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คํานํา 
 

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

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

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

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

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

 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
กรกฎาคม   2559  
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คําช้ีแจงการใชคูมือ 
  
 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตชุดน้ี  จัดทําขึ้นสําหรับผูกํากับลูกเสือใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลม แยกตามชั้นป สําหรับลูกเสือ 4 ประเภท คือ 
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

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

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

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใชขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใชเม่ือใด 

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

3. กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพปญหา
ของเด็กแตละวัย 
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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   

 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสรางทักษะชีวิต  ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 3 
 

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 
ลูกเสือโท 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
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ชื่อหนวยกิจกรรม 

ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 
ชั่วโมง หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1  
2. การรูจักดูแลตนเอง 2. การเตรียมสิ่งของสําหรับการเดิน 

    ทางไกล 
1  

 3. กอไฟสําหรับปรุงอาหารและ 
    การกางเต็นท 

2  

 4. อาหารปลอดภัย 1  
 5. การชวยเหลือตัวเองจากอุทกภัย 1  
3. การชวยเหลือผูอ่ืน 6. วิธีปฏิบตัิเม่ือเกิดบาดแผล 1  
 7. ชุมชนของฉัน 1  
 8. การบริการและชวยเหลือผูอ่ืน 1  
 9. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวติ 
 10. Nothing but net  

     “ไมเอาอะไรนอกจากมุง” 
1  

4. การเดินทางไปยัง 
    สถานที่ตาง ๆ 

11. ทิศ 1  

 12. แผนที่ 1  
 13. นักเดินทาง 2  
 14. ประเทศอาเซียน 1  
5. ทักษะในทาง 
    วิชาลูกเสอื 

15. การเก็บรักษาอุปกรณที่มีคม 1  

 16. การผูกเง่ือนสําหรับชวยชีวติ 1  
 17. การผูกเง่ือนที่ใชในชวีติประจําวัน 1  
 18. การผูกแนน 1  
 19. สัญญาณเก่ียวกับกาลอากาศ 1  
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ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

6. งานอดิเรกและ 
    งานที่สนใจ 

20. งานอดิเรก 1  
21. งานตามความสนใจ 1 ทักษะชีวติ 

7. คุณธรรม จริยธรรม   22. คําปฏิญาณและกฎในชวีิตประจําวัน 2  
23. เพ่ิมพูนประสบการณมุงมัน 
     สูความสําเร็จ 

1  

24. การแสดงออกทางอารมณ 
     อยางเหมาะสม 

2 ทักษะชีวติ 

25. คนดีในอุดมคติ 1 ทักษะชีวติ 
26. สิ่งดีๆ ของฉัน 1 ทักษะชีวติ 
27. มารยาททางสังคม 1 ทักษะชีวติ 
28. คิดเชิงบวก 1 ทักษะชีวติ 
29. ทักษะการเตือน 1 ทักษะชีวติ 
30. เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 
     และครอบครัว 

2  

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

     (ความภาคภูมิใจ) 
1  

รวม  10  หนวยกิจกรรม รวม  33  แผนการจัดกิจกรรม 40  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  1  ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1    การปฐมนิเทศ            เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  อธิบายความหมายและที่มาของคําวา ลูกเสือ Boy Scout 
 1.2  บอกคติพจนของลูกเสือสามัญและแปลความหมายไดถูกตอง 
 1.3  บอกเวลาในการจัดกิจกรรมได 
 1.4  บอกเคร่ืองหมายลูกเสือโทไดถูกตอง 
 

2.  เน้ือหา  
 2.1  ความหมายของ Boy Scout 
 2.2  คติพจนลูกเสือสามัญ 
 2.3  การไดรับเครื่องหมายลูกเสือโท 
 2.4  ตารางเวลาเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ  
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ใบความรู 
 3.3  แผนภูมิความหมายของคําวา Boy Scout 
 3.4  ตารางเวลาเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ 
 3.5  เคร่ืองหมายลูกเสือโท 
 

4.  กิจกรรม 
 4.1 ลูกเสือรวมกองในหองประชุมหรือในสถานที่ ๆ เหมาะสมกลางแจง 
 4.2 ลูกเสือขับรองเพลง 
 4.3 ผูกํากับลูกเสอืชี้แจงใหลูกเสือทราบถึงตารางเวลาเรียนหรือเวลากิจกรรมลูกเสือ 
 4.4 ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาเกี่ยวกับความหมายของลูกเสือสามัญและคติพจน 
               ของลูกเสือสามัญ 
 4.5 ผูกํากับลูกเสอืสุมถามความเขาใจและใหความรูเพ่ิมเติม 
 4.6 ผูกํากับลูกเสอืแนะนําใหรูจักเคร่ืองหมายลูกเสือโทและวิธีการไดรับเคร่ืองหมาย 
               มาประดับเครื่องแบบอยางภาคภูมิ 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
 5.2  สอบถามเก่ียวกับความหมายและวตัถุประสงคของการลูกเสือ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1  
 

 เพลง 
สวัสดี 

สวัสดี สวัสดี วันน้ีเรามาพบกัน  
                                          เธอและฉัน  พบกัน  สวัสดี 
                                          สวัสดีครับ....สวัสดีครับ (คะ) 

 
 

ศักดิ์ศรีเสือไทย 

ลูกเสือน้ันคือชีวติที่จะลขิิตอนาคตชาติไทย  
        สามสีที่สวยสดใสนั้นคือธงไทยที่สดใสเสรี 
        เราอบรมกันไป เพ่ือจะไดเปนลูกเสือทีดี่ 
        ความภาคภูมิใจที่มี เกียรติศักด์ิศรีลูกเสือสามัญ 
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  ใบความรู 
 Boy Scout 

 ลูกเสือมาจากภาษาอังกฤษ วา Boy Scout เน่ืองจากกิจการลูกเสือเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ  
เม่ือป พ .ศ. 2451 
 
 คําวา  SCOUT มาจากตัวอักษรยอดังน้ี 
 S  ยอมาจาก  SINCERITY  แปลวา   ความจริงใจ 
 C ยอมาจาก  COURTESY  แปลวา   ความสุภาพออนโยน 
 O ยอมาจาก  OBEDIENCE   แปลวา   การเชื่อฟง 
 U ยอมาจาก  UNITY   แปลวา   ความเปนใจเดียวกัน 
 T  ยอมาจาก  THRIFTY  แปลวา   ความมัธยัสถ 
 
 การเปนลูกเสอืตองยึดม่ันในคติพจนของลูกเสือ 
 คติพจน  เปนคําที่ใชเตือนใจใหลูกเสือยดึถือและปฏิบตั ิ
 1. คติพจนของลูกเสือทัว่ไป 
    คําวา  “เสียชีพ อยาเสียสัตย” เปนคติพจนที่ลูกเสือทุกคนตองยึดถือ ซ่ึงมีความหมายวา 
ลูกเสือจะตองมีความซ่ือสัตยและมีสัจจะ ซ่ึงจะตองรักษาไวยิ่งกวาชีวิต แมวาจะถูกบีบบังคับอยางไร 
ลูกเสือก็จะไมยอมเสียสัจจะอยางเด็ดขาดเพ่ือเกียรติคุณคําปฏิญาณและคําม่ันสัญญาของลูกเสือ 
 2.  คติพจนของลูกเสือสามัญ 
      คือ “จงเตรียมพรอม” คําวา “จงเตรียมพรอม” เปนคติพจนของลูกเสือสามัญโดยเฉพาะ  
จึงเปนสิ่งจําเปนประการแรกของลูกเสือที่จะตองเตรียมพรอมสําหรับตนเอง มีความอดทนที่จะเพ่ิมพูน
ความรูใหตนเองตลอดเวลา 
     ลูกเสือตองคิดลวงหนาเสมอวา จะตองพูดอะไร พบกับใคร ที่ไหน เม่ือไร และจะทําอยางไร
เพ่ือใชเวลาที่มีอยูใหคุมคามากที่สุด 
     เม่ือลูกเสือเตรียมตนเองพรอมอยูแลวทั้งกาย วาจา ใจ ก็จะสงผลใหลูกเสือมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองจะเปนผูนําและผูตามที่ดี รู จักตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเห็นวาถูกเห็นวาควรอยางมีเหตุผล  
กลาแสดงออกในการคิด การพูด การกระทํา และยอมรับผลแหงการกระทําของตน เม่ือทําผิดพลาดก็
กลาที่จะยอมรับผิด 
      คนที่เตรียมพรอมไดทั้งกายและใจตลอดเวลา จะทํางานส่ิงใดก็มักจะประสบความสําเร็จจะ
พาชีวิตไปสูเสนทางแหงความสุข ความเจริญ เปนนักพัฒนาและมีความคิดกาวหนาอยางแนนอน 

 
 

คติพจนของลูกเสือสามญั 
“ จงเตรียมพรอม ” 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  2   การรูจักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2    การเตรียมส่ิงของสําหรับการเดินทางไกล     เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 สามารถเตรียมสิ่งของและเครื่องปจจุบันพยาบาลสวนตัว บรรจุลงเครื่องหลังสําหรับ 
การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมได 
 
2.  เน้ือหา   
 การเตรียมสิ่งของและเครื่องปจจุบันพยาบาลสวนตวั บรรจุลงเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกล
ไปอยูคายพักแรม  
 
3. ส่ือการเรียนรู     
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เคร่ืองหลัง, สิ่งของเครื่องใชที่จะนําไปอยูคายพักแรม, เคร่ืองปจจุบันพยาบาล  
 3.3 ใบความรู เรื่อง การเตรียมสิ่งของสําหรับการเดินทางไกล, เกมเก็บของลงเครื่องหลัง 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชมุกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
          4.2 เพลง หรือ เกม 
          4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      1)  ผูกํากับลูกเสอืมอบหมายใหหมูลูกเสือรวมกันวเิคราะหวาส่ิงของเครื่องใชสวนตัวที่จําเปน 
       สําหรับการเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมควรมีอะไรบาง และสงตัวแทนรายงาน 
      2)  ผูกํากับลูกเสอืสุมใหลูกเสือรายงาน 1 หมู ผูกํากับและลูกเสือหมูอ่ืน ๆ ชวยวิเคราะห 
   ความจําเปนของสิ่งของเครื่องใชแตละชิ้นวาส่ิงใดควรและไมควรนําไปดวย รวมทั้ง 
   เพ่ิมเติมสวนที่ขาด 
      3)  ผูกํากับลูกเสอือธิบายเพิ่มเติมถึงเคร่ืองปจจุบันพยาบาลสวนตวัที่ควรเตรียมไปดวย และ 
   ใหแตละหมูทาํบัญชีรายการสิ่งของเครื่องใชและเคร่ืองปจจุบันพยาบาลสวนตัวที ่
   ควรบรรจลุงเครื่องหลัง เขียนแยกลงแผนกระดาษขนาด เอ 4 ตัดคร่ึง แผนละ 1 รายการ  
   เพ่ือใชเปน “บตัรคํา” ในการเลนเกมทดสอบ 
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      4)  ผูกํากับลูกเสอืสาธิตการบรรจุเคร่ืองหลัง และใหลูกเสือเลนเกมทดสอบการเก็บของลง 
   เคร่ืองหลัง ชื่อ “เกมเก็บของลงเครื่องหลัง”     
      5)  ผูกํากับลูกเสอืสรุปผลการเลนเกมทดสอบ และใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 
 4.4 ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน    
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมปฏบิตักิิจกรรม และผลงานของหมูลูกเสือ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

เพลง 
เรียงลําดับ 

 
         เรียงมาเรียงลาํดับ ลําดับ ลาํดับกอนหลัง 
        คนนาชัง มาทีหลัง ไมเรียงลําดับ 
        มากอนตองอยูขางหนา มาชาตองอยูถัดไป 
       จําไว ลูกเสือไทย (ซํ้า) ระเบียบวินัย เปนสิ่งสําคัญ (ซํ้า) 

 
 

  ใบความรู 
 

การเตรียมส่ิงของสําหรับการเดินทางไกล 
 

 ในการเดินทางไกลระยะส้ันๆ ที่ใชเวลาไมนาน ลูกเสืออาจไมตองเตรียมอาหารไปรับประทาน 
แตถาไปไกลและใชเวลานานกวาคร่ึงวันก็ตองเตรียมอาหารไปรับประทานดวย เชน ขาวหอ ขาวตมมัด 
หรืออาหารหออยางอ่ืน ในกรณีเชนนี้ลูกเสือจะตองมีเคร่ืองหลัง (ยาม) เพ่ือใสอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเปนอ่ืนๆ  หรือถามีการพักแรมคางคืน ก็ตองมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลังใหพรอม และเหมาะสม
กับการเดินทางไกลไปพักคางคืน อุปกรณที่ตองจัดเตรียมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. อุปกรณเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณประจําตัว รวมทั้งเคร่ืองปจจุบันพยาบาล 
 2. อุปกรณสวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง  
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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)  
ผาผูกคอ หมวก เข็มขัด รองเทา ถุงเทา เปนตน   
 4. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา 
 5. ฤดูฝนตองเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวใหเตรียมเสื้อกันหนาว 
 6. เคร่ืองนอน เชน เต็นท ผาปูที่นอน เสี่อ ผาหม ถุงนอน เปนตน 
 7. ถุงพลาสตกิ เพ่ือใชสาํหรับใสเสื้อผาเปยกชื้นหรือเสื้อผาที่ใชแลว 
 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 สําลี ฯลฯ   
 
อุปกรณ สวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง  
 เปนอุปกรณที่ใชสําหรับทุกคนในหมูหรือกอง ในการอยูคายพักแรมรวมกัน และตองแบงหนาที่
กันนําสิ่งของไป เชน  
 - นายหมู เอาตะเกียง มีดพรา และแผนที ่ 
 - รองนายหมู นําพลั่วสนาม เต็นท กระดาษชําระ กระเปายาและอุปกรณในการปฐมพยาบาล ถัง
นํ้า กะละมัง  ไมขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเทา ยาขัดโลหะ 
 - หัวหนาคนครัว เตรียมกระทะ หมอหุงขาว ทัพพี หมอ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 - รองหัวหนาคนครัว นํากับขาว เคร่ืองปรุง อาหารสด อาหารแหง และอาหารกระปองสําหรับ
รับประทานทัง้หมู 
 
ส่ิงที่ไมควรบรรจุเครื่องหลัง  
 ไมควรนําสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ไมจําเปนและของมีคาทุกชนิดไป เชน สายสรอยทองคํา โทรศัพท   
ราคาแพง  เคร่ืองเลนรวมถงึอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ฯลฯ นําเงินติดตวัไปเทาที่จําเปนตองใช    
รวมทั้งไมพกพาอาวุธทุกชนิด  
 



14 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา 
 เคร่ืองหลัง คือถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิง่ของตาง ๆ ใชสะพายหลังเพ่ือสามารถนําส่ิงของติดตัว
ไปไดสะดวก จัดเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือตอง
ใชบรรจุอุปกรณประตัว อุปกรณประจําหมู ที่ตองนําไปใชในการอยูคายพักแรม  
 เคร่ืองหลังมีหลายชนิดแลวแตลูกเสือจะเลือกใชเชน กระเปา ยาม หรือ เป ลูกเสือควรเลือกใช
เคร่ืองหลังที่มีลักษณะคลายเป เพราะมีชองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของไดหลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีขอแนะนําดังน้ี 
 1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 
 2. บรรจุสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากหรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลาง สวนสิ่งของที่ใชกอนหรือใช
รีบดวน เชน ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ฯ ใหบรรจุไวขางบนสุดเพ่ือสามารถนําออกมาใชไดอยางสะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผาเช็ดตวั ผาหม เสื้อผา ฯลฯ ตรงสวนทีส่ัมผัสกับหลังของลูกเสือเพ่ือ
จะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขาวสาร เปนตน ควรใสถุงผาหรือถุงพลาสติกกอน 
แลวจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถงุนอน 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 ของใช

 
สมุดบันทึก 

 
ไฟฉาย 
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เกม 
เก็บของลงเครื่องหลัง 

วิธีเลน   
1. ใหลูกเสือแตละหมูวางแผนบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังตามที่ไดเรยีนรูจากการสาธิต ตามลําดับการ 
   บรรจุลงกอนหลัง 
2. แจกบัตรคาํที่เขียนรายการสิ่งของไว (แผนละ 1 รายการ) ใหสมาชิกในหมูคนละ 1 ใบ  
3. เขาแถวตอนเรียงบัตรคําตามลําดับการบรรจุเคร่ืองหลังที่ไดวางแผนไว โดยหัวแถวบรรจ ุ
    ลงกอนเปนลําดับแรก และทายแถวบรรจุลงทีหลังสดุ 
4. หมูใดทําเสร็จกอนใหน่ังลง ผูกํากับลูกเสือเขาตรวจสอบความถูกตอง 

