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คํานํา 
 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  เพ่ือจัดทําโครงการลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตให
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาดวยกระบวนการลูกเสือ  โดยใหเด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองในการทํากิจกรรมอยางครบวงจร ตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน  
ประเมิน และปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการทํางานเปนระบบหมูตามกระบวนการลูกเสือ ซ่ึง
กิจกรรมดังกลาวเปนการพัฒนาความเปนมนุษยแบบองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ทําใหเด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการทําความดี เพ่ือทําประโยชนใหกับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตอไป 

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

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

การปรับปรุงคร้ังที่สอง 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
ที่มีสวนรวมในโครงการใหสําเร็จลุลวง ณ โอกาสน้ี ตั้งแตการริเร่ิมโครงการและสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดทําหลักสูตรและคูมือ การ
ทดลองวิจัยและประเมินผลการใชคูมือ รวมทั้งการปรับปรุงคูมือทั้ง 2 คร้ัง หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือชุด
น้ีจะชวยสงเสริมใหกิจการลูกเสือของประเทศไทย ซ่ึงดําเนินมาครบวาระ 105 ป ในป พ.ศ. 2559 น้ี 
ไดเปนเคร่ืองมือสําคัญและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติตอไป    

 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
กรกฎาคม   2559  
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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 
 



2 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 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 ตามแนวทางที่ไดใหไว 

ในแตละแผนการจัดกิจกรรม 
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
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แผนการจัดกจิกรรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 
ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ

คณะลูกเสือแหงชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เร่ือง 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหต ุ

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1  
2. ส่ิงแวดลอม 2. เรารักษโลก 1  

3. สวนสวยดวยวสัดุเหลือใช 2 ทักษะชีวติ 
4. โลกสวยดวยมือเรา 1  
5. รวมพลังรักษสิ่งแวดลอม 1  

3. อุดมคติ 6. คุณธรรมในชีวติ 1  

7. ยกยองคนดี 1 ทักษะชีวติ 
8. แกปญหาสังคมดวยกฎลกูเสือ 1  

4. กิจกรรมที่สนใจเปนพิเศษ 9. กิจกรรมน่ี.....เราจอง 2  
5. การสํารวจ 10. แผนที่ชุมชน 3  
6. พัฒนาชุมชน 11. ความตองการของชุมชน 1  

12. โครงการพัฒนาชุมชน 1  

13. การรายงานโครงการ 1  

7. ทักษะชีวติ 
14. สารปนเปอนในอาหาร 1 ทักษะชีวติ 

15. คิดเชิงบวก 1 ทักษะชีวติ 
16. การแสดงความชื่นชมและ 
ใหกําลังใจ 

1 ทักษะชีวติ 

17. คนดีรอบตัวฉัน 2 ทักษะชีวติ 
18. เปาหมายในชีวติ 2 ทักษะชีวติ 
19. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ 2 ทักษะชีวติ 
20. เปนลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ 1 ทักษะชีวติ 
21. รูเทาทันสือ่โฆษณา 2 ทักษะชีวติ 
22. ลวนลามทางเพศ 1 ทักษะชีวติ 
23. การชวยเหลือผูอ่ืน 1 ทักษะชีวติ 
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ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เร่ือง 

จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหต ุ

8. เศรษฐกิจพอเพียง 24. การประหยัด 1 ทักษะชีวติ 
25. การจัดการกับเวลา 2 ทักษะชีวติ 
26.วัยรุนไทยหัวใจเกาหล ี 1 ทักษะชีวติ 
27. ชุมชนเรานี้ดีจัง 2  

9. การฝกเปนผูนํา 28. ผูนําที่ดี 1  
10. ประเมินผล 29. การประเมินผล 1  
11. พิธีการ 30. ประดับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   

และเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
1 

 

 

รวม 11  หนวยกิจกรรม 
 

รวม 30 แผนการจัดกิจกรรม 
 

40 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 

หนวยที่  1 ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1   การปฐมนิเทศ      เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถบอกเกณฑการไดรับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวงได 
2.  เน้ือหา 
 หลักสูตร  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1แผนภูมิเพลง 
3.2 ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 รุนใหญ(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 และคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสราง 
 ทักษะชีวิต 
3.3 ทะเบียนลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือพรอมกันที่บริเวณที่เหมาะสม เชน สนามโรงเรียน หรือ 
 หองประชุม เปนตน  
4.2 ผูกํากับลกูเสือสนทนากับลูกเสือเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.3 ผูกํากับลกูเสือนําเสนอเกณฑการไดรับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ใหกับลูกเสือ พรอม

ทั้งใหลูกเสือตรวจสอบวชิาที่ลูกเสือสอบในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือสุมลูกเสอื 3-5 คนนําเสนอเกณฑการไดรับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   
 หลังจากที่ฟงผูกํากับลูกเสอืนําเสนอ 
4.5 ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปรายละเอียดของเกณฑ ที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกไวเปนขอมูล 
4.6 ผูกํากับลูกเสือนัดหมายครั้งตอไป 

5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และประเมิน
ความถูกตองของการแตงเคร่ืองแบบและการปฏิบตัิกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

เพลง 
วันน้ียินดี 

 
  วันนี้ยินดี  ที่เราไดมาพบกัน  (ซํ้า) 
 ยินดี  ยินดี  ยินดี  มาเถิดมา  เรามารวมสนุก 
 ปลดเปลื้องความทุกข  ใหมันสิ้นไป 
 มาเถิดมา  เรามารวมจิต   
 ชวยกันคิดทําใหการลูกเสือเจริญ 
 
 

ใบความรู 

เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

 
ลักษณะเครื่องหมาย 
    เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดดานละ ๓ ซม. ตามแบบ พ้ืนสีกากี ขอบสีขาวมีรูปพระมหา
มงกุฎสีทองอยูตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแหงชาติสีขาวอยูเบื้องลางพระมหา
มงกุฎ  เคร่ืองหมายนี้ติดที่ก่ึงกลางกระเปาเสื้อขางขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ 

 
ที่มารูปภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc09.jpg 

   
 หลักสูตร 
   ผูที่เขาเกณฑไดรับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
   1. ไดรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
   2. สอบไดวชิาพ้ืนฐานในระดับลูกเสือชัน้พิเศษ ๓ วิชา ซ่ึงไมอยูในวิชาพ้ืนฐาน ๕ วิชาที่สอบได 
เม่ือขอรับเครือ่งหมาย  ลูกเสือชั้นพิเศษ 
   3. สอบไดวชิาบริการและวิชาพ้ืนฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสือหลวง 
   4. ผานการฝกอบรมวิชาการเปนผูนําตามหลักสูตรทีกํ่าหนดไว 
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  5. คณะกรรมการดําเนินงานของกองและผูกํากับเห็นวา เปนผูที่ปฏิบัตตินเปนตวัอยางที่ดีตามวิธ ี
การของลูกเสอื และสมควรไดรับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   
   6. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี  
เปนผูแตงตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทําการสัมภาษณ เม่ือเห็นวาเปนผูเหมาะสมแลวให 
รายงานตอไปตามลําดับ จนถึงคณะกรรมการบริหาร   ลูกเสือแหงชาติพิจารณาอนุมัติ และ 
ใหประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเปนผูลงนามในประกาศนียบตัรแสดงวาเปนผู 
ไดรับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  2 ส่ิงแวดลอม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เรารักษโลก     เวลา  1  ชั่วโมง 
 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือตระหนกัถึงมลภาวะของสิ่งแวดลอม 
2.  เน้ือหา 

สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปน
รูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี 
ความเช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัย
หน่ึงจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได  
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน  

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

 4.2 เพลง หรือเกม 
          4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาถงึสภาพอากาศอากาศในประเทศไทยในปจจุบันมีสภาพ
อยางไร  
  2) ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรูและใบงาน มอบหมายใหหมูลูกเสือรวมกันศึกษา 
ใบความรู และอภิปรายประเด็นในใบงานและสงตวัแทนรายงานในกองลูกเสือ 

3) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานที่ละหมู ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันซักถาม 
เพ่ือความเขาใจ และตระหนกัถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  

5.  การประเมินผล 
สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหขอคิดเห็นในหมูและใน

กองลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  2 
เกม 
 

จําสิ่งของ 
 

 วิธีเลน 
1. ใหผูกํากับลูกเสือจัดหาส่ิงของมาประมาณ 15-20 ชิ้น เชน ใบมีด ยางลบ กระดุม ปากกา 
เงินเหรียญ  ลวดเสียบ ใสของไวในถาด  หาผาปดไว 
2.ใหลูกเสือแตละหมูยืนลอมรอบถาด ผูกํากับลูกเสือเปดผาออกใหดูและจําส่ิงของประมาณ  
1 นาที แลวปดผาไวตามเดิม 
3. ลูกเสือแตละหมูแยกกันออกไปเขียนรายชื่อสิ่งของที่จําไดสงผูกํากับลูกเสือ ถาเขียนถูก 
จะไดชื่อละ 1 คะแนน ถาเขยีนสิ่งที่ไมมีจะหักชื่อละ 1 คะแนน หมูใดไดคะแนนมากเปนหมูชนะ   

 
ใบงาน 

อนุรักษส่ิงแวดลอม 
คําชี้แจง 

 1. ใหหมูลูกเสือแตละหมูชวยกันระดมความคิดถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดมลภาวะ และ
แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรดังตอไปน้ี โดยเลือกหรือจับฉลากเรือ่งหมูละ1 เรื่อง  

 1.1  ดิน 
 1.2  นํ้า 
 1.3  ปาไม 
 1.4  สัตวปา 
 1.5  อากาศ 

  2. ลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนนําเสนอตอกองลูกเสือ 
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ใบความรู 
ส่ิงแวดลอม 

 
ส่ิงแวดลอม คือ ทุกส่ิงทุกอยางที่อยูรอบตวัมนุษยทั้งที่มีชีวติและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปนรูปธรรม  
(สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) 
มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได ส่ิงแวดลอมเปนวงจรและวฏัจักรที่เก่ียวของกัน
ไปทั้งระบบ 
 

ส่ิงแวดลอมแบงออกเปนลักษณะกวางๆ ได 2 สวนคือ 
1. สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิเชน ปาไม ภูเขา ดิน นํ้า อากาศ ทรัพยากร 
2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชุมชนเมือง สิ่งกอสรางโบราณสถาน ศิลปกรรม  

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตางๆ (สิ่งแวดลอม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิและมนุษย
สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน นํ้า ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และ
กําลังแรงงานมนุษย เปนตน  
 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบงตามการนํามาใชงานและผลทีเ่กิดข้ึนได  
3 ประเภท ดังน้ี 

1. ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใชแลวไมหมด ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดหรือไมสูญหาย  
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ไดแก บรรยากาศ นํ้าในวัฎจักร แสงอาทิตย  

2. ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ทดแทนไดทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดหรือรักษาไวได 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ไดแกนํ้า  ดิน  ปาไม ทุงหญา สัตวปา     

3. ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใชแลวหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษใหสามารถมีใชประโยชนไดนานที่สุด ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทน้ี ไดแกทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ไดแก แรธาต ุพลังงาน 

ความหมายของมลพิษ คําวา “มลพิษ” เปนศัพทที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัตขิึ้นในป พ.ศ. 2525 ใช
แทนคําศัพทเดิม วา “มลภาวะ” ซ่ึงตรงกับศพัท.ภาษาอังกฤษวา “Pollution” มาจากคําวา “Pollute” 
หมายถึง ทําให สกปรก ซ่ึงไดแก ขบวนการตางๆ ที่มนุษยกระทําทัง้โดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ ปลอย
ของเสียซ่ึงไม พึงปรารถนาเขาไปหมักหมมในบรรยากาศ พ้ืนดินและในน้ํา มีผลใหสิ่งแวดลอมเส่ือม
โทรมลง  
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
กลวยสองปล ี

 
 นานมาแลวมีนายลอยชายยาจก…ไปหลงรักลูกสาวเศรษฐี จึงอยากไดมาเปนคูครองของตน  
คิดวาถาไมไดดวยเลหก็ตองเอาดวยกล นายลอยชายยาจกจึงออกเดินทางไปสืบหาหมอเสนห 
เดินทางไปหนึ่งวันเต็มๆ…พบกระทอมหลังหน่ึง จึงไดเขาไปขอน้ําด่ืมจากหญิงชราเจาของกระทอม 
หญิงชราไดถามนายลอยวาเดินทางไปไหนมา  นายลอยจึงเลาความประสงคของ ตนใหฟงโดยไม
ปดบังแตอยางใด หญิงชราไดบอกวาตนน่ีแหละเปนหมอเสนหและชวยนายลอยได หากวานายลอย
สามารถหากลวยสองปลีมาใหเปนเครื่องยาในการทําเสนห นายลอยดีใจมากท่ีหญิงชรารับปากจะ
ชวยเหลือ รีบออกเดินทางไปเสาะหากลวยสองปลีเปนเวลานานหลายเดือนก็ยังไมพบ นายลอยจึงได
เริ่มปลูกกลวยเสียเองจํานวนมากหลายชนิด และดูแลไรกลวยเปนอยางดี ใสปุยเอาใจใจใสดูแลตน
กลวยเปนพิเศษ เพ่ือใหตนกลวยออกสองปลีใหได 
 

นายลอยทําไรกลวยอยูนาน…ก็ยังไมไดกลวยสองปลีแตอยางใด แตก็ยังไมละความพยายาม 
ไดปลูกกลวยเพิ่มขึ้นอีก และขยายไรกลวยออกไปกวางขวางขึ้นมากกวาเดิมเรื่อยๆ เพ่ือที่จะคนหา
กลวยสองปลีใหได…ปแลวปเลาที่ทําไรกลวยไดนําผลผลิตจากไรไปขายอยูเปนเวลานานถึง 7 ป…มี
เงินทองเก็บไวจากการขายกลวยเปนจํานวนมาก…จนมีฐานะเปนเศรษฐีในเวลาตอมา 

 
เม่ือมีฐานะรํ่ารวยก็ไปสูขอลูกสาว…เศรษฐีคนที่นายลอยหมายปองไว จนไดแตงเปนสามี

ภรรยาสมความปรารถนา…แตตนกลวยทั้งหมดที่นายลอยปลูกไวก็ไมเคยออกสองปลีเลย ทําใหนาย
ลอยคิดวา“กลวยสองปลีที่หญิงชราบอกใหหามาทํายาเสนหน้ัน คงไมมีในโลกนี้แนนอน แตการท่ีหญิง
ชราสั่งใหหากลวยสองปลีใหได คงเปนอุบายเพ่ือสงเสริมใหนายลอย มีความมานะ จนสามารถเปน
เศรษฐีไดในเวลาตอมาน่ันเอง” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่น่ัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  2 ส่ิงแวดลอม 
แผนการจัดกิจกรรมที่   3   สวนสวยดวยวัสดุเหลอืใช           เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
  มีวิธีแกปญหาสิ่งแวดลอมดวยการนําวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน 
2.  เน้ือหา 
 วัสดุเหลือใชรวมถึงขยะและของใชแลวที่ไมไดใชประโยชนอาจกลายเปนขยะที่สรางปญหา
สิ่งแวดลอมอยางมาก การสรางจิตสํานึกที่ดีในการจัดการและสรางมูลคาเพ่ิมในทุกรูปแบบจะชวยลด
ปญหามลพิษได 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลือใช 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาในกองลูกเสือ เก่ียวกับวัสดุเหลือใชประเภทขวด แกลลอน  

ยางรถพลาสติก ฯลฯ ที่ทิ้งในบาน ชุมชนหรือในโรงเรียน ซ่ึงมีมากมาย และเปน 
ที่ยอยสลายไดยากมาก 

(2) ผูกํากับลูกเสือนําภาพการนําวัสดุเหลือใชประเภท  ขวด  แกลลอน  ยางรถ   
พลาสติก  ฯลฯ  ไปดัดแปลงใชประโยชน  เชน ดัดแปลงยางรถยนตเกาเปนถัง 
ขยะและกระถางตนไมใหลูกเสือดู 

(3) มอบหมายงานใหลูกเสือรวมกันใชความคิดสรางสรรค  นําวัสดุเหลือใชประเภทน้ี 
มาดัดแปลงใชประโยชน  โดยใหหมูลูกเสือแขงขันกันสรางสวนหยอมในโรงเรียน 
หมูละ 1 แหง 

(4) ใหแตละหมูสงตัวแทนหมูละ 1 คน มาเปนกรรมการ และกรรมการกําหนด 
เกณฑการใหคะแนนและพจิารณาใหคะแนนแตละหมูตามเกณฑที่กําหนด   
โดยใหคะแนนใน 5 ประเด็น ไดแก 

-  ความคิดสรางสรรค 
-  การนําวัสดุเหลือใชกลบัมาใชประโยชนไดมากที่สุด 
-  การประหยัด  ใชเงินนอยที่สุด 
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-  การใชประโยชนสวนหยอม 
-  ความสวยงาม 

(5) ใหลูกเสือแตละหมูรวมกันวางแผน  แบงงาน  และกําหนดผูรับผิดชอบ 
 เตรียมวัสดุ อุปกรณ และตนไม  มาทําสวนหยอมนอกเวลา 

 4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 5)  พิธีปด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
หมูลูกเสือรวมกันสรางสวนหยอมไมดอกไมประดับหรือพืชผักสวนครัว  โดยใชวัสดุเหลือ

ใชมาประดับ  กระจายจัดตามมุมตาง ๆ  ของโรงเรียน  แตละหมูติดปายชื่อสวนหยอมของหมูตน  
และชวยกันดูแลใหสวยงามและใชประโยชนตอไป(นอกเวลา) 

 

 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 (หางจากครั้งแรก 3 สัปดาห) 
 1)  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

(1) หมูลูกเสือเขาประจําที่ดูแลความเรียบรอยตามสวนหยอมของตน 
(2) กรรมการเดินดู ซักถามและใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  และประกาศผล 
 ในกองลูกเสือสุมถามความรูสึกลูกเสือตอกิจกรรม และขอคิดที่ได  

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

5.  การประเมินผล  
 หมูลูกเสือสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชไดดีเยีย่มทุกหมูและใชประโยชนไดจริงยั่งยืน 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค และความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ
และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับวัสดุเหลือใชที่จะชวย 
ลดปญหามลพิษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 17 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
เพลง 

ดอกบัว 
 

 ดอกบัวเอยดอกบัว  น้ันมีอยูทั่วทั้งในถิ่นไทย  ชูดอกงามอรามไป  สวยสมถูกใจจริงเจา  
วนพราวอยูในบึง  จะเด็ดบัวก็อยูไกล  สองมือเอ้ือมไปเทาไรก็ไมถงึ  ไดแตมองจองตรึง  ฉันขอฝาก
บึงอําลา  ขอลาไปกอนเอย 
 

วันน้ียินดี 
 

                           วันน้ียินดีที่เราไดมาพบกัน  (ซํ้า )        ยินดี  ยินดี  ยินดี 
                  มาเถิดมาเรามารวมสนุก    ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป 
                  มาเถิดมาเรามารวมจิต                   ชวยกันคิดทําใหการลูกเสือเจริญ 
 
 

ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลือใช 
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ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-
2005&group=7&gblog=2 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
กาบายอ 

 
สุนัขจ้ิงจอกเห็นกามีเน้ือชิ้นโตอยูในปาก จึงเอยวา "เพ่ือนกาเอย ตาของเพื่อนชางงามราวกับ

ตาเหยี่ยวปกก็เปนเงางามดั่งปกนกอินทรี ขาอยากรูนักวาถาเพ่ือนรองเพลงเสียงของเพื่อนจะไพเราะ
เพราะพริ้งเพียงใด"กาไดฟงคําปอยอก็ชอบใจ รีบอาปากรองเพลงอวดสุนัขจ้ิงจอกเม่ือกาอาปากทันใด
น้ันชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่ พ้ืน สุนัขจ้ิงจอกรีบเขาไปคาบชิ้นเนื้อเเลววิ่งจากไปทันที     
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนที่มาเฝายกยอปอปน ยอมหวังไดประโยชนจากเรา 

 
 

กบฟุงซาน....ขางกําแพงวดั 
 

กบตัวหนึ่งนั่งอยูขางกําแพงวัดทุกเชามันเฝาดูพระออกบิณฑบาตตั้งแตเชามืด พอพระกลับ
ถึงวัดเพ่ือฉันอาหารเชา...กบตัวเดิมจึงนึกในใจวา“ถาฉันไดเกิดเปนพระคงจะดีเพราะมีคนถวาย
อาหารใหกินทุกวัน”  

คร้ันเม่ือพระฉันเสร็จ พวกเด็กวัดก็มานําอาหารที่เหลือมากมายไปกินตออยางเอร็ดอรอย
ตอนน้ีกบเกิดเปลี่ยนใจ อยากเกิดเปน "เด็กวัด"ดีกวา สบายกวาพระเปนไหน ๆตื่นสายก็ได ไมตอง
ออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได 

เม่ือเด็กวัดกินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดใหหมาวัดกินจากน้ันก็ชวยกันลางจานถึง
ตอนนี้เจากบก็เปลี่ยนใจอีก... อยากเกิดเปน "หมาวัด"แลว เพราะไมตองลางจานเหมือนเด็กวัด 

พอหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกยายไปทําหนาที่เฝาบริเวณวัดคอยเหาคนแปลกหนา กบ
มองเห็นฝูงแมลงวันบินมาตอมอาหารตอจากหมาวัดกบจึงเปลี่ยนใจอีกแลวอยากเกิดเปน "แมลงวัน"
สบายที่สุด ไมตองทําอะไรเลยหนําซํ้า ยังมีกองอาหารใหกินไมมีหมดดวย 

ขณะที่เจากบฟุงซานกําลังคิดเพลินๆ อยูน้ันพอดีหันมาเห็น แมลงวัน บินมาใกลๆจึงใชลิ้น
ตวัดเอาแมลงวันเขาปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้ ....กบฟุงซานจึงบรรลุธรรมฉับพลัน!!คิดได
วา เออ! "เปนตัวของเราเองนี้แหละ"ดีที่สุดเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงเชื่อม่ันในตัวเองและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  2 ส่ิงแวดลอม 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4 โลกสวยดวยมือเรา                             เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือรณรงค ประชาสัมพันธ ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2.  เน้ือหา  
 จัดทําแผนพับ  วาดรูป รณรงครักษาสิ่งแวดลอม 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษ 
3.3 ดินสอ 
3.4 ดินสอสี  สีเทียน 
3.5 เรื่องที่เปนประโยชน   

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

1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนในเรื่องของสาเหตุและแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
ตามที่ลูกเสือไดนําเสนอไวจากสัปดาหที่ผานมา 

2) ลูกเสือแตละคนจัดทําแผนพับประชาสมัพันธ หรือวาดภาพรณรงค  
รักษสิ่งแวดลอม โดยใหเลือกจัดทําคนละ 1 รูปแบบ 

3) ลูกเสือนําเสนอผลงานตวัเองตอกองลกูเสือ  ผูกํากับนําผลงานของลูกเสือ  
โดยติดแสดงในบริเวณจุดประชาสัมพันธของโรงเรียน หรือติดแสดงในโอกาสอ่ืน  
เชน ในวันรักษสิ่งแวดลอม  

4) รวมกอง ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย และสรุป ในประเด็น 
     -แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
เพลง 

งานสิ่งใด 
 

             งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แมนใครละเลยทิ้งปลอย  มัวแตคอยเฝาแตคอย   
หวังคอยแตเก่ียงโยนกลอง    
             ไมมีเสร็จ  ไมมีเสร็จรับรอง  จําไวทุกคนตองทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน…..ชวยกัน…….
ชวยกัน 
 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ลูกชาวนากบัมรดก 
 

  นานมาแลวมีครอบครัวชาวนาอยูครอบครัวหน่ึง เม่ือผูที่เปนพอตายไปเเลว ลูกชาวนาทั้ง
สองก็ชวนกันออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุน เพราะพอไดสั่งเสียเอาไวกอนที่จะตายวาทรัพยสมบัติ
ของพออยูในสวนองุน 
“นองไปขุดตรงนั้นนะ สวนพ่ีจะขุดตรงนี้เอง” 
ลูกชาวนาทั้งสองชวยกันขดุดินเพ่ือหาสมบัติตามทีต่างๆในสวนองุนไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไมสามารถ
หาสมบัติที่คิดวาพอจะฝงไวใหเจอไดเเตสวนองุนที่ถูกขดุถูกพรวนดินจนทั่วน้ัน กลบัยิ่งเจริญงอกงาม
ดี  
จนลูกชาวนาสองพี่นองสามารถที่จะขายองุนจนไดทรัพยสินเงินทองมากมายทั้งสองจึงเพ่ิงรูวาทรัพย
สมบัติที่พอทิง้ไวใหเปนมรดกน้ันแทจริงไมใชสมบัตทิีถู่กฝงเอาไว แตจริงๆแลวคอือะไร 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความขยันพากเพียรสามารถกอใหเกิดทรัพย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หนวยที่  2 ส่ิงแวดลอม 
แผนการจัดกิจกรรมที่   5 รวมพลงัรักษส่ิงแวดลอม   เวลา  1  ชั่วโมง 
 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ทําโครงการรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
2.  เน้ือหา 
 ตัวอยางโครงการ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 แบบฟอรมโครงการ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน  

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับถามลูกเสือถึงสภาพส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนเปนอยางไร 
  2) ใหแตละหมูระดมความคิดจัดทําโครงการรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ภายใน 

  ระยะเวลา 2 เดือน โดยใหลูกเสือเขียนโครงการสงใหผูกํากับลูกเสือตรวจกอน 
  3) ใหลูกเสือปฏิบัติงานตามที่เขียนไวในโครงการ 
  4) ผูกํากับลูกเสือนัดหมายใหหมูลูกเสือนําเสนอผลการปฏิบัติการ โดยอาจจะดูจาก 

  สถานที่หรืองานจริงที่ลูกเสือไดปฏิบัต ิ
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
5.  การประเมินผล 
 การมีสวนรวมในการทําโครงการ ความสําเร็จของโครงการ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง  

 
เพลงสามัคครีวมใจ 

 
   สามัคคีรวมใจ         เร็วไวชวยกันทําการงานดวยความสําราญเริงใจ 

 มาชวยกันซิเรว็ไว              จะไดเสร็จทันใดใครๆก็พากันยกยอง 
 
เกม 

เดินหมี 
 

 วิธีเลนมีดังน้ี 

1. ใหลูกเสือแตละหมูเขาแถวตอนลึก  จัดใหทุกหมูมีจํานวนคนเทา ๆ กัน 

2. ใหนายหมูนําไมพลองไปวางไวใหหางจากคนหัวแถวเทา ๆ กัน  แลวกลบัมาเขาแถว 
ตามเดิม 

3. เม่ือไดยินคําสั่งวา  “ เริ่มเลน”  ใหคนหัวแถวกมตวัลง  ใชมือทั้ง  2  ขาง  จับทีข่อเทา 
ดานนอกใหแนน  แลววิ่งออมไมพลอง  แลวกลับมาแตะคนตอไป  ตนเองไปตอทายแถว 
4. คนที่ถูกแตะวิ่งไปออมกอนหิน แลวกลบัมาแตะคนตอไปเชนเดียวกัน 

5. เลนกันไปเรื่อยๆ ลูกเสือหมูใดทําไดถูกตองครบทุกคน  และทําไดเสร็จกอนลูกเสือหมูอ่ืน   
จะเปนผูชนะ  หมูอ่ืนปรบมือให 
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แบบฟอรมโครงการ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
นึกวางาย 

 
 คนไทยกับคนลาวเปนเพ่ือนกัน คนไทยนั้นมีเรืออยูลําหน่ึงมีอยูวันหนึ่งเกิดนํ้าทวมขึ้น   
คนลาวจึงน่ังไปกับเรือของคนไทย โดยคนลาวนั่งอยูที่หัวเรือและคนไทยนั่งอยูที่ทายเรือ และก็เปนคน
พายเรือไปดวยเม่ือพายเรือไปไดสักระยะหนึ่ง คนลาวเห็นวาเรือวิ่งตรงเขาไปหาตนไมจนจะชนตนไม 
คนลาวตกใจกลัวจึงรองบอกไปวา“ซายหนอยๆ” คนไทยก็พายงัดเล็กนอย เรือก็ไมชนตนไม เรือรอด
ผานไปได 
 
เม่ือพายตอไปอีกสักระยะเรือก็ร่ีตรงเขาไปจะชนบานอีก คนลาวเห็นดังนั้นก็ตกใจ รองขึ้นมาอีกวา 
“ขวาหนอยๆ” คนไทยก็พายงัดเล็กนอย เรือก็รอดไปไดโดยไมชนบานคนลาวคนนั้นจึงบังเกิด 
ความสงสัยแลวจึงถามคนไทยขึ้นวา“น่ีเรือของเพ่ือนทําดวยอะไรนะถึงวางายอยางน้ี” 
“ออเรือลําน้ีขุดข้ึนจากไมตะเคียนนะเพ่ือน”คนไทยตอบคนลาวคนลาวไดฟงดังนั้นเม่ือกลับถึง
บานก็บอกกับเมียของตนวา “น่ีนองไมตะเคียนน่ีวางายจังพ่ีอยากจะขุดเรือจากไมตะเคียนสักลํา ที่
ขางบานเรามีไมตะเคียนอยูตนหน่ึงเด่ียวพ่ีจะโคนมาขุดทําเรือนะ”เมียก็บอกกับคนลาวที่เปนผัววา
“มันจะทับบานพังนะซิพ่ี”“มันไมทับบานเราหรอก ไมตะเคียนมันวางาย” ฝายผัวรีบอธิบายสรรพคุณ
ของตนตะเคียนเสร็จสรรพวาแลวคนลาวคนนั้นก็ควาขวานไปตัดตนตะเคียนที่อยูขางบานในทันที ฟน
ไปๆจนตนตะเคียนจวนเจียนจะขาดอยูแลวมันก็คอยๆเอนลงจะทับบาน คนลาวก็ไปยืนโบกไมโบกมือ
รองตะโกนไปวา “ซายหนอยๆ”ตนตะเคียนก็ลมลงทับหลังคาบานพังไปเรียบรอย  
คนลาวคิดบนอยูในใจวา“เอะ! ทําไมตนตะเคียนบานเรานี่ถึงด้ือขนาดนี้ ทําไมไมเหมือนตนตะเคียน
ของคนไทยเลย วางายเอาเสียมากๆ” 

ที่มา: http://www.nithan.in.th 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การเขาใจอะไรที่ไมถูกตอง หรือการที่หลงเชื่อในส่ิงที่ผิดๆ จะนํามาซ่ึงความ 
      เสียหายหรือความหายนะไดฉะนั้น กอนที่จะเชื่อในอะไรก็ตาม ควรที่จะพิจารณา 
      ไตรตรองใหรอบคอบ โดยใชหลักของเหตุผลเปนหลักกอน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  3 อุดมคติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   6 คุณธรรมในชีวติ   เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ยึดหลักธรรมคําสั่งในศาสนาของตนในการดํารงชีวิต 
2.  เน้ือหา 
 ศึกษาหลักคําสั่งสอนในศาสนาที่ตนเองนับถือ แลวนํามายึดถือปฏิบัติในชีวิตเพ่ือนํามา 
ซ่ึงความสงบสุขในสังคม 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

  1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงขาวในหนาหนังสือพิมพที่มักจะมีแต 
    เรื่องที่รุนแรงและมักจะพบกับกลุมวัยรุน   
  2) ผูกํากับลูกเสอืใหหมูลูกเสือสงตัวแทนออกมาจับฉลากเพื่อรับใบงาน ที่ผูกํากับลูกเสือ 
    เตรียมไว แลวรวมกันวิเคราะหและอภิปรายตางๆในใบงานที่ไดรับ 
  3) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานที่ละหมู ผูกํากับลกูเสือและลกูเสือหมูอ่ืนรวมกันพิจารณา 
    เพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน  

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และในกองลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

เพ่ือน 
 

              เพ่ือน   เพ่ือน ไมเคยทิ้งเพ่ือน    ยามรวมงานเราเหมือน  มีหัวใจเดียวกัน 
เพ่ือน  เพ่ือนไมลืมสัมพันธ        ยามรวมงานสุขสันตสารพันเพ่ือนเอย 
กินน้ํารวมแกวรวมขัน               กินขาวหมอเดียวกนัมันจังเลย 
มีทุกขเราตางเปดเผย                  สุขทกุขใดเลย  เพ่ือนกัน 

 

เกม  
วิบาก 

 
          วิธีการเลนเกม  มีดังน้ี 

1. ใหลูกเสือเขาแถวหนากระดาน 2 แถว หันหนาไปทางเดียวกัน  ยื่นอยูที่เสนซ่ึงหาง 
จากเสนชัย 10 เมตร 
2. ผูเลนแถวหลังยกขาขวาขึ้นใหผูเลนที่อยูแถวหนาจับขาไว มือทัง้สองของผูเลนแถว 
หลังจับบาของผูเลนคนหนาไว 
3. เม่ือไดรับสัญญาณเริ่มเลน ใหผูเลนทุกคูวิ่งไปขางหนาตรงไปยังเสนชัย 
4. ผูเลนทุกคูตองไมแยกจากกันและตองวิ่งในลักษณะ 3 ขา คูใดลมใหเริ่มวิ่งใหมตรงจุดที่ลม 
5. คูใดถึงเสนชัยกอนเปนผูชนะ   
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ใบงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงาน 

คําสั่ง    
 1. ใหหมูลูกเสืออานเน้ือขาวที่ไดรับ แลวรวมกันวิเคราะห ดังตอไปน้ี 
 1) จากเรื่องที่ไดรับมีเหตุการณใดที่สําคัญ 
 2) จากเรื่องที่ไดรับใครใชหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถอื มาใชในชีวติ และใชหลักธรรมขอใด 
 3) จากเรื่องที่ไดรับใครขาดหลักธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใชในชีวติ และขาดหลักธรรมขอใด 
 4) ถาเปนลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏบิัตตินตามบคุคลในเรื่องที่ไดรับหรือไม เพราะเหตุใด 
  
 

เร่ืองที่ 1 
 

เวลา 20.15 น. วานนี้ (12 ก.ย.) อาสาสมัครกูภัยปอเตก็ตึ๊ง และ อาสาสมัครศูนยวิทยบุูรพา และ 
กูภัย 438 รับแจงอุบัติเหตุ ทางเขาการเคหะฉลองกรุงหางจากปากซอยประมาณ 400 เมตรในที่เกิดเหตุพบ
รถกระบะ อีซูซุ ปายแดง ดานหนาซาย สภาพพังยับเยนิ เฉี่ยวชนกบัรถจักรยานยนต ในที่เกิดเหตุพบ
ผูไดรับบาดเจ็บ 2 ราย ชาย 1 ราย นําสง รพ.เวชการุณรัศม์ิ และอีก 1 ราย อาการสาหัส อาสาสมัครเรงให
การชวยเหลือขณะรอรถพยาบาลขั้นสูง แตไมทันการณ เน่ืองจากผูบาดเจ็บไดเสียชีวติในเวลาตอมา 
อยางไรก็ตาม เฟซบุก กลุมคนอาสา กูชีพ กูภัย Thailand ระบุวา ในเหตุการณคร้ังน้ีสภาพฝนตกหนัก 
อาสาสมัครเปยกปอนกันถวนหนา แตไดก็พยายามชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บอยางเต็มที่แลวก็ไมสามารถ 
ยื้อชีวิตไวได จากการสอบถามครอบครวัเผยวาผูเสียชีวติเปนเสาหลักของครอบครัว ไมไดเรียนหนังสือ
เพราะออกมาทํางานสงใหนองสาว 2 คน ไดเรียน และคําสุดทายที่ไดพูดกับคนใกลชิดเม่ือตอน 14.30 น.  

