหกองลูกเสือ 
นําขอสรุปที่ไดออกเผยแพรรณรงคในโรงเรียน 

 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
5. การประเมินผล  

สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม พฤตกิรรมการแสดงออก และการแสดงความคดิเห็น 
ในหมู และกองลูกเสือ 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูถงึภัยสังคมทางอินเตอรเน็ตที่อยูใกลตัว 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง  

  มาสนุกกับฉัน 

มาสนุกกันหนามาสัญญารวมผูกพัน (สรอย)    มาสนุกกับฉันเหลาลูกเสือเชื้อชาติไทย (สรอย) 
แผนดินถิ่นนี้ทั้งกลางเหนือใตอีสาน            สามัคคีคงอยู รวมกันไมมีเสื่อมคลาย (สรอย) 

(สรอย) ตาลาแร็ก แท็กๆ 
 
 

ใบความรู  
     ภัยทางอินเตอรเนต 
 ปจจุบันเด็กและเยาวชน มีโอกาสเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ตอยางสะดวกและทั่วถึง รานอินเตอรเน็ต 
มีอยูมากมาย  อินเทอรเน็ตไดรับการติดตั้งในโรงเรียน ในบาน และเปนเหมือนของเลนของเด็กเล็กๆ    
 ในขณะที่อินเตอรเน็ตทําใหการส่ือสารและชีวติของผูคนจํานวนมากดีขึ้น แตก็ไดถูกผูที่มุงแสวง
ผลประโยชนจากเด็กนําไปใชดวย เพราะอินเตอรเน็ตเปนสื่อที่ตรวจสอบและปองกันไดยาก   
สามารถติดตอสื่อสารกับเด็กๆ ไดงาย โอกาสที่จะถูกจับไดมีนอย ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ปรากฎ 
เปนขาวอยางตอเน่ือง 
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อินเตอรเน็ตเปนอันตรายตอเด็กไดอยางนอย 2 แบบ คือ  
 1. ไดพบกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตราย เชน การคายาเสพติด ภาพลามกอนาจาร  
ขอมูลที่สงเสรมิการใชความรุนแรง เว็บไซตที่ลอลวงเอาประโยชนจากเด็ก โดยที่เด็กๆ ไมรูเทาทนั 
เลหเหลี่ยมเหลาน้ี จึงอาจถูกลอลวงและถกูประทุษรายทางเพศได ดังน้ันการจะปกปองเด็กใหปลอดภัย  
จึงจําเปนที่จะตองคุมครองเด็กจากการเขาถึงสิ่งเหลาน้ี  
 2.  อาจถูกติดตอโดยนักลวงละเมิดทางเพศ หรือผูที่ประสงครายตอเด็กโดยตรง ผูผลิตสื่อลามก 
เด็กมักจะเปนคนกลุมเดียวกับผูที่ติดตอกับเด็กทางอินเตอรเน็ตเพ่ือกระทําชําเรานั่นเอง 
 ผูที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธกับเด็กมักจะเขาไปในแชต็รูม และปลอมตัวเปนเด็กเสียเอง  
และคอยหลอกลอพูดคุยกับเด็ก พยายามโนมนาวใหไปคุยในแชต็รูมสวนตวั เพ่ือพูดคุยกันอยางใกลชดิ 
มากขึ้น สวนมากบุคคลเหลาน้ีมักจะใชเวลาในการพูดคุยจนกวาเด็กจะไวใจ  จากน้ันก็พยายามนัดหมาย 
ใหเด็กออกมาพบกันจริงๆ อีกวิธีหน่ึงก็คอืการลักพาตวัเด็ก จากขอมูลสวนตัวที่เด็กไมทันระวัง  
และใหขอมูลไปโดยรูเทาไมถึงการณ  
 เด็กไทยใชอินเตอรเน็ตอยางไร  
 รอยละ 42 เขาอินเตอรเน็ตโดยใชคอมพิวเตอรที่โรงเรยีน รอยละ 31 ใชที่บานและรอยละ 24  
ใชที่รานอินเตอรเน็ต  
 การพูดคุยกับเพ่ือนใหมบนอินเตอรเน็ตเปนกิจกรรมยอดนิยมอยางหนึ่ง จากการสํารวจโดย 
มหาวิทยาลัยเอแบค ในพ.ศ.2542 เรื่องวัยรุนไทยกับการใชแชต็รูมพบวา รอยละ 74.4 ใชแช็ตรูม 
เพ่ือหาเพ่ือนใหม รอยละ 44.8  เคยออกไปพบเพ่ือนทีต่นรูจักทางอินเตอรเน็ตมาแลวและยิ่งไปกวาน้ัน 
รอยละ 75 ระบุวาตนอยากจะไปพบกับเพ่ือนทางอินเตอรเน็ตหากมีโอกาส คําตอบเหลาน้ีสะทอน 
ใหเห็นวา เด็กและเยาวชนจาํนวนมากยังไมรูตัววา การกระทําเชนนี้อาจเกิดความเสี่ยงตออันตราย 
อยางไรบาง   
 ทําอยางไรเด็กไทยจึงจะรูทัน และระวังตนเองใหปลอดภัยได? 
 

การติดตอกับเพ่ือนใหม 

 การติดตอคบหากับเพ่ือนใหมเกิดขึ้นไดเสมอและมีหลากหลายวธิ ีเชน การแนะนําโดยตรง 
จากเพ่ือน การติดตอทางจดหมายหามิตรทางไปรษณีย การติดตอกันทางสังคมออนไลนทางอินเตอรเนท 
การใชบริการโทรศัพทที่จัดบริการเปนการเฉพาะที่เรียกวา Chat Line หรือ Party Line เปนตน  
คนสวนใหญทีเ่ขามาใชบริการเหลาน้ีจะไมใชชื่อจริงในการติดตอ ความสัมพันธที่มีตอกันจึงเปน 
แบบฉาบฉวย เลนๆ ไมจริงจัง ขอมูลที่ใหอาจจริงบางไมจริงบาง 
 การติดตอดวยวิธีน้ีจึงมีทั้งขอดีและขอเสยีหลายประการ  เชน 
 ขอดี  ไดแก  

 ไดพูดคุยเพ่ือความสนุกสนานโดยไมตองระมัดระวังตวั 
 ไดแลกเปลี่ยนขอมูล  ความรู ที่เปนประโยชน  หากคนที่ติดตอกันมีความสุจริตใจ 

ในการติดตอ 
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ขอเสีย  ไดแก 

 ขอมูลที่ใหแกกันอาจเปนการหลอกลวงดวยจุดมุงหมายที่ไมสุจริตบางอยาง 
 วิเคราะหไดยาก วาผูติดตอกันมีความจริงใจหรือไม 
 อาจตกเปนเหยื่อของผูไมประสงคดีที่แฝงเขามาติดตอ 

 คําแนะนําในการติดตอเพือ่นใหม 
 ควรปฏบิัติดวยความระมัดระวัง  เพ่ือปองกันบุคคลท่ีมีเจตนาแอบแฝงเขามาทําอันตราย   
มีหลักในการปฏิบัติดังน้ี 
 1. ไมใหขอมูลสวนตวั  เชน  ชื่อพอแม บานเลขที่ รูปถาย ฯลฯ ควรสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปมากกวา 

2. ถาเริ่มใชคําพูดที่รุกล้ําเขามาในเรื่องสวนตัว เชน ถามเรื่องรูปราง หนาตา สัดสวน ชดุชั้นใน   
เปนตน  ใหหยุดสนทนากันที  และไมจําเปนตองตอบ 

3. การนัดพบดูตัวกันเปนสิง่ที่มักเกิดขึ้นตามมาเสมอ  จึงควรหลีกเลีย่งการนัดพบดูตัว   
ถายังเพ่ิงคบกันใหม ๆ และยังไมแนใจวาจะปลอดภัย 

4.  ถาตัดสินใจนัดพบดูตัวกัน  ควรนัดพบในสถานที่ทีเ่ปดเผย  ในเวลากลางวัน  
และควรมีเพ่ือนไปดวยหลายคน  ถาจะใหดียิ่งขึ้นควรบอกพอแมใหรูวาจะไปไหนกับใคร  จะกลบัเม่ือไร 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

  สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
 

วันหนึ่ง…สุนัขจ้ิงจอกเอยปากชวนนกกระสาวา  “ฉันอยากจะเชิญเธอไปกินอาหารที่บานของฉนั
สักหนอย”  “ขอบใจมาก”  นกกระสาตอบรบั  “ฉันยินดีจะไป” แตเม่ือนกกระสาไปถึงบานสุนัขจ้ิงจอก  
มันไดพบวาสนัุขจ้ิงจอกไดจัดอาหารที่จะเลี้ยงไวในจานแบนๆ  2 จาน  นกกระสาจึงไมสามารถจะกิน
อะไรได  เพราะจงอยปากของมันยาว  สวนเจาสุนัขจ้ิงจอกกลับกินอาหารในจานของมันอยาง
สะดวกสบาย  ซํ้ายังกลาวกับนกกระสาอีกวา  “เธอไมชอบอาหารในจานของเธอหรือ  ถาเธอกินอะไร
ไมไดละกอ  ฉันจะชวยกินแทนเธอเอง” ดังน้ัน  สุนัขจ้ิงจอกจึงกินอาหารทั้งในจานของมันและในจาน 
ของนกกระสาจนหมด 

ตอมาไมนาน  นกกระสาก็ออกปากเชิญสนัุขจ้ิงจอกไปกินอาหารที่บานของมันบาง   
นกกระสาจัดอาหารใสไวในเหยือกคอสูงสองใบ  คราวนี้  จึงถึงคราวท่ีเจาสุนัขจ้ิงจอกไมสามารถจะกิน
อาหารที่อยูในเหยือกน้ันได  มันจึงตองเปนฝายนั่งเฝาดู  ขณะที่นกกระสากินอาหารในเหยือกทั้งสองใบ
อยางเอร็ดอรอย 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เม่ือใชเลหกลกับคนอ่ืน  คนอ่ืนก็อาจจะใชเลหกลกับเราดวยเชนกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19   เบื้องหลังกวยเตี๋ยว                                         เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 เห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและน้ําด่ืม 
 1.2 สามารถตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร ดวยวิธีทดสอบเบื้องตน  

     และสืบคนที่มาของเคร่ืองปรุงที่ใชประกอบอาหาร 
 

2. เน้ือหา  
 2.1 ประสบการณตรวจสอบสารพิษและสบืคนที่มาของเคร่ืองปรุงกวยเตี๋ยว 
 2.2 การดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ําด่ืมในโรงเรียน 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม  
 3.2 ชุดตรวจสอบสารพิษในอาหาร ของ อย. (องคการอาหารและยา) 
 3.3 ใบความรู เรื่อง สารพิษในกวยเตี๋ยว อันตรายผอนสง 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 

 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาดวยคําถาม “ใครชอบรบัประทานกวยเตีย๋วบาง”  
และ ”ทําไมจึงชอบรับประทาน” ลูกเสือรวมกันนําเสนอเหตุผลในการรบัประทานกวยเตี๋ยว 

 2) ผูกํากับลกูเสือตั้งคําถามใหลูกเสือชวยกันตอบ “ในกวยเตี๋ยวที่รับประทาน  
มีสวนผสมของอะไรบาง และ เคร่ืองปรุงแตละอยางมีประโยชนและโทษตอรางกายอยางไร”  

  3) ผูกํากับลูกเสือขออาสาสมัครอานบทความเรื่อง “สารพิษในกวยเตี๋ยว ชวีติผอนสง”  
ใหกองลูกเสือฟง 

 4) ผูกํากับลูกเสือแบงงานใหหมูลูกเสือทําการทดสอบสารพิษ ในสวนผสมของกวยเตี๋ยว  
ที่ขายในโรงเรยีน เชน เสนกวยเตี๋ยว เคร่ืองกวยเตี๋ยว ถั่วงอกและผกั เคร่ืองปรุงรส นํ้าซุป ผงชูรส ฯลฯ 
โดยใชชุดตรวจของ อย. (ผูกํากับลูกเสือควรประสานทําความเขาใจกับรานกวยเตี๋ยวของโรงเรียน เพ่ือขอ
ความรวมมือใหลูกเสือไดมีประสบการณ เพ่ือใหเห็นความสําคัญในความปลอดภัยของอาหารที่ตนเอง
รับประทาน) 
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  5) หมูลูกเสือทําการทดสอบตามที่ไดรับมอบหมาย และวางแผนดําเนินการสืบคนที่มา 
ของสวนผสมที่ทําการตรวจวามีมาตรฐานและความปลอดภัยเพียงใด เพ่ือรายงานผล 
ในคาบตอไป (เชนนํ้าสม เปนนํ้าสมสายชูแทหรือไม ยี่หออะไร มีตรา อย.รับรองหรือไม  
/ ถั่วลิสงปน มีที่มาอยางไร ที่รานคั่วเองใหม ๆ หรือซ้ือมาจากที่ไหน เปนตน) 

 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
  

5. การประเมินผล 
   5.1 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคดิเห็นในหมู และในกองลูกเสือ 
 5.2 ตรวจดูผลงานในการดําเนินการเพ่ือความปลอดภยัในการบริโภคอาหารในโรงเรียน 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติที่ไดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูถงึความสําคัญของอาหารและน้ําด่ืมที่
ปลอดภัย 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 
เพลง 

  กวยเตี๋ยวบะหม่ี 
 กวยเตี๋ยวบะหม่ี  (ซํ้า)  แกงกะหรี่มัสม่ัน  ขนมจีนทอดมัน  (ซํ้า)        
 เน้ือสเต็กสตู  แกงเนื้อ  แกงหมู  แกงไกใสพริกไทย  โอโฮ  แกงเน้ือ  แกงหมู  แกงไกใส 
 พริกไทย  โอโฮ 
 

 
เกม 

วิ่งสองขา 
 วิธีเลน  
  1.  หมูลูกเสือคัดเลือกตวัแทนหมูละ 2 คน  ผูกขาขวาและขาซายของคูเขาดวยกันแลว

เขาแขงขันวิ่ง 2 ขา กับหมูอ่ืน ๆ 
  2.  หมูใดถึงเสนชัยกอนเปนผูชนะ  
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ใบความรู  
     สารพิษในกวยเตี๋ยว อันตรายผอนสง 

 กวยเตี๋ยวเปนอาหารยอดนิยมของคนทุกวัย แตเราเคยรูบางไหมวาเคร่ืองปรุงแตละอยาง 
ที่เปนสวนผสมของกวยเตี๋ยวที่สุดแสนอรอยนั้น อาจจะมีสารพิษที่ปนเปอนติดมาดวย ตวัอยางเชน 
 1. ยาฆาแมลงที่ใชปราบศตัรูพืช ที่ปนเปอนมากับผักสดที่ใสในกวยเตี๋ยวถาลางออกไมหมด  
และเม่ือกินเขาไปสะสมในรางกายมาก ๆ จะทําใหออนเพลีย คลื่นไส ปวดทอง จนถึงขั้นหมดสตไิด 
 2. นํ้าสมสายชูปลอม โดยใชกรดเกลือหรือกรดกํามะถัน ซ่ึงเปนกรดที่กัดกรอนอยางแรง  
กินไมได เม่ือรางกายไดรับนํ้าสมสายชูปลอมในปริมาณมาก จะเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส 
บางครั้งอาจรายแรงถึงขั้นกระเพาะทะลุได 
 3. ถั่วลิสงและพริกปน  ถาเก็บไวนานหรอือยูในที่อับชืน้จนขึ้นรา จะมีสารอัลฟาทอกซิน 
ซ่ึงเปนสารพิษที่เชื้อราสรางขึ้น เม่ือกินเขาไปสะสมในรางกาย จะทําใหเซลตบัถูกทําลาย  
ในที่สุดอาจกลายเปนมะเร็งที่ตับได 
 4. สารตะกั่ว เกิดจากการใชหมอถูก ๆ ประเภทท่ีบัดกรีโดยใชวัสดุที่ มีสารตะก่ัวปนอยู  
เม่ือถูกนํ้ารอนสารตะกั่วจะละลายออกมาปนกับนํ้าซุป เม่ือกินเขาไปสะสมในรางกาย จะทําลายระบบ
ประสาท ไต และเม็ดเลือด ผูที่เปนพิษเฉียบพลันจะทาํใหสมองบวมและชัก หรือเปนอัมพาตได 
 5. สารบอแรกซ เปนสารที่มักใสในลูกชิ้น และอาหารที่ตองการความกรอบ ทําใหเกิดอาการ 
ปวดหัว คลื่นไส อาเจียน ทองรวง และถาสะสมในรางกายมาก ๆ อาจทําใหเสียชีวิตได 
 6. สารฟอกขาว พบในถั่วงอกทําใหขาวอวบนากิน ทําใหเกิดอาการปวดทอง ทองรวง  
ถาสะสมนานๆ ทําใหเปนโรคหอบหืดได 
 7. สารเรงเน้ือแดง ฟารมที่ไมไดมาตรฐานจะเลี้ยงหมูดวยสารน้ี เพ่ือใหเน้ือมีสีแดงสด  
ถาสะสมในรางกายมาก ๆ ทําใหเกิดอาการ ปวดหัว อาเจียน กลามเน้ือกระตุกได 
 8. นํ้ามันเกา เคร่ืองปรุงที่ทอดมาจากนํ้ามันที่ทอดซ้ําหลาย ๆ คร้ัง จะมีสารอนุมูลอิสระ 
ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง 

