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คํานํา 
 

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

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

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

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

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

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 

กรกฎาคม  2559  
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   หนวยที่ 2  ความรูเก่ียวกับขบวนการลกูเสือ  
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 แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  นาทีวิกฤต ิ 41 
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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 
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 คูมือแตละเลม ไดจัดทําตารางหนวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพ่ือใหเห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไวในตารางชองขวาสุด วาเปนแผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา สื่อการเรียนรู กิจกรรม การ
ประเมินผล องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู เรื่องที่เปนประโยชน) 
 จุดประสงคการเรียนรู  

ผูสอนควรทําความเขาใจใหชัดเจนวาเปนจุดประสงคการเรียนรูดานความรู เจตคติ หรือ
ทักษะ เพ่ือจัดกิจกรรมไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  

จุดประสงคการเรียนรูดานความรู  มีจุดเนนที่การตั้งประเด็นใหวิเคราะห สังเคราะหเน้ือหา 
ความรู ใหเขาใจอยางถองแท และสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง  

จุดประสงคการเรียนรูดานเจตคติ มีจุดเนนที่อารมณความรูสึก และการตั้งประเด็นใหผูเรียน
ไดแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุมคนอ่ืน ๆ  

จุดประสงคการเรียนรูดานทักษะ เนนที่การทําความเขาใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ไดทดลองและฝกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงคการเรียนรูซอนกันมากกวา 1 ดาน ใหเนนดานที่เปน
จุดประสงคหลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เน้ือหา  
เปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผูสอนควรตรวจสอบวาผูเรียนไดเนื้อหาครบถวน

หรือไม 
ส่ือการเรียนรู  
เปนสื่อ อุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรม เชน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู และเรื่องที่

เปนประโยชน ซ่ึงมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว คือ การเปดประชุมกอง/ปดประชุมกอง  และ

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

ทั้งนี้ผูกํากับควรทําความเขาใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 
ใหถองแทดวย โดยศึกษาไดจากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินไดทั้งระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแลว 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





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญ 
ลูกเสือตรี 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อหนวยกิจกรรม 

ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

1.ปฐมนิเทศ 
 

1. ปฐมนิเทศ 1  

2. ความรูเก่ียวกับ
ขบวนการลกูเสือ 

2. ประวัติ ลอรด เบเดน เพาเวลล     
(บี.พี.) 

1  

3. พระบิดาแหงการลูกเสือไทย 2  
4. วิวัฒนาการลูกเสือไทย 
   และลูกเสือโลก 

1  

5. การทําความเคารพ การแสดง 
   รหัสและการจับมือซาย 

1  

6. เวลาในขวดแกว 2 ทักษะชีวติ 
7. นาทีวิกฤต ิ 1 ทักษะชีวติ 
8. สิ่งดีๆ ของฉัน 1 ทักษะชีวติ 

3. คําปฏิญาณและกฎ 
ของลูกเสือสามัญ 

9. คําปฏิญาณและกฎลูกเสือ 1  
10. ความซ่ือสัตย 1 ทักษะชีวติ 
11. สิทธิสวนบุคคล 1 ทักษะชีวติ 
12. ตนตระกลูไทย 2 ทักษะชีวติ 
13. ความเปนสุภาพบุรุษ สภุาพสตรี 1 ทักษะชีวติ 
14. คิดเชิงบวก 1 ทักษะชีวติ 
15. การส่ือสารเพ่ือบอกความตองการ 1 ทักษะชีวติ 
16. สิ่งประดิษฐจากขยะ 2 ทักษะชีวติ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อหนวยกิจกรรม 

ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

4. กิจกรรมกลางแจง 17. การใชประโยชนจากเง่ือนเชือก 2  
 18. ทักษะการใชเข็มทศิ 2  
 19. การบันเทงิ 2  
 20. การเตรียมสิ่งของ อาหาร  

     และการแสดง 
1  

 21. การปฏิบัติตามกฎ  
     และเครื่องหมายจราจร 

1  

 22. เด็กไทยไมกินหวาน 3 ทักษะชีวติ 
 23. เสริมสรางสมรรถนะทางกาย 1 ทักษะชีวติ 
 24. นํ้าด่ืมสะอาดปลอดภัย 2 ทักษะชีวติ 
5. ระเบียบแถว 25. สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด 1  
 26. ระเบียบแถวเบื้องตน 2  
6. ประเมินผล 27. การประเมินผล 2  
7. พิธีการ 28. พิธีเขาประจํากอง และ 

     ประดับเครื่องหมายลูกเสือตรี 
1  

รวม  7 หนวยกิจกรรม รวม  28 แผนการจัดกิจกรรม 40  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่ 1 การปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1 การปฐมนิเทศ     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือรูจักผูบังคับบญัชาลูกเสือสามัญในสถานศึกษาของตน 
 1.2 สรางขอตกลงในการเรยีนรูและการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางเรยีน 
 1.3 ลูกเสือแตงเคร่ืองแบบลกูเสือสามัญและประดับเคร่ืองหมายไดถูกตองและเรียบรอย 
 
2. เน้ือหา  
 2.1 รายชื่อผูบังคับบญัชาลกูเสือในโรงเรียน 
 2.2 การแตงเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญและการประดับเครื่องหมายลูกเสือตามกฎกระทรวง 
 2.3 ขอตกลงเรื่องกิจกรรมตามตารางเรียน การตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 แผนภาพเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 3.3 ชุดเคร่ืองแบบและเครื่องหมายประดับเครื่องแบบลกูเสือสามัญ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 ลูกเสือรวมกองในหองประชุมหรือใตรมไม สถานที่ใด สถานที่หน่ึง 
 4.2 ลูกเสือขับรองเพลง ลูกเสือธีรราช 
 4.3 ผูกํากับลกูเสือ แนะนําผูบังคับบญัชาลูกเสือและลูกเสือรุนพ่ี ที่จะมาชวยนํา 

      กิจกรรมใหกับกองลูกเสือสามัญ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือ ชี้แจงตารางเวลาเรียน และกําหนดขอตกลงรวมกันในเรื่องของ 
เวลาในการเปดประชุมกองการเรียนรู ระบบหมู การตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ 
4.5 ลูกเสือเลนเกม “แตงกายดี มีชัยไปกวาคร่ึง” 

1) ลูกเสือ ศึกษาเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญที่ถกูตองตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการจากแผนภาพ 
2) ผูกํากับลูกเสอืนําเคร่ืองหมายประกอบเครื่องแบบ ไดแก หมวก ผาผูกคอและ 
หวง แถบสี เคร่ืองหมายหมู เคร่ืองหมายลูกเสือตรี เขด็ขัด ถุงเทาสีกากี  
 รองเทาสีกากี เคร่ืองหมายนายหมู มาวางไวตรงหนาหมูลูกเสือหมูละ 1 ชุด  
3) ลูกเสือแตละหมู สงตัวแทนเพื่อเปนนายแบบ หมูละ 1 นาย  
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4) ผูกํากับลูกเสอืใหสัญญาณการแขงขัน สมาชิกในหมูชวยกันเอาเครือ่งหมาย 
ประกอบเครื่องแบบไปติดประดับบนเครื่องแบบของลูกเสือนายแบบ ให 
 ถูกตองตามแผนภาพเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ภายในเวลาที่กําหนด 
5) เม่ือหมดเวลา หมูใดติดเคร่ืองหมายครบและถูกตองตามตําแหนง หมูน้ันเปนผูชนะ 

4.6 ตรวจสอบความถูกตองของการประดับเครื่องหมาย ตรวจและเปรียบเทยีบ 
กับแผนภาพเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ 
4.7 ผูกํากับลกูเสือเปรียบเทียบการแตงกายแบบลูกเสือสํารอง และการแตงกายแบบ 
ลูกเสือสามัญ ตลอดจนนําสายสะพายเครือ่งหมายวิชาพิเศษ และสายสะพายยงยศ  
มาจัดแสดงนิทรรศการใหลกูเสือไดศึกษา พรอมทั้งวางแผนการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือทดสอบตามเกณฑการรับเครื่องหมายลูกเสือตร ี
4.8 ลูกเสือจับคูตรวจสอบการแตงเคร่ืองแบบและการประดับเครื่องหมายใหถูกตอง 
ตามระเบียบ 
4.9 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจ และการมีสวนรวมทํากิจกรรม ประดับเครื่องหมายเครื่องแตงกาย 
 5.2 ตรวจสอบการแตงเคร่ืองแบบลูกเสือตร ี
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 

เพลง 
ลูกเสือธีรราช 

เหลาลูกเสือ  ของธีรราช   ทะนงองอาจ 
สืบชาตเิชื้อพงศพันธ    สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน 
พวกเราจะรวมรักกัน    จะผูกสัมพันธตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ    สรางเกียรติระบือ 
เลื่องลือตอไปชา -นาน     ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน 
พวกเราลวนชืน่บาน    เพราะกิจการลูกเสือไทย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ   (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  2 ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 

แผนการจัดกิจกรรมที่   2 ประวตัิ ลอรด เบเดน เพาเวลล (บี.พี.)  เวลา  1    ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู   
ลูกเสือมีความรูเก่ียวกบัประวัติ ลอรด  เบเดน  เพาเวลล(บี.พี.) และการกําเนิดลูกเสือโลก 

 
2. เน้ือหา   
 2.1 ประวัตขิอง  ลอรด  เบเดน  เพาเวลล (บี.พี.)  ที่เก่ียวกับงานลูกเสือ 
 2.2 การกําเนิดลูกเสือโลก 
 
3.ส่ือการเรียนรู 
 3.1แผนภูมิเพลง 
 3.2ใบความรู 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม   
 4.1พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  1)  แจกใบความรูเรื่อง ประวัตขิองลอรด เบเดน เพาเวลล หรือบี.พี.และใหหมูลูกเสือเลน 
   เกมตามลาหาคําตอบ โดยกําหนดเวลาใหหาคําตอบใหไดภายใน 10 นาที  ถาคําตอบ 
   ถูกตองจะไดแตม  ขอละ 5 คะแนน ดังน้ี 
  1.เขาคือใคร  

  2. มีอาชีพอะไร  
  3.เปนคนเมืองไหน  
  4. วัยเด็กเขาชอบใชชวีติอยางไร  
  5. ลักษณะนิสยัของเขาเปนอยางไร 
  6.ชีวิตวัยทํางานของเขาเปนอยางไร 
  7. ซูลู  คือใคร 
  8. ประสบการณของเขาที่ลกูเสือนํามาเปนวิชาเรียน มีอะไรบาง 
  9. เขาเก่ียวของกับกิจกรรมลูกเสืออยางไรบาง 
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 2) รวมกอง ผูกํากับลูกเสืออานคําถามทีละขอ หมูลูกเสือแขงขันกันตอบคําถาม หมูที่ตอบ 
 คําถามไดถูกตองจะไดคะแนนขอละ 5 คะแนน 
 3) ผูกํากับลูกเสือเฉลยคําตอบ พรอมกับอธิบายรายละเอียดประวัตขิองบี.พี.เพ่ิมเติม 
     และเลาถึงการกําเนิดลูกเสือโลก 

 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนเปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 ตรวจสอบความรูเรื่องประวตัิ บี.พี.จากเกมตามลาหาคําตอบ 
 5.2 สอบถามความเขาใจในเรื่องการกําเนิดลูกเสือโลก 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

 

เพลง 
วชิราวุธรําลกึ 

 
 วชิราวุธพระมงกุฎเกลา  เจาประชา  กอกําเนิดลูกเสือมา  ขาเลื่อมใส 
 พวกเราลูกเสอื  เชื้อชาติไทย   เทิดเกียรติพระองคไว  ดวยภักดี 
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ  เทิดบูชา   ปฏิภาณรักกษัตริย  ชาติ  ศาสนศรี 
 มาเถิดลูกเสือ  สรางความดี   เพ่ือศักด์ิศรีลกูเสือไทย  ด่ังใจปอง 
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ใบความรู 
ประวตัิของ ลอรด  เบเดน  เพาเวลล  ( บี.พี. ) 

 
 ลอรด เบเดน เพาเวลล เปนผูใหกําเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มวา โรเบิรต สติเฟสัน สไมธ เบเดนเพา
เวลล เรียกยอๆ วา บี.พี.เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2400  ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีบิดา
เปนศาสตราจารยสอนวิชาเรขาคณิตและธรรมชาติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  มารดาของเขา
เปนธิดาของพลเรือเอก ดับบิว.ที.สไมธ  แหงราชนาวีอังกฤษ  บี.พี.ไดสมรสกับนางสาว 
โมลาฟ  เซ็นตแคลร  เม่ืออายุได  55  ป 
 
ชีวติในวัยเดก็ 
 บี.พี.เขาศกึษาในระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตอมา
โรงเรียนมัธยมชื่อชาเตอรเฮาส ที่เขาศึกษาอยูไดยายไปอยูในชนบท ณ เมืองโกคาลมิง ในแควนเซอรเรย 
ซ่ึงอยูใกลกับปาใหญ มีธรรมชาติสวยงาม มีลําธารนํ้าไหลผาน เขาจึงมักใชเวลาวางหลบเขาไปใชชวีิต
ศึกษาธรรมชาติ ชีวติสตัวและตนไม เขาชอบวาดภาพ รองเพลง แสดงละคร นอกจากนี้บี.พี.ยังไดรับ
ความรูพิเศษจากพลเรือเอกสไมธผูเปนตา เก่ียวกบัการวายน้ํา  เลนสเกต ขี่มา การวัดแดดและดูดา
ตลอดจนความรูเชิงพราน ในชวงปดภาคเขาจึงมักจะทองเท่ียวพักแรมไปกับพ่ีชายอีก 3 คน 
 เม่ือจบชั้นมัธยมศึกษา บี.พี.สอบเขาเรยีนที่โรงเรียนนายรอยแซนดเฮิสต หลังจบการศึกษาเขา
ไดรับการแตงตั้งเปนนายรอยตรแีหงกองทัพบกของอังกฤษ และถกูสงไปประจําการที่ประเทศอินเดีย  เม่ือ
อายุ 19 ป 

 
ชีวติในการรับราชการทหาร 
 บี.พี. รับราชการทหารในประเทศอินเดีย  ประจํากองทหารมาอุสซารที่ 13 เปนเวลา  8  ป  โดย
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ขณะท่ีมียศเปนรอยตรีเขาไดรับเงินเดือนนอยมาก จึงดําเนินชีวิตอยาง
ประหยัด คือไมสูบบุหร่ี ด่ืมสุราแตนอย และยังหารายไดพิเศษโดยการเขียนเรื่องและเขียนภาพลง
หนังสือพิมพ ชีวิตราชการทหารของเขาสวนใหญอยูในประเทศอินเดียและอาฟริกาไดรับยศรอยเอก
ตั้งแตอายุ 26  ป  ในระหวางน้ีมีเหตุการณที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของเขาหลายอยาง เชนไดรับรางวัล
ชนะเลิศในการแขงขันกีฬาแทงหมูปา ขณะอยูบนหลังมาโดยใชหอกส้ันเม่ือ พ.ศ. 2426  และมีเร่ืองราว
ประทับใจที่เก่ียวของกับกิจการลูกเสือหลายครั้งดังน้ี 
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 คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2431 ไปปราบชนเผาซูลูซ่ึงมีหัวหนาเผาชื่อ ดินีส ซูลู ในอาฟริกาใตไดสําเร็จ เขา
นําประสบการณบางอยางในครั้งน้ีมาใชในกิจการลูกเสือดวย ไดแกบทเพลงอินกอน ยามา 

 (หัวหนา)  อิน กอน -ยา-มา           กอน-ยา-มา 
 (ลูกคู)      อิน-ว-ูยู        ยาโบห ยาโบห อิน-วู-ย ู

สรอยคอของดินิส ซูลู ทําดวยไม แกะเปนทอนเล็กๆ ซ่ึงตอมา บี.พี.ไดนํามาเปนบีด เคร่ืองหมาย
วูดแบดจ สําหรับผูที่ผานการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง 
 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลตา บี.พี.ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยทูตทหาร  ทาํหนาที่เปนทหารสืบ
ราชการลับ 
 คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2438 ทําการรบกับเผาอาซันติ  ซ่ึงมีกษัตริยชื่อวา  คิงเปรมเปห  และไดรับชัย
ชนะ เหตุการณคร้ังน้ี บี.พี.ไดประสบการณดังตอไปน้ี 

1. การบุกเบิก เชนการโคนตนไม การทําสะพาน การสรางคายพัก 
2.ทดลองการแตงกายของตนเอง ใชหมวกปกแบบโคบาล จนไดรับฉายาจากพวกพืน้เมืองวา คัม

ตะไค แปลวาคนสวมหมวกปกกวาง 
3.  ประเพณีการจับมือซาย จากการแสดงความเปนมิตรของคนพื้นเมือง 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซ่ึงเปนเผาหน่ึงของซูลู เดิมอยูในทรานสวาล และถูกพวก

บัวรขบัไล จึงอพยพไปอยูในมาติบิล ี (ปจจุบันเรียกโรดิเซีย) พวกมาตาบิลีกอการกบฏ รัฐบาลอังกฤษจึง
สั่งทหารไปปราบบี.พี.ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง คร้ังนี้เขาไดรับประสบการณเรื่องการสอดแนม 
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตอนกลางคืน เลยไดรับฉายาวา  "อิมปซา"  แปลวาหมาปาผูไมเคยนอนหลับ 

คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2442 หลังจากที่ บี.พี.กลับจากการปฏิบัติงานที่ อินเดีย 2 ป ก็ไดรับคําสั่งดวนให
เดินทางไปอาฟริกาเพ่ือหาทางปองกันการรุกรานที่เมืองมาฟคิง จากพวกบัวร (ชาวดัทซที่อพยพไปอยู
ในแอฟริกาใต) ในทรานสวาลและออเรนจทรีสเตท ซ่ึงจะตั้งตนเปนเอกราช บี.พี.ไดนํากองทหารไปรักษา
เมืองมาฟคิง ซ่ึงถูกลอมโดยกองทหารบัวรเปนเวลานานถึง 217 วัน จนกระทั่งกองทัพใหญไปถึงทําใหพวก
บัวรตองลาถอยไป 

ในการปองกันเมืองมาฟคิง บี.พี.ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง อดทนราเริงไมยอทอใช
สติปญญาหาวิธีแกปญหา ทํากลอุบายลวงขาศึกใหเขาใจผิด คิดวามีกําลังทหารมากมายและมีการ
ปองกันรกัษาเมืองอยางเขมแข็ง  ตลอดจนใชเด็กอาสาสมัครที่ไดรับการอบรมทําหนาที่สงขาว ปรากฏวา
ทํางานไดผลดี  ทําให  บี.พี. มีความประทับใจในตัวเด็กและเห็นวา  ถาฝกอบรมเด็กใหถูกทางแลวจะ
เกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางมาก  จึงไดริเริ่มการลูกเสือในเวลาตอมา จากเหตุการณที่เมืองมาฟคิง 
ทําให บี.พี.ไดรับฉายาวา "ผูปองกันมาฟคิง" 
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การกําเนิดลกูเสือ 
 บี.พี.เดินทางกลับอังกฤษในฐานะวีรบุรุษและไดนําประสบการณจากเมืองมาฟคิงมาใช  เขาจัดให
เด็กๆ  เขามาชวยเหลือในการรักษาเมือง  โดยทําหนาที่เปนผูสื่อขาวและสอดแนมของกองทัพ รักษา
ความสงบภายใน ปฏิบัติงานตางๆ ที่อยูในความสามารถ  เชน อยูยามบนหอคอย  ใหสัญญาณแก
ประชาชนเม่ือพวกบัวรโจมตี เด็ก ๆ เหลาน้ีสามารถทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเขมแข็ง วองไว 
ไดผลดีไมแพผูใหญ  ดังน้ัน บี.พี. จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้น โดยนําความคิดและประสบการณ    
ตางๆ มาพัฒนาอยางรอบคอบ จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นในป พ.ศ. 2450 โดยบี.พี.ไดรวบรวมเด็กชาย 
20 คน ไปอยูที่เกาะบราวนซี ในชองแคบอังกฤษ นับเปนการพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก 
 ปตอมากองลูกเสือไดเริ่มกอตั้งขึ้นอยางจริงจังเปนคร้ังแรกในอังกฤษ และขยายตัวแพรหลาย
อยางรวดเร็ว ขบวนการลูกเสือไดเจริญขึ้นตามลําดับ ทําให บี.พี.มองเห็นการณไกลวาลูกเสือจะเปนงาน
สําคัญในชีวิต ชวยฝกอบรมเด็ก ๆ ใหเปนพลเมืองดีของชาติ เปนประโยชนแกบานเมืองอยางมากตอไป  
บี.พี.จึงลาออกจากราชการทหาร มาใช"ชีวิตที่สอง" ซ่ึงเปนชีวิตที่ใหบริการแกลูกเสือทั่วโลก 
 พ.ศ. 2454 บ.ีพี.เดินทางรอบโลก เพ่ือพบลูกเสือประเทศตางๆ เปนการเร่ิมตนสงเสริมความเปน
พ่ีนองกันของลูกเสือทัว่โลก 

พ.ศ. 2463 มีงานชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรก ในการชมุนุมคร้ังน้ีลูกเสือทั่วโลกที่มารวมประชุมได
พรอมใจกันประกาศให บี.พี.อยูในตําแหนงประมุขคณะลูกเสือโลก 
 เม่ือการลูกเสอืมีอายุครบ 21 ป ซ่ึงเปรียบเหมือนการบรรลุ  "นิติภาวะ"  ตามกฎหมายอังกฤษ มี
ลูกเสือทัว่โลกถึงกวา 2 ลานคน พระเจายอรชที่ 5 ไดพระราชทานบรรดาศกัด์ิให บี.พี.เปนบารอน 
จากน้ันมากิจการลูกเสือก็เจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง และมีการชุมนุมลูกเสือโลกอีกหลายครั้ง 
 เม่ือ บี.พี.มีอายุ 80 ป เขาไดกลับไปพักผอนในชวงสุดทายของชีวติอยูที่ประเทศเคนยา ในทวปี
อาฟริกาอีกคร้ังหน่ึง และถึงแกกรรมที่น่ันเม่ือวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2484 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ที่มาของ คําวา  SCOUT 
 

คําวาลูกเสือในภาษาอังกฤษใชคําวา SCOUT ซ่ึงมีที่มาจากอักษรตวัแรกของคําในภาษาอังกฤษ  
5 คํา คือ 

 S  เปนอักษรตัวแรกของคําวา SINCERITY แปลวา  ความจริงใจ 
 C  เปนอักษรตัวแรกของคําวา COURTESY  แปลวา  ความสุภาพออนโยน 
 O เปนอักษรตัวแรกของคําวา  OBEDIENCE  แปลวา  การเชื่อฟง 
 U  เปนอักษรตัวแรกของคําวา UNITY แปลวา  ความสามัคค ี
 T  เปนอักษรตัวแรกของคําวา THRIFTY      แปลวา  ความมัธยัสถ 
 
ดังน้ันลูกเสือทุกคน จึงควรประกอบดวยคุณสมบัติทีส่าํคัญเหลาน้ีดวย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่  4 
หนวยที่ 2  ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3 พระบิดาแหงการลูกเสือไทย  เวลา  2   ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   

ลูกเสือมีความรูเก่ียวกบัพระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
และการกําเนิดลูกเสือไทย 
 
2. เน้ือหา    

2.1 พระราชประวตัิ พระราชกรณียกิจ และบทพระราชนิพนธที่เก่ียวของกับลูกเสอื  
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
 2.2 การกําเนิดลูกเสือไทย 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1แผนภูมิเพลง 
  3.2ใบความรู 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม  
 4.1กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

   (1) ใหลูกเสือแตละหมูรวมกันวิเคราะหบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวตอไปน้ีวาทรงมีเจตนาตองการใหลูกเสือเปนคนอยางไร? 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ลูกเสือ  บใชเสือสัตวไพร  เรายืมชื่อมาใช  ดวยใจกลาหาญปานกัน 
ใจกลา  ใชกลาอาธรรม     เชนเสืออรัญ  สัญชาติชนคนพาล 
ใจกลา  ตองกลาอยางทหาร  กลากอรปกิจการแกชาติประเทศเขตตน 
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  (2) สุมตวัแทนหมูลูกเสือรายงาน 1 หมู ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายใหหมูอ่ืนชวยเพ่ิมเติมและสรุป 
  (3) แบงงานใหหมูลูกเสือศกึษาคนควา หมูละ 1 เรื่อง โดยใหนําเสนอในลักษณะของ
ผูสื่อขาวสารคดีในครั้งตอไป ดังน้ี 

 พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
 การกําเนิดลูกเสือไทย 
 พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่เก่ียวของกับลูกเสือ 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ลูกเสือแตละหมูนําเสนอ เรื่องที่ไปศึกษาคนควาตามรูปแบบที่หมูถนัด 
    (2) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันซักถามเพ่ือความเขาใจ   
    (3) ผูกํากับลกูเสือสรุปสาระสําคัญของเร่ืองที่แตละหมูนําเสนอ 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5. การประเมินผล 
  5.1  สังเกตการรวมคิดรวมทํางานของกลุมลูกเสือ 
  5.2  ตรวจสอบเนื้อหา จากการนําเสนอในบทบาทผูสื่อขาวสารคดี 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 
 
เพลง 

วชิราวุธรําลกึ 
 

 วชิราวุธพระมงกุฏเกลา  เจาประชา  กอกําเนิดลูกเสือมา  ขาเลื่อมใส 
 พวกเราลูกเสอื  เชื้อชาติไทย   เทิดเกียรติพระองคไว  ดวยภักดี 

ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ  เทิดบูชา  ปฏิภาณรักกษัตริย  ชาติ  ศาสนศรี 
 มาเถิดลูกเสือ  สรางความดี   เพ่ือศักด์ิศรีลกูเสือไทย  ด่ังใจปอง 

     
 

ลูกเสือธีรราช 
 

เหลาลูกเสือ ของธีรราช   ทะนงองอาจ  
สืบชาตเิชื้อพงศพันธ    สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน 
พวกเราจะรวมรักกัน    จะผูกสัมพันธตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ    สรางเกียรติระบือ 
เลื่องลือตอไปชานาน     ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน 
พวกเราลวนชืน่บาน    เพราะกิจการลูกเสือไทย 
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ใบความรู 
 

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ (สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี) ทรงพระราช
สมภพ เม่ือวันเสารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 ไดรับพระราชทานนามวา "สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา
มหาวชิราวุธฯ"เมื่อทรงพระเยาวไดศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร พระชนมายุได 13 
พรรษา ไดเสด็จไปทรงศึกษา ณประเทศอังกฤษ ในสาขาประวัติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 
กฎหมาย วรรณคดี ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และวิชาทหารบก ที่โรงเรียนนายรอยแซนดเฮิสต  หลัง
ทรงจบการศึกษา ไดเสด็จนิวัติกลบัประเทศไทยใน พ.ศ. 2453 และทรงเขารับราชการทันที 
 พระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตอจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อวันที่23ตุลาคมพ.ศ.2453 
ขณะน้ันมีพระชนมายุได31 พรรษา  ตลอดรัชสมัยของพระองคไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจทํานุ
บํารุงประเทศชาติในดานการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการคมนาคมการศาสนา
โดยเฉพาะทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธทั้งรอยแกวรอยกรองประมาณ200 เร่ืองดวยพระปรีชา
สามารถของพระองคประชาชนจึงถวายพระสมญาแดพระองควา"พระมหาธีรราชเจา" ทรงอยูในราช
สมบัติเพียง16ปเสด็จสวรรคตเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายนพ.ศ.2468  พระชนมายุได46พรรษาแตเน่ืองดวย
พระราชกรณียกิจของพระองคทําใหเกิดคุณประโยชนแกบานเมืองอยางใหญหลวงรัฐบาลกับประชาชน
จึงรวมใจกันสรางพระบรมรูปของพระองคประดิษฐานไวที่สวนลุมพินีและคณะลูกเสือแหงชาติรวมดวย
คณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดสรางพระบรมรูปของพระองคประดิษฐานไวหนาคายลูกเสือวชิราวุธ
อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 
 
พระราชกรณียกิจที่สําคัญ 
 ถึงแมวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาฯจะทรงครองราชยไมนาน แตก็ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจอันเปนคุณประโยชนเอนกประการ ซ่ึงแบงออกไดดังน้ี 

1. ดานการปกครองไดทรงตั้งสภาเผยแพรพาณิชย (คือกระทรวงพาณิชยในปจจุบัน)    ตั้งกรม
ศิลปากร ปรับปรุงกระทรวงโยธาธิการเปนกระทรวงคมนาคม ตราพระราชบัญญัตินามสกุล ทรงประดิษฐ
ธงไตรรงค ตั้งกองลูกเสือปาและกองลูกเสือ 

2. ดานการทหารไดทรงตั้งสภาปองกันราชอาณาจักร กระทรวงทหารเรือ ตั้งกองบินกองทัพบก 
(ไดพัฒนาจนกลายมาเปนกองทัพอากาศในปจจุบัน) สรางเรือรบและจัดหายุทโธปกรณอันทันสมัยมา
ใช 

3. ดานการศึกษาไดทรงปรับปรุงโรงเรียนขาราชการพลเรือนจนเจริญกาวหนาเปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน โปรดใหตั้งกรมมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ตั้งโรงเรียนเพาะ
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ชาง โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร 

4. ดานการสาธารณสุขโปรดใหตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั้งสถานเสาวภา ตั้งกรม
สาธารณสุข เปดการปะปา 

5. ดานการคมนาคมโปรดใหตั้งกรมรถไฟหลวง เปดสถานีวิทยุโทรเลขเปดการรับสงจดหมาย
ทางอากาศ 

6. ดานการศาลทรงจัดวางระเบียบบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ประกาศใชประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

7. ดานการตางประเทศทรงนําประเทศไทยเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมกับฝายสัมพันธมิตร
โดยสงทหารไทยไปสูรบเคียงบาเคียงไหลกับทหารของชาติมหาอํานาจหลังจากสงครามโลกยุติลง
สัมพันธมิตรเปนฝายชนะประเทศไทยจึงมีเกียรติภูมิตามไปดวยพระองคทรงเห็นเปนจังหวะดี จึงไดขอ
เจรจาแกไขสนธิสัญญาซ่ึงเราเปนฝายเสยีเปรียบมาก ที่ชาติตะวันตก 10 ชาต ิ ไดเคยทําไวกับประเทศ
สยาม (ประเทศไทย) ที่สําคัญ ไดแก เรื่องการพิจารณาคดีคนตางชาติที่มาทําผิดในเมืองไทย เร่ืองการ
จัดเก็บภาษีศลุกากร การเจรจาไดใชเวลาหลายป แตในที่สุดก็สําเร็จไดดวยความยากเย็น 
 8. ดานการวรรณคดีทรงมีพระทัยฝกใฝทางอักษรศาสตรมาก ไดทรงพระราชนิพนธหนังสือ 
บทความ บทกวี บทละคร เร่ืองสั้น ทั้งรอยแกวและรอยกรอง เปนจํานวนประมาณ 200เร่ือง ดวยพระ
ปรีชาสามารถดานนี้ ประชาชนจึงถวายสมญานามแดพระองควา "สมเด็จพระมหาธีรราชเจา" 
 
การกําเนิดลกูเสือไทย    
 ยุคกอตั้ง (พ.ศ. 2454-2468) รวม 14 ป ในรัชกาลที่ 6 

 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาการเสือปา 
 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาลูกเสือไทย โดยตราขอบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือ
และตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาติขึ้น โดยพระองคทรงดํารงตําแหนงสภานายก หลังจาก
น้ันพระมหากษัตริยองคตอ ๆ มา ทรงเปนสภานายกสภาลูกเสือแหงชาติตลอดมาจนถึงปพ.ศ.2490 ใน
ยุคน้ีมีเหตุการณสําคัญๆ เชน 
พ.ศ.2454 ตั้งลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (คือโรงเรียนวชิราวุธ ปจจุบัน)  
  เปนกองลูกเสอืในพระองค เรียกวากองลูกเสือกรุงเทพฯที่ 1 
พ.ศ.2458 พระราชทานเหรียญราชนิยมใหแกลูกเสือโท ฝาย บุญเลี้ยง  
พ.ศ.2459 ตั้งโรงเรียนผูกํากับลูกเสือในพระบรมราชปูถัมภขึน้ ณ สโมสรเสือปา จังหวัดพระนคร 
 หลักสูตร 2 เดือน เปดได 4 ป ก็ลมเลิกไป 
พ.ศ. 2463 สงผูแทนลูกเสือไทยไปชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 1 ณ กรุงลอนดอน โดยมีนายสวัสด์ิ  
 สุมิตร เปนหัวหนาคณะ 
พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมัครเขาเปนสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เปนกลุมแรกมี 
 ประเทศตางๆ รวม 31 ประเทศและถือวาเปนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งคณะลูกเสือโลก  
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พ.ศ. 2467 สงผูแทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 2โดยพระยาภรตราชา เปนหัวหนาคณะ 
พ.ศ. 2468 การลูกเสือไทยสูญเสียพระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย รัชกาลที่6 

บทพระราชนิพนธ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวที่เก่ียวกับลูกเสือ 
 “ใครมาเปนเจาเขาครอง   คงตองบังคบัขับไส  
เคี่ยวเข็ญเยน็ค่ํากรําไป   ตามวิสยัเชงิเชนผูเปนนาย  
เขาจะเห็นแกหนาคาชื่อ   จะนับถือพงศพันธุน้ันอยาหมาย 
ไหนจะตองเหนื่อยยากลําบากกาย  ไหนจะอายทัว่ทั้งโลกา”  
 “ขาไมตองการตําราเรียนที่เดินได ที่ขาอยากไดน้ันคือเยาวชนที่เปนสุภาพบุรุษ ซ่ือสัตย สุจริต มี
อุปนิสัยใจคอดี”  
 “ลูกเสือบใช เสือสัตวไพร    เรายืมชื่อมาใช ดวยใจกลาหาญปานกัน 
ใจกลา มิใชกลาอาธรรม      เชนเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 
ใจกลาตองกลาอยางทหาร    กลากอรปกิจการแหงชาติประเทศเขตตน” 
 แบบสั่งสอนเสือปาและลูกเสือ เปนบทพระราชนิพนธที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญของเสือปาและ
ลูกเสือเปนตําหรับทองของลูกเสือเพ่ือใชในการฝกอบรมในยุคน้ันซ่ึงประกอบดวยบทตางๆ ดังน้ี 

 บทที่ 1 การสืบขาวและการเดินทาง 
 บทที่ 2 อาณัติสัญญาณ 
 บทที่ 3 การชางและความรูเบ็ดเตล็ด 
 บทที่ 4 การตั้งคายและที่พักแรม 
 บทที่ 5 การอยูคายและที่พักแรม )ตอ(  
 บทที่ 6 ยามและดาน 
 บทที่ 7 การพิจารณาสังเกตุและจํา 
 บทที่ 8 การสะกดรอย 
 บทที่ 9 การสันนิษฐาน 
 บทที่ 10 การแฝงกายและเกลื่อนรอย 
 บทที่ 11 รายงานและแจงเหตุ 
 บทที่ 12 กําบัง 
 บทที่ 13  ตั้งรับ 
 บทที่ 14 ปองกันตัว 
 บทที่ 15 จับผูราย 
 บทที่ 16 ชวยชวีติและกันภัย 
 บทที่ 17 ปจจุบันพยาบาล 
 บทที่ 18 ปจจุบันพยาบาล )ตอ(  
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ที่มาของชื่อ “บางกอก” 

 ที่มาของคําวา “บางกอก” สันนิษฐานวามาจากการที่แมนํ้าเจาพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแหงมี
สภาพเปนเกาะเปนโคก จึงเรียกกันวา "บางเกาะ"หรือ "บางโคก"แลวเพ้ียนเปนบางกอก  
 บางก็วาเน่ืองเพราะบริเวณนี้มีตนมะกอกอยูมาก จึงเรียกวา "บางมะกอก"ขอสันนิษฐานนี้อางอิง
มาจากชื่อเดิมของวัดอรุณราชวราราม คอื วัดมะกอก (กอนจะเปลี่ยนเปนวัดมะกอกนอก และวัดแจง 
ตามลําดับ) ตอมาคําวา “บางมะกอก” ไดกรอนคําไปเหลือแค “บางกอก” 
 คนตางชาตสิวนใหญเรียกเมืองนี้วา “ Bangkok ”เพราะเดิมเปนที่ตั้งของเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร 
ที่ชาวตางชาตเิรียกกันวา "บางกอก"แตจะออกเสียงเปน "แบงกค็อก"มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามี
ความสําคัญในฐานะเสนทางออกสูทะเลและติดตอคาขายกับอาณาจักรตางๆ ทั้งเปนเมืองหนาดานขนอน 
คอยดูแลเก็บภาษีจากเรือสินคาทุกลาํที่ผานเขาออก  

การกอบกูอิสรภาพจากพมาหลังเสียกรุงเม่ือครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมือง
ธนบุรีศรีมหาสมุทรใหเปนราชธานีแหงใหม คือ กรุงธนบุรี เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม พ .ศ. 2313 
ร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ที่มาของบางเรื่องตองจดจํา 

 
ที่มาของชื่อ “กรุงเทพมหานคร” 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มีพระราชดําริวา กรุงธนบุรีมีสภาพเปนเมือง     อก
แตก ตรงกลางมีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางราชธานีแหงใหมทางฟากตะวนัออก
ของแมนํ้าเจาพระยาซึ่งมีชัยภูมิดีกวา ตอสูปองกันขาศึกไดงายกวา โดยสืบทอดศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา พระราชทานนามวา "กรุงเทพมหานคร บวร
รัตนโกสินทร มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย อุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมร
พิมานอวตารสถิต สักกะทตัติยวษิณุกรรมประสิทธิ์"มีความหมายวา "เมืองของเทวดา มหานครอันเปน
อมตะ สงางามดวยแกว 9 ประการ และเปนที่ประทบัของพระเจาแผนดิน เมืองที่มีพระราชวังหลายแหง 
ดุจเปนวิมานของเทวดา ซ่ึงพระวิษณุกรรมสรางขึ้นตามบัญชาของพระอินทร" ตอมารัชกาลที่ 4 โปรด
เกลาฯ ใหเปลีย่น “บวรรตันโกสินทร” เปน “อมรรัตนโกสินทร” และเรียกกันวา “กรุงรัตนโกสินทร” 
 ใน พ .ศ. 2514 รัฐบาลไดรวมจังหวัดพระนครและจังหวดัธนบุรีเขาดวยกัน เปนนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี หลังการปรับปรุงการปกครองใหมเม่ือ พ .ศ. 2515 จึงเปลี่ยนเรียกชื่อในภาษาราชการวา 
กรุงเทพมหานคร และเรียกอยางยอวา กรุงเทพฯ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา พระมหากษัตริยไทยทรงมีคุณูปการตอชาตบิานเมืองมาชานานแลว 