คือ "แมของผมไมมีเงิน จะเบิกเงินมาใหแมครับ" 
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ใบงาน 

คําสั่ง    
 1. ใหหมูลูกเสืออานเน้ือขาวที่ไดรับ แลวรวมกันวิเคราะห ดังตอไปน้ี 
 1) จากเรื่องที่ไดรับมีเหตุการณใดที่สําคัญ 
 2) จากเรื่องที่ไดรับใครใชหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถอื มาใชในชีวติ และใชหลักธรรมขอใด 
 3) จากเรื่องที่ไดรับใครขาดหลักธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใชในชีวติ และขาดหลักธรรมขอใด 
 4) ถาเปนลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏบิัตตินตามบคุคลในเรื่องที่ไดรับหรือไม เพราะเหตุใด 

 
 

เร่ืองที่ 2 
 

(1 ส.ค.) ผอ.โรงเรียนวัดหนองกอไผ จ.พิจิตร เผยสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
เลือก นองเจมส เปนเด็กยอดกตัญู ปนจักรยาน 20 กม. กลับมาดูแลปอนขาวปอนนํ้าพอแมปวยหนัก 
เตรียมรับโลวนัแมที่สวนอัมพรนายประกอบ บรรณาธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกอไผ ต.วังสําโรง 
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เปดเผยวา สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศกึษาพิจิตร เขต 2 ไดคัดเลือก "นองเจมส" 
ด.ช.ธีรพัฒน วงษบญุมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองกอไผ เปนเด็กชายยอดกตัญู  
ที่ใชเวลาวางในชวงเวลาพักกลางวันขี่รถจักรยานจากโรงเรียนกลับมาบาน ระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร 
กลับไปปอนขาว ปอนน้ําและยาดูแลบิดาและมารดาซึ่งปวยเปนโรคประจําตัว และบางวันตองขาดเรียนเพราะ
ตองดูแลบิดาและมารดาทีป่วยหนักจนไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
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เร่ืองที่ 3 
 

ผูสื่อขาวประจําจังหวัดเพชรบูรณ ไดรับการประสานจาก นายดาวอุทัย ไชยพรม ครูโรงเรียนวดัซับ
บอนวิทยา ตาํบลกันจุ อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ วา มีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่ง ขาดเรียนตอเน่ือง
ติดตอกันมานานกวา 2 เดือนแลว เน่ืองจากตองอยูดูแลแมที่กําลังปวยหนัก สวนพอที่เปนเสาหลักของ
ครอบครัว ตองออกไปทํางานรับจางรายวนั เพ่ือหาเงินมาดูแลภรรยาที่ปวยและใชจายในครอบครัวเม่ือเดินทาง
ไปถึง พบกับ เด็กชายศักดา จําปาแกว อายุ 13 ป กําลังศึกษาอยูชัน้ประถมศึกษา ป.6/1 โรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา และ เด็กชายธนายุต จําปาแกว อายุ 9 ป กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษา ป.3/1 โรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา 2 พ่ีนองกําลังชวยกันกอไฟจัดเตรียมหุงขาวและลางถวยลางจานรอพออยูที่บานอีกทัง้ยังทําการเชด็
ตัว ทาแปงตามกิจวัตรประจําวันใหแมคือ นางชัญญา กาสิงห อายุ 36 ป ที่ปวยหนักดวยโรค SLE หรือโรค
พุมพวง แพภูมิตัวเอง ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ตองนอนอยูกับที่มานานกวา 8 เดือน ลาสุดเปนแผลกด
ทับทีบ่ริเวณดานหลังและสะโพก ตองคอยใหอาหารเหลวทางสายยาง และตองมีคนคอยดูแลอยางใกลชิด 

ลูกชายคนโตคือ เด็กชายศกัดา สงผลใหตองหยุดเรียนมานานกวา 2 เดือนแลว เน่ืองจากพอตองออก
จากบานไปทาํงานรับจางรายวัน เฉลีย่วนัละเพียง 200-300 บาท เพ่ือนําเงินมาใชจายในบาน ดูแลรักษา
ภรรยา  
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เร่ืองที่ 4 
 

ผูสื่อขาวรายงานเม่ือเวลา 02.30 น. (13 ธ.ค.) พ.ต.ท.อุดม บุญพุฒ พนักงานสอบสวน  
สภ.หาดใหญ รับแจงวาเกิดเหตุวัยรุนไลยงิกันบนถนนราษฎรอุทิศ หรือเขต 8 เขตเทศบาลนครหาดใหญ ยาน
สถานบันเทิงของเมืองหาดใหญ เหตุเกิดบนถนนหนาสถานบันเทิงแหงหน่ึง หรือ "โซตัสผับ" หลังจากชุด
สืบสวน สภ.หาดใหญและหนวยกูภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตอมาพบรางนายสุร
ศักดิ์ อายุ 20 ป ถูกยิงดวยอาวุธปนขนาด 9 มม. ที่บริเวณศีรษะและลําตัว 3 นัด นอนเสียชีวติอยูบน
ถนน โดยมีรถจักรยานยนตฮอนดาเวฟ สีดําตัดเทา หมายเลขทะเบยีน  
1 กช สงขลา 9413 ซ่ึงเปนของผูตายลมอยูขางๆนอกจากนี้ ยังมีชาวบานซึ่งเปนชายที่ขับรถผานมาถูก
ลูกหลงไดรับบาดเจ็บ 1 ราย ถูกกระสุนเขาที่หนาแขง 1 นัด ถูกนําตัวสงโรงพยาบาลหาดใหญ และยังมี
รถยนตที่จอดอยูริมถนนถูกกระสุนอีก 2 นัด จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปน 9 มม.ตกอยูใน
ที่เกิดเหตุ 5 ปลอก เจาหนาที่ไดเก็บไวเปนหลักฐานจากการสอบสวนทราบวา ขณะเกิดเหตุผูตายขบั
รถจักรยานยนตมากับกลุมของเด็กแวน ที่ตระเวนขบัรถซิ่งมาตามเสนทางถนนราษฎรอุทิศ หรือเขต 8 ซ่ึง
เปนหนึ่งในเสนทางที่เด็กแวนมักจะรวมตัวกันขับรถซิง่ในชวงสุดสัปดาห และถูกกลุมวัยรุนซึ่งเปนกลุมรถซ่ิง
ดวยกัน และเปนคูอริขับรถจักรยานยนตตามไลยิง 5 นัด จนลมลงเสียชีวติคาทีบ่นถนน 
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เร่ืองที่ 5 
(7 ส.ค.) สํานักขาวตางประเทศรายงานวา ศาลในเขตปกครองพิเศษฮองกง พิจารณาคดีฆาตกรรมสุดสยอง
และสะเทือนใจ เม่ือ นายเฮนรี ฉั่ว วัย 30 ป ฆาพอแมของตัวเอง คือ นายฉั่ว หวิง กี วัย 65 ป และ นางซิ่ว 
ยวต อ้ี วัย 62 ป โดยรวมมือกับเพ่ือนชื่อ นายเจอ ชุน ไค วัย 36 ป พฤติกรรมของผูตองหาคือตัดหัวของ
พอแมแชไวในตูเย็น จากน้ันก็นําศพไปยางไฟ พรอมกับทาเกลือและบรรจุลงกลองอาหารกอนนําไปทิ้งถังขยะ
เพ่ือเปนการทาํลายหลักฐานนายฉั่วไดใหการกับเจาหนาที่ตํารวจวา พอแมไดเดินทางไปประเทศจีน โดย
วางแผนใหเปนบุคคลหายสาบสูญ แตตอมาไดมีการพูดคุยกับเพ่ือนในอินเตอรเน็ตวา ตนเองเปนผูฆาพอแม
เอง โดยเขาไดบอกกับเพ่ือนวาเขาเปนคนมีปญหาทางจิตไมสามารถรับรูความเจ็บปวดของคนอ่ืนได หลังจาก
น้ันไมนานเจาหนาที่ไดพบศรีษะของพอแมนายฉั่วอยูในตูเย็นของอพารตเมนท ทีเ่ต็มไปคราบเลือดเม่ือเดือน 
มี.ค.56 และพบกลองขาวบรรจุเน้ือศพทีถู่กยางไฟอยางไรก็ตามเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเม่ือเดือน มี.ค.2556 
และเพิ่งมีการพิจารณาคดี ซ่ึงนายฉั่วและนายเจอยังคงใหการปฏิเสธในขอหาฆาตกรรม นายฉัว่รับสารภาพ
เพียงขอหาฆาคนตายโดยไมเจตนาและขดัขวางการฝงศพอยางถูกกฏหมาย แตอัยการชี้วาการกระทําของ
ผูตองหาเปนการฆาคนโดยเจตนาและไตรตรองไวกอน เน่ืองจากมีการวางแผน ซ้ือมีด ตูเย็น เตาอบ และหมอ
หุงขาว เพ่ือมาเปนอุปกรณในการลงมือ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
หัวใจนกอินทรี 

 

ขณะที่ “ชาวไร” คนหนึ่ง กําลังเดินผานบริเวณตีนเขา ชาวไรคนน้ันก็ไดพบ "ไขของนก
อินทรี"ฟองหน่ึงตกลงมาจากรังซ่ึงอยูบนหนาผา เขาเห็นวาไขฟองนั้นยังไมแตก เขาจึงเก็บไขใบนั้น
กลับไปที่ไร แลวเขาก็นําไปให “แมไก” ตัวหน่ึงที่กําลังกกไขของมันลองฟกดู ในไมชา แมไกก็ฟกจน 
“ลูกนกอินทรี” ออกมาจากไข พรอมๆกับลูกของมันซึ่งเปน “ลูกไก” 

ลูก นกอินทรีตัวนั้น จึงเติบโตข้ึนมาพรอมกับพวกลูกไก มันเดินตามแมไก และพยายามสง
เสียงรองใหเหมือนลูกไก แตมันก็ทําไดไมดีเอาเสียเลย มันเดินชางุมงาม เพราะตัวของมันอวนใหญ 
และเสียงของมันก็ใหญแหบหาว ไมไพเราะเหมือนพวกพี่ๆนองๆมัน มันพยายามหัดคุยเขี่ยหาอาหาร 
พวกแมลง และไสเดือนกิน ใชชีวิตไปตามประสาไก 

อยูมาวันหน่ึง… ในขณะท่ีลูกนกอินทรีและพ่ีนองไก กําลังคุยเขี่ยหาอาหารกินอยูน้ัน แมไก
ก็ สงเสียงรองเตือน ใหพวกลูกๆรีบเขามาซุกปกของมัน เพ่ือหลบหนีจากภัยรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

เม่ือมันมองขึ้นไปบนทองฟา มันก็เห็น “นกตัวใหญ” นกตัวน้ันชางสงางาม และนาเกรงขาม
ยิ่งนัก มันบินถลา...รอนอยูบนเวหาสีคราม อยางไมสะทกสะทานตอสิ่งใด 

“แมจา... น่ันตัวอะไรจะแม ดูชางสงางาม และนาเกรงขามจังเลย" แมของมันจึงตอบวา 
“ลูกเอย... น่ันคือ เจาแหงเวหา หรือ พญาอินทรี ไงละ เจาอยาไดแสดงตัวออกไปทาทายเด็ดขาด 
เพราะนอกจากทานจะสงางามแลว ทานยังมี “กรงเล็บและจะงอยปากอันแหลมคม” ที่สามารถฉีกเนื้อ
ของเจาออกเปนชิ้นๆไดอยางงายดาย” 

พอมันเริ่มโตขึ้นเปน นกอินทรีหนุม เหลาพ่ีนองของมันซึ่งเติบโตขึ้นมาเปน ไกหนุมไกสาว ก็
ลวนแลวแตมีความคลองแคลวปราดเปรียวยิ่งนัก ผิดกับเจานกอินทรี ที่ยังคงแลดูอวน และอุยอาย
เชนเดิม สรางความขบขันใหกับ บรรดาไกทั้งหลาย และถูกลอเลียนอยูเนืองนิตย 

มันจึงนึกในใจวา “ทําไมตัวฉันชางโชครายเสียจริงๆ ที่เกิดมามีรางกายที่ใหญโตกวาไกตัว
อ่ืนๆ ตัวของฉันน้ันใหญโตจนนาจะเทากับ พญาอินทรี แลว แตมันกลับไรคายิ่งนัก เม่ือเปรียบ
กับ เจาเวหา ผูครอบครอบแผนฟา น่ีถาฉันไดเปน นกอินทรี จริงๆ ก็คงจะดีไมนอยทีเดียว เพราะ
บรรดาไกทั้งหลายจะไดไมหัวเราะเยาะฉันเหมือนเชนทุกวันนี้" 

ในที่สุด นกอินทรีตัวน้ัน ก็ใชชีวิตตอไปด่ังเชนไกที่อัปลักษณตัวหน่ึง เติบโต แกลง และตาย
ไป ดวยความหวัง และคําอธิฐานที่นาสงสารกอนตายวา…"เกิดชาติหนาอีกครั้ง ขอใหเกิดเปน นก
อินทรี เถิด" 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา จงเชื่อถือและศรัทธาตอตนเอง“เรา” จะเปน “ใคร” น้ัน สิ่งสําคัญไมไดอยูที่ 
     “รูปลักษณภายนอก” แตอยูที่ “หัวใจของเรา”หัวใจทีต่อง เชื่อถือศรัทธา ตอตวั 
     ของเราเองเทาน้ัน  เฉกเชนเดียวกันกับ “ลูกนกอินทร”ี ที่ถึงแมวารางกาย 
     ภายนอก ของมัน จะเปน พญาอินทรีที่ยิ่งใหญ แลวก็ตาม แตเม่ือมันไรซ่ึง หัวใจ 
     ของพญาอินทรีแลวมันก็ไมมีวันที่จะกลายเปน พญาอินทรีเจาแหงเวหาได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  3  อุดมคติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7     ยกยองคนดี        เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 มีโอกาสไดแสดงการยกยองคนดี  และเผยแพรเกียรตคิุณของคนดีในสังคม 
2.  เน้ือหา  
 การยกยองและใหเกียรติกับผูที่ประพฤติดี เปนแบบอยางของความมีคุณธรรมจริยธรรม 
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)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาเก่ียวกับ “กิจกรรมยกยองคนดี”และใหลูกเสือนําเสนอชื่อ 
   ลูกเสือในกองลูกเสือของตนที่พบเห็นในการปฏิบัติหนาที่ในบําเพ็ญประโยชน  
   ชวยเหลือผูอ่ืนทั้งในครอบครัวในชุมชน ในโรงเรียน และในกองลูกเสือ ไดอยางนายกยอง 
  2) ลูกเสือในกองรวมกันวิเคราะหเพ่ือนลูกเสือที่มีคุณสมบัติและนําเสนอชื่อเพ่ือใหสมาชิก 
   ในกองไดพิจารณา 

   3)ลูกเสือรวมกันวิพากษวิจารณคุณสมบัติของลูกเสือทีถู่กนําเสนอชือ่ 
  4)กองลูกเสือรวมกันสรุปรายชื่อลูกเสือ รายงานตอผูกํากับลูกเสือ เพ่ือยกยองในระดับ 
   โรงเรียนและพิจารณาคุณสมบัตติามเกณฑในการขอรับเหรียญลูกเสือสดุดี 

   5)ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันแสดงความยินดีกับลูกเสือที่ไดรับการคัดเลือก 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 ลูกเสือยอมรับเพ่ือนที่มีคุณสมบัติเปนผูทีค่วรยกยองเปนคนดี 
6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจผูอ่ืน รับผิดชอบสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

เบิกบานใจ 
 

เบิกบานใจเมือเราอยูพรอมเพรียงกันชื่นชีวันทุกคนเบกิบานหรรษา 
ตางคนยิ้มยองผองใสสุขใจเสียเปนหนักหนา 

เพ่ิมไมตรีรอยยิ้มน้ีมีคุณคาหม่ันขยันทุกวันเวลายิ้มกันดีกวาสดชื่นรืน่รมย 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

อานหนังสือไมออก 

 หนุมบานนอกยากจนคนหนึ่ง เสี่ยงโชคมาหางานทําในกรุงเทพฯ เพราะไดยินวาโรงเรียน
แหงหน่ึงกําลังรับสมัครนักการภารโรงโดยไมจํากัดวุฒิการศึกษา 
 เม่ือเจาหนาที่ใหกรอกใบสมัครหนุมก็ยิ้มแหย ๆยกมือไหวแลวบอกออย ๆ วา"ขอโทษครบัพ่ี 
คือวา....ผมอานหนังสือไมออกและเขียนหนังสือไมไดครับ..." 
 เจาหนาที่ชักสีหนาทันทีแลวพูดวา "อะไรกัน มาสมัครงานที่โรงเรียนถึงจะตําแหนงแคนักการ
ภารโรง อยางนอยก็นาจะอานออก เขียนได บางแหละ"เจาหนาที่เก็บใบสมัครกับปากกาอยางไมมี
เยื่อใย “ถาไมรูอะไรเลยอยางนี้ ก็เสียใจดวยนะ กลบัไปเถอะ" 
 หนุมบานนอกนั่งรถกลับบาน อยางนกปกหักเม่ือถึงบานจึงนึกขึ้นไดวาตนเองมีทีดิ่นรกราง
เทาแมวด้ินตาย เปนมรดกจากพอผูลวงลบัไปแลว 
 ดวยความเจ็บใจ จึงเกิดเปนแรงมานะ ใหจับจอบเสียมหักรางถางพง คอย ๆ พลิกฟนลง
ผลไมไปทลีะเล็กละนอยดวยความอดทนสวนผลไมสรางผลกําไรมากขึ้นทุกป จนเก็บเงินซ้ือที่ดิน
ขางเคียงขยายอาณาเขตสวนกวางขึ้นเรือ่ย ๆ 
 บัดน้ีหนุมบานนอกกลายเปนพอเลี้ยงชรา เจาของสวนผลไมที่ใหญที่สุดในภูมิภาคน้ัน 
 วันหนึ่งพอเลีย้งชราหอบเงินจํานวนมากไปขอเปดบัญชีกับธนาคารเปนครั้งแรกผูจัดการ
สาขาถึงกับเดินมาตอนรับดวยตวัเอง และงงสุดขดีเม่ือไดรูวาชายชราอานหนังสือไมออก และเขียน
หนังสือก็ไมได 
 ผูจัดการเอยถามอยางเกรงใจสุดๆ วา "พวกเราในจังหวัดทราบกันดีถึงชื่อเสียงของพอเลี้ยง 
วามีกิจการสวนผลไมที่ใหญโตและเจริญกาวหนาที่สุดในภูมิภาค ผมไมเขาใจวา พอเลี้ยงอานหนังสือ
ไมออก และเขียนหนังสือไมได จริง ๆ หรือครับ..." 
 "...พอหนุม" พอเลี้ยงชรายิม้ใหผูจัดการสาขาของธนาคารอยางใจดี"...ถาลุงอานหนังสือออก 
และเขยีนหนังสือไดนะนะ....ปานน้ี ลุงก็คงไดเปนภารโรงไปแลวแหละ..."   
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ทุกคนลวนมีคุณคาและความสามารถอยูในตวั ขอเพียงแตคนใหพบ ตั้งใจทําใน 
     สิ่งที่ทําได และทําใหเต็มความสามารถแลวผลสําเร็จจะตามมาในที่สดุ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  3  อุดมคติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   8  แกปญหาสังคมดวยกฎของลูกเสือ   เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
วิเคราะหคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่สอดคลองกับหลักคําสอนในศาสนาทีต่นนับถือได 

2.  เน้ือหา 
คําปฏิญาณลูกเสือ 3 ขอ  กฎของลูกเสือ 10 ขอ ที่สอดคลองกับหลักคําส่ังสอนในศาสนา 

ที่ตนเองนับถือ นําไปสูการแกปญหาสังคมในปจจุบัน 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

   1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงคําปฏิญาณลูกเสือ 3 ขอ และกฎของ 
    ลูกเสือ 10 ขอ           
   2) ผูกํากับลูกเสอืใหหมูลูกเสือสงตัวแทนออกมาจับฉลากเพื่อรับใบงาน ที่ผูกํากับลูกเสือ 
    เตรียมไวแลว รวมกันวิเคราะหและอภิปรายในประเด็นตางๆ ในใบงานที่ไดรับ 
   3) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานที่ละหมู ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือหมูอ่ืนรวมกันพิจารณา 
    เพ่ือใหลูกเสือเกิดความซึมซับและสามารถนําไปใชปฏบิัตตินเพื่อความสงบสุขของ 
    สังคมไทยตอไป  

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และในกองลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

ความเกรงใจ 
 

          ความเกรงใจเปนสมบัติของผูดี           ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ 
          เกิดเปนคนถาหากไมเกรงใจใคร         คนนั้นไซรไรคุณธรรมประจําใจ 
 

เกม  
ตอบใหผิดความจริง 

 
        วิธีการเลนเกม  มีดังน้ี 

1. ใหลูกเสือ – เนตรนารี ทกุหมูเขาแถวรวมเปนวงกลม 
2. ใหแตละหมูลูกเสือเลือกสมาชิกที่ชอบซักถามเขาไปยืนวงกลมหมูละ 1 คน เพ่ือใหเปน 
 ผูถามโดยใหสมาชิกในแถววงกลมเปนผูตอบ 
3. เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มเลน ใหผูถามผลดัเปลี่ยนกันถามทีละคนคนละคําถาม โดยชี้ให 
 สมาชิกในแถววงกลมตอบอยางรวดเร็ว โดยจะตองตอบใหผิดจากความเปนจริง เชน 
ผูถาม “ไก มี 3 ขา ใชไหม” 
ผูตอบ “ใช” 
ผูถาม “หมามีปกใชไหม” 
ผูตอบ “ใช” 
ผูถาม “รถเกงมีก่ีลอ” 
ผูตอบ “มี 2 ลอ” 
ถาตอบผิดคือตอบตามความเปนจริง ใหออกจากการเลนคือการน่ังลง 
4.เม่ือการเลนยุติลง ใหกลาวคําชมเชย (เยล) ให ผูกํากับอธิบายถึงประโยชนของเกม 
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ใบงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ใบงานที่ 1 

 
 กฎของลูกเสอื 
  ขอ 1  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถอืได 
  ขอ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว 
 คําสั่ง  
 1. ใหหมูลูกเสือรวมกันวิเคราะหและอภิปรายกฎของลูกเสือที่ไดรับในขางตน ดังตอไปน้ี 
 1) กฎของลูกเสือที่ไดรับมีความสอดคลองกับศาสนาทีต่นนับถืออยางไร ตอบมาอยางนอย 3 ขอ 
 2) เราสามารถนํากฎของลูกเสือไปใชในการแกปญหาสังคมในปจจุบันไดหรือไม อยางไร 
  
  
 

 
ใบงานที่ 2 

 
 กฎของลูกเสอื 
  ขอ 2  ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ 
  ขอ 7  ลูกเสือเชื่อฟงคําส่ังของบิดา มารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 
 คําสั่ง  
 1. ใหหมูลูกเสือรวมกันวิเคราะหและอภิปรายกฎของลูกเสือที่ไดรับในขางตน ดังตอไปน้ี 
 1) กฎของลูกเสือที่ไดรับมีความสอดคลองกับศาสนาทีต่นนับถืออยางไร ตอบมาอยางนอย 3 ขอ 
 2) เราสามารถนํากฎของลูกเสือไปใชในการแกปญหาสังคมในปจจุบันไดหรือไม อยางไร 
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ใบงานที่ 3 

 
 กฎของลูกเสอื 
  ขอ 3  ลูกเสือมีหนาที่กระทาํตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 
  ขอ 8  ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก 
 คําสั่ง  
 1. ใหหมูลูกเสือรวมกันวิเคราะหและอภิปรายกฎของลูกเสือที่ไดรับในขางตน ดังตอไปน้ี 
 1) กฎของลูกเสือที่ไดรับมีความสอดคลองกับศาสนาทีต่นนับถืออยางไร ตอบมาอยางนอย 3 ขอ 
 2) เราสามารถนํากฎของลูกเสอืไปใชในการแกปญหาสังคมในปจจุบันไดหรือไม อยางไร 
  
  
 

 
ใบงานที่ 4 

 
 กฎของลูกเสอื 
  ขอ 4  ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
  ขอ 9  ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 
 คําสั่ง  
 1. ใหหมูลูกเสือรวมกันวิเคราะหและอภิปรายกฎของลูกเสือที่ไดรับในขางตน ดังตอไปน้ี 
 1) กฎของลูกเสือที่ไดรับมีความสอดคลองกับศาสนาทีต่นนับถืออยางไร ตอบมาอยางนอย 3 ขอ 
 2) เราสามารถนํากฎของลูกเสือไปใชในการแกปญหาสังคมในปจจุบันไดหรือไม อยางไร 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

นกแสนสวย กับ ถั่วของอาบัง 
 

กาล คร้ังหน่ึงนานมาแลว มีนกแสนสวยตวัหน่ึง มันเปนนกที่มีขนสวยงามมาก ผูคนที่พบ
เห็นตางก็อยากไดตัวมันไวครอบครอง แตก็ไมเคยมีชาวบานคนไหนที่จะสามารถจับนกแสนสวยตัว
น้ันไดเลย ทั้งน้ีก็เพราะ มันเปนนกที่บินไดอยางปราดเปรียววองไวมากอยูมาวันหนึ่ง ก็มี “อาบังขาย
ถั่ว” มาน่ังที่ใตตนไมที่นกแสนสวยตัวน้ันอาศัยอยู พอนกแสนสวยเห็น “ถั่ว” ที่อยูในตะกราของอาบัง 
ก็เกิดอยากกินขึ้นมา จึงรองถามอาบังวา “อาบัง อาบัง ขอถั่วใหขากินบางจะไดไหม” 
อาบังไดยินดังน้ัน ก็ตอบกลบัไปวา “เจาอยากกินถั่วเหลาน้ีหรือ ไดซิ ขาจะแบงถั่วใหเจากินบางก็ได 
แต…ขาขอ แลกกับ “ขนปก” ที่แสนสวยของเจาสัก “หน่ึงเสน” ไดไหมละ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงานที่ 5 

 
 กฎของลูกเสอื 
  ขอ 5  ลูกเสือเปนผูสุภาพเรยีบรอย 
  ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย  วาจา ใจ 
 คําสั่ง  
 1. ใหหมูลูกเสือรวมกันวิเคราะหและอภิปรายกฎของลูกเสือที่ไดรับในขางตน ดังตอไปน้ี 
 1) กฎของลูกเสือที่ไดรับมีความสอดคลองกับศาสนาทีต่นนับถืออยางไร ตอบมาอยางนอย 3 ขอ 
 2) เราสามารถนํากฎของลูกเสือไปใชในการแกปญหาสังคมในปจจุบันไดหรือไม อยางไร 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
นกแสนสวย กับ ถ่ัวของอาบัง 

 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว มีนกแสนสวยตวัหน่ึง มันเปนนกที่มีขนสวยงามมาก ผูคนที่พบเห็น
ตางก็อยากไดตัวมันไวครอบครอง แตก็ไมเคยมีชาวบานคนไหนที่จะสามารถจับนกแสนสวยตัวน้ันได
เลย ทั้งน้ีก็เพราะ มันเปนนกที่บินไดอยางปราดเปรียววองไวมากอยูมาวันหนึ่ง ก็มี “อาบังขายถั่ว”  
มาน่ังที่ใตตนไมที่นกแสนสวยตวัน้ันอาศยัอยู พอนกแสนสวยเห็น “ถั่ว” ที่อยูในตะกราของอาบัง ก็เกิด
อยากกินขึ้นมา จึงรองถามอาบังวา “อาบัง อาบัง ขอถั่วใหขากินบางจะไดไหม”อาบังไดยินดังน้ัน ก็ตอบ
กลับไปวา “เจาอยากกินถั่วเหลาน้ีหรือ ไดซิ ขาจะแบงถัว่ใหเจากินบางก็ได แต…ขาขอ แลกกับ “ขนปก” 
ที่แสนสวยของเจาสัก “หน่ึงเสน” ไดไหมละ”เม่ือนกแสนสวยไดยินดังน้ัน ก็กมลงมองที่ขนของตนเอง 
แลวคิดวา“ขนปกของเราก็มีเยอะมาก ถาจะยอมเสียใหอาบังไปสักเสนสองเสนก็คงจะไมเปนไรหรอก” วา
แลวนกแสนสวยก็เลยถอน “ขนปก” ของมันแลกกับ “ถั่ว” ของอาบังไป 

วันตอมา... อาบังขายถัว่ก็มาน่ังพักที่ใตตนไมตนนั้นอีก นกแสนสวยก็ถามกับอาบังอีกวา 
“อาบัง อาบัง วันน้ีขอถัว่ใหขากินอีกจะไดไหม”อาบังก็ตอบเหมือนเดิมวา “ไดซิ…แตขาขอขนปกที่
แสนสวยของเจาแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมก็แลวกัน”นกแสนสวยก็คิดเหมือนเดิมวา ขนมันยังมีอยู
มากมายก็เลยถอน “ขนปก” ใหกับอาบังไปอีก 

เรื่องเปนอยูเชนน้ีตอไปอีกหลายวัน จนกระทั้งถึงวันหนึง่ เม่ือนกแสนสวยก็ขอถัว่อาบังกินอีก 
อาบังก็ตอบเหมือนเดิมวา“ขอขนปกแสนสวยแลกเปลีย่นกอน” นกแสนสวยก็ไมรีรอและรีบถอน 
“ขนปก” ใหกับอาบังไปทันที แลวก็ลงมากิน “ถั่ว” ของอาบังเหมือนเชนทุกวัน แตวันน้ี สถานการณ
กลับเปลี่ยนไป เม่ือมันลงมาเพื่อกินถั่ว “อาบัง” ก็รีบตะครุบจับ “เจานกแสนสวยตวัน้ัน” ไวไดสําเร็จ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ขอจงเปนผูลิขติชวีิตของตนเอง“ชวีิตของเรา”น้ันกําลังเหลือนอยลงไปทุกขณะ 
     และเรามีอิสระท่ีจะเลือกวา เราจะให “เวลาของเรา” กับใครหากนกแสนสวย  
     เปรียบเปนตวัของเราในวันน้ีขนปกของนกแตละเสนก็คือเวลาของเราที่มีอยู 
     และอาบังขายถั่ว ก็เปรียบไดกับ นายจางของเรานั่นเองสวนถั่วที่อาบังให  
     ก็คือ เงินเดือนที่นายจางใหกับเราทุกวนัน้ี เราไดยอมมอบ “เวลาของเรา” ใหกับ 
     “นายจาง”เหมือนกับที่ “นกแสนสวย” ไดถอน “ขนปก” ใหกับ“อาบัง”และ“นายจาง”  
     ก็ไดให “เงินเดือน” อันนอยนิด เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน เชนเดียวกบัที่ “อาบัง” ให 
     “ถั่ว” เพียงไมก่ีเม็ด กับ “นกแสนสวย” ตัวน้ัน“ขนปกแสนสวย” ที่เคยมีอยูอยาง 
     มากมายนั้น คอยๆลดจํานวนลง เชนเดียวกับ “เวลาอันมีคา” ที่คอยๆเหลือนอยลง 
     ทุกขณะ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  4 กิจกรรมที่สนใจเปนพิเศษ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  9 กิจกรรมน่ี...เราจอง                    เวลา 2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
ลูกเสือสามารถเลือกและปฏบิัติกิจกรรมตามทีต่นเองสนใจได 

2.  เน้ือหา  
          กิจกรรมพิเศษ เปนกิจกรรมที่ใหลูกเสือไดปฏบิัตติามความสนใจ ความถนัด ของตนเอง และ
มีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  หรือทําเปนงานอดิเรก ซ่ึงกิจกรรมพิเศษน้ี แบงออกไดเปน 3 หมวด คือ 
หมวดใชกําลังกายเปนสวนใหญ  หมวดใชสติปญญาเปนสวนใหญ  และหมวดวทิยาการ ทั้งน้ีจะเปน
กิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของ หรือไมเก่ียวของกับกิจกรรมเดิมก็ได 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน   

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

    (1) ผูกํากับลกูเสือนําลูกเสอืในกองสนทนา ในหัวขอ “คนเราแตละคนมีความถนัด /  
     ความชอบหรอืสนใจ มากกวา 1 อยาง”  

(2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแตละหมูสงตัวแทนมารับใบความรู และ ใบงาน  และ 
 ใหลูกเสือปฏบิัติงานตามคาํส่ังในกิจกรรม 
(3) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแจงกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเปนพิเศษ (ผูกํากับลูกเสือ 
 จดบันทึกไว) แลวกลับไปปฏิบัต ิ
(4)ผูกํากับลูกเสือนัดหมายใหลูกเสือนําผลงาน / ผลการปฏิบัติ มานําเสนอในรูปของ 
 การจัดนิทรรศการ 

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

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปด (ชกัธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
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 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
(1) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืนําผลงาน / ผลการปฏิบตั ิมานําเสนอในรูปของการ 
 จัดนิทรรศการ 
(2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแตละหมูสงตัวแทนมานําเสนอในผลงานของตนเอง 
 ใหลูกเสืออ่ืนไดชม 
(3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปถึงผลงานทีไ่ดลงมือปฏิบัต ิ

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีมี่ประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

ลูกเสือธีรราช 
                   เหลาลูกเสือของธีรราช                      ทะนงองอาจสืบชาตเิชื้อพงศพันธุ 

สมัครสมานโดนมีสามัคคีม่ัน               พวกเราจะรักกันในกิจการลกูเสือไทย 
                   มีจรรยารักษาชื่อ                             สรางเกียรติระบือเลื่องลอืตอไปชานาน 
ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน            พวกเราลวนชืน่บานเพราะกจิการลูกเสือไทย 
 
 