 9. เชื้อจุลินทรีย การลวกกวยเตี๋ยวไมนานพอ หรือลวกเน้ือแคพอดิบๆ สุกๆ รวมทั้ง 
การลางผักไมสะอาด เคร่ืองปรุงรสท่ีไมมีฝาปด คนทํากวยเตี๋ยวใชมือที่ไมสะอาดหรือมีแผลหยิบ
เคร่ืองปรุงฯลฯ เหลาน้ี อาจเปนสาเหตุใหมีเชื้อจุลินทรียปนเปอนเขาสูรางกายได ทําใหเกิดอาการ 
ปวดทอง ทองรวง ช็อกหมดสติ ไปจนถึงเสียชีวิตได 
 10. สารโพลาร ใชเคลือบเสนกวยเตี๋ยวใหเปนมันเงาดูนากิน สารตัวน้ีทําใหเกิดมะเร็งตับ  
และมะเร็งเม็ดเลือดขาวได 
 เม่ือรูอยางน้ีแลวก็ควรจะระมัดระวังตรวจสอบความปลอดภัย ถาไมแนใจวาปลอดภัย 
ควรหลีกเลี่ยงไมกิน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
  มังกรบนดวงจันทร 

นักดาราศาสตรคนหนึ่ง  ขณะที่เขากําลังสองกลองดูดวงจันทรอยูบนหอดูดาวน้ันเอง เขาก็ได
เห็นสัตวประหลาดมีปกและมีขาตัวหน่ึงปรากฏอยูบนดวงจันทร  ดวยความตื่นเตนเขาจึงรีบวิ่งลงจาก 
หอดูดาวไปบอกเพ่ือนๆ นักดาราศาสตรใหเดินทางไปพิสูจน เม่ือทุกคนไดดูผานกลองตัวนั้นตางก็ 
ลงความเห็นวามีมังกรอยูบนดวงจันทรจริง 

ยังมีนักดาราศาสตรชราผูหน่ึงที่รวมเดินทางมาดวยเกิดความสงสัย  เขาจึงกมลงมองไปที่ 
กลองตัวน้ัน  เขาเพงพิจารณาอยูครูหน่ึง  แลวคลายเกลียวตรงสวนทายของกลองออก  แลวหยิบ
แมลงวันตัวหน่ึงที่ติดอยูที่เลนสของกลองตัวน้ันขึ้นมา พลางบอกกับชายหนุมวา “การคนพบของทาน 
เปนเรื่องนาทึ่งมาก แตจะเปนการฉลาดกวาน้ีถาทานจะคนหาสาเหตุใหแนนอนเสียกอน วาเหตุใด 
จึงมีมังกรบนดวงจันทรจากกลองที่สกปรกของทานตัวน้ี” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา กอนจะพดูอะไร  ควรคิดใหรอบคอบเสียกอน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  20    รูเทาทันสื่อ                   เวลา   1  ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู    

เห็นความสําคญัและเขาใจแนวทางในการรูเทาทันสื่อ  
 

2. เน้ือหา   
การรูเทาทันสื่อ คือ การรูทันสิ่งที่สื่อกําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานความคิดของคนที่ไมตกอยู 

ภายใตอิทธิพลใดๆ ไมเชื่ออะไรงาย ๆ และไมประมาท แตใชปญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห  
ผูรูเทาทันสื่อเทาน้ัน จึงจะสามารถดําเนินชีวิตทามกลางการชี้นําของสื่อในสังคมยุคใหมได อยางฉลาด  
และมีเหตุผล 

 
3.ส่ือการเรียนรู  
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 หนังสือพิมพ / นิตยสาร ที่มีโฆษณา  
 3.3 ใบความรู เรื่อง การรูเทาทันสื่อ 
 3.4 เรื่องเลาที่มีประโยชน 
 
4. กิจกรรม 

 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม   
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) หมูลูกเสือ รวมกันตัดโฆษณา จากหนังสือพิมพ /นิตยสาร จํานวนหมูละ 20 ชิ้น 
 2) ลูกเสือแตละหมูรวมกันวิเคราะหและสรปุวา สินคาในโฆษณาแตละชิ้นน้ันเปนสิ่งจําเปน

ตอครอบครวัของลูกเสือหรือไม แลววางแยกออกเปน 2 กอง คือ จําเปน และไมจําเปน 
 3) หมูลูกเสือสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
 4) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็น “สินคาสวนใหญ เม่ือวิเคราะหอยางละเอียด 

จะพบวาไมใชของจําเปนในชีวติประจําวันเลย แตเหตุใดสินคาเหลาน้ีจึงยังมีผูซ้ืออยูจํานวนมาก” 
 5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุป (สินคาสวนใหญ ไมเปนสิ่งจําเปนตอครอบครัว แต

การโฆษณาของสื่อมีผลกระตุนใหเกิดความอยากซ้ือ ทั้งที่ไมจําเปน) 
 6) ผูกํากับลูกเสือเสนอแนะ เพ่ิมเติม เรื่องการรูเทาทันสื่อ    
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 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและกองลูกเสือ 
 
6.องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักและรูเทาทันสื่อวาควรเชื่อถือไดแคไหน 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 

 

เพลง 
                                             ชางโชคด ี

  ชางโชคดีวันน้ีมาพบเธอ (ซํ้า) ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอฉันสุขใจ 
 เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร (ซํ้า)  มารองรําเพลินฤทัยใหหัวใจสุขสําราญ 
 ตบมือไปกันใหพรอมเพรียง (ซํ้า)  ยกมือไกว สายหัวเอียง ใหพรอมเพรียงตามกัน 
 แลวหมุนกลบัปรับตวัเสียใหทัน (ซํ้า) มือเทาเอว ซอยเทาพลันใหพรอมกันเถิดเอย 

 

ใบความรู 
     การรูเทาทันสื่อ  (Media Literacy) 
 สื่อทุกชนิด เชน โทรทัศน วทิยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ เปนธุรกิจที่ลงทุนสูง และมีรายได
หลักจากโฆษณาที่เจาของสินคามาใชบรกิาร  
 โฆษณาจึงเปนสิ่งที่ตั้งใจออกแบบมา เพ่ือจูงใจและกระตุนใหกลุมเปาหมายซ้ือสินคาใหมากๆ 
กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา จึงใหแตขอมูลดานดีเทาน้ัน โฆษณาบางอยางใชเทคโนโลยีเขาชวย  
ทําใหดูเสมือนจริงแตไมจริง จึงมีผลตอพฤติกรรมของผูซ้ืออยางมาก  เชน ผลิตภัณฑเสริมความงาม 
ที่ทําใหหนาขาว ลดสิวฝา เปนตน บางชนิดเนนการสรางภาพลักษณแตไมใหขอมูลเก่ียวกบัสนิคา  
เชน ชาพรอมด่ืมยี่หอตางๆ ที่สวนใหญเนนภาพลักษณความเปนญีปุ่น แตในความเปนจริงเคร่ืองด่ืม
ประเภทน้ีมักมีปริมาณน้ําตาลที่สูงมาก ซ่ึงเปนผลเสียอยางมากตอผูบริโภค  
 นอกจากน้ีสื่อยังนําเสนอขอมูล ขาวสาร อีกหลายดาน ทัง้สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง   
สื่อจึงมีอิทธิพลชี้นําไดสูง โดยเฉพาะสําหรับผูทีข่าดประสบการณ และผูที่ไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลที่
หลากหลายเพ่ือเปรียบเทยีบ คนเหลาน้ีมักจะเชื่อทุกส่ิงทีส่ื่อนําเสนอ ผูผลติสื่อและผูที่ใชสื่อเปนเครื่องมือ 
จึงสามารถชี้นําผูรับสื่อไปในทางที่เขาตองการได ขอสําคัญตองเขาใจใหถองแทวา  ผูที่ทําหนาทีส่ื่อ
ขาวสารตาง ๆ ลวนเปนผลผลิตของสังคมเชนกัน ดังน้ัน จึงอาจเต็มไปดวยอวิชชา อคติและกิเลส  
ที่เราในฐานะ "ผูรับสาร"ตองรูเทาทันและสรางภูมิคุมกันใหตนเอง น่ีคือสิ่งที่แวดวงวิชาการเรียกวา  
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"การรูเทาทนัสื่อ" 
 การรูทันสื่อ จึงเปนการรูทันสิ่งที่สื่อกําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานคิดของคนที่ไมตกอยูภายใต
อิทธิพลใดๆไมเชื่ออะไรงายๆและไมประมาท แตใชปญญาและเหตผุลในการคิดวเิคราะห ตั้งขอสงสัย 
รวมทั้งเปนผูบริโภคที่กระตือรือรน แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมและเปรยีบเทียบจากแหลงตางๆ อยูเสมอ  
ผูรูเทาทันสื่อเทาน้ัน จึงจะสามารถดําเนินชีวติทามกลางการชี้นําของสื่อในสังคมยุคใหมไดอยางฉลาด
และมีเหตุผล 
 อาจสรุปสั้นๆไดวาการรูเทาทันสื่อคือการรูเทาทันบริโภคนิยม รูเทาทันการเมือง  
รูเทาทันสังคมและตนเอง 
 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน   