การตัดสิน   หมูที่ทําเสร็จกอนและเรียงไดถูกตองเปนผูชนะ 
 
 
ตัวอยางบัตรคํา 

 
 
    

  เร่ืองที่เปนประโยชน  
  ความสําเรจ็ของศักดิ์ดา 

 โรงเรียนแหงหน่ึงซึ่งอยูไกลจากอําเภอพอสมควร  มีนักเรียนพิการทางสายตาคนหนึ่ง          
ชื่อศักด์ิดา เปนเด็กขยันหม่ันเพียรตั้งใจเลาเรียนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่  
 เม่ือถึงชวงสอบวัดผล นักเรียนทุกคนตางอานหนังสืออยางตั้งใจ เพ่ือเตรียมตัวในการสอบ   
ศักด์ิดามุงม่ันอานหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ แมจะมีขอจํากัดไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนเทาคนอ่ืน 
หลังจากการสอบเสร็จ โรงเรียนประกาศผลการสอบ ปรากฏวา ศักด์ิดาสอบไดเปนอันดับหน่ึงของ
โรงเรียน และยังไดรับทุนการศึกษาของโรงเรียน เขาไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียนตอในโรงเรียนมัธยม
ประจําจังหวัดอีกดวย 
 วันรุงขึ้นคุณครูใหศักด์ิดาออกมาพูดแสดงความรูสึกที่ไดรับทุนการศกึษาและไดรับคัดเลือกเขา
เรียนตอในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัด  ศักด์ิดากลาวกับเพ่ือน ๆ และนอง ๆ วา  
 “ผมประสบความสําเร็จในครั้งน้ีเพราะผมมีความตั้งใจในการเรียน ไมเขาใจในวชิาใดก็ถามจาก
ผูรู คนควาจากหองสมุด ถึงแมจะพิการทางสายตาแตไมเคยทอแท หรือหมดกําลังใจ ถาทุกคนมีความ
ตั้งใจและเพียรพยายาม ก็จะประสบความสําเร็จเชนเดียวกับผม” เม่ือศักด์ิกลาวจบทุกคนรวมทั้งครูได
ปรบมือใหกําลังใจ 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความสําเร็จจะเกิดขึน้ไดตองมีความมานะ วิริยะ อุตสาหะ 

มีด 

มุง หมอ ยาใสแผล

หมอน ผาหม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  2   การรูจักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3  การกอไฟสําหรับปรุงอาหาร และการกางเต็นท         เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  กอไฟปรุงอาหารด่ืมรอน และปรุงอาหารงาย ๆ นอกสถานที่ได 
 1.2  รูจักเต็นท การกางเตน็ทแบบตาง ๆ และใชประโยชนจากเต็นทได 
 
2.  เน้ือหา  
 2.1  การกอไฟ 
 2.2  การปรุงเคร่ืองด่ืมรอน 
 2.3  การปรุงอาหารอยางงาย ๆ 
 2.4  เต็นทและการกางเต็นทแบบตาง ๆ  
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เตาประดิษฐ เตาแกส 
 3.3  อุปกรณเครื่องปรุง – เคร่ืองด่ืม 
 3.4  ฐานสาธติการกอไฟ ปรุงอาหาร และการกางเต็นท 
 3.5  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม  
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรือ เกม 
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) หมูลูกเสือเรียนรูจากฐานสาธิตและฝกปฎิบัติดังน้ี (จัดเตรียมลวงหนา) 

  - ฐานที่ 1  ชนิดของกองไฟแบบตาง ๆ 
  - ฐานที่ 2  การกอกองไฟและการดับไฟ 
  - ฐานที่ 3  การหุงขาว การปรุงอาหารและเครื่องด่ืมอยางงาย ๆ 

   (2) รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืรวมกันสรุปสิ่งที่เรียนรูจากฐานกิจกรรม 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือ เกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   หมูลูกเสือเรียนรูจากฐานสาธิตและฝกปฎิบัติ ดังน้ี  

- ฐานที่ 1  ชนิดของเต็นทแบบตาง ๆ และการดูแลรักษาเต็นท 
- ฐานที่ 2  การกางเต็นทและการรื้อเต็นท 

 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 - สังเกต การฝกปฏิบตัิและความใสใจของลูกเสือ 
 - ตรวจสอบการปฏิบัติ สาธติการกอไฟ การกางเต็นทแบบตางๆ 
  

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

  

 เพลง 
                       กบรอง ทองอืด ขาวดิบ 
 
   กบเอยทําไมจึงรอง ๆ   จําเปนตองรองเพราะวาทองมันปวด 
  ทองเอยทําไมจึงปวด ๆ   จําเปนตองปวดเพราะวาขาวมันดิบ 
  ขาวเอยทําไมจึงดิบ ๆ  จําเปนขาวดิบเพราะวาฟนมันเปยก 
  ฟนเอยทําไมจึงเปยก ๆ  ฟนจําตองเปยกเพราะวาฝนมันตก 
  ฝนเอยทําไมจึงตก ๆ   จําเปนตองตกเพราะกบมันรอง 

 
                                                    รวมกันทํางาน 

 

   งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แมใครละเลยทิ้งปลอย 
   มัวแตคอย  เฝาแตคอย  หวังคอยแตเถยีงโยนกอง 
   ไมมีเสร็จ  ไมมีเสร็จ รับรอง จําไวทุกคนตอง  
   ทํางานเราตองชวยกัน  ชวยกัน  ชวยกัน  ชวยกัน 
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เกม 
ครอบครัวสัตว 

 
1. อุปกรณ กระดาษเขียนชือ่สัตวใหครบจํานวนผูเลน เชน  
 - ครอบครัวที่ 1  ครอบครัวเสือ เขียนชื่อ พอเสือ แมเสือ ลูกชายเสือ ลูกสาวเสือ 
 - ครอบครัวที่ 2  ครอบครัวนก  เขียนชื่อ พอนก  แมนก  ลูกชายนก  ลูกสาวนก 
 - ครอบครัวที่ 3  ครอบครัว.................... 

ฯลฯ 
2. วิธีเลน 
 1.  จัดวางเกาอ้ีไวกลางสนามหาง ๆ กัน 
 2.  นําเอารายชื่อครอบครัวตาง ๆ มาคละกันทั้งหมด 
 3.  ลูกเสือมาจับฉลากบตัรชื่อแลวเก็บไวเปนความลบั หามบอกผูอ่ืนวาตนเองจับฉลาก 
ไดชื่ออะไร 
 4.  ผูกํากับลูกเสอืใหสัญญาณการเลน 
  1)  เม่ือผูกํากับลูกเสือใหสญัญาณการเลน ใหผูเลนทุกคนออกเสียงสัตวตามที่ตวัเอง 
จับฉลากได เพ่ือหาครอบครัวตนเอง 
  2)  เม่ือครอบครัวสตัวมารวมตัวกันไดครบตามฉลากชือ่ ใหน่ังลง 
 
การตัดสิน  -  ครอบครัวทีมี่สมาชิกครบถูกตองและน่ังลงกอนเปนหมูที่ชนะ 
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การกอไฟ 
ปนตองมีบริเ

อพุมไมไมนอ
ใหสะอาดเรยี
ใหญๆ สัก 3 
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องไฟ

หทอนไม
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บบกระโจม 

ลกูเสือโท  ชั้น

 
เวณที่ปลอดภ

อยกวา 3 เมต
ยบรอย อยาให
- 4 กอน มาเ

ไมที่ยนืตนตา
 เม่ือเผาไหม

ชาต ิเชน ใบ

ั้นประถมศึก

ภัย และตองมี

ตร ไมควรมีกิ
หมีใบไมแหง
เปนฐาน เก่ีย

ย หรอืขอนไ
จะมีควันนอย

บไมแหง เปลอื

กษาปที่ 5   

มีวัสดุที่จะใช 

ก่ิงไมอยูเหนือ
ง หญาแหง ห
ยวกับการกอไ

ไมที่มีขนาดเล็
ย เม่ือไดไมฝ
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อบริเวณ
หรือสิ่งที่
ไฟน้ีมี 

ลก็ เปน
นมาแลว

ญาแหง 
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และปรับ
การดับไ
พรมเขา
เหยียบไ
แลวกลบ
กองไฟม
เม่ือกอน
 
การปรุง
 
 
 
 
ชอนชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอ
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจ

การดับไฟ 
เม่ือลูกเสือหุ
บพ้ืนที่กลบถา
ไฟควรใชดิน
าไปหากลาง
ไมใหมีประกา
บรองรอยโดย
มาวางกลับเ
นกอกองไฟ 

งเครื่องดื่มร
1. การชงกา
   1.1 ตมนํ้า
   1.2 เทนํ้าร
   1.3 ตัก
แลวคนใหผง
   1.4 เติมน
   1.5 เติมนํ้า
   1.6 คนให
2. การตมนํ้
    2.1 ตมนํ้า
   2.2 ใสเปลื
   2.3 ใสนํ้าต
   2.4 ยกลง
 
อแนะ ใหเลอื
1. อาหาร อย
2. เครื่องด่ืม 

จัดกิจกรรม

หุงตมอาหารเ
านใหเรียบรอ
รวนหรือนํ้า 
งกองไฟจนไ
ายไฟเหลืออ
ยการเกลี่ยพ้ื
เขาที่เดิม ป

รอน 
าแฟ - เครื่อง
าใหเดือด 
รอนลงถวยก
ผงกาแฟหรื
งละลายใหหม
มขน นมสด 
้าตาล 
เขากัน 

นํ้ามะตูม 
าใหเดือด 
ลอืกมะตูมลงไ
ตาลทรายลงไ
ด่ืมได 

อกสอนเน้ือห
ยางนอย 1 อ
 อยางนอย 1

ลูกเสือสามั

สร็จแลว เลิก
อยเสียกอนจึง
คอยๆ พรม
ไฟดับ แลวใ
อยู หรือขุดหล
พ้ืนดินเอาหญ
ดรองรอยเสี

งดื่มบํารุงรา

กาแฟหรือถวย
อโอวัลติน ล
มด 
หรือครีมเทีย

ไป 2 - 3 ชิน้
ไป กะใหหวา

าที่เหมาะสม
ยาง 

1 อยาง 

ัญเสรมิสราง

 

กใชไฟตองดั
งออกจากที่น้ั
รอบๆ กอน 
ชไมทุบหรือ
ลุมกลบเสีย 
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สียใหเหมือน

างกาย 
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งไปประมาณ

ยม 

น 
านตามที่ชอบ

กับสภาพทอ

งทักษะชีวติ

ับไฟ 
น้ันได 
 แลว
อเทา
เสร็จ
นกอ
นเดิม

ณ 1-2 

บ 

องถิ่นของลูกเ

อุปกร

 ลูกเสือโท  

เสือของตน ดั

รณบางอยางใ

ชั้นประถมศึ

ดังนี้ 

ในการปรุงเครื

ศกึษาปที ่5  

ร่ืองดื่มรอน 
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ปองกันข

 
ดีประมา

 

 
ระดับขา
แนน เอีย
ดงจนขา

 

ดกิจกรรมลกู

งอาหารอยา
1. การหุงข
อน เพ่ือใชเปน
กันมากไดแก

 ก .  หุงข
นใชกันทั่วไป
สูญหายไปห
อยูในน้ําซ่ึงถู
าวไวด่ืมตางน

 ข. หุงขา
 วิตามิน โปร

 ค. น่ึงขา

 ง. หลาม

(1) การหุงข

 1. ตวงข
ละอองตางๆ 
ปหมด) 

 2. ตวงน
ะทําใหขาวสุก

 3. นําหม
ขาวไหม ถาเ

 4. พอขา
าณ 20-25 นา

(2) การหุงข
ว ตมนํ้าจนเ
ยงหมอรินน้ํา
าวสุก  

กเสือสามัญ

างงายๆ 
ขาว หมายถึง
นอาหาร การ
ก 

ขาวเช็ด นํ้า  
ป แตการหุงข
หมด เพราะสิ
กรินทิ้งไปห
นํ้า 

าวไมเช็ดนํ้า 
รตีน ไมสูญหา

าว เปนการหุ

มขาว เปนการ

ขาวไมเช็ดนํ้า

ขาวใสภาชนะ
 ออกจากขาว

นํ้าสะอาดใสห
กๆ ดิบๆ  

มอขึ้นตั้งบนเ
ปนขาวใหมๆ

าวเดือด เปด
าที ขาวจะสกุ

ขาวเช็ดนํ้า ถ
ดือด เปดฝาค
าขาวออกจนแ

ญเสรมิสรางทั

ง การทําขาว
รหุงขาวใหสุ

 เปนแบบท
ขาวเช็ดนํ้าทํา
สิ่งที่มีประโย
มด แตก็แกไ

เปนวิธีหุงขา
ายไปไหน น

งขาวใหสุกวิ

รหุงขาวใหสุก

้า ปฏิบัติดังน้ี

ะที่จะหุง (เชน
ว แลวรินน้ําทิ

หมอ โดยถือห

ตาไฟ ปดฝา
ๆ ตองหม่ันค

ฝาใชทัพพีค
ก (ถาเปนขาว

ถาหุงขาวเช็ด
คน สังเกตดูว
แหง เปดฝาเ

ทกัษะชีวติ ลู

 

วใหสุกดวย
กมี 2 วิธี 

ทั่ วๆ  ไปที่
าใหแรธาตุ
ยชนเหลาน้ี
ไขโดยการ

าวไมรินน้ําขา
อกจากน้ันยงั

ธีหน่ึง โดยใช

กวิธีหน่ึง โดย

น้ี 

น หมออะลูมิ
ทิ้ง (ไมควรซา

หลักขาว 1 ส

าใหสนิท ตั้งไ
นบอยๆ (กา

น พอนํ้างวด
วใหมใหใสนํ้า

ดนํ้า เวลาหุง
วาขาวบานมี
ช็ดนํ้าขาว แ

ลกูเสือโท  ชั้น

าวทิ้ง ทําใหข
งมีวิธีอ่ืนๆ ที่

ชไอน้ํา 

ยใชความรอน

มิเนียม หมอดิ
าวขาวหลาย

สวน ตอนํ้า 2

ไวประมาณ 5
รใชไฟตองแ

ดลงบางตักไฟ
าทวมขาวขึน้

ใสนํ้ามาก ให
มีไตเล็กนอยก็
ลวปดฝา  (เ

ั้นประถมศึก

ขาวที่หุงมีคุณ
ทําขาวใหสกุ

นจากการแผ

ดิน) แลวซาว
หน จะทําให

2 หรือ 2 ½ 

5 นาที เปดฝ
รงมิฉะนั้นขา

ฟออกเสียบา
นมาประมาณ 

หระดับน้ําทว
ก็ยกลง ปดฝา
อาถานออกเ

กษาปที่ 5   

ณคาอาหารสู
กได เชน 

รังสีความรอ

วขาวดวยน้ํา
สวนดีของขา

 สวน แตอย

าใชทัพพีหรื
าวจะแฉะ) 

ง ปดฝาไวให
 2 เซนติเมตร

วมขาวครึ่งตอ
าหมอ เอาไม
สียบาง)   ยก
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สูง เพราะ

น 

 1 คร้ัง 
าวละลาย

ยาใหนอย

อพายคน 

หขาวระอุ
ร) 

อคร่ึงของ
มขัดฝาให
กหมอขึ้น
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เคลือบ ฯ
นํ้า 2 ส
เดือด น่ึง
 
คร่ึงหวด
หวดตรง
ขางลางขึ
หวด ก็ค
น่ึงขาวเห
 

เอาขาวใ
ภาชนะใ
 
 
 
 
ชั่วโมง 
 
มะพราว
 
เปนขาห
รอนจาก
ใหไดรับ
ตอการรั
 

คูมือการจ

(3) การน่ึงข
 1. การนึ
ฯลฯ ใหมีปรมิ
สวน (ใสนํ้าทว
งประมาณ 30
 2. การนึ
ด (อยาใหมาก
งปากหมอปอ
ขึ้นขางบนๆ 
ควรใชผาเตี่ยว
หนียว กอนนึ
 3. น่ึงขา