เกม 
บนบกบนนํ้า 

มีวิธีการเลนดังน้ี 
ใหลูกเสือเขาแถวรูปวงกลม ผูกํากับลูกเสือยืนตรงกลาง เม่ือผูกํากับลูกเสือพูดดังๆ

วา “บนบก” ใหลูกเสือทุกคนกระโดดมาขางหนาถาผูกํากับลูกเสือพูดวา “บนน้ํา”ใหลูกเสือกระโดด
ถอยหลังกลับที่เดิม ถาใครกระโดดผิดผูน้ันตาย ตองมาอยูกลางวงแตถาผูกํากับลูกเสือพูดซํ้ากับที่พูด
กอนลูกเสือทกุคนตองยืนน่ิงๆ จะกระโดดอยางใดไมไดทั้งสิ้น ถาใครขยับตัวก็ตายเชนกัน ทําเชนน้ี
จนผูกํากับลูกเสือเห็นสมควรหรือทําจนเหลือคนสุดทายแสดงวาคนนัน้เกง มีประสาทดี ทุกคนกลาว
ชมเชยใหเปนผูชนะ 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ใบงาน 
คําสั่ง 
 1.ใหลูกเสือศกึษาหมวดกิจกรรมพิเศษและตวัอยางกิจกรรม เพ่ือใหลูกเสือไดเปนแนวทางในการ
คนหาความสนใจ ความสามารถ หรือความถนัด พิเศษของตนเอง โดยเลือกเพียง 1 อยางในหมวด 
 2. ลูกเสือตองรูถึงกฎแหงความปลอดภัยของกิจกรรมน้ันๆ 
 3. ลูกเสือแจงกิจกรรมที่สนใจเปนพิเศษแกผูกํากับ   
 4. ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ  แลวรวบรวมผลการปฏิบัติเพ่ือเตรียมนําเสนอตอไป 

 

ใบความรู 
 

 กิจกรรมที่สนใจเปนพิเศษ  เปนกิจกรรมที่สนใจหรือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และสําหรับกิจกรรม
บางประเภท ลูกเสือตองเขาใจกฎแหงความปลอดภัยของกิจกรรมน้ันๆ ดวย   
 1. หมวดใชกําลังการเปนสวนใหญ เชน การยิงธนู  ขี่รถจักรยาน  ขี่รถจักรยานยนต  ขี่มา  แขง
เดินทางไกลแบบลูกเสือ  กระโดดหอสูง  แลนเรือใบ  ยงิปน  เดินปา ถีบกระดานเลน ฯลฯ 
 2. หมวดใชสติปญญาเปนสวนใหญ เชน เลี้ยงตนไมแคระ  ทําแบบจําลอง  การครัว  วิทย ุ 
โทรทัศน  ชางเครื่องยนต  เจียระไนพลอย  ภาษาตางประเทศ  ทําสวน  การพิมพ  พิมพดีด  ชางโลหะ   
ผลิตวารสาร  ชางไม  ผูกเง่ือน  เลี้ยงและผสมพันธุสัตวเลี้ยง  การสัญญาณ  การตอเรือ  ฯลฯ 
 3. หมวดวทิยาการ เชน เศรษฐศาสตร  ภูมิศาสตร  ประวตัิศาสตร  ภาษา  ชีววิทยา  เคมี  ฟสิกส  
คณิตศาสตร ฯลฯ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
 

สุนัขจิ้งจอกกับไก 
 

  สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงคอยเดินวนเวยีนอยูใกลๆ กับเลาไก  สรางความหวาดกลัวใหกับ
ลูกไกมาก  ไกตัวหน่ึงจึงบนิขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝาจับตาดูสุนัขจ้ิงจอกดวยความหวาดกลัว  เม่ือใดที่ 
เจาสุนัขจ้ิงจอกขยับตัวเขามาใกล  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ทําใหไกตวัอ่ืน ๆ เยาะเยยถากถาง 
ในการกระทําของมัน  และดูหม่ินวามันขี้ขลาด 

เจาไกไดฟงดังน้ันก็ตอบออกไปวา  “เจาจะเรียกขาวาอยางไรก็ไดแตสําหรับขาเอง
รูจักพิษสงของสุนัขจ้ิงจอกดี และขาแนใจวา ถามีสักคร้ังหน่ึงที่เจาไดเผชิญหนากับสุนัขจ้ิงจอก
เชนเดียวกบัทีข่าเคยนั้น พวกเจาก็อาจจะมีสภาพไมผิดไปจากขาอยางแนนอน”  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การยอมรับวาตนเปนคนขลาด  แตรูจักระวังภัยดีกวาเสแสรงเปนคนกลาหาญ   
     แลวตองพบจุดจบในภายหลัง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  5 การสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10 แผนที่ชุมชน                           เวลา  3  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
1.1 ลูกเสือสามารถสํารวจทีต่ั้งชุมชนโดยใชเข็มทศิได 
1.2 ลูกเสือสามารถกําหนดสัญลักษณที่ตัง้ลงในแผนทีไ่ด 
1.3 ลูกเสือสามารถสอบวชิาพิเศษแผนที่เข็มทศิได  

2.  เน้ือหา  
          การสํารวจ คือ ศาสตรของการหาความสัมพันธของตําแหนงตางๆ ทั้งที่อยูบนผิวโลกและใต
ผิวโลก น้ันคือ การวัดขอมูลสามมิติ (ระยะทาง ทิศทาง และระดับ)  
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2ใบงาน 
3.3ใบความรู 
3.4 เรื่องเลาที่เปนประโยชน   

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

     1)  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
     2)  เพลง หรือเกม 
     3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือนําลูกเสอืในกองสนทนา ในหัวขอ “อาคารที่ตั้งของโรงเรียนเรามี 
    การจัดวางอยางไร” และสิ่งกอสรางอ่ืนมีการจัดวางอยางไร  
   (2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแตละหมูสงตัวแทนมารับใบความรู และ ใบงานและ 
    ใหลูกเสือปฏบิัติงานตามคาํส่ังในกิจกรรม โดยใหลูกเสือประชุมภายในหมู 
    เพ่ือเลือกสํารวจชุมชนของตนเอง หรือ สํารวจในโรงเรยีน โดยใชเขม็ทิศ 
    ประกอบเพ่ือจัดทําแผนที่ตอไป 
   (3) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแจงบริเวณที่จะทําการสํารวจ แลวกลับไปปฏบิตัิแผนที่ 
    ตามใบความรู และใบงานทีไ่ดรับ 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
     5) พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
   - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายใหลูกเสือนําแผนที่ที่จัดทําขึน้มานําเสนอในสัปดาหตอไป 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลงหรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

(1) ลูกเสือแตละหมูนําแผนที่ที่ไดจัดทํามาแสดงใหลูกเสือภายในกองไดดู 
   (2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแตละหมูระดมความคิดปฏิบัติงานในใบงานที่ 2 เรื่อง 
    สัญลักษณ ภายในเวลา 5 นาที   
   (3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันเฉลยในกิจกรรมที่ 2   
   (4) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละหมูกําหนดจุดที่ตั้งและนําสัญลักษณไปใสลงในแผนที่ 
    ของหมูตน 
 4) ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
     5)  พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
   - ผูกํากับลูกเสือนัดหมายใหลูกเสือนําดินสอ  ไมบรรทัด  ยางลบ เพ่ือทดสอบ 
     วิชาพิเศษชางแผนที่ในสปัดาหตอไป 
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3  
  1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลงหรือเกม 
      3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

(1) ผูกํากับลกูเสือแบงลูกเสือออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 3-4 คน (ตามจํานวน 
  ลูกเสือภายในกอง) เพ่ือสอบวิชาพิเศษชางแผนที่ ผูกํากับลูกเสือแจก 
  กระดาษและเข็มทิศใหลูกเสือแตละกลุม 

   (2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแตละกลุมยอยออกมาจับสลากบริเวณในการสํารวจ 
     เพ่ือจัดทําแผนที่ 
   (3) ผูกํากับลกูเสือใหเวลาในการปฏิบัติ  30  นาทีและผูกํากับลูกเสือเก็บ 
     แบบทดสอบของลูกเสือเม่ือหมดเวลา 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 5.1  สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม  
 5.2  ความถูกตองและสมบรูณของแผนที่  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 
เพลง 

ทิศแปดทิศ 
 

                     ทิศทั้งแปดทศิ                         ขอใหคิดจําใหเคยชิน 
         อุดรตรงขามทักษิณ                         บูรพาประจิมจําไว  

                    อีสานตรงหรดี                         ทองอีกที  จําใหขึ้นใจ 
                   พายัพน้ันอยูทางไหน (ซํ้า)                       ตรงขามไปคืออาคเนย 
 

 
งานสิ่งใด 

 
       งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แมนใครละเลยทิ้งปลอย  มัวแตคอยเฝาแตคอย  หวังคอยแตเก่ียงโยนกลอง    
        ไมมีเสร็จ  ไมมีเสร็จรับรอง  จําไวทุกคนตองทํางานเราตองชวยกัน ชวยกนั…..ชวยกัน.....ชวยกัน 
 
 

เบิกบานใจ 
 

             เบกิบานใจเมือเราอยูพรอมเพรียงกัน              ชื่นชีวันทุกคนเบิกบานหรรษา 
            ตางคนยิ้มยองผองใส  สุขใจเสยีเปนหนักหนา  เพ่ิมไมตรีรอยย้ิมน้ีมีคุณคา 
             หม่ันขยันทุกวันเวลา  ยิ้มกันดีกวาสดชื่นรื่นรมย 
 
เกม 

ตามผูนํา 
วิธีเลน 

1.ใหลูกเสือเขาแถวหนากระดานหรือแถวตอนเรยีงหนึ่ง เลือกหัวหนาคน 
หนึ่งผูเปนหัวหนาจะทํากริยาทาทางตางๆเชน วิง่ เดิน กระโดด หัวเราะรองไหฯลฯ 

2. คนอื่นๆจะตองทําตามทุกอยาง 
การตัดสิน 
  1. ผูที่ไมสามารถทําตามหัวหนาไดตองออกจากการแขงขัน 

 2. ผูชนะคอืผูเลนที่อยูในแถวนานทีสุ่ด 
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ทําตรงขาม 
วิธีเลน 

1. เลือกผูนํามา 1 คน โดยใหผูนําทําทาตางๆ  
2. ผูเลนคนอ่ืนน้ันจะตองทําตรงกันขามกับที่ผูนําทํา เชนผูนําหัวเราะ-ลูกเสือทุกคน 

ตองรองไหผูนําน่ังลง –ลูกเสอืตองยืนขึ้น ผูนํากาวเทาซาย –ลูกเสือกาวเทาขวาฯลฯการทําจะเร็วขึ้น
ไปเรื่อยๆ 
การตัดสิน 

ลูกเสือที่ทําตามผูนําหรือทําชาจะตองออกจากการแขงขัน หรือเปลี่ยนมาเปนผูนํา 
 
 

มังกรกินหาง 
วิธีเลน 
  1. แบงลูกเสือออกเปน 3-4 แถวจับเอวตอกันเปนแถวคนที่ยืนอยูบนหัวแถวเปนปาก
มังกรพยายามไลจับคนทายแถวของมังกรตัวอ่ืนๆ  

2. ถาแถวใดถกูจับไดก็ตองตอกัน ในที่สดุจะมีแถวเดียวเปนมังกรหางยาวแลวหัว 
มังกรไลจับหางมังกรของตัวเอง 
การตัดสิน 

หัวมังกรจะตองไลจับหางมังกรของตัวเองใหไดการเลนเกมนี้จึงสิ้นสุดลง 
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ใบความรู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูที่ 1 
เร่ือง การสํารวจเพ่ือการทําแผนที ่

 การสํารวจ คอื ศาสตรของการหาความสมัพันธของตําแหนงตางๆ ทั้งที่อยูบนผิวโลกและใตผวิโลก น้ันคือ การ
วัดขอมูลสามมิติ (ระยะทาง ทิศทาง และระดับ) ซ่ึงวิธกีารวัดมีทั้งแบบโดยตรงและโดยออม แลวแสดงเปนแผนที่โดยใช
มาตราสวนทีเ่หมาะสม การสํารวจสามารถแบงแยกประเภทไดมากมาย แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีหลักการสํารวจ
พ้ืนฐานคลายคลึงกัน  หลักการสํารวจดังกลาวแบงออกเปน 2 สวน คือ งานสนาม และงานสํานักงาน 
 1. งานสนาม เปนงานรังวัดขอมูลในพื้นทีจ่ริงซ่ึงตองใชประสบการณและการวางแผนที่ดีจึงจะทําใหงานสนามมี
ประสิทธิภาพ งานสนามมีหลายสวนดังน้ี 
 1.1 การสํารวจสังเขป เปนการสํารวจเบือ้งตน เพ่ือรูจักรูปรางและทรวดทรงของพื้นที่โดยประมาณ พิจารณา
ธรรมชาตขิองพื้นที่และสิ่งทีม่นุษยสรางขึน้ เชน ภูเขา แมนํ้า ลําคลอง ถนนชมุชน และจุดสังเกต  วิธีการสํารวจ คือ 
การเดินเทาหรือใชพาหนะตางๆ ผลการสํารวจสังเขปจะไดภาพสเก็ตของพื้นที ่
 1.2 การวางแผนปฏิบัติงานสนาม 
 1.3 การเก็บขอมูลภาคสนาม 
 1.4 การบันทึกขอมูลโดยภาคสนาม 
 1.5 การตรวจทานแผนที ่
 2. งานสํานักงาน  เปนงานที่ปฏิบตัิตอเน่ืองจากงานสนามเพ่ือใหงานรังวัดสมบูรณ ซ่ึงมีงานตางๆ ไดแก 
 2.1 การคํานวณ  อาจจะเปนการคํานวณคามุมภายในการปรับแกคามุม  ทิศทาง  ระยะทาง พิกัด  เปนตน 
 2.2 การเขียนแผนที่  ใชคาพิกัด จากที่คํานวณและปรบัแกแลวนํามาเขียนแผนทีต่ามมาตรสวนที่ตองการ 
 
การทําแผนที่สังเขปจากการนับกาว 
 เปนวธิีการพ้ืนฐานที่สุดของการทําแผนที่สังเขป  กอนอ่ืนเราตองหาความยาว 1 กาว  ของเราเม่ือเทียบกับ
หนวยมาตรฐาน เชน เซนติเมตรหรือเมตร  ดังน้ันจํานวนกี่กาวที่เราเดินนับระหวางจุด 2 จุด  ก็ทราบระยะทางบน
พ้ืนดิน หนวยเปนเมตรก็ได  จากน้ันสามารถแปลงเปนระยะทางบนแผนที่ตอไป  แตอยางไรก็ตามก็ตองมีการวัด
ทิศทาง  โดยใชเข็มทศิ 
 การหาความยาวหนึ่งกาว  เปนความยาวหนึ่งกาวของแตละบุคคลซ่ึงจะแตกตางกัน โดยกําหนดจุด 2 จุด ใน
แนวราบ ใหหางกัน 100 เมตร  โดยเดินนับกาวจากจุดที่ 1 ไปหาจุดที่ 2 จดบันทึกจํานวนกาว ความจะเดินอยางนอย3 
เที่ยว โดยใชสูตรในการคํานวณคือ 
 

สูตรคํานวณ  ความยาว 1  กาว    =   
ระยะทาง
จํานวนกาว 

 

     ตัวอยาง        เที่ยวที่ 1       =            = 0.72  ม.   
 

** ควรเดินอยางนอย 5 เที่ยว แลวนําความยาวกาวที่หารแลวแตละครั้งมาหาคาเฉลี่ย  
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ตารางแปลระยะทาง  การสรางตารางนี้หมายถึงการแปลงคาจํานวนกาวเปนระบบมาตราวัดทั้งระยะทางบนพื้นดิน
และระยะทางบนแผนที่ตามมาตราสวนทีกํ่าหนด โดยใชคาความยาว1  กาวเฉลี่ย ซ่ึงเปนขอมูลประจําตัวของแตละคน 
สมมุติวาความยาวกาวเฉลีย่เปน  0.71 เมตร และตองการเขียนแผนที่มาตราสวน  1/1000  และ 1/3000 
 

ตัวอยาง แสดงการแปลงจํานวนกาวเปนระยะทางบนแผนที่  มาตราสวนตางๆ กัน 
จํานวนกาว ระยะทางบนพื้นดิน (ม.) ระยะทางบนแผนที่ 1/1000 ระยะทางบนแผนที่ 1/3000 

1 0.71 0.07 0.02 
2 1.42 0.14 0.05 
3 2.13 0.21 0.07 
4 2.84 0.28 0.09 
5 3.55 0.36 0.12 
6 4.28 0.43 0.14 
7 4.97 0.50 0.17 
8 5.68 0.57 0.18 
9 6.39 0.64 0.21 
10 7.10 0.71 0.24 

 
การสรางมาตราสวนรูปภาพ  ซ่ึงมีหนวยเปนกาว วิธีการน้ีจะทําใหการแปลงระยะทางจากจํานวนกาวไปเปนระยะทาง
บนแผนที่โดยตรง การเขียนแผนที่จึงไมตองคํานวณตามแบบตวัอยางตาราง  แตสามารถวัดจากมาตราสวนรปูภาพซึ่งมี
หนวยเปนกาวแลวนําไปเขยีนเปนระยะทางบนแผนที่ไดทันที ยกตวัอยางจากคาเฉลี่ยความยาวกาว 0.71 เมตร จะสราง
มาตราสวนรปูภาพ  1/1000  ไดดังน้ีคือ 
 1.  คํานวณระยะทางใน  100 กาว 
               นับกาว  1  กาว  เทากับ  ระยะทางบนพื้นดิน  71 ซม. 
      ถานับกาว 100  กาว เทากับ  ระยะทางบนพื้นดิน  7,100 ซม. 
 2.  คํานวณเปนระยะทางบนแผนที่ 

 
ระยะทางบนแผนที่

ระยะทางบนพ้ืนดิน
=      มาตราสวน 

 
ระยะทางบนแผนที่

=        

 
  ระยะทางบนแผนท่ี                 =       7.1  ซม. 
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ลําดับขั้นการสรางมาตราสวนรูปภาพ 
 1) ลากเสนตรง  AB  ใหมีความยาว  7.1  ซ่ึงเทากับ  100 กาว 
 2) ลากเสนตรง  AC  ใหทํามุมกับ  AB  ประมาณ  45 องศา 
 3) แบง  AC    ออกเปน  10  สวนเทากัน โดยวัดระยะหรือใชวงเวยีน 
 4) ลากเสนเชือ่ม BC  แลวลากชุดของเสนขนานใหขนานกับ  BC  ไปตัดเสนตรง  AB 
 5) เสนตรง AB  จะถูกแบงออกเปน 10 สวนเทากัน  แตละสวนยาวเทากับ 10 กาว เขียนจํานวนกาวกํากับ 
 

วิธีเสนตั้งฉาก  เปนการเก็บรายละเอียดในระยะใกลๆ  และสามารถเขาถึงได 
 1) จากจุดเร่ิมตนเดินนับกาวตามแนวโครงขายควบคุมที่เรียกวาเสนฐาน (Base line)จนถึงรายละเอียดอันแรก 
ในการประมาณระยะตั้งฉากจากเสนฐานไปถึงรายละเอียดน้ัน ถาเปนอาคารใหใชชายคา แลวบนัทึกระยะกาวตามแนว
เสนฐานลงในภาพสเก็ต 
 2) เดินนับกาวระยะตั้งฉากจากเสนฐานถงึรายละเอียดแลวบันทึกจํานวนกาว 
 3) ถารายละเอียดมากและซอนทับกันใหใชวธิีการนับกาวเปนมุมฉากตั้งภาพประกอบ 
 4) เดินนบักาวรอบอาคารเพื่อหาขนาดของอาคารหรือทราบขนาดจากการนับกาวบนเสนฐานได 
 5) รูปรางของอาคารเขียนใหงายเพราะรูปรางไมสําคัญเทากับตําแหนงถูกตอง 
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ใบความรูที ่2 

เร่ือง การยอและขยายแผนที่ 
 แผนที่ที่ใชกันแพรหลายทั้งสวนบุคคลหรือหนวยงานสาธารณะ มีมากมายหลายขนาดตามความตองการของ
ผูผลิตและผูใช  อาจมีตั้งแตขนาดเล็กทีส่ามารถพิมพลงในหนังสือจนกระทั้งขนาดใหญมาก เชน แผนที่ผนัง (Wall  
maps)ดังน้ันการยอและการขยายแผนทีจึ่งมีความจําเปนอยางหนึ่งของผูใชแผนที่จะยอ-ขยายแผนที่ ตองเขาใจหลักการ
และสามารถปฏิบัติการกับแผนที่จนบรรลผุลสําเร็จได 
ผลกระทบจากการยอ – ขยายแผนที ่
 แผนที่ทกุแผนไมวาจะถูกยอใหเล็กลงหรอืขยายใหมีขนาดใหญขึ้น จะมีมาตราสวนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยาง
แนนอน ในกรณีของการยอแผนที่ใหมีขนาดเล็กลงจากตนฉบบัมาตราสวนของแผนที่ใหมจะจะเล็กลงดวย ผลกระทบ
จากการยอ-ขยายแผนที่มีดังน้ี 
 1. ระยะเชิงเสน (Linear)ระยะเชิงเสนนี้หมายถึงความกวาง และความยาวของขอบระวางแผนที่ หรือระยะทาง
จากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึงบนแผนที่ตนฉบับ เม่ือมาตราสวนเปลี่ยนแปลงขนาดขอบของระวางแผนที่จะมีขนาดเล็กลง 
หรือใหญกวาตนฉบบั ฉะน้ัน ระยะทางจากวัดถงึโรงเรียน  บนแผนที่ใหมจะเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน แผนที ่1 : 50,000  
หรือ 2 ซม. ตอ 1 กม. ถูกยอเปน 1 : 100,000  หรือ 1 ซม. ตอ 1 กม. จะเห็นวาระยะทางบนพื้นดิน 1  กม. เทากันแต
เปนระยะทางบนแผนที่ เปน 2 ซม. และ 1 ซม. ตามลําดับ ดังน้ันแผนที่ฉบบัหลงัตองมีขนาดเล็กลงกวาฉบบัแรก เพราะ
ระยะทางบนแผนที่จะถูกลดลงจากระยะทางเดิมเหลือเพียงคร่ึงเดียว 
 2. ขนาดพ้ืนที่ (Area)พ้ืนที่ของแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสมัพันธกับการเปลี่ยนแปลงระยะเชิงเสนดวยเสมอ
เพราะวาพ้ืนทีมี่ 2 มิติ สวนระยะเชิงเสนมี 1 มิติ จากตัวอยางแผนที่ฉบับใหมจะมีพ้ืนที่เพียง 1 ใน 4 ของแผนที่ตนฉบับ
เทาน้ัน 
 ตัวอยาง  แผนที่ตนฉบับ มาตราสวน 1 : 50,000 ขนาด 30 x 30 ซม. เม่ือตองการทําเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 
100,000  จะมีขนาด 15 x 15 ซม. ดังภาพ และระยะทางจากวัดถึงโรงเรียนเปลี่ยนจาก 10 ซม. เหลือ 5 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 3. รายละเอียดแผนที่ 
 3.1  ระยะเชิงเสนทุกเสนจะลดลงความกาง หรือขยายออก เชน ถนน สนามบิน 
 3.2  สัญลักษณและตวัอักษรอาจจะแออัดขึ้น หรืออาจจะขยายหางกันออกไป 
 3.3  ที่วาง (Open Spade)จะลดลงหรือขยายกวางขึ้น 
 3.4  เสนชั้นความสูง (Contour)จะแนนประชิดกันมากขึ้นหรือหางกันมากขึ้น 
 3.5  เสนลายขวานสบั (Hachure)จะชิดกันมากขึ้นหรือหางกัน 
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การพิจารณาอัตราการยอหรือขยาย 
 คาอัตราการยอหรือขยายจะเปนคาตวัเลขตัวหน่ึง แตมีความสําคัญในการคํานวณและในการจิตนาการ ขนาด
หรือพ้ืนที่ของแผนทีที่จะทําขึ้นใหมได การพิจารณาอัตราการยอหรือขยายแบงออกเปน 2 อยาง คือ 
 1. เทียบจากจํานวนเต็ม  1 หนวย เราจะกําหนดใหแผนที่ตนฉบับมีคาเทากับ  1 หนวย ในกรณีของการยอ คา
อัตราการยอจะมีคานอยกวา 1 เสมอ ในทางกลับกันในกรณีขยายคาจะมากกวา 1 เสมอ 
 2. คาอัตราการยอขยายเปนรอยละ  วิธีน้ีเปนวิธทีี่แพรหลายในวงการถายเอกสารปจจุบันซึ่งมักจะใชคําวารอย
ละของการยอหรือขยายโดยกําหนดใหแผนที่ตนฉบับมีคาเทากับ 100% ในกรณีการยอแผนที่คาอัตราการยอจะมีคาต่ํา
กวา 100% เปนตน 
สูตรในการคํานวณการยอและขยายแผนที่ 
 1. เม่ือใชมาตราสวนเปนหลัก 

  1)  จํานวนเทา       =    
มาตราสวนใหญ

มาตราสวนเดิม
 

 

       หรือ  =  .		ใหม

.		เดิม
 

 เม่ือ MSR  คือ สวนกลับของมาตราสวน  เชน   
,

มี MSR เปน 50000 
 

  2)  ระยะทางใหม      =  ระยะทางเดิม x จํานวนเทา 
  3)  พ้ืนที่ใหม =  พ้ืนที่เดิม x จํานวนเทายกกําลังสอง 
  4)  มาตราสวนใหม    =มาตราสวนเดิม x จํานวนเทา 

   หรือ            =  
จํานวนเทา

.
 

 

 2. เม่ือใชระยะทางเปนหลกั 

  1)  จํานวนเทา        =  
ระยะทางใหม

ระยะทางเดิม
 

 

  2)  ระยะทางใหม      =  ระยะทางเดิม x จํานวนเทา 
  3)  พ้ืนที่ใหม =  พ้ืนที่เดิม x  (จํานวนเทา)2 

  4)  มาตราสวนใหม    =มาตราสวนเดิม x จํานวนเทา 

   หรือ            =  
จํานวนเทา

.
 

 3. เม่ือใชพ้ืนที่เปนหลัก 

  1)  จํานวนเทา  =  
พ้ืนที่ใหม

พ้ืนที่เดิม
 

 

  2)  ระยะทางใหม      =  ระยะทางเดิม x √จํานวนเทา 
  3)  พ้ืนที่ใหม =  พ้ืนที่เดิม x จํานวนเทา 

  4)  มาตราสวนใหญ     =  มาตราสวนเดมิ  x √จํานวนเทา 
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ตัวอยางแนวโจทยในการสอบวิชาพิเศษชางแผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอยาง 
การคํานวณการยอและการขยายแผนที ่

 ถาแผนที่ตนฉบับมาตราสวน 1 : 50,000  ตองการทําเปนแผนที่  1 : 100,000  จงคํานวณและตอบคําถาม
ตอไปน้ี 
 1.  จํานวนเทาของการยอหรือขยาย 
 2.  ขนาดของแผนที่ใหม ถาแผนที่ตนฉบบัมีขนาด 30 x 30 ซม.  และถาระยะทางจากวัดถึงโรงเรียน   
10  ซม.  จะมีระยะทางเหลอืเทาใดบนแผนที่ใหม 
 3.  พ้ืนที่ของแผนที่ฉบับใหม ถาแผนที่ตนฉบับมีขนาด 900 ตารางซม. (ใชมาตราสวนเปนหลัก) 
  

 1.  จํานวนเทาของการยอหรือขยาย 
   
      
      
 
 
 
 
 

 2. ขนาดของแผนที ่
 สูตร    ระยะทางใหม            =    ระยะทางเดิม  x  จํานวนเทา 
     =    30  x  0.5 
      =    15  ซม. 
  ขนาดแผนที่ใหม           =   15  x  15   ตารางซม. 
  และกรณีระยะทางจากวัดถึงโรงเรียนบนตนฉบับวัดได 
     =  10  ซม. 
      สูตร   ระยะทางใหม            =  ระยะทางเดิม x จํานวนเทา 
     =  10 x 0.5 
 ระยะทางจากวัดถึงโรงเรียน  =  5  ซม. 
 3.  พ้ืนที่ของแผนที่ฉบบัใหม 
 สูตร   พ้ืนที่ใหม =  พ้ืนที่เดิม  x  (จํานวนเทา)2 

     =   900  x  (0.5)2 

 พ้ืนที่ของแผนที่ใหม            =   225  ตารางซม. 
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โจทยขอที่ 1 
 

คําสั่ง   ใหลูกเสือแตละกลุมจัดทําแผนที่ประกอบเข็มทศิ  ในบริเวณที่กําหนดให  โดยกําหนดจุดสัญลักษณลงไปดวย  
กําหนดใหมาตราที่ใชคือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตัง้สํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ คือ 
 

“บริเวณตัง้แตหนาประตูโรงเรียน  ถึง บริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน” 
  

 

โจทยขอที่ 2 
 

คําสั่ง   ใหลูกเสือแตละกลุมจัดทําแผนที่ประกอบเข็มทศิ  ในบริเวณที่กําหนดให  โดยกําหนดจุดสัญลักษณลงไปดวย  
กําหนดใหมาตราที่ใชคือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตัง้สํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ คือ 
 

“ตั้งแตบริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน ถึงอาคาเรียน 1 
  

 

โจทยขอที่ 3 
 

คําสั่ง   ใหลูกเสือแตละกลุมจัดทําแผนที่ประกอบเข็มทศิ  ในบริเวณที่กําหนดให  โดยกําหนดจุดสัญลักษณลงไปดวย  
กําหนดใหมาตราที่ใชคือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตัง้สํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ คือ 
 

“บริเวณอาคารเรียน 1   ถึง บริเวณอาคารเรียน 3” 
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โจทยขอที่ 4 
 

คําสั่ง   ใหลูกเสือแตละกลุมจัดทําแผนที่ประกอบเข็มทศิ  ในบริเวณที่กําหนดให  โดยกําหนดจุดสัญลักษณลงไปดวย  
กําหนดใหมาตราที่ใชคือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตัง้สํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ คือ 
 

“บริเวณตัง้แตอาคารเรียน 2   ถึง บริเวณสระนํ้าโรงเรียน 

 

โจทยขอที่ 5 
 

คําสั่ง   ใหลูกเสือแตละกลุมจัดทําแผนที่ประกอบเข็มทศิ  ในบริเวณที่กําหนดให  โดยกําหนดจุดสัญลักษณลงไปดวย  
กําหนดใหมาตราที่ใชคือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตัง้สํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ คือ 
 

“บริเวณตัง้แตอาคารเรียน 4  ถึง บริเวณโรงอาหาร” 
  

 

โจทยขอที่ 6 
 

คําสั่ง   ใหลูกเสือแตละกลุมจัดทําแผนที่ประกอบเข็มทศิ  ในบริเวณที่กําหนดให  โดยกําหนดจุดสัญลักษณลงไปดวย  
กําหนดใหมาตราที่ใชคือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตัง้สํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ คือ 
 

“บริเวณสนามฟุตบอล  ถึง บริเวณอาคารฝกงาน” 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เร่ือง สมุดสนาม 

คําสั่ง   
1. ใหลูกเสือแตละหมูสํารวจชุมชนที่ลูกเสอืเลือกไวโดยใชเข็มทศิประกอบ 
 2. ใหบันทึกขอมูลลงในสมุดสนามที่แจกให 
 3. นําขอมูลที่บันทึกในสมุดสนามไปจัดทําแผนที่ เพ่ือนําเสนอในสัปดาหตอไป 
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..............................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................ 
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ใบงานที่  2 
เร่ือง  สัญลักษณ 

 
คําสั่ง  ใหลูกเสือแตละหมูชวยกันคิด  นําหัวขอคําตอบทางขวามือใสใน (   )  หนาสัญลักษณทาง
ซายมือ 
 

 
ตามผูนํา 

วิธีการเลน 
1.ใหลูกเสือเขาแถวหนากระดานหรือแถวตอนเรยีงหนึ่ง เลือกหัวหนาคน 

หนึ่งผูเปนหัวหนาจะทํากริยาทาทางตางๆเชน วิง่ เดิน กระโดด หัวเราะรองไหฯลฯ 
2. คนอื่นๆจะตองทําตามทุกอยาง 

การตัดสิน  
  1. ผูที่ไมสามารถทําตามหัวหนาไดตองออกจากการแขงขัน 

2. ผูชนะคอืผูเลนที่อยูในแถวนานทีสุ่ด 
ทําตรงขาม 

วิธีเลน 
1. เลือกผูนํามา 1 คน โดยใหผูนําทําทาตางๆ  
2. ผูเลนคนอ่ืนน้ันจะตองทําตรงกันขามกับที่ผูนําทํา เชนผูนําหัวเราะ-ลูกเสือทุกคน 

ตองรองไหผูนําน่ังลง –ลูกเสอืตองยืนขึ้น ผูนํากาวเทาซาย –ลูกเสือกาวเทาขวาฯลฯการทําจะเร็วขึ้น
ไปเรื่อยๆ 
การตัดสิน 

ลูกเสือที่ทําตามผูนําหรือทําชาจะตองออกจากการแขงขัน หรือเปลี่ยนมาเปนผูนํา 
 
 

มังกรกินหาง 
วิธีเลน 
  1. แบงลูกเสือออกเปน 3-4 แถวจับเอวตอกันเปนแถวคนที่ยืนอยูบนหัวแถวเปนปาก
มังกรพยายามไลจับคนทายแถวของมังกรตัวอ่ืนๆ  

2. ถาแถวใดถกูจับไดก็ตองตอกัน ในที่สดุจะมีแถวเดียวเปนมังกรหางยาวแลวหัว 
มังกรไลจับหางมังกรของตัวเอง 
การตัดสิน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
ลูกสาวกับพอ 

 

  มีพอคนหนึ่งไดไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเตงงานไปกับชาวสวน 
“ลูกสบายดีหรือเปลา ตองการอะไรหรือเปลา”พอถามอยางเปนหวงเปนใย ลูกสาวคนโตจึงตอบวา“ลูก
สบายดีจะพอ ลูกไมไดตองการนอกจากจะอยากใหฝนตกลงมามากๆ เพ่ือที่จะใหพืชผลในสวนจะได
งอกงามดี”เม่ือพอไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็ก พอก็ถามเชนเดียวกันกับทีไ่ดถามลูกสาวคนโตไป 
ลูกสาวคนเล็กซ่ึงไดแตงไปเปนเมียชางปนหมอก็ตอบวา“ลูกสบายดีจะพอจา แคตองการอยางเดียวคือ
อยากใหฝนไมตกลงมาเลย ถามีเเดดออกจาตลอดเวลาก็คงจะดี เพราะหมอดินที่ตากเอาไวก็จะเเหง
เร็วจะพอ” 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา  คนเรามักตองการเเตสิ่งทีเ่ปนผลประโยชนเเกตน 