สุนัขจิ้งจอกกับแพะ 

สุนัขจ้ิงจอกกับแพะเปนเพ่ือนกัน  พวกมันมักจะถกเถียงกันอยูเร่ือยๆ วาใครจะฉลาดกวากัน  
วันหนึ่งขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปด่ืมนํ้าในบอที่ชาวบานชวยกันสรางขึ้นมาเพ่ือเก็บนํ้า   
แตเพราะความหิวเลยไมทันสังเกตวาบอนํ้าน้ันลึกมาก  พอกินน้ําในบอจนอ่ิมแลว ตางก็พยายามหาทาง
ขึ้นจากบอ  แตก็จนปญญา สุนัขจ้ิงจอกผูฉลาดและเจาเลหกวา  จึงออกอุบายใหแพะยืนเอาขาหนา 
ทั้งสองเกาะกําแพงบอไว แลวยืดตัวใหเต็มที่เพ่ือผลัดกันปนขึ้นไป  สุนัขจ้ิงจอกใชโอกาสน้ันเหยียบ 
ตัวแพะแลวกระโดดขึ้นไปไดกอน  แลวมันจึงหันมาพูดเยาะเยยแพะวา  “ถาเจาฉลาดอยางที่เจาวา  
เจาก็จงหาทางปนขึ้นมาจากบอเอาเองเถิด ขาไปกอนนะ” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ผูที่มีความฉลาด  ยอมเอาตัวรอดไดเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  21  โฆษณาเปนพิษ                                                    เวลา   2  ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู      
มีทักษะในการสํารวจ สังเกต และรูเทาทนัปญหาทางดานสังคม   
 

2. เน้ือหา   
กิจกรรมสํารวจเปนทักษะทีท่าทายความสามารถของลกูเสือ นอกจากจะสํารวจธรรมชาติแลว  
การสํารวจสังคมยังเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูปฏิบัตเิกิดความตระหนักในปญหาสังคมที่มีอยู   
และรูจักระวังปองกันตนเองได 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 ใบความรู เรื่อง สรุปเน้ือหาพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพ.ศ. 2551 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
      3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาเร่ืองกฏหมายหามโฆษณา เหลา พรอมแจกใบความรู  
“สรุปเน้ือหาพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพ.ศ. 2551”ใหลูกเสือแตละหมูศึกษารวมกัน 
ในเวลา 10 นาที 

  (2) ผูกํากับลูกเสือถามความเห็นของกองลูกเสือวาเห็นดวยกับกฏหมายฉบับน้ีหรือไม เพราะอะไร 
  (3) ผูกํากับลกูเสือมอบหมายงานใหหมูลูกเสือทําการสํารวจ สังเกตและวเิคราะห 

(สอดแนม) วาในชุมชนของเรามีการละเมิดโฆษณาตามพรบ.ฉบับน้ีหรือไม และละเมิดอยางไร  
โดยการสังเกตแบบเงียบๆไมไดเก่ียวของกับการเอาผิด หรือรองเรียนใดๆเพื่อปองกันความเขาใจผิด 
ของผูประกอบการคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

  (4) ลูกเสือแตละหมูวางแผนออกสํารวจ เพ่ือรายงานในครั้งตอไป 
  4) ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ลูกเสือแตละหมูรายงานผลการสํารวจ(สอดแนม) โดยเลารายละเอียดรูปแบบ 
ที่ละเมิดการหามโฆษณาใหเพ่ือนฟง 

   (2) ผูกํากับลกูเสือเปดโอกาสใหลูกเสือแสดงความคิดเห็นตอผลการสํารวจ 
 (3) ผูกํากับลกูเสือนําอภิปราย สรุป และชวยเพิ่มเติม ในประเด็น “ลกูเสือควรมีสวนรวม 

ในเรื่องทํานองเดียวกันนี้อยางไร เชน การละเมิดสูบบหุร่ีในที่หามสูบ การละเมิดกฎหมายยอมใหผูเยาว
ที่อายุนอยกวา 18 ป เขาไปเที่ยวในสถานที่เที่ยวกลางคืน เปนตน” 

   4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

  - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณสําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาหตอไป 
 
5. การประเมินผล 

สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม พฤตกิรรมการแสดงออก และการแสดงความคดิเห็น 
ในหมู และกองลูกเสือ 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค รับผิดชอบสังคม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

ใตรมธงไทย 
   ใตรมธงไทย รมเย็นเหมือนด่ังอยูในรมโพธิ์รมไทร ที่มีก่ิงใบแนนหนา 
  ชาติไทยใหญหลวงแตกกระจัดกระจาย ถูกแบงแยกยายไปอยูหลายสาขา 
  เชิญพวกพองพ่ีนองมาพรอมกัน เชิญอยูใตรมธงไทย 
  เลือดเน้ือเผาไทยนี้ควรจะมีสมานฉันท เหมือนนองพ่ีเลือดเน้ือเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน 

  ใตรมธงไทยรมเหมือนดังโพธิ์ไทร ใตรมธงไทยเย็นเหมือนใตแสงจันทร 
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เกม  
การแขงขันโฆษณา 

  ใหลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนออกมาเลียนแบบโฆษณาจากสื่อ(โทรทัศน) แลวหมูที่เหลือชวยกนั
ทายวาเปนการโฆษณาอะไร ทําจนครบทกุหมู 

 
ใบความรู 

   สรุป พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล พ.ศ.2551 

 พระราชบัญญัติ ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ใหไว ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  
เปนปที่ 63 ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29  
ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว 
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา พระราชบญัญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551  มาตรา 2 
พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป  
มาตรา 27 หามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปน้ี 
 (1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
 (2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
 (3) สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 
 (4) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (5) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาต ิ
 (6) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง  
หรือรานคาในบริเวณสถานบีริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 (7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 
 (8) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรา 28  
หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการ  ทั้งน้ีประกาศดังกลาวจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอยกเวนใดๆ เทาที่จําเปนไวดวยก็ได
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง   มิใหใชบังคบักับการขายของผูผลิตผูนําเขาหรือตัวแทนของผูผลิตหรอื   
ผูนําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 
 

มาตรา 29  หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวายีส่ิบปบริบูรณ 
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(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 
 

มาตรา 30 หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังตอไปน้ี 
(1) ใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
(2) การเรขาย 
(3) การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย หนา 45 เลม 125 ตอนที่ 33 ก        

ราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ 2551 
(4) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการ การชิงโชคการ 

ชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือแกผูนําหีบหอ 
หรือสลากหรือสิ่งอ่ืนใดเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(5)  โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือกับสินคาอ่ืน  
หรือการใหบริการอยางอ่ืนแลวแตกรณี หรือแจกจายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในลักษณะเปนตวัอยาง 
ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล รวมถึง 
การกําหนดเง่ือนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม 

(6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา 31 หามมิใหผูใดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ 

(1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏบิตัิพิธีกรรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบรเิวณที่จัดไวเปนทีพั่กสวนบุคคล 
(3) สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบคุคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง 

ตามประเพณี 
(4) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิยกเวนบรเิวณที่จัดไวเปนทีพั่ก 

สวนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ

(5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลงิตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือรานคา 
ในบริเวณสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 
(7) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ที่มาของเครือ่งหมายลูกเสือโลก 