 
       ที่มาขอมูล  :ขาวสด http://dek-d.com 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่    2 ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   4 วิวัฒนาการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก    เวลา 1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือมีความรูเรื่องวิวัฒนาการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
 
2. เน้ือหา  
 วิวัฒนาการลกูเสือโลกและลูกเสือไทย 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง )ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก(  
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาถึงการกําเนิดลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 
  2) ผูกํากับลูกเสือแบงหมูลูกเสือ โดยใหลูกเสือแตละหมูไดศึกษาเรื่องวิวัฒนาการลูกเสือโลก  
      และลูกเสือไทยจากใบความรู และสรุปเปนแผนผังความคิด 

 3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืชวยกันอภิปรายถึงความสมัพันธระหวางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 
 4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืชวยกันสรุปความเขาใจเกีย่วกับวิวัฒนาการลูกเสือโลก และ 
     ววิัฒนาการของลูกเสือไทย 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 

 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรมและการฟงคําส่ัง 
 5.2 ตรวจสอบแผนผังความคิดเร่ืองวิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดการจัดกิจกรรมที่ 4 

เพลง 
ลูกเสืออบรม 

          ทํานองเพลงสีนวล 
 

 เสียงเพลงครืน้เครงในอารมณ  เม่ือมาอบรมลูกเสือเปรมปรีด 
สุขฤทยัสมใจเหลือที    ดวยบารมีธีรราชเจาไทย 
 ทานคงดลฤดีเราให    สุขใจที่ไดเห็นฝกอบรมรับความรมเย็น 
ลวนแตเปนผูมีนํ้าใจ    ลูกเสือกาวหนาพัฒนาชาติไทย 

 พรอมเพรียงกายใจลูกเสือไทยรุงเรือง 
 

 

ใบความรู 
 

วิวัฒนาการลูกเสือโลก 
 

วิวัฒนาการลูกเสือโลก 
 ลอรด   เบเดน   โพเอลล  ( บี.พี.)   เปนผูกอตั้งกิจการลูกเสือของโลกเปนครั้งแรก   และไดรับ
คัดเลือกเปนประธานคณะลูกเสือทัว่โลก  เม่ือ  พ.ศ.2461 
 สาเหตุที่  บี.พี.คิดตั้งกองลูกเสือขึ้น  เม่ือ  พ.ศ.2442  บี.พี.ถูกสงไปรักษาเมืองมาฟอีคิง  
เมืองขึ้นของอังกฤษในแอฟริกาใต  เน่ืองจากสงครามบัวร  เมืองมาฟอีคิงถูกลอมนานถึง  213  วัน  ใน
ระหวางน้ี  บี.พี.ไดจัดกองทหารเด็กซ่ึงมีอายุตั้งแต  9  ปขึ้นไป  มีเด็กหนุมเปนผูบงัคับบัญชา  มี
เคร่ืองแบบและไดรับการอบรมในการสื่อสารกับรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหมของอังกฤษ   เด็กเหลาน้ีมี
ความสามารถและกลาหาญมาก   เขาไดรับเหรียญกลาหาญในสงครามคร้ังน้ีดวย 
พ.ศ. 2447 - ไดเขียนโครงการอบรมเด็ก  ซ่ึงมีหลักการคลายลูกเสอื  ใหเซอร  วิลเลียม  สมิธ  นําไป 
   ทดลอง  ตั้งสมาคมเด็กขึ้นในสกอตแลนด 
พ.ศ. 2450 -  บี.พี.ถูกปลดเปนทหารกองหนุน  หลังจากน้ันทานไดนําเด็ก 20 คน  ไปอยูคายพักแรมที่ 
   เกาะบราวนซี  ซ่ึงอยูทางตอนใตของอังกฤษเปนเวลา  9  คืน  และไดประสบผลสาํเร็จ 
   ตามความมุงหมาย  คือ 
   ( 1 )  การจัดแบงเด็กเปนหมู ๆ ละ 5 คน  มีนายหมูรับผิดชอบในเรื่องความประพฤติ และ 
     การปฏิบัตใินหมูของตน ปรากฏไดผลดีมากในทางปฏิบัติ เด็กรูจักหนาที่รับผิดชอบ   
     แสดงใหเห็นวา  ระบบหมูเปนวิธีการที่ถกูตองในการอบรมเด็ก 
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   ( 2 )  เด็กทุกคนไมวาจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด  ตางชอบการอยูคายพักแรม  และ 
     กิจกรรมกลางแจง 
   ( 3 )  วิธีทีไ่ดผลที่สดุในการศึกษาวิชาลูกเสือ  คือ  กรปฏิบัตจิริงและโดยการเลนเกม 
พ.ศ. 2451 - แตงตําราชี้แจงวัตถุประสงค  สาระสําคญั  คําปฏิญาณ  และกฎ  คติ  รหัส  การแสดง 
  ความเคารพ  การจับมือ  เคร่ืองแบบ  แนวการฝกอบรมลูกเสือ 
  -  มีการชุมนุมตั้งลูกเสืออังกฤษครั้งแรกที่คริสตัลแพเลช ( Crystal  Palace )  ใน 
  กรุงลอนดอน  ในวันที่  4  กันยายน   พ.ศ. 2452 
  -  ตั้งสํานักงานลูกเสือ  และในวันที1่0  ธนัวาคม  พ.ศ.2452  จัดตั้งกรรมการบริหาร 
   ลูกเสือชุดแรก  โดยมี  บี.พี.เปนประธานกรรมการ 
  -  บี.พี.ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนชั้นเซอร ( Sir )  เรียกชื่อเต็มวาเซอรโรเบิรต   
   เบเดน  โพเอลล 
พ.ศ. 2453 -  มีการจัดตั้งลูกเสือหญิง ( Girl  Guide ) โดยมี  แอกนิส  นองสาวของ บี.พี.เปนหัวหนา 
พ.ศ. 2454 -  ตั้งกองลูกเสือสมุทร 
พ.ศ. 2455 -  บี.พี.เดินทางรอบโลก เยี่ยมการลูกเสือในประเทศตาง ๆ  
  -  บี.พี.สมรสกับ  มีสโอลาฟ  เซนตแคลร  โซมส  เม่ือ  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2455 
พ.ศ. 2457 -  เกิดสงครามโลกคร้ังแรก  บี.พี.มอบลูกเสือใหทําหนาที่ชวยทหาร  เชน  รักษา 
  สะพาน   และสายโทรศัพท  ทําหนาที่ผูสื่อขาว   ชวยงานในโรงพยาบาล 
พ.ศ. 2459 -  ตั้งกองลูกเสือสํารอง 
พ.ศ. 2460 -  เลด้ี  เบเดน  โพเอลล  ไดรับเลือกใหเปนประมุขของกองลูกเสือหญิง   
พ.ศ. 2461 -  ตั้งกองลูกเสือวิสามัญ  หรือ  Rover  Scout  ขึ้น 
พ.ศ. 2462 -  ตั้งกิลเวลลปารค  และเริม่ดําเนินการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ 
พ.ศ. 2463 -  ชมุนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกที่โอลิมเปย  ในกรุงลอนดอน  ทานไดรับการสถาปนา 
  เปนประมุขของลูกเสือโลก  ( Chief  Scout  of  the  World )   
  -  ที่ประชุมมีมตใิหมีการประชมุสมัชชาลูกเสือโลกทุก  2  ป  และจัดตั้งสํานักงานลูกเสือ 
   นานาชาติขึ้นที่กรุงลอนดอน 
พ.ศ. 2565 -  เขียนหนังสือ  ( Rover  to  Succes  ) ซ่ึงเปนคูมือสําหรับลูกเสือวสิามัญ 
พ.ศ. 2567 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2  ณ  เมืองเออเมลันเดน  ( Ermelunden )  
   ในประเทศเดนมารก 
พ.ศ. 2469 -  ตั้งกองลูกเสือพิการ 
พ.ศ. 2472 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 ณ อารโรวปารค  เมืองเบอรเดนแฮค  ในประเทศอังกฤษ   
  -  พระเจายอรชที่  5  พระราชทานบรรดาศักด์ิชั้น  บารอน  เรียกชื่อเต็มวาลอรด  เบเดน   
   โพเอลล  แหงกิลเวลล 
พ.ศ. 2476 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่  4  ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ  ประเทศฮังการี 
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พ.ศ. 2480 -  บี.พี.อายุ  80  ป  พระเจายอรชที่  6  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
พ.ศ. 2481 -  บี.พี.ไปอยูที่เมืองไนเยอรี  ประเทศเคนยา 
พ.ศ.2484 -  บี.พี.ถึงแกอนิจกรรม  เม่ืออายุได  84  ป  ณ บานพักเมืองไนเยอรี  เม่ือ 8 มกราคม   
   พ.ศ. 2484 
 
 คําวา  SCOUT  มาจาก 
 S  ยอมาจาก   SINCERITY แปลวา ความจริงใจ 
 C ยอมาจาก COURTESY แปลวา ความสุภาพออนโยน 
 O ยอมาจาก   OBEDIENCE  แปลวา การเชี่อฟง 
 U ยอมาจาก   UNITY แปลวา    ความเปนใจเดียวกัน 
 T  ยอมาจาก   THRIFTY แปลวา    ความมัธยัสถ 

 
องคการลูกเสอืโลก  เกิดขึ้นที่อังกฤษเม่ือป  พ.ศ. 2451  โดยอาศัยความคิดเห็นและหนังสือ  " 

การลูกเสือสําหรับเด็กชาย " 
1. สมัชชาลูกเสอืโลก 
สมัชชาลูกเสือโลก  คือ  ที่ประชุมของผูแทนคณะลูกเสอืตาง ๆ  ปจจุบันมีสมาชิกอยู  119 

ประเทศ  เปนผูแทนลูกเสือประมาณ  16  ลานคน  ประเทศสมาชิกสงผูแทนเขารวมประชุมไดประเทศ
ละ  6  คน  เง่ือนไขการเขาประชุม  คือ การยอมรับและปฏบิัตติามจุดหมาย  และหลักการลูกเสือโลก
อยางอิสระ  และไมเก่ียวกับการเมือง  

สมัชชาลูกเสือโลก  ประชุมกันทุก  3  ป  ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามมติของทีป่ระชุมสมัชชา
ลูกเสือโลก 

2. คณะกรรมการลูกเสือโลก 
คณะกรรมการลูกเสือโลก  ประกอบดวยบุคคล  12  คน  จากสมาชิก  12  ประเทศ  เลือกตั้ง

โดยที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก   กรรมการลูกเสือโลกอยูในตําแหนงคราวละ  6  ป  และเลือกตั้งกันเอง
เปนประธานและรองประธานในการประชมุสมัชชาลูกเสือโลกทุก ๆ 3  ป  จะมีกรรมการพนจากตําแหนง  
4  คน  และจะเลือกตั้งกรรมการลูกเสือเขาแทนที่โดยวิธลีงคะแนนนับจากที่ประชุมใหญ  ซ่ึงมีผูแทนมา
จาก  119  ประเทศ  โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอยางนอยปละครั้ง  ณ  เมืองเจนี
วา   ประเทศสวิตเซอรแลนด 

 
3. สํานักงานลกูเสือโลก 

สํานักงานลูกเสือโลก ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการการปฏิบัตติามคําส่ังหรือมติของสมัชชาลูกเสือ
โลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก มีเลขาธิการเปนหัวหนาสํานักงานและมีเจาหนาที่อีก 40 คนเปนผูชวย 
พ.ศ. 2463 - ตั้งขึ้นเปนครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2501 - ยายไปอยูที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 
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พ.ศ. 2504 - การประชุมสมัชชาคร้ังที่ 18 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
พ.ศ. 2511 - ยายไปอยูเมือเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ียัง 
  มีสํานักงานอีก 5 เขต คือ 
  เขตอินเตอร-อเมริกา  ตั้งอยูที่เมืองซานโฮเซ ประเทศสวิตเซอรแลนด 
  เขตเอเชีย-แปซิฟก  ตั้งอยูที่เมืองมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 
  เขตอาหรับ   ตั้งอยูที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต 
  เขตยุโรป   ตั้งอยูที่เมืองเจนีวา ประเทศสวติเซอรแลนด 
  เขตแอฟริกา  ตั้งอยูที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา 
  

การประชุมสัมนาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟก 
ประชุมครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2501 หลังจากนั้นไดมีการประชุมทุก 2 ป และไดเปลีย่นเปนทุก 3 ป 

ในป พ.ศ. 2532 ในปที่ไมมีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ตอมาในป พ.ศ. 2513 ได เปลี่ยนชื่อเปน   " 
Asia-Pacific Scout Conferenec "  
 
วิวัฒนาการลูกเสือไทย 
แบงออกเปน 5 ยุค ดังน้ี 

1. ยุคกอตั้ง (พ.ศ. 2454-2468) รวม 14 ป ในรัชกาลที่ 6 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454  ทรงสถาปนาการเสือปา 

       1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454    ทรงสถาปนาลูกเสือไทย โดยตราขอบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือ
และตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาติขึ้น โดยพระองคทรงดํารงตําแหนงสภานายก  และ
หลังจากนั้นพระมหากษัตรยิองคตอมา ทรงเปนสภานายกสภาลูกเสือแหงชาติตลอดมาจนถึงป พ.ศ. 
2490 ในยุคน้ีมีเหตุการณสําคัญๆ เชน 
พ.ศ. 2454 - ตั้งลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง(คือโรงเรียนวชิราวุธ ปจจุบัน) 
เปนกองลูกเสอืในพระองค เรียกวากองลูกเสือกรุงเทพฯที่ 1 
พ.ศ.2458 - พระราชทานเหรียญราชนิยมใหแกลูกเสือโท ฝาย บญุเลี้ยง  
พ.ศ. 2459 - ตั้งโรงเรียนผูกํากับลูกเสอืในพระบรมราชปูถัมภขึ้น ณ สโมสรเสือปา   
                 จังหวัดพระนครหลักสูตร 2 เดือน เปดได 4 ป ก็ลม 
พ.ศ. 2463 - สงผูแทนลูกเสือไทยไปชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 1 ณ กรุงลอนดอน โดยมี 
                 นายสวัสด์ิ สุมิตร เปนหัวหนาคณะ 
พ.ศ. 2465 - คณะลูกเสือไทยสมัครเขาเปนสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เปนกลุมแรกมี 
  ประเทศตางๆ รวม 31 ประเทศและถือวาเปนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งคณะลูกเสือโลก  
พ.ศ. 2467 - สงผูแทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2โดยพระยาภรตราชา เปนหัวหนาคณะ 
พ.ศ. 2468 - การลูกเสือไทยสูญเสียพระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยรัชการที่ 6 
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2. ยุคสงเสริม (พ.ศ.2468-2482) สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคน้ีแบงออกเปน 2 ตอนคือ 
2.1 กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ยังทรงเปนสภานายกสภากรรมการกลางจัดการ 
ลูกเสือแหงชาติอยู 

พ.ศ. 2470  - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 1 ณ พระราชอุทยานสราญรมย กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2472 - สงผูแทนไปรวมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที ่3 ณ ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ.2473 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่ 2 ณ พระรามราชนิเวศน จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตร  
2 เดือน ดําเนินการได 2 ปก็เลิกลม เพราะเปลี่ยนการปกครอง 

2.2 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 กอนสละราชสมบัติและรัชกาลที่ 8 จนถึง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2475-2482) 

พ.ศ. 2476 - ตั้งกรมพลศกึษาขันในกระทรวงศึกษาธกิาร โดยมีกองลูกเสืออยูในกรมพลศึกษา  
 และสงผูแทนไปรวมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 4 ประเทศฮังการี โดยมี                        
นายอภัย  จันทวิมล เปนหัวหนาคณะ 

- ประกาศใชตราประจําคณะลูกเสือแหงชาติ และกฎลูกเสือ 10 ขอ 
- เปดการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ซ่ึงเรียกในทางราชการวา การฝกอบรม 
วิชาพลศึกษา(วาดวยลูกเสอื) ประจําป 2478 เปนเวลา 1 เดือน 
- ประกาศตั้งการลูกเสือสมุทรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใชหลักสูตรลูกเสือเสนา 
และสมุทรเสนา 
- พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479 กําหนดลักษณะธงประจํากองคณะลูกเสือ 
แหงชาติ และธงประจํากองลูกเสือ 

พ.ศ. 2482 - พระราชบัญญัติ ลูกเสือตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาต ิ 
จังหวัดลูกเสือ อําเภอลูกเสือ และแบงลูกเสือออกเปน 2 เหลา คือ ลูกเสือเสนา  
 และลูกเสือสมุทรเสนา 
  -พระราชบัญญัติใหทรัพยสนิกองเสือปาเปนของคณะลกูเสือแหงชาต ิ
 

3. ยุคประคับประคอง (พ.ศ. 2483-2489) ระยะนี้การลูกเสือซบเซาลงมากเนื่องจากอยูในภาวะ
สงคราม 

พ.ศ. 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด การลูกเสือเริ่มฟนฟูทั่วโลก 
 - รัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัติสูพระนคร และถูกลอบปลงพระชนม 

4. ยุคกาวหนา (พ.ศ. 2489-2514) เริ่มตน รัชกาลที่ 9แบงออกเปน2 ระยะคือ 
4.1 ระยะเริ่มกาวหนา (พ.ศ.2489-2503) 

พ.ศ. 2496 - เริ่มดําเนินการสรางคายลกูเสือวชิราวุธตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2497 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่ 3 ณ สนามกีฬาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2500 - สงผูแทนจากประเทศไทยไปรวมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 9 ณ ประเทศอังกฤษ  
  เพ่ือเฉลิมฉลองอายุครบ 100 ป ของลอรด เบเดน โพเอลล 
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พ.ศ. 2501 - เปดการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารอง ขั้นความรูเบื้องตนเปนครั้งแรกใน 
ประเทศไทยตามหลักสูตรกิลเวลลปารค 
 -จัดตั้งกองลูกเสือสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501 
พ.ศ.2503 -เปดการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารองขั้นวูดแบดจ คร้ังที่ 1 ณ พระตําหนัง 
  อางศิลา  จังหวัดชลบุรี 
 -สงผูแทนไปรวมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกคร้ังที่ 2 ณ ประเทศพมา 

4.2 ระยะกาวหนา(พ.ศ. 2504-2514) 
พ.ศ. 2504 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพ่ือเฉลิมฉลองที่คณะ 
ลูกเสือไทยมีอายุครบรอบ 50 ป 
 - เปดการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นวูดแบดจรุนที่ 1 ณ คายลูกเสือวชริาวุธ 
 -วางศิลฤิกษศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2505 -พลเอกถนอม  กิติขจร นายกรัฐมนตรี เปดคายลูกเสือวชริาวธุ 
 -1 กรกฎาคม 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปดประชุมกองศาลาวชิราวธุ 
พ.ศ. 2506 - เปดการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือกเสือวสิามัญ ขั้นวูดแบดจ รุนที่ 1 ณ คายลูกเสือวชิราวธุ 
 -จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ วนัที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 
พ.ศ. 2507 - ประกาศใชพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
 - เปดการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขัน้วูดแบดจ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2508 - ประชุมสภาลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ(ประชุมทุกป) 
 - จดทะเบียนลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาสมุทรกองแรก ณ โรงเรียนสัตหีบ 
 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 5 ณ คายลูกเสือวชริาวุธ 

พ.ศ.2509 - คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสรางพุทธศาลา ณ กิลเวลลปารค 
 -จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุนใหญกองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร 
พ.ศ. 2511 - กิลเวลลปารค ถวายเครื่องหมายวูดแบดจ กิตติมศักด์ิแดรัชกาลที่ 9 
พ.ศ. 2512 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 6 ณ คายลูกเสือวชริาวุธ 
พ.ศ.2514 -มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 7 ณ คายลูกเสือวชริาวุธ 
  -เปดการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ขั้นผูใหความรูแหงชาติ คร้ังที ่1 ณ คายลูกเสือวชิราวธุ  
 -สงผูแทนคณะลูกเสือไทยเขาไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังที่ 13 ณ ประเทศญ่ีปุน 
 

5. ยุคประชาชน ( พ.ศ. 2514-ปจจุบัน) เน่ืองจากป 2514  
เปนปที่มีการฝกอบรมลูกเสือชาวบานเปนครั้งแรก 

พ.ศ. 2516 - รับกิจการลกูเสือชาวบานเปนสวนหนึ่งของคณะลูกเสือแหงชาติ 
  - กระทรวงศกึษาธิการมีคําสั่งใหนําวิชาลกูเสือเขาอยูหลักสูตรของโรงเรียน 
  -รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปดประชุมกองการชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที8่ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
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พ.ศ.2518 - สงผูแทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมารก 
 - สงผูแทนเขารวมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกคร้ังที่ 14 ณ ประเทศเดนมารก 
พ.ศ.2519 - มีการอบรมผูบริหารลูกเสอือาชีพรุนที่ 1 ณ คายลูกเสือวชิราวธุ 
พ.ศ.2520 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่ 9 ณ คายลูกเสือวชริาวุธ 
พ.ศ.2521 - ไดประกาศยกเลิกหลักสูตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารองและสามัญของ 
กิลเวลลปารคและใชของสํานักงานลูกเสือโลก เขตเอเชยี-แปซิฟก 
พ.ศ. 2524 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่ 10 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ เพ่ือเฉลิมฉลองวันพระ 
ราชสมภพครบรอบ 100 ป ของรัชกาลที่ 6 
 - นายแพทยบญุสม  มาติน ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกเสือโลกจากการประชุม 
สมัชชาลูกเสือโลก คร้ังที่ 28 ณ เมืองดาการ ประเทศเซเนกัล 
พ.ศ. 2528 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่ 11 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2532 - มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่ 12 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2545 - ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังที่ 20 ที่คายหาดยาว            
ตําบล แสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงจัดเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2545 ถึง  
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546  
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

การฆาตกรรมที่เอลสตัน 
 

 ขณะที่ โรเบิรต  ไฮนดมารช เด็กเลี้ยงและกําลังเดินทางกลับบาน ไดสังเกตเห็นชายผูหน่ึงกําลัง
น่ังแยกเทาและกินอาหารอยูบนพ้ืนดิน เขาไดสังเกตรปูรางและชายผูน้ัน โดยเฉพาะตะปทูี่มีลักษณะ
พิเศษบนพื้นรองเทา โดยที่ชายผูน้ันไมรูสึกตัว เม่ือเขาจะถึงบานไดเห็นคนมุงดูศพของนางมารกาเรต  
โครเธียร หญิงชราตายอยูหนากระทอม เขาสังเกตเห็นรอยเทาที่มีลกัษณะพิเศษในสวนเล็กๆ ขาง
กระทอมหญิงชรา ซ่ึงเหมือนกับลักษณะตะปูที่รองเทาของชายที่เขาพบ จึงม่ันใจวาชายคนนั้นตองเปน
คนราย จึงตัดสินใจแจงตํารวจ 
 หลังจากชายคนนั้นไดถูกนําตัวขึ้นศาล สอบสวนดูแลววาไดทําความผิดจริง จึงไดถูกแขวนคอที่
เมืองนิวคัสเซิล ปรากฏวาคนรายชื่อ วิลลี ่วินเตอร เปนชาวยิปซี จากเรื่องนี้พอสรุปไดวา 

1. เด็กเลี้ยงแกะสามารถใชวชิาความรูทางลกูเสือ ดวยการพิจารณา สังเกต และจํา จึงทําใหเขา
ไดชวยเหลือเจาหนาที่จับผูกระทําผิดมาลงโทษ 

2. การเปนผูตัดสินใจไดอยางถูกตอง คือนําตํารวจไปจับคนรายได โดยไมหวั่น ภัยอันตรายที่
จะมาถึงตัว เปนการกระทาํที่นาสรรเสรญิ 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การเปนคนชางสังเกตจดจํา ยอมนํามาใชประโยชนในภายหนาได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  2 ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  5   การทําความเคารพ การแสดงรหัสและการจับมือซาย   เวลา 1 ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ทําความเคารพ แสดงรหัสลูกเสือ และจับมือซาย ไดถูกตอง 
 1.2 บอกคติพจนของลูกเสือสามัญและความหมายของคติพจนได 
 
2.  เน้ือหา  
 2.1 การทําความเคารพ ทํามือเปลาและ ทาถือไมกระบอง 
 2.2 การแสดงรหัสลูกเสือ 
 2.3 การจับมือซาย 
 2.4 คติพจนของลูกเสือ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู 
 3.3 ไมพลอง 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
  
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง )ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก(  
 4.2  เพลงหรอืเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาอธิบายพรอมทั้งสาธิตวิธกีารทําความเคารพ การแสดงรหัส 
  การจับมือซาย แลวใหลูกเสือฝกปฏิบตัติาม 
  2) ผูกํากับลูกเสือแบงหมูลูกเสือ โดยใหลูกเสือแตละหมู ฝกวิธีการทาํความเคารพ  
  การแสดงรหัสการจับมือซาย จนสามารถปฏิบัติไดทุกคน 
  3) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเก่ียวกับความหมายของคติพจน และใหลูกเสือบอกวธิ ี
  ปฏิบัตตินตามคติพจนของลูกเสือสามัญ 

4.4 ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  ทดสอบ/สังเกต การทาํความเคารพ  การแสดงรหัสและการจับมือซายแบบลูกเสือ 
 5.2  ซักถามใหบอกคติพจนของลูกเสือสามัญและอธิบายความหมาย 
 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
 

  ลูกเสือเขาไมจับมือขวา  ยื่นซายมาจับมือกันม่ัน 
มือขวาใชเคารพกัน (ซํ้า)   ยื่นซายออกมาพลันจับมือจับมือ 
  จับมือน้ันหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ 
ยิ้มดวยเวลาจับมือ ( ซํ้า )   เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน 

 
 

ใบความรู 
 

การทําความเคารพของลกูเสือ 

 การทําความเคารพแสดงใหเห็นถึงความมีระเบียบวินัย และเปนผูมีมารยาทเรียบรอย ซ่ึงทําให
เกิดความรักใครนับถือซ่ึงกันและกัน การทําความเคารพของลูกเสือมี 2 วธิี คือ 

1.1 การแสดงความเคารพทามือเปลาหรือการทําวันทยหัตถ 
     การฝกขั้นตน  คําบอก   " วันทยหัตถ " 

 การปฏิบัติ      ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง   น้ิวชี้ น้ิวกลางและนิ้วนางเหยียดชิดตดิกัน ใช
น้ิวหัวแมมือกดน้ิวกอยไว ใหปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิว้ขวา หรือถาสวมหมวกใหเอาปลายน้ิวชี้แตะที่ขอบ
ลางของหมวกคอนขางหนาเล็กนอย เปดฝามือขึ้นประมาณ 30 องศา ขอมือไมหัก แขนขวาทอนบนยื่น
ไปขางหนาประมาณแนวไหล เม่ืออยูในที่แคบใหลดขอศอกลงไดตามความเหมาะสม รางกายสวนอ่ืน
ตองไมเสียลักษณะทาตรง 

เม่ือไดยินคําบอก "มือลง " ใหลดมือลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง (ทาวนัทยหัตถโดยปกติ
ตอจากทาตรงเปนทาเคารพ เม่ืออยูตามลําพังนอกแถว 

1.2 การแสดงความเคารพทาถือไมพลอง หรือ วันทยาวุธเปนทาแสดงความเคารพ  
คําบอก " วันทยา-วธุ "  



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 33 

 

การปฏิบัตลิูกเสืออยูในทาตรง มือขวาถือไมพลอง ใหโคนพลองอยูประมาณโคนนิ้วกอยเทาขวา ปลาย
พลองอยูในรองไหลแนบชิดติดกับลําตัว ยกแขนซายขึน้มาเสมอแนวไหล  ศอกงอไปขางหนาใหตั้งฉาก
กับลําตวั ฝามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมมือกับน้ิวกอยจรดกัน น้ิวชี้ น้ิวกลาง น้ิวนางเหยียดชิดติดกัน ใหขอ
แรกปลายนิ้วชี้แตะไมพลองไว 
 เม่ือไดยินคําวา " เรียบ-อาวุธ "  ใหลูกเสือลดแขนซายลงมาอยูที่เดิมโดยเร็ว 
 
โอกาสแสดงความเคารพดังน้ี 

1. แสดงความเคารพตอธงสําคญัๆ เชน ธงชาติ ธงคณะลกูเสือแหงชาติ ธงประจําจังหวัดฯลฯ 
ในขณะที่เชิญธงขึ้นหรือลง  หรือมีผูเชิญธงผานไป 

2. แสดงความเคารพ เม่ือมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี               
เพลงมหาฤกษมหาชัย 

3. ถวายความเคารพแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถ และพระ
บรมวงศานวุงศ ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคคลที่ควรเคารพ 

4. แสดงความเคารพตอลูกเสือดวยกันในขณะที่พบกันเปนครั้งแรกในวันหนึ่งๆ 
 

การแสดงรหัส 

 รหัส แปลวา เหตุลับหรือความลับเปนเคร่ืองหมายที่แสดงใหรูใหเขาใจในพวกเดียวกัน เปนการ
แสดงกิริยาทาทาง เสียง หรือเคร่ืองหมายใดๆ ก็ได  วิธแีสดงรหัสของลูกเสือมี 2 แบบ คือ 

1. วิธีแสดงรหัสแบบอเมริกาโดยยืนอยูในทาตรง ยกแขนขวาเสมอไหล งอศอกตั้งฉากกับตน
แขนหันฝามือไปขางหนา น้ิวหัวแมมืองอกดปลายน้ิวกอยไว ทําเปนรูปวงกลม  เหยียดน้ิวชี้ 
น้ิวกลาง น้ิวนางตรง ชี้ขึ้นขางบน 

2. วิธีแสดงรหัสแบบอังกฤษเปนวิธทีี่ลูกเสอืไทยใชอยู โดยยืนอยูในทาตรง งอพับขอศอกขวา
ขึ้น แนบขอศอกอยูขางลําตวั หันฝามือออก เหยียดน้ิวชี้ น้ิวกลาง น้ิวนาง ชี้ขึ้นขางบน เอา
น้ิวหัวแมมืองอกดปลายน้ิวกอยไว 

 
การแสดงรหัสของลูกเสือเปนการแสดงเพ่ือใหทราบวา 

1. เปนการแสดงเพ่ือใหรับรู และเขาใจกันระหวางพวก 
2. เพ่ือแสดงวาเปนพวกเดียวกัน 
3. หมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ขอ 

การใชและโอกาสที่จะใชรหัส 
1. ใชแสดงเมือลกูเสือกลาวคําปฏิญาณตอผูกํากับลูกเสือในการเขาประจํากอง และทบทวน 
คําปฏิญาณ 
2. เม่ือพบลูกเสือชาติเดียวกันหรือตางชาติ เปนการรับรูวาเปนพวกเดียวกัน 
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การจับมือของลูกเสือ 

 การจับมือทักทายกันของลกูเสือใหจับดวยมือซาย เพ่ือเตือนลูกเสือวาเปนพวกเดียวกันทัว่โลก 
มีอุดมคติ หม่ันประพฤติความดี เพ่ือจะไดเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
 
วิธีการจับมือของลูกเสือมี 2 แบบ คือ 

1. การจับมือแบบอังกฤษ โดยการยื่นมือซายออกไปจับมือซายของอีกฝายหนึ่ง เหมือนกับการ
จับมือขวาธรรมดา 

2. การจับมือแบบอเมริกา โดยการยื่นมือซายออกไปจับ โดยใหน้ิวกอยแยกออกแลวใหน้ิวกอย
กับน้ิวหัวแมมือสอดเขาหากัน น้ิวชี้ น้ิวกลาง และนิ้วนางแนบประกบกัน 

 
คติพจนของลูกเสือ 

 คติพจน คือถอยคําอันเปนคติ ซ่ึงเปนความจริง เปนแบบอยางที่ดี ลูกเสือพึงรักษาและนํามาใช
เพ่ือยึดถือปฏิบัติ  
 คติพจนของลูกเสือทัว่ไปใชคติพจนวา เสียชีพอยาเสียสัตยมีความหมายวา ใหลูกเสือรักษา
ความซ่ือสัตย มีสัจจะยิ่งชีวิต จะไมยอมละความสตัย ถงึแมจะถูกบีบบังคับจนเปนอันตรายถึงชวีิตก็ตาม 
ก็ยอมไมเสียสัจจะ เพ่ือเกียรติคุณคําปฏิญาณและคําม่ันสัญญาของลูกเสือ 
 คติพจนของลูกเสือสามัญใชคติพจนวา  จงเตรียมพรอมหมายความวา ลูกเสือตองเปนผู
รอบคอบไมประมาท เตรียมพรอมอยูเสมอที่จะปฏิบัตกิิจอันเปนประโยชน เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน เพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมของลูกเสือดวยความหวงใย โดยไมประมาทและผิดพลาดเสยีหาย 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
กระตายกับเพื่อน 

 
 กระตายตัวหน่ึงภาคภูมิใจนักหนาที่สัตวทุกตวัในปาตางก็เปนเพ่ือนรักของมัน วันหนึ่งเม่ือไดยิน
เสียงหมาปาดังมาจากชายทุงกระตายจึงไปหามาเพ่ือขอใหมาพามันขี่หลังหนีจากอันตราย 
 “วันนี้ขาไมวาจริงๆ เพ่ือนเอย” มาปฏิเสธ “เจาลองไปขอความชวยเหลือจากเจาวัวดูเถอะ” 
กระตายขอใหวัวชวยไลขวิดขับไลพวกหมาปาแตววัก็อางวาติดธุระสําคญั เพราะนางวัวสาวนัดใหมันไป
พบ “ลองไปหาเจาแพะดูซิ มันคงชวยพาเจาหนีไดแน” วัวแนะนํา 
 “แตขนของขาแข็งและหยาบ อาจจะตํากนของเจาใหบาดเจ็บไดนะ” แพะบายเบีย่ง “ไปขอใหเจา
แกะขวยดีกวา เพราะขนของมันทั้งยาวและนิ่ม” 
 “ขาก็อยากจะชวยเจาเหมือนกัน” แกะพูดเอาใจ “แตเจาก็รูน่ีวาหมาปามันก็ชอบกินแกะ 
เหมือนกันเอาไวขอความขวยเหลืออยางอ่ืนดีกวานะ” 
 ขณะน้ันหมาปาฝูงใหญไดวิ่งพนชายปาเขาใกลมามากแลว กระตายจึงตัดสินแผนหนีดวยขาของ
ตนและโชคดีที่หนีพนอันตรายไปไดอยางหวุดหวิด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ถึงแมจะมีเพ่ือนมากมาย แตการทาํส่ิงใดก็ตามควรหวังพ่ึงคนดีที่สุด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่ 2 ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  6    เวลาในขวดแกว            เวลา      2    ชั่วโมง 
          
1. จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือไดทบทวนการใชเวลาของตนเองในแตละวัน และเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรม
ประจําวันและเพื่อปรับปรุงการใชเวลาของตนเองใหเกิดประโยชนมากขึ้น 
 
2.  เน้ือหา 

การใชเวลาอยางคุมคา 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 วัสดุอุปกรณ ไดแก  ขวดใสทรงสูงไมนอยกวา 24 ซม.จํานวนเทากับจํานวนลูกเสือ,  
  ไมบรรทัด, กระดาษแข็งชิน้ขนาดทําเปนกรวยสําหรับกรอกเม็ดทรายหรือเมล็ดพืชลงขวด,   
  ทรายหรือเมลด็พืชขนาดเลก็หลากสี 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 

เตรียมการกอนวันกิจกรรม  โดยผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือจดบันทึกเวลาที่ใชในแตละ
วันตลอด 1 สัปดาห ตามตารางในใบกิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

     (1) ลูกเสือน่ังเปนหมู ผูกํากับลูกเสือแจกขวดใสทรงสูงขนาดความสงูไมนอยกวา  
     24 ซม. ใหลูกเสือคนละ 1 ใบ พรอมกับไมบรรทัดกระดาษแข็งที่ใชทําเปนกรวย 
     สําหรับกรอกเม็ดทรายหรือเมล็ดพืช และทรายหรือเมล็ดพืชขนาดเล็ก หลายๆ สี  
     (ควรจะมีทราย 6 สี หรือเมล็ดพืช 6 ชนิด เชน ถั่วเขียว ถัว่เหลือง ถั่วดํา ถั่วแดง   
     เม็ดขาวโพด เมล็ดลูกเดือย เปนตน 

 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 37 

 

 
   (2) ใหลูกเสือแตละคนเติมทรายหรือเมลด็พืชสีตาง ๆ ผานกรวยกระดาษลงขวดของ 
        ตนเองเปนชั้นๆ 6 ชั้น สีละ 1 ชั้น (เมล็ดพืช 6 ชนิด) แทนกิจกรรมทั้ง 6 อยาง  
                         (นอน เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลับ ดูหนังสือที่บาน กิจวัตรประจําวัน     
                         ดูโทรทัศน และกีฬาและนันทนาการอ่ืนนอกโรงเรียน) แลวใชไมบรรทัดวัดความสูง 
                         ของทรายหรือเมล็ดพืช  1 ซม. เทากับเวลา 1 ชั่วโมง ตัวอยาง เชน 

 นอน      ทราย 
 เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลับ เมล็ดลูกเดือย 
 ดูหนังสือที่บาน    เมล็ดถั่วเขียว 
 กิจวัตรประจําวัน    ขาวเปลือก 
 ดูโทรทัศน     เมล็ดถั่วแดง 
 กีฬาและนันทนาการอ่ืนนอกโรงเรียน เมล็ดถั่วเหลือง 

  (3)  ลูกเสือเขยีนชื่อตนเองลงกระดาษ ผกูเชือกคลองปากขวดตั้งไว  
 (4) ผูกํากับลูกเสือ ใหลูกเสือไดแลกเปลี่ยนกันดูในหมู สมาชิกผลัดกันวิจารณความ 
     เหมาะสมในการใชเวลาของตนเอง มีผลดี/ผลเสียอยางไร คิดวาจะปรับปรุงการใช 
         เวลาของตนเองอยางไรจึงจะเกิดประโยชนมากขึ้นและตั้งเปาหมายการใชเวลาของ 
         ตนเองใหม  

  (5) รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือสรุปขอคิดที่ได 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 

 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 (หางจากคร้ังแรก 4  สัปดาห) 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) เตรียมการ ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือเตรียมขอมูล โดยจดบันทึกเวลาที่ใช 
        ในแตละวันตลอด 1 สัปดาห ตามตารางในใบกิจกรรม 