 
ลาหลายนาย 

 
ลาเม่ือไดทํางานอยูในสวนผลไม ลาก็รูสกึวาตนนั้นตองทํางานหนัก เเละตนนั้นก็ไดกินอาหาร

ไมคุมกับที่ตนทํางานลาจึงไปกราบทูลขอพระอิศวรใหหาเจานายใหใหมใหตน 
พระอิศวรทรงรําคาญจึงสั่งไปอยูกับชางปนหมอลาตองขนดินที่หนักมากเปนระยะทางไกลๆ 

ทุกวันก็ทนไมไหว จึงไดขอรองใหพระอิศวรชวยตนอีกเปนครั้งสุดทาย 
คร้ังน้ีลาไปทํางานที่โรงฟอกหนัง ลาตองทํางานหนักกวาเดิมอีกหลายเทานัก จนลาสํานึกได

วาอยูที่สวนผลไมกับเจานายคนเเรกนั้นก็สบายหนักหนาเม่ือเทียบกับที่น่ี เเละเจาลาขี้เบื่อก็ยังไดรูอีก
ดวยวา อยูที่น่ีถามันทํางานจะตองทํางานจนตายและเมือ่ตายแลวก็จะตองถูกถลกหนังไปฟอกขายตอ
เปนเเนแท 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา  ถารูจักพอเพียงเเละเจียมตน ก็ยอมมีความสุขตลอดไป 

 
แพะกับสิงโต 

 
 สิงโตคํารามใสเเพะวา“ขาพบนํ้าพุนอยนี้กอน ขาตองไดกินน้ําน้ีกอน”เเตเเพะก็รองวา“ขา
ตางหากที่มาพบกอนเจา”เม่ือตกลงกันไมได สิงโตกับเเพะก็กระโจนเขาตอสูกันพัลวัน ทามกลางเเส
งเเดดยามเที่ยงที่รอนอาวทั้งสองฟดกันหมดเเรงนอนกลิ้งเกลือกอยูดวยกันในขณะที่  
ฝูงอีเเรงบินวนเวียนไปมาอยูบนฟาเหนือนํ้าพุนอยเเพะจึงเสนอวาควรจะเเบงกันกินดีกวาสูกันจนตาย
กลายเปน อาหารใหอีเเรง 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา  สองฝายตีกัน ฝายที่สามยอมไดผลประโยชน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  6 พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11 ความตองการของชุมชน                          เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือเห็นความสําคัญของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
2.  เน้ือหา  
 2.1 ชุมชน คือกลุมคนที่อาศัยอยูในละแวกเดียวกัน โดยมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 2.2 สํารวจปญหาของชุมชนและความตองการของชุมชน 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 กระดาษ 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน   

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือในกองสนทนาถึงความหมายของคําวา “ชุมชน”  
 2) ลูกเสือแตละหมูรวมกันพิจารณาถึงปญหาและความตองภายในชมุชนของลูกเสือ ตาม

ใบกิจกรรมที่ไดรับ 
 3) ลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนนําเสนอผลงานการคัดเลือกปญหาและความตองการของ

ชุมชนของหมูตนเอง โดยผูกํากับลูกเสือและลูกเสือในกองรวมกันพิจารณาถึงปญหาของชุมชนอ่ืน 
 4) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือกลับไปเตรียมคิดโครงการพัฒนาชุมชนที่ลูกเสือเลือกไว 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลง 

สามัคคีรวมใจ 
 

     สามัคคีรวมใจ                   เร็วไวชวยกนัทําการงานดวยความสําราญเริงใจ 
    มาชวยกันซิเรว็ไว                  จะไดเสร็จทันใดใครๆก็พากันยกยอง 
 
 

เกม 
 

วิ่งถอยหลงั 
วิธีเลน 

1. แตละหมูเขาแถวตอนลึกที่เสนเริ่ม เสร็จแลวกลบัหลงัหัน ใชมือจับเอวคนที่อยู 
ขางหนาตนเองไวอยาใหหลดุ 
2. เม่ือไดยินสัญญาณใหเริ่มเลน ใหแตละหมูพากันวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดยไมใหมือหลุด 
3. หมูใดถึงที่หมายกอนเปนผูชนะ หมูอ่ืนกลาวคําชมเชย (เยล) ให ผูกํากับอธิบายถึง 

ประโยชนของเกม 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
เร่ืองสํารวจปญหาและความตองการของชุมชน 

 
คําสั่ง ตอนที ่1 
 ใหลูกเสือแตละคนในหมูบอกถึงปญหาและความตองการของชุมชนของตนเองมาอยางนอย 
3 ขอ  โดยใหรองนายหมูเปนผูจดบันทึก 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
คําสั่ง  ตอนที่ 2 
         ใหลูกเสือในหมูรวมกันพิจารณาและอภิปรายเพ่ือคัดเลือกปญหาที่สมาชิกในหมูมีความเห็น
พองตองกันวาเปนปญหาทีลู่กเสือสามารถแกไขได หรือ เปนปญหาที่เรงดวนควรไดรับการแกไข    
มา 1  ปญหา  พรอมเหตุผลประกอบ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
ลูกชาวนากับมรดก 

 
  นานมาแลวมีครอบครัวชาวนาอยูครอบครัวหนึ่ง เมื่อผูท่ีเปนพอตายไปเเลว ลูกชาวนาทั้งสองก็ชวน
กันออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุน เพราะพอไดส่ังเสียเอาไวกอนท่ีจะตายวาทรัพยสมบัติของพออยูในสวนองุน“นอง
ไปขุดตรงนั้นนะ สวนพ่ีจะขุดตรงนี้เอง”ลูกชาวนาท้ังสองชวยกันขุดดินเพ่ือหาสมบัติตามท่ีตางๆในสวนองุนไปจนทั่ว
ท้ังสวนก็ยังไมสามารถหาสมบัติท่ีคิดวาพอจะฝงไวใหเจอไดเเตสวนองุนท่ีถูกขุดถูกพรวนดินจนท่ัวนั้น กลับย่ิงเจริญ
งอกงามดี จนลูกชาวนาสองพ่ีนองสามารถท่ีจะขายองุนจนไดทรัพยสินเงินทองมากมายท้ังสองจึงเพ่ิงรูวาทรัพย
สมบัติท่ีพอท้ิงไวใหเปนมรดกนั้นแทจริงไมใชสมบัติท่ีถูกฝงเอาไว แตจริงๆแลวคืออะไร 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความขยันพากเพียรสามารถกอใหเกิดทรัพย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่ 6 พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาชุมชน               เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
ลูกเสือจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาตามความตองการของชุมชนได 

2.  เน้ือหา  
          จัดทําโครงการพัฒนาชุมชน ตามความตองการของชุมชน โดยใชเวลาไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน   

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

  1)  ผูกํากับลูกเสอืนําลูกเสือในกองสนทนาถึงปญหาของชุมชนที่ลูกเสือไดนําเสนอไว 
    เม่ือสัปดาหที่แลว  
  2) ใหลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนมารับใบกิจกรรม แลวชวยกันระดมความคิดในการ 
    จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาของชุมชนตามหัวเรื่องที่ลูกเสือแตละหมูได 
    นําเสนอไว 
  3) ผูกํากับลูกงานคอยใหคําแนะนําและเสนอแนะแกลูกเสือในกอง พรอมนัดหมาย 
    นําเสนองาน 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 
เพลง 

สามัคคีรวมใจ 
 

สามัคคีรวมใจ                     เร็วไวชวยกันทําการงานดวยความสาํราญเริงใจ 
  มาชวยกันซิเรว็ไว               จะไดเสร็จทันใดใครๆก็พากันยกยอง 
 
 

เกม 
นักโทษแหกคุก 

 วิธีเลน 
    1. แบงลูกเสือเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งเปนนักโทษที่หลบหนี อีกฝายหนึ่งเปนตํารวจ 

2. ขีดวงกลมทําเปนคุก เริม่เลนตํารวจไลจับนักโทษมาเขาคุก แลวมีคนมาเฝา  
3. นักโทษก็สามารถมาชวยเพ่ือนได โดยฉุดออกจากวงกลม การเลนผลัดกัน ใครจับ 

     นักโทษไดมากกวาเปนฝายชนะ ตามกําหนดเวลา 
 

ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงาน 

 
คําสั่ง   จากปญหาและความตองการของชุมชนที่ลูกเสือไดนําเสนอไว  ใหลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมดังน้ี 

1. ใหลูกเสือแตละหมูระดมความคิดเพ่ือจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาของชุมชนตาม
หัวเรื่องที่ลูกเสือแตละหมูไดนําเสนอไว 

2. ใชเวลาในการออกปฏิบัติงานตามโครงการไมนองกวา 10 ชั่วโมง   โดยมี กํานัน / ผูใหญบาน 
/ประธานหมูบาน / เจาอาวาส / ผูนําศาสนา / ผูปกครอง / อบต. / ผูกํากับ / อ่ืนๆ  บุคคลใดบุคคลหน่ึง
เปนผูลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน 

  3. จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน พรอมภาพถาย 
  4. นําเสนอรายงานในกองลูกเสือ ตามเวลาที่นัดหมาย 
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หนังสือรับรองผลการปฏบิัติงาน 
 

โครงการ .................................................................................................. 
ณ ...................................................................................... 

 
คร้ังที่.........      
ลูกเสือ กองที่ .........  หมูที่ .............  ชื่อหมู ......................................................... 
ปฏิบัติงานในวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ............. ตั้งแตเวลา ......................  รวมเปนเวลา ..........ชั่วโมง 
 
งานที่ปฏิบัต ิ
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... 
 
ผลงาน / ความสําเร็จ ที่ไดรับ 
............................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ                                     ผูรับรองผลการปฏิบัติงาน 
                                                                   (.............................................) 
     ตําแหนง .........................................................                                  
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
อีกากระหายนํ้า 

 
 ขณะที่อีกาตัวหน่ึงกําลังบินอยู มันรูสึกกระหายน้ํามาก เ ม่ือมองเห็นเหยือกนํ้าตั้งอยู
ดานลาง จึงรอนลงไปยังจุดหมายเม่ือมองเขาไปในเหยือก พบว า มี นํ้ า อยู เ พี ย ง เ ล็ กน อย  มั น จึ ง
พยายามสอดจงอยปากเขาไปเพ่ือจะด่ืมนํ้า แมไมวาพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดเขาไปถึงกน
เหยือกได  วิธีถัดมา มันพยายามจะคว่ําเหยือก เพ่ือใหนํ้าไหลหกออกมา แตเหยือกน้ันหนักเกินไปใน
ที่สุด มันเหลือบไปเห็นกอนหินใกลๆ กับบริเวณนั้น จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกนํ้าทีละกอน       
จนระดับนํ้าที่กนเหยือกคอยๆ เออขึ้นมา ในที่สุดมันก็ด่ืมนํ้าไดตามที่ตองการ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความขยันพากเพียรสามารถกอใหเกิดทรัพย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 
หนวยที่  6     พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  การรายงานโครงการ    เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
ลูกเสือสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได 

2.  เน้ือหา  
          ประเมินผลการปฏบิัติ จัดทํารูปเลมพรอมภาพประกอบ 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 รายงานโครงการ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน   

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

  1)  ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือแตละหมูเตรียมนําเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน   
    โดยใหตัวแทนหมูออกมาจับฉลากลําดับการรายงาน  
  2) ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือฟงการนําเสนองานของแตละหมู และกลาวชมเชยผล 
    การปฏิบัติงานของทุกหมู 

4.4 ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

รอคอย 
 

            รอฉันรอเธออยูแตไมรูเธออยูหนใด        เธอจะมา  ๆ  เม่ือใด  นัดฉันไวทาํไมไมมา 
             ฉันเปนหวงฉันเปนหวงตัวเธอ             นัดฉันเกอชะเงอคอยหา 
            นัดแลวทําไมไมมา                            ลกูเสือจาอยาชาเร็วหนอย รีบหนอยๆเรงหนอยๆ 
 

 
เกม 

ผูวิเศษ 
 วิธีเลน 
  -เลือกลูกเสือออกมา 3-4 คน สมมุติวาเปนผูวิเศษ เม่ือแตะถูกผูใดแลวคนนั้นจะตองกลายเปน
หินยืนอยูกับที่ สําหรับคนอ่ืนๆ ตองพยายามหนีในเขตที่กําหนดไวอยาใหถูกแตะตัวได 
 การตัดสิน 

1. เม่ือหมดเวลาผูที่ไมถูกแตะใหกลายเปนหิน เปนผูชนะ 
2.การเลนควรแบงเปนหมูหมูใดเหลือผูเลนที่ไมโดนแตะมากเปนทีมชนะ 
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ใบงาน 
แบบฟอรมรายงานโครงการ 

ชื่อโครงการ.................................................................................................................................. 
ชื่อผูรายงาน................................................................................................................................. 
ระยะเวลาดําเนินการ................................................................................................................... 
 
1. สาระสําคัญของโครงการ 
 1.1 ความเปนมาของโครงการ(สภาพปญหาและความจาํเปนที่จะตองดําเนินการโครงการ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 1.3 ขอบขายของโครงการ (สรุปกิจกรรมสําคัญๆ ของโครงการ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. การดําเนินงานโครงการ (บรรยายรายละเอียดของแตละกิจกรรมตามขอบขายของโครงการ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3. ผลการดําเนินงานโครงการ (ผลที่เกิดข้ึนในแตละกิจกรรม เปนไปตามวตัถุประสงคหรือไม 
ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4. สรุปผลและขอเสนอแนะ (สรุปประเด็นสําคัญ และขอเสนอแนะที่เปนขอคนพบ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5. ภาคผนวก (ตัวโครงการ, เอกสารตางๆ, รูปภาพประกอบ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
หมีข้ีโมโห 

 

  หมีตัวหนึ่งนึกทะนงตัวในความแข็งแรงและมีพละกําลังอันมหาศาลของมัน  อยูมาวัน
หน่ึงขณะที่มันกําลังกินอาหารอยูน้ัน  เผอิญมีผึ้งตัวหน่ึงบินผานมา  หมีนึกโมโหที่ถูกกวนใจระหวาง
กิน  มันเลยเอามือตะปบผ้ึงตัวน้ันหวังจะบ้ีใหตาย  ผึ้งจึงตอยเขาทีหน่ึงที่หนาของหมีดวย
สัญชาตญาณการปองกันตัวของมัน  “อุบะ  เจาผึ้งนอย  วอนหาท่ีตายซะแลว  กัดใครไมกัดมากัดขา  
น่ีแนะ” แตยังไมทันที่จะมันจะจัดการอยางไร  ผึ้งตัวน้ันก็บินหนีไปเสียแลว  สรางความแคนใหกับหมี
เปนอยางมาก  มันนึกในใจวามันจะตองแกแคนใหได 

พอกินอาหารเสร็จ  หมีขี้โมโหก็ออกเดินปาตระเวนหารงัผึ้งทันที  พอมันพบมันก็ตรงรี่ 
เขาร้ือรังผึ้งขนาดใหญรังน้ันทันที  ฝูงผึ้งจํานวนมากตกใจก็พากันบนิออกมาจากรังและรุมตอยหมีตัว
น้ันจนไดรับบาดเจ็บแสนสาหัส 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คิดกอนทํา  แตอยาทํากอนคิด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  7 ทักษะชีวติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14 สารพิษปนเปอนในอาหาร    เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ตระหนักถึงอันตรายจากสารพิษที่ปนเปอนในอาหาร ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ 
2. เน้ือหา 
 สารพิษปนเปอนในอาหาร (สารบอแร็กซ  สารฟอรมาลีน  สารฟอกขาว  สารเรงเนื้อแดง 
และสารเมลามีน) 
3. ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3  ใบความรู  
3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 

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

  1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาเก่ียวกับผลเสยีจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิษ 
    ปนเปอน ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ และจัดไดวาเปนการตายผอนสงอยางหนึ่ง 
  2) ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรูและใบงาน มอบหมายใหหมูลูกเสือรวมกันศึกษาใบความรู 
    และอภิปรายประเด็นในใบงาน และสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
  3) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานทีละหมู ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันซักถาม 
    เพ่ือความเขาใจ และสรุป (สารพิษที่ปนเปอนในอาหารมีมากมายหลายชนิด สวน 
    ใหญเกิดจากผูประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคม ลูกเสือในฐานะ 
    ผูใหบริการตามความหมายของ Scout และคติพจนมองไกล จึงควรมองไกล 
    ถึงปญหาที่แทรกซึมในวิถีชีวิตของผูคนชวยเหลือสังคมใหรูเขาใจและตระหนัก 
    ถึงพิษภัย “ผอนสง”เหลาน้ี เพ่ือใหเกิดการปองกันตนเองและปองกันผูอ่ืนไมให 
    เกิดผลเสียตอสขุภาพในระยะยาว) 
  4) ผูกํากับลูกเสอืมอบหมายใหหมูลูกเสือ รวมกันดําเนินการ ตามวิธีการรณรงคที่ได 
    รวมกันคิดไว เพ่ือใหความรูแกลูกเสือกองอ่ืน ๆ และชุมชนในโอกาสวนัสําคัญตาง ๆ 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหขอคิดเห็นในหมูและ

ในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงอันตรายของสารพิษที่ปนเปอนใน
อาหาร 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

เพลง     
ลูกเสือจับมือ 

  จับมือกันไวใหม่ันคง   เพ่ือความยืนยงสามัคคี     
รักกันปรองดองเหมือนนองพ่ี  ผูกความสามัคคีรวมกัน 

  โกรธกันมันรายเปนสิ่งเลว    เปรียบดังเปนเปลวรอนไฟนั่น   
เผาใจใหมีความไหวหวั่น    จับมือยิ้มใหกันเปนสิ่งดี 

 
ใบงาน  

สารพิษปนเปอนในอาหาร 
คําชี้แจง  

1. หมูลูกเสือเลือกหรือจับฉลากเรื่องที่จะศึกษาและวเิคราะหหมูละ 1 เรื่องที่ไมซํ้ากัน โดย
ศึกษาจากใบความรู หรือคนควาจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

1.1  สารบอแร็กซ 
1.2  สารฟอรมาลีน 
1.3  สารเรงเนื้อแดง 
1.4  สารฟอกขาว 
1.5  สารเมลามีน 

2.  อภิปรายหาขอสรุปตามประเด็นตอไปนี้ 
  2.1  สารพิษเหลาน้ีปนเปอนในอาหารไดอยางไร และอาจกอใหเกิดผลเสียอะไรบางตอ
สุขภาพ 
  2.2  มีวิธีปองกัน และแกไขปญหาน้ีอยางไรบาง 

3.  รวมกันคิดวิธีการนําความรูที่ไดรับไปรณรงคเผยแพรใหกับกองลกูเสืออ่ืน และคนใน
ชุมชน  ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เชน การทําโปสเตอร ทําแผนพับ หรือการทําเวป็ไซต เปนตน 

4.  สงตัวแทนนําเสนอตอกองลูกเสือ 
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ใบความรู   
สารพิษปนเปอนในอาหาร 

 
1. เร่ือง สารบอแร็กซ 
 บอแรกซแทจริงคืออะไร 
 บอแรกซ  เปนสารอนินทรียสังเคราะหมีชื่อทางเคมีวา “โซเดียมบอเรท” (Sodium  borate)  
ลักษณะเปนผลึก  ไมมีสี  ไมมีกลิ่น  มีรสขมเล็กนอย  ละลายน้ําไดดี  ชาวบานเรียกวา “นํ้าประสาน
ทอง” หรือ “ผงกรอบ”  ภาษาจีนเรียกวา “เมงแซ” 
 บอแรกซ  เปนสารเคมีที่มีการนํามาใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด  เชน ทําแกว  
ภาชนะเคลือบ  เคร่ืองสําอาง  ยาชุบโลหะ  เปนตน นอกจากนี้ยังใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ
ตาง ๆ เชน  ยากําจัดตะไครนํ้าในสระวายน้ํา  ยาฆาแมลง  ยาฆาเชื้อราเพ่ือการดูแลรักษาเนื้อไม  ยา
ฆาแมลงสําหรับใชตามรอยแตกและชองโหวของอาคารบานเรือน  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  ตึก
สถาบันและอาคารรานคาตาง ๆ เปนตน 
 มีอันตรายแคไหน 
 บอแรกซ  เปนสารที่เปนอันตรายตอสขุภาพ การไดรับในปริมาณนอยๆ เปนประจํา ทําให
เกิดพิษสะสมในรางกายและกรวยไตอักเสบ และอาจเสียชีวติไดถาไดรับสารนีป้ริมาณมากในคราว
เดียว (เด็กถากินเกิน 5 กรัม และผูใหญถากินเกิน15 กรัม)  กระทรวงสาธารณสขุจึงไดออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)  กําหนดใหบอแรกซเปนวัตถุที่หามใชในอาหาร  
 อาการเปนอยางไร 
 อาการของผูที่ไดรับบอแรกซ จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน  ทองเดิน เจ็บในชองทอง กระเพาะ
อาหารและลําไส  อุจจาระเปนเลือดในบางครั้ง  มึนซึม  ปวดศีรษะ นอนไมหลับ เปนผื่นแดง  พุพอง
ตามผิวหนัง และการทํางานของตับและไตถูกทําลาย 
 พบในอาหารประเภทไหน 
 อาหารที่มักตรวจพบบอแรกซ ไดแก แปงกรุบ ลกูชิ้น  ทอดมัน มะมวงดอง ไสกรอกหัวไชโป  
หมูยอ  ผักกาดเค็ม เน้ือสัตวบดสับ  ทบัทิมกรอบ ลอดชอง 
 
2. เร่ือง สารฟอรมาลีน 
 “ฟอรมาลีน และ ฟอรมัลดีไฮด”ทั้งสองตัวน้ีในทางเคมีคือสารตัวเดียวกัน เพียงแตวาเม่ืออยู
ในรูปของสารละลายจะเรียกวา“ฟอรมาลีน”หรือชื่อเรียกที่เราคุนกันดีก็คือนํ้ายาดองศพนั่นเอง สวน 
“ฟอรมัลดีไฮด” มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิปกติ มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ที่มีจําหนายทั่วไปจะอยูในรูป
ของสารละลายชื่อนํ้ายาฟอรมาลีน สารละลายนี้ไมคงสภาพ เม่ือเก็บไวนานโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง
จะกลายเปนกรดฟอรมิก จึงจําเปนตองเตมิสารที่ทําหนาที่ใหคงสภาพ เชน เมทานอล 5 – 15% หรือ
จําหนายในรูปของพาราฟอรมัลดีไฮด 
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 ฟอรมาลินเปนสารตั้งตนสาํหรับผลิตภัณฑหลายชนิด ที่ใชมากคือนําไปทําเม็ดพลาสติกชนิด
ตาง ๆ ใชเปนกาวสําหรับเฟอรนิเจอรไม ใชทําโฟมเพ่ือเปนฉนวน เปนตน 
 ในวงการแพทยใชในการฆาเชื้อโรค เชน ใชดองศพ ใชฉีดเพ่ือกันศพเนา ใชเปนสวนผสมใน
เวชภัณฑ เชน ยาอม นํ้ายาฆาเชื้อโรค เปนตน  
 อันตรายเกิดจากไอของฟอรมัลดีไฮด ทําใหเกิดการระคายเคืองที่ตา จมูก และผิวหนัง อาจ
ทําใหกระจกตาเปนแผลถึงขัน้ตาบอดได ถาสูดดมเขาไปมาก ๆ จะทําใหนํ้าทวมปอดจนหายใจไม
ออก  แนนหนาอก  และเสียชวีิตในที่สดุอาการเหลาน้ีอาจเกิดขึน้หลายช่ัวโมงหลงัจากไดรับสารนี้ โดย
ไมมีอาการเจ็บปวดเลยก็ได หากไดรับปริมาณนอยเปนเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขดัเพราะ
หลอดลมอักเสบปอด  ตับและไตจะเสื่อม 
 อาหารที่พบการปนเปอนสารน้ี ไดแก อาหารประเภทเนื้อสัตว เชน เน้ือหมู เน้ือวัว อาหาร
ทะเล และผักสด ซ่ึงผูคานํามาใสเพ่ือไมใหเกิดการเนาเสียงาย ผูบริโภคจึงควรเลือกซ้ืออาหารเหลาน้ี
อยางระมัดระวัง เชน ไมซ้ือเน้ือหมูที่สดและแดงผิดปกติ  กอนนํามาปรุงควรลางใหสะอาด  
 
3. เร่ือง สารฟอกขาว 
 สารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต  (Sodium  hydrosulfite)  หรือรูจักกันในชื่อ “ผง
ซักมุง” นิยมใชในอุตสาหกรรมฟอกยอมเสนใยไหม แห และอวน  แตพบวาผูคาบางรายนํามาใชฟอก
อาหาร  เพ่ือใหอาหารมีความขาว ดูสดใหมนารับประทาน ซ่ึงเปนอันตรายอยางมากตอสุขภาพ 
 อันตรายตอผูบริโภค 
 การสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะทําใหผิวหนังอักเสบ  เปนผื่นแดงถาบริโภคเขาไปจะทําให
เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัส เชน ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร และลําไส ทําใหเกิดอาการแนน
หนาอก หายใจไมสะดวก ความดันโลหิตต่ํา ปวดทอง ปวดศีรษะ  อาเจียน  อุจจาระรวง  และหากแพ
สารน้ีอยางรุนแรง  จะทําใหถายเปนเลือด  ชัก  ชอก  หมดสติ  หายใจไมออก ไตวาย  และเสียชีวิต
ในที่สุด 
 อาหารที่มักตรวจพบสารฟอกขาว 
 ถั่วงอก  ขิงฝอย  ยอดมะพราว  กระทอน  หนอไมดอง  นํ้าตาลมะพราว  ทุเรียนกวน 
 
4. เร่ือง สารเรงเน้ือแดง  (ซาลบูทามอล) 
 ซาลบูทามอล  เปนสารในกลุมเบตาอะโกนิสต  (b-Agonist) เปนตัวยาสําคัญในการผลิตยา
บรรเทาโรคหอบหืดออกฤทธิ์ในการขยายหลอดลม ชวยใหกลามเน้ือหลอดลมคลายตัว และเพ่ิมการ
สลายไขมันทีส่ะสมในรางกาย เกษตรกรผูเลีย้งหมูนิยมนําสารชนิดน้ีไปผสมในอาหารหมู เพ่ือใหเน้ือหมู
มีปริมาณเนื้อแดงเพ่ิมมากข้ึน เพราะจะทําใหไดราคาดีกวาหมูที่มีชั้นไขมันหนา ๆ 
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 อันตรายจากซาลบูทามอล 
 การบริโภคเน้ือสัตวที่มีสารเรงเนื้อแดงตกคางอยู  อาจทํามีอาการมือส่ัน  กลามเนื้อกระตุก  
ปวดศีรษะ  หัวใจเตนเร็วผิดปกติ  กระวนกระวาย  วิงเวียนศีรษะ  บางรายมีอาการเปนลม  คลื่นไส
อาเจียน  มีอาการทางจิตประสาท  และเปนอันตรายมากตอหญิงมีครรภ ผูที่เปนโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และโรคไธรอยดเปนพิษ 
 
5. เร่ือง สารเมลามีน 
 เมลามีนคืออะไร 
 เมลามีน (Melamine) เปนสารอินทรีย มีชื่อทางเคมีวา 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  มี
ลักษณะเปนผลึกสีขาวละลายน้ําไดเล็กนอย มีไนโตรเจนเปนสวนประกอบสูงถึง 66 % นิยมนํามาใช
เปนสวนประกอบหลักในอุตสาหกรรมพลาสติก เชน โฟมทําความสะอาดพ้ืนผิว, แผนฟอรไมกา, 
กาว, จานชาม, ไวทบอรด และวัตถุกันความรอน เปนตน 
 ในธรรมชาติยังพบสารที่คลายกับเมลามีนคือ Ammeline (แอมมีลีน) Ammelide (แอมมีไลด) 
และ Cyanuric acid (กรดไซยานูริก) สารเหลาน้ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของเมลามีนจนไดเปนแอม
มีไลด และเม่ือแอมมีไลด ถูก oxidize ดวยสารพวก Potassiumpermanganate หรือการตมใหเดือด
จะไดกรดไซยานูริกเกิดขึ้น ซ่ึงใชเปนสารตั้งตนในการทําสารฟอกขาว, สารใหความคงตัว, สารฆา
เชื้อโรคในสระน้ําวายน้ําและใชเปนสวนประกอบในวัตถุเจือปนอาหารสัตว 
 
การปนเปอนเมลามีนในอาหาร 
 ในป 2550 มีรายงานวาพบการปนเปอนของสารเมลามีนในวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหาร
สัตวที่นําเขาจากประเทศจีนซึ่งทําใหสุนัขและแมวจํานวนมากปวยและตายเนื่องจากไตวายและป 
2551 ก็มีรายงานขาววานมผงหรือนมสําเร็จรูปสําหรับทารกที่ผลิตในประเทศจีนมีสารเมลามีน
ปนเปอนซึ่งทําใหมีทารกอยางนอย 4 รายเสียชีวิตเนื่องจากภาวะไตวาย และเจ็บปวยอีกอยางนอย 
54,000 คน จากการสอบสวนพบวาสาเหตุเกิดจากเกษตรกรชาวจีนผูเลี้ยงวัวนมเติมนํ้าลงในน้ํานม
ดิบเพ่ือใหนํ้านมมีปริมาตรเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลใหนํ้านมดิบมีปริมาณโปรตีนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ
บริษัทผูรับซ้ือ ทําใหขายนํ้านมดิบไมได เกษตรกรจึงเติมเมลามีนลงไปใน นํ้านมดิบเพ่ือใหมีปริมาณ
ไนโตรเจนสูงขึ้นและไดมาตรฐานตามที่บริษัทกําหนดเน่ืองจากการตรวจหาปริมาณโปรตีนในอาหาร
จะวัดออกมาในรูปของไนโตรเจน 
 นอกจากน้ีการปลูกพืชอาหารสัตวก็มีการผสมเมลามีนลงในดินเพ่ือเพ่ิมโปรตีน และเรงการ
เจริญเติบโต ผูผลิตอาหารสัตวก็ผสมเมลามีนในอาหารสัตวที่ขายดวย นั่นหมายความวาเมลามีนได
ถูกผสมมาตั้งแตตนทางของหวงโซอาหารกอนจะมาถึงปลายทางที่ผูบริโภค ดังน้ันจึงไมใชแค
ผลิตภัณฑนมเทาน้ันที่เสี่ยงตอสารเมลามีนแตทั้งดิน นํ้า พืชผักหรือเน้ือสัตวก็มีโอกาสปนเปอนสารเม
ลามีนไดเชนกัน    
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 79 
 

 พิษของเมลามีนและกรดไซยานูริก 
 อาการหลักที่เกิดจากการไดรับสารเมลามีน คือความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ พบผลึกเล็กๆ ที่
ไต ปสสาวะมีเลือดปนและมีอาการไตวายนอกจากนี้ยังเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดมะเร็งที่กระเพาะ
ปสสาวะสวนกรดไซยานูริกก็ทําใหเน้ือเยื่อของไตเสียหายเชนกัน และพบวาสารผสมระหวางเมลามีน
และกรดไซยานูริก จะกอใหเกิดผลึกตกคางที่ทอไตมากขึ้นอันเปนสาเหตุของการเกิดภาวะไตวายใน
ที่สุด 
 องคการอนามัยโลกไดกําหนดคาปนเปอนสูงสุดที่รางกายไดรับตอวันโดยไมทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพคือ0.20 มก./นํ้าหนักตัว 1 กก./วันหมายความวา ถาเราหนัก 50 กก. ตองไดรับเม
ลามีนมากกวา 10 มก./วันถึงจะเปนอันตรายและสมมติวานมที่เราด่ืม 1 ลิตรมีเมลามีนปนเปอน 1 
มก.ซ่ึงเราตองด่ืมนมมากกวา 10 ลิตรถึงจะไดรับอันตรายจากเมลามีน 
 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศหามนําเขาผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑอาหารที่มีนม
เปนสวนประกอบที่มีการปนเปอนเมลามีนโดยกําหนดใหนมผงมีเมลามีนปนเปอนไดไมเกิน 1 สวน
ตออาหารลานสวน (ppm) หรือ 1 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารอ่ืนที่มีนมเปน
สวนประกอบจะพบเมลามีนไดไมเกิน 2.5 สวนในอาหารลานสวน ผูฝาฝนประกาศน้ีมีบทลงโทษปรับ 
5,000 บาท ถึง 20,000 บาทและมีโทษจําคุก 6 เดือน ถึง 2 ป 
 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

 
ทําไมยางลบตองอยูบนหัวดินสอ 

 
สุวิทยเปนเด็กชางสงสัย เขามักมีคําถามแปลกๆ ถามพอแม ครู เพ่ือน และคนรูจักเสมอ วัน

หน่ึงขณะที่เรยีนในชั้นเรียน เขาถามคุณครูวา "ทําไมตองมียางลบอยูบนหัวดินสอ"  
“ก็เพราะวา คนเราสามารถทําผิดกันได”   
ลองทวนคําถามอีกคร้ังหน่ึง "ทําไมตองมียางลบอยูบนหัวดินสอ"  
ก็เพราะคนเรามีสิทธ์ิทําผิดกันได                
แตจงจําไววา“เราไมควรใชยางลบหมดกอนดินสอ เพราะน่ันอาจหมายความวาเรา

กําลังทําผิดซ้ํา ๆ จนความผิดน้ันอาจสายเกินแก” สุวิทยขอบคุณคุณครูและนําส่ิงที่ตนได
รับทราบในวนันี้เปนเรื่องเลาใหผูอ่ืนฟงตอไป                
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา จงกลาเผชิญหนากับความผิดพลาดและไมประมาทในการใชชวีิต 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15  คิดเชิงบวก          เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 มีความสามารถในการคิดเชงิบวก 

 
2.  เน้ือหา 
 การคิดเชิงบวกเปนการวิเคราะหหาสิ่งดี ๆ ที่มีอยูในสถานการณที่เกิดขึ้นในชวีิตประจําวัน การ
ฝกคิดเชิงบวกจะชวยใหมองโลกในแงดี มีความหวัง และหาทางออกจากปญหาไดงายขึ้น 
 
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) ผูกํากับลูกเสอืเตรียมการใหอาสาสมัครลูกเสือแสดงบทบาทสมมุตใินกองลูกเสือ 
  ตามสถานการณตอไปน้ี 