1. ดอกลิลลี่สขีาว มี 3 กลีบ ดอกลิลลี่เปนสัญลักษณแหงการทําความดี สวน 3 กลีบ 
หมายถึงคําปฏิญาณ 3 ขอ 
 2. รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง ในกลีบดอกลิลลี่ดานซายและขวา รวมกันเปน 10 แฉก  
หมายถึงกฎลูกเสือ 10 ขอ 
 3. เสนเชือกสีขาวทีล่อมรอบดอกลิลลี่แสดงถึงโลกใบนี ้เกลียวเชือก 
หมายถึงสมาชิกลูกเสือทัว่โลก 
 4. ปลายเชือกทั้งสองมาผูกกันเปนเง่ือนพิรอด แสดงถึงการจับมือกันแบบลูกเสือ  
“ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสือทั่วโลก”  
    

 ผ้ึงขอพร  

 พระอิศวรตรัสถามผึ้งที่มักจะนํานํ้าผึ้งสดๆ เต็มรวงมาถวาย อยูเสมอวา "เจาอยากไดพรใด  
จงขอมา ขาจะใหพรเเกเจา" ผึ้งคิดอยูชั่วขณะจึงทูลตอบวา "ขาอยากไดเหล็กในพระเจาขา  
เม่ือตอยเหล็กในมีพิษใสใคร ผูน้ันจะตองตายทันที" 
 คําขอของผึ้งทําใหพระอิศวรทรงกร้ิวที่ผึ้งคิดทํารายผูอ่ืน เเตพระองคก็ทรงจําตองใหพร 
ตามที่ลั่นวาจาไว "ได ขาจะใหพรเเกเจา เเตคนหรือสตัวที่ถูกเจาตอยจะไมตายในทันที สวนเจาน้ัน 
เม่ือปลอยเหลก็ในเม่ือใดก็ตองตายเม่ือน้ัน" 
   
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ผูที่คิดใหรายผูอ่ืน มักตองไดรับกรรมดวย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือโลก) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่ 12   ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 การประเมินผล        เวลา 1 ชั่วโมง 
 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

1.1 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผาน ไมผานกิจกรรม 
1.2 เพ่ือใหลูกเสือสามารถรับการประเมินพฤติกรรมทักษะชวีิตที่ลูกเสือไดรับการพัฒนา 
1.3 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินตามวิธีการของผูกํากับลกูเสือกองลูกเสือ 
 

2.  เน้ือหา   
2.1 เกณฑการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวติ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
 3.2 การประเมินทักษะชวีติของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูลูกเสือ 
 3.3 ใบความรู 
 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผูกํากับลกูเสืออธิบายหลักเกณฑ วธิีการประเมินผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรแกนกล 
     การศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 
4.2 ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึพฤติกรรมของลูกเสือที่ไดรับการเสรมิสรางทักษะชวีติ 

               ผานกิจกรรมลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง 

               ในสวนที่ไมม่ันใจ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือกําหนดขอตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 
 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5.2 สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑของหลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรูจากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรูผานเกณฑ

ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของลูกเสือ 

ไมผาน

ผาน 

ผาน

 

ผูกํากับประเมินผลเรียนของลูกเสือที่รวม
กิจกรรม 

- ซอมเสริม
- พัฒนาซํ้า 

รับเคร่ืองหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสือ...........................ชั้น................................ 
 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ขอคิดเห็น 
ครบ/
ผาน 

ไมครบ/
ไมผาน 

การพัฒนา 

1 1. เขารวมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 รวมกิจกรรมการฝกอบรม 
    1.2 รวมกิจกรรมวันสําคญั 
         - วันสถาปนาลูกเสือ 
         - วันถวายราชสดุดี 
         - วันพอแหงชาติ 
         - วันแมแหงชาติ 
         - วันตานยาเสพติด 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอ่ืนๆ 
         - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดินทางไกล/ อยูคายพักแรม 

ไมนอยกวา 
24ชั่วโมง/ ป 

 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
8คร้ัง/ ป 
4คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 

   

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู 
กิจกรรมลูกเสอื 
2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คิดสรางสรรค 
    2.3 อ่ืนๆ เชน รายงานฯ 

 
ไมนอยกวา 
6รายการ/ ป 
2รายการ/ ป 
2รายการ/ ป 

   

3 3. มีความพรอมเขารับการทดสอบเพ่ือ
เลื่อนชั้นและรบัเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผานและพรอม     
 

สรุป  ฉันม่ันใจวาผาน   ฉันมีความพรอมใหประเมิน   ฉันยังไมพรอม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
1. ดานทักษะลูกเสือ  

     

ม่ันใจมากวาจะ
ผานการประเมิน 

พรอมแลว ไมแนใจ ตองขอความ
ชวยเหลือจาก 
ผูกํากับลูกเสือ 

งุนงง 
ไมเขาใจ 

 
  

  ม่ันใจมาก พรอมรับการประเมินเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
  พรอมรับการประเมิน 
 ไมแนใจ 
  ยังตองพัฒนา/ ซอมเสริมบางเร่ือง 
 ตองการความชวยเหลือจากผูกํากับลกูเสือ 
 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน 
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2. พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ   
2. ลูกเสือบริการผูอ่ืนชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ   
3. ลูกเสือรูจักวิธีปองกันความเสี่ยงทางเพศ   
4. ลูกเสือใชเวลากับสื่อไอทีไดอยางเหมาะสม   
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากส่ิงยาเสพติด   
6. ลูกเสือมีคานิยมสุขภาพ ดานอาหาร และความงามที่เหมาะสม   
7. ลูกเสือทํางานหารายไดระหวางเรียน   
8. ลูกเสือไมมีพฤติกรรมกาวราวและไมกอเหตุรุนแรง   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

   

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรุง
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

 
เร่ืองที่ฉันจะตองปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



156 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

 

ใบความรู 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 

 
1. การประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกัน  รูจักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนแกสังคมและดําเนิน
วิถีชวีิตในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมีทักษะชวีติเปนภูมิคุมกันปญหาสังคมตามชวงวัยของลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังตองเปนไปตามขอบังคับของสาํนักงานลูกเสือแหงชาติและสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานอีกดวย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสอืเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตอป
การศึกษาในระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น 
/สิ่งที่ตองประเมินดังน้ี 
 1. เวลาในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2. การเรียนรูผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ 
ของตนและการทํางานกลุม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผูเรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู 
หรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 
*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลูกเสือก็ได 
 
เอกสารอางอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบตัิดังน้ี 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวธิีการทีห่ลากหลาย เนนการมีสวนรวม 
ในการปฏบิตักิิจกรรม 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ไมผาน

ผาน 

ผาน

จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคูมือการจัดกิจการลูกเสือที่เสริมสราง

ทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู

สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู 

ผลการประเมิน

รายงาน / สารสนเทศ

ซอมเสริม 

เกณฑการประเมิน 
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ 



158 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

 

  1.3 ลูกเสือทีมี่เวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบยีนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือทีมี่ผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการ 
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศกึษานั้น ๆ ยกเวนมีเหตสุดุวิสัย 
ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลกูเสือ
และจบการศกึษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผลการผาน 
ในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับ
ลูกเสือและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาว 
มีแนวทางปฏบิัติ ดังน้ี 
  2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
ของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตดัสินใจผลการรวมกิจกรรมลกูเสือของลูกเสือเปนรายบคุคล 
รายหมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑการตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว 2 ระดับ 
คือผาน และ ไมผาน 
 2.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบตัิกิจกรรมและมีผลงาน / 
ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสอืมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลกูเสือทักษะชวีิต 
       ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลกูเสือทกัษะชวีิต 
 4.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภท 
เปนรายชั้นป 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสอืมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
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2. การประเมินพฤติกรรมทกัษะชวีิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  2) ความสามารถในการคิดสรางสรรค 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ่ืน 
  4) เห็นคุณคาตนเอง 
  5) รับผิดชอบตอสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสรางสัมพันธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสินใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไขปญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลกูเสือโดยรวม คือ 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พ่ึงตนเอง ดูแลตนเองได 
   (3) รูจักรักษาสิ่งแวดลอม 
   (4) ไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธส่ิงเสพติดทุกชนิด 
   (6) พูดจาส่ือสารเชิงบวก ไมกาวราวรุนแรง 
   (7) แกปญหาเฉพาะหนาได 
   (8) ใหความชวยเหลือเพ่ือนในภาวะวิกฤต ิ
  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง 
   (2) รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดวยจิตอาสา 
   (3) พ่ึงตนเองและชวยเหลือครอบครัว 
   (4) ไมด่ืมนํ้าอัดลม 
   (5) ไมรับประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   (7) รูจักพูดเชิงบวก ไมพูดกาวราวรุนแรง 
   (8) มีความซ่ือสัตย ไมโกหก 
   (9) รูจักแกปญหาดวยสันตวิิธ ี
   (10) มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 
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  3) ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
   (1) มีทักษะในการทํากิจกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาทําประโยชน/ ไมกอความเดือดรอน ใหกับครอบครวั สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม 