  (2) วันกิจกรรม ลูกเสือน่ังเปนหมู  ใหลูกเสือแตละคน เติมทราย/เมลด็พืชสีตาง ๆ แทน 
  กิจกรรมทั้ง 6 อยาง ลงขวดใสทรงสูงขนาดความสูงไมนอยกวา 24  ซม. เหมือนใน 
  กิจกรรมคร้ังที่ 1 โดยใชไมบรรทัดวัดความสูงของทราย 1 ซม.เทากับ 1 ชั่วโมง ใสผาน 
  กรวยเปนชั้น ๆ รวม 6 ชั้น 

       (3)  ลูกเสือเปรียบเทียบขวดของตนเองทั้ง 2 คร้ัง เพ่ือติดตามผลการปรับปรุงตนเอง    
       (4)  ลูกเสือแลกเปลี่ยนกันดูในหมู และประเมินตนเองวาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  
       (5)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปขอคิดที่ได 
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  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
5. การประเมินผล 

5.1 สังเกต การจัดเวลาหลงัไดทบทวนตนเอง และการตั้งเปาหมายเพื่อปรับปรุงตนเอง 
5.2 สัมภาษณ  สอบถาม เจตคตติอเรื่องเวลาและการใชเวลาในชีวติประจําวัน 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะหและเกดิความตระหนักรูถึงความสําคัญของการใชเวลาอยางมีคุณคา 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 

เพลง  
เวลาไมคอยใคร 

 
 วันเวลานาทีมีราคา มากย่ิงกวาส่ิงใดๆ  หากวาใครไมเสียดายเวลา 
ปลอยเวลาใหเลยไป  วันเวลาเรียกคืนมาไมได  เวลาสิน้ไปเพราะใครกัน 

 
  ลูกเสือตรงเวลา 

    ………………ลูกเสือ…………………….อยูไหน 
  มัวทําอะไรรีบมา    อยาไดชักชาใหเน่ินนานไป 

   พวกเราลูกเสอืชาติเชื้อพันธเผาพงศไทย ทําอะไรตรงเวลา 
    ชิชิชะชะทําเปนเดิน  อยามัวหลงเพลินชมพฤกษไพร 
   กมกมเงยเงยทําอะไร   รูไหมเพ่ือนคอย 
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ใบงาน 
 
ใหลูกเสือแตละคนจดบันทึกเวลาที่ตนเองใชในแตละวันตลอด 1 สัปดาห ใน 6 เรื่องตอไปน้ี และ

หาคาเฉลี่ยใน 1 วันสําหรับแตละกิจกรรมเปนจํานวนชัว่โมง  ลงในตารางดานลาง 
1. นอน  

2. เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลบั 

3. ดูหนังสือ/ทบทวนบทเรยีน/ทําการบาน(ที่บาน) 

4. กิจวัตรประจําวันเชน อาบนํ้า แปรงฟน กินอาหาร ลางจาน กวาดบาน ถูบาน ฯลฯ 

5. ดู โทรทัศนหรือภาพยนตที่บาน 

6. กีฬาและนันทนาการอ่ืนๆ นอกโรงเรียน เชน เกม การออกกําลังกาย ไปดูภาพยนตร 

นอกบาน ไปเที่ยว  อานการตูน หนังสืออานเลน ฯลฯ 

  วัน/เวลา 
 
กิจกรรม 

จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย เฉลีย่
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. นอน  

 
       

2.เวลาที่โรงเรยีนรวม
การเดินทางไปและ
กลับ 

        

3. ดูหนังสือ/ทบทวน
บทเรียน/ทําการบาน
(ที่บาน) 

        

4. กิจวัตรประจําวัน  
 

       

5. ดูโทรทัศนหรือ
ภาพยนตที่บาน 

        

6. กีฬาหรือ
นันทนาการ 

        

7. กิจกรรมอ่ืนๆ  
 

       

รวมเวลา  
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เร่ืองที่เปนประโยชน    
 

มดกับตั้กแตน 
 

  ตั๊กแตนเจาสําราญตัวหน่ึง มีนิสัยเกียจครานชอบความสะดวกสบาย ตลอดชวงฤดูรอนที่สัตว
อ่ืนๆพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไวในรังมันมัวแตรองทําเพลงสนุกสนานไปวันๆ 
  คร้ันถึงฤดูหนาวหิมะตกหนกั ตั๊กแตนไมสามารถหาอาหารกินไดตองทนหิวอยูหลายวัน ในที่สุด
ตองซมซานมาที่รังมด ขอรองมดวา “ไดโปรดเถิดเพ่ือน ขออาหารใหฉันประทังชวีติสักหนอย หลังพนฤดู
หนาวอันแสนทารุณนี้แลว ฉันสัญญาวาจะหามาใชคืนใหเปนเทาตวัเลย ” แตมดกลับยอนถามมนัวา 
  “อาว…ก็เม่ือตอนฤดูรอนทีใ่ครๆเขาพากนัทํามาหากินตัวเปนเกลยีว เจามัวทําอะไรอยูละ”  
  “ฉันไมไดอยูเปลาๆหรอกนะ ฉันรองรําทําเพลงตลอดเวลาใหพวกเธอไดมีความสุข เม่ือตอนที่
เธอและเพ่ือนๆขนอาหารผานมาก็ไดยินมิใชหรือ” เจาตั๊กแตนตอบ 
  “ไดยินซิ..ในเม่ือเจามัวแตรองเพลงตลอดฤดูรอน เม่ือถึงฤดูหนาวกจ็งเตนรําใหสนุกเถิด”กลาว
จบมดก็ปดประตูรังทันท ี
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูที่ปลอยเวลาใหผานไปอยางไรคา ชีวิตยอมพบแตความวางเปลา 
 
 

กวางกับเสือ 
 

 กวางตัวหน่ึงออกเท่ียวหากินอยูที่ชายปาในขณะที่และเล็มหญากินเพลินอยูกวางเหลือบไปเห็น
นายพรานถือหนาไมเดินดอมเขามาทางหมูไมก็ตกใจกลัวกระโดดหนีเขาไปในปานายพรานจึงสะกดรอย
ตามรุกเขาไปจนกวางจวนตัวจะหนีไปไหนก็ไมรอดจึงวิ่งเขาไปซอนตัวอยูในถ้ําเสือ  เม่ือเสือเห็นกวางวิ่ง
เขาไปในถ้ําเสือจึงหมอบฟุบลงที่ขางกอนหินใหญไมใหกวางเห็น ปลอยใหกวางวิ่งเขาไปจนถึงกนถ้ําเปน
ทางตันแลวเสือก็กระโจนเขางับคอกวางลมตายอยู ณ ที่ซอนน้ันเอง  กวางในเวลาจะสิ้นใจก็รองขึ้นวา  
“ดูเถอะ อันตรายยอมมีอยูไมวาที่ไหนเราหนีคนพนแลว ก็ยังมาปะเสือเขาอีก ” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การที่หลบหลีกอันตราย จงคิดดูเสียใหรอบคอบกอนระวังอยาวิ่งเขาไปหา 
        อันตรายอ่ืนๆ อีก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่    2 ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   7 นาทีวิกฤต                  เวลา  1 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือไดมีโอกาสฝกการคดิวิเคราะห ตดัสินใจและแกปญหา ในสถานการณเฉพาะหนา 
 

2.เน้ือหา   
 การตัดสินใจ และแกปญหาเฉพาะหนา ในสถานการณ “เห็นคนขโมยของในหางสรรพสินคา” 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1  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)ผูกํากับลูกเสืออธิบายขั้นตอนของการตัดสินใจและแกปญหา  
   2)  มอบหมายใหลูกเสือแตละหมู รวมกันแกปญหาเฉพาะหนา กรณี “จะทําอยางไรถาเห็น 
    คนกําลังขโมยของในหางสรรพสินคา”โดยวิเคราะหตามขั้นตอนการแกปญหา เขียนลง 
    ตารางในใบกิจกรรม แลวสงตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือ 
   3)  สุมตัวแทนหมูลูกเสือรายงาน  ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย  วิเคราะหขอดี/ขอเสียของ 
    ทางเลือก  ที่แตละหมูรวมกันคิด และเหตุผลในการเลือกทางออกของแตละหมู 
   4)ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุปขอคิดที่ได และการนําไปใชในชีวิตประจําวันของลูกเสือ 
  4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
5.การประเมินผล 
  สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และประเมินความถูกตองในขั้นตอนการแกปญหาของ
หมูลูกเสือ 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ การตัดสินจใจและการแกไขปญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  7 
 

เกม 
ยิงเรือ 

วิธีเลน  
 1.  ลูกเสือแตละหมูตั้งชื่อหมูของตนเองเปนชื่อเรือตางๆ เชน เรือสําราญ  เรือเดินสมุทร  เรือ
สินคา ..เปนตน  และเลือกสมาชิก 3 คน เปนคนออกคําสั่ง โดยคนแรกสั่งบรรจุกระสุน คนที่ 2 สั่งเตรียม
ยิง และคนที่ 3 สั่งยิง โดยรองวา ยิงเรือ...........(ชื่อเรือที่จะยิง)  
 2. ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณเริ่มเลนทีละหมู ใหสมาชิกที่เปนคนออกคําส่ัง สั่งในเรือของตนเอง 
ทุกคนในเรือตองชี้ไปที่เรือทีเ่รียกชื่อลําเดียวกันและพรอมกัน 
 3. หมูใดพรอมเพรียง และชี้ไดถูกตองทกุคน ถือวาผาน      
 
ใบงาน 
 
  ใหลูกเสือแตละหมู รวมกันแกปญหาเฉพาะหนา กรณี “จะทําอยางไรถาเห็นคนกําลังขโมยของ
ในหางสรรพสินคา” โดยวิเคราะหตามขั้นตอนการแกปญหา เขียนลงในตารางขางลาง และสงตัวแทน
นําเสนอในกองลูกเสือ 
 
1. ระบุปญหา : จะทําอยางไรถาเห็นคนกาํลังขโมยของในหางสรรพสินคา 
2. วิเคราะหทางเลือก : ลูกเสือมีทางเลือกดังน้ี 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3. วิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก 
ทางเลือก ขอดี ขอเสีย 
2.1   
2.2   
2.3   
2.4   
4. ตัดสินใจเลอืกทางเลือกทีมี่ขอดีมากที่สุด และขอเสียนอยที่สุด 
ลูกเสือตัดสินใจเลือกทางเลอืกขอ...................... 
5. จะแกไขขอเสียที่เกิดจากทางเลือกโดย................................................................................ 
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ใบความรู 
การตัดสินใจและการแกไขปญหา 

 
 การตัดสินใจใชในสถานการณที่มีทางเลอืกอยูแลว  มี 4 ขั้นตอนคือ 
1. กําหนดทางเลือกที่มีอยู 
2. วิเคราะหขอดี และขอเสียของแตละทางเลือก 
3. เลือกทางเลือกที่มีขอดีมากที่สุด และขอเสียนอยที่สดุ 
4. หาทางแกขอเสียของทางเลือกที่เลือกไว และนําทางเลือกไปปฏิบัต ิ
 การแกไขปญหา ใชในสถานการณที่ยงัไมมีทางออกในการแกปญหา  มี 5 ขั้นตอนคือ 
1. ระบุวาอะไรคือปญหา ถามีหลายปญหาใหเลือกปญหาท่ีสําคัญและเรงดวนมาแกไขกอน 
2. วิเคราะหวามีทางเลือกอะไรบางที่นํามาแกไขปญหานี้ได 
2. วิเคราะหขอดี และขอเสียของแตละทางเลือก 
3. เลือกทางเลือกที่มีขอดีมากที่สุด และขอเสียนอยที่สดุ 
4. หาทางแกขอเสียของทางเลือกที่เลือกไว และนําทางเลือกไปปฏิบัต ิ
 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
มดงามกับนกพิราบ 

 

 มดงามตัวหน่ึงเห็นนายพรานยกปนขึ้นมาเพ่ือสองยิ่งนกพิราบแตมดงามไมอยากใหนกพิราบ
ตองถูกลูกปนของนายพรานจึงไตขึ้นไปบนขาของนายพรานแลวคอยทีที่นายพรานจะเหนี่ยวไกปนมด
งามก็กัดขาของนายพรานทําใหนายพรานสะดุงยิงปนพลาดไปถูกก่ิงไมนกพิราบจึงไมถูกยิง 
 ตอมาไมนานมดงามรูสึกกระหายน้ําจึงเดินไปที่บอนํ้าแตขณะที่จะกินนํ้าก็พลัดตกลงไปในบอนํ้า
มดงามจึงตะโกนรองขอความชวยเหลือนกพิราบซ่ึงเกาะอยูก่ิงไมใกลๆ ไดยินเสียงกเ็ลยเอาปากคาบใบไม
มาทิ้งไวใกลมดงามมดงามจึงรีบปนขึ้นบนใบไมทันททีําใหรอดตายไดในที่สุดสวนนกพิราบน้ันก็ดีใจที่ได
มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของมดงาม 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การชวยเหลือผูอ่ืนยอมกอใหเกิดผลดีตอตนเองอยูเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  2  ความรูเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8 ส่ิงดีๆ  ของฉัน            เวลา     1    ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   

ลูกเสือเขาใจและเห็นคุณคาตนเองและผูอ่ืน 
 

2. เน้ือหา  
การเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 

 

3. ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษ เอ 4 ชนิดแผนหนา ปากกาสีตาง ๆ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

 

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

4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1)  หมูลูกเสือน่ังลอมวงผูกํากับลูกเสือแจกกระดาษ คนละ 1 แผน ลูกเสือทุกคนเขียนชื่อ 
  ตนเอง และวางมือซายทาบบนกระดาษ ใชปากกาหรือดินสอขีดตามรูปมือลงในกระดาษ  
 2) ลูกเสือสงกระดาษของตนใหเพ่ือนที่น่ังอยูดานขวามือ เขียนความดีหรือสิ่งดี ๆ ของ 
  เพ่ือนที่มีชื่อในกระดาษน้ันโดยไมตองลงชื่อ เม่ือเขียนเสร็จใหสงตอคนที่อยูทางขวามือ 
  เขียนตอ เวียนกระดาษนั้นไปจนครบรอบถึงเจาของกระดาษ 
 3)  ลูกเสือเจาของกระดาษอานดัง ๆ ทีละคน พรอมบอกความรูสึกวาตรงกับที่ตนเองคิด 
  หรือไมอยางไร จนครบทุกคน   

  4)  ลูกเสือกลาวขอบคุณที่เพ่ือน ๆ เห็นสิ่งดี ๆ ในตัวเขา ซ่ึงบางเร่ืองลูกเสือเองก็ไมรูตัว 
  5)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายถามความรูสึกตอกิจกรรมและขอคิดที่ได  
  4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
5. การประเมินผล 
  สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม  
 คือเขาใจตนเอง และเห็นคุณคาตนเอง 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 45 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  8 
 

 เพลง   
สุขฤทัย 

 
     สุขฤทยัเพลินใจเพลินตา  สุขอุราเพลินตาเพลินใจ 
   โอละเนอ   โอละเนอ   ฉันไดเจอเพ่ือนใจ  เพ่ือนใจ  )ซํ้า(  

 
 

ฉันคือคนเกง 
(ทํานอง Holiday…ของ Bony M) 

 
   ฉันก็เกง เธอก็เกง  เราก็เจง ลูกเสือสามัญ 
  เรานองพ่ี มีความฝน   ลูกเสือสามัญ คนดี คนเกง  

 
 

ฉันมีดี 
 

 มือของฉันน้ันสะอาดดี             เสื้อของฉันน้ันก็สวยดี 
กระโปรง/กางเกง ของฉันสวมใสพอดี ดู ดู ซี ฉันงามไหมเอย  
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

 

สมศักด์ิ เหมรัญ นักกีตารมือเดียว 
 

 
 

  
 สมศักดิ์ เลาวา เขาชอบเลนดนตรีมาก โดยเฉพาะกีตาร แมจะอานตัวโนตไมออกแตก็ฝกเลน
ดนตรีดวยใจรักตอมาเขาประสบอุบัติเหตุจนตองใชชีวิตอยูดวยแขนเพียงขางเดียวทําใหเขารูสึกทอแทใจ
เปนอยางมากที่ไมสามารถเลนดนตรีไดดังใจฝน 
 จนเม่ือผานเหตุการณอันเลวรายคร้ังน้ันไปไดหน่ึงปประกอบกับไดกําลังใจอันเต็มเปยมจาก
พ่ีชาย ก็ทําให สมศักด์ิ เหมรัญกลาลุกขึ้นสูอีกคร้ัง ตั้งแตน้ันมาเขาก็เพียรฝกเลนกีตารมือเดียวมา
ตลอดจนคลองแคลว 
           และเม่ือสมศักด์ิ ทราบขาววารายการ Thailand's Got Talentเปดรับสมัครประกวดผูที่มี
ความสามารถ สมศักด์ิ เหมรัญ จึงไมรอชารีบยื่นใบสมัครทันที โดยหวังจะโชวความสามารถพิเศษทีเ่กิด
จากความตั้งใจ และทุมเทเพ่ือสงผานความหวัง และกําลังใจตอไปยงัเพ่ือนรวมโลกคนอ่ืน ๆที่กําลัง
ทอแทในชวีิต ใหดูชีวิตและความมุงม่ันของเขาเปนตวัอยาง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความหวังและกําลังใจเปนพลังสรางความสําเรจ็ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  3 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   9 คําปฏิญาณและกฎลูกเสือ          เวลา    1    ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือเขาใจความหมาย และทองคําปฏญิาณและกฎลูกเสือสามัญได 
 
2. เน้ือหา   
 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  ใบความรู  
  3.3  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2  กองลูกเสือรวมกันขับรองเพลงกฎลูกเสือ 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาซักถามถึงเนื้อเพลงและวิเคราะหความหมายของคําปฏิญาณ 
      และกฎของลูกเสือสามัญ 
  2) ลูกเสือทองคําปฏิญาณ พรอมแสดงรหัส 
  3) ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรู และใหลกูเสือแตละหมูทองกฎลูกเสือ 10 ขอ 
  4) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละหมูแขงขันกันบอกความหมายของคําปฏิญาณ และกฎของ 
      ลูกเสือสามัญ โดยใหสลับกันบอกทีละขอ   
          4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
          4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.การประเมินผล 
  สังเกต  การมีสวนรวมในกิจกรรม และการบอกความหมายของคําปฏิญาณและกฎลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

แหลกฎลูกเสือ 
 

   กฎที่หน่ึง พึงจําใหดีลูกเสือตองมีเกียรติเชื่อถือได 
   กฎที่สอง น้ันรองลงไปตองภักดีในผูมีพระคุณ 
   กฎที่สาม น้ันบําเพ็ญบญุชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนทั่วไป 
   นะเธออยาลืมอยาลืมนะนะเธออยาลืมอยาลืม 
   กฎที่สี่ น้ีนาคิดจงเปนมิตรของคนทั่วไป 
   กฎที่หา ทานวาเอาไวมารยาทนั้นไซรกราบไหวงามๆ 
   กฎที่หก นรกไมตามเพราะน้ําใจงามกรุณาสัตวมัน 
   นะเธออยาลืมอยาลืมนะนะเธออยาลืมอยาลืม 
   กฎที่เจ็ด จงเชื่อจงฟงในคําส่ังโดยดุษฎี 
   กฎที่แปด ยิ้มๆไวซีลูกเสือที่ดีไมยอทอตอความยากลําบาก 
   กฎที่เกา ออมไวยามยากจะไมลําบากเงินทองมากมี 
   กฎที่สิบ ประพฤติความดีทั้งกายวจีมโนพรอมกัน 
   นะเธออยาลืมอยาลืมนะนะเธออยาลืมอยาลืม 

 
กฎลูกเสือ 

       (ทํานอง: เพลงนกนอยๆ) 
 
 หนูเอยจะบอกให กฎลูกเสอืไทยมีไวควรจํา เปนขอปฏิบัติประจํา ถาใครทําตามเปนคนดี 
   ขอ 1  มีเกียรติเชื่อถอืได 
   ขอ 2 จําไวมีความจงรักภักดี 
   ขอ 3 น้ันมีหนาที่ สวนขอ 4 เปนมิตรของคนทกุคน 
   ขอ 5  เปนผูสุภาพ 
   ขอ 6  ควรทราบมีใจเมตตา 
   ขอ 7  เชื่อฟงคําสั่งของบิดา 
   ขอ 8  น้ันหนามีใจราเริง 
   ขอ 9 เปนผูมัธยัสถรูจักประหยัดในการใชจาย 
   ขอ 10  ประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ จําไดไหมเอย 
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ใบความรู 
คําปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือสามัญ 

 

คําปฏิญาณ  คือ การใหคําม่ันสัญญาวาจะประพฤตปิฏิบตัติามสิ่งที่พูดดวยความเต็มใจ กอนที่ลูกเสือ 
    จะกลาวคําปฏิญาณตองขึน้ตนวา  "ขาขอสัญญาวา" แลวจึงตามดวยคําปฏิญาณ 
กฎ   คือ  หลักเกณฑทีลู่กเสือตองยึดเปนหลักปฏบิตัิอยูเสมอ  
 
คําปฏิญาณลกูเสือสามัญ 3  ขอ       
ดวยเกียรติของขาขาขอสัญญาวา 
ขอ 1  ขาจะจงรักภักดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย (ความหมาย – ลูกเสือจะตองมีความ 
 ศรัทธา เชื่อม่ันในชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริยของตน เคารพเทิดทูนทั้ง 3 สถาบันดวย 
 ความซ่ือสัตย) 
ขอ 2  ขาจะชวยเหลอืผูอ่ืนทุกเม่ือ (ความหมาย – ลูกเสือจะตองประพฤตปิฏบิัตตินใหเปนประโยชนตอ 
 ผูอ่ืนในทกุโอกาส ทุกสถานการณ เทาทีจ่ะทําได โดยเริม่ตั้งแตครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก) 
ขอ 3  ขาจะปฏิบตัิตามกฎของลูกเสือ ( ความหมาย - ลูกเสือตองปฏิบัตตินตามกฎ  10  ขอ  
 ของลูกเสือซ่ึงเปนหลักยึดเหน่ียวใหลูกเสอืปฏิบัติแตสิ่งดีงาม) 
 
ลูกเสือควรปฏิบัติตอชาตดัิงน้ี                                                                                           
 1)  ประพฤตตินเปนพลเมืองดีหม่ันศึกษาหาความรูใสตัว 
 2)  ไมประพฤติตนผิดตอขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายของบานเมือง 
 3)  เปนผูประกอบอาชีพสุจริต มีความซ่ือสัตย 
 4)  รักและหวงแหนแผนดินถิ่นเกิดของตน  เปนผูเสียสละและกลาหาญ 
 
ลูกเสือควรปฏิบัติตอศาสนา  ดังน้ี 
 1)  ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือดวยใจบริสทุธิ ์
 2)  ปฏิบัตติามคําสอนของศาสนาทีต่นนับถือ 
 3)  ไมแสดงอาการลบหลูศาสนาอ่ืน 
 4)  ละเวนการประพฤติชัว่กระทําแตความดี 
 5)  เขารวมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอันควร 
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ลูกเสือควรปฏิบัติตอพระมหากษัตริย  ดังน้ี 
 1)  แสดงความเคารพตอพระองคทาน และพระบรมฉายาลักษณ 
 2)  ไมกระทําการใดๆ  ที่จะสงผลใหเสื่อมเสียพระเกียรติคุณ  และตองชวยปองกันไมใหคนอ่ืน
กระทําดวยเชนกัน 

กฎของลูกเสอืสามัญ  10ขอดังน้ี 
 ขอ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได ( ความหมาย – ลูกเสือจะตองยึดม่ันในความซื่อสัตยปฏิบัติ 
   ตามคําม่ันสัญญา กระทําตนใหเปนที่เชื่อถือและไววางใจได) 
 ขอ  2   ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ 
 (ความหมาย - ลูกเสือจะปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และยึดม่ันใน 
 ความซ่ือสัตย กตัญูตอผูมีพระคุณทุกทาน) 
 ขอ 3   ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน(ความหมาย – ลูกเสือ 
 จะตองพรอมอยูเสมอที่จะบําเพ็ญประโยชน  และเปนที่พ่ึงแกผูอ่ืนได) 
 ขอ 4   ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน  และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทั่งโลก ( ความหมาย – 
   ลูกเสือจะตองมีใจโอบออมอารี  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกทุกคน  โดยไมเลือก 
   เชื้อชาติ  ศาสนา  และปฏิบัติตอเขาเหมือนญาติพ่ีนอง ) 
 ขอ5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย ( ความหมาย – ลูกเสือจะตองเปนผูมีกิริยาวาจา 
   สุภาพ  ออนโยน  ออนนอมมีความสัมมาคาราวะตอบุคคลทั่วไป ) 
 ขอ6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว ( ความหมาย – ลูกเสือจะตองมีใจเมตตา 
   กรุณา  สงสารสัตว  ไมรังแกหรือทรมานสัตว  หรือเม่ือพบสัตวบาดเจ็บตองให 
   การชวยเหลือ ) 
 ขอ 7  ลูกเสือตองเช่ือฟงคําสั่งของบิดา  มารดาและผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 

(ความหมาย - ลูกเสือจะตองปฏิบัติตามคําสั่งสอน  คําชี้แนะของบิดามารดา  ครู
อาจารย  และผูบังคับบัญชาดวยความเต็มใจและเคารพ ) 

 ขอ 8  ลูกเสือมีใจราเริง  ไมยอทอตอความยากลําบาก (ความหมาย – ลูกเสือจะตองมี 
   ความราเริงยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ  ถึงแมจะตกอยูในความยากลําบาก  ก็จะไมแสดง 
   อาการยอทอใหเห็น ) 
 ขอ 9  ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ (ความหมาย – ลูกเสือตองรูจักประหยัดทรัพยทั้งของตนเองและ 
   ผูอ่ืนไมสุรุยสุราย) 
 ขอ10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ (ความหมาย - ลูกเสือจะตองรูจักสํารวม  และ 
   ระวังกาย  วาจา  ใจไมใหมีความอิจฉาริษยา  มีความบริสุทธิ์ใจตอทุกคน ) 
 
คติพจน  คือ   คําพูดหรือขอความที่เปนคติสอนใจใหยดึถือปฏิบัต ิ เพ่ือประโยชนของตนเองและ 
   สวนรวม  
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คติพจนของลูกเสือทัว่ไป 
 "เสียชีพอยาเสียสัตย" มีความหมายวา ใหลูกเสือรักษาความซื่อสัตย จะไมยอมละความสตัย
ถึงแมจะถูกบบีบังคับจนเปนอันตรายถึงแกชีวติก็ตาม 

คติพจนของลูกเสือสามัญ 

 จงเตรียมพรอม (Be prepared) หมายถึง การเตรียมพรอมในการปฏิบัติหนาที่เปนการ
เตรียมพรอมทั้งรางกายและจิตใจ คือการเตรียมรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ และตื่นตัว ใหพรอมที่สุดที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ   ทบทวนเพื่อใหเกิดความถูกตองและทําใหถูกตองในทุกกิจกรรมทุกขั้นตอน 
คํานึงเสมอวาอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดและพรอมรับมือกับปญหาน้ันๆ ในทุกสถานการณพรอมทุก
ขณะที่ปฏิบัติหนาที่และพรอมที่จะเสี่ยงอันตรายเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
ที่มาของ...คติพจนลูกเสอืสามัญ 

 คําวา Be  Prepared ยังรวมอักษรตัวแรกมาจากคําอีกหลายคํา ไดแก 
 B - BRAVERY  ความกลาหาญ 
 E - ENTERPRISE    ความกลาเสีย่ง 
 P - PURPOSE     จุดหมาย 
 R - RESOLUTION    ความแนวแน 
 E - ENDURANCE   ความอดทน 
 P - PARTNERSHIP  การมีสวนรวม 
 A - ASSURANCE   ความม่ันใจ 
 R – REFORMATION การเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น 
 E - ENTHUSIASM   ความกระตือรือรน 
 D - DEVOTION    การอุทิศตวั 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ลูกเสือควรยึดถือคติพจนเปนหลักในการดํารงชีวิต 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่   4 
หนวยที่  3 คําปฏิญาณและกฏลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 ความซื่อสัตย     เวลา     1    ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือมีความเขาใจเก่ียวกับพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย ซ่ึงเปนผูมีเกียติ  เชื่อถือได 
 

2. เน้ือหา   
 พฤติกรรมของความซื่อสัตย ซ่ึงเปนผูมีเกียรติ  เชื่อถอืได 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  บัตรคํา 
  3.3  ใบความรู  
  3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 ลูกเสือรองเพลง “ความซื่อสัตย” และผูกํากับลูกเสือนําวิเคราะหความหมายในบทเพลง 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละหมูเรียงคําในบัตรคําที่ไดรับ วิเคราะหความหมายของ 
       ขอความที่เรียงได และยกตัวอยางบุคคลในประวัติศาสตร / ละคร / นิทาน 1 ตัวอยาง  
       สงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
   2) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานทีละหมู  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันซักถาม 
       เพ่ือความเขาใจ ผูกํากับลูกเสือชวยสรุป จนครบทุกหมู 
   3) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถาม “เพราะเหตุใดบุคคลที่มีความซ่ือสัตย จึงเปนผูมีเกียรติ เชื่อถือได” 
    (บุคคลที่มีความซ่ือสัตย  เปนบุคคลที่คนทั่วไปยกยอง  สรรเสริญ  จึงเปนผูมีเกียรติ  เชื่อถือได) 
   4) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติมตามใบความรู  
  4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 
 
5.การประเมินผล 
  สังเกต  - การแสดงออกถึงความซื่อสัตย  ที่ถูกตองตรงประเด็น 
          - การแสดงออก และความคิดสรางสรรค   
    - การมีสวนรวม  ความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 
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6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม  
คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และตระหนักถึงความสําคญัของความซือ่สัตย 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

เพลง 
ความซื่อสัตย 

 
ความซ่ือสัตย เปนสมบัตขิองคนดี หากวาใครไมมี  ชาติน้ีเอาดีไมได 

มีความรูทวมหัว เอาตัวไมรอดถมไป          คดโกงแลวใคร จะรับไวใหรวมทํางาน 
 

บัตรคํา 

 

เสีย ชีพ อยา เสีย สัตย 
 

ซ่ือ กิน ไม หมด 
คด กิน ไม นาน 

       

มี เกียรติ เชื่อ ถือ 
ได ถา ซ่ือ สัตย 

        

ผู สูญ เสีย ความ ซ่ือ สัตย เหมือน 
สูญ เสีย แลว ทุก ส่ิง ทุก อยาง 
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ใบความรู 
ความซื่อสัตย 

 
 ความซ่ือสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ตรงตอความเปนจริงมีความจริงใจ และถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรมทั้งกายวาจาใจทั้งตอตนเองผูอ่ืนหนาที่การงานและคําม่ันสัญญารวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศไมคดโกงและไมหลอกลวง 
ตัวอยาง 
 - ซ่ือตรงตอเวลา งาน การนัดหมาย คําม่ันสัญญาระเบียบประเพณี กฎหมาย 
 - ปฏิบัติหนาที่การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบและดวยความซ่ือสัตยไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองโดยการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 - ประกอบสัมมาชีพ ทําหนาที่ของตนเองใหสําเร็จลุลวงดวยความระมัดระวัง และเกดิผลดีตอ
ตนเองและสังคม 
 - ไมพูดปด ฉอฉล สับปลบั กลับกลอก ไมคดโกงไมใหรายผูอ่ืนกลาที่จะรับความจริง 
เรามักใชคําพูดรวม ๆ วา “ความซื่อสัตยสุจรติ” 
 ซื่อสัตยตอหนาที่ คือ  ทําหนาที่ของตนอยางดีและเหมาะสม ไมหลีกเลี่ยงหรอื บิดพลิ้ว 
          ซื่อสัตยตอการงานคือ  ทํางานอะไรก็ตั้งใจทําใหจริงใหสําเร็จประโยชน 
          ซื่อสัตยตอเวลา คือ  เปนคนรักษาคําม่ันสัญญา ตรงตามเวลาที่นัดหมาย 
         ซื่อสัตยตอบคุคล  คือ  มีความจริงใจตอมิตร ตอคูครอง ตอผูมีพระคุณ เปนตน 
         ซื่อสัตยตอความดี คือ  ยดึม่ันอยูในทางดี ทั้งตอหนาและลบัหลังผูอ่ืน 
 สวนคําวา "สุจริต" หมายถงึ การประพฤติชอบซ่ึงจะแสดงออกใหเห็นทางพฤตกิรรม 3 ทาง คือ 
          ประพฤติชอบทางกาย  เรียกวากายสุจริต  ไดแกการไมเบียดเบียนผูอ่ืนทั้งชีวิต/รางกาย/
ทรัพยสิน/กรรมสิทธิ์ และไมเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานคูครอง และการไมนอกใจคูครอง 
         ประพฤติชอบทางวาจา  เรียกวา วจีสุจริต ไดแกการไมกลาวใหรายผูอ่ืนดวยการพูดคําเท็จไม
กลาวใหรายผูอ่ืนดวยการพูดยุยงใหแตกสามัคคีกันไมกลาวใหรายผูอ่ืนดวยการพูดคําหยาบและไมกลาว
ใหรายผูอ่ืนดวยการพูดเหลวไหล 
 ประพฤติชอบทางใจ เรียกวา มโนสุจริต อันไดแก การไมโลภ  อยากไดของคนอื่นในทางที่ผิด 
การไมคิดปองรายคนอ่ืนและการเห็นชอบตามหลักแหงเหตุและผล เชน เห็นวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปน
ตน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

ปูกับง ู
 

  ปูกับงูเปนเพ่ือนที่คบหากันมานาน ปูน้ันซื่อตรงตองูไมเคยทรยศหักหลัง ตรงกันขามกับงูซ่ึงมัก
ไมซ่ือตรง ทําใหปูไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ แมจะพยายามตักเตือนอยางไรแตงูก็ไมยอมกลับตัว จน
ในที่สุดปูหมดความอดทนจึงใชกามหนีบงูจนตาย 
  “ถาจิตใจของเจาซ่ือตรงเหมือนรางของเจาที่นอนยาวเหยียดอยูเชนน้ี เจาก็คงไมตองพบจุดจบใน
วันนี้” ปูกลาวกับงูกอนที่จะกลับลงรูของมันไปตามลําพัง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนเลวไรความซ่ือสตัย ยากที่จะสาํนึกตัวไดแมเม่ือตายจากโลกนี้ไปแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  3 คําปฏิญาณและกฏของลกูเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11 สิทธิสวนบุคคล                เวลา 1    ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือตระหนกัถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
 
2. เน้ือหา   
 สิทธิสวนบุคคลที่ไมควรลวงละเมิด 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  ใบความรู  
  3.3  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม  
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนา เก่ียวกับสทิธิสวนบุคคล และการเคารพสิทธิของผูอ่ืน และ 
   แจกใบความรู 
   2)  มอบหมายใหหมูลูกเสอืแสดงบทบาทสมมติ   หมูละ 1 กรณี ดังน้ี 
    หมูที่ 1   ไมเคารพสิทธทิางกาย 
    หมูที่ 2   ไมเคารพสิทธทิางวาจา 
    หมูที่ 3   ไมเคารพสิทธขิองคนที่มากอน/หลัง 
    หมูที่ 4   ไมเคารพสิทธใินความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  โดยกําหนดใหแสดงบทบาทสมมติ 2 รอบ รอบแรกเปน “การไมเคารพสิทธิผูอ่ืน” รอบท่ี 2 แกไข
ในกรณีเดียวกันใหเปน “การเคารพสิทธิผูอ่ืน” แลวนําเสนอในกองลูกเสือ (ตัวอยางเชน กรณีหยิบยางลบ
ของเพ่ือนไปใช รอบแรก หยิบไปใชโดยไมขออนุญาต และรอบ 2 ขออนุญาตกอนเม่ือไดรับอนุญาตแลว
จึงนํายางลบของเพื่อนไปใช และรีบนํามาคืน) 
    3) ลูกเสือแตละหมูแสดงบทบาทสมมติ ประกอบคําอธิบาย เม่ือแสดงบทบาทสมมติจบ     
        ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายใหหมูอ่ืนแสดงความคิดเห็น  จนครบทุกหมู 
       4) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม 
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 4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมูและใน
กองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ เขาใจตนเอง เห็นใจผูอ่ืน และความรบัผิดชอบตอสงัคม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

 

เพลง 
ขอโทษ 

 
เน้ือเพลง ทาทางประกอบเพลง 

เพ่ือนจา    เพ่ือนจา สวมกอดหรือจับมือหรือสะกิดแขนของเพื่อน 
โกรธหรือไร ไมยิ้มเลย ยิ้มมองหนาแลวเอียงคอพรอมยกนิ้วกอยใหเพ่ือน 
ขอโทษเถอะเพื่อนเอย ยกมือไหว 
เราเคยเลนดวยกัน จับมือแลวกาวเทาสไลดไปขางหนา 
พลั้งไปอภัยโดยพลัน ทั้งสองคนยกนิ้วมาเก่ียวกอยกัน 
ยกโทษใหฉันเถิดเอย ทั้งคูตางยกมือไหวและรับไหวซ่ึงกันและกัน 
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 ใบความรู  
สิทธิสวนบคุคล และการเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

 
 บุคคลยอมมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับตามธรรมชาติ และตามกฎหมาย 
    การเคารพสิทธิของผูอ่ืนจึงหมายถึง  การไมลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืนในทุกดาน ซ่ึงจัดเปนวิถี

ชีวติประชาธปิไตยทีเ่ปนพ้ืนฐาน ไดแก 
 1. การเคารพสิทธิทางกาย  ไดแก                  

 - การตอนรับ ทักทาย     
 - การใหเกียรติผูอ่ืน 
 - การแสดงความเคารพแกบคุคลซ่ึงอาวุโสกวา  
 - การแสดงความเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน 

 2.  การเคารพสิทธิทางวาจา  ไดแก 
    - การพูดใหเหมาะสมกับกาลเทศะ   
  - การใชคําพูดเหมาะสมตามฐานะของบคุคล 

    - การพูดจาสุภาพไมกาวราว สอเสียด ไมพูดในสิ่งที่จะทําใหผูอ่ืน เกิดความเดือดรอน 
     - ไมนําความลับของบคุคลอ่ืนไปเปดเผย      
  - ไมพูดนินทาหรือโกหกหลอกลวง 

3.  การรูจักเคารพในสิทธขิองคนที่มากอนหลัง เชนการเขาควิ 
4.  การเคารพในความเปนเจาของสิ่งของเครื่องใช 