    “ผูกํากับลูกเสอืมอบหมายงานใหหมูลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพฐานผจญภัย  
    แตมีลูกเสือวิ่งเลนกันแลวไปชนเพื่อนที่กําลังทํางานอยู ทําใหงานที่ทาํอยูเกิดความ 
    เสียหายขึ้น” 
   2) ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปรายและเพิ่มเติม ใหไดขอสรุปในประเด็น 
    (1) คิดวาลูกเสือที่ถูกชนจะรูสึกอยางไร 
    (2) ความรูสึกเชนนี้เกิดมาจากความคิดอยางไร(เกิดจากความคิดทางลบ เชน ทําไม 
     จึงซวยอยางน้ี เพ่ือนนี่แยจริงรูวาคนทํางานอยูยังจะมาวิ่งแถวนี้อีก ทําตั้งนาน 
     กวาจะไดแคน้ีน่ีไมรูจะตองทําอีกนานแคไหน ฯลฯ เพราะอารมณและความคิด 
     โนมนํากันได  ในทางกลับกันอารมณทางลบก็โนมนําใหเกิดความคดิทางลบ 
     ตามมาไดเชนกัน) 
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   3) ผูกํากับลูกเสอืมอบหมายใหหมูลูกเสือรวมกันปรับความคิดใหม ใหเปนความคิด 
    ทางบวกที่หลากหลายมากที่สุด แลวนําเสนอในกองลูกเสือ (เชน ดีจะไดทําใหมให 
    สวยกวาเดิม ทีหลังเราตองระวังใหมากกวาน้ีฯลฯ) 
   4) สุมใหหมูลูกเสือนําเสนอ 1 หมู หมูที่เหลือใหชวยกนัเพ่ิมเติมในสวนที่ไมซํ้ากัน 

 5) ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น 
    (1) ความคิดทางบวกทําใหผลอยางไรตอตัวลูกเสือ(ทาํใหเกิดอารมณทางบวก  
     ไมโกรธ สามารถแกปญหาดวยเหตผุล จึงไมเกิดความขดัแยงและความรุนแรง 
     ตามมา) 
    (2) ไดขอคิดอะไรบางจากกิจกรรม และจะนําไปใชในชวีิตประจําวันไดอยางไร 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 
5.การประเมินผล 

สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และในกองลูกเสือ 
6.  องคประกอบทักษะชีวิตสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 

เพลง 
ย้ิม 

 

      ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม  ยิ้มมานัยนตาหวานชื่น        
     ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน       สดชื่นอุราอยามัวรอ 
     สดชื่นอุราอยาหนางอ    มายิ้มกันหนอเพ่ือนเอย 

 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ลุงมากับมา 
 

ชายคนหนึ่งชือ่ลุงมา  เลี้ยงมาไวตวัหน่ึง ลุงมามีลูกชายคนหนึ่งอายุครบเกณฑทหารพอดี ลูก
ชายมีหนาที่เลี้ยงมาตัวน้ี 
 วันหนึ่ง  ปรากฎวามาตัวน้ีหายไป ทําใหลุงมาเศราโศกเสียใจมาก เพราะกวาจะซ้ือมาตัวน้ีได
ตองใชเวลานานในการสะสมเงิน แมวาชาวบานจะชวยกันปลอบใจใหคลายทุกข แตลุงมาก็ยังทําใจ
ไมได...ยังคงเสียใจเหมือนเดิม 
 แตแลว  รุงขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปรากฏวามาตัวที่หายไปไดกลับมา แถมยังพามาปามาอีก 4 ตัว
ดวย ทําใหลุงมาดีใจมาก นอกจากจะไดมาคืนมาแลวยงัไดมามาเปลา ๆ โดยไมตองซื้อถึง 4 ตวั 
 ลุงมาดีใจอยูไมนาน ก็ปรากฏวมาปาตวัหน่ึงที่ลุงมาไดมาเปลาๆน้ีไดเตะลูกชายของลุงมาจน
ลูกชายขาเปทําใหลุงมาตองเสียใจมากอีกคร้ังหน่ึง ชาวบานก็เขามาชวยกันปลอบใจอีก 
 หลายวันตอมา มีการเกณฑทหาร ชายหนุมที่อยูหมูบานเดียวกบัลุงมาถูกเกณฑทหารหมด
ทุกคน ยกเวนลูกชายของลุงมาเน่ืองจากขาเป และภายหลังชายหนุมที่ถูกเกณฑทหารไดตายใน
สนามรบหมดทุกคน ถือวาเปนโชคดีของลุงมาที่ลูกชายแมจะขาเปแตก็ยังมีชีวติอยู ชาวบานตางก็มา
แสดงความดีใจกับลุงมา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เม่ือยังมีลมหายใจก็จงอยาทอแทในชีวติ จงใชสติกําหนดรูไวเสมอวา “เม่ือเรา 
         ประสบโชคราย ก็ไมควรเสียใจมากนักเพราะโชคดีอาจตามมาในไมชา  
         จงสูตอไป” 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หนวยที่  7 ทักษะชีวติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16 การแสดงความชื่นชมและการใหกําลังใจ      เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 มีความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือแสดงความชื่นชมและใหกําลังใจเพื่อน 

2.  เน้ือหา 
 การส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญที่สุด ในการสรางและรกัษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ทักษะการ
สื่อสารเพ่ือแสดงความชื่นชมและใหกําลังใจผูอ่ืน จึงเปนทักษะจําเปนอีกอยางหนึ่งที่ลูกเสือควรฝกฝน 
3. ส่ือการเรียนรู  
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ใบความรู เรื่อง ทักษะการแสดงความชื่นชม และใหกําลังใจ  
  3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

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

 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1)  ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาในกองลูกเสือถึงความหมายของ “การแสดงความชื่นชม  
  และการใหกําลังใจ” (การแสดงความชื่นชมในสิ่งดี ๆ ของเพ่ือน แมเพียงเล็กนอย  
 เปนการเสริมความเชื่อม่ัน และสรางแรงบันดาลใจใหกับเพ่ือนที่เขาจะมุงม่ันรักษา 

สิ่งดีๆน้ันไว และพยายามทําใหดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การใหกําลังใจเม่ือเพ่ือนเกิด
ความทอก็จะชวยเสริมแรงใหเขามีพลังที่จะสูกับอุปสรรคตอไปเชนกัน) 

 2) ผูกํากับลูกเสอืแจกใบความรูเรื่อง“ทักษะการแสดงความชื่นชม และใหกําลังใจ” ให 
  ลูกเสือแตละหมูรวมกันคิดประโยคคําพูด เพ่ือใหกําลังใจเพื่อน ในสถานการณ  
  “เพ่ือนประสบอุบัติเหตขุาหัก นอนปวยอยูโรงพยาบาล และลูกเสือไปเยี่ยม” 
 3) ลูกเสอืแสดงบทบาทสมมุติทีละหมู ผูกํากับและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันวิเคราะห 
  ความถูกตอง ของขั้นตอนทักษะการใหกําลังใจ และชวยเสนอแนะการแกไข จนครบ 
  ทุกหมู 
 4) ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือ รวมกันสรุปขอคิดที่ไดและการนําไปใช 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมู และ
กองลูกเสือ 
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6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ เขาใจตนเอง เขาใจเห็นใจผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
 เพลง 

กําลังใจ 
  ในยามที่ทอแท ขอเพียงแคคนหนึ่งจะคิดถึงและคอยหวงใย 

  ในยามที่ชีวติหมนหมองรองใหขอเพียงมีใครปลอบใจสกัคน 
  ในวันที่โลกราง ความหวังใหวาดมันขาดมันหาย ใครจะชวยเติม 
  เพ่ิมพลังใจ ใหฉันไดเริ่มตอสูอีกคร้ังบนหนทางไกล 
  กําลังใจจากใครหนอขอเปนทานใหฝนใหใฝ 
  ใหชีวติไดมีแรงใจ ใหดวงใจลุกโชนความหวัง 
  กําลังใจจากใครหนอขอเปนทานใหฉันไดไหม 
  ด่ังหยาดฝนบนฟากฟาไกลที่หยาดรินสูผืนดินแหงผาก 

 
ใบความรู  

ทักษะการแสดงความชืน่ชมและใหกําลังใจ 
 

 การแสดงความชื่นชม และใหกําลังใจ เปนการสื่อสารทางบวกอยางหน่ึง การแสดงความชื่นชม
ในสิ่งดีของเพื่อน แมเพียงเล็กนอย จะชวยเสริมความเชื่อม่ันใหแกเพ่ือน และสรางแรงบันดาลใจใหเขา
มุงม่ันที่จะรักษาสิ่งดี ๆน้ันไว และพยายามทําใหดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การใหกําลังใจเมื่อเพ่ือนเกิดความ
ทอแท ก็จะชวยเสริมแรงใหเขามีพลังที่จะสูกับอุปสรรคตอไปเชนกัน 

 
ทบทวนองคประกอบของการสื่อสารทางบวก 

 1. เปนการสื่อสารซ่ึงเริ่มตนจากตัวเราโดยสื่อความคิด ความรูสึก และความตองการของตนเอง 
2. ใชภาษาพดู นํ้าเสียง ไพเราะ พูดดวยเหตุผล และถกูกาลเทศะ                                                          

 3. แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม                                                                                         
 4.  สรางความรูสึกที่ดีตออีกฝายเชน การใหเกียรติ ใหความสําคัญ แสดงความเปนหวง ให
กําลังใจ ถามความคิดเห็น ฯลฯ 

ผลของการสื่อสารทางบวก  จะทําใหเกิดความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น เกิดความรูสึกดีๆ ตอกัน
ทําใหมองอะไรเปนบวกไปหมด อยากทําดีตอกันมากยิ่งขึ้น ละทฐิิและใหอภัยกันงายขึ้น 
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 ข้ันตอนการแสดงความชื่นชม 
 1. บอกความรูสึกของตนเองอยางจริงใจ ทั้งคําพูด ทาทางและนํ้าเสยีง 

 2. ระบุสิ่งดี ๆ ของเพ่ือนที่เราสังเกตได ตามความเปนจริง 

 ตัวอยางการชืน่ชมเพ่ือนในเรื่องตางๆ 
  @ ชื่นชมความตรงตอเวลา   : มีนัดกับนายนี่ ไมเคยผิดหวังเลย ตรงเวลาเปะทุกคร้ัง 
  @ชื่นชมในการเปนคนที่มีความรับผิดชอบในการทํางาน: นายเปนคนรับผิดชอบดีมาก ๆ 

ตองยกนิ้วใหเลย 
  @ ชื่นชมที่เขาเปนคนมีอัธยาศัยดี: ทําไมนายชางดีอยางน้ี 
  @ชื่นชมที่เขาชอบชวยเหลอืเพ่ือนฝูง:  พวกเราโชคดีทีมี่เพ่ือนอยางนาย 
  @ชื่นชมที่เขาที่เรียนดี ไดรางวัล รองเพลงเพราะ ฯลฯ  : ยินดีดวย นายเกงมาก 

 
  ข้ันตอนการใหกําลังใจ 

1. สะทอนความรูสึกของเพ่ือนที่เราสังเกตไดในขณะนัน้  เพ่ือใหเขารูวาเราเขาใจและเห็นใจเขา 
ดูเธอ/เธอคง ------(ความรูสกึที่เราสังเกตเห็น) +/- ที่---(ปญหาที่เกิดขึน้) 

2. สํารวจสิ่งดีที่เขามีอยู ที่จะชวยใหเขารูสึกมีความหวงัและกําลังใจมากขึ้น 
3. เสริมความเชื่อม่ันในความสามารถของเขา เชน แสดงความชื่นชมที่เขาเขมแข็งตอสู

อุปสรรค แกปญหา ฯลฯ 
 
ตัวอยาง  
สถานการณ : เพ่ือนสอบไมผาน  

1. เธอคงเสียใจ ที่ผลสอบออกมาอยางน้ี 

2. แลวเธอคิดจะทําอยางไรตอไป....   / มีอะไรที่จะชวยเธอไดบาง....... 

3. ฉันดีใจที่เธอเขมแข็ง หาทางออกไดแลว สูตอนะเพ่ือน ฉันจะคอยเอาใจชวย  
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ชีวติที่หายไป 

 เด็กหนุมคนหนึ่งเปนคนเรียนเกงมากไดทุนไปเรียนที่อเมริกาจนจบด็อกเตอรจึงกลับมาเยี่ยม
บานบานของเขาอยูอีกฟากหน่ึงของทะเลสาบตองนั่งเรอืแจวขามไปใชเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง...
ระหวางอยูในเรือก็พูดคุยกัคนแจวเรือจาง 
 
ชายหนุม :  เรือที่ติดเคร่ืองยนต...ไมมีเหรอ...ลุง... ?  
คนแจวเรือจาง  : ไมมีหรอกหลาน...ที่น่ีมันบานนอก...มันหางไกลความเจริญ...มีแตเรือแจว... 
ชายหนุม  : โอ...ลาสมัยมากเลยนะลุงที่อเมริกาเขาใชเคร่ืองบินกันแลวลุง...ลุงยังมาน่ังแจวเรืออยูอีก 
ไปสงผมฝงโนน...เอาเทาไร...ลุง... ?  
คนแจวเรือจาง : 80 บาท... 
ชายหนุม :  OK ... ไปเลยลุง... 
 ในขณะทีลุ่งแจวเรือหนุมนักเรียนนอกก็เลาเรื่องความทันสมัยความกาวหนาของอเมริกาให
ลุงฟง...เมืองไทย...เม่ือเทียบกับอเมริกาแลว...ลาสมัยมากไมรูคนไทยอยูกันไดยังไง... ?  
ชายหนุม : ลุง...ลุงใชคอมพิวเตอร...ใชอินเตอรเน็ต...เปนไหม... ?  
คนแจวเรือจาง :  ลุงไมรูจักหรอก...ใชไมเปน... 
ชายหนุม  : โอโฮ...ลุงไมรูเรื่องนี้นะ....ชีวิตลุงหายไปแลว... 25 %... รูม๊ัย แลวลุงรูไหมวา...เศรษฐกิจ 
ของโลก...ตอนนี้เปนยังไง... ?  
คนแจวเรือจาง :  ลุงไมรูหรอก... 
ชายหนุม :  ลงุไมรูเรื่องนี้นะ...ชีวิตของลงุหายไป... 50 % แลว แลวรูเรื่องนโยบายการคาโลกไหม... 
ลุง... ? ลุง...ลุงรูเรื่องดาวเทียมไหม...ลุง... ? 
คนแจวเรือจาง : ลุงไมรูหรอก...หลานเอย...ชีวิตของลงุ...ลุงรูอยูอยางเดียว...วาจะทํายังไง...ถึงจะ 
แจวเรือใหถึงฝงโนน... 
ชายหนุม : ถาลุงไมรูเรื่องนี้...ชีวิตของลุง...หายไปแลว... 75 %  
ขณะน้ัน เกิดลมพายุพัดมาอยางแรง...คลื่นลูกใหญมาก...ทองฟามืดคร้ึม... 
คนแจวเรือจาง :  น่ีพอหนุม...เรียนหนังสือมาเยอะ...จบดอกเตอรจากตางประเทศ...ลุงอยากถาม 
อะไรสักหนอยไดไหม 
ชายหนุม :  ได...จะถามอะไรหรือลุง... ?  
คนแจวเรือจาง : เอ็งวายน้ําเปนไหม... ?  
ชายหนุม :  ไมเปนจะ...ลุง.... 
คนแจวเรือจาง : ชีวติของเอ็ง...กําลังจะหายไป 100 % ... แลวพอหนุม... 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   ความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  7 ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่   17 คนดีรอบตัวฉัน                เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 รูจักและเห็นคณุคาตนเอง 
2.  เน้ือหา 
 การรูจักตนเอง มองเห็นคุณคาของความดีในตนเอง เพ่ือเสริมสรางกําลังใจในการทําความดี
และสงเสิมใหมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึน้ 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน  
4.  กิจกรรม 

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

   (1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง ผลดักันเลาเรื่องคนใกลชิดทีต่นเองรัก เคารพ และผูกพัน  
    คนละ 1 เร่ืองพรอมกับบอกวาตนเองไดรับแบบอยางหรือเรียนรูสิ่งดี ๆ อะไรบาง 
    จากคนผูน้ัน  
   (2) นายหมู ใหทุกคนโหวตวาเรื่องของใครที่นาจะใชเปนตัวแทนของหมูได   
    แลวนําไปเลาในกองลูกเสือในครั้งตอไป 

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

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

(1) ตัวแทนหมูลูกเสือ เลาใหกองลูกเสือฟง ทีละหมู 
 (2) ผูกํากับลกูเสือนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น 

 -  ลูกเสือไดขอคดิอะไรบางจากกิจกรรม (ทุกคนลวนมีความดีอยูในตวั เพราะ 
 ไดรับแบบอยางและเรียนรูสิ่งดี ๆ จากคนที่เรารัก เคารพ และผูกพัน) 
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 -  ในทางกลับกัน สําหรับแบบอยางที่ไมดีในสังคม ลูกเสือคิดวาควรทําอยางไร  
 (ไมยอมรับ ไมยกยอง และไมเอาแบบอยาง)  
(3)  ลูกเสือจะนําไปปฏิบตัิในชวีติประจําวันอยางไร 

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

 
5.  การประเมินผล 

 สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และในกองลูกเสื 
 
6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

ศึกบางระจัน 
 

ศึกบางระจันจําใหม่ันพ่ีนองชาติไทย       เกียรติประวตัิสรางไวแดชนชาติไทยรุนหลัง 
แมชีวิตยอมอุทิศคราชาติอับปาง                     เลือดไทยตองมาไหลหลั่งทาทั่วพ้ืนแผนดินไทย 
ไทยคงเปนไทยมิใชชาตเิปนเชลย                    ไทยมิเคยถอยรนชนชาติศตัร ู
บางระจันแมสิ้นอาวุธจะสู                         สองดาบฟาดฟนศัตรูสูจนชพีตนมลาย 
ตัวตายดีกวาชาติตาย                          เพียงเลือดหยาดสุดทายขอใหไทยคงอยู 
แดนทองของไทยมิใชศัตร ู                        แมใครรุกรานตองสู เพ่ือกูแหลมถิ่นไทยงาม 
 
เกม 

หาคู 
 
วิธีเลน  1. ลูกเสือเขาแถวเปนวงกลม 2 วงซอนกัน หันหนาเขาหากันแลวจําไววาคูของตนคือใคร 
 2. วงกลมทั้งสองทําขวาหันแลวเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง ( เปดเพลงวทิยหุรือให
ลูกเสือรองเพลงงายๆ  ตามที่ผูกํากับกําหนด ) 
 3. เม่ือผูกํากับเปานกหวีด ใหลูกเสือเขาหาคูของตนเองเม่ือเจอแลวใหจับมือน่ังลงคูที่หาคูได
ชาที่สุดจะตองออกจากการแขงขันเสร็จแลวเริ่มใหม 
การตัดสิน  คูที่เหลือเปนคูสุดทายจะเปนผูชนะ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ลูกนก 

 
ลูกนกอยูคูหน่ึงอาศัยอยูในรังบนตนไม  ซ่ึงอยูตรงกลางระหวางสํานักพระฤๅษีกับหมูบานโจร 

พอแมนกตองคอยหาอาหารมาปอนทุกวนั 
คืนหนึ่งมีพายุแรงพัดเอาลูกนกทั้งสองตองพลัดพรากจากกัน นกตัวหน่ึงตกลงไปอยูในสํานัก

พระฤๅษีก็ไดรับการอบรม สั่งสอนฝกฝนแตในทางดี พูดจาไพเราะ มีจิตใจมั่นคง โอบออมอารีตอ
เพ่ือนบาน สวนลูกนกอีกตัวหน่ึงถูกพายุพัดตกลงไปในบานโจร ก็ไดรับการอบรมแนะนําตัวในทาง
โจร เชน ลักขโมย พูดจาหยาบคาย ปากจัด มีจิตใจดุราย อาฆาตพยาบาท เปนตน 

วันหนึ่ง  พระราชาองคหน่ึงเดินหลงทางเขามานอนหลับอยูใตตนไมในแดนโจร นกตัวที่อยู
กับโจรก็พูดขึ้นวา “เออ! ดีแลว วันนี้มีคนมานอนหลับอยูในถิ่นเรา เราตองฆาเสียใหตาย” พระราชาได
ยินก็ตกใจ รีบหนีผานไปทางสํานักพระฤๅษี นกตัวที่อยูกับพระฤๅษีก็ออกมาทักทายวา “เชิญ 
พักผอน ด่ืมนํ้าและหลับนอนที่น่ีได ยินดีตอนรับเจาคะ” 

พระราชาจึงเขาไปนอนหลับใตตนไมใกลๆกับสํานักพระฤๅษี เม่ือตื่นขึ้นมาก็คิดในใจวา “นก
สองตัวน้ีมีนิสัยแตกตางกันมากจริงๆ ตัวหน่ึงใจราย แตอีกตัวหน่ึงใจดี” แลวพระราชาก็เขาไปหาพระ
ฤๅษี เพ่ือขอนกที่พระฤๅษีเลี้ยงไว พระราชาไดนํานกผูมีอัธยาศัยดีตัวน้ีไปเลี้ยงไวในพระราชวัง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา สิ่งแวดลอมดีจะทําใหชีวิตรุงโรจน สวนสิ่งแวดลอมเลวจะทําใหชีวิตอับเฉา 

 
 

ชีวติตองฝกฝนและพัฒนาอยูเสมอ 
 

 ในประวตัิบคุคลสําคัญและประวตัิศาสตรของชาติที่เจรญิทั้งหลาย จะเห็นวามนุษยพัฒนาขึ้น
จากการแกปญหา และเขมแข็งขึ้นจากการเผชิญความทุกขยากทั้งน้ัน  
 คนที่อยูสุขสบาย ไมเคยตองสู หรือแกปญหา ไมไดใชความคิด หลงอยูในความเพลิดเพลิน 
ไมมีคนสอนที่ดี ไมมีกัลยาณมิตรคอยเตอืน ไมมีแบบฝกหัดชีวติใหทําจึงเจริญไดยาก  
 ดังน้ัน เม่ือเจออะไรที่ไมพึงปราถนาบอกตัวเองวา น่ีคือเคร่ืองมือฝกฝนพัฒนาตัวเรา เราจะใช
มันใหเปนประโยชน คนใดเอาชนะ ผานอุปสรรค ผานเหตุการณ ผานมรสุมชีวิตไปไดดวยดี คนนั้นจะ
เปนผูแกรงกลา และมีชีวติทีพั่ฒนา 
 ปญหาน้ันเปลีย่นพยัญชนะตัวเดียวก็กลายเปนปญญา คนฉลาดจึงเปลี่ยนปญหาใหเปน
ปญญา คนทีป่ญญางอกงามลวนพัฒนามาจากการคิดแกปญหาทั้งสิ้น  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ปญหาก็เปนที่มาของปญญา ความทุกขและอุปสรรคเปนเคร่ืองมือพัฒนาชีวิต 
     ใหกาวหนา  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หนวยที่  6      ทักษะชีวติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18   เปาหมายชีวติ                เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 มีแนวทางในการตั้งเปาหมายในชีวติ 
2.  เน้ือหา 
 เปาหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสําเร็จของตนเองที่ไดวางไว และหาทางทําให
ไดตามเปาหมายดวยวิริยะอุตสาหะและความถูกตอง  เปาหมายในชีวิตมักไดแรงบันดาลใจมาจาก
บุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบความรู  
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

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

(1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงความหมายของ “เปาหมายชีวิต”  
 (2) ผูกํากับลกูเสือใหหมูลูกเสือน่ังลอมวง ผลัดกันเลาเร่ือง “บุคคลในอุดมคติ”  
  ที่ตนเองเคารพ ศรัทธา และอยากจะดําเนินชีวติตามแบบอยางคนผูน้ัน  
  พรอมบอกวาที่ชอบเพราะคุณสมบัติอะไรบาง และไดตั้งเปาหมายชวีิตของ 
  ตนเองอยางไร 
 (3) นายหมูใหทุกคนโหวตวา เรื่องของใครที่ควรจะใชเปนตัวแทนของหมู ใหเจาของ 
  เรื่องเปนตัวแทนหมูนําไปเลาในกองลูกเสือในครั้งตอไป 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 

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

(1) ตัวแทนหมูเลาใหกองลกูเสือฟง ทีละหมู 
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 (2) ผูกํากับนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น 
  - คนที่เราเคารพ ศรัทธาสวนใหญแลว เปนคนอยางไร (ใจดีมีเมตตา เสียสละ  
   รับผิดชอบ เกง ฯลฯ)  

      - การมีเปาหมายชีวิตเปนประโยชนตอลูกเสืออยางไร 
  - ไดขอคิดอะไรบางจากกิจกรรม และจะนําไปปฏิบตัิในชีวติประจําวันอยางไร 

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

5.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และในกองลูกเสือ 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
ใกลเขาไปอีกนิด 

  ใกลเขาไปอีกนิด ชิดๆเขาไปอีกหนอย สวรรคนอยๆอยูมในวงฟอนรํา 
  รูปหลอขอเชญิมาเลน เน้ือเย็นขอเชิญมารํา มองมานัยตาหวานฉ่ํา )ซํ้า(  
  โคงแลวไมรําเสียแลวน่ีเอย สุขสราญนานมาเจอ 
  พบเธอในวงฟอนรํา ไดแตแลมอง นวลนองนัยตาหวานฉ่ํา 
  วันน้ีมาพบงามงอน พ่ีอยากจะตอนออกไปฟอนรํา )ซํ้า(  
 
เกม  

วิ่งอลวน 

 วิธีเลน  ลูกเสือทุกคนนั่งเปนวงกลมมือกอดอก  แตละคนหางกัน  1  ชวงแขน  เลือกลูกเสือ
ออกมาสองคน  คนหนึ่งเปนคนไล  อีกคนหน่ึงเปนคนหนีเริ่มการเลนคนไลตองวิง่ไลจับคนหนใีห
ได  การหนีจะอยูภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหวางผูที่น่ังอยู  เม่ือไมตองการหนีใหวิ่งไปน่ัง
ขางหนาผูที่น่ังอยูรอบวงกลมคนใดคนหนึ่งผูที่ถูกคนหนีน่ังขางหนาจะกลายเปนผูไลทันท ี คนไลเดิม
จะกลายเปนคนหนีตอไป 
 การตัดสิน ลกูเสือที่เปนคนหนีคนใด  ถูกจับไดตองออกจากการแขงขัน เลือกลูกเสือคนใหม
ขึ้นมาแทนคนหนีตอไป 
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ใบความรู 
เปาหมายชีวติ 

 เปาหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสําเร็จของตนเองที่ไดวางไว และหาทางทําให
ไดตามเปาหมายดวยวิริยะอุตสาหะและความถูกตอง  คลายกับการเห็นภาพจ๊ิกซอที่เสร็จสมบูรณแลว
ทีน้ีก็ขึ้นกับวิธีการของแตละคนวาจะทําอยางไรใหจ๊ิกซอแตละตัวมาตอกันใหเกิดเปนภาพนั้นขึ้นมา
เปาหมายในชีวิตมักไดแรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา 

 แตถาเราไมมีภาพหรือไมมีเปาหมายอะไรจะเกิดขึ้น? บางคนอาจจะคิดวาฉันก็มีชีวิตของฉัน
ไปเรื่อยๆไมไดรบกวนใครไมทําใหใครเดือดรอนฉันก็มีความสุขดีแลวคุณคาของคุณจะอยูที่ไหน? 

 การมีเปาหมายในชีวิตคือคําตอบวาเรามีชีวิตอยูเพ่ืออะไรเพื่อใครและอยูอยางไรชีวิตเปรียบ
เหมือนกับการเดินทางและนักเดินทางที่ชาญฉลาดยอมมีเปาหมายในการเดินทางเสมอเขาจะไม
สูญเสียเวลาขางทางเพราะจะทําใหเขาไปถึงจุดหมายชาลงการเดินทางของชีวิตไมไดราบเรียบและ
สวยงาม เหมือนโรยดวยกลีบกุหลาบเสมอไปในระหวางทางสิ่งที่ไมคาดคิดอาจเกิดขึ้นไดเสมอปญหา
และอุปสรรคเปนแขกที่ไมไดรับเชิญใหมาเย่ียมเยียนเรามาเพื่อทดสอบเรามาทําใหเราเหนื่อยลาทอแท
สิ้นหวังหมดแรงหมดกําลังใจที่จะเดินตอไปและทําใหจุดหมายปลายทางนั้นยาวไกลออกไป อะไรคื อ
สิ่งจําเปนสําหรับนักเดินทางที่จะเอาชนะแขกที่ไมไดรับเชิญเหลาน้ีคําตอบคือความมุงม่ันและความ
สมํ่าเสมอแมวาเราจะเจอกับอุปสรรคขวากหนามและปญหามากมายเปนมรสุมของชีวิตก็วาได เราก็
สามารถที่จะไปถึงเปาหมายไดในที่สุดซ่ึงมันอาจจะลาชาไปบางก็ไมใชสิ่งสําคัญเพราะเราทําดีที่สุด
แลว 

การพักผอนเหมือนกับการชารตแบตเตอรี่ใหเต็มเปนการชารตทั้งพลังกายและพลังใจใน
ระหวางทางที่เดินเราพบปะคนมากมายบางคนก็เดินไปทางเดียวกับเราบางคนก็เดินสวนทางกับเรา
ถาการเดินทางของเราเต็มไปดวยความสนุกสนานและรอยยิ้มแมวาจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามเราจะ
เปนผูสรางแรงบันดาลใจใหคนอ่ืนเดินตามโดยไมรูตัวบางคนอาจจะยึดเอาคติประจําใจของเราไปใชใน
การดําเนินชีวิตหรือใหเราเปนแมแบบเพราะพวกเขาไดเห็นแลววาความสําเร็จจะมาอยูเบื้องหนาได
อยางไร? 

ความมุงม่ันและความสม่ําเสมอคือหัวใจที่จะนําไปสูความสําเร็จ 
ที่มา :  http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ขอคิดจากถังนํ้าสองใบ 

 
ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ําสองใบไวบนบาเพ่ือไปตักนํ้าที่ริมลําธารถังน้ําใบหนึ่งมีรอยแตก 

ในขณะที่อีกใบหน่ึงไรรอยตําหนิและสามารถบรรจุนํ้ากลับมาไดเต็มถัง...แตดวยระยะทางอันยาวไกล
จากลําธารกลับสูบาน....จึงทําใหนํ้าที่อยูในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยูเพียงคร่ึงเดียว 
 เหตุการณทั้งหมดนี้ดําเนินมาเปนเวลา 2 ปเต็มที่คนตักนํ้าสามารถตักนํ้ากลับมาบานไดหน่ึง
ถังครึ่งซ่ึงแนนอนวาถังนํ้าใบที่ไมมีตําหนิจะรูสึกภาคภูมิใจในผลงานเปนอยางยิ่งขณะเดียวกันถังนํ้าที่
มีรอยแตกก็รูสึกอับอายตอความบกพรองของตัวเองมันรูสึกโศกเศรากับการที่มันสามารถทําหนาที่ได
เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงคที่มันถูกสรางขึ้นมา2 ปกับความลมเหลวอันขมขื่นของถังน้ําที่มีรอย
แตก!!  