   (3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   (4) รวมกิจกรรมสงเสริมอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห การยับยั้งไมเปนทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใชประโยชนจาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรอืทําบัญชีรายรับ รายจายของตนเองอยางตอเน่ือง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพนและไมเกิดอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 
   (10) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เปนประโยชนตอตวัเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รูวิธีปองกัน/ และหลีกเลีย่งความเสี่ยงทางเพศ 

  (4) ใชเวลากบัสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชวีติปกตขิองตนเอง 
   (5) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมดานสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกิดผลเสยีตามมา 

  (7) มีคานิยมดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกิดผลเสียหายตามมา 
   (8) มีคานิยมดานความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 

  (9) ไมมีพฤตกิรรมกาวราวและกอเหตุรุนแรง 
 

อางอิงจาก ผลลัพธการจัดกิจกรรมลูกเสอื คูมือ  Bench Marking 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  13    พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23  พิธีเขาประจํากองและประดับเครื่องหมายลูกเสอืโลก  เวลา  1 ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงค       
1.1 เพ่ือใหลูกเสือยอมรับและปฏิบตัิตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
1.2 เพ่ือใหลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรต ิ
1.3 เพ่ือใหลูกเสือปฏิบัตตินเปนตวัอยางทีดี่ 
1.4 เพ่ือสงเสริมความมีระเบียบวินัยแกลกูเสือ 
1.5 เพ่ือใหลูกเสือไดปฏิบัตตินตอหนาที่ผูกํากับลูกเสือ 
1.6 เพ่ือใหลูกเสือไดรูจักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
 

2. เน้ือหา  พิธีเขาประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 ขั้นตอนพิธีการเขาประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 3.2 ธงประจํากองลูกเสือ 
 3.3 อินทรธนูลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 
4. กิจกรรม 

4.1 ผูกํากับลกูเสือดําเนินการจัดทําพิธีเขาประจํากองใหกับลูกเสือตามขั้นตอน 
4.2 ผูกํากับลกูเสือมอบเครื่องหมายลูกเสือโลกใหลูกเสือ 
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พิธีการเขาประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ 
  พิธีเขาประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ   หรือเรียกวา พิธีปฏิญาณตนของลูกเสือใหปฏิบัติดังน้ี 

กองลูกเสือสามัญรุนใหญ  จัดแถวเปนรปูคร่ึงวงกลม โดยทุกคนมีไมงาม  นายหมูมีธงประจําหมู  
ผูกํากับลูกเสอืสามัญรุนใหญยืนอยูในครึง่วงกลม (ลูกเสือทุกคนแตงเครื่องแบบครบ) ถามีธงประจํากอง 
ใหนําธงประจํากองมาดวย ใหรองผูกํากับลูกเสือถือไว ยืนอยูขางขวาผูกํากับลูกเสือ ลูกเสือใหมแตง
เคร่ืองแบบครบ  นอกจากอินทรธนูเอาใสพานใหรองผูกํากับลูกเสือ ถือไวและยืนอยูขางของผูกํากับลูกเสือ
ใหมยืนอยูนอกครึ่งวงกลมหลังหมูของตนที่จะเขาไปอยูเม่ือพรอมแลว ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญเรียก
ลูกเสือใหมเขามายืนตรงหนาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ หางประมาณ 2 กาว (ไมตองทําความเคารพ
เพราะยังไมไดปฏิญาณตน ) 
ผูกํากับลูกเสอืถามวา 
           ผูกํากับลูกเสือ  :  “..( ออกชื่อลูกเสือใหม )..เต็มใจที่จะปฏบิัตตินเปนลูกเสือสามัญรุนใหญหรือ ” 
           ล.ส.ใหม :   “ ขาเต็มใจ ” 
           ผูกํากับลูกเสือ  :  “ เจาเขาใจหรือไมวา  การที่เจาเขามาเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ จะตองปฏิบัตติน 
ใหเปนตวัอยางที่ดีแกลูกเสอืรุนนองในกลุมลูกเสือของเรา  ตองแสดงใหเห็นความกาวหนาในชวีิตลูกเสือ
ของเจาและตองปฏิบัติตนตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือทุกเม่ือ ” 
           ล.ส.ใหม :   “ ขาทราบและปฏิบตัิได ” 
           ผูกํากับลูกเสือ  :  “ เจาพรอมที่จะยืนยันและปฏิบัตติามคําปฏิญาณแลวหรือ ” 
           ล.ส.ใหม :  “ ขาพรอมแลว ”              
           ผูกํากับลูกเสือ  : “ ขอใหเจาทบทวนคําปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง ” 
( ลูกเสือทุกคนที่อยูในพิธตีองแสดงรหัสของลูกเสือและจะเอามือลงตอเม่ือลูกเสือกลาวจบ ) 
           ล.ส.ใหม  :   แสดงรหัสกลาว “ ดวยเกียรติของขา  ขาสัญญาวา ”  
                ขอ  1   ขาจะจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย 
                ขอ  2   ขาจะชวยเหลอืผูอ่ืนทุกเม่ือ 
                ขอ  3   ขาจะปฏิบตัิตามกฎของลูกเสือ 
           ผูกํากับลูกเสือ   :  “ ขาเชื่อในเกยีรติของเจาวา เจาจะปฏิบตัิตามคําม่ันสญัญาที่เจาไดกลาวไว ” 
               ผูกํากับลูกเสอืสามัญรุนใหญติดอินทรธนูใหกับลูกเสอืใหม แลวกลาววา 
           ผูกํากับลูกเสือ   :  “ บัดน้ีเจาไดเขาเปนลกูเสือสามัญรุนใหญ  และเปนสมาชิกผูหน่ึงของคณะพี่
นองลูกเสือแหงโลกอันยิ่งใหญแลวขอใหเจาปฏิบัติหนาทีข่องลูกเสือสามัญรุนใหญ  และมีความสขุ 
ความเจริญตลอดกาล ” 
          ในโอกาสนี้ ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ อาจมอบบัตรประจําตัวหรือเครื่องหมายอ่ืนใหแก 
ลูกเสือใหมก็ได 

ผูบังคับบญัชาลูกเสือแสดงความยินดีตอลกูเสือใหมดวยการสัมผัสมือ ลูกเสือใหมทําความเคารพ 
ผูกํากับลูกเสอืแลวทํากลับหลังหัน  แสดงความเคารพตอกองลูกเสือดวยทาวันทยหัตถ กองลูกเสือรับการ
เคารพ  แลววิง่เขาประจําหมูโดยอยูดานขวารองนายหมูเปนเสร็จพิธ ี
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองคประกอบทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิต เปนความสามารถของบุคคล ที่จําเปนตอการปรับตัวในการเผชิญปญหาตาง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวติทามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ในปจจุบัน และเตรียมพรอม
สําหรับการเผชิญปญหาในอนาคต 
 องคประกอบทักษะชีวิต มี 12 องคประกอบ จัดเปน 6 คู โดยแบงตามพฤติกรรมการเรียนรู  
3 ดาน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแกไข
ปญหา

การสราง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สรางสรรค

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ความเห็นใจ
ผูอ่ืน

ความคิดวิเคราะห
วิจารณ

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รูในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องคประกอบทักษะชีวิต 6 คู 3 ดาน

  
แผนภาพที่ 1 องคประกอบของทักษะชวีติ 

 
1. ดานพุทธิพิสัย จัดไวตรงกลางของแผนภาพ เพราะเปนองคประกอบรวมและเปนพ้ืนฐาน

ของทุกองคประกอบ ไดแก 
 - ความคิดวเิคราะหวจิารณ เปนความสามารถที่จะวเิคราะห สังเคราะห ประเมิน 

ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไม

ยึดติดอยูในกรอบ และการสรางสรรคสิ่งใหม 
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2.  ดานจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู คือ 
 คูที่ 1  ความตระหนักรูในตนเอง และ ความเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 
 คูที่ 2  เห็นคุณคา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตอสังคม 
 - ความตระหนักรูในตนเอง เปนความสามารถในการคนหาและเขาใจในจุดดีจุด

ดอยของตนเอง ยอมรับความแตกตางของตนเองกับบุคคลอ่ืน ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน เปนความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกับเรา ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณคา/ภูมิใจตนเอง เปนการคนพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รูสึกวา
ตนเองมีคุณคา เชน เปนคนมีนํ้าใจ ซ่ือสัตย ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถดานตาง ๆ ของ
ตนเอง เชน ดานสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและมี
สวนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผูอ่ืนและสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเขาคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