     5.  การรูจักขออนุญาต เม่ือลวงล้ําเขาไปในที่อยูอาศัยของบุคคลอ่ืน 
   6.  เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเม่ือมีผูพูดเสนอความ
คิดเห็น ควรฟงดวยความตั้งใจและใครครวญดวยวิจารญาณ   หากเห็นวาเปนการเสนอแนวความคิดที่ดี
มีประโยชนมากกวาความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
อูฐกับเทพเจา 

 
   ในสมัยที่สัตวทั้งหลายยังสามารถพูดจาติดตอกับเทพเจาได ยังมีอูฐตัวหน่ึงไดรองเรียนตอเทพ
เจาผูยิ่งใหญวา “ไมยุติธรรมเลย ทําไมทานจึงสรางตัวขาขึ้นมาไมเหมือนกับสัตวอ่ืนๆ ขาไมมีแมแตเขา
ไวปองกันตัว ไรเขี้ยวอันแหลมคม อุงเล็บที่ทรงพลังหรือส่ิงอันใดที่พอที่จะปกปองตัวเองจากศัตรูก็ไมมี
เลย  ขอใหทานโปรดมอบส่ิงเหลาน้ีแกขาดวยเถิด” 
 เทพเจาไดยินดังน้ันก็พิโรธ ดวยเห็นอูฐมีอวัยวะหลายอยางที่ดีกวาสัตวอ่ืนอยูแลว เชน ขายาว มี
จมูกที่สามารถเปดปดปองกันทรายได สวนตานั้นก็มีสองชั้นเม่ือปดเปลือกตาชั้นแรกปองกันฝุนทรายก็
ยังมองเห็นทาง นอกจากน้ันกระเพาะยังจุนํ้าไดมาก ทําใหสามารถเดินทางในทะเลทรายโดยไมตองกิน
นํ้าไดเปนเวลานานหลายๆวัน แตอูฐก็ยังไมพอใจในส่ิงที่ตนเองมีอยู ดวยเหตุน้ีเทพเจาจึงสาปใหหูของ
มันเล็กลงไปกวาเดิมเพ่ือเปนการลงโทษ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   จงพอใจในสิ่งที่ตนมี และเปนอยู 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  3 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  12    ตนตระกูลไทย                                       เวลา     2     ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสน กษัตริย 
 
2. เน้ือหา   
 ประวตัิบุคคลสําคัญหรือวีรบุรุษผูปกปองชาติไทยในอดีต 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 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 ถึงวีรบุรุษที่ปกปองชาตไิทยใหคนไทยไดอยู 
    อาศัยอยางมีความสุขมาจนถึงปจจุบัน 
    (2) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันขับรองเพลง “ตนตระกูลไทย” 
    (3) หมูลูกเสือรวมกันวิเคราะหความหมายของเพลงและวีรบุรุษที่กลาวถึงในบทเพลงวา 
    มีความสําคัญอยางไรในประวัตศิาสตรไทย  และระดมสมองวานอกจากน้ียังมีบุคคล 
    สําคัญคนไหนอีกบางที่ลูกเสอืเคยรู หรือ เคยไดยิน และบุคคลน้ันมีความสําคัญตอ 
    ชาติไทยอยางไร 
    (4) รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืรวบรวมชื่อบุคคล/กลุมบคุคล ที่หมูลูกเสือไดระดมสมองเพิ่มเติม  
    (5) ใหลูกเสือแตละหมูเลือกทําตํานานประวตัิบุคคลสําคัญ หมูละ 1 เรื่องที่ไมซํ้ากัน     
    มาเลาใหเพ่ือนฟงในกองลูกเสือ โดยจะมีการแขงขันกันวา ลูกเสือหมูใดเลาได 
    สนุกสนานและนาสนใจมากที่สุด 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

   (1) ตัวแทนหมูลูกเสือเลาใหเพ่ือนฟงทีละหมู ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือหมูอ่ืนรวมกัน 
    ซักถามเพ่ือความเขาใจ จนครบทุกหมู 

   (2) กองลูกเสือรวมกันโหวตวาชอบเร่ืองใดมากที่สุด ผูกํากับลูกเสือชมเชยความสามารถ 
    ของทุกหมู 
   (3) หมูลูกเสือรวมกันเขียนคําขวัญ  รณรงคใหรักชาติ  ปฏิบัตตินตามหลักศาสนา  และ 
    จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย หมูละ 1 ขอความ นําไปติดบอรด 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.การประเมินผล 
   สังเกต  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  การแสดงความคิดเห็นในหมู และในกองลูกเสือ และ
การเขียนคําขวัญรณรงคใหคนไทยรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริย 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักและมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสน กษัตริย 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง                         

สยามานุสต ิ
 

   หากสยามยังอยู   ยั้งยืนยง 
  เราก็เหมือนอยูคง   ชีพดวย 
  หากสยามพินาศลง   ไทยอยูไดฤๅ 
  เราก็เหมือนมอดมวย   หมดส้ินสกุลไทย 
   ใครรานใครรกุดาวแดนไทย ไทยรบจนสุดใจ  ขาดด้ิน 
  เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล   ยอมสละสิ้นแล 
  เสียชีพไป  เสยีสิ้นชื่อ   กองเกียรติงาม 
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รักเมืองไทย 
 

  * รักเมืองไทย  ชูชาติไทย   ทะนุบํารุงใหรุงเรืองสมเปนเมืองของไทย 
  * รักเมืองไทย  ชูชาติไทย   ทะนุบํารุงใหรุงเรืองสมเปนเมืองของไทย 
  เราชาวไทยเกดิเปนไทยตายเพื่อไทย (ซํ้า)  
  ไมเคยออนนอมเราไมยอมแพใคร (ซํ้า) 
  ศัตรใูจกลามาแตทิศใดถาขมเหงไทยคงไดเห็นดี (ซํ้า *) 
  เราชาวไทยเกดิเปนไทยตายเพื่อไทย (ซํ้า)  
  เรารักเพ่ือนบานเราไมรานรุกใคร (ซํ้า) 
  แตรักษาสทิธอิิสระของไทยใครทําช้ําใจไทยจะไมถอยเลย (ซํ้า*) 
  เราชาวไทยเกดิเปนไทยตายเพื่อไทย (ซํ้า)  
  ถาถูกขมเหง  แลวไมเกรงผูใด (ซํ้า) 
  ด่ังงูตัวนิด  มีพิษเหลือใจเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอย (ซํ้า*) 

 

ตนตระกูลไทย 

 (สรอย) ตนตระกูลไทยใจทานเห้ียมหาญรักษาดินแดนไทยไวใหลูกหลาน 
  สูจนสูญเสียแมชีวิตของทานเพ่ือถนอมบานเมืองไวใหเรา 
  ลุกขึ้นเถิดพ่ีนองไทยอยาใหชีวติสูญเปลา 
  รักชาติยิ่งชีพของเราเหมือนดังพงศเผาตนตระกูลไทย 
 
 ทานพระยารามผูมีความแข็งขัน สูรบปองกันมิไดยอมแพพาย พระราชมนู ทหารสมัยกูชาติ               
แสดงความสามารถ ดวยชัยชนะมากหลายเจาพระยาโกษาเหล็ก ทานเปนแมทัพชั้นเอกของสมเด็จพระ
นารายณ  สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญโตตอตีศัตรูแพพายเจาคุณพิชัยดาบหักผูกลาหาญยิ่งนักลวน
เปนตนตระกูลไทย (สรอย) 
 หมูผูคนสําคัญหัวหนาชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อไดนายแทนนายดอกนายอินนายเมืองขุนสรรพัน
เรืองนายทองแสงใหญนายโชตินายทองเหม็นทานพวกนี้ลวนเปนผูกลาหาญชาญชัย 
 นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแกวทําชื่อเสียงเพริดแพรวไวลายเลือดไทยชาวบางระจันสําคัญ
ยิ่งใหญเปนตนตระกูลของไทยที่ควรระลึกตลอดกาล (สรอย) 
 องคพระสุริโยทัยยอดยิ่งหญิงไทยสละพระชนมเพ่ือชาติทาวเทพสตรีทาวศรีสุนทร 
ปองกันถลางนครไวดวยความสามารถทาวสุรนารีผูเปนนักรบสตรีกลาหาญองอาจปองกันอีสานตานศัตรู
ของชาติลวนเปนสตรีสามารถตนตระกูลของไทย (สรอย) 
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ใบความรู 
ตํานาน บานบางระจัน 

 

   ในป พ.ศ.2308 พมาไดสงกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เม่ือยกทัพถึงเมืองวิเศษชัยชาญ มีคนไทย
กลุมหน่ึงไดชวยกันตอสูกับทัพพมา ฆาพมาตายไป 20 คน แลวหนีมาที่บานบางระจัน 
 คนกลุมน้ีไดเขารวมกับชาวบานบางระจัน ซ่ึงรวมตัวกันไดประมาณ 400 คน มีขุนสรรค พันเรือง 
นายทองเหม็น นายจันทรหนวดเขี้ยว และนายทองแสงใหญ เปนแกนนํา นิมนตพระอาจารยธรรมโชติ

)วัดเขานางบวช (  ทําการปลุกเสกคาถาอาคมใหหนังเหนียวมีกําลังใจสูศึกกับพมา พมายก ทัพมาตีถึง 7 
คร้ัง ก็มิอาจเอาชนะชาวบานบางระจันได 
  ทัพพมาจึงยกกําลังมาเสริม โดยมีอาวุธสําคัญคือปนใหญ ชาวบานบางระจันรับศึกไมไหวจึงสง
นายเมือง นายอิน เดินทางไปกรุงศรีอยุธยา เพ่ือขอปนใหญแตไดรับการปฏิเสธ ชาวบานจึงรวบรวม
ทรัพยสินที่มีทั้งหมด ทําการหลอปนใหญใชเองแตก็ราวใชการไมได  
 ยามน้ันพมาไดแตงตั้งนายกองคนใหมนามวา สุก้ี  เขาตีบานบางระจัน ทัพสุก้ีคร้ังนี้มีกองปน
ใหญมาดวย ชาวบานบางระจันเอาปนใหญเขาสู ทั้ง ๆ ที่ราวอยางไมมีทางเลือก โดยทุกคนตางรูชะตา
กรรมวาน่ีคงเปนครั้งสุดทายของบานบางระจันแลว แตทุกคนก็สูจนตัวตายไมเสียดายชีวิต 

 
ชาวบานบางระจัน 

  ประวตัิศาสตร จารึก บันทึกไว  มีเหลาไทย ทีเ่ปนไท ในไพศาล  
 จารึกชื่อ เลือดเน้ือ ตานภัยพาล    เรื่องเลาขาน ตํานาน บางระจัน 
 แผนดินน้ี กูเกิด กูตองสู     ไมอดสู สละชีพ เพ่ือลูกหลาน  
 โดยไมรู ความตาย จะแผวพาน   ถูกสังหาร สิ้นแลว บางระจัน 
 ถึงลูกหลาน เลือดเน้ือ ณ วันนี้    ผูยังมี ลมหายใจ อยางสุขสันต  
 รูหรือไม อยูได เพราะใครกนั    ควรยึดม่ัน บางระจัน เปนบทเรียน 
 ฤาลืมแลว วีรกรรม ที่ทําไว   ฤาลืมได การสูญเสีย ทุกแหงหน  
 บางระจัน เปนเพียงหนึ่ง ที่ทุกขทน  ไทยทุกคน ควรตระหนัก จักเขาใจ 

      ประพันธโดย : ธรรมรัฐ 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
หมีกับผ้ึง 

 

 กาลคร้ังหน่ึง นานมาแลว มีหมีตัวหน่ึงกําลังหิวโซเดินเขาไปในสวน มันไดพบกับรังผึ้งรังใหญ
มากอยูที่ก่ิงไมใหญ มันจึงจับมาฉีกกินอยางเอร็ดอรอย โดยเฉพาะน้ําผึ้งเปนสิ่งที่หมีโปรดปรานที่สุด 
พวกผึ้งพยายามชวยกันตอสูโดยใชเหล็กในเปนอาวุธ แตไมสามารถเจาะทะลุขนอันหนาและปกปุยของ
หมีได  
 แตในเวลาไมนาน พวกผ้ึงก็คิดหาหนทางใหมดวยการพรอมใจกันบินเขาไปตอยตรงบริเวณ 
หนาและตาของหมี เม่ือหมีไดรับความเจ็บปวดไมสามารถทนอยูไดจึงวิ่งหนีเขาปาไป 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ผูทํารายผูอ่ืนยอมไดรับการลงโทษและความสามัคคียอมนํามาซ่ึงความสําเรจ็ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  3 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13     ความเปนสภุาพบุรุษ  สุภาพสตรี  เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือเขาใจความหมายของคําวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีและเห็นคุณคาของการปฏิบัตติวัให
เปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 
2. เน้ือหา    
 การที่ลูกเสือมีความเขาใจความหมายและเห็นคุณคาของการปฏิบัตติัวใหเปนสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี  จะชวยสรางภาพลักษณที่ดีของลูกเสือตอคนทั่วไปและสงเสริมบรรยากาศการอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2 ใบความรู 
  3.3  กระดาษปรูฟ ปากกาเคมี 
  3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2  เพลง หรือเกม   
  4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) หมูลูกเสือวาดโครงรางภาพคนในกระดาษปรูฟ คร่ึงดานซายแตงใหเปนหญิง และครึ่ง 
    ดานขวาแตงใหเปนชาย จากน้ันชวยกันเขียนคุณสมบตัิของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ  
    ตามความคิดของหมู ลงที่ดานขางของภาพแตละดาน ใหไดมากที่สุด 
   2)  ผูกํากับลูกเสอืเดินดูตามหมู  เม่ือทุกหมูทําเสร็จ  ใหชวยกันคิดและเลือกเฉพาะ 
    คุณสมบัติที่จําเปนจริงๆ เพศละ 5 ขอ 
   3)  ผูกํากับลูกเสือเดินดูตามหมู  เม่ือทุกหมูทําเสร็จ ขอใหชวยกันตัดเหลือคุณสมบัติ 
    ที่สําคัญที่สุดเพียง 3 ขอ พรอมบอกเหตุผล และสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
   4)  ลูกเสือรายงานทีละหมูจนครบ 
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  5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปคุณสมบัติที่สําคัญของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี   
   และเพ่ิมเติมวาในคุณสมบัติที่ควรมีทั้งหมด  เม่ือพิจารณาแลวก็ยังมีคุณสมบัติบางประการที่ 
   สําคัญและจําเปนกวาคุณสมบัติอ่ืนๆ 
  6) ผูกํากับลูกเสือชวนคิดวา  ลูกเสือไดขอคิดอะไรบาง  และจะนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.การประเมินผล 
  สังเกต  การมีสวนรวมทํากิจกรรมในหมูแนวคิดในเรื่องสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีของหมูลูกเสือ
และขอคิดของลูกเสือและการนําไปใชในชีวติประจําวัน 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ตระหนักและเห็นคุณคาของการเปนสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

เกียรติศักดิล์กูเสือ 
 

   ลูกเสือ  ลูกเสอื  ไวศักด์ิลูกผูชาย  ลูกเสือ  ลูกเสือ  ไวลายซิลูกเสือไทย 
  รักเกียรติ  รักวินัย  แข็งแรงและอดทน  เราจะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
  แมลําบากตรากตรํา  ก็ตองทําใหสําเร็จ  ทํา  ทํา  ทํา  ขาสัญญาวาจะทํา 
  “เสียชีพอยาเสียสัตย” รักชาติใหม่ันไวดังนามอันเกรียงไกร  พระมงกุฎทรงประทาน 
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ใบความรู 
ความเปนสภุาพบุรุษและสุภาพสตรี 

 
สุภาพบุรุษน้ันหาใช.....บุคคลที่แตงตวัดี...พูดจาไพเราะ...เกงกาจดานการเรียน...รํ่ารวยเงินทอง

ไมหากแตเปนบุคคลที่เปนคนดีของสังคมและ สามารถทําอะไรที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน และเปนคนที่
สามารถทําใหผูอ่ืนมีความสุขได 

สุภาพบุรุษนั้นจริงใจ และสุภาพ มีนํ้าใจ และรูวาส่ิงไหนควรทํา และไมควรทํา มีความรับผิดชอบ 
มีผูยกตัวอยางพฤติกรรมความเปนสุภาพบุรุษไวหลายประการ เชน 

- สุภาพบุรุษไมตะโกนโหเรียกผูหญิง 
- สุภาพบุรุษไมหยิบยืมเงินทองจากเพื่อน ยกเวนในสถานการณที่จําเปนคับขันจริงๆ และเม่ือยืม

มาแลวจะตองรีบใชคืนทันทีที่เปนไปได 
- สุภาพบุรุษไมโออวดความร่ํารวยในทรัพยสินเงินทองและสิ่งของเครื่องใช 
- สุภาพบุรุษไมมีพฤติกรรมตอหนาอยางลับหลังอยางไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม 
- สุภาพบุรุษเคารพสิทธิของผูอ่ืนและตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอตนเชนเดียวกัน 
- สุภาพบุรุษคือผูที่ยืนหยัดอยูบนลําแขงของตัวเองเปนตน 
 
สุภาพสตรีตามความหมายในปจจุบันคือ ผูที่ขวนขวายหาความรูใหกับตัวเองในทุกวิถีทางที่

เปนไปไดนับตั้งแตการศึกษาจนถึงเรียนรูมารยาทสังคมทั่วไปจึงสงผลใหมีกริยามารยาทงดงามและ
ประสบความสําเร็จสุภาพสตรีรูดีวาความสวยงามและมั่งคั่งสามารถจะหายไปไดในพริบตาแตนิสัยใจคอ
จะเปนเกณฑวัดและตัดสินเธอในฐานะคนคนหนึ่งความสุภาพออนโยนเปนการแสดงความนับถืออยางสูง
ที่เธอมีตอตัวเองและผูอ่ืนและถอยคําชื่นชมยกยองและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนอยางจริงใจจะสะทอนใหเห็น
คานิยมในทางที่ดีงามของเธอ 
การเปนสุภาพสตรีคือศลิปะไมใชชาติกําเนิดคือสิ่งเรียนรูจากไดจากความใสใจและการหมั่นฝกฝนตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
สองคนเพื่อนตาย 

 
 ในอดีตที่ผานมา มีกาฝูงหน่ึงบินมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ มาพบกับกาของจังหวัดเพชรบุรี 
กาเพชรบุรีก็ถามวา “จะรีบไปไหนๆ” กาจากประจวบคีรีขันธ ก็ตอบวา “จะไปหากินที่กรุงเทพฯ” 
 กาเพชรบุรีก็ใหกาประจวบคีรีขันธทดสอบวิทยายุทธ โดยใหบินไปขโมยปลาสดของแมคาคน
หน่ึงที่กําลังพายเรือมาขายปลา ที่แมนํ้าเมืองเพชร กาประจวบคีรีขนัธบินโผลงไปจะจิกเอาปลาสด แมคา
รูทัน เง้ือไมพายตีกา ชวงจังหวะน้ัน กาเมืองเพชรบุรีไดโอกาสจึงโฉบเขาไปทางดานหลังของแมคาขณะ
เผลอ แลวกาทั้งสองตัวก็บนิไปเกาะตนไมเดียวกัน กาเมืองเพชรบุรีก็ถามวา “เปนไงเลาขโมยปลายังทํา
ไมได แลวไปอยูกรุงเทพฯ จะไหวเหรอ ผูคนกรุงเทพฯ ลวนแตหูไว ตาไว ไปหากินไมรอดหรอก 
 กาประจวบคีรีขันธ ไตรตรองดูแลวก็เห็นดวยกับคําพูดของกาเมืองเพชรบุรี จึงขออยูเปนเพ่ือน
กันที่เมืองเพชรบุรีตั้งแตน้ันมา กาทั้งสองจึงอยูหากินดวยกันที่เมืองเพชรดวยความเปนมิตรที่ดีตอกัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความจริงใจเปนบอเกิดแหงมิตรภาพที่ดี”การจะเปนเพ่ือนที่ดีตอกัน ตองมี 
         ความจริงใจ หวังดีตอกันเปนที่ยึดม่ัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  3  คําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14    คิดเชิงบวก     เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือมีความเขาใจและเห็นประโยชนของการคิดเชิงบวก 
 
2. เน้ือหา   
 ประโยชน และวิธีการคิดเชงิบวก 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
  3.2 ใบงาน 
  3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2  เพลง หรือเกม 

4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1)  ผูกํากับลกูเสือนําสนทนา ถึงการเลนเกม “ทําตรงกันขาม” ที่ลูกเสือเพ่ิงเลนไป และ 
    ตั้งคําถามวา “ทําไมลูกเสือจึงเผลอทําตามผูนํา หรือทําไดชาเปนเพราะอะไร”  
    (เพราะคนเรามักจะคิดและทําตามความเคยชินแบบเดิม เม่ือตองฝนทําตรงกันขามจึงทําไดชา) 
  2) ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือแตละหมูทํากิจกรรม “คิดลบคิดบวก” ใหหล ากหลายมากที่สุด  
   ตามใบกิจกรรม เพ่ือใหลูกเสือไดฝกฝนการคิดที่หลากหลาย ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ 
   ในการหาทางออกเพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
  3) สุมตัวแทนหมูลูกเสือรายงานหมูละ 1 ขอ  ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายใหหมูอ่ืนเพ่ิมเติม  
   และสรุปวาวธิกีารคิดเชิงบวกคือการคิดที่นําความสุขมาสูตนเอง มีทางออกใน 
   การแกปญหา และไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอน  
  4) ผูกํากับลูกเสอืตั้งคําถามใหลูกเสือชวยกนัตอบในประเด็น 
    (1) ความคิดทางลบมีประโยชนตอลูกเสอือยางไรบาง 
    (2) ความคิดทางบวกมีประโยชนตอลูกเสืออยางไรบาง 
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  5) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายสรุปขอคิดทีไ่ดจากกิจกรรม (ความคิดทางลบนําไปสูความรูสึก 
   และพฤติกรรมตอบสนองทางลบ ในขณะที่ความคิดทางบวกนําไปสูความรูสึกที่ดีและ 
   พฤติกรรมทางบวก ทําใหไมเสียสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน และตัดสินใจแกปญหาได 
   เหมาะสมกวาความคิดทางลบ)   
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.การประเมินผล 
  สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 

 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และเขาใจตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

 
เพลง 

อยูไหนก็สุข 

 

      อยูที่น่ี  มีสุข    อยูที่น่ันมีสุข   อยูที่ไหนๆ ๆ    ก็มีสุขทุกเวลา   )ซํ้า  (ลา   ลา ......  
 

ดีสซีนี 
 

            ดีสซีนีซาฟง      ดิสซานาซานัง   ดิสมานา    มานา   ฮาติกูซานัง   )ซํ้า    (ลา   ลา  
 

 

เกม   
ทําตรงกันขาม 

 
วิธีเลน  
 เลือกผูนํามา 1 คน โดยใหผูนําทําทาทางตาง ๆ ผูเลนคนอ่ืนน้ันจะตองทําตรงกันขามกับที่ผูนํา
ทํา เชน ผูนําหัวเราะ – ลูกเสือทุกคนตองรองไห  ผูนําน่ังลง – ลูกเสือตองยืนขึ้น  ผูนํากาวเทาซาย – 
ลูกเสือกาวเทาขวา ฯลฯ  การทําจะเร็วขึน้ไปเรื่อย ๆ 
 
การตัดสินลกูเสือที่ทําตามผูนําไมทําตรงขาม หรือทําชา  จะตองออกจากการแขงขัน หรือเปลี่ยนมา 
เปนผูนํา 
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 ใบงาน 
 
  ใหลูกเสือแตละหมูระดมสมองความคิดทางลบ และความคิดทางบวก ที่มีตอขอความแตละขอ 
ใหไดหลากหลายมากที่สุด  เขียนลงในตาราง และสงตวัแทนรายงานในกองลูกเสือ 

ขอความ ความคิดทางลบ ความคิดทางบวก 
ทําถุงขนมตกพื้น
ขนมหลนออกจากถุง 
ตกพ้ืนไปครึ่งหน่ึง 
 
 

  

เพ่ือนยืมหนังสือ        
ไปอานแลวทาํขาด 
 
 
 

  

อยากไดเกมกด         
แตแมไมซ้ือให 
 
 
 

  

 
 เร่ืองที่เปนประโยชน   

คนเลี้ยงเเพะ 

 วันหนึ่งขณะเกิดพายุแรงมาก คนเลี้ยงแพะจึงพาฝูงแพะของตนไปหลบพายุในถ้ํา เม่ือเขาไปแลว
เขาก็พบฝูงเเพะปาฝูงใหญหลบอยูในถ้ําดวยเชนกัน จึงรําพึงกับตัวเองวา"ฝูงเเพะปาน้ีมีจํานวนเเพะ
มากกวาฝูงเเพะของเราหลายเทานักเรานาจะเอาเเพะปาฝูงใหญน้ีไปเลี้ยงเเทนฝูงเดิมคงจะดีกวา "เม่ือคน
เลี้ยงเเพะคิดไดดังนั้นจึงนําเอาใบไมที่เตรียมมาไวใหฝูงเเพะเดิมของตน ไปใหฝูงเเพะปากินจนหมด                     
  
 เม่ือพายุสงบลงฝูงเเพะปาก็พากันวิ่งออกจากถ้ําเขาปาไปอยางรวดเร็ว สวนฝูงเเพะเดิมของตนก็
คอยๆ ตายไปจนหมดเพราะอดอาหาร คนเลี้ยงเเพะจึงไดเเตน่ังรองไหใหเพ่ือนบานหัวเราะเยาะตอไป 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เห็นเเกมิตรใหมจนทอดทิ้งมิตรเกา ในที่สุดก็จะไมเหลือใครเลย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  3 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15 การสื่อสารเพ่ือบอกความตองการ              เวลา   1 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือบอกความตองการ 
 

2. เน้ือหา   
 วิธีการส่ือสารเพ่ือบอกความตองการ 
 

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) ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรู บรรยายขั้นตอนทักษะการสื่อสารเพ่ือบอกความตองการ 
      พรอมยกตัวอยาง 
  2) หมูลูกเสือรวมกันฝกทักษะการสื่อสารเพ่ือบอกความตองการตามใบกิจกรรม 
  3) รวมกอง สุมใหหมูลูกเสอืรายงานทีละสถานการณ และใหหมูอ่ืนที่ไดสถานการณ 
      เดียวกันชวยเพ่ิมเติม ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันประเมินความถูกตอง  
      จนครบทั้ง 3 สถานการณ 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน  
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

5.การประเมินผล 
  สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 

 

6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ การสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
เพลง 

เด็กกางรม 
 

 ฝน ฝน ฝน  เด็กสองคนกางรมหน่ึงคัน  ฝนตกแรงไมหวั่น  ฝนตกแรงไมหวั่น 
รมหน่ึงคัน กางกันสองคน     ฝน ฝน ฝน  เด็กสามคนกางรมหน่ึงคัน 
ฝนตกแรงไมหวั่น  ฝนตกแรงไมหวั่น   รมหน่ึงคัน กางกันสามคน 
ฝน ฝน ฝน  เด็กส่ีคนกางรมหน่ึงคัน   ฝนตกแรงไมหวั่น  ฝนตกแรงไมหวั่น 
รมหน่ึงคัน กางกันสี่คน  เอา!!.. 

 
ส่ือความ 

 
  (สรอย)  คําพูดคําจา เปนการสื่อความหมาย 

 ภาษาพูด ภาษากาย อานพูดฟงเขียน เราเขาใจ 
 สีหนาแววตาก็สื่อความหมายได 
 พูดกับปากตรงกับใจ....ลูกเสือไทย เปนคนดี 
 (แรบ) พูดดี เปนศรีแกปาก    ถาพูดไมดี   ก็ไมศรีแกตน 
 ฟงดี  เราเขาใจ  ไมสับสน  ลูกเสือทุก คน ..พูดก็ได ฟงก็ดี  (สรอย) 
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ใบงาน 
 
  ใหลูกเสือแตละหมู รวมกันคิดประโยคสือ่สารเพ่ือบอกความตองการ ในสถานการณที่กําหนดให 
ตามขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือบอกความตองการ 4 ขั้นตอน เขียนประโยคคําพูดลงในตารางดานลาง และ
สงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
สถานการณ 
หมูที่ 1 และ 4 ตองการใหเพ่ือนในหมูชวยขนเต็นทไปเก็บ 
หมูที่ 2 และ 5 ตองการใหเพ่ือนในหมูมาประชุมเพ่ือวางแผนจัดนิทรรศการในตอนบาย 
หมูที่ 3 และ 6 ตองการใหเพ่ือนในกองลูกเสือรวมกันบริจาคเงินชวยผูประสบภัยนํ้าทวมที่ภาคใต 
 
สถานการณ ..................................................................................... 
 

ข้ันตอน ตัวอยางคําพดู 
1. บอกความรูสึก อาจมีหรือไมมีเหตุผลประกอบ
ขึ้นกับสถานการณ 

1.  
 

2. บอกความตองการอยางตรงไปตรงมา 2.  

3. ถามความเห็น เปนการใหเกียรติคูสนทนา 3.  

4. ขอบคุณหรือแสดงความชื่นชมเม่ืออีกฝาย
ยอมรับ 
 

4.  
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ใบความรู  
การสื่อสารเพ่ือบอกความตองการ 

 
หลักการสื่อสารทางบวก 
  1. ควบคุมอารมณใหสงบขณะสื่อสาร เพราะการสื่อสารขณะกําลังอารมณไมดี เชน โกรธ อาจจะ
ใชคําพูดและทาทางที่ไมเหมาะสมได 
  2. ตองรูควรพูดเวลาใด และสถานที่ใดที่ควรพูด โดยคูสนทนามีความพรอมที่จะฟง 
  3. เปนการสื่อสารที่สรางความรูสึกที่ดีตอคูสนทนา เชน ทาํใหเขาเกิดความภูมิใจ, ให
ความสําคัญ, ใหเกียรติเปนตน 
      ฯลฯ 
 
ข้ันตอนการสื่อสารเพ่ือบอกความตองการ 
 
ตัวอยางสถานการณ  :  ตองการยืมสมุดจดการบานของเพื่อน 

ข้ันตอน ตัวอยางคําพดู 
1. บอกความรูสึก อาจมีหรือไมมีเหตุผลประกอบ 
ขึ้นกับสถานการณ 

1. ดีใจจัง ไดเจอเธอพอดี 
 

2. บอกความตองการอยางตรงไปตรงมา 2. อยากขอยืมสมุดจดการบานเธอหนอย 

3. ถามความเห็น เปนการใหเกียรติคูสนทนา 3. ไดไหมจะ 

4. ขอบคุณหรือแสดงความชื่นชมเม่ืออีกฝาย
ยอมรับ 
 

4. ขอบคุณมากนะ 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน  

คางคกกับสุนัขจิ้งจอก 

 คางคกคุยอวดสุนัขจ้ิงจอกวา "เจารูไหมวาขาสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ ได ขาเปนหมอ
เทวดา มียาวิเศษมากมายหลายขนานเจาเชื่อขาเถอะนะ" 
 สุนัขจ้ิงจอกไดฟงก็หัวเราะเยาะเเลววา"ขาก็อยากจะเชื่อเจาหรอกนะถาเจารักษาผวิหนัง 
ตะปุมตะปา ของเจาใหหายดีไดเสียกอน " 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูอ่ืนยอมเช่ือถือผลงานมากกวาคาํโออวด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  3   คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16 ส่ิงประดิษฐจากขยะ    เวลา  2    ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือเห็นความสําคัญของการลดปริมาณขยะ โดยรวมกันทําส่ิงประดิษฐจากขยะ  
 
2. เน้ือหา   
 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชจากวัสดุเหลอืใชประเภทขยะ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เศษวัสดุ  วัสดุเหลือใช  วัสดุขยะ อุปกรณการตัดและการประดิษฐ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  มอบหมายใหลูกเสือรวบรวมกลองนม/ ถุงนม /หรือขวดน้ําพลาสติกที่ไมใชแลวมา 
   ประดิษฐเปนของใช 
  2)  ผูกํากับลูกเสือนําตัวอยางสิ่งประดิษฐจากกลองนม  ถุงนมหรือขวดน้ําพลาสติก เชน  
   เสื่อรองนั่ง  กระเปาถือ ตะกราใสของ ฯลฯ  ใหลูกเสือเลือกประดิษฐตามวัสดุที่ลูกเสือมีอยู 
  3)  ลูกเสือแตละหมู เลือกประดิษฐสิ่งของตามแบบตัวอยางที่หมูสนใจ หลังทําเสร็จให 
   สงตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือพรอมบอกประโยชนใชสอย ผูกํากับลูกเสือชวยให 
   คําแนะนํา เชนเรื่องการใชของมีคมเทคนิคการตัดตอหรือการเย็บ 
  4)  ลูกเสือนําสิ่งประดิษฐของแตละหมูมานําเสนอ 

4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกต และตรวจผลงาน  สิ่งประดิษฐความคิดสรางสรรคและการใชงานไดเหมาะสม 
  5.2 สังเกต  ความมุงม่ันใฝงาน  รับผิดชอบและตรงตอเวลาของหมูลกูเสือ 
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6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

เศษกระดาษ 
 

   เศษกระดาษเจาเอย  ใครละเลยโยนเจาทิ้งไว 
   คนทิ้งก็ชางใจราย  )ๆ(   ชางนาไมอายทิ้งไปทําไม 
   คนใดทิ้งผงเลอะเทอะ  ถาแมนเราเจอะจะชวยบอกให 
   เอากลับไปใชใหมทันใด  ฉันจะบอกใหรีไซเคิลก็ดี 

 
 เร่ืองที่เปนประโยชน 

คนข้ีเหนียวกับทองคํา 
 

 ชายคนหนึ่งเปนคนขี้เหนียวมาก เขามักจะแอบเอาสมบัติฝงดินไวรอบๆ บานไมยอมนํามาใช
จายใหเกิดประโยชน ตอมาเขากลวัวาจะไมปลอดภัยถาฝงเงินทองไวหลายเเหง เขาจึงขายสมบัติทั้งหมด
เเลวซ้ือเปนทองคําเเทงหน่ึงมาฝงไวที่หลงับา นเเลวหม่ันไปดูทุกวัน คนใชผูหน่ึงสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่
หลังบานเเลวก็ขุดเอาทองเเทงไปเสีย  
 วันตอมาชายขี้เหนียวมาพบหลุมทีว่างเปลาก็เสียใจ รองหมรองไหไปบอกเพ่ือนบานคนหนึ่ง
เพ่ือนบานจึงเเนะนําแบบประชดประชันวา 
 "ทานก็เอากอนอิฐใสในหลมุเเลวคิดวาเปนทองคําสิ เพราะถึงอยางไรทานก็ไมเอาออกมาใชอยูเเลว" 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ของมีคา ถาไมนํามาทําใหเกิดประโยชนก็ยอมเปนของไรคา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  4 กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17 การใชประโยชนจากเงื่อนเชือก  เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.จุดประสงคการเรียนรู     
 ลูกเสือสามารถผูกเง่ือนโดยใชเชือกขนาดเดียวกันและตางขนาดกัน 
 
2.เน้ือหา   
 การผูกเง่ือนและใชประโยชนจากเง่ือนเชือกที่ใชเชือกขนาดเดียวกัน (เง่ือนประมง เง่ือนผูกรน 
เง่ือนผูกคนลาก) และใชเชือกตางขนาดกนั (เง่ือนขัดสมาธิชั้นเดียว และ 2 ชั้น)   
 
3.   ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง 
          3.2 ใบความรู  
  3.3 เชือกขนาดเดียวกัน และตางขนาดกัน 
          3.4 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม  
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
       (1) นายหมูลูกเสือเอกและลูกเสือโท จํานวน 12 นาย ประจําฐานชวยเหลือผูกํากับลูกเสือ 
        ฐานละ 4 นาย 
     (2) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูเก่ียวกับการผูกเชือกโดยลูกเสือจะเรียน 
          เรื่องการผูกเง่ือน 2 ประเภทคือการผูกเง่ือนโดยใชเชือกขนาดเดียวกันและการผูก 
     เง่ือนโดยใชเชือกที่มีขนาดตางกัน วิธีการเรียนจะเรียนเปนฐาน 3 ฐาน แตละฐาน 
     ลูกเสือจะไดเรียนรูการผูกเง่ือน 1 ชนิด และการใชประโยชนของเง่ือนชนิดน้ัน ๆ 
     (3) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเรียนตามฐานโดยใหนายหมูประจําฐานประเมินผลงานของ 
     สมาชิกดังน้ี 
     ฐานที่ 1  เง่ือนประมงและการใชประโยชน 
     ฐานที่ 2  เง่ือนผูกรนและการใชประโยชน 

      ฐานรวม  ทบทวนการผูกเง่ือนที่ไดเคยเรียนมาแลว (พิรอด, ขัดสมาธิ, ตะกรุดเบด็,  
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     กระหวัดไมชัน้เดียว กระหวัดไม 2 ชั้น, บวงสายธนู, ประมง, ผูกรน) 
   (4) ผูกํากับลูกเสือเรียกรวมกองและสนทนาสรุปผลการประเมิน พรอมทั้งมอบหมายให 
        ลูกเสือฝกฝนการผูกเง่ือนในเวลาวาง 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

    (1) นายหมูลูกเสือเอกและลูกเสือโทจํานวน12 นาย ประจําฐานชวยผูกํากับลูกเสือ ฐานละ 4 นาย 
    (2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเรียนตามฐานโดยใหนายหมูประจําฐานประเมินผลงานของสมาชิกดังน้ี 
      ฐานที่ 1   เง่ือนผูกคนลากและการใชประโยชน 
      ฐานที่ 2   เง่ือนขัดสมาธิชั้นเดียว และ 2 ชั้น และการใชประโยชน 
      ฐานรวม   ทบทวนการผกูเง่ือน (ประมง, ผกูรน, คนลาก, ขัดสมาธิชั้นเดียว และ 2 ชั้น) 
   (3) ผูกํากับลูกเสือเรียกรวมกองและสนทนาสรุปผลการประเมิน พรอมทั้งมอบหมายให 
     ลูกเสือฝกทกัษะการผูกเง่ือนในเวลาวาง 

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.การประเมินผล 
  5.1  สังเกต การทําตามคําสัง่ผูบังคับบัญชา  ความมุงม่ันใฝรู ความพยายามในการผูกเง่ือนและ
การยอมรับลกูเสือรุนพ่ี 
  5.2  ตรวจสอบความถูกตองของการผูกเง่ือนเชือก และสอบถามความเขาใจเก่ียวกับการนํา
เง่ือนไปใชประโยชน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
 