วันหนึ่งที่ขางลําธาร มันจึงพูดกับคนตักนํ้าวา "ขารูสึกอับอายที่รอยแตกของขาที่ทําใหนํ้าที่
อยูขางในไหลออกมาตลอดเสนทางที่กลับไปยังบานของทาน"คนตักนํ้าตอบวา "เจาเคยสังเกตหรือไม
วามีดอกไมเบงบานอยูตลอดเสนทางที่ตัวเจาผานไป แตกลับไมมีดอกไมอยูเลยในอีกดานหนึ่งเพราะ
ขารูวาเจามีรอยแตกอยูขาจึงไดหวานเมล็ดพันธุดอกไมลงขางทางเดินดานของเจาและทุกวันที่เราเดิน
กลับเจาก็เปนผูรดน้ําใหกับเมล็ดพันธุเหลาน้ันเปนเวลา 2 ป ที่ขาสามารถที่จะเก็บดอกไมสวย ๆ 
เหลาน้ันกลับมาแตงโตะกินขาวถาหากปราศจากเจาที่เปนเจาแบบนี้แลวเราก็คงไมมีดอกไมที่
สวยงามเชนนี้" 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนเรายอมมีขอบกพรองที่เปนเอกลักษณของตนเอง ซ่ึงอาจชวยทําใหการอยู 
     รวมกันของเรานาสนใจ และกลายเปนบําเหน็จรางวัลของชีวิตไดสิ่งทีต่องทําก็ 
     เพียงแคยอมรับคนแตละคนในแบบที่เขาเปนและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขา 
     เทาน้ัน 
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ขาวราย-ขาวดี 
 

บริษัทผลิตรองเทาที่ประสบความสําเร็จมากบริษัทหน่ึงฝายบริหารไดประชุมกันและพิจารณา
ที่จะเปดตลาดในทวีปแอฟริกา จึงสงพนักงานขายอันดับ 1ไปยังแอฟริกาเพ่ือทําการศึกษาศักยภาพ
ของตลาด เม่ือไปถึงแอฟริกาเซลลแมนสังเกตวาชาวแอฟริกัน สวนมากเดินดวยเทาเปลาเขาจึงสง
ขาวกลับไปวา “ขาวราย ที่น่ีไมมีใครสวมรองเทาเลย”และก็สงรายงานตามไปอีกวา ไมมีตลาดรองเทา
ในทวีปแอฟริกาน้ี 

ฝายบริหารพิจารณาวา ควรจะหาขอมูลเปนครั้งที่ 2 เพ่ือใหแนใจ  จึงตัดสินใจที่จะสงเซลล
แมนอีกคนหน่ึงไปเพ่ือประเมินตลาดแหงนี้ พนักงานขายคนที่ 2 เม่ือไปถึงแอฟริกาก็มีความตื่นเตน
มาก และสงขาวกลับมาทันทีดวยขอความวา “ขาวดีไมมีใครที่น่ีใสรองเทาเลย” เขารีบเดินทางกลับ
และรายงานแกฝายบริหารวา “สุภาพบุรุษทั้งหลาย เรากําลังจะรวยเพราะมีตลาดใหญมากใน
แอฟริกา และสิ่งสําคัญที่เราตองทําคือใหการศึกษาแกชาวแอฟริกันวาประโยชนและความสําคัญของ
การใสรองเทาคืออะไร” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ในทุกๆเร่ืองราว และทุกๆเหตุการณจะมีทั้งดานบวกและดานลบเราสามารถ 
       จะมองวา แกวใบหนึ่งมีนํ้าอยูคร่ึงหน่ึงหรือวางเปลาอยูคร่ึงหน่ึงและมองเห็น  
       รูโดนัทหรือตัวโดนัทเราเลือกไดที่จะมองแบบใด แตที่สําคัญก็คือทางเลือกที่เรา 
       เลือกจะเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของเรา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  7 ทักษะชีวติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ   เวลา  2  ชั่วโมง 
 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 เห็นความสําคญัของการแสดงออก ถึงพฤติกรรมความเปนสุภาพบรุุษและสุภาพสตรี 
2.  เน้ือหา 
 ความเปนสุภาพบุรุษและสภุาพสตรี ตองมีพ้ืนฐานมาจากคุณธรรมจริยธรรมและการ
แสดงออกอยางเหมาะสม  
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1)  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) แจกใบงาน มอบหมายงานใหหมูลูกเสือ ระดมความคิดเห็น และสรุปพฤติกรรมที่ 
  แสดงถึงความไมเปนสุภาพบุรุษของชาย หรือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม 
  เปนสุภาพสตรีของหญิง หมูละ 1 พฤตกิรรม 

 (2) ใหหมูลูกเสือรวมกันวิเคราะหประเด็นตามใบงาน และนําเสนอในกองลูกเสือคร้ัง 
  ตอไป ในรูปแบบบทบาทสมมุติ 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 

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

(1) ลูกเสือนําเสนอบทบาทสมมติพรอมคําอธิบาย ทีละหมูจนครบ 
 (2) ผูกํากับลกูเสือนําอภิปรายสรุปและเพิ่มเติมในประเด็น 
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  - ลูกเสือคิดวาหัวใจสําคัญของความเปนสภุาพบุรุษและความเปนสุภาพสตรี คือ 
   อะไร (เชน สุภาพบุรุษ- ความเสียสละ  เปนผูนํา  ออนโยนแตไมออนแอ /  
   สุภาพสตรี- เมตตา จริงใจ  สุภาพ เรียบรอย) 

      -  ไดขอคิดอะไรบางและจะนําไปปฏิบตัิในชวีิตประจําวันอยางไร 
 (3) ผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติม “มีคํากลาววาแกนแทของความเปนสุภาพบุรุษและ 
  สุภาพสตรีอยูที่ความภูมิใจในคุณคาของความเปนมนุษยและเพศของตน   
  ซ่ึงขึ้นกับวาตนเองไดสรางคุณคาไวมากนอยแคไหน คุณคาที่สําคัญ  
  ประกอบดวย การรูจักเอาใจเขามาใสเรา การใหเกียรติผูอ่ืนและรักษาเกียรติ 
  ตนเอง  ความเสียสละ  ความซ่ือสัตยและมีความรับผิดชอบ” 

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

5.  การประเมินผล 
 ลูกเสือเขาใจคุณลักษณะของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีทีส่อดคลองกับกฎลูกเสือ  
 ขอ 4 ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน  และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก  
 ขอ 5  ลูกเสือเปนผูสุภาพเรยีบรอย  
 ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจาใจ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจตนเอง เห็นคุณคาและภูมิใจตนเอง     
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เพลง   
B.P.Spirit 

 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (2)  to  stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (2) to stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (2) to stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  over  me (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all over  me (2)  to stay 
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รวมใจ 

 
 (สรอย)  รวมใจเราพรอมใจ  (3  คร้ัง)  งานนอยใหญพรอมใจกันทํา 
 พวกเราลูกเสอืไทยตางพรอมใจสามัคคี  นํ้าใจเรากลาผจญ  บากบั่นอดทนหม่ันทําความดี   
ผูกมิตรและมีไมตรี  เหมือนดังนองพ่ีรับความชื่นบาน (สรอย) 
 พวกเราลูกเสอืไทย  บุกปาไปลุยนํ้าเอง แมเราจะฝาภัยพาล  แตจิตเบิกบานเพราะความ
ปรองดอง ชมฟาและน้ําลําคลอง เสียงคกึคะนอง รองเพลงเพลินใจ  (สรอย) 
 
ใบงาน 
 ใหลูกเสือแตละหมู  ไปคนหาพฤติกรรมที่แสดงถึงความไมเปนสุภาพบุรุษของชาย หรือ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความไมเปนสุภาพสตรีของหญิง หมูละ 1 พฤติกรรม รวมกันอภิปรายใหได
ขอสรุปในประเด็น 

1. ทําไมพฤติกรรมนั้นจึงไมเปนสุภาพบุรุษ/สุภาพตร ี
2. ถาจะใหเปนสภุาพบุรุษ/สุภาพสตรี  จะตองปรับปรุงพฤติกรรมอยางไร 
สรุปผลการอภิปรายเพ่ือรายงาน โดยการเลนบทบาทสมมติ 2 รอบทั้งพฤติกรรมที่ไมเปน

สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี และพฤติกรรมที่ปรับใหเปนสุภาพบุรุษ / สุภาพสตรี แลวเตรียมนําเสนอใน
กองลูกเสือ คาบตอไป  ใชเวลานําเสนอหมูละไมเกิน 8 นาที 
 
 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
หญิงชรากับหมอรักษาตา 

 หญิงคนหนึ่งเปนผูมีฐานะร่ํารวย  แตเม่ือเขาสูวัยชราดวงตากลับมืดมัวจนมองอะไรไมเห็น  
นางจึงจางหมอมารักษาโดยทําสัญญาไววา  ถาหมอรักษาใหนางสามารถมองเห็นไดเหมือนเดิมจะ
จายคารักษาเปนเงินกอนใหญ แตหากรักษาไมหายหมอจะไมไดรับคาตอบแทน  
 ทุกวันหมอจะนํายาหยอดตามาใหแกหญิงชราที่บาน  แตขากลับหมอไดขโมยทรัพยสินมีคา
ติดมือกลับไปดวยเสมอโดยที่หญิงชราไมรู เม่ือขโมยของตาง ๆ ไปจนหมดแลวหมอก็รักษาตาของ
หญิงชราหายพอดี  แตเม่ือเอยปากทวงคารักษา  หญิงชรากลับไมยอมจายให หมอจึงนําเรื่องไปฟองศาล 
 “หมอทําผิดสัญญา” หญิงชราใหการตอศาลเม่ือถูกเชิญตัวมาสอบปากคํา“เพราะเม่ือกอน
ขาพเจามองเห็นทรัพยสินทุกชิ้นในบาน แตบัดน้ีขาพเจามองไมเห็นมันเลยแมแตชิ้นเดียว” 
 ดวยเหตุน้ีหญิงชราจึงไดรับการตัดสินใจใหพนผิดเม่ือผูพิพากษาส่ังใหสอบสวนอยางถี่ถวน
หมอจอมขโมยไดรับสารภาพ ยอมคืนทรัพยสินใหแกหญิงชรา และไดรับการลงโทษ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูที่คดโกงคนอ่ืน  ยอมตองไดรับผลกรรมที่กระทําไว 
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หมาจิ้งจอกกับแพะ 

 หมาจ้ิงจอกตัวหน่ึงหิวนํ้ามาก  มันเดินซอกซอนหาน้ําด่ืมไปทั่ว  เม่ือเจอบอนํ้าบอหน่ึงจึงรีบ
ตรงไปทันที  โดยไมระมัดระวังจนลื่นตกลงไป  ไมวาจะตะเกยีกตะกายปนขึ้นมาดวยวธิีใดก็ไมสาํเร็จ 
 แพะตัวหน่ึงเดินมาที่บอนํ้า  เห็นหมาจ้ิงจอกลอยคออยูในบอ  จึงรองถามขึ้นวา “เจาลงไป
ทําไมนะ” หมาจ้ิงจอกไดฟงดังน้ันก็คิดอุบายขึ้น “ก็เพราะนํ้าในบอน้ีรสอรอยมากนะสิ อรอยจนขาคิดที่
จะด่ืมใหหมดเลย” 
 “อยางน้ันเชียวร”ึ เจาแพะผูโงเขลารองถาม และดวยความซื่อมันจึงกระโดดลงไปในบอน้ัน
โดยไมยั้งคิดอะไรเลย หมาจ้ิงจอกไดโอกาสกระโดดเหยียบบนหลังแพะ แลวปนขึ้นมาจากบอนํ้าไดใน
ที่สุด ปลอยใหเจาแพะโงลอยคออยูในบอนํ้าน้ัน 
 “เจาหลอกขา” แพะกลาว“เจาหวังประโยชนจากขาเทาน้ัน” 
 “ก็ใช” หมาจ้ิงจอกโตตอบ “แตก็เพราะความโงของเจาเอง ขาเชื่อวาเคราบนคางของเจา คงมี
มากกวามันสมองของเจาเสียอีก 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนโงมักเปนเหยื่อของคนฉลาดเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่   20   เปนลูกเสือทั้งตวัและหัวใจ                               เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือสามัญรุนใหญไดแสดงออกถึงการเปนลูกเสือรุนพ่ีที่ “มองไกล” และเปนประโยชนตอ
กองลูกเสือและชุมชน 
2.  เน้ือหา 
 กิจกรรมบริการที่ลูกเสือสามัญรุนใหญสนใจเปนพิเศษ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.1 แบบรายงานผลการปฏบิัติกิจกรรมทีส่นใจเปนพิเศษ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสืออธิบายใหลูกเสือเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเปนพิเศษ  และ 
   จะตองปฏิบตัพิรอมรายงานเม่ือครบกําหนดเวลา   
   กิจกรรมที่สนใจสําหรับลูกเสือมีมากมายหลายประเภทที่ลูกเสือสามารถเลือกปฏิบัต ิ
   ได และปฏิบตัอิยางตอเน่ืองตามความสนใจซึ่งมีอยู 3 ประเภทคือ 

(1)  กิจกรรมที่ใชกําลังกาย ไดแก กิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมผจญภัยตาง ๆ 
 (2)  กิจกรรมที่ใชสติปญญาหรือการใชความมานะอุตสาหะ  เชน  การเลี้ยงตนไม   
  การเลี้ยงสัตว  ปลูกผัก  ซอมวิทย ุ
 (3)  กิจกรรมที่ใชจิตสํานึก  ความเสียสละ  และการเผยแพรความรูทางการลูกเสือให 
  กวางขวางขึ้น  เชนกิจกรรมการบริการ  (การเก็บเศษวัสดุที่มีคมจากที่สาธารณะ) 
  การสอนลูกเสอืสํารอง  (ทําแกรนดฮาวล  ระเบียบแถว และการเลานิทานเมาคลีแก 
  ลูกเสือสํารอง)เง่ือนไขของการปฏิบัติกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเปนพิเศษ  จะตอง 
  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

  2)ลูกเสือแตละหมูรวมกันคดิ  สํารวจความสนใจเปนพิเศษโดยคํานึงถึงประโยชน 
   ที่คุมคาและปนสิ่งบงบอกถงึอุดมคติลูกเสือแลวจึงเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบตัิรวมกัน 

   3)หมูลูกเสือ/ลูกเสือแตละนายวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมแสดงออกถึงการเปนลูกเสือ 
    ทั้งตัวและหัวใจ  พรอมกําหนดเวลาการเริม่ตนและเวลาสิ้นสุดกิจกรรม โดยมีผูกํากับ 
    ชวยใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษา 
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4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 
 
นัดหมายหมูลกูเสือทีจ่ะชวยบริการเปนผูชวยผูฝกระเบยีบแถว  แกรนดฮาวล  และชวยสอน  

เลานิทานเรื่องเมาคลี แกกองลูกเสือสํารอง 
 
5.  การประเมินผล 

5.1 ลูกเสือสามัญรุนใหญ เลือกกิจกรรมและปฏบิัติกิจกรรมที่สนใจเปนพิเศษไดสาํเร็จ 
5.2 มีลูกเสือสมัครใจฝกตนเองเปนผูฝกสอน  ระเบียบแถว และแกรนดฮาวสลูกเสือสํารอง 
5.3 มีลูกเสือสมัครใจฝกตนเองเปนผูชวยสอน “เลาเรื่องนิทานเมาคล”ี ใหกับกองลูกเสือสํารอง 

 
6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สราง
สัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 

 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่20 

 
เพลง 

ลูกเสือธีรราช 
เหลาลูกเสือของธีรราช            ทะนงองอาจสืบชาตเิชื้อพงศพันธ 

สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน           พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ                 สรางเกียรติระบือเลื่องลือตอไปชานาน 
ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน        พวกเราลวนชืน่บานเพราะกจิการลูกเสือไทย 
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แบบรายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรมทีส่นใจเปนพิเศษ 
แบบรายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรม 

การบริการ / การทํางานตามความสนใจเปนพิเศษ 
 

ชื่อ ................................................................................................. เลขที่ ............. หมู ................. 
ผลงาน ......................................................................................................................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน .............................................................................................................................. 
สิ้นสุด .......................................................................................................................................... 
 

วันที่ เดือน ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อ ................................................... 
        ผูปฏิบัติงาน 
       ................./............/............. 
 

ความเห็นของผูกํากับลูกเสือ 
............................................................................. 
.............................................................................. 
 
    ลงชื่อ .................................................ผูกํากับลูกเสือ 
     (..........................................) 
     …………../………./………… 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่   21 รูเทาทันสือ่โฆษณา    เวลา  2  ชั่วโมง 
 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 รูเทาทันสื่อโฆษณา ในเรื่องที่เก่ียวกบัความสวย ความงาม และสุขภาพ 
2.  เน้ือหา 
 วัยรุนสวนใหญมักนิยมใชผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความสวยงาม จึงควรรูเทาทันและพิจารณา
อยางถองแทวาผลิตภัณฑทีเ่ลือกใชน้ันมีคณุคา สมราคา จริงหรือไม และไมเกิดผลเสยีใด ๆ ตามมา 
 

(เตรียมการสอน ผูกํากับมอบหมายงานใหลูกเสือแตละหมู ทําการศึกษาโฆษณาทาง
โทรทัศน และเคเบิล้ทวีี หมูละ 1 เรื่องที่เปนผลิตภัณฑเก่ียวกับความสวยความงามและสุขภาพ) 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน  

4.  กิจกรรม 
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1)  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรยีนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือถามแตละหมูวาไดเลือกโฆษณาผลติภัณฑอะไรมาบาง 
 (2) ใหแตละหมูซอมการแสดงละครสั้นเลยีนแบบโฆษณานั้น และให สมาชิกในหมู 
  รวมกันวิเคราะหวา  

     -  โฆษณานั้น ตองการบอกอะไรแกเรา  
     -  โฆษณานั้น มีวิธีการใหขอมูลและใชเทคนิคเขาชวยอยางไรบาง 
     -  พยายามหาขอโตแยงวา สิ่งที่สื่อบอกเรานั้น มีความเปนไปไดแคไหน เพราะอะไร 

 (3) ผูกํากับลกูเสือนัดหมายใหหมูลูกเสือทําการแสดงละครสั้น และรายงานผล 
  การอภิปรายในครั้งตอไป 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก)  

 
4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 

1)  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
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3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ลูกเสือเลนละครสั้น และรายงานผลการอภิปรายทีละหมูจนครบ 
 (2) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็นขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม  
  และแนวทางการรูทันสื่อ(1. สื่อทุกชนิด เชน โทรทัศน วิทยุหนังสือพิมพ นิตยสาร  
  ฯลฯ เปนธุรกิจที่ลงทุนสูง มีรายไดจากการโฆษณา2. โฆษณาเปนสิ่งที่ทําขึ้น 
  เพ่ือกระตุนใหคนซื้อสินคามากๆ 3. กระบวนการผลติโฆษณา มักใหแตขอมูล 
  ดานดี หรือเนนภาพลักษณแตไมใหขอมูล ใชเทคโนโลยีชวยทําใหดูเสมือนจริง 
  แตไมจริงจึงมีผลตอพฤติกรรมของผูซ้ืออยางมาก 4. การรูทันสื่อก็คือการรูทันสิ่ง 
  ที่สื่อนําเสนอ ดังน้ันลูกเสือควรฝกฝนการ วิพากษ วิจารณ และคิดเชิงวิเคราะห 
  หาเหตุผล ตั้งขอสงสัย รวมทั้งเปนผูบริโภคที่กระตือรือรน แสวงหาขอมูล 
  เพ่ิมเติมอยูเสมอ ) 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 

 

5.  การประเมินผล 
สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหขอคิดเห็นในหมูและ 

ในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักและรูเทาทันอิทธพิลของสื่อโฆษณา 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

โฮกกี้ โพกก้ี 

 
ยื่นแขนขางซายเขาไป    ยื่นแขนขางซายออกมา 

  ยื่นแขนขางซายเขาไป     แลวก็สั่นใหมันแรง ๆ 
  เราเตนโฮกกี้โพกก้ี   แลวเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ ทําใหเราสบายใจ 
  ยื่นแขนขางซายเขาไป     ยื่นแขนขางซายออกมา 
  ยื่นแขนขางซายเขาไป    แลวก็สั่นใหมันแรง ๆ 
  เราเตนโฮกกี้โพกก้ี  แลวเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ ทําใหเราสบายใจ 
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เกม 
เจาแหงสงัเวยีน 

วิธีเลน 
1. ขีดวงกลมใหญ  1  วง  สําหรับลูกเสือจํานวน  2  หมู 
2. ใหลูกเสือ 2 หมู เขาไปอยูในวงกลม  จับคูกัน ยกเทาหน่ึงงอไวขางหลัง สองมือจับเทาที่งอไว 
3. เม่ือไดยินสัญญาณ ใหตอสูกันโดยกระโดดชนดวยบา  จนคูตอสูออกไปนอกวงหรือเทาถูกพ้ืน 
4. หมูใดเหลือคนอยูในวงกลมมาก  เปนฝายชนะ 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน  
   

ที่มาของสํานวนไทย “หมาเหาใบตองแหง” 
 

 หมาเหาใบตองแหงเปนสํานวน มีความหมายวา พูดเอะอะแสดงวาจาวาเปนคนเกงกลาไม
กลัวใคร แตจริง ๆ แลวขีข้ลาดและไมกลาจริง      
 หมาเหาใบตองแหง เปนสํานวนที่เปรียบเทียบกับสุนัขที่ชอบเหาใบตองแหงคือเหาใบกลวยที่
แหงติดอยูกับตนเวลาลมพดัใบกลวยแหงจะแกวงหรือเสียดสีกัน มีเสียงแกรกกรากสุนัขเห็นอะไรไหว 
ๆ หรือไดยินเสียงแกรกกรากก็จะเหาขึ้นแตก็เหาไปอยางนั้นเอง ไมกลาไปกัดใบตองแหง กิริยา
ของสุนัขน้ีจึงนํามาเปรียบกับคนที่ชอบพูดจาเอะอะในลักษณะที่อวดตัววาเกงกลา แตที่จริงแลวก็
ไมไดกลาสมกับคําพูด เชนพวกนี้หมาเหาใบตองแหงทั้งน้ัน ไดแตตะโกนดาเขาลับหลังถาเขาเอาจริง
ก็ขี้ครานจะวิ่งหนีไมทัน 

ที่มา เรื่องดี ๆ มีไวแบงปน  http://pbmath.exteen.com/20090325/entry-3 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เราไมควรทําตัวเปนหมาเหาใบตองแหง ควรเปนผูที่มีความกลาหาญอยางมี 
       เหตุผล 
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ชอนยาวหน่ึงเมตร 
 

 ชายคนหนึ่งนอนหลับอยูทีบ่านในคืนวันหนึ่ง  มีนางฟามาหาเขาแลวชวนใหไปเทีย่วสวรรค
กับนรกเขาไดก็ตกลงไปดวยนางฟาจึงพาไปยังที่แหงหน่ึงแลวบอกวา"ถึงนรกแลว" 
 ที่น้ันเปนหองใหญมาก มีโตะตัวยาววางอาหารที่สุดแสนอรอยทุกประเภทมีคนตวัผอมเหลือง
นาสงสารนั่งอยูรอบโตะ หลายคนนางฟาชี้ไปที่คนเหลาน้ันแลวบอกวา "น่ีสัตวนรกที่น่ีอนุญาตใหกิน
อาหารดี  ๆแตมีเง่ือนไขวาหามใชมือหยิบตองใชชอนที่ยาวหนึ่งเมตรตักอาการกินเทาน้ัน 
จึงผอมโซเพราะอดอาหารทั้งที่อยูใกลชิดอาหารที่อรอยและมีคุณคาแตไมสามารถเอาอาหารเขาปาก
ของตนเองได” 
 นางฟาพาไปอีกหองหน่ึงบอกวา"ถึงสวรรคแลว"มีลักษณะเหมือนกับหองแรก นางฟาชี้มือไป
ยังคนที่น่ังเกาอ้ีรอบโตะบอกวา" น่ีเทวดาบนสวรรค"แตแปลกที่คนเหลาน้ันยิ้มแยมแจมใสอวนทวน
สมบูรณสบายทั้งๆที่เขาก็ตองใชชอนยาวหนึ่งเมตรเหมือนกับที่นรก นางฟาอธิบายตอวา 
“วิธขีองชาวสวรรคคือคนขางหนึ่งของโตะเขาตักอาหารปอนใสปากของคนตรงขามคนอีกขางก็ตัก
อาหารมาใสปากของคนขางน้ีก็เลยไดกินกันทุกคนอยูอยางสุขสบาย” 

ที่มา ธรรมะดิลิเวอรร่ี  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนที่คดิแตเรื่องความสุขของตัวเองโดยไมคิดถึงคนอ่ืน จะไมมีความสุขเทาคนที่ 
     รูจักแบงปนชวยเหลือและคาํนึงถึงความสขุของคนอ่ืนดวยอยาถามวาจะไดอะไร 
     จากสังคมแตจงถามตัวเองวาจะใหอะไรกับสังคม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22    ลวนลามทางเพศ     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 มีแนวทางปองกัน และชวยเหลือผูถูกลวนลามทางเพศ  
2.  เน้ือหา   
 การปองกันและชวยเหลือผูถูกลวนลามทางเพศ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 กรณีศึกษา 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1  พิธีเปด (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืตั้งคําถามในกองลูกเสือ  “ มีสถานการณใดบางที่มีการลวนลามทาง 
   เพศตอเด็กผูหญิงเกิดขึ้น”(เชน บนรถเมล เดินเขาซอยเปลี่ยว อยูคนเดียวในบาน ฯลฯ) 

   2) ผูกํากับลูกเสอืเลากรณีศึกษาการถูกลวนลามทางเพศของเด็กหญิง (กรณีศึกษา) 
  3) หมูลูกเสือรวมกันอภิปรายหาแนวทางปองกันการถูกลวนลามทางเพศในเด็กผูหญิง  
   และแสดงบทบาทสมมุติกรณีพบเห็นเด็กผูหญิงถูกลวนลามทางเพศ ในฐานะลูกเสือ 
   สามัญรุนใหญ คดิวาจะตัดสินใจชวยเหลืออยางไร 

   4) รวมกอง ลูกเสือนําเสนอบทบาทสมมุติทีละหมู 
  5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปวิธีการชวยเหลือที่เหมาะสม  แนวทาง 
   การปองกันการถูกลวนลามทางเพศ และสรุปขอคิดทีไ่ดจากกิจกรรม  
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   

5.  การประเมินผล  
สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหความคิดเห็นในหมูและใน

กองลูกเสือ 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจและการแกไขปญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

สวรรคบันดาล 
   สวรรคบันดาลดลใหเรามา  ใหเราสองมาพบกันวันใหม 
 อบรมวันน้ีดีอกดีใจ  เริงรื่นกันไปไมรูโรยรา  จะอยูแหงไหนเตือนใจเตือนตา 
 จะอยูเมืองฟาเตือนตา เตือนใจ  สวรรคบนัดาล 
 
กรณีศึกษา 

สมชายเปนลกูเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนแหงหน่ึง ทุกวันเขาตอง
พยายามเบียดขึ้นรถเมลทีแ่นนมากไปโรงเรียน  วันน้ีขณะยืนอยูบนรถ เขามองเห็นชายคนหนึ่งกําลัง
เอาอวัยวะเพศถูไถรางกายเด็กนักเรียนหญิงที่ยืนอยูตดิกับเขาสมชายคิดวาเขาจะชวยนักเรียนหญิง
คนนี้อยางไรดี....... 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

กบกับกระตาย 
 

 กระตายปาฝูงหน่ึง  ไมพอใจกับสภาพชีวิตที่ตองเผชิญอยูดวยความหวาดหวัดจากอันตราย
ตาง ๆ มาตลอด  เจากระตายปาตัวหน่ึงจึงเอยขึ้น  “ไมวาจะเปนมนุษย  หมาปา  นกอินทรีย  และ
สัตวทั้งปวงที่ชอบไลลาพวกเราเปนอาหาร  ขาจึงมีความเห็นวา  พวกเราทั้งหมดควรตายเสียดีกวาที่
จะมีชีวิตอยูดวยความหวาดกลัวกับภัยที่จะมาถึงไมชาก็เร็ว” 
 กระตายปาทั้งฝูงจึงตัดสินใจที่จะกระโดดน้ําตายไปพรอม ๆ กัน พวกมันวิ่งกรูไปที่ริมธาร  
ซ่ึงมีกบอาศัยอยู  เม่ือฝูงกบเห็นกระตายปาแหมากันมากมาย  ก็เกิดความกลัวจึงกระโดดหนีไปในน้ํา
จนหมด 
 “ชากอน”  กระตายตัวหน่ึงพูดขึ้น  “ขาคิดวาพวกเราควรจะมีความอดทนใหมากกวาน้ี  ชีวติ
ก็ไมไดเลวรายอยางที่คิดกันหรอก  ดูพวกกบตวักระจอยรอยเหลาน้ันสิ  พวกมันไมไดมีชีวิตทีเ่ต็มไป
ดวยอันตรายมากไปกวาพวกเราหรอกหรือ” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ในโลกนี้อาจยังมีผูอ่ืนที่มีความทกุขรอนกวาเราอยูมากมายนัก  เราควรจะยืน 
       หยัดตอสูกับชีวติ  อยาไดทอเปนอันขาด 
 
 
 
 



108 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หนวยที่  7   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23   การชวยเหลือผูอ่ืน                    เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือไดปฏบิัติกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามคําปฏิญาณตน “ขาจะชวยเหลือ
ผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
2.  เน้ือหา 
 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามคําปฏิญาณตน  “ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 สื่อเก่ียวกบัผูประสบภัยจากเหตุการณสําคัญ (เรื่องที่เพ่ิงเกิด เปนที่รับรูกันทัว่ไป) 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือใหกองลูกเสือดูสื่อประกอบการเลาเร่ือง ผูประสบภัยจากเหตุการณ. 
   อุบัติภัยสําคญัที่เพ่ิงเกิดขึน้ และเปนที่รับรูกันทั่วไป เชน อุทกภัยในภาคใต  
   แผนดินไหวในญี่ปุน และจีน ภัยหนาวและ ภัยแลงในภาคอีสาน เปนตน  

  2)ลูกเสือรวมกันแสดงความเห็นในเรื่องผลกระทบจากอุบัติภัย และปญหาที่เกิดขึ้นกับ 
    ผูประสบภัยเชน ความอดอยาก การขาดแคลนอาหาร ที่อยูอาศัย การเสียชีวติ  
    โรคระบาดฯลฯ 

   3) ลกูเสือวางแผนรวมกัน ในการจัดทําโครงการสรางคณุธรรมจริยธรรมตาม 
     คําปฏญิาณตนขอ 2“ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” และแบงงานกนัรับผิดชอบ 

  4)ลูกเสือดําเนินการตามโครงการ เชน การขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ เพ่ือมอบใหกับ 
    ผูที่ประสบภัย การออกไปชวยเหลือผูขาดแคลน ตามโอกาสอันควร เปนตน 
  5)ผูกํากับใหคําแนะนําในการวางแผนโครงการเพื่อใหลูกเสือไดนําไปดําเนินการอยาง 
    รอบคอบ 
4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.5พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในกลุม 
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6. องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 
เพลง 

เกิดมาพึ่งกัน 

 
 เกิด เปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี  ถึงจะมี รํ่ารวยสุขสันต 

 จนหรือมีไมเปนที่สําคัญ    แมรักกันพ่ึงพาอยาไปตัดไมตร ี  
เกิดมาพ่ึงกันผิวพรรณ ใชแบงศักด์ิศรี  วันน้ีเราอยู คดิดูใหดี 

 ถึงจะจนจะมีอยาไปสรางเวรกรรม  ขืนทําชัว่ไปอาจตองใชกรรมเวร 
 อยางมงายโลภหลงเพราะคงจะเกิดลําเคญ็ สรางบุญพระทานคงเห็น 
 รมเย็นพนความกังวล    ถึงวิบตัิขัดสน ผลบุญนําให 
 ศีลธรรมม่ันใจไมตองไปกังวล   ถึงจะมีจะจนเกิดกุศลดลใจ 

 พฤษภเกสร   อีกกุญชรอันปลดปลง 
 โททนตเสนคง   สําคัญหมายในกายมี 
 นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย 
 สถิตทัว่แตชัว่ดี   ประดับไวในโลกา 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
เทพธิดากับชาวประมง 

 
 หนุมชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยูกับแมของเขา ทั้งสองคนแมลูกประพฤติตนเปนคนดี มีใจ
เมตตาปราณีตอเพ่ือนบานและคนทั่วไปตลอดมา 
 วันหนึ่ง  หนุมชาวประมงผูน้ีออกไปทอดแหหาปลา  แตวันนั้นไมไดปลาสักตัว กอนจะกลับ
บาน พบวามีหอยตัวหน่ึงมาติดแห เขาก็เลยนําหอยตัวน้ันใสเรือเอากลับบานดวย ในขณะที่เดินทาง
กลับบานนั้น หอยตัวน้ีมีขนาดใหญขึ้นทุกที ในที่สุดก็มีหญิงสาวสวยคนนึงออกมาจากหอย ชายหนุม
ก็พาหญิงสาวกลับบานแลวเลาเรื่องนี้ใหแมฟง แมของเขาก็ยินดีใหหญิงสาวสวยผูนี้อาศัยอยูในบาน 
 มีชาวบานมากมายขอดูหญิงสาวสวยพรอมทั้งมอบเสนไหมอยางดีให หญิงสาวก็เอาเสนไหม
น้ันมาทอเปนผาไหมสวยงามมาก แลวจึงใหชายหนุมนําไปขาย แตเน่ืองจากราคาแพงมาก จึงไมมี
ใครซื้อ ตอมาไดพบชายชราคนหนึ่ง มีลักษณะเปนผูดี ไดรับซ้ือไหมนี้ไวโดยไมเก่ียงเร่ืองราคา   
 เม่ือชายหนุมกลับถึงบานพรอมดวยเงินที่ขายผาไหมได หญิงสาวก็มอบเงินทั้งหมดใหชาย
หนุมและแมของเขาไวใชจาย กอนที่หญิงสาวจะจากไปก็กลาวกับสองคนแมลูกวา 
 “เทพเจาไดสั่งใหขามาเพ่ือนําความสุขและโชคลาภมาใหทานทั้งสอง เพราะทานทั้งสองเปน
คนดี มีใจโอบออมอารีเสมอมา” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   คนดีน้ัน แมจะไดรับความยากลําบาก ก็มักจะมีคนคอยชวยเหลือ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  8 เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24   การประหยัด                             เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือไดมีโอกาสทบทวนตนเองในเรื่องการใชเงิน ซ่ึงนาํไปสูการวเิคราะหและปรบัปรุงตนเอง 
2.  เน้ือหา  
 การวางแผนสรางความประหยัด 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน   

4.  กิจกรรม 
4.1  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  หมูลูกเสือน่ังลอมวง นายหมูใหแตละคนคิดส่ิงที่ตนเองอยากได 3 อยาง พรอม 
   เหตุผลแลวเลาใหเพ่ือน ๆในหมูฟง เม่ือเลาจบนายหมูขอใหเลือกส่ิงที่อยากไดมาก 
   ที่สุด เพียงคนละ 1 อยาง พรอมเหตุผล 
  2) นายหมูใหสมาชิกทุกคน แปลงสิ่งที่อยากไดเปนจํานวนเงิน เพ่ือใชซ้ือของสิ่งน้ัน  
   เขียนลงในใบงาน 

   3) ลูกเสือทบทวนการใชเงินของตนเองในแตละวัน ตามตารางที่ 1 ในใบงาน 
   4) ลกูเสือตั้งเปาหมายการใชเงินใหมตามตารางที่ 2 ในใบงาน วาจะลดคาใชจาย 
    ตรงไหนไดบางโดยกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมเพื่อใหมีเงินเหลือพอที่จะ 
    ซ้ือของที่ตองการ 
   5) ลูกเสือผลัดกันเลาใหเพ่ือนฟง ถึงผลการทบทวนรายจายเดิม และการปรับตาราง 
    การใชเงินใหมโดยจะลดรายจายในเรื่องใดบาง ใชเวลานานเทาใดจึงจะมีเงินพอที่ 
    จะนําไปซ้ือของที่ตองการ 

6)รวมกอง ผูกํากับนําอภิปราย และสรุป ในประเด็นตอไปน้ี 
    (1) อะไรบางที่แตละหมูคิดวาประหยัดไดมากที่สุด 
    (2) สรุปขอคดิที่ไดจากการทํากิจกรรม และการนําไปใชในชวีิตประจําวัน  
 4.4 ผูกํากับเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในกลุม รวมทั้ง
พฤติกรรมการใชเงินที่เปลีย่นไป 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคาะห ความคิดสรางสรรค  ความตระหนักรูในเรื่องรายจายที่ไมจําเปน และ
เห็นความสําคญัของการประหยัด 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
    จับมือกันไวใหม่ันคง เพ่ือความยืนยงสามัคคี     

รักกันปรองดองเหมือนนองพ่ี ผูกความสามัคคีรวมกัน 
   โกรธกันมันรายเปนสิ่งเลว   เปรียบดังเปนเปลวรอนไฟนั่น   

เผาใจใหมีความไหวหวั่น   จับมือยิ้มใหกันเปนสิ่งดี 
 

ใบงาน 
 

ส่ิงที่ฉันอยากไดมากที่สุด...................................................................... ราคา.....................บาท 
ตารางที่ 1 

รายจายใน 1 วัน จํานวนเงิน 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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ตารางที่ 2 
รายจายที่ปรับใหมใน 1 วัน จํานวนเงิน 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
ฉันจะประหยัดเงินไดวันละ .............. บาท 
ใชเวลา.................. วัน ฉันจะซื้อของที่ฉันตองการได 

 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
   

ขอคิดจากหญิงชรา........ความจริงที่อยูใกลๆ ตวั 
 

กลางดึกคืนวนัหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งกําลังคลําหาอะไรอยูสักอยางบริเวณรอบๆเสาไฟฟาขางถนน
หนุมสาวกลุมหน่ึงเดินผานมาจึงถามขึ้นวา "ยาย..กําลงัหาอะไรอยูเหรอ ใหพวกเราชวยไหม?"หญิง
ชราตอบวา "ยายกําลังหาเหรียญ 10 บาท ยายทําตกหายไป ชวยยายหาหนอยซิ"หนุมสาวกลุมน้ันจึง
ชวยกันหาจนทั่ว แตก็หาไมเจอ พวกเขาจึงถามอีกวา “ยาย...ยายทําเหรียญตกตรงไหนเหรอ" 

ยายจึงตอบวา "ยายเปลี่ยนเสื้อผาอยูในหอง อยู ๆ เหรียญมันก็หลนออกไปจากกระเปาของ
ยาย แตในหองยายมันมืด มองไมคอยเห็น ก็เลยออกมาหาตรงนี้แทนเพราะมันสวางดี " . 