ใสภาชนะหรื
ใสขาวไปตั้งใน

(4) การหลา
 1. เอาไม
 2. ซาวข

 3. กรอก
อุดปากกระบ
 4. ขุดเต

หยางตั้งไวหัว
กไฟที่กอไวตร
ความรอนจา
ับประทาน 

จัดกิจกรรม

ขาว มีหลายวิ
น่ึงดวยลังถึง 
มาณขาวครึ่ง
วมขาวครึ่งต
0 นาที ขาวจ
น่ึงขาวดวยห
ก) แลวปดฝ
องกันไมใหไอ
 ลงขางลางสั
วชุบน้ําพันรอ
น่ึงควรเอาขาว
าวดวยหมอห

อชามประมา
นกระทะนํ้าเดื

ามขาว มีวิธที
มไผสดตัดเป
ขาวดวยน้ํา 1

กขาวลงในกร
บอก ใหมีชอง
าราง กอไฟใ
ทายของตนก
รงกลางแผรัง
ากกองไฟโด

ลูกเสือสามั

วธิี คือ 
 ซาวขาวแล
หน่ึงของภาช
อคร่ึง) แลวย
จะสุกระอุดี (ถ
วดดินปนหรื
าหวด เอาหว
อนํ้าออก เม่ือ
สักคร้ัง) เพ่ือท
อบเหมือนกน
วซาวและแช
หรือกระทะ ห ื

าณ  หรือ 
ดือด แลวเอา

ทําดังนี้ 
นปลอง เปดช
1 ครั้ง เพ่ือล

ระบอกไมไผ 
งวางตรงปาก
ในเตารางใหเ
กลวย (ใชทอ
งสีไปถูกกระ
ยทั่วถึง เม่ือข

วิธี

ัญเสรมิสราง

 

วบรรจุในภา
ชนะ แลวตักน
ยกเอาภาชนะ
ถาตองการขา
รอหวดสานดว
วดตั้งบนหม
อน่ึงไปไดปร
ทําใหขาวหลว
นหวด น่ึงประ
นํ้าไวประมาณ
รือภาชนะหุง

 ของชาม ใ
าฝาครอบปดไ

ชองขางบนไว
ลางสิ่งสกปรก

 เติมน้ําใหทว
กกระบอกไวพ
เชื้อเพลิงเผา
อนเหล็กก็ได)
บอกไมไผที่ว
ขาวสุกแลวป

  
 
 
 
 
 การทําขาวหล

งทักษะชีวติ

าชนะ เชน ขั
นํ้าใสตามสวน
ะบรรจุขาววา
าวแฉะใหใสนํ้
วยไมไผ ซาว
อนํ้าเดือด ใช
ระมาณ 15 
วมตัวใหไอนํ้
ะมาณ 30-45
ณ 3 ชั่วโมง 
งตม เอาน้ําใส

สนํ้าครึ่งตอค
ไวประมาณ 3

วเพ่ือใชบรรจ
กและละอองต

วมประมาณค
พอสมควร เพื
ไหมเปนถาน
) เอากระบอก
วางพิงไวกับ
ปอกผิวกระบ

ลาม 

 ลูกเสือโท  

ขันอะลูมิเนีย
นโดยปริมาต
างเรียงในลังถึ
นํ้าลงไปใหทว
วขาวแลวบรร
ชไฟแรง เอา
นาทีแลวใช

น้าผานไปไดทั
5 นาที ขาวจ
จึงใสหวด 
สหมอหรือกร

ครึ่ง (ขาว 1 
30-40 นาที ข

จุขาว 
ตางๆ แลวแช

ครึ่งนิ้ว แลวเ
พ่ือใหนํ้าเดือด
นอยางดี เอา
กไมไผพิงไวก
ตนกลวย หมั
อกไมไผที่เก

ชั้นประถมศึ

ม หรือถวยก
ตร คือ ขาว 1 
ถึง ใชไฟแรง
วมขาวมากสกั
รจุลงในหวด
ผาเตี่ยวชุบน

ชพายคนขาว
ทั่วหวด ตรงร
จะสุก การนึ่ง

ระทะตมใหเดื

สวน นํ้า 2 ส
ขาวจะสุก 

ชนํ้าไวประมา

อาใบตองแห
ดได 
ตนกลวยเสีย
กับตนกลวย 
ม่ันกลับกระบ
กรียมออก เพ่ื

ศกึษาปที ่5  

กระเบ้ือง
 สวน ตอ 
ตมจนน้ํา
กหนอย) 
ประมาณ
นํ้าพันกน
 (คุยขาว
รอบๆ ฝา
ขาวนิยม

ดือด แลว

สวน) เอา

าณ    3 

หงหอกาบ

ยบขางทํา
 ใหความ
บอกไมไผ
พ่ือสะดวก

  



คูมือการจัด

 
ไดมากแ
และเกลือ
 
 
แหงใชทํ
 
คุณภาพ
นํ้าแกง 
ในทางอ
ใสเน้ือสัต
ไปดวยเพ
ทําใหเน้ื
เม่ือเปอ
เปรี้ยว เ
 
ตะแกรง
ถูกความ
 
อาจใชใ
เน้ือสัตว
เอากอน
จากกอง
ออก จะไ
 
หมายเห
การอบป
แดงใสล
ถานไฟแ
 
บนเตาไ
เน้ือสัตว
เน้ือสัตว
ใชไฟแร

ดกิจกรรมลกู

2. การทํากับ
และอรอย แล
อแร จัดเปนข
อาหารพวกผั
อาหารพวกเ

ทาํใหสกุดวยก
(1) การตม
พอาหารไดดีก
 การตมแกง
าหารไมใหสู
ัตวลงไปตม 
พ่ือดับกลิ่นค
้อเหนียว แต
อยตามตองก
ค็ม หวาน ตา
(2) การปง เป
ตั้งอังไฟที่เป
มรอนโดยทั่ว
(3) การอบป
ใบไมสด เชน
วใหมิดและห
นถานวางทับ
งไฟ แกใบต
ไดอาหารที่ส

หตุ  ใบไมที่ใ
ปงในหลุม โ
งกนหลุมกอ
และดินออก (
(4) การน่ึง เป
ฟ เอาตะแกร
ถูกนํ้า ปดภา
สุก หรือจะใช
งตมจนเดือด

กเสือสามัญ

บขาว กับขา
ละทําใหคุณค
ของแหงหรือข
ผัก อาจประก
น้ือสัตว อาจ
การปง หรืออ
มแกง  เปนวิ
กวาวิธีอ่ืนๆ 
งควรใชเน้ือส
สูญเปลา ควร
ถามีกลิ่นคาว
าว พอเน้ือสกุ
ถาตองการใ
การแลวจึงย
ามตองการ) 
ปนวิธีการทาํ
ปนถานแดง ค
ๆ จนสุกทั่วกั
ปง  เนื้อสัตวบ
น ใบตองหรื
นาพอสมคว

บขางบน คะเ
องหรือใบไม
ะอาด รับประ

ใชหออาจใชใ
โดยใชดินเหนี
น จึงเอาถาน

(การอบปงดว
ปนการทําอา
รงวางในภาช
าชนะใหสนิท
ชภาชนะอ่ืนใ
ด คะเนวาไอน

ญเสรมิสรางทั

าวเปนสิ่งที่เรา
คาทางอากหา
ของเปนน้ํามี
กอบเปนอาหา
ประกอบไดห
อบปงก็ได (ใช
วิธีประกอบ
เพราะเกลือ
สด เพ่ือเปน
รตมน้ําใหเดือ
วจัดควรใสตะ
กใหรีบยกลง
ใหเนื้อเปอยก็
ยกลง (กอน

าใหเนื้อสัตวสุ
คอยหม่ันพลิก
กันก็เอาออกใ
บางชนิด เชน
รือใชดินเหนี
วร แลวนําไป
เนวาอาหารส
มออก ถาเป
ะทานไดทันที

ใบจาก ใบหม
นียวหรือใบไม
นไฟวางทับห
วยดินเหนียว
าหารสุกดวยไ
ชนะเหนอืนํ้า 
ใชไฟแรงๆ ต
สอาหารหรอื
นํ้ารอนทําใหอ

ทกัษะชีวติ ลู

 

าใชรับประทา
ารเพ่ิมขึ้น กั
รสตางๆ ตาม
ารไดหลายอ
หลายอยาง เช
ชไฟออนๆ) ห
อาหารที่ ดีรั
แรจะละลาย
นการรักษาคุ
อดเสียกอนแ
ะไคร ใบมะก
 ไมควรตมน
ก็เคี่ยวตอไปน
ยกลงควรป

สกุ โดยตั้งขา
กกลับเนื้อไป
ใสจาน 
น ปลาชอน ลู
นียวหอ หรือ
ปวางลงบนก
สุกดีแลวก็นํา
นดินก็กะเทา
ท ี

มากก็ได การ
มหอหุมเนื้อสั
หออาหาร แล
 เปนวิธีทําให
ไอนํ้า โดยกา
นําอาหารหรื
ตมจนนํ้าเดือ
อกอนเน้ือ เอา
อาหารหรือเนื

ลกูเสือโท  ชั้น

านพรอมขาว
ับขาวปรุงจา
มใจชอบ 
ยาง เชน ผัด
ชน ตม แกง 
หรือใชตมแกง
รักษา
อยูใน
คุณคา
แลวจึง
กรูดลง
นานจะ
นานๆ 
รุงรส 

หยางเอาตะแ
ปมาให

ลูกเสือ
อพอก
องไฟ 
าออก
าะดิน

รหอตองหอห
สัตวหลายชั้น
ลวเอาดินปด
หอาหารสุกข
ารเอาน้ําใสภา
รอืเนื้อสัตววา
ดเปนไอ ควา
าไปตั้งในภาช
น้ือสัตวสุกจึงย

ั้นประถมศึก

ว เพ่ือทําใหก
ากอาหารพว

 ยํา ตมเปนแ
ทอด ยาง ปง
งเม่ือตองการ

แกรงเหล็กวา

หลายๆ ครั้ง
นหนาพอสมค
ขางบน คะเ
องชาวยิปซี) 
าชนะ เชน ก
งบนตะแกรง
ามรอนของนํ้
ชนะใสนํ้าตั้งบ
ยกลง 

กษาปที่ 5   

การรับประทา
กผัก เนื้อสัต

แกงตางๆ 
ง หรือน่ึง เนื้
รอาหารนํ้า 

าง เอาเนื้อสตั

เพ่ือไมใหเนื้
ควร เอากอนถ
นวาอาหารสุ
 
ระทะ พอสม
ง อยาใหอาห
นํ้าจะทําใหอา
บนไฟ ปดฝา
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านอาหาร
ตว ไขมัน 

้อสัตว

ตววางบน

้อไหมไฟ 
ถานที่สุก
สุกก็เกลี่ย

ควรตั้ง
ารหรือ
หารและ
าใหสนิท 
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ตั้งบนเต
กระทะจ
รักษาคุณ
 
การใชนํ้
เตาไฟที
นําอาหา
ใสลงไป
กัน แลว
กรอบต
และนุมใ
ตองคอย
 
ใหเน้ืออั
กับควัน 
 

คูมือการจ

(5) การตุน เ
ตาไฟเอาฝาป
จะทําใหอาห
ณคาของอาห
(6) การทอด

นํ้ามันเดือด โ
ที่ใชไฟแรงพ
ารหรือกอนเน้ื
ทอด หม่ันค
จึงตักขึ้นจาก
องห่ันเนื้อเป
ใหห่ันชิ้นหน
ยดูนํ้ามันใหพ
(7) การยาง 
ังเปลวไฟออ
 คอยหม่ันพลิ

จัดกิจกรรม

เอาใสหมอเล็
ด หมอใหญห

หารในหมอเล็
หารไวมากทีสุ่
ด คือ การทํา
ดยเอาน้ํามัน
อสมควร เม่ื
น้ือที่ตัดแลเปน
อยกลับใหเน้ื
กกระทะลงใส
ปนชิ้นบางๆ 
นาๆ ใชนํ้ามั
พอดีๆ) 
 เปนการทําเ
นๆ ที่รมดวย
ลกิกลับใหไดร
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การกางเต็นท 
 เต็นทที่นิยมนําไปอยูคายพักแรมมี 3 ชนิด  
 1. เต็นทอํานวยการ มีขนาดใหญ ใชเปนที่ประชุม 
 2. เต็นทหมู ใชเปนที่พักสําหรับลูกเสือทัง้หมู 
 3. เต็นทบุคคล สําหรับลูกเสือ 2 คน ที่นิยมใชมี 2 ชนิด ไดแก เต็นทกระแบะหรอืเต็นท 5 ชาย 
และเต็นทสําเร็จรูป 
 
เต็นทกระแบะ หรือเตน็ท 5 ชาย  
 เหมาะสําหรับลูกเสือ 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใชพ้ืนที่กางเต็นทไมกวางมาก 
และวธิีกางเตน็ทไมยุงยาก มีลูกเสือชวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทได  
สวนประกอบของเต็นท 5 ชาย มีดังน้ี 
 1. ผาเต็นท 2 ผืน 
 2. เสาเต็นท 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ทอน ( 3 ทอนตอกันเปน 1 ชุดหรือ 1 เสา ) 
 3. สมอบก 10 ตัว ( หัวทาย 2 ตัว ชายดานลางดานละ 3  ตัว ประตูหนา 1 ตัว และหลัง 1 ตัว ) 
 4. เชือกยึดสมอบก 10 เสน (เชือกยาวใชร้ังหัวทายเตน็ท 2 เสน เชอืกส้ันใชยึดชายเต็นท 6 เสน 
    และประตูหนา - หลัง 2 เสน ) 
 
การกางเต็นท 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ติดกระดุมผาเต็นททั้ง  2  ผืนเขาดวยกัน ดานที่ตดิกระดุมเปนดานสันของหลังคา รูตาไกที่
ซอนกันและอยูถัดจากระดุมจะเปนที่ยึดเสาทั้ง 2 เสา สวนดานที่มีรูตาไกดานละ 3 รู จะเปนชายดานลาง 
 2. นําเสาชุดที่ 1 (ตอ 3 ทอนเขาดวยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท ใหคนที่ 1 จับไว  
 3. ใหคนที่ 2 ใชเชือกยาว 1 เสนนํามายึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกดานหนา (ผูกดวย
เง่ือนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม หรือผูกร้ัง) แลวจึงใชเชือกส้ัน 2 เสนยึดชายเต็นทเขากับสมอบก เพ่ือให
เต็นทกางออกเปนรูปหนาจ่ัว (ผูกดวยเง่ือนปมตาไก)  
 4. ใหคนที่ 2 เดินออมไปอีกดานหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเขากับรูหลังคาเต็นทอีกดานหนึ่งแลวจับ
เสาไว ใหคนที่ 1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แลวนําเชือกยาวเสนที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ดานหลัง (ผูกดวยเง่ือนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม หรือผูกร้ัง)  
 5. ใหคนที่ 2 ปลอยมือจากเสาที่ 2 ได เตน็ทจะไมลม และทั้ง 2 คนชวยกันใชเชือกยึดชายเต็นท
จุดที่เหลือเขากับสมอบก แลวปรบัความตึงหยอนของเต็นทใหเรยีบรอย 
 