เพลง 

เราคือพี่นอง 
 

  เราคือพ่ีนอง ลูกเสือเชื้อไทย ดีใจที่เราไดมาเจอะกัน มาพบกัน มาพบกัน 
 รักเราม่ันตรึงจิต เปนนิมิตรดีเลิศ ชางประเสริฐดีแท รักไมเปลี่ยนแปร ผูกใจสัมพันธ 
 เราลูกเสือไทยๆ เราตางรวมใจสามัคคีๆเพ่ือชาติไทยเราๆจะไดรุงโรจนสดสีๆ 
  รวมรักรวมใจรวมสามัคคีมีไมตรีเปนมิตรที่ดีทั่วกัน 
 พระมงกุฎเกลาทานทรงประทานๆ หนาทีข่องเรานั้นบรกิารๆ 
 พระมงกุฎเกลาทานทรงประทาน หนาที่ของเรานั้นบริการๆ 

 
 

เกียรติศักดิล์กูเสือ (ทํานองเพลงมารช) 
 

เกียรติคุณลูกเสือเราจะเทิดเหนือดวงฤทัยเรานั่น  
เราม่ันในคําขวัญ เสียชีพอยาเสียสัตยไวจนวันตาย  
เรานั้นประพฤติตนสมกบัที่เราเปนลูกผูชาย ไวลาย ไวลาย ลูกเสือไทย 
กลาหาญการชวยเหลือนา นา  
เมตตา โดยมิเลือกวาใคร เปนมิตรที่ดีของคนทั่วไป  
รวมจิต รวมใจ สามัคคีมีวัฒนธรรม 
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ใบความรู 
 
1. การผูกเงื่อนโดยใชเชอืกขนาดเดียวกันและตางขนาดกัน 
ประเภทของเงื่อนเชือก แบงออกเปนกลุมใหญๆได 3 กลุม  คือ 
 1. ประเภทตอเชือกเขาดวยกัน เพ่ือใชประโยชนตอเชือกใหยาวขึ้นผูกได 2 แบบไดแก การตอเชือก
ขนาดเดียวกนั เชนเง่ือนพิรอดเง่ือนขัดสมาธิ เง่ือนประมง การตอเชือกตางขนาดกัน เชน เง่ือนขัดสมาธ ิ
 2. ประเภททําเปนบวง เพ่ือใชประโยชนสําหรับคลองหรือสวมกับหลกัเชนเง่ือนบวงสายธน ู
เง่ือนผูกคนลากเง่ือนเกาอ้ี รอกเชือก 
 3. ประเภทผูกกับวัตถุ เพ่ือใชประโยชนสําหรับผูกใหแนน ใชร้ังใหตึงหรือดึงใหแนนเชน 
เง่ือนผูกซุงเง่ือนบุกเบิก เง่ือนตะกรุดเบด็ เง่ือนผูกถังเง่ือนกระหวัดไมเง่ือนผูกร้ัง เง่ือนขันชะเนาะ เง่ือน
ผูกประกบเง่ือนผูกกากบาทเง่ือนผูกทแยง 

  
2. ประโยชนและวิธีการผูกเงื่อน 
เงื่อนประมง(เง่ือนหัวลานชนกัน) 
ประโยชน 1. ใชในการตอเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 
  2. ใชตอเชือกที่มีลักษณะลืน่ หรือมีขนาดเล็ก เชน ตอสายเอ็นตกปลา 
  3. ชองกลางระหวางปมนั้นใชเชือกล็อคยดึส่ิงของ หรือใชเปนหวงรูดก็ได เชน 
ใชผูกคอขวดเพื่อการถือหรือห้ิว 
  4. ใชตอเชือกที่อยูกันคนละจุด โยนเชือกใหกันและกัน แลวผูกรูดปมเขาตอกัน 
วิธีผูก   นําเชือก 2 เสนมาวางขนานกัน เอาปลายที่จะผูกแตละเสนพันทับซ่ึงกันและกันเสร็จแลวมวน
ปลายเชือกกลับมาพันรอบตัวของมันเอง 1 รอบสอดปลายเชือกลอดหวงดึงใหแนนทําเหมือนกันทั้ง 2 
เสนหลังจากนั้นดึงกกเชือกของทั้ง 2 เสน ใหปมที่เกิดน้ันวิ่งมาชนกันเขาจะเกิดเง่ือนหัวลานชนกนั 
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เงื่อนผูกรน  
ประโยชน ใชผูกรนทบเชือกที่ชํารุดเล็กนอยใหมีความแข็งแรงมากข้ึน โดยไมตองตัดเชือกทิ้งแลวมาตอ
ใหม ใชทบเชอืกที่ยาวมากๆใหสั้นลง 

วิธีผูก   นําเชือกสวนที่ชํารุดหรือสวนที่จะรนนั้นมาวางไวตรงกลาง ทบเชือกทั้ง 2 ขางใหเหมือนรูปตัว 
Z  โดยใหสวนที่จะทําการรนนั้นอยูตรงกลางระหวาง 2 เสนที่ทบ เสร็จแลวใหนําปลายเชือกทั้ง 2 ขาง
มวนกลับใหเปนหวงบิดใหปลายเชือกอยูดานในหรือทําลักษณะเดียวกันกับเง่ือนตะกรุดเบ็ดเสร็จแลว
สวมเขาไปที่คอพับเชือกที่ตองการรนลักษณะหักคอเชอืกทําเหมือนกันทั้ง 2 ขาง สอดปลายเชือกลอด
ผานชองทบนีท้ั้ง 2 ขาง แลวดึงใหแนนจะเกิดเง่ือนรนเชือก 

 

เงื่อนผูกคนลาก 
ประโยชน เปนเง่ือนที่ผูกเปนบวงแลวไมรูด ใชทําบวงคลองไหลเม่ือตองการลากของหนัก ใชผูกของใน
การลาก ใชผกูลูกบันไดในการทําบันไดลิง 
วิธีผูก  1. ขดเชือกเปนบวงใหดานขวาทบัดานซาย  
 2. จับปลายเชอืกดานซายออมไปทางหลงับวง  
 3. ดึงบวงตัวลางลอดเขาใตเสนเชือกแลวดึงขึ้นมา จากน้ันจัดเง่ือนใหเรียบรอย 
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เงื่อนขัดสมาธิ เปนเง่ือนที่มีประโยชนในการตอเชือกทีมี่ขนาดตางกัน หรือขนาดเทากัน โดยใชเสนใหญ
ทําเปนบวงสวนเสนเล็กเปนเสนพันขัด 

ประโยชน 1. ใชตอเชือกทีมี่ขนาดตางกัน 
     2. ใชผูกกับสิ่งที่มีลักษณะเปนขอหรือเปนหูอยูแลว  เชน  เชือกรอยธงชาต ิ เปนตน 
     3. ใชตอเสนดาย  เสนไหมทอผา 
วิธีผูก  1. งอเชอืกเสนใหญใหเปนบวง  สอดปลายเชือกเสนเล็กเขาในบวงทีท่ําไว  โดยสอดจากดานลาง
 2. มวนปลายเชือกเสนเล็กทีส่อดลงออมดานหลังของบวงที่ทําไวคร้ังแรก 
 3. จับปลายเชอืกเสนเล็กขึ้นไปลอดขัดตวัเอง  แลวจัดเง่ือนใหแนนและเรียบรอยโดยการดึงตาม 
 ทิศทางของลกูศร 

 
เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น 
ประโยชน  1. ใชตอเชือก 2 เสนที่มีลักษณะ 1) ขนาดแตกตางกันมาก, 2)เชือกเปยกทั้ง 2 เสน,  
   3) เชือกออนมากกับชือกแข็งมาก, 4) เชือกที่ลื่น เชน ไนลอน 
               2. ใชคลองผูกสมอ 
วิธีผูก  1. ผูกเชือกใหเปนเง่ือนขัดสมาธิชั้นเดียวกอน 
          2. จับปลายเชือกเสนเล็กทีล่อดขัดตัวเอง ออมหลังบวงเชือกเสนใหญอีก 1 รอบ แลววกกลับมา
สอดขัดกับตัวเชือกเสนใหญเชนเดิม 
         3. ดึงตัวเชือกเสนใหญ เพ่ือใหเง่ือนแนน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ราชสีหกับววั  4  ตัว 

 
 วัว  4  ตวั  ผูกมิตรรักใครตอกันมาก  พวกมันไมเคยทีจ่ะแยกหาง จากกันไปไหนตามลําพังเลย  
ไมวาจะเปนยามออกหาอาหาร  หรือกระทั่งยามหลับนอน  ราชสีหตัวหน่ึงเห็นววัทั้งสี่เขา  ก็คดิที่จะลา
กินเปนอาหาร  แตมันรูดีวาถาวัวทั้งหมดอยูรวมกันเชนนี้  มันก็ไมอาจเขาจูโจมไดราชสีหเจาเลหจึงคิด
อุบายใหววัทั้งสี่แตกความสามัคคีกัน  มันพยายามเลาเร่ืองราวตาง ๆ ใหววัแตละตัวฟง  เพ่ือกอความ
ระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน  ในที่สุดแผนการของมันก็ประสบผลสําเรจ็  วัวทั้งสี่ตางมีแตความอิจฉาริษยา  
และระแวงกันอยูตลอดเวลา  ในไมชา  มันก็แตกกลุม  แยกกันออกหาอาหารตามลําพัง  ทําใหราชสีห
สามารถฆาววัแตละตวัเปนอาหารไดอยางงายดาย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  สามัคคีคือพลัง 
 

ตนโอกผูย่ิงใหญ 
 

 เย็นวันหนึ่ง เกิดพายุใหญพัดกระหน่ําจนตนออน้ันพากันเอนลูไปตามกระเเสลม ตนโอกใหญเห็น
เชนนั้นจึงถามตนออวา “ไฉนเจาจึงไมยืนนิ่งตานเเรงลมเลา” ตนออตอบอยางถอมตนวา “ขาน้ันเปน
ตนไมเล็กๆ ไมมีเเรงกําลังมากเชนทาน ลมพัดไปทางไหนจึงตองเอนไปทางนั้น”  
 ตนโอกไดฟงก็หัวเราะดังลัน่อยางภาคภูมิใจในความยิง่ใหญของตนคืนนั้นพายุยังคงโหม
กระหน่ํารุนเเรง ตนโอกที่ตานแรงลมไมไหวจึงหักโคนลง เหลือเเตตนออที่ยังมีชีวิตอยู เเละเม่ือพายุสงบ
ลง ตนออก็กลบัยืนตรงไดอีกคร้ัง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การรูจักโอนออน ยอมหยัดยืนอยูไดนานกวาความแข็งกระดาง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  4 กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18 ทักษะในการใชเข็มทิศ    เวลา  2    ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู     
 1.1  บอกประวัติ, สวนประกอบ, วิธีใช, วิธีเก็บรักษา,  และประโยชนของเข็มทิศได 
 1.2  หาทิศโดยการใชเข็มทิศได เม่ือกําหนดมุมอาซิมุทสามารถบอกไดวาจุดพิกัดขางหนาคือ 
  อะไร  และเม่ือกําหนดจุดพิกัดใหสามารถบอกไดวาเปนมุมอาซิมุทก่ีองศา 

 
2. เน้ือหา  
 ประวตัิ สวนประกอบ วิธใีช วิธีเก็บรักษา และประโยชนของเข็มทิศ การหาทิศโดยใชเข็มทศิ  
การกําหนดมุมอาซิมุทเพ่ือบอกจุดพิกัด และการกําหนดจุดพิกัดเพ่ือบอกมุมอาซิมุท 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  เกม 
 3.2  ใบความรู  
  3.3  เข็มทิศแบบซิลวา  แผนภูมิสวนประกอบของเข็มทิศ 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองทิศและการหาทิศ ซ่ึงมีไดหลายวิธี เชน การสังเกต 
    ดวงอาทิตยสังเกตดอกไมบางชนิดที่บานรับแสงตะวัน และการใชเข็มทิศซ่ึงสามารถ 
    ใชไดในทุกสถานที่และเวลา ลูกเสือจึงควรเรียนรูและใชประโยชนจากเข็มทิศ 
          (2) หมูลูกเสือรวมกันศึกษาใบความรู เรื่องเข็มทิศ ในเรื่องตอไปน้ี 

 ประวตัิเข็มทศิชาติแรกที่ผลติเข็มทศิขึ้นใช 
 ความหมายและประโยชนของเข็มทิศ 
 การเก็บรักษาเข็มทิศ 
 ระยะปลอดภยัในการใชเขม็ทิศ 
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 4) ผูกํากับลูกเสือเรียกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิลวาใหลูกเสือสองคนตอ 1 เรือน ทบทวน 
     เรื่องที่ศึกษาจากใบความรู และบรรยายประกอบการใชแผนภูมิ ในเรื่องสวนประกอบของ 
     เข็มทศิแบบซิลวา 
 5) ผูกํากับลูกเสือนัดหมายนายหมูเพ่ือทบทวนทักษะการใชเข็มทศิและนํากลบัไป 
     สอนสมาชิกในคราวตอไป 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

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

  - การหาทิศเหนือ 
  -การกําหนดมุมอาซิมุทเพ่ือหาจุดพิกัด  
  -การหามุมอาซิมุทเม่ือกําหนดพิกัดให 

    (2) ผูกํากับลกูเสือทบทวนความรูโดยใหลูกเสือเลนเกม "หาทิศ" 
    (3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สังเกต การมีสวนรวม และความตั้งใจในการเรียนรูในหมู 
  5.2  ตรวจสอบ  ความถูกตองของทักษะการใชเข็มทศิ 
  5.3  สอบถาม ความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบ วิธใีช วธิเีก็บรักษา และประโยชนของเข็มทศิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 
เกม 

ข้ึนเขา  ลงหวย 
 

วิธีเลน  ลูกเสือแตละหมูเขาแถวตอนลกึ  ระยะระหวางหมู 3  กาว  ระยะตอ 5  กาว  ใหคนสดุทาย(รอง
นายหมู)ยืนตรง  คนรองสุดทายยืนกมหลงั  คนถัดไปยืนแยกขา  คนตอมากมหลัง และแยกขาสลับกัน
ไปจนถึงหัวแถว 
 เม่ือสัญญาณเริ่ม ใหรองนายหมูเปนผูวิ่ง ขามคนที่อยูขางหนาแลวมุดคนที่อยูถัดไป เม่ือไปถึงหัว
แถว ก็ยกมือขึ้นใหสัญญาณแลวน่ังลงคนทายแถวจะเปนผูวิ่งตอจะมุดหรือกระโดดกอนสุดแตคนที่ยืนอยู
ขางหนาจะยืนในทาใด เชนเดียวกับคนกอนหนา 
 
การตัดสิน  ลูกเสือหมูใดวิง่ครบทุกคนและนั่งลงกอนจะเปนผูชนะ 
 

 
หาทิศ 

 
วิธีเลน  1. ผูเลนเขาแถวตอนลึกตามจํานวนหมู  
 2. ขีดเสนจากหมูหางออกไปประมาณ 8 เมตร วางเข็มทิศ  กระดาษแข็งที่ตีเสนตามทิศ 8 ทิศ 
และฝาขวดน้ําอัดลมที่เขียนตัวเลขมุมตาง ๆ 8 มุม ( 0,45,90,135,180,225,270,และ 315) 
 3. เม่ือไดยินสัญญาณเริ่ม  นายหมูซ่ึงอยูหัวแถววิ่งไปหันเข็มทิศใหตรงทศิเหนอื แลวหยิบฝา
ขวดน้ําอัดลม 1 อันมาวางบนกระดาษใหตรงมุมองศาที่เขียนไว  แลววิ่งกลับไปสัมผัสมือคนที่ 2 ใหวิ่งมา
หยิบฝาขวดน้าํอัดลมวางบนกระดาษใหตรงตามองศาที่เขียนไว ทําเชนน้ีจนครบ 8 ฝา ถาคนไมครบ 8 
คน ใหเลนซ้ําคนแรกใหม 
 4. หมูใดเสร็จกอนและถูกตองมากที่สุด เปนผูชนะ 
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ใบความรู 
ประวตัิเข็มทศิ 

 
 เข็มทิศเปน 1 ใน 4 สิ่งประดิษฐที่สําคัญของจีนโบราณ (เข็มทิศ ดินปน กระดาษ และการพิมพ) 
มีประวัตยิาวนานกวา 2,000 ป เข็มทิศในยุคแรกทําจากหินแมเหล็กธรรมชาติรูปรางคลายชอนที่มีพ้ืน
ดานลางเรียบและมัน สามารถหมุนไดอยางอิสระบนจานซึ่งทําจากทองแดงหรือไมเม่ือเข็มทิศทีห่มุนหยุด
น่ิงแลวสวนที่เหมือนคันชอนของเข็มทิศจะช้ีไปทางทศิใตเสมอดังน้ันเข็มทิศจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อ 
หน่ึงวา "ซือหนาน" (เข็มชี้ทศิใต) และเม่ือมีการใชเข็มทศิกันแพรหลายมากขึ้นจึงมีการปรับปรุงเข็มทิศ
ใหสะดวกตอการใชงานมากขึ้น 
 นอกจากเปนชาติแรกของโลกที่ประดิษฐเข็มทิศแลว จีนยังเปนชาตแิรกที่นําเข็มทิศไปใชในการ
เดินเรือในตนศตวรรษที่ 12 และชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ คือสงผลใหกิจการเดินเรือไดรับ
การพัฒนา และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมระหวางประเทศ พอคาชาวอาหรับและชาวเปอรเซียที่
โดยสารเรือประมงของจีนบอยๆกลุมหน่ึง ไดเรียนรูวิธกีารประดิษฐเข็มทิศและนําความรูดังกลาวเผยแพร
ไปสูโลกตะวันตก ตอมาชวงปลายศตวรรษที่ 12 ตนศตวรรษที่ 13 ประเทศอาหรับและยุโรปจึงไดเริ่มใช
เข็มทิศในการเดินเรือซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากจีนถึงรอยกวาป 

เข็มทิศของจีนในยุคแรก 
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ความหมายและประโยชนของเข็มทิศ 
 เข็มทิศหมายถึง เคร่ืองมือที่ใชในการหาทิศ โดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลก 
(Magnetic Pole) กับเข็มแมเหล็กซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือน้ีเข็มแมเหล็กจะแกวง
ไกวไดโดยอิสระในแนวนอนเพื่อใหแนวเข็มชี้อยูในแนวเหนือใต ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลาหนาปด
เข็มทิศซ่ึงคลายกับหนาปดนาฬิกาจะมีการแบงโดยรอบเปน 360 องศานอกจากนี้เข็มทิศยังเปนเคร่ืองมือ
สําหรับใชในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยวัดเปนองศา เปรียบเทียบกับจุดเร่ิมตน 
 
 ประโยชนของเข็มทิศ 

1. ใชประโยชนในการเดินทางโดยตองมีแผนที่ประกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครื่องบิน  
2. ใชหาทิศจริงในแผนที่ เม่ือวางแผนที่ไดตรงทิศแลวจึงจะสามารถใชแผนที่ไดตามวัตถุประสงค 
3. เปนเคร่ืองมือชวยในการสํารวจ ของนักสํารวจ 

เข็มทิศแบบซิลวา 
 ผลิตในประเทศสวเีดนมีลักษณะเปนเข็มทิศและไมโปรแทรกเตอรรวมกันอยู เปนเข็มทิศที่นิยม
ใชในวงการลกูเสือเพราะมีราคาถกู ใชงายและพกพาสะดวก  

 
  
สวนประกอบของเข็มทศิซิลวา 
1. แผนฐานเปนตัววตัถุโปรงใส 
2. ที่ขอบมีมาตราสวนเปนน้ิวและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรชี้ทศิทางที่จะไป 
4. เลนสขยาย 
5. ตลับเข็มทศิเปนวงกลมหมุนไดบนกรอบหนาปดของตลับเข็มทศิแบงออกเปน 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเปนแมเหล็กสีแดงซึ่งจะชี้ไปทางทศิเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุมอยูบนหนาปดตรงโคนลกูศรชี้ทศิทาง 
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วิธีใชเข็มทศิซิลวา  
 การหาทิศเหนือ 

วางเข็มทศิในแนวระนาบ ปลายเข็มทศิขางหน่ึงจะชี้ไปทางทิศเหนือคอย ๆหมุนหนาปดของเข็ม
ทิศใหตําแหนงตัวเลขหรืออักษรที่บอกทศิเหนือบนหนาปดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศเม่ือปรบัเข็ม
ตรงกับทศิเหนือแลวจะสามารถอานทิศตางๆไดอยางถูกตองจากหนาปดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถนําเข็มทศิไปใชในกิจกรรมตางๆไดเชนการเดินทางไกลการสํารวจปาการผจญ
ภัยการสํารวจและการเยือนสถานที่เปนตน เม่ือเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุงหนาไปใหทราบ
กอนวาเปนทศิใด เม่ือเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ จากเข็มทิศได 
 
 การกําหนดมุมอาซิมุทแลวหาพิกัด 

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

บนกรอบหนาปด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพไว 
 4) เม่ือลูกศรชีท้ิศทางชี้ไปทศิใด ใหเดินไปตามทิศทางน้ัน โดยเล็งหาจุดเดนที่อยูในแนว 
ลูกศรชีท้ิศทางเปนหลัก แลวเดินตรงไปยงัสิ่งน้ัน 
 
 การหามุมอาซิมุทเม่ือกําหนดพิกัดให 

กรณีที่จะหาคาของมุมอะซิมุทจากตําบลที่เรายืนอยู ไปยังตําบลท่ีเราจะเดินทางไป 
1) วางเข็มทศิในแนวระดับใหเข็มแมเหล็กหมุนไปมาไดอิสระ 
2) หันลูกศรชีท้ิศทางไปยังจุดหรือตําแหนงที่เราจะเดินทางไป           
3) หมุนกรอบหนาปดเข็มทศิไปจนกวาอักษร N บนกรอบหนาปด อยูตรงปลายเขม็แมเหล็กสี

แดงในตลับเขม็ทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหนาปดจะอยูตรงขีดตาํแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม คือคาของมุมที่เรา

ตองการทราบ  
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ขอควรระวงัและการเก็บรักษาเข็มทิศ 
1.  จับถือดวยความระมัดระวังเพราะหนาปดและเข็มบอบบางออนไหวงาย 
2.  อยาใหตกแรงกระเทือนทําใหเสียได 
3.  ไมควรอานเข็มทิศใกลสิ่งที่เปนแมเหล็กหรือวงจรไฟฟา 
4.  อยาใหเปยกนํ้าจนขึ้นสนิม 
5.  อยาใหใกลความรอนเขม็ทิศจะบิดงอ 
6.  เม่ือไมใชควรปดฝาและใสซอง 

 
ระยะปลอดภัยในการใชเข็มทิศ 

 การใชงานใกลโลหะ และไฟฟาแรงสูงอาจคลาดเคลื่อนได มีการกําหนดระยะหางดังน้ี 
 หมวกเหล็ก 1 หลา     
 ปนเล็ก 1 หลา 
 โทรศัพท,ลวดหนาม 10 หลา   
 สายโทรเลข 10หลา   
 ปนใหญ 10 หลา   
 รถยนต, รถถงั  20 หลา     
 สายไฟฟาแรงสูง 60 หลา 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน  
คนหาปลา 

 ชายหนุมผูหน่ึงน่ังเปาขลุยอยางไพเราะอยูเเมนํ้าเพ่ือหวังจะเรียกปลาขึ้นมาจากน้ํา เเลวตน 
จะไดจับเอาไปเปนอาหาร เพลงเเลวเพลงเลาผานไปก็ไมมีปลาสักตัวผุดขึ้นจากนํ้าตามเสียงขลุยของเขา 
ชายหนุมรูสึกโมโหมาก เขาจึงกลับบานไปเอาแหมาเหวี่ยงลงน้ํา ในไมชาก็ไดปลาตัวเล็กตัวนอย 
ด้ินรนติดเเหอยูหลายสิบตัว ชายหนุมคนหาปลาขัดเคืองใจนักจึงบนตําหนิปลาวา "ทีอยางน้ีมาทํา
กระโดดโลดเตนกันใหญ ที่เปาขลุยใหฟงกลับทําเฉย" 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คิดทําการใด ควรหาวิธีการหรืออุปกรณที่เหมาะสม กิจการน้ันจึงจะสําเร็จ 

 
 

ชายพเนจรอกตัญู 

 ชายสองคนเดินทางพเนจรไปเรื่อยๆทามกลางแสงแดดที่รอนจัด ขณะน้ันเปนเวลาเที่ยงวัน 
เม่ือพบไมพุมหน่ึงจึงชวนกันหยุดพักใตรมเงาของพุมไมชายคนหนึ่งลงนอนพักใตรมไม มองดูพุมไม
ดานบนเเลวบนวา "ไมพุมน้ีไมมีผลใหเรากินเลยนะ"อีกคนก็เอยบางวา "จริงดวยไมพุมน้ีชางไรประโยชน
เสียจริงๆ" 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนโงไมรูจักคิดใหรอบคอบกอนพูด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  4 กิจกรรมกลางแจง (การมีสวนรวมในกิจกรรมลูกเสือในหมู/ในกอง) 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 การบันเทิง     เวลา  2   ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   

มีความสามารถตอไปน้ีอยางใดอยางหนึ่ง 
1.1 เขารวมในการแสดงละครกับเพ่ือนลกูเสือได 
1.2 รองเพลงหรือทําทาทางประกอบเพลง 
1.3 ทําหุนและเชิดหุนเปนเรื่องสั้นๆ กับเพ่ือนลูกเสือได 

 
2 . เน้ือหา  

2.1 การแสดงละคร 
2.2 การรองเพลงหรือทาทางประกอบเพลงที่มีดนตรีประกอบ 
2.3 การทําหุนและเชิดหุน 

 
3. ส่ือการเรียนรู  
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ใบความรู 
  3.3 วัสดุอุปกรณที่ใชทําหุนมือ ไดแก ถุงกระดาษ กลองกระดาษ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร มีด  
   กาว หรือแปงเปยก 
  3.4 เคร่ืองดนตรีที่หางายๆ ตามทองถิ่น 
  3.5 หุนมือแบบตางๆ 
  3.6 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

 2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      (1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเก่ียวกบัการแสดงตางๆ เชน การแสดงละคร การรองเพลง 
      ทําทาทางประกอบดนตรี และการเชิดหุน เปนตน 
      (2) ใหลูกเสือดูหุนมือจากเศษวัสดุตางๆ เชน หุนมือจากถุงเทา ถงุกระดาษ กลอง 
                       กระดาษ เศษผา เปนตน 
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   3)  ใหหมูลูกเสือรวมกันอภิปราย และคิดวาจะใชหุนมาประกอบการเลนนิทาน เลาขาวหรือ 
    โฆษณาไดอยางไร 
   4)  ผูกํากับลูกเสอืสาธิตวธิีการทําหุนมือ 
   5)  มอบหมายงานใหหมูลูกเสอืนําไปทําเปนหุนเชิด ประกอบการเลานิทาน เลาขาว หรือ 
    โฆษณาตามที่กลุมสนใจ 
   6)  ใหหมูลูกเสือเลือกแสดงอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี เชน การรองเพลง การทําทาทาง 
    ประกอบเพลง หรือการแสดงละครสั้น การเลานิทานโดยเชิดหุนประกอบ โดยฝก 
    เวลาวางแลวเตรียมแสดงเม่ือไปอยูคายพักแรม หรือ Day Camp   
   4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

 2) เพลง หรือเกม  
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรยีนรู 
       (1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองการรองเพลงตางๆ ใหลูกเสือบอกชื่อเพลงที่รูจัก 
       (2) ใหหมูลูกเสือรวมกันแตงเพลงประจําหมูพรอมคิดทาทางประกอบ แลวนํามาเสนอทีละหมู 
       (3) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันสรุป 
   4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
    
5. การประเมินผล 
  5.1  สังเกตความสนใจ และการมีสวนรวมทํากิจกรรมประดับเครื่องหมายเครื่องแตงกาย 
  5.2  สังเกตความพรอมในการแสดงจริงเม่ืออยูคายพักแรม หรือกิจกรรม Day Camp 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูที่ 19 
 

เพลง 
แววเสียงแคน 

 
   ยามสนธยา  เหลานกกาบนิกลับรัง  เสียงแคนแววดัง 
 ชวนใหฟงนะเจาเอย  โอนวลเอยชางเพลินอุรา 
 แลนแลนแต   แตแลนแลนแต  (ซํ้า) 
 มาฟงเสียงแคนกันเถิดหนา  แสงเดือนเยือนขอบฟา 
 สองแสงมาด่ังเชนเคย  อยาทําเฉยมาชิมาทํา  เจางามล้ําของเรียมนี่เอย 

 
 

เปด 
 

 ยามเม่ือเปดมันเดินไป มองแลวไมนาดูเลย 
จําไวเถิดเพ่ือนเอย  จงอยาเดินใหเหมือนเปด 

 
นกพิราบ 

 
 พรับ พรึบ พรับ พรึบ พรับ ขยับปก (ซํ้า)  ฝูงนกพิราบ ดําและเทานารักจริงนา 
 บินเวียนวนอยูบนหลังคา   ไซรปกหางกันอยูไปมา 
 พอแสงแดดจาพากันคืนรัง 
 

ลิง 
 

  เจ๊ียก เจ๊ียก เจ๊ียก เปนเสียงเรียกของลิง 
 ลิงไมอยูน่ิง    มันชอบวิ่งกันอยูไปมา 
 เจ๊ียก เจ๊ียก เจ๊ียก  มันรองเรียกพวกมันมา 
 คร้ันพอถึงเวลา   ออกเท่ียวหาผลไมกิน 
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ใบควา
 

การบัน
 
ในการบั
คลายอา
 
การรอง
 
สนุกสนา
รองเพลง
 
อยางพร
ผูอ่ืนดวย
เสียงเพล

 
ความเป
ใจ ปลุกใ
 
เครื่องด
 
ดนตรีปร
เพรียงกั
หีบเพลง
เลนประก
และนาฟ
 
 
ทําที่เคา

ารจัดกิจกรร

มรู  

เทิง 
การบันเทิง ห
ันเทิงตามโอ
ารมณ ไดแก 

งเพลง 
การรองเพลง
าน ผูรองจะมี
งคนเดียว 
การรองเพลง
รอมเพรียงกนั
ย ไมรองดังเกิ
ลงที่รองนั้นจึง

การเชิญชวน
นน้ําหน่ึงใจเด
ใจใหเขมแข็ง

ดนตรีประกอ
การรองเพลง
ระกอบเพ่ือให
ัน ลูกเสือที่สา
งปากเมโลเดี
กอบการรอง
ฟงยิ่งขึ้น 

ลูกเสืออาจทํ
ะจังหวะจากไ

รมลูกเสือสา

ก

หมายถึง กิจก
กาสที่เหมาะ
การรองเพลง

งพรอมกันหล
มีความม่ันใจใ

งหมู ควรรอง
น ขณะรองตอ
กินไปไมตะโก
งจะฟงไพเรา

นใหเพ่ือนๆ ร
ดียวกนั และ
ง มีความกลา

อบการรองเพ
งจะสนุกสนา
หจังหวะ จะทํ
ามารถเลนเค
ยน กีตาร ขลุ
เพลง ซ่ึงจะช

าเคร่ืองดนต ี
ไม 2 ทอน ห

มัญเสรมิสร

การบันเทิง ก

กรรมที่ทําให
สม เชน การ
ง การแสดงล

ลายๆ คน จะ
ในตัวเองมาก

งใหถูกจังหวะ
องคอยฟงเสยี
กน หรือตะเบ็
าะ 

รองเพลงรวม
กอใหเกิดคว
าหาญ หลีกเลี

พลง 
นมากขึ้น ถา
ทาํใหเกิดควา
ครื่องดนตรีได
ลุย ฯลฯ ควรน
ชวยใหเพลงไ

รีจากวัสดุตา
หรือใชฝาขวด

รางทักษะชีวิ

การรองเพล

เกิดความสนุ
รละเลนหรือก
ละคร การเชดิ

ะทําให
กกวาการ

ะทาํนอง
ยงของ
บง็เสียง 

กันเปนสิ่งดี 
ามสามัคคีใน
ลี่ยงในการปร

ามีเครื่อง 
มพรอม 
ด เชน  
นํามา 
ไพเราะ  

งๆ เชน ทําก
ดนํ้าอัดลมเจา

ต  ลูกเสือต

ง การเชิดหุ

นุกสนานราเริ
การแสดงที่จะ
ดหุนตางๆ 

เพราะทําใหเ
นหมูคณะ เพล
ระพฤติชัว่ ปร

กลองดวยกระ
าะรูรอยเขาดว

รี  ชั้นประถ

น 

รง ผูเปนลูกเสื
ะทําใหเกิดคว

เกิดความกลา
ลงหมูที่นํามา
ระพฤติปฏิบตัิ

ะปอง ทําปดว
วยกันกับลวด

การรองเพ

มศึกษาปที่ 

สอืตองกลาแส
วามรื่นเริงเพือ่

ามีความสนุก
ารองควรเปน
ติแตในสิ่งที่ดี

วยลําไผเล็กๆ
ดใหเปนพวง 

พลงหมู 
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สดงออก
อผอน

กสนาน มี
นเพลงที่เรา
งาม 

ๆ  
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การแสด
 
ทารําเลีย
เพลง โด
และสังเก
ใหชํานา
 
หุนเชิด 
 
และมีคํา
 
 

คูมือการจัดกิ

ดงประกอบเ
การแสดงทา
ยนแบบสัตวต
ดยสังเกตจาก
กตทาทางขอ
ญ 

 
หุน คือ สิ่งที่
าพูดจากเสียง

หุนมีหลายช

กิจกรรมลูกเ

เพลงและดน
าทางประกอบ
ตางๆลกูเสือต
กเพ่ือน หรือจ
งสัตวบางชนิ

มนุษยประดิษ
งของผูเชิดปร

นิด เชน หุนน

เสือสามัญเส

นตรี 
บเพลงและดน
ตองฝกแสดง
จากประสบกา
นิด แลวนํามา

ษฐขึ้น อาจเป
ระกอบ 

น้ิวมือ หุนมือ

การทําเครื

สริมสรางทัก

นตรี เชน แสด
ทาทางประก
ารณที่เคยพบ
าปรับปรุงฝก

ปนหุนคน หุน

อ หุนกระบอก

ร่ืองดนตรีจา

หุนแบบตาง

กษะชีวติ ลกู

ดง
กอบ
บเห็น 
ฝน

นสัตว หรือสิง่

ก หุนชัก และ

ากวสัดุตาง

งๆ 

กเสือตรี ชั้นป

งของ แลวนํา

ะหุนเงา หรือ

ๆ 

ประถมศึกษ

ามาเชิดใหเกิด

หนังตะลุง 

ษาปที ่4

ดทาทาง

 

 



คูมือกา

 

 
วาจะเชดิ

 
 
 
สวนตวัห
 
 
กระดาษ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ารจัดกิจกรร

การแสดงหุน
ดหุนเรื่องอะไ
การทําหุนมื
วัสดุที่ใช 
1. ถุงกระดา
2. กระดาษแ
3. สีเมจิกหรื
4. กรรไกรตั
5. แปงเปยก

วิธีทํา 
1. วาดหุนที่ต
หุน 
2. ระบายสีหุ
3. ทาแปงเป

ษ ทิ้งใหแหงแ

การทําหุนจ

วัสดุที่ใช 
1. กลองกระ
2. กระดาษแ
3. สีเมจิกหรื
4. กรรไกรตั
5. แปงเปยก

ก

รมลูกเสือสา

นเพ่ือความบัน
ไร มีตัวละคร
มือจากถุงกร

ษสีนํ้าตาลชนิ
แข็งสีเทาขาว
รอืกระดาษสี 
ัดกระดาษ 
ก 

ตองการบนก

หุน หรือจะใช
ปยกดานหลังภ
แลวนําไปเชิด

จากกลองกร

ดาษแข็งขนา
แข็ง 
รอืกระดาษสีใ
ัดกระดาษ 
ก 

กลองกระดา

มัญเสรมิสร

ันเทิง อาจเชิ
อยางไรแลว 
ระดาษ 

นิดเนื้อหนา 1
 
ใชติดแทนกา

กระดาษเทาข

กระดาษสีติด
ภาพ แลวติด
ได 

ระดาษ 

าดเล็กที่มีสอ

ใชตดิแทนกา

ษ 

รางทักษะชีวิ

ดหุนโดยเลือ
ก็จัดทําหุนขึ้

1 ใบ 

ารระบายส ี

ขาว แลวใชกร

ดบางสวนแท
ดสวนหัวหุนที่

ดเขาได 

รระบายส ี

ต  ลูกเสือต

อกนิทานที่สนุ
้นตามตวัละค

รรไกรตัดหุน

นการระบาย
ทีก่นถุงกระดา

รี  ชั้นประถ

นุก มีตัวละคร
ครเหลาน้ัน 

ออกเปน 2 ส

สีก็ได 
าษ ตดิสวนตั

หุนที่ทําจาก

มศึกษาปที่ 

รไมมากนัก เ

สวน คอื สวน

วัหุนทีข่างถงุ

กกลองกระด
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ม่ือเลือก

นตัวและ

ง

ดาษ 
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การเชดิ
 
และนิ้วหั

 
เม่ือขยับ

 
 

คูมือการจัดกิ

ดหุน 
ใชฝามือและ
หัวแมมือที่แข

ถาเปนหุนที่ไ
บน้ิวเขาหากัน

กิจกรรมลูกเ

ะน้ิวมือสอดเข
ขนทั้งสองขาง

ไมมีแขน จะส
น หุนจะเคลื่อ

เสือสามัญเส

ขาไปในหัวหุน
ง เม่ือเคลื่อนไ

สอดนิ้วหัวแม
อนไหวคลายก

เวทสีําห

สริมสรางทัก

นแลวเชิด ถา
ไหวนิ้วทัง้สา

มมือที่ปากลา
กําลังพูด 

หรับเชิดหุน

กษะชีวติ ลกู

าเปนหุนที่มีแ
ม หุนจะดูคล

างของหุน น้ิว

นกระบอก 

กเสือตรี ชั้นป

แขนจะสอดนิ้ว
ลายมีชวีิตขึน้

วที่เหลอืสอดไ

ประถมศึกษ

้วชี้ที่หัวหุนน้ิ
ทันท ี  

ไวบนปากขอ

ษาปที ่4

น้วกลาง

องหุน 
 

 



คูมือกา

 

 
การเชดิ
 
เชิดหุนไ
ดนตรีปร
 
รวมรอง
 

กิจกรรม

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารจัดกิจกรร

ดหุน 
ตองแบงหนา
ได 1 ถึง 2 ตัว
ระกอบผูดูจะ
ถาการเชิดหุ
เพลงโดยพร

มเสนอแนะ 
1. แบงกลุมใ
   การเตนรํา
   ละกลุมฝก
2. ใหลูกเสือ
กิจกรรมบันเ
ปทําจากลําไ