หนุมสาวกลุมน้ัน “.....?????” พากันหัวเราะแลวเดินหนีไป 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เม่ือของหายก็ตองหาในที่ๆเราทําหาย เชนเดียวกันเม่ือความสุขหายไป เราก็ 
      ตองหาในจุดที่เราไดสูญเสยีความสุขไป ความสุขมักสูญหายไปตรงไหน? ...  
      คําตอบก็คือ ทําหายไปจากใจของเรา ดังน้ัน เราจึงควรหาความสุขใหเจอจากใจ 
      ของเรานั่นเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  8  เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25 การจัดการกับเวลา              เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 มีโอกาสทบทวนและปรับปรุงการใชเวลาของตนเองในแตละวันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2.  เน้ือหา   
 การวิเคราะหกิจกรรมที่ปฏบิัตใินแตละวนักับการใชเวลาใน  24 ชัว่โมงใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1)  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาถึงความสําคัญของการใชเวลาในแตละวัน และ 
  การจัดการเวลาที่ดี (เปนการใชเวลากับเรื่องที่มีความสําคัญ มีคุณคาและนําไปสู 
  จุดหมายสําคัญของชีวติ) ซ่ึงคนสวนมากมักไมมีการทบทวนตนเองวาให 
  ความสําคัญกับเรื่องใดบาง จึงใชเวลาหมดไปกับเรื่องทีไ่มสําคัญ เม่ือแยกแยะ 
  ดูจะพบวาในแตละวันคนเรามีเรื่องที่จะตองทําอยู 4 ประเภท  

   -  เรื่องสําคัญและเรงดวน      
   -เรื่องสําคัญแตไมเรงดวน 
   -  เรื่องไมสําคัญแตเรงดวน   
   -เรื่องไมสําคัญและไมเรงดวน 
 (2) หมูลูกเสือน่ังลอมวง แจกใบงาน ใหแตละคนทบทวนกิจกรรมตาง ๆ ที่ตนเองทาํ 
  ตลอดวันในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา เขียนกิจกรรมของตนเองที่ทําตลอด 24  
  ชั่วโมงยกเวนในเวลาเรียนลงตารางที่ 1 พรอมทั้งลงเวลาเฉลี่ยของแตละกิจกรรม 
 (3) แยกประเภทของแตละกิจกรรมเขียนลงในตารางที ่2 (ตาราง 4 ชอง) พรอมลง 
  เวลาที่ใชในแตละกิจกรรม 

 (4) ลูกเสือแตละคนวิเคราะหการใชเวลาของตนเอง และเลาใหเพ่ือนในหมูฟง 
  (5) รวมกอง ผูกํากับนําอภิปรายสรุปขอคิดที่ได 
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 4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 5)  พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
 
4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 

1)  พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง แจกใบงาน ใหลกูเสือแตคนคดิวาสิ่งสาํคัญที่ควรทําแตยัง 
  ไมไดทํา ทัง้เรงดวนและไมเรงดวน มีอะไรอีกบาง เขียนลงตารางที่ 3 
 (2) นําสิ่งที่ตองการทําเพ่ิม (ตารางที่ 3) มาพิจารณารวมกับตารางที่ 2 เดิมที่เขียนไว  
  และวางแผนจดัการเวลาใหมวาควรตัดกิจกรรมใดออกและลดเวลากจิกรรม 
  ใดบาง เขียนลงในตารางที ่4 
 (3) ลูกเสือแตละคนนําตารางที่ 4 มาเลาใหเพ่ือนในหมูฟงวา ตนเองไดวางแผน 
  จัดการเวลาอยางไร พรอมบอกเหตุผล 

(4) รวมหมู ผูกํากับนําอภิปรายสรุปขอคดิที่ไดจากกิจกรรมทั้ง 2  คร้ัง 
(5) ลูกเสือกําหนดเปนพันธสัญญา ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามคําขวัญของ 
 ลูกเสือ  “เสียชีพอยาเสียสตัย”  กฎลูกเสือ  “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได”  และ 
 คติพจน “มองไกล” 

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

5.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการวางแผนใชเวลาใน
ชีวติประจําวันไดอยางคุมคา 
 
6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงความสําคัญของการใชเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
 
เพลง 

นกพิราบ 
 

     พลับพรึบพลบั    พรึบพลับขยบับิน  (ซํ้า)  
       ฝูงนกพิราบ    ดําและเทานารักจริงนา 

    บินวนเวียนอยูบนหลังคา บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา 
    ไซปกหางกันอยูไปมา  พอแสงแดดจาพากันคืนรัง 

 
เวลานาท ี

 
    วันเวลานาทีมีราคา  มากย่ิงกวาส่ิงใดใด 
   หากวาใครไมเสียดายเวลา  ปลอยเวลาลวงเลยไป 
   วันเวลาเรียกคืนมาไมได  เวลาสิ้นไปขอใครกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 117 
 

ใบงาน 
ใหลูกเสือแตละคน เขียนกิจกรรมของตนเองที่ทําตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนในเวลาเรียน 

พรอมทั้งลงเวลาเฉลีย่ของแตละกิจกรรมเขียนลงตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 
 

ชวงเวลา กิจกรรม เวลาที่ใช (นาที) 
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ตารางที่ 2   
นํากิจกรรมในตารางที่ 1 มาพิจารณาแยกประเภทจัดเขาในตาราง 4 ชอง 

 

เร่ืองสําคัญและเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 

เร่ืองสําคัญแตไมเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

เร่ืองไมสําคญัแตเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 

เร่ืองไมสําคญัและไมเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 
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ตารางที่  3   
ส่ิงสําคัญที่ควรทําแตยังไมไดทํา 

 
เร่ืองสําคัญและเรงดวน ใชเวลา 

(นาที) 
เร่ืองสําคัญแตไมเรงดวน ใชเวลา 

(นาที) 
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ตารางที่ 4   
วางแผนจดัการเวลาใหม โดยพิจารณาจากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 

 

เร่ืองสําคัญและเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 

เร่ืองสําคัญแตไมเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

เร่ืองไมสําคญัแตเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 

เร่ืองไมสําคญัและไมเรงดวน ใชเวลา 
(นาที) 
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ใบความรู 
ขอคิดในการใชเวลาใหมีประสิทธิภาพ 

 
 1.เร่ิมตนดีมีชัยไปกวาครึง่  จากผลสํารวจพฤติกรรมนักเรียน  พบวานักเรียนที่เรียนเกงมี
ผลการเรียนดี  แตกตางจากนักเรียนทั่ว ๆ ไปตรงทีมี่ความสามารถในการเริ่มตนลงมือทํางานที่ควร
ทําไดเร็วกวา  โดยไมมัวแตคิดฝนใจลอย หรือทําอะไรอยางเร่ือยเปอยไรจุดหมาย 
 2. จัดระเบียบชีวติ  สรางนิสัยความเคยชินในการจัดระเบียบชีวติ  รูจักใชตารางเวลาชวย
ปลดปลอยพลงังานที่มีอยูอยางถูกทิศทาง  เชน ฝกใหเปนนิสัยวาหลังรับประทานอาหารเย็น เดินเลน
ยอยอาหารสักยี่สิบนาที  จากน้ันนั่งลงอานหนังสือหรือทํากิจกรรมที่มีความสําคญัเปนประจํา 
 3. คิดกอนทํา  อยาลืมวาทุกคร้ังที่เรารบัปากจะทําอะไรกับใครก็ตาม  เรากําลังเสียโอกาสใน
การทําสิ่งที่มีความสําคัญในชีวติของเราไปดวยเชนกัน  การรับปากคนอ่ืนหมายถึงวา เราจะตองตัด
กิจกรรมบางอยางที่เราอยากทําหรือใหความสําคัญออกไป  ดังน้ัน  คิดชั่งนํ้าหนักใหดี  กอนตัดสินใจ 
 4. อยาชะลาใจ  อยารับปากทําส่ิงใดเพียงเพราะเห็นวายังเปนเรื่องในอนาคต  ระยะเวลาที่
ไกลออกไป  อาจทําใหเรารูสึกชะลาใจ  บางครั้ง  เปนงานชิ้นใหญ  แตเน่ืองจากเห็นวามีเวลานาน จึง
รับปากไปกอน  คร้ันพอใกลเวลาจวนเจียน กลับเพ่ิงพบวาเปนงานที่ตองใชเวลามากกวาที่คดิ 
 5.วางแผนกอนทํา  แบงงานที่ตองทําออกเปนชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถทําใหสําเร็จไดทีละขั้น 
 6.ทําแตพอด ี  อยาเนนความสมบูรณแบบจนเกินไป  งานสวนใหญตองการความละเอียด
ประณีตในระดับหนึ่ง  หากเราใชเวลาและพลังงานมากเกินไป  ก็ไมไดเพ่ิมคุณคาของงานชิ้นนั้น หรือ
แมจะเพ่ิมแตก็อาจจะไมคุม เม่ือเทียบกับการใชเวลาไปทํางานอ่ืนที่มีความสําคัญเชนกัน 
 7.ทําใหจบในคร้ังเดียว  ฝกทําอะไรใหเสร็จในครั้งเดียว  อยาทําอะไรครึ่งๆ กลางๆ แลว
กลับมาทําตอ  เพราะทุกคร้ังที่กลับมาทําตอ  ตองเสียเวลาในการคิดทบทวน  ศึกษาและตัดสินใจ  
ทําใหเสียเวลามากขึ้นอีก  ควรฝกนิสัยลงมือทําใหเสร็จในครั้งเดียว 
 8.วางแผนการนัดใหดี  ในการนัดหมายกับใครก็ตาม  นอกจากนัดเวลาที่จะพบกันหรือ
เริ่มตนทํากิจกรรมแลว  ยังควรนัดเวลาเลิกหรือจบการพบปะไวดวย  เพ่ือจะไดวางแผนใชเวลาชวง
ตอไปได  ขณะเดียวกัน  การรูเวลาสิ้นสุดจะทําใหการใชเวลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 9.มีเวลาสําหรับการจัดเวลา เพ่ือการวางแผนการใชเวลา เชนอาจใชเวลาทุกวันตอนเชา  วาง
แผนการใชเวลาในวันน้ันและใชเวลาสุดสัปดาหวางแผนการใชเวลาทํากิจกรรมสําคัญในสัปดาหตอไป 
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เร่ืองที่เปนประโยชน      
ทําไม.....จึงสําคัญที่สุด 

 ปราชญผูหน่ึงเคยตั้งคําถามเหลาน้ีวา " ใครคือคนสําคญัที่สุด งานใดคืองานที่สําคัญที่สุด 
และเวลาใดคอืเวลาที่ดีทีส่ดุ"  
 คําเฉลยมีดังน้ี " คนสําคัญทีสุ่ด ก็คือ คนที่อยูเบื้องหนาเรา งานสําคัญที่สุด ก็คือ งานที่เรา
กําลังทําอยูในขณะนี้ และเวลาที่ดีที่สุด ก็คือ เวลาปจจุบันขณะ" 
 ทําไม คนที่อยูเบื้องหนาเราจึงสําคัญที่สดุ คําตอบก็คอื ในชั่วชวีิตอันแสนสั้นน้ี เรากับเขาอาจ
มีโอกาสพบกันไดเพียงคร้ังเดียว ดังน้ันเราจึงควรทําใหการพบกันทุกคร้ังเปนการสรางความทรงจํา
แสนงามไวใหแกกันและกันมนุษยน้ันรูเกลียดยาวนานกวารูรัก ถาการพบกันครั้งแรกนํามาซ่ึงความ
รักและเปนการพบกันเพียงคร้ังเดียวของชีวติ ก็นับวาคุมคาที่สุดแลวสําหรับการพบกันของคนสองคน  
        ทําไม งานที่เรากําลังทําอยูขณะน้ี จึงเปนงานสําคัญที่สดุ คําตอบก็คอื เพราะทันททีี่คุณปลอย
ใหงานหลุดจากมือคุณไป งานก็จะกลายเปนของสาธารณะ หากคุณทํางานดีมันก็คืออนุสาวรียแหง
ชีวติ และหากคุณทํางานไมดีมันก็คือความอัปรียแหงชีวิตตอนแรกคณุเปนผูสรางงาน แตเม่ือปลอย
งานหลุดจากมือไปแลว งานมันจะเปนผูยอนกลับมาสรางคณุ  
 ทําไม เวลาทีดี่ที่สุด จึงควรเปนปจจุบันขณะ คําตอบก็คือ เพราะเวลาทุกวินาทีจะไหลผาน
ชีวติเราเพียงคร้ังเดียว ไมวาคุณจะหวงแหนเวลาขนาดไหน มีเงินมากเพียงไร ก็ไมมีใครสามารถรื้อ
ฟนเวลาที่ลวงไปแลวใหคืนกลับมาได  ทุกคร้ังที่เวลาไหลผานเราไป หากเราไมใชเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ ชีวิตของคณุก็พรองไปแลวจากประโยชนมากมายที่คุณควรไดจากหวงเวลา  

     คัดยอจากเร่ือง มายาแหงเสนดาย.....  โดย ว. วชิรเมธ ี
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ควรทาํปจจุบันใหดีที่สุด 
 

ชางไม 
ชางไมฝมือดีตองการเกษียณเพราะอายุมากแลวนายจางมีความเสียดายความสามารถของ

เขามาก จึงขอรองใหชางไมสรางบานหลังสุดทายกอนเกษียณ 
เม่ือบานหลังสุดทายสรางเสร็จ ปรากฎวาบานหลังน้ีขาดความปราณีตและใชวสัดุที่ดอย

คุณภาพ เพราะชางไมรีบทาํเพ่ือใหงานผานไปอยางเร็วเทาน้ันเองนายจางมาเห็นบานดังกลาวก็รูสึก
เศราใจเขาบอกกับชางไมวา "น่ีคือบานของคุณ ผมขอมอบใหเปนของขวัญตอนเกษยีณอายุ"
 ชางไมไดยินถึงกับตกใจและอุทานวา “เสียดายจริง ๆถารูวากําลังสรางบานของตัวเอง เราคง
จะทําดวยความตั้งใจมากกวาน้ี” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา "ชีวติคอืสิ่งที่เราสรางดวยตวัเราเอง"เราทุกคนกาํลังสรางชีวติของเราอยูและ 
      เราก็ไมไดพยายามอยางถึงที่สุดในการสรางสรรคสิ่งตาง ๆในชีวติของเรา  
      เม่ือเวลาผานไปแลวเราจึงมักเสียดายและอยากยอนเวลากลับซ่ึงเปนสิ่งที่เปนไป 
      ไมได จึงควรใชเวลาแตละวันทําทุกอยางใหดีที่สุด  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  8  เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  26  วัยรุนไทยหัวใจเกาหล ี             เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 เห็นคุณคาของความเปนไทย 
2.  เน้ือหา 
 คุณคาของความเปนไทย 
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)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงคานิยมของวัยรุนในสังคมไทย ที่นิยมไวทรงผมแบบ 
   เกาหลี  แฟชั่นเสื้อผาแบบเกาหลี  อาหารเกาหลีและหนาตา สวย หลอ ตี๋  
   แบบเกาหลี ทีเ่รียกวา “เกาหลีฟเวอร” แลวตั้งคําถาม 
   (1) คนเกาหล ีตางจากคนไทยอยางไร ในดานวัฒนธรรม(ภาษา ความเปนอยู 
    ศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะนิสัย ความอดทน ความมีวนัิย) 
   (2) เพราะเหตใุด  วัยรุนไทยจึงนิยมชมชอบ “ความเปนเกาหล”ี 
  2) มอบหมายใหกองลูกเสือจัดกิจกรรมโตวาทใีนญัติ “วัยรุนไทยหัวใจเกาหลี  
   เสียศักด์ิศรีวัยรุนไทย”ประเด็นสนับสนุนหรือคัดคานในเรื่อง “การหมกมุนเลียน 
   แบบวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทย” โดยจัดทีมโตวาทีเปน2ฝายคือฝายสนับสนุน  
   และฝายคาน 

    (1)  ฝายเสนอและฝายคานตางมีหัวหนา 1 คน และมีผูสนับสนุน 3 คน 
    (2)ลูกเสือเลือกผูดําเนินรายการ 1 คน 
    (3)  หัวหนาฝายเสนอนําเสนอขอมูล 3 นาที และหัวหนาฝายคานนาํเสนอขอมูล 3 นาที 
    (4)  ผูสนับสนุนแตละฝายคนละ 2 นาท ี
    (5)  หัวหนาฝายเสนอและฝายคานสรุปคนละ1 นาท ี

  3) เม่ือโตวาทีจบลูกเสือรวมกัน วิเคราะหผลสรุปจากการโตวาท ี
  4) ผูกํากับใหขอเสนอแนะและกลาวคําชมเชยลูกเสือ 
  5) ผูกํากับมอบหมายใหจัดทําโปสเตอรรณรงคสรางจิตสํานึกรักความเปนไทย  
   “เปนไทยทั้งตวัและหัวใจ” ทําอยางไรคือไทยแท 
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4.4 ผูกํากับเลาเรื่องที่มีประโยชน 
4.5 พิธีปด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก)   

 
5.  การประเมินผล 

ลูกเสือสามารถโตวาที  ดวยเหตุผลคัดคานโตแยงที่ชวนเชื่อใหเห็นคุณคาความเปนไทย 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจ เห็นคุณคา และภูมิใจในความเปนไทยของ
ตนเอง 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 
 
เพลง 

เมดอินไทยแลนด 

 
 เมดอินไทยแลนด แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเกาเรามีแตของดีดี 
มาตั้งแตกอนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี ยุคสมัยน้ี เปน กทม. 
เมืองที่คนตกทอ (ไมเอาอยาไปวาเขานา) เมดอินไทยแลนดแดนไทยทําเอง 
จะรองรําทําเพลงก็ลํ้าลึกลลีา   ฝรั่งแอบชอบใจแตคนไทยไมเห็นคา 
กลัวนอยหนาวาคุณคานิยมไมทันสมัย  เมดอินเมืองไทยแลวใครจะรับประกันฮะ 
(ฉันวามันนาจะมีคนรับผิดชอบบาง)  เมดอินไทยแลนดแฟนแฟนเขาใจ 
ผลิตผลคนไทยใชเองทําเอง   ตัดเย็บเสื้อผากางโกงกางเกง 
กางเกงยีนส (ชะหนอยแน)   แลวขึ้นเคร่ืองบินไปสงเขามา 
คนไทยไดหนา (ฝรั่งมังคาไดเงิน)   เมดอินไทยแลนดพอแขวนตามรานคา 
มาติดปายติดตราวาเมดอินเจแปน  ก็ขายดิบขายดีมีราคา 
คุยกันไดวามันมาตางแดน   ทั้งทันสมัยมาจากแม็กกาซีน 
เขาไมไดหลอกเรากิน    หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง...เอย 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
โหรคนหนึ่ง 

 
 โหรคนหนึ่งหมกมุนในเรื่องการดูดวงดาวจนไมเปนอันทําอะไร วันๆเอาแตศึกษาความ
เปนไปของดวงดาวบนทองฟา  จนรูวาดวงดาวดวงใดโคจรไปทางไหน  ค่ําวันหนึ่งขณะที่โหรเดิน
แหงนหนามองดูดวงดาวไปตามถนนนอกเมือง  จนเผลอพลัดตกไปในบอขางทาง  เน่ืองจากไดรับ
บาดเจ็บจึงไมสามารถปนขึ้นมาไดเอง  ตองนอนรองครวญครางอยูตามลําพัง  จนมีผูมาพบและให
ความชวยเหลือพรอมสอบถามถึงเรื่องราวความเปนมา 
 “เออหนอพอโหรผูรอบรู” ผูใหความชวยเหลือรําพึงออกมาดัง ๆ “ทานศึกษาจนรูวาดาวดวง
ไหนบนทองฟาโคจรไปทางใด แตตวัเองจะเดินตกบอหารูไม” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความรูทวมหัว แตเอาตัวไมรอด(เปนผูที่มีสติปญญาดี แตกลบัชวยตนเองไมได) 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  8 เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  27     ชุมชนเราน้ีดีจัง     เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหลูกเสือนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการพัฒนาชุมชนได 
2.  เน้ือหา  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวติแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถงึแนวการดํารงอยู และปฏิบตัิตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และ
บริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลก
ยุคโลกาภิวัฒน ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบตัตินในทางทีค่วรจะเปนโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถี
ชีวติด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู  
3.4 กระดาษ 
3.5 เรื่องที่เปนประโยชน   

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

    (1) ผูกํากับลกูเสือนําลูกเสอืในกองสนทนาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   (2) ลูกเสือแตละหมูสงตวัแทนมารับใบความรูไปศึกษา และใหลูกเสอืแตละหมูระดม 
   ความคิดในการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา บาน / โรงเรียน / ชุมชน ตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามใบงานที่ไดรับ 
   (3) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืไปดําเนินการตามโครงการที่ลูกเสือไดคดิไว  
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
   -  ผูกํากับลูกเสอืนัดหมายใหลูกเสือนําเสนอผลการปฏิบตัิงานตามโครงการใน 
    รูปแบบของการจัดบอรด ในอีก 1 เดือนขางหนา 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลงหรือเกม 
    3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

(1) ใหลูกเสือแตละหมูนําบอรดมาจัดแสดงผลการปฏิบัตติามโครงการพัฒนาบาน /  
 โรงเรียน/ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัว 

   (2) ใหลูกเสือทุกคนไดเยี่ยมชม พูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 4) ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
     5)  พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
 
เพลง 

เกียรติศักดิล์กูเสือ 
 

ลูกเสือ ลูกเสอื ไวเกียรติซิลูกเสือชาย ลกูเสือ ลูกเสือ ไวลายซลิูกเสือไทย 
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง และอดทน เราจะบําเพ็ญตน ใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

 
รวม 

 
มาเถิดเร็วไว รวมใจสนุกเฮฮา อยามัวเศราเลยหนา รีบมาเริงรารวมกัน รวมกินรวมนอน 
รวมพักผอน รวมทําพักผอนสุขสันต รวมคิดจงชวยกนั รวมเรียนสรางสรรค รวมกันเฮฮา 

 

 
เกม 

ข่ีมาโยนบอล 
วิธีเลน 

1. แบงผูเลนออกเปน 2 พวก จัดใหเปนคูมีขนาดไลเลี่ยกัน พวกหน่ึงเปนมา อีกพวกหนึ่งเปน
คนขี่ ใหยืนเปนรูปวงกลม สวนใครจะเปนคนขี่กอนน้ันจะทําไดโดยการเสี่ยงหัว-กอย  
2. เริ่มเลนโดยใหคนขี่คนหน่ึงรับลูกบอล ใหสงตอๆ ไปตามลําดับจะโยนขามไมได ระวังอยา
ใหลูกบอลตกพ้ืน มาตองพยายามใหคนขี่รับลูกบอลพลาด ดวยการพยศ เชน ยอตัวลงต่ํา
เอียงซาย ขาว กระโดด หรือหมุนไปรอบๆ แตไมใชประสงคจะใหคนขี่ตก แตตองการใหคน
บนหลังรับลูกบอลไมได  
3. หากลูกบอลตกดินคนขี่ทกุคนตองรีบเปลี่ยนมาเปนมาใหคนเปนมาขึ้นบนหลังสลับกันไป 

 
วิ่งกระโดดเทาเดียว 

วิธีเลน 
ใหผูเลนวิ่งไปออมเครื่องหมายดวยการกระโดยเทาเดียว เม่ือถึงเคร่ืองหมายกลับตวัใหวิ่ง
กลับดวย 

การเปลี่ยนเทาอีกขางหนึ่ง แถวใดหมดกอนเปนแถวชนะ 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู 

 
โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คําสั่ง ตอนที1่ 
 ใหลูกเสือแตละคนในหมูเสนอแนวคิดในการพัฒนา บาน / โรงเรียน / ชุมชน เลือกอยางใดอยาง
หน่ึง  มาอยางนอยคนละ  1 เรื่อง  โดยใหรองนายหมูเปนผูจดบันทกึ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
คําสั่ง  ตอนที่ 2 
         ใหลูกเสือในหมูรวมกันพิจารณาและอภิปรายเพ่ือคัดเลือกแนวทางในการพฒันา บาน / โรงเรียน /
ชุมชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
คําสั่ง  ตอนที่ 3 
 ใหลูกเสือแตละหมูนําแนวทางในพัฒนาที่ไดคัดเลือกแลว (จากตอนที2่) มาจัดทําโครงการใน 
การพัฒนา โดยตองปฏิบตัิอยางนอย 3 คร้ัง  ภายในระยะเวลา  30  วัน   
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ใบความรู 
 
 
 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา 
ความขยันพากเพียรสามารถกอใหเกิดทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง 

การดําเนินชีวติแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบตัตินของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏบิัตติน
ในทางที่ควรจะเปนโดยมีพ้ืนฐานมาจากวถิีชวีติด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปน
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตวัที่ดี และตองประกอบไปดวยสองเง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดวย 5 สวน ดังน้ี 

ขอที่ 1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏบิัตตินในทางที่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวติด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย 
และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

ขอที่ 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบตัตินไดในทุกระดับ โดยเนนการ
ปฏิบัตบินทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

ขอที่ 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังน้ี 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเอง และ

ผูอ่ืน เชนการผลติ และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล หมายถงึ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ 
3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 

ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล และไกล 
ขอที่ 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และ

คุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 2 เง่ือนไข ดังน้ี 
1. เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวชิาการตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความ 

รอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ
2. เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต  

และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวติ 
ขอที่ 5. แนวทางปฏิบตัิ / ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คอื  

การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยนื พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู 
และเทคโนโลยีน่ันคือ หลักแนวคิด และแนวทางเพื่อการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไมวาจะเปน
บุคคล หรือองคกรตางๆ สามารถปฏิบัตติามได 
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ตัวอยาง โครงการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.ชื่อ     โครงการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ความม่ันคงของครอบครัว และพัฒนาอาชีพครอบครัวตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเครือขายองคกรสตรีหมูบาน (กสพม.) ตําบลหนองโพ 
  

๒. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏบิัตตินของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถงึระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวฒัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนกรอบแนวความคิด และทิศ
ทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย เพ่ือมุงสูการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุมกัน เพ่ือความอยูดีมีสุข 
มุงสูสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การพัฒนาที่ตัง้อยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคณุธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ 
ประกอบกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ยอมมีรายรับ และรายจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รายรับไดมาจากการทํามาหาเลี้ยงชีพ
ทั้งจากอาชีพหลัก และอาชพีรอง สวนรายจายก็ไดแก คาใชจายตาง ๆ ไดแกคาอุปโภค และบรโิภคที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต ซ่ึงคาใชจายเหลาน้ีมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นมาโดยตลอด และไมมีแนวโนมที่จะลดลง การทําบัญชีครัวเรือนเปน
บัญชีทีใ่ช สําหรับบันทึกรายได และรายจายที่เกิดขึ้นในชีวติประจําวนัของเรา วาในแตละวันเรามีรายไดเขามาแลวจาย
คาใชจายออกไปเทาไร ปจจุบันยอดเงินคงเหลือมีเทาไร ทําใหเกิดการวางแผนการใชจายตอไปอยางรอบคอบ ใชจาย
อยางพอเพียงเทาที่มี อยางระมัดระวังจึงสามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปนทําใหเกิดการประหยัดและการออม และหากมี
การใชจายเทาที่มีก็จะไมกอใหเกิดหน้ีสิน จึงสามารถแกไขปญหาหน้ีสินไดอยางยั่งยืน เปนผลใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีใน
การรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากเกิดการตกงานหรืออุบัติเหตทุี่ทําใหไมสามารถหา
รายไดมาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครวัได 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังน้ี  (๖) การสงเสริม การฝกและการประกอบอาชีพ  (๑๖) การสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลหนองโพจึงจัดโครงการกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเครือขายองคกรสตรีหมูบาน (กสพม) ตําบลหนองโพ ขึ้น 
  

๓. วัตถุประสงค 
๑.เพ่ือใหเครือขายองคกรสตรีหมูบาน(กสพม.) ตําบลหนองโพเปนแกนนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใช เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลและยัง่ยืน 
          ๒.เพ่ือใหราษฎรรูจักการทําบัญชีครัวเรือน ทําใหเกิดการวางแผนการใชจายอยางรอบคอบ 
 ๓. เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔. เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพใหกับราษฎร เพ่ือเพ่ิมพูนรายได 
 ๕. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น       
๔. เปาหมาย 
         เครือขายองคกรสตรีหมูบานตําบลหนองโพ และประชาชนผูสนใจ หมูที่ ๑ – ๓, ๕ – ๑๐ จํานวน  ๕๐  คน 
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ตัวอยาง โครงการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อ      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ยังคงอัญเชิญ  ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   มาเปนแนวทางปฎิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปน
ศูนยกลางพัฒนาอยางจริงจัง  เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล  เปนธรรม
และยั่งยืนมุงสู   สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสูงสุดใหแกประชาชนโดยถวนหนา
สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภาวะการเจรญิเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยทํา
ใหการดํารงชีวิตของคน ในสังคมไทยไดนําเอาสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกๆดานเขามาใชในชวีิตประจําวัน 
แมกระทั่ง  สิ่งอุปโภคและบริโภคตางๆลวนอํานวยความสะดวกตอคนไทยในสงัคมทั้งสิ้น  ดวยเหตผุลขางตน      
ทําใหการใชชวีิตของคนไทยที่ผานมานั้นถึงแมจะไดรับความสะดวกสบายในเบื้องตนแตสิ่งทีต่ามมาโดยไมรูตัวคือ
การดํารงชวีิตประจําวันที่ฟุมเฟอยทําใหคนในสังคมตองประสบกับปญหาการดํารงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถ
แกปญหาการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใชจายฟุมเฟอย โดยเฉพาะรายจายในครอบครัวใหมีรายจาย
นอยลงได คือการดํารงชีวิตอยางพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

ดังน้ันโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเปนโครงการหนึ่งที่เปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรงเพราะไดฝก
ปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประกอบอาชีพแบบยั่งยนืได  อันจะเปนประโยชนตอครอบครัว  และชุมชน โรงเรียน
บานปาบงจึงไดจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพ้ืนบาน  การเพาะเห็ดฟาง  การทําไมกวาดทางมะพราว  
การทํางานใบตองโดยการจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือตองการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 เพ่ือฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 
3.3 เพ่ือนําผลผลติมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหนักเรียน 
3.4 เพ่ือใหนักเรียน รูจักการใชชวีิตที่พอเพียงมีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 

3. เปาหมาย 
ดานปริมาณ 

- บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรูความสามารถในการใชชวีิตอยางพอเพียง 
- นักเรียนทุกคนกลาแสดงออกตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 

ดานคุณภาพ 
 นักเรียนรูจักการใชชวีิตที่พอเพียงนําหลักการไปปฏิบตัิสามารถลดรายจายในครัวเรือน 
ไดรับการฝกทักษะอาชีพและกลาแสดงออก 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
นกกระเรียนกับหมาปา 

 

 นกกระเรียนมองไปเห็นหมาปานอนด้ินอยางทุรนทุรายอยูที่กลางปา จึงเดินเขาไปถามไถ
อยางเวทนาวา 
“เจาเปนอะไรหรือ” 
“ขากลืนชิ้นเนือ้เขาไป แลวกระดูกติดคอของขา ขาจะทําอยางไรก็ไมออก” 
หมาปาบอกเเลวก็ขอรองใหนกกระเรียนชวยตนเเลวตน จะใหรางวัลเปนการตอบเเทน 
นกกระเรียนจึงยื่นมุดหัวของมันเขาไปในปากหมาปา เเละสามารถลวงเอากระดูกออกมาไดสําเร็จ 
เม่ือนกกระเรียนทวงถามถงึรางวัลของตน หมาปาก็คํารามวา 
“ขาไมงับคอเจาก็ดีเเลว ยังจะมาเอาอะไรจากขาอีก เลา” 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนเลวมักไมเห็นความดีของผูอ่ืน 
 

 
นางแมวมีรัก 

 
นางเเมววิงวอนขอรองตอพระพรหมวา 
“ขอใหทานชวยเมตตา เสกใหหมอมฉันกลายเปนหญิงสาวดวยเถิดเพคะ หมอมฉันหลงรักชายหนุมผู
น้ันเสียเหลือเกิน” 
พระพรหมเกิดความสงสารเวทนาจึงเสกใหนางเเมวกลายเปนคน 
“ถาอยากเปนคน ก็ตองเปนใหตลอดนะ” 
พระพรหมตรสัเเลวก็คอยสอดสองทิพยเนตรดูนางเเมวตอไป 
วันหนึ่งนางเเมวในรางของหญิงสาวกําลงัพรอดรักกับชายหนุม อยางหวานชื่น คร้ันมีหนูตัวหน่ึงวิ่ง
ผานเขามา หญิงสาวก็กระโดดออกไปแลวตะครุบหนูตวัน้ันมากินในทันใด 
พระพรหมจึงทรงใหหญิงสาวกลับเปนนางเเมวดังเดิม 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ยากที่ผูใดจะละทิ้งสนัดานเดิมเปนเรื่องยาก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  9  การฝกเปนผูนํา 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28  ผูนําที่ดี         เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือสามารถบอกความหมายและคุณสมบัตขิองผูนําได 
2.  เน้ือหา  

ผูนํา (Leader)หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทําใหองคการดําเนินไปอยาง
กาวหนาและบรรลุเปาหมาย โดยการใชอิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทําของผูอ่ืน 

ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤติกรรมของ
คนในสภาพของการทํางาน ผูนําอาจจะเปนบุคคลท่ีมีตําแหนงอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็
ได ซ่ึงเรามักจะรับรูเก่ียวกับผูนําที่ไมเปนทางการอยูเสมอ เน่ืองจากบุคคลน้ันมีลักษณะเดนเปนที่
ยอมรับของสมาชิกในกลุม ทําใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีนํ้าหนักและเปนเอกภาพ โดยเขาจะใช
ภาวะผูนําในการปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอสัมพันธกัน เพ่ือมุงบรรลุ
เปาหมายของกลุม  
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู  
3.3 แบบทดสอบภาวะความเปนผูนํา 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน   