3. ดานทักษะพิสัยหรือทกัษะ ประกอบดวย 3 คู คอื 
 คูที่ 1   การส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 คูที่ 2   การตัดสินใจและการแกไขปญหา 
 คูที่ 3   การจัดการกับอารมณและความเครียด 
 - ทักษะการการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ เปนความสามารถในการใช

คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความตองการ ของอีกฝายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแกไขปญหา การตัดสินใจใชในกรณีที่มีทางเลือกอยู
แลว    จึงเริ่มตนดวยการวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดและนําไป
ปฏิบัติ สวนการแกไขปญหาเปนความสามารถในการรับรูปญหาและสาเหตุของปญหา หาทางเลือก 
ไดหลากหลาย วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลอืกในการแกปญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด เปนความสามารถในการรับรู
อารมณตนเอง ประเมินและรูเทาทันวาอารมณจะมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมของตนอยางไร และเลือกใช
วิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม สวนการจัดการความเครียดเปนความสามารถในการ
รับรูระดับความเครียดของตนเอง รูสาเหตุ หาทางแกไข และมีวธิผีอนคลายความเครียดของตนเอง
อยางเหมาะสม 
 
 



 

ความแ

ชีวิตประ

เก่ียวกับ
ชวยเหลื
 
ทักษะชี

ทักษะชี ิ
สําหรับเ
ชวยเหลื
เปนราย
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แตกตางระ
 ทักษ
ะจําวัน ดวยทั
 ทักษ
บการปองกัน
อนักเรียนรอ

ชีวิตกับการ
 เม่ือ
วิตจะเปนกล
เด็กกลุมเสี่ย
ลือนักเรียนรอ
บุคคล และมี

 

ดกิจกรรมลูกเสื

ะหวางทักษ
ษะชีวิตทั่วไ
ทกัษะชีวิต 12
ษะชีวิตเฉพ
นปญหาเฉพ
องรับ 

รพัฒนาเยา
แบงเยาวชน
ลยุทธสําคัญใ
งตองมีการส
องรับ สวนเด็
มระบบสงตอยั

สือสามัญรุนใ

ษะชีวิตทั่วไ
ไป เปนการ
2  องคประกอ
พาะ เปนการ
พาะเร่ืองสําห

าวชน  
นออกเปน 3
ในการสงเสริ
สอนทักษะชีวิ
ด็กที่มีปญหา
ยังวิชาชีพเฉพ

ใหญเสริมสราง

ปและทักษ
สรางภูมิคุม
อบ ใหกับเด็ก
รประยุกตใช
หรับเด็กกลุม

3 กลุม คือเด็
ริมภูมิคุมกัน
วิตเฉพาะใน
แลวใชการดู
พาะที่เก่ียวขอ

งทักษะชีวิต   

ษะชีวิตเฉพ
กันทางสังค
กทุกคน  
ชทักษะชีวิต
มเสี่ยง โดย

ด็กปกติ เด็ก
นทางสังคม ใ
นแตละปญหา
แลใกลชิดเพื
อง 

 ชั้นมัธยมศึก

พาะ 
ม สําหรับป

 12 องคปร
มีครูที่ปรึกษ

กลุมเสี่ยง แ
ใหกับเด็กปก
า มีครูที่ปรึก
พ่ือหาทางแกป

ษาปท่ี 1 

ญหาท่ัว ๆ ไ

ะกอบ ที่มีเนื
ษาและระบบ

และเด็กที่มีป
กติ และเด็กท
ษาและระบบ
ปญหาท่ีเหม
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ไปใน

น้ือหา
บดูแล

ปญหา 
ทุกคน 
บดูแล
าะสม
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ใชทักษะ
 
  
  
  
  
 
เสื้อผา ป

คูมือการจดั

 
 

แตกตางระ
ทักษะชีวติ

ษะ ที่จําเป
ยมพรอมสําห
ทักษะการ

ต มักเปนท
น วายน้ํา ผกู
ความเชื่อม
ทักษะชีวติ

ละในสถานกา
ะการดํารงชีวิ
สถานการณ
การจัดการ
ตระหนักรูแ
การชวยเห
การสื่อสาร
กิจวัตรทีท่าํ

ปรุงอาหาร ขี่
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ะหวางทักษ
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ปนในการดําเ
หรับการเผชญิ
รดํารงชวีิต (
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กเง่ือนเชือก 
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ณทางจิตสังค
รกับอารมณโก
และหลีกเลี่ยง
ลือผูอ่ืน และ
เชิงบวกและส
าเปนประจํา 
จักรยาน วาย

สือสามัญรุนใ

ษะชีวิต และ
s) เปนความ
เนินชีวิตทาม
ญปญหาในอน
(Living Ski
ายภาพ เช
การจัดกระเป
างทกัษะชีวติ
ารดํารงชีวิต 
ที่เกิดขึน้ ไม
มาะสม ถูกที่
ม มักใชทักษ
กรธ ความขดั
งพฤติกรรมเสี
ะรับผดิชอบต
สรางสัมพันธ
ใชทักษะการ
ยนํ้า ผูกเง่ือน

ใหญเสริมสราง

ะทักษะการ
มสามารถทาง
มกลางสภาพส
นาคต มี 6 คู 
ills) เปนทัก
ชน อาบน
ปาเดินทาง ก
ต และทักษะ
มักถกูใชผสม
มแยกสวน โด
ที ่ถูกเวลา แล
ษะชวีติเปนห
ดแยง และ ค
สี่ยงตาง ๆ รว
อสวนรวม 
ธภาพที่ดี  
รดํารงชีวิตเป
นเชือก ใชแผน

งทักษะชีวิต   

รดํารงชีวิต
งจิตสังคม อัน
สังคมที่เปลี่ย
 12 องคประ
ษะที่ใชในกจิ
นํ้า แตงตวั
การใชแผนที่เ
ะการดาํรงชวีิ
มผสาน เชื่อม
ดยทักษะชีวติ
ละเกิดผลลัพธ
ลัก ตัวอยาง 
วามรุนแรง 
วมถึงการปอ

ปนหลกั เชน 
นที่เข็มทศิ ฯ

 ชั้นมัธยมศึก

ต 
นประกอบ ดว
นแปลงอยาง
ะกอบ 
จวัตรประจําวั
วั ซักเสื้อ
ข็มทศิ ฯลฯ 
วติ  
มโยงกัน ทั้งใน
ตจะเปนตัวชว
ธที่ดี 
 เชน  

องกันอุบัติเหต

 อาบนํ้า แตง
ลฯ  

ษาปท่ี 1 

วย ความรู เจ
งรวดเร็วในปจ

ัน ในเรื่องพ้ื
ผา ปรุงอ

นกิจวัตรประ
วยในการเลอื

ตุ   

งตวั แปรงฟน
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จตคติ 
จจุบัน 

้นฐาน
อาหาร  

ะจําวัน
กและ

น ซัก
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การสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

• สรางความรู (Construction) กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สติปญญา คนพบความรูดวยตนเอง

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมตองสงเสริมปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นและแหลงความรูที่หลากหลาย

• เปนกระบวนการ (Process Learning)
• มีสวนรวม (Physical Participation) มีสวนรวมดานรางกาย ลง
มือกระทํากิจกรรมในลักษณะตาง ๆ

• มีการประยุกตใช (Application)

ทักษะชีวิตสรางไดอยางไร 
 สรางดวย 2 วธิีการใหญ ๆ คือ 
 1. เรียนรูเองตามธรรมชาต ิ ซ่ึงขึ้นกับประสบการณและการมีแบบอยางที่ดี จึงไมมีทิศทางที่
แนนอน และกวาจะเรียนรูก็อาจชาเกินไป 
 2. สรางโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเด็กเรียนรูรวมกันใน
กลุม ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เด็กตองมีสวนรวมทั้งทางรางกายคือลงมือปฏิบัติ และทาง
ความคิดคือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ เพ่ือสรางองคความรูใหมรวมกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  

 การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจ
ตนเอง และเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผดิชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
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8 กลุมสาระ
การเรยีนรู 

กจิกรรมพฒันา
ผู เรยีน

กจิกรรม
แนะแนว

กจิกรรม
นกัเรยีน

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน

ลกูเสอื/ เนตรนาร ี/
 บาํเพ็ญประโยชน /
นศ.วชิาทหาร

กจิกรรม
ชุมนมุ 
ชมรม

การสอนทักษะชวีติ

 
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
สําหรับเยาวชน เพ่ือสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ดวยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาสวนหนึ่ง ซ่ึงมุงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไมกระทําตนเปนปญหาสังคม และดํารงชีวิตอยางมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสอืโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1.หนาที่ตอพระเจา /ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2.หนาที่ตอผูอ่ืน ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