รมลูกเสือสา

าที่กัน เริ่มจา
ว ขณะเชิดหุ
สนุกเพลิดเพ
นมีบทรองเพ
อมเพรียงกัน

 
ใหลูกเสือรวม
า การเลานิทา
กซอมมาลวงห
แตละหมูจัดท
เทิงตางๆ เชน
ไผเล็กๆ และ

มัญเสรมิสร

ากการสรางเว
นตองพูดตาม
พลินมากขึ้น 
พลงรวมอยูดว
น จะเพ่ิมความ

มกันจัดกิจกรร
าน การแสดง
หนาแลวนําม
ทําอุปกรณหรื
น หุนกระบอ
ที่เคาะจังหวะ

รางทักษะชีวิ

วทสีําหรับเชดิ
มบทหรอืตาม

วย และถาผูเ
มสนุกสนานเ

รมแสดงประ
งละคร การเชิ
มาแสดงใหเพ่ื
รอืเครื่องดนต
อก หุนนิ้วมือ 
ะทํานากฝาข

เวทสีําหรบั

ต  ลูกเสือต

ดหุน ทําฉาก
มเรื่องที่กําหน

เชิดบอกใหผูด
เพลิดเพลนิมา

เภทตางๆ เช
ชดิหุน เปนต
พ่ือนดู  
ตรีงายๆ ที่ใช
 สวนกลองอา
วดนํ้าอัดลม 

บหุนชัก 

รี  ชั้นประถ

ก และกําหนด
นดไว โดยทอ

ดูรวมรองเพล
ากขึ้นอีกดวย

ชน การรองเพ
น โดยใหลูก

ชประกอบการ
าจทําจากกระ
เปนตน 

มศึกษาปที่ 

ดตัวผูเชิด คน
องจําบทใหได

ลงลูกเสือทุก
ย 

พลง  
เสือแต 

รจัด 
ะปอง  
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นหน่ึงอาจ
ด ถามี

คนควร
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ประวตัิของหุนกระบอกไทย 

 หุนกระบอกไทย กําเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงปรากฏอยาง
ชัดเจนในลายพระหัตถที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศทรงโตตอบกันในหนังสือสาสนสมเด็จที่กลาวถึงหุนกระบอก 
มีที่มาจากชายขอทานตาบอดคนหนึ่ง น่ังรองเพลงพรอมๆ กับสีซอ และการขับรองประกอบขณะสีซอ 
ชายตาบอดขอทานนี้เรียกชื่อใหสมญาวา “ตาสังขารา” ซ่ึงเปนคนเกงที่แบงใจเปนสองภาคได คือ ทั้งเลน
ดนตรีและใชขับรอง เปรียบเทียบกับ “หุนกระบอก” ที่แสดงไดงายกวาคนหนึ่งแสดงเชิดหุนอีกคนหน่ึงขับ
รอง คนจึงนิยม ทําหุนกระบอกในการแสดงมหรสพ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การบันเทิงของแตละชาติมีมาตั้งแตสมัยโบราณ 
 
 

คิดกอนพูด 

 ชาย 2 คนเปนพ่ีนองกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหน่ึงชายผูนองออกไปเย่ียมญาติ
ระหวางทางฝนเทลงมาอยางหนักทําใหเสื้อผาสีขาวของเขาเปยกโชก เม่ือไปถึงบานญาติจึงเปลี่ยนใส
เสื้อผาชุดดําแทน เม่ือกลับบานในตอนเย็น หมาจําเขาไมไดจึงเหากระโชกเปนการใหญ ชายผูนองโกรธ
มาก รองดาพลางไลตีหมาไปรอบๆ บาน ชายผูพ่ีมาพบเขาจึงรองหามพรอมกับพูดวา “อยาตีมัน”      
ชายผูนองก็พูดวา “ตีใหตาย หมาระยํา จําเจาของไมได” ชายผูพ่ีจึงกลาวเตือนสติผูนองวา “ถาหมาสีขาว
ของเรามันออกจากบานไปแลวกลายเปนหมาดํา เม่ือกลับมาเจาจะจําไดหรือไม” ชายผูนองจึงไดสติ 
เพราะไมสามารถตอบคําถามของพี่ได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เวลาเราจะทําหรือพูดอะไรก็ตามจะตองคิดใหรอบคอบเสียกอน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  4 กิจกรรมกลางแจง  
แผนการจัดกิจกรรมที่  20  การเตรียมส่ิงของ อาหาร และการแสดง       เวลา    1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือสามารถเตรียมสิ่งของ อาหาร เพ่ือการเดินทางไกลได 
 

2. เน้ือหา   
 2.1 การเตรียมสิ่งของสําหรับการอยูคายพักแรม 
 2.2 การเตรียมอุปกรณการประกอบอาหาร สําหรับการเดินทางไกล 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู 
 3.3 ฐานสาธิต การเตรียมวสัดุอุปกรณ และการประกอบอาหาร 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือวิเคราะหกันวาถาจะเดินทางไกลไปยังสถานที ่
       เราไมคุนเคย เขาจะเตรียมสิ่งของอะไรไปบาง และหากเราเหงาคิดถึงบานเราจะ 
       มีวิธีการอยางไรใหคลายเหงา 
   2) ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือเรียนรูจากฐานกิจกรรมดังน้ี 
    ฐานที่ 1 การจัดอุปกรณเคร่ืองใช ยารักษาโรค แสงสวาง เคร่ืองนุงหม  
      สําหรับไปอยูคายพักแรม   
    ฐานที่ 2 การบรรจุ วัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชใน เป หรือกระเปาสวนตวัใหเหมาะสม 
    ฐานที่ 3 การประกอบอาหาร การใชอาหารแหงสําเร็จรูป และอุปกรณประกอบอาหาร 
    ฐานที่ 4 การแสดง เชน ดนตรี ขับรองเพลง การกอไฟ คลายหนาว การละเลนตางๆ 
  3) ผูกํากับลูกเสือสรุปสาระสําคัญที่ไดรับ 
  4) ผูกํากับลูกเสือนัดหมายการเตรียมการบันเทิง 
 4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5 .  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความเขาใจในวธิกีารเดินถนนและขามถนนอยางปลอดภัย 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 

เพลง 
สุขใจคายพักแรม 

 
  สุขใจเมื่อไดมาอยูคาย  สุขใจเมื่อไดมาพักแรม 
  คืนนี้พระจันทรสวยแจม พักแรมๆ สุขใจ 
  สุขใจเมื่อไดมารองเลน รมเย็นเมื่อไดมาพักใจ 
  สุขนี้ที่เราฝนใฝ  สุขใจเมื่อไดมาพักแรม (ซํ้า) 

 
ใบความรู 

การเตรียมส่ิงของสําหรับการเดินทางไกล 
 

 ในการเดินทางไกลระยะสั้นๆ ที่ใชเวลาไมนาน ลูกเสืออาจไมตองเตรียมอาหารไปรับประทาน 
แตถาไปไกลและใชเวลานานกวาคร่ึงวันก็ตองเตรียมอาหารไปรับประทานดวย เชน ขาวหอ ขาวตมมัด 
หรืออาหารหออยางอ่ืน ในกรณีเชนน้ีลูกเสือจะตองมีเคร่ืองหลัง (ยาม) เพ่ือใสอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเปนอ่ืนๆ  หรือถามีการพักแรมคางคืน ก็ตองมีการเตรียมการเรือ่งเครื่องหลังใหพรอม และเหมาะสม
กับการเดินทางไกลไปพักคางคืน อุปกรณที่ตองจัดเตรียมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. อุปกรณเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณประจําตัว รวมทั้งเคร่ืองปจจุบันพยาบาล 
 2. อุปกรณสวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง  
อุปกรณเฉพาะบุคคล ควรเปนสิ่งจําเปน และมีนํ้าหนักไมมากนัก ไดแก 
 1. กระติกนํ้า ใสนํ้าสะอาดใหเต็ม 
 2. เคร่ืองใชประจําตัว เชน ผาเช็ดตวั ผาขาวมา ผาถุง สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน รองเทาแตะ  
ไฟฉาย ชอนสอม จานขาว ยาทากันยุง เปนตน 
 3. เคร่ืองแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ไดแก เสือ้ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) 
ผาพันคอ หมวก เข็มขัด รองเทา ถุงเทา เปนตน   
 4. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา 
 5. ฤดูฝนตองเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวใหเตรียมเสื้อกันหนาว 
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 6. เคร่ืองนอน เชน เต็นท ผาปูที่นอน เสี่อ ผาหม ถุงนอน เปนตน 
 7. ถุงพลาสตกิ เพ่ือใชสําหรับใสเสื้อผาเปยกชื้นหรือเสื้อผาที่ใชแลว 
 8. เชือกหรือยางเพ่ือใชผูกรัดอุปกรณสิ่งของเล็ก ๆ นอย ๆ 
 
การเตรียมเครื่องปจจุบนัพยาบาลสวนตวัสําหรับการเดินทางไกล 
 ในการปฏิบตักิิจกรรมเดินทางไกล บางครั้งลูกเสืออาจเกิดอาการเจ็บปวยหรือไมสบาย ดังน้ัน 
ควรเตรียมเครื่องปจจุบันพยาบาลสวนตวัไปดวย ดังน้ี 
 1. ยาประเภทตางๆ เชน ยาลม ยาแกปวดลดไข ยาแกปวดทอง ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอร 
แอมโมเนีย ขี้ผึ้ง ฯลฯ 
 2. อุปกรณการปฐมพยาบาล เชน ผาพันแผล ผากอซ สําลี ฯลฯ  
 
อุปกรณ สวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง 
 เปนอุปกรณที่ใชสําหรับทุกคนในหมูหรือกอง ในการอยูคายพักแรมรวมกัน และตองแบงหนาที่
กันนําสิ่งของไป เชน 
 -- นายหมู เอาตะเกียง มีดพรา และแผนที่  
 -- รองนายหมู นําพลั่วสนาม เต็นท กระดาษชําระ กระเปายาและอุปกรณในการปฐมพยาบาล 
ถังนํ้า กะละมัง  ไมขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเทา ยาขัดโลหะ 
 -- หัวหนาคนครัว เตรียมกระทะ หมอ ทัพพี หมอ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 -- รองหัวหนาคนครัว นํากับขาว เคร่ืองปรุง อาหารสด อาหารแหง และอาหารกระปองสําหรับ
รับประทานทัง้หมู 
 
ส่ิงที่ไมควรบรรจุเครื่องหลัง  
 ไมควรนําสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไมจําเปนและของมีคาทุกชนิดไป เชน สายสรอยทองคํา โทรศัพทราคา
แพง  เคร่ืองเลนรวมถึงอุปกรณอีเล็คโทรนิกอ่ืนๆ ฯลฯ นําเงินติดตวัไปเทาที่จําเปนตองใช  
รวมทั้งไมพกพาอาวุธทุกชนิด 
 
การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา 
 เคร่ืองหลัง คือถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิง่ของตาง ๆ ใชสะพายหลังเพ่ือสามารถนําส่ิงของติดตัว
ไปไดสะดวก จัดเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือตอง
ใชบรรจุอุปกรณประจําตัว อุปกรณประจําหมู ที่ตองนําไปใชในการอยูคายพักแรม 
 เคร่ืองหลังมีหลายชนิดแลวแตลูกเสือจะเลือกใชเชน กระเปา ยาม หรือ เป ลูกเสือควรเลือกใช
เคร่ืองหลังที่มีลักษณะคลายเป เพราะมีชองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของไดหลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีขอแนะนําดังน้ี 
 1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 
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 2. บรรจุสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากหรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลาง สวนสิ่งของที่ใชกอนหรือ 
ใชรีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ฯ ใหบรรจุไวขางบนสุดเพ่ือสามารถนําออกมาใชไดอยาง
สะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผาเช็ดตวั ผาหม เสื้อผา ฯลฯ ตรงสวนทีส่ัมผัสกับหลังของลูกเสือ 
เพ่ือจะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขาวสาร เปนตน ควรใสถุงผาหรือถุงพลาสติกกอน 
แลวจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผาหมบรรจุเคร่ืองหลังไมได ใหผูกถุงนอนและผาหมนอนของลูกเสือ 
ไวนอกเคร่ืองหลัง คลุมดวยแผนพลาสติกใสเพ่ือกันการเปยกนํ้า 
 6. เคร่ืองหลังที่ลูกเสือนําไปตองไมหนักจนเกินไป เพราะจะทําใหลูกเสือเหนื่อยเร็ว นํ้าหนักของ
เคร่ืองหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถาลกูเสือหนัก 60 กิโลกรัมเคร่ืองหลังควร
หนักไมเกิน 12 กิโลกรัม เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รองเทาผาใบ 

 
ชุดลําลอง 

 
รองเทาแตะ 

 
ยารักษาโรค ของใชสวนตัว 

 
สมุดบันทึก 

 
ไฟฉาย 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 107 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
การข้ึนตนไม 

 
 การขึ้นตนไม ถาตนไมตนนัน้มีก่ิงกานสาขา ก็สามารถปนขึ้นลงไดงาย ขอควรระวังคือจับใหม่ัน 
ระวังสะเก็ดของตนไมหลุดเก่ียวกับเสื้อผาของเรา จึงควรเลือกขึ้นตนไมที่ไมมีสะเก็ด 
 กรณีตนไมน้ันเปนตนไมทีเ่ปนลําสูงชะลดู ไมมีก่ิงกานสาขา ผูขึ้นตองใชเคร่ืองมือชวยผอนแรง 
เชน เข็มขัดขึน้ตนไม เชือกคลองพยุงตัว เหล็กหรือไมทําลูกทอยสําหรับเหยียบหรือเกาะยึด 
 ลูกเสือตองตรวจสอบลูกทอยวาอยูตอกตดิแนน สามารถรับนํ้าหนักตวัเราได ไมเชนนั้นอาจเกิด
อันตรายตอตวัเราได 
 ดังน้ันลูกเสือจึงไมควรปนปายขึ้นตนไมดวยตนเอง และหากไมมีอุปกรณ ไมม่ันใจ ลูกเสือตอง
หลีกเลี่ยง และไมขึ้นตนไมอยางเด็ดขาด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ควรรอบคอบเพราะจะทําใหเราปลอดภัยเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  4   กิจกรรมกลางแจง  
แผนการจัดกิจกรรมที่  21    การปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร        เวลา    1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือปฏิบตัติามกฎจราจรไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 
2. เน้ือหา   
 กฎและเครื่องหมายจราจร 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
 3.2 ใบความรู  
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1)  ผูกํากับลกูเสือจัดสถานที่เปนถนนจําลอง ทบทวนเคร่ืองหมายจราจร (สัญญาณไฟจราจร  
       สัญญาณไฟคนขามถนน ปายจราจร) และสาธติการเดินถนนและขามถนนอยางปลอดภัย 
   2) หมูลูกเสือฝกปฏิบตัิตามสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนขามถนน  ปายจราจร และ  
       การเดินถนนและขามถนนอยางปลอดภัย 
  3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุป  
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5 .  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความเขาใจในวธิกีารเดินถนนและขามถนนอยางปลอดภัย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  21 
 

 เพลง 
ขามถนน 

 
                 อยาเหมอมองตองดูขางหนา  อีกซายและขวาเม่ือจะขามถนน 
                หากยวดยานมากหลายก็ตองอดใจทน อยาตัดหนารถยนตทุกทุกคนควรระวังเอย 

มง แซะ มง แซะ แซะ มงตะลุมตุมมง  (ซํ้า) 
 
 

ขามถนน 
 

   ขามถนนบนสะพานลอย  หรือลอดอุโมงคเหน่ือยหนอย  แตก็ปลอดภัยดี 
   ขามถนนบนทางมาลาย  มองขวามองซาย   และมองขวาอีกที    
                    หากปลอดภัยขามไดอยารอรี   คร่ึงหลังมองซายอีกที เพราะอาจจะมีรถมา 
 
 ใบความรู 
 

เครื่องหมายจราจร และความปลอดภัยในการเดินถนน 
 
เครื่องหมายจราจร  
 เปนสัญลักษณทางจราจรที่ใชในการควบคุมการจราจรมักเปนสัญญาณแสงหรือปาย เพ่ือกําหนด
หรือบังคับการเคลื่อนตวัของจราจร การจอด หรืออาจเปนการเตือนหรือแนะนําทางจราจร  
 
สัญญาณไฟจราจร 
 สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบดวยสัญญาณไฟสามสีติดตั้งตามทางแยกตางเพ่ือควบคมุ
การจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ไดแกสีแดงใหรถหยุด สีเหลืองใหรถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียว
คือใหรถไปได 
 สําหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เชน มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยูใชสําหรับทางแยกที่ไม
พลุกพลานหมายถึง ใหระมัดระวังวามีทางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถไดเอง, สัญญาณไฟ
จราจรสําหรับการขามถนน เปนตน 
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สัญญาณไฟจราจรสําหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

 

 
 

 สีแดง    หมายถึง ใหรถทุกคันหยุดหลังแนวเสนที่กําหนดไว 
 สีเหลือง หมายถึง ใหรถที่แลนอยูเตรียมหยุด  หรือใหรถที่จอดอยูเตรียมแลน 
 สีเขียว  หมายถึง ใหรถแลนผานไปได 
 
สัญญาณไฟสําหรับคนขามถนน  
 สัญญาณไฟสําหรับคนขามถนนจะมีรูปคนในสัญญาณไฟ มี 2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
 สีแดง    หมายถึง หามขามถนน 
 สีเขียว  หมายถึง ขามถนนได 

ปายจราจร เปนปายควบคุมการจราจร แบงออกเปน 3 ประเภท 
 ปายบังคับ  มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีแดง เปนปายกําหนด ตองทําตาม เชน หามเลี้ยวขวา 
 ปายเตือน  มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีดํา จะเปนปายแจงเตือนวามีอะไรอยูขางหนา 
 ปายแนะนํา  เปนปายที่แนะนําการเดินทางตางๆ อาทิ ทางลัด ปายบอกระยะทาง เปนตน 
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ปายจราจร ความหมาย 

 

แสดงตําแหนงทางขามถนน            

 

เคร่ืองหมายทางขามถนน 

 

โรงเรียน ระวงัเด็ก :ทางขางหนามีโรงเรียนตั้งอยูขางทางใหขับรถให
ชาลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นแกเด็กนักเรียนถาเด็ก
นักเรียนกําลังเดินขามถนนใหหยุดรถใหเด็กนักเรียนขามถนนไปได
โดยปลอดภัยถาเปนเวลาทีโ่รงเรียนกําลังสอนใหงดใชเสียงสัญญาณ
และหามใหเกิดเสียงรบกวนดวยประการใดๆ 

 

ระวังคนขามถนน :ทางขางหนามีทางสําหรับคนขามถนน หรือมี
หมูบานราษฎรอยูขางทางซึ่งมีคนเดินขามไปมาอยูเสมอ ใหขับรถให
ชาลงพอสมควรและระมัดระวังคนขามถนนถามีคนกําลังเดินขามถนน
ใหหยุดใหคนเดินขามถนนไปไดโดยปลอดภัย 

 

เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปายเปนบริเวณที่กําหนดใหเฉพาะคน
เดินเทาน้ัน 

 

หยุด : รถทุกชนิดตองหยุดเม่ือเห็นวาปลอดภัยแลว จึงใหเคลื่อนรถ
ตอไปไดดวยระมัดระวัง 

 

ใหทาง :รถทุกชนิดตองระมัดระวังและใหทางแกรถและคนเดินเทา
ในทางขวางหนาผานไปกอนเม่ือเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลวจึงใหเคลื่อนตอไปไดดวย
ความระมัดระวัง 

 
ความปลอดภัยในการเดินถนน และขามถนน 
 
 เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ผูอ่ืน และเปนตวัอยางทีดี่ ควรปฏิบตัิในการเดินถนน ดังน้ี 

1.  ถนนที่มีทางเทา  เดินบนทางเทาและเดินชิดดานซายของทางเทา 
2.  ถนนที่ไมมีทางเทา เดินชิดขอบดานขวาของถนน เม่ือมีรถแลนสวนมาจะไดระมัดระวัง 
3.  เดินถนนตอนกลางคตืนควรถือไฟฉายสองทาง และควรสวมเสื้อผาสีขาวหรือสีออน 
4.  เด็กที่ยังขามถนนไมเปน ตองมีผูใหญดูแลโดยจูงเด็กใหเด็กเดินดานในหางขอบถนน   
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การเดินขามถนน  เพ่ือความปลอดภัยใหปฏิบัติ  ดังน้ี 
1. ขามสะพานลอย  ทางขามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนขาม  ทางมาลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอใหรถจอดสนิทกอนจึงขามไดและระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถาไมมีสะพานลอย หรือทางขามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางมาลาย ใหขามถนนดวย 

ความระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางกอน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซาย แลวหันกลับไป 
ดูรถทางขวาอีกคร้ัง  เม่ือไมมีรถหรือรถอยูไกลจึงขามถนนอยางระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไมควรวิ่ง  ไมควรเดินยอนกลับกลางทาง  และไมควรหยุดเก็บของที่ตกหลนอยูกลางถนน  
ไมวิ่งเลนหยอกลอคุยโทรศัพท หาของในกระเปาหรือกมเก็บของที่ตกหลนขณะขามถนนเด็ดขาด เพราะ
อาจเสียหลัก หกลมจนโดนรถเฉี่ยวชนได 
 4. เพ่ิมความระมัดระวังการขามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เชน ทายรถประจํา
ทาง ซอยที่มีรถจอด 
 5.การขามถนนท่ีมีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูวารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถทีว่ิ่งยอนศร
หากเปนถนนที่มีเกาะกลาง ควรขามทลีะครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไมมีรถคอยขามคร่ึงหลัง 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

กบกับหนู 

  หนูเเกตัวหน่ึงเดินทางรอนแรมมาจนถึงลําธารทีช่ายปาหนูตองการจะขามไปยังฝงตรงขามจึงเขา
ไปหากบตวันอยที่อยูริมลําธารเเลวขอรองใหกบชวยพาขามลําธารไปฝงตรงกันขามเจากบตัวนอยมองดู
หนูอยางพิจารณาเเลวจึงปฏิเสธอยางสุภาพวา "โธ ฉันนะตัวเล็กพอๆ กับทานเเลวจะพาทานขามลําธารไป
ไดอยางไรกันละจะ " แตหนูไมยอมเปลี่ยนความคิด  อางวาตนเปนสตัวผูอาวุโสกวา ถากบไมชวย ตนจะ
ไปปาวประกาศใหสรรพสตัวทั้งหลายรูถึงความใจดําของกบเม่ือถูกขูเข็ญเชนนั้น กบจึงตองจํายอมใหหนู
เอาเทาผูกกับเทาของตน เเลวก็พาวายขามลําธารไปเเตทวาพอวายไปไดเเคคร่ึงทางเทาน้ันกบก็เริ่มหมด
เเรงกอนที่ทั้งคูจะจมน้ําตายเหยี่ยวตัวหน่ึงก็โฉบลงมาจิกเอาทั้งกบเเละหนูไปกิน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คิดประโยชนจากผูที่ไมสามารถใหได ยอมมีเเตเสียหาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 
หนวยที่  4  กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่   22     เด็กไทยไมกินหวาน                เวลา  3  ชั่วโมง 
 
1 . จุดประสงคการเรียนรู   
 1.1 ลูกเสือตระหนักถึงผลเสยีของการบริโภคนํ้าตาลมากเกินไป   
 1.2 มีแนวทางในการปฏิบตัิตนเพื่อปองกันปญหาสุขภาพจากการบริโภคนํ้าตาล 
 
2. เน้ือหา   
 2.1 ลูกเสือมีความสามารถในการวิเคราะหถึงปริมาณของน้ําตาล ในขนมที่มีรสหวานและ 
  เคร่ืองด่ืมที่นิยมด่ืมกันอยูในปจจุบัน   
 2.2 ลูกเสือสามารถปองกันตนเองจากปญหาสขุภาพทีอ่าจตามมาได 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ภาพเด็กอวน และเด็กฟนผุ 
 3.3 กลอง กระปองหรือขวด เคร่ืองด่ืม นํ้าอัดลม ที่มีขอมูลโภชนาการชุดละ 4 ชนิด เชน  
  นมชนิดตาง ๆ  นํ้าอัดลมสีตาง ๆ  ชาพรอมด่ืมบรรจุขวด นํ้าผลไม หรือเคร่ืองด่ืมที่เด็กด่ืม 
  เปนประจําในทองถิ่น จํานวนชุดเทากับจํานวนหมูลูกเสือ 
  3.4 กระดาษปรูฟ ปากกาเคมี 
  3.5 เรื่องที่เปนประโยชน  
 
4. กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ผูกํากับลูกเสือใหกองลูกเสือดูภาพเด็กอวน/เด็กฟนผุแลวชวนคดิชวนคุยวา นาจะเกิด 
      จากสาเหตุใดไดบาง (เชน ลูกอม ขนมหวาน เคร่ืองด่ืมที่มีนํ้าตาลมาก ฯลฯ) 

   (2) ผูกํากับลกูเสือแจกกลอง/ขวด/กระปอง เคร่ืองด่ืม ใหลูกเสือหมูละ 1 ชุด และมอบหมาย  
            ใหลูกเสือแตละหมูสํารวจปริมาณน้ําตาลในเครื่องด่ืมแตละชนิด โดยคํานวณปริมาณ  
            นํ้าตาลออกมาเปนจํานวนชอนชาตอกลอง/ขวด/กระปอง (1 ชอนชา = 4 กรัม) 
   (3) หลังการคํานวณใหเปรียบเทียบวา เคร่ืองด่ืมชนิดใดมีปริมาณน้ําตาลมากที่สดุ 
            และนอยที่สุด แลวสงตวัแทนรายงานในกองลูกเสือ 
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  (4)  ลูกเสือรายงานทีละหมูจนครบ 
  (5) ผูกํากับลูกเสือชวนคิดวาลูกเสือไดขอคิดอะไรจากกิจกรรมน้ี 
  (6) กองลูกเสือรวมกันรวบรวมผลการวิเคราะหของแตละหมู ทําเปนตารางติดบอรด 

   (7) มอบหมายใหลูกเสือแตละคนจดบันทกึ  ชนิดและปริมาณ  เคร่ืองด่ืมและลูกอม         
                     ที่รับประทานใน  1 วัน  เพ่ือนํามาคุยกันครั้งตอไป 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเร่ืองทีเ่ปนประโยชน 
      5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที ่2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลงหรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      (1)  ลูกเสือน่ังลอมวงตามหมู  พูดคุยแลกเปลี่ยน และชวยกันวิเคราะหวาสมาชิกแตละคน 
                         กินนํ้าตาลจากเคร่ืองด่ืมและลูกอม วันละกี่ชอนชา (เคร่ืองด่ืมดูจากตารางครั้งกอน /  
                         ลูกอม 1 เม็ด มีนํ้าตาลประมาณ 1 ชอนชา) 
       (2) ผูกํากับลูกเสือใหขอมูลปริมาณน้ําตาลที่บริโภคตอวัน สําหรับเด็กที่อยูในวัยลูกเสือ 
         สามัญชั้นประถมศึกษาปที่ 4ไมควรกินนํ้าตาลเกินวันละ 5 ชอนชา 

       (3) ใหแตละหมูสํารวจดูวา มีสมาชิกก่ีคนที่กินนํ้าตาลจากลูกอมและเครื่องด่ืมเกิน  
                              5 ชอนชาตอวัน แลวสงตัวแทนรายงานในกอง 

       (4) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงาน ผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติมดังน้ี “นอกจากลูกอมและเครื่องด่ืม 
                          แลวลูกเสือยังไดนํ้าตาลจากอาหารอ่ืนๆ อีกดวย เชน บางคนชอบเติมนํ้าตาลลงใน 
                          กวยเตี๋ยวทีละหลายๆชอน” 

        (5) ชวนคิดวา “นอกจากกวยเตี๋ยว ลูกอม ขนม และเครื่องด่ืมแลว ลูกเสือคิดวายังมี 
                               นํ้าตาลในอาหารใดอีกบางที่ตองควรระวัง” 
        (6) ผูกํากับลูกเสือรวบรวมและสรุปคําตอบที่ได ชวนคิดวาลูกเสือไดขอคิดอะไร 
                               จากกิจกรรมน้ี  

        (7) มอบหมายใหลูกเสือแตละหมูหาขอมูล “วิธีปองกันปญหาสุขภาพจากการ  
                    รับประทานน้ําตาลมากเกินไป” หมูละ 3 ขอ 

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

  
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 115 

 

 4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ลูกเสือแตละหมูรายงาน“วิธีปองกันปญหาสุขภาพจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป” 
      (2) ผูกํากับลูกเสือรวบรวมและใหลูกเสือชวยกันโหวตวาวิธีใดที่ลูกเสือทําไดงายที่สุดและรองลงมา 

      (3) ผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติมวา “นํ้าตาลเปนสิ่งที่รางกายไมสามารถขับทิ้งได จึงสะสมอยู   
                  ในรางกาย จะลดปริมาณน้ําตาลไดตองเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนพลังงาน เชน การเดิน 
                  เร็วๆ 1 กิโลเมตร จึงจะลดน้ําตาลที่สะสมลงได = 4 ชอนชา” 

     (4) ใหแตละหมูรวมกันวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิก ตาม “วิธีปองกันปญหา 
      สุขภาพจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป” 2 วิธีที่โหวตไดในขอ4 เขียนลง 
             กระดาษปรูฟติดบอรด 

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

5 . การประเมินผล 
 5.1 สังเกต  การมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็นในหมูและกองลูกเสือ 
 5.2  ตรวจสอบวธิีปองกันปญหาสุขภาพและการปฏบิตัิตน  เพ่ือหลกีเลี่ยงปญหาจาก 
  การรับประทานน้ําตาลมากเกินไป 
  
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรู และปองกันผลเสยีของการบรโิภคนํ้าตาล
มากเกินไป 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 

 เพลง 
ขนมเปยะขนมปง 

 
   ขนมเปยะขนมปง )ซํ้า  (    ขนมฝรั่งไสหมู   

ลอดชองสาคู  )ซํ้า(    ขนมขี้หนูขาวพอง 
ทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุน  วุนนํ้าเชื่อมโอโอ   ) ซํ้า  (อวนจัง 
 
 

กวยเตี๋ยวบะหม่ี 
(ทํานองเพลงกินขาวกับนํ้าพริก) 

 
   กวยเตี๋ยวบะหม่ี )ซํ้า  (   แกงกะหรี่ใสมัน  
  ขนมจีนทอดมัน  )ซํ้า(    เน้ือสเต็กสต ู
  แกงเนื้อแกงหมูแกงไก  แกงใสพริกไทยโอโฮ  
  กะทิแกงไทย  หวานมัน    ชวยดับความฝนดารา 

 
 

เด็กไทยไมกินหวาน 
 

  เด็กไทยเราไมกินหวาน     ปริมาณน้ําตาล    จะเกินความจําเปน 
  กินผักสด  กับเน้ือนมไข   โปรตีนก็มากมาย    วิตามินก็จําเปน 
  ใหพลังงานดี   มีคุณประโยชน   ไมมีโทษและโรคภัย   รางกายแข็งแรง   
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
เด็กโลภ 

 เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงลวงมือลงไปในโถ เเลวกอบลูกเกาลัดจนเต็มกํามือ
เเละไมสามารถเอามือออกจาก ปากโถเเคบๆ ไดเด็กชายจึงรองไหอยูอยางน้ันเพราะไมยอมปลอยลูก
เกาลัด ออกจากมือเม่ือผูใหญคนหนึ่งเดินผานมาเห็นเขาจึงวา "ทําไมไมปลอยลูกเกาลัดในมือเสียกอน 
ถาลวงหยบิเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินไดจนอ่ิมเหมือนกัน มือก็ไมติด ปากโถดวย" 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ไดทีละนอย ก็สามารถเก็บใหเปนมากได 

 
หานออกไขเปนทองคํา 

 เชาวันหนึ่งชาวนาเดินเขาไปในเลา เห็นหานที่เลี้ยงไวออกไขเปนทองคําสวยงามมาก ก็รูสึกดีใจ
และตื่นเตน รีบนําไขไปใหภรรยาดู ทั้งสองตกลงใจนําไขทองคําไปขายจึงก็ไดเงินมาจํานวนหนึ่งเพียง
พอที่จะใชจายในครอบครวัและซื้อสิ่งของที่ตองการ วันตอมาแมหานตัวเดิมก็ออกไขเปนทองคําอีก สอง
สามีภรรยาตางดีอกดีใจที่มีหานวิเศษไวในครอบครอง ทุกเชาจึงเก็บไขหานทองคําไปขายจนมีฐานะ
รํ่ารวยขึ้น  ดวยความโลภทั้งสองคนจึงปรึกษากันวา  
 “เราจะมัวเก็บไขหานทองคําไปขายวันละฟองอยูทําไม สูจับหานมาฆานําทองทั้งหมดที่มีอยูใน
ทองของมันไปขายทีเดียวไมดีกวาหรือ”  
 เม่ือความเห็นตรงกัน ชาวนาจึงฆาหานแตเม่ือผาทองดูกลับพบวาภายในทองหานมีแตความวางเปลา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  โลภนักมักลาภหาย 

 
ลากับเงา 

ชายหนุมคนหนึ่งตกลงเชาลาตัวหน่ึง เพ่ือขี่เดินทางขามทองถิ่นอันทุรกันดารและแหงแลง  โดย
มีเจาของลาติดตามไปดวย  คร้ันถึงเวลาเที่ยงแดดรอนจัด  ชายหนุมจึงลงจากหลังลามานั่งพักกับพ้ืน
ทรายโดยอาศัยรมเงาของลาเปนที่บังแดด  เจาของลาซึ่งยืนตากแดดอยูเห็นดังนั้นก็ไมยอมอางวาเขามี
สิทธิ์ที่จะเขาไปหลบแดดในเงาของลามากกวา แตชายหนุมโตแยงวา “ขาไดจายคาเชาใหทานถูกตอง
แลว ขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะใชเงาของลาได”  

แตเจาของลาไมยอมเถียงวา “ทานขอเชาแตตัวลาเทาน้ัน ไมไดขอเชาเงาของลาดวย ดังน้ันทาน
ไมมีสิทธิ์” วาแลวก็พยายามแทรกเขามาหลบในเงาของลา 

เม่ือไมมีใครยอมใครจึงเกิดการทะเลาะชกตอยกันขึ้น ในระหวางน้ันเองลาเกิดตกใจ  มันจึงวิ่งหนี
หายไป ในที่สุดชายทั้งสองก็เลยตองเดินตากแดดไปตลอดทาง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เม่ือไรซ่ึงความสามัคคี  ประโยชนอันพึงมีก็หายไป 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่ 4  กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23    เสริมสรางสมรรถนะทางกาย   เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือเลือกวธิีออกกําลังกายไดตามวัยและความถนัดของตน 

2.  เน้ือหา    
 การออกกําลังกายที่สรางเสริมสุขภาพและสมรรถนะทางกาย 

3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 ทําไมลูกเสือจึงตองเสริมสรางสมรรถนะทางกายของตนเองใหแข็งแรงขึ้น 
 การออกกําลังกายมีประโยชนตอสุขภาพของลูกเสืออยางไร 
 สมาชิกแตละคนมีความสนใจในการออกกําลังกายกายชนิดใดบางเพราะอะไร 

  2) สุมใหตัวแทนหมูลูกเสือรายงานหมูละ 1 ประเด็น และใหหมูอ่ืนเพ่ิมเติม ผูกํากับลูกเสือ 
   นําอภิปรายซักถาม และสรุป  
  3) ผูกํากับลูกเสือรวบรวม จัดกลุมการออกกําลังกายประเภทตางๆ ที่ลูกเสือสนใจ และ 
   ใหลูกเสือไดเลือกออกกําลังกายตามที่ตนเองทําไดจริงๆ เหมาะสมกับวัยและปลอดภัย  
   โดยมีการบันทึกสะสมแตมการออกกําลังกาย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
  5.1 ติดตามผลการออกกําลังกายของลูกเสือตอเน่ือง 
  5.2 บันทึกสะสมแตมการออกกําลังกาย 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 
เพลง 

ออกกําลังกาย 
 

ออกกําลังดวยการรองรํา  ทําเพลง          ใหคร้ืนเครง  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
รํารองกันไป  ไมมีหมนหมองฤทัย           เพราะเราดีใจ  ดวยการรองรําทําเพลง 

 
กระโดด 

 
กระโดด  กระโดด  กระโดด    กระโดดใหพรอมเพรียงกัน 

กระโดด  เพ่ือสรางพลัง    กําลังใหกับพวกเรา    
ลา   ลั้นลา   ลาลั้นลา     ลา   ลา   ลา   ลา  )ซํ้า(  

 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
    

คนตาบอดกับลูกสุนัขปา 
 

 กาลคร้ังหน่ึง นานมาแลว มีคนตาบอดอยากไดสุนัขไวในการนําทาง มีคนนําลูกสุนัขปาตวัหน่ึง
มามอบให คนตาบอดใชมือลกูคลําสัมผัสไปทั่วตัวแลวจึงราํพึงวา“เราไมแนใจหรอกวามันเปนลูกสุนัขบานหรือ
ลูกสุนัขปา แตม่ันใจไดเลยวา ไมอาจไวใจมันได หากปลอยใหเขาไปอยูในฝูงแกะ 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา คนไมดียอมแสดงธาตุแทออกมาถาขาดการควบคุม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่ 4  กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24   นํ้าดื่มสะอาด ปลอดภัย    เวลา   2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือเลือกด่ืมนํ้าที่สะอาด และปลอดภัย 
 
2.  เน้ือหา   
 นํ้าด่ืมที่สะอาดและปลอดภัย 
 
3.  ส่ือ วัสดุอุปกรณ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 แบบงาน 
 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) ผูกํากับลูกเสือแบงงานใหลูกเสือแตละหมู ออกสํารวจแหลงนํ้าด่ืมในโรงเรียน โดยใช 
   แบบสํารวจ ดังน้ี 

 ความสะอาดของแหลงนํ้าด่ืม  
 ตูกดนํ้าหรือตูนํ้าเหยียบมีการทําความสะอาดบอยแคไหน  
 แหลงนํ้าด่ืมมีเพียงพอหรือไม   
 ความสะอาดของแหลงนํ้าด่ืมและน้ําด่ืมที่รานคาอาหารนํามาบริการ   
 มีการเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือสงตรวจคุณภาพนํ้าด่ืมหรือไม ฯลฯ   

   (2) ผูกํากับลูกเสือเรียกรวมกอง ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานผลการสํารวจทีละหมู 
   (3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวบรวมผลการสํารวจ และวางแผนดําเนินการแกไขในสวนที่ 
    ลูกเสือดําเนินการไดเอง และแจงผูเก่ียวของดําเนินการในสวนที่เหลือ เชน การเก็บ 
    ตัวอยางนํ้าสงตรวจตามมาตรฐานของกรมอนามัย การแกไขแหลงนํ้าด่ืมที่ชํารุดเสียหาย 
เปนตน 
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     (4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ได 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

    (1) ผูกํากับลูกเสือแบงงานใหลูกเสือแตละหมู ดําเนินการแกไขในสวนที่ลูกเสือดําเนินการ  
     ไดเอง เชนการทําความสะอาดแหลงนํ้าด่ืม ถวยน้ําด่ืม การรณรงคใหชวยกันดูแล 
             รักษาความสะอาด เปนตน 

    (2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันติดตามผลการตรวจคุณภาพน้ําด่ืม และการแกไข 
                      จากหนวยงานเกี่ยวของ 
    (3) ผูกํากับลูกเสือเรียกรวมกอง ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ได 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5 .  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 
6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูถึงความสําคัญของน้ําด่ืมที่สะอาด และ
ปลอดภัย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  24 
 

เพลง 
นํ้า 

 
   แสงแดดแผดรอน   นํ้ากลายเปนไอ  ลอยไปสูทองฟา   
   รวมกันเปนเมฆา  ตกมาเปนฝนฉ่ําใจ  ฮ้ือ  ฮือ ฮือ ฮือ 
   ฝนพรมผืนปา  กลายมาเปนลําธาร   รวมกันเปนแมนํ้า   
   ไหลลงสูทะเล   ฮ้ือ  ฮือ ฮือ ฮือ  (รองซ้ํา)  จบ 

     
นํ้าดี 

 
   นํ้าดีๆน้ันเราก็มีมากมาย   ถาไมรักษาไวนํ้าก็เสียไดเสยีดี 
   ไปซ้ือกินราคาก็แพงหูฉี่   นํ้าด่ืมตอนนี้ราคาแพงกวานํ้ามัน 
   หากรูวิธีกักเก็บนํ้าฝน   ลูกเสือทุกคนประหยัดเงินทันท ี
   เอาน้ําเสียมาทําเปนนํ้าดี    ทํายากทําเย็นแถมยังไมคอยสะอาดซิ 
   เราตองหาวิธี .....เก็บกักรักษาน้ําดีเอย......(จบ) 
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ใบงาน 
แบบสํารวจ 

 
 หมูลูกเสือรวมกันสํารวจแหลงนํ้าด่ืมตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยใชแบบสํารวจดานลางน้ี 
 
1. ตําแหนงทีสํ่ารวจ...................................................................................................................... 