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

  1)  ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือแตละคนในกองทําแบบทดสอบภาวะความเปนผูนํา ภายใน 
    เวลา 10 นาที  
  2) ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือสํารวจคําตอบของตนเอง จากนั้นผูกํากับแปลคาใหลูกเสือทราบ 
  3) ผูกํากับลูกเสอืใหตัวแทนแตละหมูมารับใบความรูเรื่อง ลักษณะของผูนําที่ดี  
  4) ผูกํากับลูกเสอืนําลูกเสือสนทนา และสรปุในหัวเรื่องของลักษณะของผูนําที่ดี มีอยางไรบาง 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมทํากิจกรรม และการแสดงออก  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  28 
 

 
เพลง 

จับมือ 
 

    จับ มือกันไวใหม่ันคง เพ่ือความยืนยงสามัคคี รักกันปรองดองเหมือนนองพ่ี  
 เพ่ือความสามัคคีมีรวมกัน โกรธกันมันรายเปนสิ่งเลวเปรียบดังเปลวเพลิงรอนไฟนั่น  
 เผาใจใหมีความไหวหวั่น จับมือยิ้มใหกันเปนสิ่งดี 

 

 
เกม 

นําทาง 
วิธีเลน 

1. ใหลูกเสือคนหนึ่งปดตาไวจากน้ันใหลกูเสืออีกคนนําของที่เตรียมไวไปซอนยังจุดๆหนึ่ง  
2. จากน้ันใหคนที่ปดตานัน้เปดตาและออกคนหาวาของนั้นซอนอยูที่ไหน ลูกเสือคนอ่ืนจะ

บอกทิศทางของสิ่งของนั้นไดโดยพูดเพียงวา ซายขวา หันหลัง บอกสิ่งของนั้นใหกับผูคนหา 
การตัดสิน  ผูคนหาจะตองเดินไปตามทศิทางที่ลกูเสือบอกจนกวาจะคนพบส่ิงของนั้นแลวก็เปลี่ยน
คนอ่ืนเขามาหาของบาง 
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ใบความรู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลักษณะของผูนําที่ดี 
 

ผูนํา (Leader)หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทําใหองคการดําเนินไปอยางกาวหนาและบรรลุเปาหมาย 
โดยการใชอิทธิพลเหนือทศัคติและการกระทําของผูอ่ืน 
ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทํางาน  
ผูนําอาจจะเปนบุคคลที่มีตําแหนงอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ซ่ึงเรามักจะรับรูเก่ียวกับผูนําที่ไมเปน
ทางการอยูเสมอ เน่ืองจากบุคคลน้ันมีลักษณะเดนเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม ทําใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มี
นํ้าหนักและเปนเอกภาพ โดยเขาจะใชภาวะผูนําในการปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอสมัพันธกัน 
เพ่ือมุงบรรลุเปาหมายของกลุม  
 

คุณลักษณะของผูนํา 10 ประการ 
1. กลาเปลี่ยนแปลง  
2.มีจิตวิทยา  มีมนุษยสัมพันธ  

 3. จูงใจคนไดดี  
4.มีความรับผดิชอบสูง  

5. มีทั้งความยืดหยุนและเด็ดขาด  
6. มีทั้งความรอบรู   มีสังคม  
7.เปนนักประสานงานที่ดี  
8.มีความกระตือรือรน  
9.ทํางานเคียงขางลูกนอง  
10. มีความนานับถือ  
ตอง สังเกตการณทํางานของลูกนองแตละคนในทีมงานดวยวามีใครกําลังเอาเปรียบเพ่ือนอยูหรือไม   เพราะ

บางคนอาจชอบอู  ทํางานนอยปลอยใหเพ่ือนคนอ่ืนเหนื่อยมากกวา  ซ่ึงกรณีอยางน้ีหัวหนางานตองสังเกตดวย 
ตนเองดวย   คนทํางานหนักบางคนอาจจะไมใชคนทีช่อบฟองแมเม่ือถูกเอาเปรียบ  
          อยาใสใจ ความผิดเล็กๆ  นอย  ที่เรารูดีวาเปนเรื่องการเมือง  เชน   ลูกนองลาปวยทัง้ๆ ที่ไมไดปวยจริง    
เราก็ไมจําเปนตองไปสืบคนวาทําไมเขาตองโกหกตราบใดที่เขายังคงตั้งใจทาํงาน   เวนแตวาบคุคลน้ันมีทาจะขายไอเดีย
ภายในองคกรใหบริษทัอ่ืนๆ   หรือมีพฤตกิรรมสอใหเห็นมากอนวาไมเอาใจใสในงาน   กรณีเชนน้ันจึงคอยตรวจสอบ
เขาอยางจริงจัง 

พยายาม วางแผนงานลวงหนา   เพ่ือจะไดมองเห็นแนวโนมของการตัดสินใจได   เลี่ยงการตดัสินใจอยาง
เรงดวนสําหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะวางแผนงานผิดพลาด  

อยามุงเนน แตการสรางงาน ตองเรียนรูเรื่องของกระแสความตองการของหนวยงานอ่ืนและบรรดาคูแขงอ่ืนๆ
ดวย  โดยไมนึกถึงผลกระทบที่จะตามมาวาจะเกิดผลอยางไร 
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หัวหนา คือ  ผูจับผิดแทนองคกรวาบุคลากรคนใดทํางานดวยความรกัองคกร   คนใดทํางานดวยเพราะมีไฟ
แหงการสรางสรรค    คนใดมุงม่ันเพ่ือผลประโยชนขององคกร   และคนใดทํางานเพียงเพ่ือใหมีงานทํา  

พิจารณา สงเสริมลูกนองที่มีความขยัน  และมีอุปนิสัยใจคอดี   แมวาฝมือการทํางานอาจจะไมโดดเดน
นัก  ควรหาทางสงเขาไปฝกอบรมการสนับสนุน   คนนิสัยดียอมเปนประโยชนแกองคกรมากกวาสนับสนุนคนที่ทํางาน
ไดดีแตมิไดเปนที่ชื่นชมของของทุกคนนัก  

ความโกรธ    ความเสียใจ  คนเปนหัวหนาทีมตองแสดงออกแตนอยหากอยูในที่ทํางาน   ไมมีลูกนองคนใดจะ
นับถือศรัทธาผูจัดการที่ออนแอและออนไหวจนเกินไป  

อยาปกปดความผิด ของลูกนอง  เม่ืองานผิดพลาดก็ตองชวยกันรบัผิดชอบและแกไข   แตไมใชชวยกันปดไว
ไมใหผูบริหารระดับสูงรับรูวาเกิดการผิดพลาดในผลงาน ตองกลาจะรับผิดขณะเดียวกันก็ตองแจงใหผูบริหาร  ทราบถึง
แนวทางการปองกันการเกิดปญหาเชนนี้ที่ไดวางแผนไวแลว  

เปนหัวหนางาน ที่เที่ยงธรรมอยามีอคติกับลูกนองเพราะมันจะนําไปสูการตัดสินใจดวยอคติเม่ือมีปญหา
เกิดขึ้นอยาลุมหลงในการการยกยอปอปน   หัวหนาทีหู่เบายอมกํากับควบคุมทมีใหสรางผลงานที่ดีไดยาก  

แนะนํา ลูกนองคนใหมใหทุกคนในทีมงานไดรูจัก แลวใหคนพาเขาไปดูสวนตางๆ   ของบริษทัใหทัว่ถึง   มิวา
จะเปนหองน้ํา   มุมกาแฟ   หรือที่จอดรถ   ควรตอนรับและดูแลคนใหมอยางดี  แมวาเขาจะอยูในฐานะลูกจางชั่วคราว
หรือเด็กฝกงานก็ตาม  

พาทีมงาน ไปเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น “ เลี้ยงสง ”   หรือ  “ เลี้ยงอําลา ”   ในยามทีค่นในทีมงาน
ลาออก   อยาลืมรวมกันเขยีนอวยพร  ในการดใบเดียวกัน   หรือาจรวมกันซ้ือของขวัญพิเศษสักชิ้นใหเขา  เพ่ือทุกคน
จะไดสนิทสนมรักใครกันดี   

ทําตัวเปนตวัอยาง ที่ดีกับลูกนองในทุกๆ   ดาน   ไมวาจะเปนการแตงตวั   การวางตวั   ความเอาใจใสใน
การทํางาน    ความมีอารมณขัน   การสรางสรรคบรรยากาศการทํางานใหมีสีสัน   และการทํางานโดยมุงหวัง   ความ
เปนเลศิในผลของงาน  

คนทํางาน ยอมรูถึงขั้นตอนการทํางานและปญหาตางๆ   ไดเปนอยางดีผูเปนหัวหนา      ควรหาโอกาสลงไป
รวมชวยงานของลูกนอง   แตละคนบางหากมีโอกาส   เพ่ือจะไดมองเห็นปญหาวาควรจะบริหารงานนั้นอยางไรใหถูก
ทาง   และควรเปดโอกาสใหพวกเขาไดรวมเสนอแนะการปรับปรุงแกไขวธิีการทํางานบางประการที่พวกเขายอมเขาใจ
ในสภาวะตาง ๆ ไดดีกวาเรา  

หัวหนางาน มีหนาที่โดยตรงที่จะคอยไกลเกลี่ย   ประนีประนอม  คนในทีมงานทีมี่ความขัดแยงกัน  อยาปลอย
ใหเขาไมพอใจกันในขณะทีต่องทํางานรวมกัน  ถามีปญหาของความขัดแยงคอนขางจะรุนแรงเกินความสามรถของคุณ
ก็ใหนําความไปปรึกษาผูบรหิารระดับสูงเพ่ือใหเกิดการพิจารณานาหนทางแกไขอยางยุติธรรม   ตอคูกรณีทั้งสอง  

เขารวม รับการอบรมทักษะผูนําและศิลปะของการบรหิารงาน   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับตนเอง   อยาคิดวา
เวลามีนอยถาคุณไมสามรถบริหารเวลาของตนเองไดและไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง   ก็แสดงวาคุณยัง
ไมใชผูนําที่ดีนัก  

สรุปไดวา   การที่จะเปนผูนําที่ดี  จะตองยึดใน หลัก  10   ประการนี้  เพ่ือการบริหารในแตละหนวยงาน  แต
ละองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ  พรอมทั้งการไดรับความรัก  และความไวเน้ือเชื่อใจจากผูรวมงาน  และหวังเปนอยางยิ่ง
วาจะเปนแนวทางดีที่สําหรับผูที่จะกาวเปนผูบริหาร  หรือผูที่เปนอยูแลว  นําไปปฏิบัติหรือนําไปปรับใช  เพ่ือการ
บริหารงานในหนวยงานใหประสบความสําเร็จในอนาคต 
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แบบทดสอบ ภาวะความเปนผูนํา 
 
 

คําสั่ง  ใหลูกเสือเลือกคําตอบเพียงขอเดียวทีต่รงกับความคิดของลูกเสือที่สุด 
 

1. “สถานภาพ”มีความสําคัญกับคุณอยางไร?  
a. สําคัญมาก คุณชอบที่จะรูสึกวาตนเองอยูในลําดับสูงสุดของสังคม 
b. คอนขางสําคัญ คุณรูสึกดีที่ไดอยูทามกลางฝูงชน 
c. เปนเรื่องคณุภาพของความสัมพันธมากกวาวาคุณอยูตรงไหนของความสัมพันธน้ัน 
d. ไมสําคัญเลย คุณแคตองการความกาวหนาและประสบความสําเร็จ 
 

2. ในวัยเด็กคุณอยูลําดับไหนของกลุมเพ่ือน ? 
a. ผูนํากลุมที่ทุกคนตางกลวั 
b. ผูมีความสนุกสนาน เปนที่ชื่นชอบของทุกคน 
c. นักคิดที่ทุกคนรับฟง 
d. เงียบขรึม ไมมีใครสังเกตเห็นเลย 
 

3. เม่ืออยูที่สํานักงาน คุณเปนคนที่เสนอแนวคิดหรือคําแนะนําใหมๆ หรือไม ? 
a. ตลอดเวลา คุณตองการใหทุกคนรูวาคณุคิดอยางไร 
b. คอนขางจะบอยคร้ัง แตไมไดตลอดเวลาเพราะอาจทําใหใครบางคนไมพอใจ 
c. บอยคร้ัง แตมีความระมัดระวังในบางประเด็นเรื่องความเปนสวนบุคคลและการเมือง 
d. นาน ๆ คร้ังเนื่องจาก “หากส่ิงน้ันเปนสิ่งผิดหละ?”  
 

4. หากเพื่อรวมงานของคณุโดนตําหนิเร่ืองรายงานที่ไมมีคุณภาพ คุณจะทําอยางไร ?  
a. บอกพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาควรจะรูมากขึ้น 
b. พาพวกเขาออกไปสังสรรคหลังเลิกงาน 
c. เสนอตวัชวยตรวจรายงานใหในครั้งตอไป 
d. หลีกเลี่ยงพวกเขา เพราะคุณมีสิ่งที่ตองทํามากอยูแลว 
 

5. คุณไดรับความเห็นที่ไมดีกลับมา คุณจะตอบสนองอยางไร ?  
a. รูสึกโกรธและปกปองตวัเอง 
b. รับฟงอยางตั้งใจแตมีความรูสึกผิดหวังออกมา 
c. พิจารณาถึงสิ่งที่คุณจะตองเปลี่ยนแปลง และวธิีในการปรับปรุง 
d. ถอนหายใจแลวคิดวา “น้ีแหละตวัคุณ” 
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6. “อีคิว” หมายความอะไรกับคุณ ?  
a. ไมมี เพราะเปนแคความนิยมในการบริหารจัดการ และจะหายไปเม่ือไมไดรับความนิยม 
b. จะถือเปนความผิดหากมีการอนุญาตใหหัวเราะไดในเวลาทํางาน 
c. เปนความใสใจถึงความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน 
d. เปนสิ่งที่คณุพยายามจะเขาใจในอารมณของเจานายคุณ 
 

7. เม่ือคุณเผชิญหนากับปญหาที่ตองไดรับการแกไขคุณจะทําอยางไร ?  
a. เสนอวิธีแกไขวธิีเดียวและบอกวาเปนวธิีที่ถูกตองแลว 
b. เสนอหากวิธีการแกไขทีมี่ความเปนไปไดและขอใหคนอ่ืนออกความคิดเห็น 
c. ทําการระดมสมองกับเพ่ือรวมงาน 
d. ขอคําแนะนําจากผูจัดการหรือหัวหนา 
 

8. หากเจานายขอใหคุณทําบางสิ่งที่เกินความสามารถคุณจําทําอยางไร ? 
a. รับมาดวยความเต็มใจ เพราะคุณสามารถทําไดทุกอยาง 
b. ทําอยางเต็มความสามารถ และไมตําหนิตัวเองหากเกิดผิดพลาด 
c. รับมา แตถามถึงวิธีการและความชวยเหลือที่มากกวาน้ัน 
d. รับมาและทําเงียบเฉย สุดทายถึงสารภาพออกมาวาคุณไมคิดวาจะสามารถจัดการได 
 

9. การกระจายอํานาจหรือการแบงงานกันทําคืออะไร ? 
a. การเสียเวลา ไมมีใครสามารถทําไดดีเทาคุณ ดังน้ันคุณตองทําดวยตวัคุณเอง 
b. เปนวิธีที่งายในการแบงภาระงาน 
c. เปนวธิีที่มีประสิทธิภาพในการสรางโอกาสในการเรียนรูใหมสําหรับคนอ่ืน 
d. เปนบางสิ่งที่คุณตองรับเปนคนสุดทายเสมอ 
 

10. “การเปลี่ยนแปลง” มีความหมายอะไรกับคุณ ? 
a. บางสิ่งบางอยางที่สามารถควบคุมได 
b. เปนโอกาสที่ทุกส่ิงทุกอยางสามารถเกิดขึ้นได 
c. เปนโอกาสในการสรางความกาวหนา 
d. บางสิ่งบางอยางที่จะตองไปกับมัน 
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เฉลยคําตอบ 
หากคําตอบสวนใหญคือ ขอ a  
คุณมีความเปนผูนําโดยกําเนิด เพียงแตรอใหถึงงานที่เหมาะสมกับคณุเสียกอน คุณมีความแข็งแกรง กลาตัดสินใจ
และเปนนักปกครองที่ดี ทุกคนที่อยูรอบตัวคุณใหความเคารพนับถอืคุณ หรืออยางนอยนั้นเปนสิ่งที่คุณคิดอยูเสมอ 
แตในโลกแหงความเปนจริงสถานการณอาจแตกตางออกไป ความเยอหยิ่ง ความมุทะลุดุดันและความเปน
เอกาธิปไตยทีคุ่ณมี มันเปนรูปแบบทีล่าสมัยไปแลว คณุควรฉลาดทีจ่ะไมลงโทษผูคนที่ไมไดเห็นเหมือนกับคุณ และ
ควรเป ดโอกาสใหกับคนทีมี่ความรูความสามารถที่อยูรอบตัวคุณ 
 
หากคําตอบสวนใหญคือ ขอ b  
คุณมีศักยภาพที่ดีในการเปนผูนํา คุณสนับสนุนและรบัฟงคนรอบขาง คุณเปนคนที่อยูเคียงขางและมีความคดิริเริ่ม 
สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ดีสําหรับคุณในอนาคต แตคุณเอาชนะส่ิงที่อาจเปนขอบกพรองหรือขอผิดพลาดรายแรงในหนาที่
การทํางานเพียงเพ่ือตองการเปนที่ชื่นชอบนั้น ก็ไมถือวาผิด แตหากคุณทําเพียงเพื่อใหไดชื่อวาเปนเพ่ือนทีดี่ที่สุด
สําหรับทุกคน คุณก็อาจไดรับความยากลาํบาก ลองพยายามเผชิญหนาความขัดแยงดวยความออนไหวและซื่อสัตย 
ผูคนรอบขางอาจนับถือและเคารพคุณมากขึ้น 
 
หากคําตอบสวนใหญคือ ขอ c  
คุณเปนนักบริหารจัดการ และคุณตองการขึ้นไปใหสูงกวาน้ีก็ตองมีความสามารถใหมากกวาน้ี คุณเปนคนทีมี่
ความคิดสรางสรรค เด็ดขาด และใสใจ คณุสามารถรวมกลุมเขาดวยกันและสนุกกับการเปนหัวหนาพวกเขา คําม่ัน
สัญญาสวนใหญเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับคณุในการใชความสามารถของคนอื่น คุณมีความคาดหวังที่สูงกับพวกเขา
และเปนไปไดวาสูงกวาที่พวกเขาคิดถึงตวัคุณเสียอีก และดูเหมือนวาคุณเตรียมตวัพรอมที่จะทําในสิ่งที่คุณสามารถ
ชวยใหพวกเขารูถึงศักยภาพของพวกเขาเอง ทกัษะดานการบริหารจัดการที่คุณมีทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่องคกรสมัยใหม
กําลังมองหามากที่สุด 
 
หากคําตอบสวนใหญคือ ขอ d  
คุณมีความฉลาดเพียงพอที่จะรูวาคุณเหมาะกับการเปนสมาชิกในทมีมากกวาการเปนผูนําหรือหัวหนาทีม คุณชอบ
ที่จะฟงแนวความคิดมากกวาการสั่ง และคุณชอบที่จะลงมือทํามากกวาทําหารตัดสินใจ สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีไมไดเปน
สิ่งที่ไมดี เพราะในโลกแหงความเปนจริงแลวคงเปนไปไมไดที่จะมีแตผูนําและไมมีผูตามเลยนอกจากนี้คุณยังเปน
สมาชิกในทีมที่มีความหนักแนน นาเชื่อถือ และซื่อสัตย แตพึงระวังถงึความยินยอมของคุณตอผูอ่ืน คุณไมไดเปน
คนที่ชอบประจบสอพลอ และในตอนนี้คณุควรเตรียมพรอมที่จะทําในสิ่งที่คุณตองการ 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 141 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน  
นกขม้ินนอยผูอารี 

 
  คร้ังหน่ึงนานมาแลว ในเมืองพาราณสี มีนกขม้ินตัวหน่ึงอาศัยอยูในปาทํารังอยูบนตนไม
ตนหนึ่ง โดยเลือกเอาตรงงามไมสูงๆ คุมแดดคุมฝนและคอนขางปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาจาก
สัตวรายและคนรายเจานกขม้ินเหลืองออนนอนอยูบนรังอยางสงบสุขเรื่อยมา 
  คราวหนึ่งเกิดฝนตกชุกติดตอกันมาหลายวัน จนน้ําฉ่ําฟา ชุมแผนดินไมวาฝนจะตก 
หนักหนาขนาดไหน ก็ไมทําใหเจานกขม้ินเดือดรอนอะไรเลยเพราะรังของมัน คุมครอง ปองกันลม
และฝนไดเปนอยางดีที่ใกล ๆ รังของนกขม้ิน มีลิงตัวหน่ึง น่ังหลบฝนอยูแตก็หลบไมพน มันเปยก
ปอนไปทั้งตัว น่ังสั่นงันงกจนนกขม้ินอดสงสารไมได จึงรองถามวา“พ่ีลิงจา.. ทานพ่ีมีลักษณะเหมือน
อยางมนุษยแตทําไมจึงไมสรางบานอยูอยางมนุษยละจะ มาทนตากฝนอยูทําไม”ลิงตอบนกขม้ินนอย
วา”เม่ือกอนนี้ฉันอาศัยอยูในถ้ํา ซ่ึงมีทั้งอาหารและน้ําอยูรอบ ๆ บริเวณถ้ํา…แตตอนน้ีไดมีลิงแมลูก
ออนหลายตัวมาอาศัยอยู..ฉันสงสารแมลูกออนเหลาน้ันไมอยากแยงอาหาร…ฉนัก็ตองออกมาหาที่
อยูใหม แตยังไมทันไดทําทีอ่ยูอาศัยเลย…ฝนก็ตกหนกัมาหลายวันแลว แตถาฝนหยุด…ฉันอยากจะ
ทําที่อยูใกลๆ  กับเจาไดไหม!”นกขม้ินนอยตอบวา 
“ไดซิจะพ่ีลิง เพราะฉันก็อยูตัวเดียว..จะไดมีเพ่ือน..พอกับแมของฉันตายหมดแลว”ลิงดีใจ และลงมือ
ทําที่อยูอาศัยใกลกับรังของนกขมิ้นจากนั้นมา ลิงกับนกขม้ินก็เปนเพ่ือนที่ดีตอกันชวยกันคิด
แกปญหาหรือเม่ือมีความทุกข…ก็ปรึกษารวมกันคิดแกปญหา 
 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา  การมีปญญาและมีเพ่ือนที่ดี สามารถแกปญหา…หรือทุกขที่เกิดขึ้นได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หนวยที่  10  ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่  29   การประเมินผล            เวลา   1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

1.1 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผาน ไมผานกิจกรรม 
1.2 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินพฤตกิรรมทักษะชวีิตที่ลูกเสือไดรับการพัฒนา 
1.3 เตรียมความพรอมรับการประเมินตามวิธีการของผูกํากับกองลูกเสือ 

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

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
 3.2 แบบประเมินทักษะชวีติของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูลูกเสือ 
 3.3 แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจําปการศึกษา  
 3.4 ใบความรู 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผูกํากับลกูเสืออธิบายหลักเกณฑ วธิีการประเมินผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 
4.2 ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึพฤติกรรมของลูกเสือที่ไดรับการเสริมสรางทักษะชวีติผาน 
 กิจกรรมลูกเสอื 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง 
 ในสวนทีไ่มม่ันใจ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือกําหนดขอตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 
 5.2 สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  29 
 

1. การประเมินผลตามเกณฑของหลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรูจากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 

ตัดสินผลการเรียนรูผานเกณฑ

ผลการประเมิน

เกณฑการประเมิน 
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัตกิิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

ไมผาน

ผาน 
ผาน

 

ผูกํากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่รวมกิจกรรม 

- ซอมเสริม 
- พัฒนาซ้ํา 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลกูเสือ 
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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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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผูกํากับลูกเสือ 
 

คําชี้แจง   ใหผูตอบทําแบบประเมินทุกขอโดยแตละขอใหทําเคร่ืองหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับความ 
    เปนจริง 
 
2.1  พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการสังเกตและจดจํา   
2. ลูกเสือสามารถพ่ึงตนเองและดูแลตนเองได   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรักษาสิ่งแวดลอม 
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไมมีปญหาทันตสุขภาพและไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรูจักรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   

6.  ลูกเสือรูจักแกปญหาเฉพาะหนาหรือใหการชวยเหลอื/ แจงเหตุเม่ือประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารไดถูกกาลเทศะและไมกาวราวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทักษะชีวติ 

 
ฉันจะมีทักษะชีวติ 

ถาแกไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันตองพัฒนาตนเองอีกมาก 
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2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง   

2. ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได   
4. ลูกเสือไมมีปญหาทันตสขุภาพ ไมด่ืมนํ้าอัดลมขนมกรุบกรอบ 
ไมรับประทานขนมหวานเปนประจํา 

  

5. ลูกเสือรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมติดเกม   

6. ลูกเสือประพฤตตินเหมาะสมกับเพศและวยัมีทักษะการสราง 
สัมพันธภาพและการสื่อสารไมกาวราวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย รูจักแกปญหา หรือใหความ 
ชวยเหลือผูอ่ืน 

  

8. ลูกเสือมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

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

 
 



148 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการทํากิจกรรมลูกเสือ 
   ตามความสนใจและไดรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

  

2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว  
   สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  

3. ลูกเสือใชเวลาวางที่เปนประโยชนทํากิจกรรม อนุรักษสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

4. ลูกเสือรูเทาทันสื่อโฆษณาและรูจักใชประโยชนจาก  Internet   

5. ลูกเสือเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได 
เหมาะสมกับเพศวัยไมกาวราวรุนแรง 

  

6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร   

7. ลูกเสือมีการออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเน่ือง   
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบตัิเหตุจากการใชยานพาหนะ   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

 
เร่ืองที่ฉันจะตองปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.4 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  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

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

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกัน  รูจักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนแกสังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกันปญหาสังคมตามชวงวัย
ของลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังตองเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติและ
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกดวย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสอื 
 กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมง
ตอปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่ง
ที่ตองประเมินดังน้ี 
 1. เวลาในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2. การเรียนรูผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผูเรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรูหรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือก็ได 

 
เอกสารอางอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ไมผาน

ผาน 
ผาน

จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคูมือการจัดกิจการลูกเสือที่

เสริมสรางทักษะชวีิต

ประเมินผลการเรียนรู

สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู

ผลการประเมิน

รายงาน / สารสนเทศ

ซอมเสริม 

เกณฑการประเมิน 
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัตกิิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลกูเสือ
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  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการ
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ๆ ยกเวนมีเหตุ
สุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผล
การผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเปน
รายบุคคล รายหมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑการตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว         
2 ระดับ คือผาน และ ไมผาน 
 2.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรอืมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “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 
 



154 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

  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 ลอดพนและไมเกิดอุบัติเหตุจากการใช
ยานพาหนะ 

   (10) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เปนประโยชนตอตวัเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รูวิธีปองกัน/ และหลีกเลีย่งความเสี่ยงทางเพศ 

  (4) ใชเวลากบัสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชวีติปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมดานสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกิดผลเสยีตามมา 

  (7) มีคานิยมดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกิดผลเสียหาย
ตามมา 

   (8) มีคานิยมดานความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 
  (9) ไมมีพฤตกิรรมกาวราวและกอเหตุรุนแรง 
 

อางอิงจากผลลัพธการจัดกิจกรรมลูกเสอื คูมือ  Bench Marking 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยที่  11 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  30  ประดับเครื่องหมายลูกเสอืหลวง   เวลา  1  ชั่วโมง 
       และเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และศรัทธาในการเปนลูกเสือ 
2.  เน้ือหา 
 เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   
3.2 เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือพรอมกันในหองประชุม 
4.2 ผูกํากับลกูเสือเปนประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะแดพระรูป 
 รัชกาลที่ 6  ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันถวายราชสดุดี 
4.3 ผูกํากับลกูเสือกลาวถึงการไดรับอนุมัติใหมีสิทธิป์ระดับ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   
 เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  พรอมทั้งใหโอวาทกับลูกเสือ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือมอบ  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง    เคร่ืองหมายวิชาพิเศษใหกับลูกเสือและ 
 แสดงความชืน่ชมยินดีกับลกูเสือทุกคน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือ และลูกเสือรวมกันทบทวนคําปฏญิาณ 

5.  การประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมจากการเขารวมกิจกรรม 
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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 
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ควา

ชีวิตป

เก่ียว
ชวยเ
 
ทักษ

ทักษ
สําหร
ชวยเ
เปนร
 

 
 
 
 
 

9 คูมือกา

ามแตกตาง
 ท

ประจําวัน ดว
 ท

วกับการปอ
เหลือนักเรียน

ษะชีวิตกับก
 เ

ษะชีวิตจะเปน
รับเด็กกลุมเ
เหลือนักเรียน
รายบุคคล แล

 

ารจัดกิจกรรม

งระหวางทัก
ทักษะชีวิตท
วยทักษะชีวติ
ทักษะชีวิตเ
งกันปญหาเ
นรองรับ 

การพัฒนา
เม่ือแบงเยาว
นกลยุทธสําค
เสี่ยงตองมีกา
นรองรับ สวน
ละมีระบบสงต

ลูกเสือสามัญ

กษะชีวิตทั่
ทั่วไป เปนก
ต 12  องคปร
เฉพาะ เปน
เฉพาะเร่ือง

าเยาวชน  
วชนออกเปน
คัญในการสง
ารสอนทักษ
นเด็กที่มีปญ
ตอยังวิชาชพี

ญรุนใหญเสริม

ทัว่ไปและทั
การสรางภูมิ
ระกอบ ใหกับ
การประยุกต
สําหรับเด็กก

 
น 3 กลุม คือ
งเสริมภูมิคุม
ษะชีวิตเฉพาะ
หาแลวใชกา

พเฉพาะที่เก่ีย

มสรางทักษะชี

ักษะชีวิตเฉ
คุมกันทางสั
บเด็กทุกคน  
ตใชทักษะชี
กลุมเสี่ยง โ

อเด็กปกติ เ
มกันทางสังค
ะในแตละปญ
ารดูแลใกลชิด
ยวของ 

วิต   ชั้นมัธยม

ฉพาะ 
สังคม สําหรับ

วิต 12 องค
ดยมีครูที่ปรึ

ด็กกลุมเสี่ย
ม ใหกับเด็ก
ญหา มีครูที่ป
ดเพ่ือหาทาง

มศึกษาปท่ี 3 

บปญหาท่ัว 

ประกอบ ที่
รึกษาและระ

ง และเด็กที่
กปกติ และเด็
ปรึกษาและระ
แกปญหาท่ีเ

 ๆ ไปใน

มีเน้ือหา
ะบบดูแล

ที่มีปญหา 
ด็กทุกคน 
ะบบดูแล
เหมาะสม

 



 

 

ตัวอยาง
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ควา
 
และท
และเ
 
ของชี
ขี่จักร
 
 
ปกติ 
ใชทกั
 
  
  
  
  
 
เสื้อผ

1 คูมือกา

 
 

ามแตกตาง
ทักษะชี

ทักษะ ทีจํ่
ตรียมพรอมส

ทักษะก
ชวีิต มักเป
รยาน วายน้าํ

ความเชื
ทักษะชี

 และในสถาน
กษะการดํารง

สถานก
การจัดก
ตระหนัก
การชวย
การสื่อส
กิจวัตรที

ผา ปรุงอาหาร

ารจัดกิจกรรม

งระหวางทัก
ชวีิต (Life S
จําเปนในการ
สําหรับการเผ
การดํารงชวีิ
ปนทักษะทาง
า ผูกเง่ือนเชอื
ชื่อมโยงระห
ชวีติและทักษ
นการณตาง 
งชีวิตไดอยาง
ารณทางจิตสั
การกับอารมณ
ักรูและหลีกเลี
ยเหลือผูอ่ืน แ
สารเชิงบวกแ
ทีท่ําเปนประ
ร ขี่จักรยาน 

ลูกเสือสามัญ

กษะชีวิต แ
kills) เปนคว
รดําเนินชีวิตท
ผชิญปญหาใน
ต (Living 
งกายภาพ 
อก การจัดกร
หวางทกัษะชี
ะการดํารงชวีิ
ๆ ที่เกิดขึน้ 
งเหมาะสม ถู
สงัคม มักใชทั
ณโกรธ ความ
ลี่ยงพฤติกรร
และรับผดิชอ
และสรางสัมพั
จํา ใชทักษะ
วายน้ํา ผูกเงื

ญรุนใหญเสริม

และทักษะก
วามสามารถท
ทามกลางสภา
นอนาคต มี 6
Skills) เปน
เชน อา

ระเปาเดินทา
ชีวติ และทัก
วติ มักถกูใชผ
 ไมแยกสวน
ถูกที่ ถูกเวลา 
ทกัษะชวีติเป
มขัดแยง และ
รมเสี่ยงตาง ๆ
บตอสวนรวม
พันธภาพที่ดี 
การดํารงชีวติ
ง่ือนเชือก ใช

มสรางทักษะชี

การดํารงชี
ทางจิตสังคม
าพสังคมที่เป
6 คู 12 องคป
นทักษะที่ใชใน
าบนํ้า แต
ง การใชแผน

กษะการดาํรง
ผสมผสาน เชื
น โดยทักษะชี
 และเกิดผลลั
นหลัก ตัวอย
ะ ความรุนแร
ๆ รวมถึงการ
ม 
 
ตเปนหลกั เช
ชแผนที่เข็มทศิ

วิต   ชั้นมัธยม

วิต 
 อันประกอบ
ปลี่ยนแปลงอ
ประกอบ 
นกิจวัตรประจ
ตงตวั ซักเ
นที่เข็มทศิ ฯล
งชีวติ  
ชื่อมโยงกัน ท
ชวีติจะเปนตัว
ลพัธที่ดี 
ยาง เชน  
รง 
รปองกันอุบตัิ

ชน อาบนํ้า 
ศ ฯลฯ  

มศึกษาปท่ี 3 

บ ดวย ความ
ยางรวดเร็วใน

จําวัน ในเรือ่
เสื้อผา ปร
ลฯ 

ทั้งในกิจวัตรป
ัวชวยในการ

ติเหตุ   

แตงตวั แปร

 

รู เจตคติ 
นปจจุบัน 

องพ้ืนฐาน
รุงอาหาร  

ประจําวัน
เลอืกและ

รงฟน 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/เห็นใจผูอ่ืน

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปล่ียนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสงัคม

การยอมรับจากเพื่อน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพื่อนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซึ่งกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากขึ้น

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 เรื่องที่เปนประโยชน) 
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมนาครู 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 
ประยุกตใชโดยผลิตซํ้าความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตางจากเดิม 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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