 3.หนาที่ตอตนเอง ไดแก พัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ 
จิตวิญญาณ 
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 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ขอ คือ 

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอ่ืนและเพื่อนมนุษยทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลวุตัถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกิจกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอ่ืน 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 มี 7 องคประกอบ 
คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดขึ้นดวยกิจกรรมดังตารางตอไปน้ี   

วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/เห็นใจผูอื่น

การเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสังคม

การยอมรับจากเพื่อน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพื่อนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซึ่งกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากข้ึน

สื่อสารและสราง
สัมพันธภาพ ประสบการณ ปฏิสัมพันธในกลุม การทํางานรวมกัน

การเรียนรูและการฝกฝนตัดสินใจและแกไขปญหา

จัดการอารมณ
และความเครียด

 
วัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาต ิ(พระราชบญัญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และมีความเจริญกาวหนา ทั้งน้ีเพ่ือความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

 1. ใหมีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

 2. ใหซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

 หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตไดใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ เปนหลัก และเพิ่มเน้ือหา
ที่สอดคลองกับปญหาตามวัยและพัฒนาการดานตาง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนวยกิจกรรมตามที่ระบุ
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ในหลักสูตรของลูกเสือแตละประเภท ดังน้ัน ชื่อหนวยกิจกรรม และจํานวนหนวยกิจกรรมของลูกเสือ
แตละประเภทจึงแตกตางกัน 

 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตในคูมือชุดน้ี ไดออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะชีวิตเขากับวิธีการลูกเสือ คือการใชระบบหมูหรือกลุมยอย โดยใหเด็กเปน
ศูนยกลาง และมีผูใหญทําหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในกลุม แนะนํา สั่ง
สอน และฝกอบรมใหสามารถพ่ึงตนเองได มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดม่ันในคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ เสริมสรางคุณคาในตนเอง รวมทั้งใชระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือ
และเครื่องหมายวิชาพิเศษ เปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 องคประกอบในการประชุมกอง เนนการใชชีวิตกลางแจง นอกหองเรียน ใกลชิดธรรมชาติ  
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เกม และการบริการผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช แบงออกเปน 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ 
การวิเคราะหและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชน  การออกแบบกิจกรรม
เพ่ือใหลูกเสือใชกระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สรางองคความรูและสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปดโอกาสใหลูกเสือไดประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู
อีกดวย   

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1.กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพ
ปญหาของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดน้ี 

 คูมือมีจํานวน 11 เลม ตามชั้นปของลูกเสือ 4 ประเภท แตละเลม ไดจัดทําตารางหนวย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสรางทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไวในตารางชองขวาสุด วาเปน
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา สื่อการเรียนรู กิจกรรม 
การประเมินผล องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู เร่ืองที่เปนประโยชน) 
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

 3. จัดทําคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 4 ประเภท ไดแก ลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลม โดยผานการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเปนที่ยอมรับและนําไปใชในสถานศึกษาจํานวนมาก 

 4. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน และขั้นความรูชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยไดรับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุม คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2557 ให
ใชเปนหลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ   

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสราง
วิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตน้ัน  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว ทุก
ประการ  แตเนนการสอดแทรกการเรียนรูทักษะชีวิตเพ่ิมเขาไปดวยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่รอบ
ดาน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนได มีโอกาส
เรียนรูประสบการณตางๆ ดวยตนเอง ผานการทํากิจกรรมรวมกัน  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
ของเพื่อนในกลุม ทําใหสามารถเรียนรูไดมากข้ึนโดยใชเวลานอยลง  การออกแบบกิจกรรมจะตอง
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดใหอยางเต็มที่ จึงจะ เกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นตอผูเรียนมีดังนี้ 
 1. สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดขอบขาย เน้ือหา และวัตถุประสงค 
 4. ผูเรียนไดฝกฝน พฤติกรรมการเรียนรูทั้งทางดานความรู เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด
สรางสรรค และจินตนาการดวย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
 เม่ือจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหลูกเสือไดใชความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคิดสรางสรรค จินตนาการในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงมักจะเปนการจําลองประสบการณ
ตาง ๆ มาเพ่ือการเรียนรูไดงายและสะดวกขึ้น  หรือเปนสิ่งที่ใชแทนประสบการณจริง เพราะศาสตร
ตางๆ ในโลก มีมากเกินกวาที่จะเรียนรูไดหมดสิ้นจากประสบการณตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูใน
อดีต หรือซับซอนเรนลับหรือเปนอันตราย ไมสะดวกตอการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 1.1 สถานการณจําลอง เปนการจัดสภาพแวดลอมใหใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝน แกปญหาและตัดสินใจจากสภาพการณที่กําลังเผชิญอยูน้ันแลวนําประสบการณ
แหงความสําเร็จไปเปนแนวทางในการแกปญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการ
แสดงหรือกระทําใหดูเปนตัวอยาง ใหความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผูเรียนจะตองเฝาสังเกตอยู
โดยตลอด  
 1.3 เลานิทาน   
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 1.4 ละคร  หุนจําลอง 
 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมท่ีเนนการใชดนตรีเปนสื่อ
ในการเรียนรูทั้งในแงเน้ือหาและความบันเทิง ผอนคลาย และเขาถึงวัฒนธรรมตาง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอ่ืน ๆ เชน การวาดรูป การปนดินเหนียว งานหัตถกรรม การรอยดอกไม  
 1.7 การโตวาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เปนกิจกรรมที่เนนใหลูกเสือไดเรียนรูจากความเปน
จริง /เหตุการณจริง ในชีวิตประจําวัน ผานประสบการณตรงดวยตนเอง ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เชน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรูผานสถานการณจริงดวยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ไดเรียนรูสูแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ เพ่ือแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได
เรียนรูน้ัน 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
การสัมภาษณ การเปนผูสื่อขาว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอยาง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเลาเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะหและการประเมิน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรวมกันวิเคราะห/ประเมิน สิ่งตางๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 การเปรียบเทียบคุณคา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเลนเกมและการแขงขัน   
  4.1 เกม เปน กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอ้ือใหลูกเสือเกิดการเรียนรู
ผานการเลนเกม ใหขอคิดที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน เกมกระซิบ  เปนตน 
  4.2 การแขงขัน เปนกิจกรรมที่มีกติกาในการแขงขัน และมีการตัดสินหาผูชนะ เชน 
การตอบปญหาในเรื่องตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจใฝรูมากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมสรางสรรคที่เนนการฝกความเสียสละของลูกเสือ 
ไดแก  การจัดกิจกรรมการกุศล การซอมของเลนใหนอง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลตนไม การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงนอง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน  
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย มักเลือกใช กิจกรรมการวิเคราะหและการประเมิน การรายงาน 
และการแขงขันตอบปญหาในเรื่องเน้ือหาที่ตองการใหเรียนรู เปนตน 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สรางความรูสึกที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
ตองการ เชน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
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 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ถาเปนทักษะทางสติปญญานิยมใชกิจกรรมการวิเคราะห และ
ประเมินสวนทักษะทางกายภาพ เลือกไดเกือบทุกประเภท 
 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพ่ือใหลูกเสือไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน 
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให วิเคราะห /สังเคราะห /ประเมิน เน้ือหาที่ตองการ
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแท เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตใชได
จริง 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย  ตั้งประเด็นใหเกิดการโตแยงกันดวยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เก่ียวของกับเจตคติที่ตองการ เพ่ือใหสมาชิกแตละคนไดมีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกตางจากคนอ่ืน ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโตแยงกันดวยเหตุผล
ในกระบวนการกลุม 
 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ตั้งประเด็นใหเกิดความเขาใจอยางถองแทในขั้นตอนการทํา
ทักษะ    น้ัน ๆ  เชนการวิเคราะหความครบถวนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะหจุดออน 
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไมสําเร็จ เปนตน  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกตใช ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นใหชัดเจน และเปดโอกาสใหไดลองประยุกตใช ไดแก 
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเน้ือหา องคความรูที่ตองการใหเกิดขึ้น 
ประยุกตใชโดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตางจากเดิม เชน การทํารายงาน ทําสรุปยอ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมมีเน้ือหา แตเปนความรูสึกและความคิด
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน  ประยุกตโดยการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติที่เกิด เชน การ
กระทําที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย การกระทําที่แสดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เปนตน                        
 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเขาใจขั้นตอนและทําทักษะ
น้ัน ๆ ได ประยุกตโดยการฝกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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