2.ขอมูลที่สํารวจ 

หัวขอการสํารวจ ผลการสํารวจ 
2.1  สภาพของแหลงนํ้าด่ืม 
ที่พบ และความสะอาด 
 

 
 
 
 

2.2 ผูรับผิดชอบทําความ
สะอาดและความถี่ในการทํา
ความสะอาด 

 
 
 
 

2.3 ความเพียงพอของแหลง
นํ้าด่ืม 
 

 
 
 
 

2.4 สัมภาษณความตองการ
ใหปรับปรุงของนักเรียนที่มา
ด่ืมนํ้า 

 
 
 
 

2.5 เก็บตวัอยางนํ้าสงตรวจ
คุณภาพหรือไม 
 

 
 
 
 

2.6 หมายเหต ุ
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ใบความรู 
นํ้าดื่ม 

 
ชนิดของน้ําดื่ม 

1) นํ้าประปาดื่มได 
ปจจุบันนํ้าประปาของการประปานครหลวงผานการผลติและควบคุมคุณภาพทุกขัน้ตอนตาม

มาตรฐานขององคการอนามัยโลก จึงด่ืมไดอยางปลอดภัยแตทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบเดินทอประปา ทอเหล็ก
มีอายุใชงานไมเกิน 5 ป ที่ปลอดภัยคือทอพลาสติกเพราะไมเปนสนมิการตมนํ้าประปาจะชวยฆาเชื้อโรค 
ลดความกระดางและลดกลิน่คลอรีนไดดวย สวนการกรองจะขึ้นอยูกับตวักรองที่เลือกใช บางบานอาจใช
ตัวกรองถาน(Activated carbon) และเรซิน(Resin) ซ่ึงก็สะอาดเพียงพอใกลเคียงน้ําด่ืมบรรจุขวดเวนแต
ไมไดผานขั้นตอนการฆาเชือ้ดวยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือโอโซน 
 แหลงนํ้าประปาปลายทอสาํหรับด่ืม เชน ทอประปา ตองไมเปนสนิมหรือมีรอยแตกรั่ว เพราะสิ่ง
สกปรกจะปนเปอนงาย นอกจากน้ีควรตองรักษาความสะอาด กอกนํ้า ตูกดนํ้า ตูนํ้าพุถวยสําหรับด่ืมนํ้า 
และบริเวณโดยรอบอยูเสมอ 

2) นํ้าฝนที่กักเก็บไวตามบอหรือถังเก็บนํ้า 
 จําเปนตองตรวจสภาพแหลงเก็บนํ้าฝนซึง่อาจมีฝุนผงหรือใบไมปนเปอนลงไปได  เชน ฝาอาจ
ปดไมสนิท แตกราว และทอที่ตอออกมาสําหรับด่ืมไมควรเปนสนิม ไมแตกราว ถวยน้ําด่ืมและ
สภาพแวดลอมตองสะอาดเชนกัน 

3) นํ้าดื่มบรรจุขวด 
ไดมาจากแหลงนํ้าบาดาลและน้ําประปาผานการกรองชั้นถานเพ่ือดูดกลิ่นและผานสารเรซินเพ่ือ

ลดความกระดางขั้นตอนสุดทายคือการฆาเชื้อจุลินทรียที่อาจปนเปอนในน้ําดวยการผานแสงอุลตราไวโอ
เลตหรือกาซโอโซน ที่เราเรียกกันจนคุนเคยวานํ้า UV หรือนํ้าโอโซนนั่นเอง 

4) นํ้าธรรมชาต ิ 
ไดแก นํ้าพุนํ้าแรนํ้าบอและน้ําพุที่เจาะขึ้นมาจากแหลงใตดิน ไมรวมแหลงน้ําสาธารณะและ

นํ้าประปาในการผลิตนํ้าธรรมชาติจะกรองเศษฝุนละอองและการฆาเชื้อโรคเทาน้ันทําใหนํ้าแรบรรจุขวดมี
ความใกลเคียงกับนํ้าจากแหลงกําเนิด และมีคุณสมบัติแตกตางกันตามแหลงนํ้าธรรมชาติที่ใชผลิตจึง
ตองมีการกําหนดคาปริมาณเกลือแรซ่ึงอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของเด็กและสตรีมีครรภที่มีระบบ
ยอยอาหารไมดีเทาคนทั่วไป เพราะนํ้าแรจะออกฤทธิ์เปนยาระบาย หากมีปริมาณซัลเฟตมากกวา    
600 มิลลิกรัมตอลิตร )ยกเวนแคลเซียมซัลเฟต(  

 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 125 

 

ขวดใสนํ้าดื่ม 
 
 ขวดที่นิยมใชบรรจุนํ้าด่ืมมี 4 ชนิด คือ ขวดแกวใส ขวดพลาสติกใสและแข็ง ขวดพลาสติกเพท
ซ่ึงมีลักษณะใสและกรอบ และสุดทาย ขวดพลาสติกขาวขุน 

ขวด 3 ชนิดแรกใชบรรจุนํ้าด่ืมไดดีกวาขวดพลาสติกสีขาวขุนเคยมีการทดลองนํานํ้าด่ืมบรรจุ
ขวดสีขาวขุนไปตั้งกลางแดดนานๆจะมีกลิ่นของพลาสติกปนมากับนํ้า แมไมเปนอันตรายตอผูบริโภคแต
ก็ทําใหคุณภาพของน้ําลดลง ขอเสียอีกประการหน่ึงคือขวดขาวขุนไมเหมาะที่จะนํามารีไซเคิลตางจาก
ขวดอีกสามชนิดที่รีไซเคิลงายและใชไดทนทานกวาสวนวันหมดอายุของน้ําด่ืมบรรจุขวดนั้นคือประมาณ 
2 ปนับจากวันผลิตที่ระบุไวบนฉลาก 
 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิท 
 
            เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค แมจะเปนเพียงน้ําด่ืมธรรมดา ๆ ก็ควรอานฉลากกอนซ้ือ 
โดยสังเกตรายละเอียด เชนชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ปริมาตรสุทธิ และตองมีเคร่ืองหมาย อย.พรอมเลข
ทะเบียน 13 หลักนอกจากน้ีควรใหความสําคัญกับภาชนะที่บรรจุนํ้าด่ืม ตองสะอาด ไมร่ัวซึมฝาปดผนึก
ไมมีรองรอยการเปดใช หากเปนน้ําชนิดถังขนาดใหญ (แกลลอน)ควรตรวจสอบฉลากพลาสติกที่รัดปาก
ถังตามรายละเอียดที่กลาวขางตน และควรสังเกตลักษณะของน้ําตองใสสะอาด ไมมีตะกอน กลิ่น หรือ
รสชาติที่ผิดปกติอีกดวย  
           อยางไรก็ตาม หากพบเห็นการผลิตนํ้าด่ืมที่นาสงสัยวาจะไมมีคุณภาพมาตรฐาน หรือไมผาน 
การพิจารณาอนุญาตจาก อย. ควรแจงรองเรียนที่หมายเลขโทรศัพท 0-2590-7354 – 5 หรือ ทาง
จดหมายที่ ตูปณ 52 ปทจ. นนทบุรี 11000 สําหรับในสวนภูมิภาคสามารถแจงไดที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน้ันหรือสาธารณสุขอําเภอ และเบอรคุมครองผูบริโภค  
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
เเพะอยากกินนํ้า 

 
 กาลคร้ังหน่ึง  นานมาแลวมีเเพะตัวหนึ่งเดินมาท่ีบอนํ้า เม่ือชะโงกหนาลงไปก็เห็น สุนัขจ้ิงจอก 
ตัวหน่ึงอยูในบอ จึงเอยถามวา “เพ่ือนเอย บอน้ีนํ้าลึกมากหรือไม” สุนัขจ้ิงจอกซ่ึงพลัดตกลงมาในบอเเล
วหาทางขึ้นไปไมได จึงโปปดออกไปดวยความเจาเลหวา “ไมลึกเลยเพ่ือนเอย นํ้าในบอน้ีก็ใสเเละเย็นชื่น
ใจดีจริงๆ เจาลงมากินนํ้าเถิด” เเพะไมทันคิดใหรอบคอบก็รีบกระโดดลงไปในบอทันที สุนัขจ้ิงจอกจึง
เหยียบเขาเเพะเเลวปนขึ้นมาที่ปากบอไดสําเร็จ เเลวก็หันมาหัวเราะเยาะในความโงเขลาเบาปญญาของ
เเพะ กอนจากไป  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  กอนที่จะเชื่อสิ่งใดหรือเชื่อใคร ใหคิดพิจารณาใหรอบคอบกอน 

การดื่มนํ้า 
 

 ด่ืมไดทั้งนํ้าเย็น นํ้ารอน หรือนํ้าอุณหภูมิปกติ ไมเปนปญหาอะไรทั้งสิ้นหลักการงายๆ คือ  นํ้ า
เย็น ควรด่ืมเวลาออกกําลังกาย จะดูดซึมเร็ว แตมีขอหามในผูหญิงที่มีประจําเดือน ไมควรด่ืมนํ้าเย็น 
เพราะจะยิ่งทําใหปวดทองมากขึ้น 
 สวนน้ําอุน ควรด่ืมเพ่ือกระตุนลําไส ทําใหลําไสบีบตัวดี เชน เวลาทองเสีย เจ็บคอ เปนหวัด
 สําหรับเรื่องที่หลายคนสงสัยวา การด่ืมนํ้ามากๆ ไตจะทํางานหนักหรือไม คําตอบก็คือตองด่ืม
มากเปน 10 ลิตรติดตอกันจึงจะเปนพิษตอรางกาย สวนคนทั่วไปด่ืมนํ้าอยางมากก็ไดแค 5 ลิตร จึงไมมี 
อันตรายแตอยางใด 
 การด่ืมนํ้ายังชวยใหผวิหนังชุมชื้น และชวยทําใหสมองปลอดโปรงอีกดวย  
 ในคนที่มีอาการคลายจะเปนหวัด เชน ปากแหง ตาแหง ควรด่ืมนํ้ามากๆ จะชวยใหหายเร็วขึ้นได  
 แตละวันเราควรด่ืมนํ้ามากนอยแคไหน ? คําตอบคือ ควรด่ืมนํ้าตามน้ําหนักตัว คือ ด่ืมนํ้า 1 ออนซ  
ตอนํ้าหนักตัว 1 กก. เชน ถานํ้าหนักตัว 60 กก.ก็ตองด่ืมนํ้า 60 ออนซโดยนํ้า 1 ออนซก็ประมาณ 30 ซีซี  
คนน้ําหนัก 60 กก.ก็ตองด่ืมนํ้าประมาณ 1,800 ซีซี. เปนตน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การด่ืมนํ้าเปนประโยชนตอรางกาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่   5  ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25 สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด                     เวลา   1   ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ปฏิบัตตินตามสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดไดถูกตอง 
 
2.  เน้ือหา  
 2.1  ความหมายของสัญญาณมือและการปฏิบัตติามคําสั่งสัญญาณมือ 
 2.2  ความหมายของสัญญาณนกหวีดและการปฏิบัตติามสัญญาณนกหวีด 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ใบความรู 
 3.3  นกหวีด 
 3.4เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 

4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2  ใหลูกเสอืรวมรองเพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับนําอธิบายและสาธิตการใชสญัญาณมือ และสัญญาณนกหวีด แลวให 
   ลูกเสือปฏิบตัติาม 

 2)  หมูลูกเสือฝกปฏิบตัิโดยการนําของนายหมูนายหมูแสดงสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด 
  3)  ผูกํากับและลูกเสือรวมสรุปอภิปรายถึงการปฏิบัต ิ

4.4  ผูกํากับเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกต /ทดสอบ การปฏิบตัติามสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด  
 5.2 สังเกตความพรอมเพรียง ความเปนระเบียบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

 

เพลง 

สัญญาณนกหวีด 

 

เปายาวหหนึ่งครั้ง  ฟงไดความวา “หยุด” 

เปายาวเปนชดุ   ใหรีบรุดทําตอไป 

สั้นติดตอกัน   เร็วพลัน เขาแถวทันใด 

สั้นยาวนั้นไซร   จําใสใจเพราะเกิดเหตุการณ 

นายหมูมาน่ี   ฟงซิ  สั้นสามยาวหนึ่ง 

ลูกเสือเราพึง   จดจําคํานึง น่ีคือสัญญาณ 
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ใบความรู 
 
การใชสัญญาณนกหวีด 
 ใชในการออกคําสั่งแกลูกเสอืในการฝกประจําวัน หรือในโอกาสที่ผูบังคับบัญชาลูกเสืออยู
หางไกลจากลูกเสือ สัญญาณที่ควรรูมีดังน้ี 

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

2. หวีดยาว 2 ครั้ง   
     ,        

ความหมาย    - เดินตอไป,  เคลื่อนที่ตอไป,  ทํางานตอไป 
ผูปฏิบัต ิ       - ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยูน้ันตอไปหรือ ใหปฏิบัติกิจกรรมที่สั่งน้ันตอไป 

3. หวีดสั้น  1 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง  สลับกันไป หลายๆ ครั้ง 
 ,  

ความหมาย     - เกิดเหต ุ
ผูปฏิบัต ิ        - ตรวจดูเหตุการณกอนวามีอะไรเกิดขึ้นควรรวมกันที่ผูกํากับ )ผูบงัคับบญัชา (กอน เพ่ือ
การส่ังการตอไป แลวแตกรณี 
 

4. หวีดสั้น 3 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้งติดตอกันไปหลายๆ ชุด                            
,  

ความหมาย  -  เรียกนายหมูลูกเสือใหมารับคําส่ัง 
ผูปฏิบัต ิ -  นายหมูรีบมาพบผูใหสัญญาณถานายหมูไมอยู หรือไปพบไมไดใหสงตัวแทนไป 

5. หวีดสั้นตดิตอกันหลายๆ ครั้ง  
    ,    

ความหมาย      - รวม, ประชุมหรือ รวมกอง 
ผูปฏบิัต ิ         - ทุกคนไปรวมกันที่ผูใหสัญญาณ 

6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสัน้ 1 ครั้ง )เปาไดเพียงชดุเดียว(     

 
ความหมาย     - ชักธงชาตลิงเวลา18.00 น  .โดยลูกเสือบริการ  2คน 
ผูปฏิบัต ิ        - ในกรณีอยูคายพักแรมเวลา 18.00 น  .หมูบริการจะสงตัวแทน 2 คน ทําหนาที่ชกัธงชาติ
ลงทุกคนที่อยูในคายพักแรมยืนตรงหันหนาไปทางเสาธงและ วันทยหัตถจนสิ้นสุดสัญญาณ 
หมายเหตุ :กอนที่จะใหสัญญาณที่ 2 – 6 ตองใหสัญญาณที่ 1 เตือนกอนทุกคร้ัง 
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การใชสั
 
หรือไมส
ความสง
1) เตรีย

วงกลมจ
รีบมาเขา
 
3) จัดแถ

เสมอแน

หันหนาไ
 
 
4) จัดแถ

          
 
 
 
 
 

คูมือการจัดกิ

สัญญาณมือ 
ใชแทนคําบอ
สามารถที่จะใ
บเงียบ  ไดแ

ยม คอยฟงคํ

ศ
ข

ฟ
ท
 
2

จากซายไปขว
าแถวรวมกนั

ถวหนากระด
การใหสัญ

นวไหล  ฝามือ
เม่ือเห็นสัญ

ไปหาผูใหสญั

ถวตอน 
การใหสัญญา
แนวเดียวกบั
เม่ือเห็นสัญญ

กิจกรรมลูกเ

 
อกคําสั่งขณะ
ชคําบอกใหลู
แก 
คาํสั่ง หรือหย

การใ
ศีรษะ มือแบ
ขางหนา เม่ือ
เคลื่อนไหวห
ฟงคําสั่ง โดย
ทาตรง 
 
2) รวม หรือ

การใ
มือทั้งหาชิดติ
วา เม่ือเห็นสั
น 

ดาน 
ญาณ เหยียด
อแบไปขางห
ญญาณน้ี ให
ญญาณ 

าณ เหยียดแ
บไหล  โดยให
ญาณนี้ ใหลกู

เสือสามัญเส

ะทีผู่บังคับบญั
ลกูเสือไดยินท

ยุด 
ใหสัญญาณ 
  น้ิวทั้งหาเรี
อเห็นสัญญาณ
หรอืการกระทํ
ยหันหนาไปยั

อ กลับมา 
ใหสัญญาณ 
ติดกันและหมุ
ัญญาณนี้ ให

ดแขนทั้งสอง
นาน้ิวเรียงชดิ

หลูกเสือจัดแถ

แขนทั้งสองขา
หแขนขนานกั
กเสือเขาแถวต

สริมสรางทัก

ญชาอยูหางไก
ทั่วถึง หรือใน

เหยียดแขนข
รยีงชิดติดกัน 
ณน้ิ ใหลูกเสอื
าใด ๆ ทั้งสิน้
ยังผูบังคับบญั

เหยียดแขนข
มุนมือเปน
ลูกเสือรวมก

ออกไปดานข
ดติดกัน  
ถวหนากระด

างไปขางหนา
กันและฝามือ
ตอน หันหนา

กษะชีวติ ลกู

กลจากลูกเสอื
นกรณีที่ตองก

ขวาขึ้นตรงเห
 หันฝามือไป
อหยดุการ
น พรอมกับน่ิ
ญชาเพ่ือคอยฟ

ขวาขึ้นตรงเห

อง

ขาง

ดาน 

า 
แบเขาหากัน
าไปหาผูใหสญั

กเสือตรี ชั้นป

อ 
การ

หนือ
ป

นงคอย
ฟงคําสั่ง แตถ

หนือ ศีรษะ แ

น       
ญญาณ 

ประถมศึกษ

ถาอยูในแถว

บมือไปขางห

ษาปที ่4

ใหยืนใน

หนา น้ิว



คูมือกา

 

5) เคลื่อ
(ดานหน

สุดแขน 
ใหลูกเสอื
 

 
6) เรงจงั

เหนือศรี
วิ่งหรือเร
 
 
7) นอน

แนวไหล
คร้ังเม่ือลู
 
หมายเห
เพ่ือเปน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารจัดกิจกรร

อนที่ไปยังทิศ
นา ขวา/ซาย 
การใหสัญญา
ฝามือแบไปข
อวิ่งไปยังทศิ

งหวะหรือทํา
การใหสัญญา
รษะแลวลดลง
รงจังหวะสิ่งที

ลงหรือเขาที
การใหสัญญา
ล  ฝามือแบค
ลกูเสอืเห็นสัญ

หตุ กอนการใ
นการเตือนใหรู

รมลูกเสือสา

ศทางที่ตองก
ก่ึงขวา/ก่ึงซา
าณ ผูใหสัญญ
ขางหนา น้ิวชิ
ศทางทีมื่อผูให

าใหเร็วข้ึน 
าณ ผูใหสัญญ
งหลายๆ คร้ัง
ที่ทําอยูใหเร็ว

ที่กําบัง 
าณ ผูใหสัญญ
คว่ําลงนิ้วชิดกั
ญญาณนี้ใหรี

ใหสัญญาณแ
รูวาจะใหสัญ

มัญเสรมิสร

การ 
าย และดานห
ญาณหันหนา
ชดิกัน แลวล
หสัญญาณชีไ้

ญาณงอแขนข
งติดตอกัน เมื
ขึ้น 

ญาณเหยียดแ
กัน พรอมกับ
รบีนอนหรือเข

แตละทาใหทํา
ญาณอะไร 

รางทักษะชีวิ

หลัง) 
าไปยังทิศทาง
ดแขนลงขาง
ไป 

ขวามือ กําเส
ม่ือเห็นสัญญา

แขนขวาตรงไ
ลดแขนลงขา
ขาที่กําบงัทัน

าสัญญาณ ข

ต  ลูกเสือต

งทีต่องการ โ
หนาใหเสมอ

สมอบา ชูขึ้นต
าณนี้ ใหลูกเสื

ไปขางหนาให
างหนา แลวย
นที 

อ 1) กอนทุก

รี  ชั้นประถ

โดยชูแขนขว
อแนวไหล เม่ื

ตรง
สอืรีบ

หเสมอ
ยกขึ้นที่เดิมห

กคร้ังไป  

มศึกษาปที่ 

าขึ้นเหนือศรี
อเห็นสัญญา

ลายๆ 
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รษะ
ณนี้ 



132 คู
 

การใชสั
 
สถานทีโ่
คําเรียกแ
“กอง” 
 
1) ทาพกั

จังหวะที
เขาหาหั
         จ
ประมาณ
 

3) แถวห

 

ฝามือไป

คูมือการจัดกิ

สัญญาณมือใ
การฝกอบรม
โลงและกวาง
แถวของลูกเสื

กตามระเบีย
ขณะที่ลูกเสอื
ที่ 1กํามือขวา
ัวเข็มขัด 
จังหวะที่ 2สล
ณแนวเดียวกับ

 

ข

 
หนากระดาน

การใหสัญญา
ปขางหนา น้ิว

กิจกรรมลูกเ

ในการเรียก
มลูกเสือตามแ
พอเหมาะกับ
สอืสํารองใชค

ยบ 
ออยูในแถว ผู
า งอขอศอกใ

ลัดมือที่กําแล
ับเข็มขดัเปน

2) ทาตรง ข
ทําสัญญาณมื
 
จังหวะที่ 1กํ
ขัด (เหมือนก
จังหวะที่ 2ก
จังหวะที่ 1 ข
เทาขวา ลดแ
 
นแถวเดี่ยว 

าณ ผูเรียกแ
วมือเรียงชิดติ

เสือสามัญเส

กแถวของลูก
แบบสากลขอ
บจํานวนของล
คําวา “แพค” 

ผูเรียกแถวจะ
ใหมือที่กําอยู

ละหนาแขนอ
นสัญญาณใหลู

ณะลูกเสือกํา
มือเปน 2 จังห

กํามือขวา แข
กับการสลัดแ
กระตุกหนาแข
ของสัญญาณส
แขนที่ไขวหลั

ถวอยูในทาต
ติดกัน 

สริมสรางทัก

กเสือสากล 
องลูกเสือทุกป
ลูกเสือ ผูใหสั
สวนลูกเสือส

ะทําสัญญาณ
ประมาณหัวเ

อกไปทางขว
ลกูเสือ “พัก” 

าลังพักตามระ
หวะดังนี้ 

นเหยียดตรง
แขนสั่ง “พัก” 
ขนเขาหาตวั 
สั่ง พัก”) เม่ือ
ลงัมาอยูในทา

ตรงเหยียดแข

กษะชีวติ ลกู

ประเภท ผูบงั
สญัญาณยนืต
สามัญ สามัญ

ณมือเปน 2 จัง
เข็มขัด หันฝา

วา เปนมุม 18
ตามระเบียบ

ะเบียบ ผูเรยี

งไปทางขวา ใ
ในจังหวะที่ 2
 ใหมือที่กํากล
อเห็นสัญญาณ
าตรง 

ขนทั้งสองไปด

กเสือตรี ชั้นป

งคับบัญชาที่จ
ตรงแลวจึงให
รุนใหญ และ

งหวะดังนี้ 
ามือที่กํา

80 องศา 
บ 

ยกแถวจะ

ใหมือกําอยูใน
2) 
ลับมาอยูตรง
ณน้ี ใหลูกเสอื

 

ดานขางเสมอ

ประถมศึกษ

จะเรยีกแถวต
สัญญาณเรีย
ะวสิามัญ ใชคํ

นระดับเดียว

งหัวเขม็ขัด (เ
อชักเทาซายม

อแนวไหล มือ

ษาปที ่4

ตองเลอืก
กแถว 
คําวา 

กับเข็ม

เหมือน
มาชิด

อแบ หัน



คูมือกา

 

 
ผูเรียก ก
นายหมูจ
 
เทาสะโพ
ซายของ
เองเม่ือผู
 
ยกแขนซ
ไหลขวา
หนาอกค
 
4) แถวต

5) แถวต

ที่ 3 ยืนเ

ารจัดกิจกรร

ลูกเสือเขาแ
กะใหผูเรียกอ
จนถึงคนสุดท
การจัดระยะ
พก น้ิวเหยีย
งคนที่อยูดาน
ผูเรียกตรวจแ
ถา “เปดระย
ซายขึ้นเสมอ
าของคนตอไ
คนที่ 4 เม่ือไ

ตอนเรียงหนึ

ตอนหมู 

แถวตอนเรีย
เปนหลักตรง

รมลูกเสือสา

แถวหนากระ
อยูก่ึงกลางแถ
ทายคือรองนา
เคียง ถาเปน
ดชิดติดกันอ
นขวา จัดแถว
แถวสั่งวา “น่ิง
ยะ” ระยะเคีย
ไหล เหยียด
ไป จัดแถวให
ดยินคําสั่งวา

น่ึง (กรณีมีหล

ยงหนึ่งหลายห
หนาผูเรียก ห

มัญเสรมิสร

ดานแถวเด่ีย
ถวและหางจา
ายหมู  
น “ปดระยะ” 
ยูประมาณแ
วใหตรงโดยส
ง” ใหลดมือล
ยงจะเปนสุดช
แขนตรงออก
หตรงโดยนา
 “น่ิง” จึงลดมื

ลายหมูจะเรีย

ทั้
น้ิ

เป
ก
ต
ท
 
 

หมูเรียกวา “แ
หางจากผูเรยี

รางทักษะชีวิ

ยว หันหนาเ
ากแถวประม

ระยะเคียงจ
นวตะเข็บกา
สะบัดหนาแล
งพรอมกับสะ
ชวงแขนซายข
กไปทางขาง 
ายหมูยืนแลต
มือลง สะบัดห

ยกวา “แถวต
การให

ทั้งสองไปขาง
น้ิวเรียงชิดตดิ

 ลู
ปนหลักขางห
กาว ลูกหมูเข
ตรงคอคนหน
ทายดวยรองน

แถวตอนหมู”
ยกประมาณ 6

ต  ลูกเสือต

ขาหาผูเรียก
มาณ 6 กาว ลู

จะเปน 1 ชว
างเกง แขนขว
ลขวา ใหเห็น
ะบัดหนามาอ
ของลูกเสือ โ
คว่ําฝามือลง
ตรงเปนหลัก
หนากลับมาอ

อนหมู”) 
หสัญญาณ ผู
งหนาเสมอแน
กัน 
กเสือเขาแถว
หนาผูเรียก 
ขาแถวตอหลั
นา ระยะตอระ
นายหมู  

” สมมติวามี 
6 กาว หมูที่ 

รี  ชั้นประถ

ก โดยนายห
ลูกหมูยืนตอก

งศอก คือ ให
วาแนบกับลํา
นหนาอกคนที
อยูในทาตรงแ
โดยใหทุกคน
ง น้ิวชิดติดกั
ก ลูกหมูสะบั
อยูในทาตรงแ

ผเรียกแถวอยู
นวไหล มือแ

วตอนเรียงหนึ
กะใหหางจา
ลังนายหมูตอ
ะหวางบุคคล

 
5 หมู ใหหมูท
2 และหมูที ่

มศึกษาปที่ 

มูยืนทางซา
กันไปทางซา

หลูกเสือยกมื
าตัวและจดป
ที่ 4 นับจากตั
และนิ่ง 
 (ยกเวนคนท
ัน ใหปลายน้ิ
บัดหนาแลขว
และนิ่ง 

ยูในทาตรงเห
แบหันฝามือเ

น่ึงโดยนายห
ากผูเรียกปร
อ ๆ กันไปจั
ล 1 ชวงแขน

ที่อยูตรงกลา
1 เขาแถวอยู
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ยมือของ
ายมือของ

อซายขึ้น
ปลายศอก
ตัวลูกเสือ

ทายแถว) 
น้ิวซายจด
วาใหเห็น

ยียดแขน
ขาหากัน 

หมูยืนตรง
ระมาณ 6 
ัดแถวให
น และปด

างคือหมู
ยูในแนว
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เดียวกัน
ขวามือข
 
6) แถวห

 
 
พ้ืน งอข

ของผูเรี
เคียง 1 ช
 
ประมาณ
 
เหยียดชิ
เปนหลัก
 
หนากลบั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดกิ

นไปทางซายมื
ของผูเรียก ระ

หนากระดาน

การใหสัญญา
ขอศอกขึ้นเปน
ลูกเสือหมูแร
ยก กะใหก่ึง
ชวงศอก 
หมูอ่ืน ๆ เขา
ณ 1 ชวงแขน
การจัดแถว 
ชดิกัน น้ิวกลา
ก ลูกหมูสะบดั
การตรวจแถ
บมาอยูในทา

กิจกรรมลูกเ

มือของผูเรียก
ะยะเคียงระห

นหมู ปดระย

าณ ผูเรียกแ
นมุมฉาก หัน
รกเขาแถวตร
กลางของหมู

าแถวหนากร
น 
เม่ือผูสั่งวา “
างอยูในแนวต
ดหนาแลขวา
ว ผูเรียกแถ
ตรงและนิ่ง 

เสือสามัญเส

ก สวนหมูที่ 4
วางหมูประม

ยะ 

ถวยืนในทาต
นหนามือเขาห
รงหนาผูเรียก
มูอยูตรงหนา

ระดานขางหลั

“จัดแถว” ใ
ตะเข็บกางเก
าใหเห็นหนาอ
วตรวจการจั

สริมสรางทัก

4 และหมูที่ 5
มาณ 1 ชวงศ

ตรง กํามือทั้ง
หากัน 
ก อยูหางจาก
าผูเรียก ลูกห

ลงัหมูแรก ซอ
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9) แถวรู
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ขุมทรัพยในไรองุน 

 
 ที่ไรองุนแหงหน่ึง มีพอผูสูงอายุกับลูกชายจอมขี้เกียจ 3 คนอาศัยอยู ตอมาพอลมปวยลงและ
กอนที่จะสิ้นลมหายใจ ไดเรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียวาอยาขายที่ดิน เพราะพอไดซอนขุมทรัพยอัน
มหาศาลเอาไวให จงขุดดิน พรวนดิน ขุดหาใหทั่วทุกตารางนิ้วของไร 
 หลังจัดงานศพพอเรียบรอย ลูกชายทั้ง 3 ก็ลงมือตั้งหนาตั้งตาขุดดิน ไถคราด พรวนดินจนทั่วไร 
แตพวกเขาไมพบขุมทรัพยอยางที่พอบอกไว แมแตเศษเงินก็ยังไมมี 
 หน่ึงปผานไปไรองุนที่พวกเคาตั้งหนาตั้งตาขุดพรวนดินเพ่ือหาขุมทรัพย กลับเกิดผลอยางที่
ไมไดคาดคิด องุนในไรไดออกดอกออกผลมากมายเต็มไปหมด เม่ือเปนเชนนั้นลูกชายทั้ง 3 จึงชวยกัน
นําผลองุนออกขายไดเงินจํานวนมาก พวกเขาเพ่ิงจะไดรูตอนนี้เองวาขุมทรัพยที่พอพูดถึงน้ันหมายถึง
อะไร เขาควรจะทํางานหนัก ขยันขันแข็ง ในที่ดินของพอเพ่ือสรางผลผลิตในไรน่ันเอง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความขยันและสูงานหนักเปนบอเกิดของขุมทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  5 ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่  26 ระเบียบแถวเบื้องตน                                        เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู      
  1.1ลูกเสือเขาใจความหมายของการแสดงรหัสและแสดงรหัสไดถูกตอง 

1.2 ลูกเสือปฏิบัตติามระเบียบแถวเบื้องตนได  
 
2. เน้ือหา 
  2.1  การแสดงรหัสลูกเสือและความหมายของการแสดงรหัส 
  2.2 การฝกระเบียบแถวบุคคลทามือเปลา (ทาตรง ทาพัก ทาหันอยูกับที่ ทาเดิน ทาหยุด 
วันทยหัตถ) และระเบียบแถวบุคคลทามีอาวุธ (ทาตรง ทาพัก ทาวันทยาวธุ – เรียบอาวุธ ทาแบกอาวุธ 
– เรียบอาวุธ) 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลงเกม 
  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) ผูกํากับลูกเสือทบทวนและฝกซอมนายหมูลูกเสือเพ่ือเปนผูชวยฝกระเบียบแถว 
      (ผูกํากับลูกเสือเตรียมการนายหมูลูกเสือกอนคาบเรียน) 
     (2)  ผูกํากับลูกเสือเรียกกอง อธิบายความหมายและสาธิตการแสดงรหัส ที่ถูกตอง 
     (3)  ผูกํากับลูกเสือสาธิตวิธีการรายงานตัวเขาเรียนตามฐานและการเปลี่ยนฐาน  
     (4)  กิจกรรมฝกปฏบิัตติามฐาน ระเบียบแถวบคุคลทามือเปลา โดยนายหมูอธิบาย สาธติ  
   พรอมสั่งใหปฏิบัตใินแตละฐาน 
   ฐานที่ 1 ทาตรง  ทาเคารพ ทาพัก      
   ฐานที่ 2 ทาหันอยูกับที่ ทาเดิน ทาหยุด  
   ฐานรวม ทบทวนระเบียบแถวบคุคลทามือเปลาที่ไดเรียนมาแลว  
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   4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
    2) พลง หรือเกม 
    3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    - กิจกรรมฝกปฏิบตัติามฐาน ระเบยีบแถวบคุคลทาประกอบอาวุธ โดยนายหมูอธบิาย  
    สาธติ พรอมสัง่ใหปฏบิัตใินแตละฐาน 
     ฐานที่ 1 ทาตรง ทาพัก  
     ฐานที่ 2 ทาวนัทยาวธุ – เรียบอาวธุ  
     ฐานที่ 3 ทาแบกอาวธุ – เรียบอาวธุ  
     ฐานรวม ทบทวนระเบยีบแถวบคุคลทาประกอบอาวุธ แตละหมูฝกปฏบิัติกันเอง 
     จนเกิดความชํานาญ   
    4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
    5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5. การประเมินผล 
  5.1  สังเกตการปฏิบัตติามคําสั่งนายหมู   
  5.2 ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติระเบียบแถวบคุคลทามือเปลา และทาประกอบอาวธุ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

เพลง 
ลูกเสือ ไมจับมือขวา 

 
  ลูกเสือเขาไมจับมือขวา    ยื่นซายมาจับมือกันม่ัน   
 มือขวาใชเคารพกัน      มือขวาใชเคารพกัน 
 ยื่นซายออกมาพลัน                          จับมือ  จับมือ      
  จับมือ น้ันหมายถึงมิตร   เหมือนญาติสนิท ควรคิดยดึถือ 
 ยิ้มดวยเม่ือยามจับมือ     ยิ้มดวยเม่ือยามจับมือ   
 เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน   เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน 

 
เกม  

แขงเรือบก 
 

อุปกรณ    ปูนขาวโรยเสน   หรือใชไมพลองวางในเสนที่กําหนด 
วิธีเลน  1. ใหลูกเสือเขาแถวตอนเปนหมู  แตละหมูเขาแถวหางกัน  1 ชวงแขน        
 2. ลูกเสือแตละหมูหรือแถวเอามือจับเอวคนขางหนา     
 3. ใหแตละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสนที่กําหนดดวยการกระโดดพรอม  ๆ  กัน  โดยไมใหมือหลุด 
 จากเอวหรือขาดจากกัน   แถวใดถึงเสนทีกํ่าหนดกอนเปนผูชนะ 
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ระเบียบแถวบุคคลทามือเปลา   

ทาตรง   
  เปนทาเบื้องตนที่เปนรากฐานการปฏิบตัิทาอ่ืนๆ และใหเปนทาแสดงการเคารพทาหน่ึงเม่ือได
ยินคําสั่งวา “ตรง” ใหลูกเสอืปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.  สนเทาชิดกัน และอยูในแนวเดียวกัน ปลายเทาแยกหางจากกันประมาณ 1 คืบเขา
เหยียดตึงและบีบขาเขาหากัน 
 2.  ลําตวัยืดตรง อกผาย ไหลผึ่งเสมอกัน 
 3.  แขนทั้งสองขางหอยและเหยียดตรงแนบลําตวั พลิกขอศอกไปขางหนาเล็กนอย น้ิวมือ
เหยียดชิดกัน น้ิวกลางของทั้งสองมือแตะขาที่ก่ีงกลางตามแนวตะเขบ็กางเกง เปดฝามือเล็กนอย 