การร้ือเต็นท 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 
 1. แกเชือกที่ร้ังเสาหัวทายกับสมอบกออก เต็นทจะลมลงทันที 
 2. ถอนเสาเตน็ทออกเปน 6 ทอน นํามารวมกันไว 
 3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไวที่ใกล ๆ กับเสาเต็นท 
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 4. แกเชือกและเก็บเชือกใหเรียบรอย (เชือกส้ัน 8 เสน เชือกยาว 2 เสน รวม 10 เสน) นําไปรวม
ไวใกล ๆ กองสมอบก 
 5. แกะกระดุมเต็นทเพ่ือแยกผาเต็นทออกเปน  2  ผืน 
 6. ทําความสะอาดอุปกรณและเก็บพับผาเต็นทใหเรยีบรอย 
 7. นําผาเต็นทและอุปกรณเก็บรวมไวในที่เดียวกัน 
เต็นทสําเร็จรูป 
 ใชเปนที่พักสําหรับลูกเสือทั้งหมู (1 หมู) มีขนาดใหญกวา และนํ้าหนักมากกวาเต็นทกระแบะ 
แตยังสามารถพกพาไปไดสะดวก พ้ืนที่ที่ใชกางเต็นทมีบริเวณกวางพอสมควร วิธีกางเต็นทไมยุงยาก มี
ลูกเสือชวยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทได เต็นทสําเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน บาง
แบบคลายเต็นทกระแบะ  
สวนประกอบของเต็นทสําเร็จรูป มีดังน้ี 
 1. ผาเต็นท 1 ชุด 
 2. เสาเต็นท 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกันเปน 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
 3. สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพ้ืน 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ทาย 1 ตัว) 
 4. เชือกยึดสมอบก 8 เสน ทุกเสนมัดติดกับแผนเหล็กสําหรับปรับความตึงหยอนของเชือก โดย
เชือกส้ัน 6 เสนใชยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เสนใชร้ังหัวทายเต็นท  
 วิธีกางเต็นทสําเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ยึดพ้ืนของเต็นททั้ง 4 มุมดวยสมอบก 4 ตัว 
 2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตอ 3 ทอนเขาดวยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท ใหคนที่ 1 จับไว 
 3. ใหคนที่ 2 ใชเชือกยาว 1 เสน ยึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกดานหนา (โดย ผูกดวย
เง่ือนตะกรุดเบ็ด หรือเง่ือนกระหวัดไม ไมตองใชเง่ือนผูร้ังเพราะมีแผนปรับความตึงอยูแลว) แลวใชเชือก
สั้น 2 เสน ยึดชายเต็นทเขากับสมอบก ใหเต็นทกางออกเปนรูปหนาจ่ัว 
 4. ใหคนที่ 2 เดินออมไปอีกดานหน่ึง ตอเสาที่ 2 เสียบเขากับรูหลังคาเต็นทอีกดานหน่ึงแลวจับ
เสาไว ใหคนที่ 1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แลวนําเชือกยาวเสนที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ดานหลัง 
 5. ใหคนที่ 2 ปลอยมือจากเสาที่ 2 ได เตน็ทจะไมลม ทั้งสองคนชวยกันใชเชือกยดึชายหลังคา
เต็นท ( จุดที่เหลือ ) ใหเขากับสมอบกแลวปรับความตงึหยอนของเต็นทใหเรียบรอย 
 วิธีร้ือเต็นทสําเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. แกเชือกที่ร้ังเสาหัวทายกับสมอบกออก เต็นทจะลมลงทันที 
 2. ถอนเสาเตน็ทออกเปน 6 ทอน นํามารวมกันไว 
 3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไวที่ใกล ๆ กับเสาเต็นท 
 4. เก็บเชือกและแผนปรับความตึงใหเรียบรอย (เชือกส้ัน 6 เสน เชือกยาว 2 เสน แผนปรับ
ความตึง 8 อัน) นําไปรวมไวใกล ๆ กองสมอบก 
 5. ทําความสะอาดอุปกรณทุกชิ้น แลวนําไปเก็บ 
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การเลือกสถานที่ตั้งคายและกางเต็นท 
 ตองทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหลงนํ้า และเสนทางคมนาคม เพ่ือปองกันปญหา
ตาง ๆ ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังน้ี 
 1. เปนพ้ืนที่โลงกวาง เหมาะสําหรับการตัง้คายและจัดกิจกรรม 
 2. พ้ืนดินบริเวณที่ตั้งคายควรเปนดินปนทราย พ้ืนเปนที่เรียบ ไมมีนํ้าขัง 
 3. อยูใกลแหลงนํ้าสะอาด ปลอดภัย 
 4. อยูหางจากตนไมใหญ เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดจากก่ิงไมหลนลงมาทับ 
 5. ทิศทางของลมเพ่ือใชพิจารณาในการตัง้เต็นทที่พัก 
 6. สามารถหาเชื้อไฟ เชน ฟน เศษไม สาํหรับหุงตมไดสะดวก 
 7. การคมนาคมสะดวก ใกลกับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกลกับสถานีตํารวจ 
 8. ไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่กอนจะตั้งคายพักแรม 
 
ขอควรระวงัในการกางเต็นท 
 1. เม่ือตองการกางเต็นทหลายหลังเปนแนวเดียวกัน ควรเล็งใหสมอบกตวัที่อยูดานหนาสุดและ
เสาตนแรกของทุกเต็นทอยูในแนวเดียวกนั  
 2. การกางเต็นทแตละหลังใหเล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตวัหลังทั้ง 4 จุด 
ใหอยูในแนวเดียวกัน  
 3. เสาทุกตนที่ยึดเต็นทจะตองตั้งฉากกับพ้ืนเสมอหลงัคา  
 4. เต็นทตองไมมีรอยยน สมอบกดานขางของเต็นทแตละหลังตองเรียงกันอยางเปนระเบียบ ถา
เต็นทตึงไปอาจจะขาดได หรือถาหยอนเกินไปก็จะกันฝนไมได ซ่ึงจะเปนสาเหตุทําใหนํ้าซึมไดงาย และ
ถาลมพัดแรงอาจทําใหเต็นทขาดได 
 5. การผูกเต็นทควรใชเง่ือนผูกร้ัง เพราะสามารถปรับใหตึงหยอนไดตามตองการ 
การดูแลรักษาเต็นท  
 การดูแลรักษาเต็นทใหมีอายุการใชงานทีย่าวนาน  
 1. ฝกกางเต็นทใหถูกวิธี เพราะการกางเตน็ทไมถูกวธิ ีอาจทําใหอุปกรณบางชิ้นเกิดความ
เสียหายได เชน ใสเสาเต็นทผิดอันทําใหเกิดความเสียหายเวลางอเสาเขากับเต็นท เปนตน 
 2. อยาเก็บเตน็ทขณะเปยกถาไมจําเปน เพราะจะทําใหเกิดกลิ่นอับ ควรจะนําเต็นทมาผึ่งลมให
แหงกอนและนําเศษส่ิงสกปรกออกจากเต็นทกอนปดซิปใหเรียบรอย 
 3. ไมควรใชสารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท เพราะสารเคมีจะทาํลายสารที่เคลือบเต็นทไว
ควรใชแคผาชบุนํ้าเช็ดก็พอ หามใชแปรงขดัเพราะแปรงจะทําใหสารเคลือบหลุดออกเชนกัน 
 4. ใชผาพลาสติกปรูองพ้ืนกอนกางเต็นท เพ่ือชวยปกปองตัวเต็นทจากหินและก่ิงไมที่แหลมคม
ซ่ึงอาจจะทําใหพ้ืนเต็นทเกิดความเสียหายได และนอกจากนี้ยังชวยลดเวลาในการทําความสะอาดเพราะ
เหลือแคทําความสะอาดผาปูรองพ้ืนเทาน้ัน 
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 5. ใชสมอบกปกเต็นท บางคนอาจคิดวาไมจําเปนเพราะเต็นทสามารถทรงตวัอยูไดเอง แตเม่ือมี
ลมแรง ๆ เตน็ทอาจพลิกทาํใหเกิดความเสียหายได ในชวงที่กางเตน็ทและเกิดมีลมแรงควรนําสัมภาระ
เก็บไวในเต็นทแลวปกสมอบกยึดไว จะชวยปองกันเตน็ทพลิกจากแรงลมได 
 6. ใชอุปกรณซอมแซมเต็นทเม่ือเต็นทเกิดความเสียหาย เชน ผนังเตน็ทมีรอยฉีกขาดควรใช
พวกผาเทปปดรอยขาดนั้นไว มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณซอมแซมเต็นทสามารถหา
ซ้ือไดตามรานอุปกรณแคมปปงทั่วไป 
 
  เร่ืองที่เปนประโยชน  

  ทองกับตัว 
 คร้ังหน่ึงสวนตาง ๆ ของรางกายพูดได เชน มือ ปากและฟน  วันหนึง่สวนตาง ๆของรางกาย
เกิดถกเถียงกนัขึ้น เพราะ มือ ปากและฟน ตางก็ตอวาใหทองวา ทองไมไดทําอะไรเลยอยูเฉย ๆ คอยแต
จะกินและอ่ิมเทาน้ัน  มือ ตีน ตองทํางานตาง ๆ อยางเหน็ดเหนื่อย  ปากกับฟนก็ตองเค้ียวอาหารเพ่ือจะ
ใหทองอ่ิม  คิดวาเจาทองนี่เอาเปรียบ 
 สวนตาง ๆ ในรางกายอ่ืน ๆ ก็ประทวงพากันน่ิงเฉยไมทํางาน  มือก็ไมหยิบอาหาร / ขนม  
ใสปาก  ปากก็ไมอมอาหารไวและฟนก็ไมเคี้ยว  โดยหวังวาจะแกลงทรมาณใหทองอดอยาก  ในไมชา
รางกายของคนผูน้ันก็ซูบผอมไป  สวนคนที่คบคิดกันแกลงทองก็พากันออนเพลีย กระวนกระวายไปตาม
กัน  จึงไดรูสํานึกวาตวัผิด เพราะรางกายทุก ๆ สวนตองอาศัยกัน จะแยกกันไมได ถาแยกเสียแลวก็จะ
ลําบากกันทั้งหมด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  กิจการงานใดที่ตองชวยกันทําหลายคนและหากคนเหลาน้ันแกงแยง ไมปรองดอง 
        ชวยเหลือกันก็จะเสียประโยชนดวยกนัทุกคน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  2    การรูจักดูแลตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4   อาหารปลอดภัย           เวลา     1     ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารพิษในอาหารที่เกิดจากการใชนํ้ามันทอดซํ้า 

 
2. เน้ือหา   
 ผลกระทบตอสุขภาพของผูรับประทานอาหารที่ทอดจากนํ้ามันทอดซํ้า 

 
3. ส่ือการเรียนรู  
 3.1 แผนภูมิเพลง  เกม    
 3.2 ใบความรู เรื่อง อันตรายจากน้ํามันทอดซํ้า, เรื่อง สารพิษในอาหาร 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

 
4. กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
       1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนา เก่ียวกับอาหารทอดน้ํามัน และแจกใบความรู  
   เรื่อง “อันตรายจากน้ํามันทอดซํ้า” ใหลูกเสือแตละหมูไดศึกษา  
       2) มอบหมายใหหมูลูกเสือวางแผนออกสํารวจแบบเงียบ ๆ ตามหาบเร แผงลอย  
   รานขายอาหารที่ขายของทอด (เชน กลวยแขก มันทอด ไกทอด ปาทองโก แมลงทอด  
   ขนมทองพลุ เฟรนซฟรายส ลูกชิ้นทอด ไสกรอกทอด ฯลฯ)  หมูละ 5 แหง วานํ้ามันที่
   ใชทอดของแตละรานมีลักษณะอยางไรบาง และสงตวัแทนรายงานในกองลูกเสือดังน้ี 
   (1) ไดขอคิดอะไรจากการทาํกิจกรรม 
   (2) จะนําไปใชในชวีิตประจําวันอยางไร  
  3) ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือชวยกันสรุป 
         4.4 ผูกํากับลกูเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกตความตัง้ใจในการทํากิจกรรม การมีสวนรวมคิดวิเคราะหและนําเสนอผลงาน  
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคและตระหนักรูถึงอันตรายจากน้ํามันทอดซํ้า 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  4 

 

 เพลง 
อาหารดี 

อาหารดี มีประโยชน คือ ผักสด เน้ือหมู ปู ปลา 
เปด ไก ไข นม ผลไม นานา 

ลวนมีคุณคา ตอรางกายของเรา (ซํ้า) 
 
 

เกม 
หนูกับแมว 

วิธีเลน  ใหกองลูกเสือยืนจับมือกันเปนวงกลมไว เลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งเปนแมวอยูในวงกลม     
อีกคนหน่ึงเปนหนูอยูนอกวงกลม เริ่มเลนโดยแมวตองพยายามออกจากวงกลมใหไดเพ่ือจับหนู ลูกเสือที่
ทําวงกลมตองพยายามเกาะมือกันไวใหแนน  และปองกันไมใหแมวออกมา 
 เม่ือแมวสามารถออกจากวงกลมและจับหนูได  ก็เปลี่ยนลูกเสือที่เปนแมวและหนใูหม 
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ใบความรู 

อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา 
 

 นํ้ามันทอดซํ้า คือ นํ้ามันที่ใชทอดอาหารตอเน่ืองหลายคร้ัง หากไปดูตามตลาดที่ขายของทอด เชน 
ปาทองโก ไกทอด กลวยแขก แมลงทอด ฯลฯ จะเห็นวานํ้ามันที่ใชทอดซํ้ามีสีดํา บางทีอาหารที่ซ้ือมาก็มี
คราบน้ํามันสีดําเปอนอยู สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดสํารวจตัวอยางนํ้ามันที่ใชทอดจากราน
แผงลอยรถเข็น รานอาหารจานดวน และโรงงานอุตสาหกรรมบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป พบมีนํ้ามันทอดซํ้าที่เสื่อม
คุณภาพและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพถึงรอยละ 13 นํ้ามันสวนใหญจะเกิดการเสื่อมสภาพได จากการ
ที่ไดรับความรอนสูงมากๆ  การเก็บไวนานๆ มีความชื้นสูง ถูกแสงแดด มีสารปนเปอน และเกิดปฏิกิริยา
เคมีกับออกซิเจน จะมีผลทําใหไขมันน้ันมีสีดํา เหม็นหืน จุดเกิดควันต่ํา มีฟองและเหนียวหนืดขึ้น        
หากนํ้ามันนั้นมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงมากเทาใด ก็จะเส่ือมสภาพเร็วขึ้นเทาน้ัน 
 
ผลกระทบตอสุขภาพของนํ้ามันทอดซ้ํา 
 นํ้ามันที่ผานการทอดอาหารซํ้าหลายคร้ัง จะมีคุณคาทางโภชนาการลดลง จากการทดลองใหหนู
กิน จะพบวาทําใหการเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญเพราะไขมันไปสะสม  นอกจากนี้ยังมี
โอกาสเกิดอนุมูลอิสระในเลือดมากขึ้น ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดได     
ไอระเหยจากน้ํามันทอดอาหาร เม่ือสูดดมเปนระยะเวลานาน ก็อาจมีอันตรายตอสุขภาพได เพราะมีการ
พบความสัมพันธระหวางโรคมะเร็งปอด กับการสูดไอระเหยจากการผัดหรือทอดอาหารของผูหญิงจีน
และไตหวันที่ไมไดสูบบุหร่ี และพบวามีสารกอกลายพันธุในไอระเหยของน้ํามันทอดอาหาร  ทั้งยังเปน
สารที่กอใหเกิดเน้ืองอกในตับและปอด และกอมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนูทดลอง นอกจากน้ียังพบกลุม
สารกอมะเร็งในน้ํามันทอดซํ้า อีกหลายชนิด ตัวอยางเชน สาร Malonedehyde (MDA) ทําใหเกิดมะเร็ง
ผิวหนังในหนูทดลอง การเจริญเติบโตผิดปกติ ลําไสทํางานผิดปกติ ตับและไตโต โลหิตจาง วิตามินอีใน
เลือดและตับของหนูทดลองลดลง สาร 4-hydroxy-2-noenol (HNE) มีพิษตอเซล และกอใหเกิดการกลาย
พันธุไดเชนกัน  
 
ขอแนะนําในการเลือกซื้ออาหารบริโภค 
 ควรหลีกเลี่ยงไมซ้ืออาหารทอดจากรานคาที่ใชนํ้ามันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวสีดําคล้ํา ฟองมาก 
เหม็นไหม เวลาทอดมีควันขึ้นมากแสดงวานํ้ามันใชมานานทําใหนํ้ามันเกิดควันที่อุณหภูมิต่ําลง     
อาหารอมน้ํามันและหลังการบริโภคเกิดการระคายคอ 
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ขอแนะนําในการใชนํ้ามันทอดอาหาร 

 1.ในครัวเรือนไมควรใชนํ้ามันทอดอาหารซํ้าเกิน 2 คร้ัง 

 2. หากจําเปนตองใชนํ้ามันซ้ําใหเทนํ้ามันเกาทิ้งหน่ึงในสามและเติมนํ้ามันใหมกอนเร่ิมการทอด
อาหารคร้ังตอไป แตถานํ้ามันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวขน สีดํา ฟองมาก เปนควันงายและ
เหม็นไหม ควรทิ้งไป 

 3. ไมทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ํามันประมาณ 160 – 180 องศา
เซลเซียส 
 4. ซับนํ้าสวนที่เกินบริเวณผิวหนาอาหารดิบกอนทอด เพ่ือชะลอการเส่ือมสลายตัวของน้ํามัน 
 5. หม่ันกรองกากอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอดอาหาร 
 6. เปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารบอยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อที่มีสวนผสมของเกลือหรือ
เคร่ืองปรุงรสในปริมาณมาก 
 7. ปดแกสทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ หากอยูระหวางชวงพักการทอด ควรลดไฟลงเพื่อชะลอการ
เสื่อมตัวของน้ํามันทอดอาหาร 
 8. หลีกเลี่ยงการใชกระทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเรงการ
เสื่อมสลายของน้ํามันทอดอาหาร 
 9. เก็บนํ้ามันที่ผานการทอดอาหารไวในภาชนะสแตนเลส หรือแกวปดฝาสนิท เก็บในที่เย็นและ
ไมโดนแสงสวาง 
 10. ลางทําความสะอาดกระทะหรือเคร่ืองทอดอาหารทุกวัน นํ้ามันเกามีอนุมูลอิสระของกรด
ไขมันอยูมาก จะไปเรงสารเสื่อมสภาพของน้ํามันทอดอาหารใหมที่เติมลงไป 
 11. บริเวณทอดอาหารควรติดเคร่ืองดูดควันและมีการระบายอากาศที่ดี   
(ที่มา : ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข) 

 
สารพิษในอาหาร 

สารปรุงแตงอาหาร 
             สารปรุงแตงอาหาร หมายถึง สารปรุงรสและวัตถุเจือปนในอาหารที่นํามาใชเพ่ือปรุงแตง
สี กลิ่น รส และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของอาหาร มีอยู  3 ประเภท 
1. ประเภททีไ่มเปนอันตรายแกรางกาย  ไดแก 
             1.1 สีตาง ๆ ที่ใชผสมอาหาร  ซ่ึงเปนสีธรรมชาต ิ ไดแก 
                   สีเขียว   จากใบเตยหอม  พริกเขียว 
                   สีเหลือง  จากขม้ินออย  ขม้ินชัน  ลูกตาลยี  ไขแดง  ฟกทอง  ดอกคําฝอย เมล็ดคําแสด 
                   สีแดง  จากดอกกระเจ๊ียบ  มะเขือเทศ   พริกแดง  ถั่วแดง  คร่ัง 
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                   สีนํ้าเงิน  จากดอกอัญชัญ 
                   สีดํา  จากกากมะพราวเผา  ถั่วดํา  ดอกดิน 
                   สีนํ้าตาล  จากน้ําตาลเคี่ยวไหม  หรือคาราเมล 
      1.2 สารเคมีบางประเภท  ไดแก 
                   1.2.1 สารเคมีประเภทใหรสหวาน  เชน  นํ้าตาลทราย  กลูโคส  แบะแซ 
                   1.2.2 สารเคมีบางประเภทใหรสเปรี้ยวในอาหาร  เชน  กรดอะซีติก  (กรดน้ําสม)   
กรดซิตริก  (กรดมะนาว) 
                   1.2.3 สารเคมีที่เปนสารแตงกลิ่น  เชน  นํ้านมแมว  หรือหัวนํ้าหอมจากผลไมตาง ๆ 
 
2. ประเภททีอ่าจเกิดอันตรายหากใชเกินขอบเขต 
               2.1 สีผสมอาหาร ไดจากการสังเคราะหสารเคมี แมกฎหมายกําหนดใหใชสีสังเคราะห
สําหรับผสมอาหารได แตหากใชในปริมาณมากและบอยก็อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพผูบรโิภค
ได ปริมาณสีที่อนุญาตใหใชผสมในอาหารประเภทเครื่องด่ืม ไอศกรีม ลูกกวาด และขนมหวาน มีดังน้ี 
                   2.1.1 สีที่ใชไดปริมาณไมเกิน  70  มิลลกิรัมตออาหารในลักษณะทีใ่ชบริโภค 1 กิโลกรัม 
                   สีแดง  ไดแก  เอโซรูบีน  เออริโทรซิน 
                      สีเหลือง  ไดแก  ตารตราซนี  ซันเซ็ตเยล็โลว  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ 
                      สีเขียว  ไดแก  ฟาสต  กรีน  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ 
                      สีนํ้าเงิน  ไดแก  อินดิโกคารมีนหรืออินดิโกติน 
                 2.1.2  สีที่ใชไดปริมาณไมเกิน  50  มิลลกิรัมตออาหารในลักษณะทีใ่ชบริโภค 1 กิโลกรัม 
           สีแดง  ไดแก  ปองโซ  4  อาร 
              สีนํ้าเงิน  ไดแก  บริลเลียนบล ู เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ   
               2.2 ผงชูรส  เปนสารปรุงแตงรสอาหาร มีชื่อทางเคมีวา โมโนโซเดียมกลูตาเมท ผลิตจาก
แปงมันสําปะหลัง หรือจากกากนํ้าตาล  ลักษณะของผงชูรสแทจะเปนเกล็ดหรือผลึกสีขาวขุน  ปลาย
ทั้ง  2  ขางโตและมัน  ตรงกลางคอดเล็กคลายกระดูก ไมมีความวาวแบบสะทอนแสง  มีรสชาตคิลาย
เน้ือตม  ปริมาณที่ใชควรใชเพียงเล็กนอย ถาบริโภคมากเกินไปอาจมีอาการแพผงชูรสได   ควรใชผงชู
รสประมาณ  1/500 - 1/800   สวนของอาหารหรือประมาณ  1  ชอนชาตออาหาร  10  ถวยตวง  และไม
ควรใชผงชูรส   ในอาหารทารกและหญิงมีครรภ 
               2.3 สารเคมีที่ใชกันเสียกันบดู เปนสารประกอบทางเคมีหรือของผสมของสารประกอบที่ใช
เติมลงในอาหาร  เพ่ือชะลอ   การเนาเสียหรือยืดอายุการเก็บอาหาร  โดยจะไปยับยั้งการเจรญิเติบโต
ของจุลินทรียและสวนประกอบของเอนไซม  ซ่ึงทําใหการเจริญเติบโตของจุลินทรยีหยุดชะงักหรือตาย
ได  นอกจากนี้ยังมีผลตอการแบงเซลลยบัยั้งการสังเคราะหของโปรตีน  ทําใหขบวนการแบงเซลล
หยุดชะงัก  จํานวนจุลินทรยีจะไมเพ่ิมขึ้น  การใชวัตถุกันเสีย ไมจําเปนก็ไมควรใช  กรณีที่จําเปนตองใช
ควรเลือกวตัถกัุนเสีย   ที่ปลอดภัยและใชในปริมาณทีก่ฎหมายกําหนด  รวมทั้งตองเลือกใชใหเหมาะสม
กับชนิดของอาหาร 
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3. ประเภทเปนพิษไมปลอดภัย เปนอันตรายตอชวีิตได 
              ปจจุบันไดมีการใชสารเคมีตาง ๆ ปรุงแตงอาหารเพ่ือใหอาหารนารับประทานเก็บไดนาน
รวมทั้งราคาถกู และจากการตรวจสอบของหนวยงานของรัฐพบวามีการใชสารเคมีที่กฎหมายหามใชใน
การปรุงแตงในอาหารซึ่งทําใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคถึงชีวติได เชน บอแรกซ สารฟอกขาว สารเรง
เน้ือแดง และ สารโพลารที่ใชเคลือบเสนกวยเตี๋ยวใหเปนมันเงาดูนากิน เปนตน 
 

 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

อาหารที่เพ่ิมความเส่ียงตอโรคไต 
 
 

          
 
 
 
 คนทั่วไปไมเคยรูวาตนเองไดรับเกลือโซเดียมเกินกวาที่รางกายตองการ ซ่ึงไมควรเกินวันละ 
2,400 มิลลิกรัม (เทากับเกลอืแกง 1 ชอนชาหรือนํ้าปลา 4 ชอนชา) 
 จากผลสํารวจของกรมอนามัยรวมกับสถาบันโภชนศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวาคนไทย
สวนใหญไดรับเกลือโซเดียมถึง 2 เทาของปริมาณที่แนะนําตอวัน ซ่ึงทําใหเพ่ิมความเสี่ยงตอของการ
เปนโรคความดันโลหิตสูงและในระยะยาวก็จะกลายเปนโรคไตเรื้อรังได 
 ปจจุบันประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 20% หรือ
ประมาณ 8 ลานคน และปวยเปนโรคไตเรือ้รังประมาณ 17% หรือประมาณ 7 ลานคน สิ่งที่นากังวลคือ 
ผูปวยโรคไตเรื้อรังจํานวนมากไมทราบวาตนปวยเปนโรคนี้ 
          อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงมาก ไดแก ของหมักดอง นํ้าพริก ปลารา สมตาํ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 
ปลาเคม็ เน้ือเค็ม แหนม ไสกรอก มันฝรั่งอบกรอบปรุงรส ขนมถุง ขนมขบเคี้ยว สาหรายปรุงรส ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีอาหารจานเดียวยอดนิยมหลายชนิด เชน กวยเตีย๋วน้าํ(1,500-3,000 มิลลิกรัมตอชาม) 
ขาวจานเดียว เชน ขาวกะเพราไก ขาวหนาเปด ขาวหมกไก ขาวคลกุกะป ขาวหมูแดง ขาวขาหมู ขาว
ราดไขพะโล (1,000 มิลลิกรัมตอจาน) เปนตน และหากมีการใสผงชูรส และสารกันบูด ซ่ึงไมมีรสเค็มแต
มีเกลือโซเดียมสูงเชนกัน หรือเติมนํ้าปลาเพ่ิมเขาไปอีก ก็จะสงผลใหรางกายไดรับโซเดียมในปริมาณ
สูงขึ้นไปอีก  ดังน้ันทุกคนจึงไมควรมองขามปญหาน้ี และมาเริ่มตนหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือ
โซเดียมสูงตั้งแตเด๋ียวนี ้

ที่มา www.thaihealth.or.th 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ไมควรมองขามปญหาที่เห็นเปนเรือ่งเล็ก ๆ ใกลตัวจนเคยชนิ เพราะมันอาจเปน 
        ปญหาใหญในอนาคตได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  2     การรูจักดูแลตนเอง  
แผนการจัดกิจกรรมที่  5    การชวยเหลอืตัวเองจากอุทกภัย          เวลา   1    ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือมีความเขาใจในเรื่องอุบัติภัยทางน้าํ และมีวิธปีองกัน 
 
2.  เน้ือหา  
 อุบัติภัยทางน้าํมักเกิดจากความประมาท ไมระมัดระวัง และไมมีทักษะในการปองกันตนเอง  
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ตัวอยางอุปกรณที่ชวยลอยตัวในน้ํา 
 3.3 ใบความรู  เรื่อง การปองกันอุบัติภัยทางน้ํา 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือเชิญผูเชีย่วชาญมาสอนสาธิต เรื่องการเอาชีวิตรอดในน้ําดวยวธิกีาร
ลอยตวัในน้ําแบบตางๆ และการรูจักนําอุปกรณตางๆ ที่อยูกับตวัเรามาใชเปนชูชพี เชน ขวดน้าํด่ืม
พลาสติก หมอนลม ลูกมะพราว เปนตน  
  2) กองลูกเสือศึกษาการใชอุปกรณที่สามารถใชเปนชูชพีในการเอาชีวิตรอดในน้ํา  
  3) ผูกํากับลูกเสือสรุปกิจกรรม และแนะนาํใหลูกเสือทุกคนควรฝกการวายน้ําใหคลอง เพ่ือ
ชวยเหลือตนเองไดในคราวจําเปน และยงัเปนวิธีการออกกําลังกายที่ชวยใหรางกายแข็งแรง นอกจากนี้
ยังสามารถสมัครเขารับการทดสอบการวายน้ํา เพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญไดอีกดวย 
    4) ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต การใสใจในการศึกษาการเขารวมกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  5 
 
 เพลง 

มาสนุกกันหนา 
 
  มาสนุกกันหนามาสัญญารวมผูกพันธ   ทะระแรก แทรก แทรก  
  มาสนุกกับฉันเราลูกเสือเชื้อชาติเผาไทย   ทะระแรก แทรก แทรก  
  แผนดินถิ่นนี้ทั้งกลางเหนือใตรวมทั้งอิสาน   สามัคคีเราอยูรวมกัน  
  ไมมีเสื่อมคลาย ทะระแรก แทรก แทรก 
 
 

 ใบความรู  
การปองกันอุบัติภัยทางนํ้า 

 
 การจมน้ําเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตในเด็ก พบวาเด็กอายุต่ํากวา 15 ปทั่วโลก เสียชีวิต
จากการจมนํ้าถึง ปละ 230,000 คน และเด็กที่เสียชีวิตสวนใหญ วายนํ้าไมเปน และบางคนแมวายนํ้า
เปนแตกลับไมสามารถวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดไดเม่ือยามคับขัน  
 ในป 2552 ชวงปดเทอมตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีเด็กไทยจมนํ้าเสียชีวิตเกือบ 500 
ราย (เฉลี่ยวันละ 6 ราย) ชวงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือชวงเที่ยงถึงหกโมงเย็น จากการสํารวจเด็กไทยอายุ
ต่ํากวา 15 ป จํานวนกวา 13 ลานคน ในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2548 - 2552) พบวาเด็กไทย 100 คน จะวาย
นํ้าเปนเพียง 17 คน โดยเด็กสวนใหญเรียนวายน้ําเม่ืออายุ 9 ปขึ้นไป 
 กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดใหวันเสารแรกของเดือนมีนาคม เปนวันรณรงคปองกันเด็กจมนํ้า
ของประเทศไทย เริ่มตั้งแตป 2553 เปนตนไป โดยมุงหวังใหเด็กอายุ 6 ป ตองสามารถวายนํ้าเพ่ือเอา
ชีวิตรอดได โดยตั้งเปาหมายภายใน 10 ปขางหนา  เด็กไทยที่อายุครบ 7 ปจะสามารถวายนํ้าเปนทุกคน 
เพ่ือลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ําปละ 100 คนเปนอยางนอย การเรียนวายนํ้าจึงเปนวัคซีน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําไดดีที่สุด แตการวายน้ําเปนกับการวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดนั้น 
แตกตางกัน ดังน้ี 
 การวายนํ้าเพื่อการแขงขัน (Competition swimming) คือ การวายน้ํา 4 ทามาตรฐาน คือ ทา
ฟรีสไตล ทากบ ทากรรเชียง ทาผีเสื้อ ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ใชสอนวายนํ้ามาตั้งแต 40-50 ปที่แลว แตคนที่
สามารถวายน้าํเปนทั้ง 4 ทามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในนํ้าไมได แมจะวายน้ําเปนก็ชวยคนตกน้ําไม
เปน ถูกคนตกน้ํากอดจมนํ้าตายไปดวยก็เยอะ ไมรูจักวิธทีี่จะดูแลปองกันอุบตัิภัยทางน้ําเม่ือตองทํา
กิจกรรมทางน้ําหรือเดินทางทองเท่ียว ซ่ึงลวนเปนสาเหตุของการเสียชีวติจากอุบัติภัยทางน้ํา (ทั้งคนที่
วายน้ําเปนและไมเปน)  
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 การวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival swimming) จะไมเนนการสอนทาวายนํ้า 4 ทา
มาตรฐาน แตจะเนนวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ํากอน ไดแก การลอยตัวทาตางๆทั้งแบบนอนหงาย นอน
คว่ํา ลูกหมาตกนํ้า สรางความคุนเคยกับนํ้า ทักษะการหายใจสําหรับการวายนํ้า (Bobbing หรือ Proper 
Breathing) การเคลื่อนที่ไปในน้ําดวยการเดิน การลอยตัวเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ไปในน้ําดวยทาคว่ําตัว
และทาหงายตัว (ทาเตะเทาคว่ํา ทาเตะเทาหงาย) 
 การวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด ไมใชการเรียนวายนํ้าเพียงอยางเดียว แตเพ่ือความปลอดภัยทางน้ํา
จะตองมีความรูเก่ียวกบัเรื่องตางๆดังน้ี 
 1. ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนํ้า (Water Safety Knowledge)  ไดแกเร่ือง
ทั่วๆไปเกี่ยวกับภัยอันตรายทางน้ําที่มี และที่อาจเกิดขึ้นไดภายในบานพัก (จมนํ้าในถังสี กะละมังซักผา 
โองนํ้า) รอบ ๆ บริเวณบาน (แองนํ้าใตถุนบาน) แหลงนํ้าเสี่ยงในชุมชน (ฝาทอระบายน้ําชํารุด ไมไดปด 
ขุดบอเพ่ือทําการกอสราง คันคอนกรีตขอบรางระบายน้ําในชุมชน) จนถึงอันตรายทางน้ําจากการ
เดินทางและทองเท่ียว รวมทั้งการทํากิจกรรมทางน้ําตางๆ (การเลนเรือใบ ตกปลา พายเรือ ดํานํ้า) 
เปาหมายเพื่อใหทุกคนรูวา ภัยอันตรายทางน้ําน้ันอยูที่ไหน ตรงไหน จุดใดเปนจุดเสี่ยง จะไดเตรียมการ
ปองกันไวกอน 
 2. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางนํ้า (Self Rescue) ทักษะแรก ก็คือ วายนํ้าใหเปน จะ
เคลื่อนที่ไปในน้ําดวยทาอะไรก็ได ทักษะการวายนํ้ามาตรฐานมี 4 ทา คือ ฟรีสไตล กบ กรรเชียง ผีเสื้อ 
ทักษะท่ี 2 คือ การวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด คือสุดยอดวิชา ที่จะทําใหคนเราไมจมนํ้าตาย ไดแก 
ทักษะการลอยตัวแบบตางๆ และการรูจักนําอุปกรณตางๆ ที่อยูกับตัวเรามาเปนชูชีพ เชน รองเทาแตะ
ฟองน้ํา ขวดน้ําด่ืมพลาสติก เปนตน 
 3. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า (Water Rescue)   คือ การชวยคนตกน้ําหรือ
คนจมน้ํา ดวยวิธีที่ถูกตองและปลอดภัย สําหรับทุกคน ทุกระดับอายุ ตั้งแตเด็กเล็กๆ คนวายนํ้าไม
เปนไปจนถึงผูใหญที่วายนํ้าเกงๆ ใหรูจักวิธีการชวยผูประสบภัยทางน้ํา ซ่ึงไดแก การรองเรียกใหคนอ่ืน
หรือผูใหญชวย การชวยดวยการโยนอุปกรณ การชวยดวยการยื่นอุปกรณ การลงน้ําวายนํ้าออกไปชวย
ผูประสบภัย เราชวยอยางไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง 2 ฝาย  
 4. การปฐมพยาบาล การกูชีพดวยการผายปอดและนวดหัวใจ (Cardio-Pulmonary 
Resuscitation) จะกลาวถึงทฤษฎีและฝกปฏิบัติใหรูและเขาใจเหตุและผลวา ทําไมการผายปอดจึง
สามารถชวยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตใหแกผูประสบภัย  
 มนุษยไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดถาขาดน้ํา ดังน้ันจงอยาใหนํ้าเปนฆาตกรคราชวีิตมนุษย มา
ชวยกันสรางวคัซีนปองกันภัยในชวงปดเทอม ดวยการเรียนหลักสูตรการวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดกันเถอะ 