 4.  ลําคอยืดตรง ไมยื่นคาง ตามองตรงขางหนาไดระดับ นํ้าหนักอยูบนเทาทั้งสองเทากัน  ยืน
น่ิง ไมเคลื่อนไหวรางกาย 

 

ทาเคารพ 
การแสดงความเคารพทามือเปลา  คําบอก “วันทยาหัตถ”  และ “มือลง” 
เม่ือไดยินคําสั่งวา “วันทยาหัตถ”ใหลูกเสือปฏิบัติ ดังน้ี 
1.  ยืนในทาตรง 
2.  ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง  แขนขวาทอนบนยื่นไปขางหนาประมาณแนวไหล  เม่ืออยู

ในที่แคบใหลดขอศอกลงไดตามความเหมาะสม งอศอก ขอมือไมหัก เปดฝามือขึ้นประมาณ 30 องศา  
น้ิวหัวแมมืองอกดปลายน้ิวกอยทําเปนรูปวงกลม น้ิวชี้แตะขอบลางของหมวกคอนไปดานหนาแนวตา
ขางขวา (กรณีไมสวมหมวก ใหทําวันทยหัตถโดยใชปลายน้ิวชี้แตะที่หางคิ้วขวา)  น้ิวชี้ น้ิวกลาง น้ิวนาง 
เหยียดตรงเรียงชิดกัน 
 3. เม่ือไดยินคําสั่งวา “มือลง”ใหลดมือลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
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ทาพัก 

 เปนทาเปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพ่ือผอนคลายความเครียดในโอกาสตางๆ คือ 
 พักตามปกต ิ ใชในโอกาสฟงคําอธิบาย ดูการแสดงตัวอยาง 
 พักตามระเบยีบ ใชในโอกาสรอพิธีการตาง ๆ  อยูในแถวกองเกียรตยิศ 
 พักตามสบาย ใชในโอกาสรอคําสั่ง เพ่ือรอการปฏิบัตติอไป 
 พักนอกแถว ใชในโอกาสตองรอคําส่ังระยะเวลานานกวาปกต ิ

 
ทาพักตามปกติ 
เม่ือไดยนิคําสั่งวา “พัก” ใหลูกเสือปฏิบตัิ ดังน้ี 

1. หยอนเขาขวาลงกอน เทาทัง้สองอยูกับที่ หลังจากนี้อาจเปลี่ยนเปนหยอนเขาซายก็ได 
2. หามพูดคุย แตเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายได 
3. เม่ือไดยินคาํสัง่วา “แถว” ใหยืดตวัขึ้นจัดทุกสวนของรางกายใหอยูในทาตรง แตใหหยอนเขา

ขวาไวเหมือนตอนเริ่มพักและเม่ือไดยินคาํสั่งวา “ตรง” ใหกระตุกเขาขวากลบัไปอยูในทาตรงโดยเร็ว 
 
ทาพักตามระเบียบ 
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “ตามระเบียบ ...พัก ” ใหลูกเสือปฏิบตัิ ดังน้ี 

1. แยกเทาซายออกไปทางซายประมาณ 1 ฟุต หรือเกือบครึ่งกาวปกติอยางแข็งแรงและรวดเร็ว  
2. ยกมือไขวหลังไวใตเข็มขัดเลก็นอยในแนวกึ่งกลางหลงั หลังมือซายแนบลําตวั มือขวาทับมือ

ซาย น้ิวหัวแมมือขวาทบัน้ิวหัวแมมือซาย 
3. ขาสองขางตึง นํ้าหนักตัวอยูบนเทาทั้งสอง ตามองตรงขนานกับพ้ืน น่ิงไมเคลื่อนไหวรางกาย           
4.  เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถว ...ตรง ” ใหชักเทาซายมาชิดเทาขวาโดยเร็ว พรอมกับมือทั้งสอง

กลับมาอยูในทาตรงตามเดิม 
 
ทาพักตามสบาย 

 เม่ือไดยินคําสั่งวา “ตามสบาย ...พัก ” ใหลูกเสือปฏิบัติ ดังน้ี 
1. ใหหยอนเขาขวากอนเหมือนกับการพักทาปกติใหพูดคยุกันได เคลื่อนไหวรางกายไดตาม

สบาย แตตองใหเทาขางหนึง่อยูกับที่ 
2. หามน่ังหากผูกํากับลูกเสือไมอนุญาต 
3. เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถว ...ตรง ” ใหปฏิบัติเหมือนกับทาพักตามปกต ิ
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ทาพักนอกแถว 
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “พักนอกแถว” ใหลูกเสือปฏิบัติดังน้ี 

1. ใหแยกออกจากแถวทันท ี
2. ใหทุกคนอยูในบริเวณใกลเคียงกับที่เขาแถว เพ่ือจะไดกลับมาเขาแถวโดยรวดเร็ว เม่ือไดยิน

เสียงเรียกใหกลับมาเขาแถวอีก เม่ือแยกแถวแลวไมทําเสียงดังใหรบกวนผูอ่ืน 
3. เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถว” ใหทุกคนกลับมาเขาแถวที่เดิมโดยจัดแถวใหเรียบรอยเหมือนเดิมและ

อยูในทาตรง 
 
ทาหันอยูกับที่ 
 ทาขวาหันเม่ือไดยินคําสั่งวา  “ขวา…หัน” ใหลูกเสือปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ใหเปดปลายเทาขวา  ยกสนเทาซาย  และหมุนตวัไปทางขวา  90  องศา  ใหสนเทาขวาและ
ปลายเทาซายอยูติดกับพ้ืน  ขณะที่หมุนตวัใหนํ้าหนักตวัอยูที่เทาขวาเม่ือหมุนตัวแลวใหขาซายเหยียด
ตรง  บิดสันเทาออกขางนอกพอตึง 

2. ชักเทาซายมาชิดเทาขวาใหอยูในทาตรงโดยเร็ว 
 ทาซายหัน เม่ือไดยินคําสั่งวา  “ซาย…หัน” ใหลูกเสือปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ใหเปดปลายเทาซาย  ยกสันเทาขวา  และหมุนตัวไปทางซาย  90  องศา  ใหสันเทาซายและ
ปลายเทาขวาอยูติดกับพ้ืน  ขณะที่หมุนตัวใหนํ้าหนักตัวอยูที่เทาซายเม่ือหมุนแลวใหขาขวาเหยียดตรง  
บิดสนเทาออกขางนอกพอตึง 

2.  ชักเทาขวามาชิดเทาซายใหอยูในทาตรงโดยเร็ว 
  ทากลับหลงัหันเม่ือไดยินคําส่ังวา “กลับหลัง…หัน” ใหลูกเสือปฏบิัติ ดังน้ี 

1. ใหเปดปลายเทาขวา  ยกสนัเทาซาย  และหมุนตวัไปทางขวา  180  องศา  ใหสันเทาขวา
และปลายเทาซายอยูติดกับพ้ืน  ขณะที่หมุนตัวใหนํ้าหนักตัวอยูทีเ่ทาขวา  เม่ือหมุนตัวแลวใหขาซาย
เหยียดตรง  บิดสันเทาซายออกขางนอกใหตึง 

2. ชักเทาซายมาชิดเทาขวาใหอยูในทาตรงโดยเร็ว 
 
ทาเดิน ทาหยุด     
 คําบอก  “ หนา – เดิน” และ “แถว – หยุด” 

 เม่ือไดยินคําสั่งวา  “ หนา – เดิน”  ใหลูกเสือปฏิบัติ  ดังน้ี 
 โนมนํ้าหนักตัวไปขางหนา พรอมกับกาวเทาซายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเทางุม สนเทาสูง

จากพ้ืนประมาณ 1 คืบ เม่ือจะวางเทาและกาวเทาตอไปใหโนมนํ้าหนักตัวไปขางหนา ตบเทาเต็มฝาเทา
อยางแข็งแรง ตัวและศีรษะอยูในทาตรง เม่ือแกวงแขนไปขางหนาใหงอศอกเล็กนอย เม่ือแกวงแขนไป
ขางหลังใหเหยียดแขนตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือน้ิวเรียงชิดติดกันความยาวกาว
จากสนเทาถึงสนเทา 40 – 60 เซนติเมตร 

 เม่ือไดยินคําสั่งวา  “แถว – หยุด”  ใหปฏิบัติเปน 2 จังหวะติดตอกัน คือ กาวตอไปอีก 1 กาว 
และชักเทาหลงัไปชิดเทาหนาในลักษณะทาตรงอยางแข็งแรง 
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ระเบียบแถวบุคคลทาประกอบอาวุธ 
ทาตรง ทาพกั     

คําบอก “กอง (หมู) – ตรง” 
การปฏิบัต ิ
ทาตรงและทาพักในเวลาถือไมพลอง เหมือนกับทามือเปลา ไมพลองอยูในทาเรียบอาวุธ 
ไมพลองในทาเรียบอาวุธ คือลูกเสืออยูในทาตรง ถือไมพลองดวยมือขวาโดยไมพลองอยู

ประมาณโคนนิ้วกอยเทาขวาและชิดกับเทาขวาไมพลองอยูระหวางน้ิวหัวแมมือกับน้ิวชี้ น้ิวหัวแมมือจับ
ไมพลองชิดขา น้ิวอ่ืนอีก 4 น้ิวชิดติดกันจับไมพลองเฉียงลงไปเบื้องลางปลายไมพลองอยูในรองไหลขวา 
ลําไมพลองตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบเหมือนกับทามือเปลา มือขวาที่ถือไมพลองใหเลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แลว
ยื่นไมพลองไปขางหนาเฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซายไพลหลังใตเข็มขัดเล็กนอยมือแบตาม
ธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน 
ทาวันทยาวธุ – เรียบอาวุธ  
 เปนทาแสดงการเคารพ เม่ือถือไมพลอง 

คําบอก “วันทยา – วุธ” 
การปฏิบัติ 
ลูกเสือปฏิบัติเปนจังหวะเดียว โดยยกแขนซายขึ้นมาเสมอแนวไหล ศอกงอไปขางหนาใหตั้งฉาก

กับลําตัว ฝามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมมือกับน้ิวกอยจดกันคงเหลือน้ิวชี้ น้ิวกลางและน้ิวนาง เหยียดตรง
ชิดติดกันใหขางปลายนิ้วชี้แตะไมพลองในรองไหลขวา 

คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัติ 
เม่ือเลิกทําความเคารพ ใหลูกเสือลดแขนซายลงมาอยูที่เดิมโดยเร็ว 
ถาผูรับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวาซาย หรือตรงหนา ผูควบคุมแถวจะบอกทิศทางเสียกอน 

“ขวา (ซายหรือตรงหนา) ระวัง – วันทยา – วุธ” ใหลูกเสือทําวันทยาวุธ พรอมกับหันหนาไปยังผูรับการ
เคารพตาอยูที่ผูรับการเคารพ หันหนาตามจนผูรับการเคารพผานหนาตนไปแลวประมาณ 2 กาว จึงหัน
มาอยูในทาตรง เม่ือผูรับการเคารพผานพนแถวใหผูควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ 
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การแสดงความเคารพ ใชในโอกาสตอไปน้ี 
1. แสดงความเคารพตอธงสําคญัๆเชนธงชาติธงคณะลูกเสือแหงชาติธงประจําจังหวัดฯลฯใน

ขณะที่เชญิธงขึ้นหรือลงหรือมีผูเชิญธงผานไป 
2. แสดงความเคารพ  เม่ือมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสรญิพระบารมี               

เพลงมหาฤกษมหาชัย 
3.  ถวายความเคารพแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สมเด็จพระบรมราชนีินารถ และพระ

บรมวงศานวุงศ  ผูบังคับบญัชาลูกเสือและบุคคลที่ควรเคารพ 
4. แสดงความเคารพตอลกูเสือดวยกันในขณะที่พบกันเปนครั้งแรกในวันหนึ่งๆ 

 
ทาแบกอาวธุ – เรียบอาวุธ  

คําบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบัติลกูเสือปฏิบัตเิปน 2 จังหวะ 
จังหวะที ่1ยกไมพลองดวยมือขวาผานหนาเฉียดลําตัวไปขางซายใหโคนไมพลองอยูในอุงมือ

ซายลําไมพลองหรือไมงามตั้งอยูตรงรองไหลซายมือขวาจับไมพลองอยูที่เดิม ศอกงอไปขางหนาแนว
เดียวกับไหล 

จังหวะที ่2ดันไมพลองดวยมือซายพรอมกับสงไมพลองดวยมือขวาไหไมพลองพาดขึ้นไปบน
ไหลซาย แขนซายทอนบนชดิลําตัว ศอกซายงอแขนทํามุม 100 องศากับลําตวั ขณะเดียวกันลดมือขวา
ลงในทาตรงโดยเร็ว 

ขอควรระวัง  ขณะลูกเสือทาํทาแบกอาวธุจังหวะ 2 ระวังอยาใหศีรษะเคลื่อนหลบไมพลองทรง
ศีรษะใหคงที่เหมือนอยูในทาตรงเสมอ แขนซายอยูในลักษณะที่ถูกตองและน่ิง ปลายไมพลองจึงจะได
ระดับ ไมเฉไปมา 

คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัติลกูเสือปฏิบัตเิปน 3 จังหวะ 
จังหวะที ่1ยกมือขวาขึ้นจับไมพลอง ศอกงอไปขางหนาในแนวเดียวกับไหล พรอมกับเหยียด

แขนซาย โดยลดไมพลองลงชิดกับลําตวั 
จังหวะที่ 2จับไมพลองดวยมือขวานํามาไวขางลําตัวในรองไหลขวา (แขนขวาเหยียดเกือบสุด

ระยะที่มือจับไมพลองในทาเรียบอาวุธ)ขณะเดียวกันยกมือซายขึ้นกันไมพลองที่รองไหลขวาศอกงอไป
ขางหนาในแนวเดียวกับไหล 

จังหวะที ่3ลดแขนซายอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะน้ีเหยยีดแขนขวาลงสุดระยะที่มือ
ขวาจับไมพลองอยูในทาเรียบอาวุธ โดยไมพลองจดพ้ืน) 
ขอสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไมพลองในทาเรียบอาวธุ ใน
จังหวะที่ 3 จะรูสึกวาตนไมพลองจดพ้ืน 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ชางทําโลหะกับสุนัข 
 

 กาลคร้ังหน่ึง นานมาแลว มีชางทําโลหะคนหนึ่งตีทองเหลืองเสียงดังโปกเปกอยูในหองทํางาน
ของตน โดยมีสุนัขที่เลี้ยงไวนอนหลับปุยในบริเวณใกลๆ กันน้ัน 
 คร้ันถึงเวลาเที่ยงชางทําโลหะหยุดงานเพ่ือรับประทานอาหารสุนัขของเขาก็ตื่นขึน้มายืนเคลา
เคลียและกระดิกหางอยางประจบ ชางทาํโลหะโยนเศษกระดูกใหพรอมกับกลาววา“เสียงเคี้ยวอาหารของ
ขาคงดังกวาเสียงตีทองเหลอืงซินะ เจาจึงตองตื่นขึ้นมาในเวลานี ้
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา แมคนเกียจครานที่สดุในโลก ก็ยังขยันเก็บเก่ียวผลประโยชนของตน 

 
การจับมือซาย 

 
     การจับมือกัน  เปนการทักทายกันวิธีหน่ึงของคนทั่วไป  ถือเปนแบบสากลที่คนทั่วโลกเขาใจ
ตรงกันโดยจะยื่นมือขวาใหอีกฝายหนึ่งจับเพ่ือแสดงความเปนมิตรตอกัน แตในวงการลูกเสือจะใชการจับ
มือซายแทน โดยมีประวัตคิวามเปนมาดังน้ี 
     ในสมัยที่ทหารอังกฤษกับชนเผาซูลูทําสงครามกัน  ดินิส  ซูลู  นักรบผูกลาไดรวมตอสูเต็มกําลัง
ทําใหทหารอังกฤษไมสามารถเอาชนะได  ตอมา  บี.พี.  ไดเปนตัวแทนเขาเจรจาสงบศึกกับชนเผาซูลูได
สําเร็จ บี.พี. จึงยื่นมือขวาออกมาเพ่ือจับมือแสดงความเปนมิตรตอกัน  แตหัวหนาเผา ดินิส  ซูลู  ไมยอม
จับมือขวา กลบัยื่นมือซายมาจับแทน พรอมกับอธิบายวา 
    "มือขวาเปนมือที่สกปรก  ใชจับอาวุธฆากัน  ถาเราเปนมิตรตอกันควรที่จะใชมือซายจับ
ดีกวา  เพราะมือซายเปนมือสะอาด  และอยูใกลหัวใจ" 
     บี.พี.  เห็นดวยกับคําพูดของหัวหนาเผา ดินิส  ซูล ู จึงยื่นมือซายออกไปสัมผัสกัน  หลังจาก
น้ัน  บี.พี.  ก็ไดนําการจับมือซายมาใชในวงการลูกเสือ  เพ่ือแสดงความเปนมิตรตอกัน และเปนพวก
เดียวกัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การสัมผัสม่ือซายเปนวิธีจับมือของลูกเสือ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  6 ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่  27    การประเมินผล          เวลา  2  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 ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึพฤติกรรมของลูกเสือที่ไดรับการเสริมสรางทักษะชวีติผานกิจกรรม 
 ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสวนที ่
 ไมม่ันใจ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือกําหนดขอตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 
 

5.  การประเมินผล 
5 .1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5 .2 สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
 

1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ .ศ . 2551 
 

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลกูเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรูจากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 

ตัดสินผลการเรียนรูผานเกณฑ

ผลการประเมิน

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

ไมผาน

ผาน 
ผาน

 

ผูกํากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่รวมกิจกรรม 

- ซอม
เสริม 
ั

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลกูเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจาํปการศึกษา...................................... 
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 
    1.3เดินทางไกล/ อยูคายพักแรม 

 
30 ชั่วโมง  /ป  

 
1 คร้ัง  /ป  
1 คร้ัง  /ป  
1 คร้ัง  /ป  
1 คร้ัง  /ป  
1 คร้ัง  /ป  
1 คร้ัง  /ป  
2 คร้ัง  /ป  
1 คร้ัง  /ป  

   

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

 
 

1 รายการ  /ป  
1 รายการ  /ป  
1 รายการ  /ป  

   

3 3. มีความพรอมเขารับการทดสอบเพ่ือ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผานและพรอม     
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ฉันม่ันใจวาผานแนนอน  ฉันพอจะมีความพรอมรับประเมิน  ฉันยังไมพรอมรับการประเมืน 
 ตองการความชวยเหลือจากผูกํากับลกูเสือ 
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กรณีลูกเสือสํารองยังเลก็ก็ใหเลือกภาพตอไปน้ีแทนการยืนยันการประเมินตนเอง 
 

 
     

ม่ันใจมากที่ไดรับ
เคร่ืองหมาย 
วิชาพิเศษ 

พรอมแลว ไมแนใจ ตองขอความ
ชวยเหลือจาก 

ผูกํากับ 

งุนงง ไมเขาใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



152 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผูกํากับลูกเสือสํารอง 
ชื่อลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชั้น................. ปการศึกษา................ 
 
คําชี้แจง  ใหผูตอบทําแบบประเมินทุกขอโดยแตละขอใหทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความ 
    เปนจริง 
 
พฤติกรรมลกูเสือสํารองที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1.ลูกเสือมีทักษะในการสังเกตและจดจํา   
2. ลูกเสือสามารถพ่ึงตนเองและดูแลตนเองได   
3.ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไมมีปญหาทันตสุขภาพและไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตามฤดูกาล   
5.  ลูกเสือรูจักรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   

6.  ลูกเสือรูจักแกปญหาเฉพาะหนาหรือใหการชวยเหลอื/ แจงเหตุ 
เม่ือประสบเหตุวิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารไดถูกกาลเทศะและไมกาวราวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 

  

ฉันมีทักษะชีวติ 
 

ฉันจะมีทักษะชีวติ 
ถาแกไขปรับปรุงพฤติกรรม 

ฉันตองพัฒนาตนเองอีกมาก 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผูกํากับลูกเสือสามัญ 
ชื่อลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชั้น................. ปการศึกษา................ 
 
พฤติกรรมลกูเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง   

2.ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได   
4. ลูกเสือไมมีปญหาฑันตสขุภาพ ไมด่ืมนํ้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไมรับประทาน 
    ขนมหวานเปนประจํา 

  

5. ลูกเสือใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมติดเกม   

6 .ลูกเสือประพฤตตินเหมาะสมกับเพศและวยัมีทักษะการสราง 
สัมพันธภาพและการสื่อสารไมกาวราวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย รูจักแกปญหา หรือใหความชวยเหลือผูอ่ืน   

8. ลูกเสือมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 

 
 
 
 

   

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติดี 
แกไขปรับปรงุหาก
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
บางเรื่อง  

จึงจะมีทักษะชีวติที่ดี 
(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลวนะ) 

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

ชื่อลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชั้น................. ปการศึกษา................ 
 
พฤติกรรมลกูเสือสามัญรุนใหญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการทํากิจกรรมลูกเสือ 
   ตามความสนใจและไดรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

  

2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว   
   สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  

3. ลูกเสือใชเวลาวางที่เปนประโยชนทํากิจกรรม อนุรักษ  สงเสริมจารีต ประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

4.ลูกเสือรูเทาทันสื่อโฆษณา และรูจักใชประโยชนจาก Internet   

5 .ลูกเสือเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได 
เหมาะสมกับเพศวัยไมกาวราวรุนแรง 

  

6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร   

7. ลูกเสือมีการออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเน่ือง   
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบตัิเหตุจากการใชยานพาหนะ   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

   

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรุง
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
)มีปญหาแลว(  

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

ชื่อลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชั้น................. ปการศึกษา................ 
 
พฤติกรรมลกูเสือวิสามัญที่คาดหวงั 

รายการประเมิน ใช ไมใช 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ   
2 .ลูกเสือบริการผูอ่ืนชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ   

3. ลูกเสือรูจักวิธีปองกันความเสี่ยงทางเพศ   
4. ลูกเสือใชเวลากับสื่อไอทีไดอยางเหมาะสม   
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากส่ิงยาเสพติด   

6. ลูกเสือมีคานิยมสุขภาพ ดานอาหาร และความงามที่เหมาะสม     

7. ลูกเสือทํางานหารายไดระหวางเรียน   

8. ลูกเสือไมมีพฤติกรรมกาวราวและไมกอเหตุรุนแรง   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

   

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรุง
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

)เสี่ยงนะเนี่ย( 

ไมแนใจชีวิต 
)มีปญหาแลว(  

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

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกัน  รูจักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนแกสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกันปญหาสังคมตามชวงวัยของลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังตองเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติและสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกดวย 
 
2. การประเมินผลการตดัสินการผานกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตอป
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น /สิ่งที่
ตองประเมินดังน้ี 
 2.1 เวลาในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2.2 การเรียนรูผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุม 
 2.3 ผลงาน   /ชิ้นงาน    /พฤติกรรม    /คุณลักษณะของผูเรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรูหรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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Flow chart ข้ันตอน 
แนวทางการประเมินผลการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ไมผาน

ผาน 
ผาน

จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคูมือการจัดกิจการลูกเสือที่เสริมสราง

ทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู

สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู

ผลการประเมิน

รายงาน /สารสนเทศ

ซอมเสริม 

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

จัดพิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือ
ตามประเภทลกูเสือ
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3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1) การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
  1.1)ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
  1.2)ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน   /ชิ้นงาน    /คุณลักษณะ
ของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
  1.3)ลูกเสือที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน   /ชิ้นงาน   /
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4)ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงาน   /ชิ้นงาน    /คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากั บลูกเสือตองดําเนินการซอมเสริม
และประเมินจนผาน ทั้งนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเคร่ืองหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป  /รายภาค  /เพ่ือสรุปผลการผานในแตละ

กิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2) ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเปนรายบุคคล ราย
หมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 
4. เกณฑการตัดสิน 
 4.1 กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว 2 ระดับ 
คือผาน และ ไมผาน 
 4.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
 ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน  /

ชิ้นงาน  /คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  
 ไมผาน หมายถึง ลูกเสอืมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ 
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 4.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
  ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
  ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.4 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
 ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ ”ผาน “ ทุกชั้นปในระดับการศึกษานัน้ 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสอืมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมการประเมิน 
รวบยอดกิจกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมตอเน่ืองหรือเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมรายป) 
 

……………………………………… 
 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2551. 
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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 พฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลกูเสือแตละชั้นป 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พ่ึงตนเอง ดูแลตนเองได 
   (3) รูจักรักษาสิ่งแวดลอม 
   (4) ไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธส่ิงเสพติดทุกชนิด 
   (6) พูดจาส่ือสารเชิงบวก ไมกาวราวรุนแรง 
   (7) แกปญหาเฉพาะหนาได 
   (8) ใหความชวยเหลือเพ่ือนในภาวะวิกฤต ิ
  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง 
   (2) รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดวยจิตอาสา 
   (3) พ่ึงตนเองและชวยเหลือครอบครัว 
   (4) ไมด่ืมนํ้าอัดลม 
   (5) ไมรับประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   (7) รูจักพูดเชิงบวก ไมพูดกาวราวรุนแรง 
   (8) มีความซ่ือสัตย ไมโกหก 
   (9) รูจักแกปญหาดวยสันตวิิธ ี
   (10) มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 
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  3) ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
   (1) มีทักษะในการทํากิจกรรมตามความสนใจ 
   (2) มีจิตอาสาทําประโยชน/ ไมกอความเดือดรอน ใหกับครอบครวั สถานศึกษา  
   ชุมชน สังคม 
   (3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   (4) รวมกิจกรรมสงเสริมอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห การยับยั้งไมเปนทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใชประโยชนจาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจายของตนเองอยางตอเน่ือง 
   (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพนและไมเกิดอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 
   (10) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เปนประโยชนตอตวัเอง/ สังคม 
   (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รูวิธีปองกัน/ และหลีกเลีย่งความเสี่ยงทางเพศ 
   (4) ใชเวลากบัสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชวีติปกตขิอง 
   ตนเอง 
   (5) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมดานสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกิดผลเสยีตามมา 
   (7) มีคานิยมดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกิดผลเสียหายตามมา 
   (8) มีคานิยมดานความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 
   (9) ไมมีพฤตกิรรมกาวราวและกอเหตุรุนแรง 

 
อางอิงจาก คูมือการเทียบระดับ (Benchmarking) กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีิต 2558 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือตรี)  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 

หนวยที่  7 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28 พิธีเขาประจํากองลูกเสอืสามัญ และการประดับเคร่ืองหมายลูกเสือตร ี             

เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

เพ่ือรับรองลูกเสือสํารองไวเปนลูกเสือสามัญอยางสมบูรณ 

 

2.  เน้ือหา  

 พิธีเขาประจํากองลูกเสือสามัญ 

 

3.  ส่ือการเรียนรู 

 3.1  โตะหมูบูชา (กรณีลูกเสือนับถือศาสนาพุทธทั้งกอง) 

 3.2  ลูกเสือเกา และลูกเสือใหม 

 3.3  เคร่ืองหมายลูกเสือตร ีเทาจํานวนลกูเสือใหม 

 

4.  กิจกรรม 

 4.1  จัดเตรียมสถานที่ในหองประชุม หรือสนามกลางแจงที่เปนสถานที่ที่เหมาะสม 

 4.2  ผูกํากับและลูกเสือพรอมกันในหองประชุม 

 4.3  ผูกํากับเปนประธานจดุธูปเทียนบูชาพระรัตนไตย และถวายสักการแดพระรูปรัชกาลที่ 6  

  ผูกํากับและลกูเสือรวมกันถวายราชสดุดี 

4.4  ผูกํากับกลาวถึงการไดรับอนุมัติการผานกิจกรรมตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว และ 

      ตอนรับใหเขาประจํากองลูกเสือพรอมทั้งประดับเครื่องหมายลูกเสือตรี 

4.5  ดําเนินกิจกรรม/พิธีการเขาประจํากองลูกเสือสามัญและมอบเครื่องหมายลูกเสือตรีใหกับ 

      ลูกเสือทุกคน  

 4.6  ผูกํากับลกูเสือ และผูบงัคับบัญชาลูกเสือตลอดจนลูกเสือรุนพ่ีแสดงความช่ืนชม ยินดีกับ 

                ลูกเสือตรทีุกนาย 
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5.  การประเมินผล 

 จัดทําสารสนเทศลูกเสือทุกคน 

 

กิจกรรมพิธีเขาประจํากองลูกเสือสามัญ 

 เม่ือลูกเสือสอบไดวิชาลูกเสอืตรีแลว กองลูกเสือแตละกองตองจัดทําพิธีปฏิญาณตวัขึ้น 
เพ่ือรับรองลูกเสือไวเปนลูกเสืออยางสมบูรณ อันมีหลักปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 

พิธีเขาประจาํกองลูกเสือสามัญ 

 พิธีเขาประจํากองลูกเสือ หรือเรียกวาพิธปีฏิญาณตนนี ้ใหเปนหนาทีข่องกองลูกเสือตางกอบตาง
จัดทําและใหปฏิบัติดังน้ี 
 1. จัดลูกเสือเกา (คือลูกเสือที่ไดปฏิญานตนแลว) อยางนอย 6 คน เปนผูแทนคณะลูกเสือ
แหงชาติ เขาแถวหนากระดานและลูกเสอืใหม (คือลูกเสือที่จะปฏิญาณตน) เขาแถวหนากระดาน
เหมือนกันอยูหลังลูกเสือเกา (ลูกเสือเกาและลูกเสือใหมมีพลอง) 
 2. ผูกํากับยืนอยูหนาแถว มีรองผูกํากับ 2 คน ยืนอยูดานขวามือของผูกํากับ เพ่ือรับฝากพลอง
กับหมวกของลูกเสือใหม 
 3. ผูกํากับเรียกลูกเสือใหม (สมมุติวาลูกเสอืใหมชื่อนายแดง รักไทย) วา “นายแดง รักไทย 
มาแลวหรือยัง” (ถานายแดง รักไทย เคยเปนลูกเสือสํารองมากอน ก็ใหเรียกวา “ลูกเสือแดง รักไทย” นาย
หมูที่อยูหัวแถวลูกเสือผูน้ัน กาวออกมาขางหนา 1 กาว ทําวันทยาวุธ พรอมกับขานวา “มาแลว” และให
นายหมูเรียกชื่อซํ้าอีกวา นายแดง รักไทย นายแดง รักไทย ขานรับวา “อยู” แลววิ่งออกมามอบพลองกับ
หมวกไวที่รองผูกํากับ (เวลาวิ่งใหวิ่งไปดานซายของแถว) แลวไปยนืหนาผูกํากับเปนแถวหนากระดานที
ละคนจนหมดหมู (คร้ังหน่ึงๆ ไมควรเกิน 8 คน) เม่ือหมดคนในหมูแลวใหนายหมูวิ่งไปอยูหัวแถว (นาย
หมูวิ่งตรงไปหนาผูกํากับเลย) 
 4. ผูกํากับเริ่มทําการสอบถาม ดังน้ี 
 ผูกํากับ “เขาใจหรือไมวา คําม่ันสัญญาของเจาคืออะไร” 
 ลูกเสือใหม “ขาเขาใจวา คือขาสัญญาวาจะทําอยางไรแลว ตองทําเหมือนปากพูดทุกอยาง” 
 ผูกํากับ “ถาเชนน้ันจะใหเชือ่ไดหรือไมวา” 
  “ขอ 1. เจาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย” 
  “ขอ 2. เจาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
  “ขอ 3. เจาจะปฏิบัตติามกฎของลูกเสือ” 
 ลูกเสือใหมแสดงรหัสแลวกลาววา 
  “ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา” 
  “ขอ 1. ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พะมหากษัตริย” 
  “ขอ 2. ขาจะชวยเหลอืผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
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  “ขอ 3. ขาจะปฏิบตัิตามกฎของลูกเสือ” 
 (ขณะที่ลูกเสือใหมกลาวคําปฏิญาณตนน้ี ลูกเสือเกาและลูกเสือใหมที่ออกมาปฏิญาณตนแลวให
ยกพลองมาวางไวก่ึงกลางระหวางเทาทั้งสอง พลองสวนบนพิงแขนซายซ่ึงงอเปนมุมฉากรอรับอยู แลว
แสดงรหัส ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือที่อยูในบริเวณนั้น แสดงรหัสดวย) 
 ผูกํากับ “เจาจงรักษาคําม่ันสัญญาของเจาไวใหม่ันตอไป บัดน้ีเจาไดเขาเปนลูกเสือสามัญและเปน
สมาชิกผูหน่ึงของคณะพี่นองลูกเสือแหงโลกอันยิ่งใหญแลว” 
 5. เม่ือสิ้นคําผูกํากับในขอ 4. ใหรองผูกํากับทั้งสองคนนําพลองและหมวกไปมอบใหลูกเสือใหม 
 6. เม่ือลูกเสือใหมรับพลองและหมวกเรียบรอยแลว นายหมูสั่งวา “ลูกเสือใหมกลับหลังหัน” 
ลูกเสือใหมรวมทั้งนายหมูทํากลับหลังหัน แลวนายหมูสั่งตอ “ลูกเสือใหม ทําความเคารพลูกเสือเกา
วันทยาวุธ” ทั้งลูกเสือใหมและลูกเสือเกาทําวันทยาวุธพรอมกัน นายหมูสั่ง “เรียบอาวุธ” เม่ือทุกคนเรียบ
อาวุธแลว 
 7. ผูกํากับสั่งวา “ลูกเสือใหม เขาประจําหมู – วิ่ง” ใหนายหมูพาลูกเสือใหมวิ่งเขาประจําที่       
(ที่เดิม) 
 8. เม่ือทุกคนไดทําพิธีปฏิญาณตนหมดแลว ผูกํากับจัดใหแถวหันหนาไปทางกรุงเทพฯ ถาเปน
กรุงเทพฯ ใหหันหนาไปทางพระบรมมหาราชวัง ผูกํากับวิ่งไปอยูหนาแถว แลวสั่งวา “ลูกเสือถวายความ
เคารพแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววันทยา-วุธ” ลูกเสือทุกคนทําวันทยาวุธ ผูกํากับกลาวนําวา 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเจริญ” ใหลูกเสือทุกคนในที่น้ันรับ “ไชโย” พรอมกัน 3 คร้ัง แลวจึง
สั่ง “เรียบ-อาวุธ” และสั่งแถวลูกเสือหันกลับที่เดิม แลวจึงสั่งเลิกแถว 
 

เสร็จพิธี 
 

การประดับเคร่ืองหมายลูกเสือตร ี
 ในการทําพิธปีฏิญาณตนนี ้ตองเชิญเจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นผูอํานวยการกองขึน้
ไป มาเปนประธานในพธิีใหลูกเสือไดรูจักและใหโอวาท และโอวาททีใ่หแกลูกเสือจะตองทํารายงานสงตอ
สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
 ในการทําพิธปีฏิญาณตนอาจเชิญกองลูกเสือใกลเคยีงมารวมดวยก็ได 
 หลังจากเสร็จพิธีการแลว อาจเปดการชุมนุมประชุมกองลูกเสือ (Troop meeting) 
 แสดงกิจกรรมลูกเสือ ใหแขกที่เชิญมาไดชมอีกก็ได 
 หมายเหตุ ไมพลองมีลักษณะกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 ซม. ยาว 150 ซม. ใตหัวพลองลง
มา 20 ซม. ใหเจาะรูรอยเชอืกสําหรับรวมกระโจมพลอง ใตรูเจาะรอยเชือกลงไปอีก 5 ซม. ใหขีด
เคร่ืองหมายเปนเคร่ืองวัดตามมาตราเมตริก ใหอานไดทุกเซนติเมตรจนถึง 75 ซม. 
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ภาคผนวก ก 
 

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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ไปใน
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มแยกสวน โด
ที ่ถูกเวลา แล
ษะชวีติเปนห
ดแยง และ ค
สี่ยงตาง ๆ รว
อสวนรวม 
ธภาพที่ดี  
รดํารงชีวิตเป
นเชือก ใชแผน

ต  ลูกเสือตรี  ช

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

ปนหลกั เชน 
นที่เข็มทศิ ฯ

ชั้นประถมศึก

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

องกันอุบัติเหต

 อาบนํ้า แตง
ลฯ  

ษาปท่ี 4 

วย ความรู เจ
งรวดเร็วในปจ

ัน ในเรื่องพ้ื
ผา ปรุงอ

นกิจวัตรประ
วยในการเลอื

ตุ   

งตวั แปรงฟน
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จตคติ 
จจุบัน 

้นฐาน
อาหาร  

ะจําวัน
กและ

น ซัก
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การสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

• สรางความรู (Construction) กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สติปญญา คนพบความรูดวยตนเอง

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมตองสงเสริมปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นและแหลงความรูที่หลากหลาย

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

• มีการประยุกตใช (Application)

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

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  

 การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจ
ตนเอง และเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผดิชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
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8 กลุมสาระ
การเรยีนรู 

กจิกรรมพฒันา
ผู เรยีน

กจิกรรม
แนะแนว

กจิกรรม
นกัเรยีน

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน

ลกูเสอื/ เนตรนาร ี/
 บาํเพ็ญประโยชน /
นศ.วชิาทหาร

กจิกรรม
ชุมนมุ 
ชมรม

การสอนทักษะชวีติ

 
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
สําหรับเยาวชน เพ่ือสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ดวยวิธีการ
ลูกเสือ 

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

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสอืโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1.หนาที่ตอพระเจา /ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2.หนาที่ตอผูอ่ืน ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

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

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอ่ืนและเพื่อนมนุษยทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลวุตัถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกิจกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอ่ืน 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 มี 7 องคประกอบ 
คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดขึ้นดวยกิจกรรมดังตารางตอไปน้ี   

วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/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



175 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสรางทักษะชีวิต ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ในหลักสูตรของลูกเสือแตละประเภท ดังน้ัน ชื่อหนวยกิจกรรม และจํานวนหนวยกิจกรรมของลูกเสือ
แตละประเภทจึงแตกตางกัน 

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

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

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1.กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพ
ปญหาของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดน้ี 

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

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

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

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

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

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสราง
วิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

  
 

  



177 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสรางทักษะชีวิต ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

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   



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสรางทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 178 
 

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