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

นักดูดาว 
 

 ชายคนหนึ่งมีความสนใจในเรื่องของดวงดาวเปนอยางมาก  เขาศึกษาโหราศาสตรและเรียนรู
อิทธิพลของดวงดาวจนแตกฉาน  ในคือวันหนึ่งเขาออกไปเฝาสังเกตวถิีการโคจรของดวงดาวตัง้แต
หัวค่ําจนดึก 
 เขาเดินแหงนหนามองทองฟา เทาก็เดินไปเรื่อย ๆ โดยไมทันระวังตวั  เขาพลัดตกลงใน 
หนองน้ําขางทาง  เขาตะโกนรองขอความชวยเหลือจนเสียงแหบแหง  กวาจะมีคนผานมาชวยดึง 
เขาขึ้นจากหนองน้ํา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ตองรูจักตนเองและการดําเนินชีวิตของตนเองกอน จึงจะไปรูของผูอ่ืน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  3   การชวยเหลอืผูอ่ืน 

แผนการจัดกิจกรรมที่  6   วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดบาดแผล                  เวลา 1  ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  แสดงวิธีปฐมพยาบาล เม่ือมีบาดแผลที่เกิดจากแมลงหรือสัตวมีพิษกัดตอย 
 1.2  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหม นํ้ารอนลวก และเปนลมแดด 
 
2. เน้ือหา  
 2.1  การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงหรือสัตวมีพิษกัดตอย 
 2.2  การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหม นํ้ารอนลวก เปนลมแดด 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ภาพแมลงและสตัวทีมี่พิษ 
 3.3  ใบความรู 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
 4.2  เพลง หรือ เกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
       - ลูกเสือเรียนรูจากฐานสาธิตโดยการฟง สังเกตและปฏิบตั ิ
   ฐานที่ 1  วิธปีฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงมีพิษกัดตอย 
   ฐานที่ 2  วิธปีฐมพยาบาลเม่ือถูกงูและสุนัขกัด 
   ฐานที่ 3  วิธปีฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหม นํ้ารอนลวก 
   ฐานที่ 4  วิธปีฐมพยาบาลคนเปนลมแดด 

4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
 สังเกต และตรวจสอบการปฏิบัตปิฐมพยาบาลในแตละฐานกิจกรรม และครบทุกฐานกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 

 เพลง 
ปฐมพยาบาล 

 
    นักปฐมพยาบาล  งานของเราเบื้องตน 
   คือคิดจะชวยคน   ที่ปวยกะทันหัน 
   หากใจหยุดเตน   ก็นวดเฟนและผายปอดพลนั 
   เลือดออกมากน้ัน   เร็วไวหามไวกอน 
   จับนอนตะแคง   เคร่ืองแตงกายนั้นชวยคลายผอน 
   ซบเซาเฝานอน   หามใหยาใหอาหาร 
   ใหความอุนพอ   และรีบตามหมอจัดการ 
   เราตองชวยพยาบาล  กอนนําสงหมอ 

 

 ใบความรู 

การปฐมพยาบาล 
เม่ือเกิดบาดแผลจากสัตว แมลง และไฟไหมนํ้ารอนลวก 

 
การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงหรือสัตวมีพิษกัดตอย 
 1. แมลงที่มีเหล็กใน 
 แมลงหลายชนิดมีเหล็กใน เชน ผึ้ง ตอ แตน เปนตน เม่ือตอยแลวมักจะท้ิงเหล็กในไวภายใน
เหล็กในจะมีพิษ พิษของแมลงพวกนี้มักมีฤทธิ์ที่เปนกรด บริเวณที่ถูกตอยจะบวมแดง คัน และปวด 
อาการปวดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งตอไปน้ี 
  (1) บริเวณที่ถูกตอย ถาถูกตอยอวัยวะที่สําคัญ เชน หนาหรือคอ จะทําใหคอบวม หายใจไม
ออก แตถาถูกตอยบริเวณแขน ขา อาการเจ็บปวดก็จะไมมากนัก 
  (2) จํานวนแมลงที่ตอยหรือจํานวนคร้ังที่ถูกตอย ถาถูกแมลงเพียงตัวเดียวตอยแหงเดียวก็
มักจะมีอาการนอยมาก แตถาถูกแมลงทั้งฝูงรุมตอย จะมีอาการเจ็บปวดมากจนหมดสติ บางคร้ังอาจถึง
เสียชีวิตได 
  (3) สภาพรางกายของแตละบุคคล คนที่มีภูมิแพเม่ือไดรับสารพิษของแมลงที่ตอยจะมี
อาการรุนแรงมากกวาคนปกติ บางครั้งถาแกไขไมทันอาจถงึตายได 
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 วิธีปฐมพยาบาล 
 1. พยายามเอาเหล็กในออกใหหมด โดยใชวัตถุที่มีรู เชน ลูกกุญแจ กดลงไปตรงรอยที่ถูกตอย 
เหล็กในจะโผลขึ้นมาใหคีบออกได 
 2. ใชผาชุบนํ้ายาที่มีฤทธิ์เปนดางออนๆ เชน นํ้าแอมโมเนีย นํ้าโซดาไบคารบอเนต นํ้าปูนใส ทา
บริเวณแผลใหทั่วเพ่ือฆาฤทธิ์กรดที่ตกคางอยูในแผล 
 3. อาจใชนํ้าแข็งประคบบริเวณที่ถูกตอยถาแผลบวมมาก 
 4. ถามีอาการปวดใหรีบรับประทานยาแกปวด ถาคันหรือผิวหนังมีผื่นขึ้นใหรับประทานยาแกแพ 
 5. ถาอาการไมทุเลาลง ควรไปพบแพทย 
 
 2. แมงปอง หรือตะขาบ 
 ผูที่ถูกแมงปองตอย หรือถูกตะขาบกัด จะมีอาการเจ็บปวดมากกวาถูกแมลงชนิดอ่ืนตอย เพราะ
แมงปองและตะขาบมีพิษมากกวาบางคนที่แพสัตวประเภทนี้อาจมีอาการปวดและบวมมาก มีไขสูง 
คลื่นไส อาเจียน บางคนมีอาการเกร็งของกลามเน้ือและชักดวย 
 วิธีปฐมพยาบาล 
 1. ใชสายรัดหรือขันชะเนาะเหนือบริเวณบาดแผล เพ่ือปองกันไมใหพิษแพรกระจายออกไป 
 2. พยายามทําใหเลือดไหลออกจากบาดแผลใหมากที่สุด อาจทําไดหลายวิธี เชน เอามือบีบ เอา
วัตถุที่มีรูกดใหแผลอยูตรงรูพอดี เลือดจะไดพาเอาพิษออกมาดวย 
 3. ใชแอมโมเนียหอม หรือทิงเจอรไอโอดีน 2.5% ทาบริเวณแผลใหทั่ว 
 4. ถามีอาการบวมอักเสบและปวดมาก ใชกอนนํ้าแข็งประคบบริเวณแผล เพ่ือชวยบรรเทาความ
ปวด และอาจใหรับประทานยาแกปวดดวย 
 5. ถาอาการยังไมทุเลา ตองรีบนําสงแพทย 
 
 3. แมงกะพรุนไฟ 
 แมงกะพรุนไพเปนสัตวทะเลชนิดหน่ึง ซ่ึงมีสารพิษอยูที่หนวดของมัน แมงกะพรุนไฟมีสีนํ้าตาล 
เม่ือคนไปสัมผัสตัวแมงกะพรุนไฟ มันจะปลอยพิษออกมาถูกผิวหนัง ทําใหรูสึกปวดแสบปวดรอนมาก 
ผิวหนังจะเปนผื่นไหม บวมพองและแตกออก แผลจะหายชา ถาถูกพิษมากๆ จะมีอาการรุนแรงถึงกับ
เปนลมหมดสติ และอาจถึงตายได 
 วิธีปฐมพยาบาล 
 1. ใชผาเช็ดตัวหรือทรายขัดถูบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุนไฟ เพ่ือเอาพิษที่คางอยูออกหรือใช
ผักบุงทะเลซึ่งหางายและมีอยูในบริเวณชายทะเล โดยนํามาลางใหสะอาดตําปดบริเวณแผลไว 
 2. ใชนํ้ายาที่มีฤทธิ์เปนดาง เชน นํ้าแอมโมเนีย หรือนํ้าปูนใส ชุบสําลีปดบริเวณผิวหนังสวนนั้น
นานๆ เพ่ือฆาฤทธิ์กรดจากพิษของแมงกะพรุนไฟ 
 3. ใหรับประทานยาแกปวด 
 4. ถาอาการยังไมทุเลา ใหรีบนําสงแพทยโดยเร็ว 
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4. สุนัขบา 
 โรคพิษสุนัขบา เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหน่ึง ซ่ึงสามารถติดตอและแพรกระจายไปยังสัตวที่เลี้ยง
ลูกดวยนมตางๆ ไดหลายชนิด เชน สุนัข คางคาว ลิง แมว หมู วัว ควาย มา แกะ แพะ หนู ฯลฯ แต
เน่ืองจากโรคนี้สวนใหญมักจะเปนกับสุนัขมากกวาสัตวอ่ืน ดังนั้น จึงเรียกโรคนี้วา โรคพิษสุนัขบา เม่ือ
สัตวที่เปนโรคนี้ไปกัดหรือขวนสัตวใด เชื้อไวรัสที่อยูในน้ําลายของสัตวน้ันก็จะเขาสูรางกายของสัตวที่ถูก
กัดหรือขวน แลวทําใหเปนโรคพิษสุนัขบาหรือสัตวที่เปนโรค 
 

 
 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ผูกํากับลูกเสอืแปลความจากคําประพนัธ 
 
     พฤกษภกาสร   อีกกุญชรอันปลดปลง 
    โททนตเสนงคง   สําคัญหมายในกายมี 
    นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย 
    สถิติทัว่แตชัว่ดี   ประดับไวในโลกา 
 
 บรรดาสัตวเม่ือตายแลว ยังทิ้งหนังและเขาไวเปนประโยชน สวนมนษุยเม่ือตายแลวไมมีอะไรที่
จะเกิดประโยชนแกชนรุนหลัง นอกจากคุณความดีที่ไดกระทําเม่ือยังมีชีวิตอยูเทาน้ัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   ความดีไมมีสูญหาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  3    การชวยเหลอืผูอ่ืน 

แผนการจัดกิจกรรมที่  7    ชุมชนของฉนั             เวลา  1  ชั่วโมง 

 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  บอกชื่อสถานที่สําคัญในทองถิ่นได 
 1.2  แนะนําทางไปยังสถานที่สําคัญในทองถิ่นได 
 
2.  เน้ือหา  
  สถานที่สําคัญในทองถิ่นที่ลกูเสืออยูอาศัย 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  แผนที่สถานที่ในชุมชน / ตําบล / อําเภอ 
 3.3  ใบกิจกรรม 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
 4.2  เพลง หรือ เกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงสถานที่สําคญั อาทิ แหลงทองเท่ียว โรงพยาบาล  
   สถานีตํารวจ สถานที่ราชการตาง ๆ ตลาด โรงเรียน รานอาหาร วัด คลินิก เปนตน 

 2)  ผูกํากับลูกเสอืหรือลูกเสือรุนพ่ีนําลูกเสือไปสํารวจสถานที่สําคัญในชมุชน  สงัเกตที่ตั้ง  
  ระยะทางและเสนทางการเดินทางไปสถานที่น้ัน หรือนําเสนอดวยภาพเคลื่อนไหว  
  (VDO)  สถานที่สําคัญประกอบการบรรยายก็ได จะชวยลดเวลาเรยีนรูลงและลูกเสือ 
  เรียนรูไดเร็ว 

  3)  หมูลูกเสือรวมกันเขียนแผนผัง/แผนที่ที่ตัง้ของสถานที่สําคัญโดยผูกํากับชวยชี้แนะ 
   เพ่ิมเติมสถานที่ที่ลูกเสือไมไดระบุในแผนที่ใหครบถวนตามความจําเปนและเหมาะสม 
  4)  ลูกเสือนํากลบัไปเขยีนเปนแผนที่ในยามวางใหสวยงาม ถูกตองตามทิศ ถนนและ 
   เสนทาง เพ่ือสะดวกสําหรับผูมาขอรับความชวยเหลือสอบถามสถานที่ นําไปติดไวใน 
   สถานที่ที่เหมาะสม  
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 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต 
 5.2  ตรวจสอบผลงาน “แผนที่” ที่ลูกเสือจัดทําขึ้น 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  7 

 เพลง 

เดินวนหาทศิ 

 
   เดินเอยเดินวนสี่คนสี่ทิศ  ขอถามสักนิดเธออยูทิศอะไร 
  ทุกคนโปรดไดเขาใจ   ใครอยูทิศอะไรก็จงบอกมา 
  หน่ึงสมพรเธออยูทิศเหนือ  สองบุญเหลือเธออยูทิศใต 
  สามตะวันออกสมใจจําไว  สี่บุญใหอยูทศิตะวันตกเอย 

 
 
 เกม 
                                                               วิ่งหาทิศ 
 
 วิธีการเลน 

1. เขียนวงกลมพื้นที่รัศมีประมาณ 3 เมตร แลวลากเสนรศัมี 8 ทิศ 

2. ใหลูกเสือยืนอยูตรงปลายเสนที่ลากรัศมีเสนละ 1 จุด รวม 8 จุด และใหลูกเสือยืนตรง

กลางจุดศูนยกลางวงกลมอกี 1 จุด 

3. เริ่มเลนโดยผูกํากับลูกเสือเอยชื่อทิศ คร้ังละ 3 ทิศ เชน ทิศเหนือ ทิศใต ทศิตะวันตก 

เม่ือผูเลนไดฟงจบ ผูเลนตองวิ่งสลับที่ไปยังจุดอ่ืน และผูที่ยืนอยูจุดศูนยกลางจะตองวิ่ง

ไปอยูแทนที่คนอ่ืนใหไดที่จุดใดจุดหน่ึง 

4. ผูที่ไมมีจุดที่ยืนทั้ง 8 ทิศ จะเปนผูออกจากการแขงขันแลวใหสมาชกิที่อยูนอกวงมาอยู

ประจําที่เลนแทน หมุนเวียนไปเร่ือยๆ จนม่ันใจวาลูกเสือจําตําแหนงทิศตามที่ผูกํากับ

เอยทั้ง 8 ทิศไดอยางถูกตอง 
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ใบกิจกรรมแบบบันทึกกิจกรรม (สําหรับลูกเสือ) 
 
ก. ในทองถิน่ของขาพเจามีสถานที่ที่สําคัญดังน้ี 

1. ………………………………………………………………………….……………………… 

2. ………………………………………………………………………….……………………… 

3. ………………………………………………………………………….……………………… 

4. ………………………………………………………………………….……………………… 

5. ………………………………………………………………………….……………………… 

6. ………………………………………………………………………….……………………… 

7. ………………………………………………………………………….……………………… 

8. ………………………………………………………………………….……………………… 

9. ………………………………………………………………………….……………………… 

10. ………………………………………………………………………….……………………… 

ข. ขาพเจาไดออกไปสํารวจในสถานที่จริงแลวผลจากการสํารวจดังน้ี 
ที่ สถานที่ที่ไปสํารวจ มีความสําคญัอยางไร 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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 ใบความรู 

                                            การสํารวจและการเยือนสถานที่ใกลเคียง 
 

สิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย  ดังน้ันการอาศัยอยูในแตละทองถิ่น  
ลูกเสือจําเปนตองรูจักทองถิ่นของตนเอง  และสังเกตเห็นคุณคาของสิ่งเหลาน้ันได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานที่สําคัญตางๆ ซ่ึงจะใชบริการลูกเสือจําเปนตองรูจักการสํารวจและการเยือนสถานที่เหลาน้ัน    
เพ่ือจะไดใชบริการน้ันไดถูกตองและสามารถแนะนําผูอ่ืนใหใชบริการไดดวย 
 
สถานที่ที่ควรสํารวจ 

1. สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  เชน  วัด โบสถ  มัสยิด  ศาลเจา ศาสนสถานตางๆ 

2. สถานที่ราชการ  เชน  โรงเรียน  สถานีตาํรวจ  สถานีอนามัย  โรงพยาบาล  สถานีดับเพลิง  

การประปา  การไฟฟา  ไปรษณีย  โทรศพัท  สถานีรถไฟ  เทศบาล  อําเภอ  ศาล  เรือนจํา     

ศาลากลาง 

3. สถานที่ที่สําคญัตางๆ  เชน  สถานที่สําคญัทางประวตัศิาสตร  โบราณสถาน  สถานที่ทองเท่ียว 

4. สถานที่บริการอ่ืนๆ เชน  ทาเรือ  สถานที่จอดรถโดยสาร  ทาอากาศยาน ศูนยบริการจักรยาน 

ศูนยวายุภักด์ิ ศูนยนเรนทร 

5. ที่พักอาศัยบุคคลสําคัญของทองถิ่น  เชน  บานพักกํานัน  ผูใหญบาน  ประธานชุมชน อสม. 

อพปร. บานพักแพทยประจําตําบล  บานพักนายอําเภอ  จวนผูวาราชการจังหวัด 

การขอความชวยเหลือ 

1. เหตุดวนหรือเหตุรายแรง  เชน  การทํารายรางกาย  ปลนทรัพย  อุบตัิเหตคุวรแจงใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบทีใ่กลที่สุดทราบ  เชน  กํานัน  ผูใหญบาน  ตํารวจ  ทหาร  โทร 191, 199 

2. เม่ือมีเหตุการณเก่ียวกับอุบตัิเหตุ  เชน  ไฟไหม  ควรแจงเทศบาล  สุขาภิบาล                 
หรือสถานีดับเพลิง  โทร 191, 199 

3. ถามีความจําเปนตองใชรถพยาบาลในการนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลควรแจงโรงพยาบาล   
สถานีอนามัย หรือขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียง  โทรตรง 1669 เปนรถกูชพีของ
โรงพยาบาลทกุแหง 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

อยาลืมขอบคุณ 
 

    อยาลืมขอบคณุคนสองคนที่เขามาในชวีติของเรา 
    คนที่ 1 คนดีดีที่ชวยใหเรามีความเชื่อมันในตวัเอง  
         ชวยใหเราชุมชื่นดวยคําชมของเขา 
    คนที่ 2 คนแยๆ  ที่ชวยใหเราเขมแข็งขึ้น จิตใจมั่นคง 
         รูวาตัวเองยังตองพัฒนาตอไป 
    
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงขอบคุณคนที่ชื่นชมเรา เห็นคุณคาของตัวเรา และยิ่งตองขอบคุณบุคคลที่ตติิงเรา 
    เพ่ือใหเราไดพิจารณาตัวเอง และรูสิ่งบกพรองของตัวเอง นําไปพัฒนาตัวเองตอไป 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  3       การชวยเหลอืผูอ่ืน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8    การบริการและชวยเหลือผูอ่ืน            เวลา   1    ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือมีจิตอาสาในการบริการผูอ่ืน 
 
2.  เน้ือหา   
 การบริการ และชวยเหลือผูอ่ืน 
 
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)  ผูกํากับลูกเสอืใหความรูความเขาใจ เรื่องการบริการ 
  2)  ลูกเสือรวมกันวางแผนจัดตั้ง “ลูกเสือบริการ” ภายใตอุดมคติ “บริการคืองานของ 
   ลูกเสือ” เชน 
             -  จูงนองเขาหองเรียน 
             -  ชวยดูสาธารณะสมบัติในโรงเรียน 
             -  รณรงคในเรื่องสิ่งแวดลอม ความสะอาด ในบริเวณโรงเรียน และชมุชน    
             -  การบริการชวยเหลือครู อาจารยในการจัดกิจกรรมวันสําคัญหรือบริการอ่ืนๆ  
  3)  ผูกํากับใหลูกเสือสรุปแผนงานบริการของลูกเสือ 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน   
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตและเฝาดูการเปนนักบริการและการมีจิตอาสา  ตลอดกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
 
 เพลง 

บริการ 
 

 บริการ  บริการ งานที่พวกเราทําเปนประจํา      เราทําไปไมเคยคิดรวนเร เฮ (สรอย) (ซํ้า) 
 เก็บ กวาดเราทําทุกส่ิง              ไมเคยคิดที่จะเบื่อ 
 เพราะเรานี่เปนลูก เสือ               ชวยเหลือหนาที่บริการ (สรอย) 
 เก็บกวาดเราทํา ทุกอยาง            สะอาดทุกทางที่ผาน 
 หนาที่ทุกๆ สถาน               เรานั้นบริการทั่วไป (สรอย) 
 
 

 ใบความรู   
หลักการใหบริการ 

 การรวมกิจกรรมกลางแจง จําเปนอยางยิ่งที่ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญควรรูจักการใหบริการ   
แกผูอ่ืน โดยยึดหลักการตอไปน้ี 
  1.  เตรียมตัวใหพรอม รักษาสุขภาพอนามัยใหดี เพ่ือจะไดมีแรงกายในการชวยเหลือผูอ่ืน 
  2.  เตรียมใจใหพรอม เต็มใจที่จะปฏิบตัิงานดวยน้ําใจ 
  3.  ตองพรอมที่จะเสียสละเวลา ความสุขสวนตวั และสิง่อ่ืนๆ 
  4.  ตองมีการเตรียมตวัหรือวางแผนเปนอยางดี 
  5.  ตองมีใจเปนธรรม ไมลาํเอียง ใหบริการอยางยุติธรรม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง ไมเก่ียงงาน หรือ
เลือกปฏิบตัิแตงานเบา หลีกเลี่ยงไมทํางานหนัก 

 
คุณสมบัติของผูบริการที่ดี 
บีพี ไดเขียนสาสน ซ่ึงเชื่อวาเปนสาสนฉบับสุดทาย กอนที่ทานจะถึงแกอนิจกรรมมีใจความ ดังนี้ 
 1.   จงทําตัวของเธอใหมี สุขภาพดี มีความแข็งแรงในขณะที่เปนเด็ก 
 2.   จงพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู และจงทําส่ิงน้ันใหดีที่สุด 
 3.   จงมองโลกในแงดีและสดใส แทนที่จะมองในแงราย 
 4.   หนทางอันแทจริงที่จะพบความสุข คือการใหความสุขแกผูอ่ืน 
 5.   จงพยายามสรางสิ่งที่ดีกวาสิ่งที่เคยพบเห็น 
 6.   “จงเตรียมความพรอม” ตามแนวทางที่กลาวมาแลว 
 7.   จงยึดม่ันในคําปฏิญาณของลูกเสืออยูเสมอ 
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 การใหบริการผูอ่ืนหากจะใหเกิดผลดีลูกเสือจะตองวางแผนกอนปฏิบัติงานตามหัวขอ ตอไปน้ี 
  1. กําหนดชื่อแผนงานที่จะใหบริการแกผูอ่ืนในเรื่องใดก็ใหตั้งชื่อแผนงานใหตรง สามารถสื่อ
ความหมายไดชัดเจน เชน แผนงานทําความสะอาดสนามเด็กเลน แผนงานปลูกตนไมริมถนนในหมูบาน 
  2. กําหนดวัตถุประสงค จะตองรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานใหชดัเจนวา  
ทําเพ่ืออะไร เชน เพ่ือใหสนามเด็กเลนสะอาด เพ่ือใหถนนในหมูบานมีความรมร่ืน 
 3. กําหนดกิจกรรมที่จะปฏบิัต ิจะตองรวมกันกําหนดวาจะตองทํากิจกรรมอะไรบาง ทําอยางไร 
แบงหนาที่รับผิดชอบวาใครจะเปนคนทําอะไร จะทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
  4. กําหนดสถานที่ทํางาน จะตองระบุใหชดัเจนวาจะปฏบิัติงานที่ไหน เชน หนาโรงเรียน 
 5. กําหนดระยะเวลา จะตองกําหนดวัน เดือน ป และเวลา ที่จะปฏิบตัิงานไวใหชัดเจน เชน 
วันอาสาฬหบชูา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เดือนสิงหาคม ทุกวันเวลา   
 7.00 น. – 8.00 น. และเวลา 15.30 น. – 16.00 น. 
 6. กําหนดวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ หากการปฏิบัติงานน้ันจําเปนตองใชเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ 
ก็ใหระบุไวใหชัดเจนวามีอะไรบาง ใครจะเปนผูจัดหา 
 7. กําหนดผูรับผิดชอบ จะตองกําหนดวาใครจะเปนผูปฏบิัติงานมีก่ีคน  
 8. รายงานผล จะตองมีการประเมินผลเม่ือปฏิบัติงานเสร็จแลว และตองรายงานใหผูกํากับ
ลูกเสือทราบดวย 
 
 

 เร่ืองที่เปนประโยชน   
ลาใจดํา 

 
 พอคาคนหนึ่งนําสัมภาระบรรทุกเกวียน แลวใหวัวกับลาชวยกันลากไปยังอีกหมูบานหน่ึง  แมจะ
เทียมแอกคูกันแลวแตลาน้ันก็ไมคอยยอมออกแรงลากนัก วัวใชแรงอยูฝายเดียวจนเหนื่อยหอบ และเอย
ปากขอใหลาชวยออกแรงลากเกวียนบาง  แตลาก็แกลงบนวาตนชวยออกแรงเต็มที่อยูแลว วัวออกแรง
ลากเกวียนอันหนักอ้ึงตามลําพังจนขาหัก และหมดแรงขาดใจตายในที่สุด  พอคาจึงแลเอาเนื้อวัวบรรทุก
เกวียนใหลาลากตอไป   ในขณะที่เกวียนก็มีนํ้าหนักบรรทุกมากกวาเดิมอีกหลายเทา ในที่สุดลาก็หมด
แรงขณะที่กําลังขาดใจตาย  นกฝูงหน่ึงที่บินตามมาจิกกินเนื้อวัวก็เอยกับลาวา “ถาออกแรงชวยวัวลาก
เกวียนตั้งแตแรก ก็คงไมตองมาตายกลางปาอยางน้ี”  

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูที่ไมชวยเหลือเก้ือกูล คิดแตจะเอาเปรียบผูอ่ืน ยอมไดภัยแกตนในที่สุด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  3    การชวยเหลอืผูอ่ืน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  9    นาทีวิกฤต       เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือมีทักษะการคิดวิเคราะห และแกไขปญหาในนาทีวิกฤติได 
 
2.  เน้ือหา    
 การคิดวิเคราะหและแกไขปญหาในนาทวีิกฤต ิ
 
3. ส่ือการเรียนรู     
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 ใบความรู เรื่อง เรื่อง ชาวริมแมนํ้า โก-ลก ทําอยางไร เม่ือนํ้าทวมบาน 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน   
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืกําหนดประเด็นกรณีศึกษาเรื่อง “นํ้าทวมบานในเวลากลางคืน”  
  2)  ผูกํากับลูกเสอืแจกใบงานใหลูกเสือแตละหมูรวมกันคิดวิเคราะห และแกไขปญหาตาม 
   ประเด็นในใบงาน และสงตวัแทนรายงานในกองลูกเสือ 
  3)  สุมใหลูกเสือนําเสนอผลการวิเคราะหและแกไขปญหาหมูละ 1 ประเด็น 
  4)  ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปราย ใหลูกเสือหมูอ่ืนเพ่ิมเติม และรวมกันสรุป แนวทางการ 
   แกปญหาในสถานการณ “นํ้าทวมบานในเวลากลางคืน” จัดทําเปนโปสเตอรติดบอรดให 
   เพ่ือนๆ ไดศึกษาเพ่ือสามารถนําไปปฏิบตัไิด 
  5)  ผูกํากับลูกเสอืเพ่ิมเติมเรื่อง การเคลื่อนยายผูปวย เด็ก และคนชรา ในกรณีที่ตองให 
   ความชวยเหลอืในนาทีวิกฤต ิ
          4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
          4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล   
 สังเกต การแสดงออก และการมีสวนรวมวิเคราะห และแกไขปญหาในกลุม  
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะห การตดัสินใจและการแกไขปญหา 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  9 
 
 เพลง 

รวมใจ 
 

  (สรอย)  รวมใจเราพรอมใจ รวมใจเราพรอมใจ รวมใจเราพรอมใจ 
 งานนอยใหญรวมใจกันทํา  พวกเราลูกเสือไทย  ตางพรอมใจสามัคคี  นํ้าใจของเรากลาผจญ 
 บากบั่นอดทน  หม่ันทําความดี  ผูกมิตรและมีไมตรี  เหมือนด่ังนองพ่ีรับความชื่นบาน 
  (สรอย)  รวมใจเราพรอมใจ……………………… 
 พวกเราลูกเสอืไทย   บุกปาไปลุยนํ้านอง   แมเราจะฝาภัยพาล  แตจิต 
 เบิกบาน  เพราะความปรองดอง  ชมฟาและน้ําลําคลอง  เสียงคึกคะนอง รองเพลงเพลินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   53 

 

 ใบงาน 

 ใหหมูลูกเสือรวมกันคิดวิเคราะหและแกไขปญหาตามประเด็นตอไปน้ี เขียนขอสรุปที่ไดลงในใบ
งาน และสงตวัแทนในกองลูกเสือ                                                              

สถานการณ : ฝนตกหนักเปนเวลานาน และเกิดนํ้าทวมบานในเวลากลางคืน 

1. เม่ือนํ้ากําลังทวมบานลูกเสือคิดวาเรื่องเรงดวนที่ควรตองจัดการทันทีมีอะไรบาง ใหเขียนเรียงลําดับ

ความเรงดวนและความสําคญัตั้งแตมากไปนอย 

1.1 ......................................................................................................................................... 

1.2 ......................................................................................................................................... 

1.3......................................................................................................................................... 

1.4......................................................................................................................................... 

1.5.......................................................................................................................................... 

 

2.  ในกรณีที่มีคนปวย เด็กเล็ก หรือคนชรา อยูดวยจะดําเนินการชวยเหลืออยางไร 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

 ใบความรู  
ชาวริมแมนํ้า โก-ลก ทําอยางไร? เม่ือนํ้าทวมบาน 

 

  ในฤดูฝน  สิ่งที่ชาวริมฝงแมนํ้าสุไหงโก-ลกกังวลอยางมาก  คือระดับนํ้าในแมนํ้าสุไหงโก-ลก   
ซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นจนเออลนตลิ่ง เน่ืองจากปริมาณน้ําฝนบวกกับปริมาณน้ําจาก อ.แวง อ.สุคิริน และจาก
ประเทศมาเลเซียไหลเขามาสมทบ ชาวริมฝงแมนํ้าสุไหงโก-ลกที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ราบลุม ตองคอย
ติดตามสถานการณนํ้าทวมและการพยากรณอากาศอยางใกลชิด  เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับ
ปญหานํ้าทวมที่ตองประสบอยางหลีกเลี่ยงไมได แตสิ่งหน่ึงที่ พ่ีนองชาวริมฝงแมนํ้าสุไหงโก-ลก         
ถือปฏิบัติ  ยามที่เกิดนํ้าทวมฉับพลันและน้ําทวมขังคือ การรวบรวมสติสัมปชัญญะใหม่ันคง  
 ชาวริมฝงแมนํ้าสุไหงโก-ลก มีลําดับความสําคัญในการถือปฏิบัติเม่ือเกิดนํ้าทวมดังน้ี         
 อยางแรกสุด คือ  สํารวจวา  บานที่อยู  ยังอยูไดหรือไม??   
 หากพบวาอยูไมได  รีบอพยพใหมทันที  โดยยายไปยังศูนยชวยเหลือผูอพยพที่ไดจัดไว  
และปฏิบัติดังน้ี 

1. ควบคุมสติใหม่ันคง  รวบรวมคนในบานใหอยูครบ  ดูแลผูสูงอายุ  คนพิการและเด็ก 

2. เก็บสิ่งของสําคัญ ๆ และจําเปนติดตวัไปดวยเทาน้ัน เชน  ยาประจําตัว  แวนตา  บัตร

ประชาชน  โทรศัพทมือถือ  ทรัพยสินมีคา  สมุดเงินฝาก  เสื้อผาเทาที่จําเปน  เปนตน 

3. เก็บของสําคญัที่เหลือใสกุญแจ ปดบานใหเรียบรอยปลอดภัย  เก็บสิ่งของในบานขึ้นที่สูงตามให

รวดเร็วตามระยะเวลาที่มี 

4. ปดนํ้า  แกส  ไฟฟา )คัดเอาท(   ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกชนิด  ไมจับเครื่องใชไฟฟาในขณะ

ตัวเปยกหรือเทาแชอยูในน้าํ 

5. ในการอพยพออกจากบานจะใชไมเทาในการนําทาง  เพ่ือใหแนใจวาไมมีหลุมบอ  ใน

ขณะเดียวกันหากกระแสนํ้าไหลเชี่ยว  จะใชเรือหรือรอใหมีคนมาชวยในการอพยพ 

6. ยายรถขึ้นไปไวที่สูง ไมขับรถหากระดับนํ้าสูงเกินสองเมตร  เพราะนํ้าอาจพัดตัวรถใหลอยไป

ตามกระแสน้ําได 

7. คอยติดตาม  สถานการณนํ้าทวมอยางตอเน่ือง  และยายกลับเขาบานเม่ือสถานการณเขาสู

ภาวะปกติและปลอดภัยแลว 
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 แตหากพบวา ยังอยูได ก็จะถือปฏิบตั ิ ดังน้ี 
1. เคลื่อนยายสิ่งของที่อยูต่ําขึน้ไวที่สูง  หรือเก็บในภาชนะที่กันนํ้าได 

2. สํารวจน้ําประปา  นํ้าด่ืม  ไฟฟา  หองสุขา  วายังใชไดหรือไม? 

3. การตัดไฟฟา ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกชนิด เพ่ือปองกันกระแสไฟฟากระจายไปตามน้ํา ไมจับ

เคร่ืองใชไฟฟาในขณะตวัเปยกหรือเทาแชอยูในน้ํา 

4. ติดตามสถานการณนํ้าทวมในทุกชองทางอยูเสมอ 

5. ติดตอขอความชวยเหลือในสิ่งที่ขาดแคลน 

6. แจงสถานที่ทาํงานหากไมสามารถออกไปทํางานได 

7. จัดหานํ้าไวอุปโภคบริโภคไวใหเพียงพอ  โดยประมาณ 2,000 ซีซี ตอคนตอวัน 

8. หากมีผูที่ประสบปญหาสุขภาพในบาน  รีบขอความชวยเหลือเม่ือตองการไปพบแพทยเปนการ

เรงดวน 

9. เตรียมอาหารที่สามารถเก็บไดนาน  ไมเนาเสีย ไมตองแชตูเย็น ไมตองปรุงสุกกอน เปนอาหาร

พรอมทาน ผลไม ผัก นมกลอง นํ้าผลไมกลอง อาหารกระปอง เตรยีมที่เปดกระปอง(หากไมเปน

ชนิดมีฝากระปองเปดไดเอง) อยาเลือกอาหารที่กินแลวกระหายน้ํามาก เชน อาหารขนมที่มีรส

เค็มจัด ควรเลอืกอาหารที่ใหพลังงานสูง ถามีเด็กเล็กและผูสูงอาย ุใหเตรียมอาหารสําหรับเด็ก

และผูสูงอายุดวย 

10. เตรียม ไฟฉาย  ถานไฟฉาย  ตะเกียง  ไมขีดไฟ  เพ่ือสองสวางในยามฉุกเฉิน  หากเกิดไมมี

ไฟฟาใช 

11. ดูแลสุขอนามัย ปองกันการเจ็บปวย หากไมมีนํ้าลางมือ ควรใชแอลกอฮอลเช็ดกอนทานอาหาร 

12. หากสุขาใชไมได  ทําสุขาเคลื่อนที่ชั่วคราวหรือใชพลาสติกถุงดําหากติดอยูนาน 

13. เม่ือมีบาดแผล เกิดจากอุบัติเหตคุวรทําแผลฆาเชื้อทันที 

14. เม่ือสถานการณนํ้าทวมสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ ใหทํากิจกรรม พูดคุยใหกําลังใจ ออก

กําลังกาย เพ่ือผอนคลายความเครียด 

15. หากไมจําเปนหามสัมผัสนํ้าทวมขัง  เพราะอาจปนเปอนสิ่งที่เปนอันตราย  สารเคมี  หรือเกิด

ไฟฟาร่ัว  เพ่ือความปลอดภัยหากตองประสบภัย 

         เคล็ดลับดี ๆ ที่พ่ีนองชาวริมฝงแมนํ้าอ.สุไหงโก-ลก ถือปฏิบัติกันตลอดมาเมื่อประสบภัยนํ้าทวม  
ทําใหความสูญเสียนอยลงกวาปที่ผาน ๆ มาลงเรื่อย ๆ สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหากทาน
ตองประสบปญหานํ้าทวม เพ่ือความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของทานและครอบครัว  
ขอขอบคุณขอมูลจาก พ่ีนองริมฝงแมนํ้าสุไหงโก-ลก  ทาโรงเลื่อย ทาประปา 

บทความโดย  ซาลีนี  เจะอาแซ 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

เตากับอินทร ี
 

 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว มีเตาตัวหน่ึงรูสึกเบื่อหนายในถิ่นที่อยูเดิมของตน มันประกาศแกสัตว
ปกทั้งหลายวาหากผูใดสามารถพาไปอยูในสถานท่ีอุดมสมบูรณจะมอบทองคําที่เก็บสะสมไวใหเปน
รางวัล นกอินทรีตัวหนึ่งเห็นชองทางที่จะไดกินเนื้อเตาจึงรับอาสาโดยใชกรงเล็บจับขอบกระดองพาบิน
ขึ้นไปบนเวหา แลวปลอยใหเตาตกลงมากระแทกหินจนกระดองแตก นกอินทรีจึงบินลงมากินเนื้อเตา
อยางเอร็ดอรอย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูใดไววางใจเปดโอกาสใหศัตรผููน้ันยอมพบกับความพินาศ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  3      การชวยเหลือผูอ่ืน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10    Nothing but net “ไมเอาอะไรนอกจากมุง”      เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    

ลูกเสือมีจิตอาสาในการบริการผูอ่ืน 
 
2.  เน้ือหา  

การบริการ และชวยเหลือผูอ่ืน 
 
3. ส่ือการเรียนรู    

3.1 แผนภูมิเพลง   
  3.2 กรณีศึกษาเรื่อง Nothing but net “ไมเอาอะไรนอกจากมุง”           
           3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 ผูกํากับลกูเสือถามลูกเสือวา ใครเคยชวยเหลือผูอ่ืนบาง/ชวยแลวรูสึกอยางไร 

   4.4 ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือแตละหมูศึกษากรณีศึกษาเรื่อง Nothing but net  
         “ไมเอาอะไรนอกจากมุง” และอภิปรายตามประเด็นตอไปน้ี 

                    1)  ลูกเสือรูสึกอยางไรตอแคตเธอรีน 
       2) ลูกเสือคิดวาอะไรเปนแรงจูงใจทําใหแคตเธอรีนชวยเด็กแอฟริกาใหปลอดภัยจาก 

    การปวยและตายจากไขมาลาเรีย 
                    3) การบริการชวยเหลือผูอ่ืนเปนผลดีตอตนเองและผูอ่ืนอยางไร (ทําใหเราภูมิใจและ 

   ผูอ่ืนไดรับความชวยเหลอื) 
                4) ใหลูกเสือคดิแผนงานในการบริการ/ชวยเหลือผูอ่ืน  

4.5 ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืสรุปแผนงานบริการของลกูเสือ (การบริการชวยเหลือผูสูงอายุ, 
     การบริการชวยเหลือผูพิการ,การดูแลรักษาสาธารณสมบัติในโรงเรียน ฯลฯ) 
4.6 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน   
4.7 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธง เลิก) 

 
 



58 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตการคิดการวางแผน 
5.2สังเกตกระบวนการจิตอาสา ตลอดกิจกรรม 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอ่ืน ความภาคภูมิใจในตนเองและ 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 เพลง 

เรามารักกัน 
 

เรามารักกัน รวมผูกพันสามัคค ี
ปรองดองเหมือนดังนองพ่ี ปรองดองเหมือนดังนองพ่ี 
สามัคคีกลมเกลียวสรางสรรค สามัคคีกลมเกลียวสรางสรรค 
รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณสมบัติของชนชาวไทย 
พวกเราเปนลกูเสือไทย พวกเราเปนลูกเสือไทย 
ตองมีน้ําใจบําเพ็ญตนเอย ตองมีน้ําใจบําเพ็ญตนเอย 

 

กรณีศึกษา                                   
                                                    Nothing but net “ไมเอาอะไรนอกจากมุง”  
 เด็กนอยอายุแค 5 ขวบ ดูสารคดีของทวีปแอฟริกา บอกวา... เฉลี่ย 30 วินาที ก็จะมีเด็กคนหน่ึง
ตายเพราะโรคมาลาเรีย เธอขดตัวอยูบนโซฟา แลวก็เร่ิมนับน้ิว 1-2-3-4..... ตอนเธอนับถึง 30 ก็สีหนา
ตกใจ ตะโกนบอกแมวา “แม ๆ เด็กแอฟริกาตายไปแลว 1 คน เราตองทําอะไรสักอยาง” แมเธอก็เขาหา
ขอมูลในอินเตอรเน็ต แลวบอกแคตเธอรีนวา “มาลาเรียเปนโรคที่นากลัว เด็ก ๆ เม่ือเปนโรคนี้ มักจะ
เสียชีวติ” 
“แลวทําไมถึงเปนมาลาเรีย”  
“มาลาเรียติดตอโดยยุง แอฟริกามียุงเยอะมาก” 
“แลวทําไงดี” 
“ตอนนี้มีมุงที่แชนํ้ายากันยุง เม่ือมีสิ่งน้ี ก็จะปองกันคนไมโดนยุงกัด” 
“แลวทําไมพวกเขาไมใชมุงแบบนี้ละ” 
“มุงน้ีแพงเกินไปสําหรับพวกเขา ๆ ไมมีปญญาซ้ือ” 
“ไมได เราตองทําอะไรแลว” 
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 ผานไปหลายวัน แมไดรับโทรศัพทจากครูที่ รร. อนุบาล บอกวา แคตเธอรีนไมไดจายคาขนม 
แมถามแคตเธอรีน เงินไปไหน 
 “ถาหนูอยู รร. ไมกินขนมปกติ ไมกินจุกจิก ไมซ้ือตุกตาบารบี้ อยางน้ีพอจะซื้อมุงไดไหมคะ” 
แมพาแคตเธอรีนไปหาง ใชเงิน 10 เหรียญ ซ้ือมุงใหญ ๆ อันหนึ่ง พอสําหรับเด็ก 4 คน แลวก็โทรหา
องคกรการกุศลที่ทํางานในแอฟริกา วาจะสงมุงไปไดยังไง และก็บังเอิญเจอหนวยงานหนึ่งที่ชื่อ Nothing 
but net “ไมเอาอะไรนอกจากมุง” หนวยงานนี้ จะสงมุงไปใหเด็กแอฟริกาโดยเฉพาะ แคตเธอรีนจึง
จัดการสงมุงไปใหหนวยงานนี้ดวยมือของตัวเอง 

ผานไป 1 สัปดาหเธอไดรับจดหมายขอบคุณจากหนวยงานนี้ ใน จม. บอกวาเธอเปนผูบริจาคท่ี
อายุนอยที่สุด และบอกอีกวา ถาบริจาคครบ 10 อัน จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ แคตเธอรีนขอใหแม
ไปเปดทายขายของกับเธอ เอาหนังสือเกา ของเลน เสื้อผาเกามาขาย ๆ ไดเงินจะไดเอาไปบริจาค แต
ขายไมดีเลย เธอคิดวา “ตอนหนูบริจาคมุง เขายังใหใบประกาศเกียรติคุณ ง้ันคนอ่ืนซ้ือของหนู ใหเงินหนู 
ง้ันเขาก็ตองไดรับเหมือนกันเนอะ” แลวเธอก็เริ่มลงมือทํา ใบประกาศเกียรติคุณ แมชวยเธอซื้อวัสดุ พอ
ชวยจัดหอง นองชายชวยวาดรูปหัวใจแหงรัก ใบประกาศเกยีรติคุณทกุใบมีลายมือที่เขียนโดยตวัเธอเอง
วา “ในนามของคุณ เราไดซ้ือมุง 1 อัน สงไปแอฟริกา” แนนอน มีลายเซ็นตเธอดวย แคบริจาค 10 
เหรียญ ซ้ือมุง 1 อัน ก็จะไดใบประกาศเกยีรติคุณ 

เพ่ือนบานเห็นใบประกาศเกียรติคุณของเธอ รูสึกวาไรเดียงสาอยางนารักมากและก็ซาบซ้ึง แค
ไมนาน ใบประกาศเกียรติคณุก็ถูกแจกออกไป 10 ใบ เธอก็สงเงินไปที่หนวยงาน “ไมเอาอะไรนอกจาก
มุง” หนวยงานก็สงใบประกาศเกียรติคุณและตั้งเธอเปน “ทูตแหงมุง” คนที่หนวยงานบอกแคตเธอรีนวา 
มุงที่เธอบริจาคถูกสงไปยังหมูบานหนึ่งในประเทศกานา ในหมูบานมี 550 คน “โอ พระเจา แลว 10 อัน
พอใชที่ไหน”เพ่ือนบานนอกจากซื้อมุงจากแคตเธอรีนยังชวยเธอทําใบประกาศเกียรติคุณ กลายเปน
ทีมงานแคตเธอรีนบาทหลวงในชุมชนก็เชญิเธอไปพูดในโบสถ พูดแค 3 นาที ก็ไดเงินบริจาคมา 800 
เหรียญ ทําใหเธอมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาก เดินทางไปพูดที่โบสถอ่ืน ตอนเธออายุครบ 6 ขวบ ไดรับเงิน
บริจาคแลว 6,316 เหรียญ 

“ไมเอาอะไรนอกจากมุง” เอาเรื่องของเธอลงในเวป วันหนึ่งเธอเห็นเบคแฮมปรากฏตัวทาง TV 
ชวยทําประชาสัมพันธการกุศลให “ไมเอาอะไรนอกจากมุง” เธอรีบเขยีนจดหมายขอบคุณไปใหเขา และ
แนนอน เธอไดสงใบประกาศเกียรติคุณไปใหเขาดวย 1 ใบ จากน้ันเบคแฮมเอาใบประกาศเกียรติคุณนี้
ขึ้นเวปสวนตวั เรื่องจึงแพรกระจายออกไปอีก  

 6 ส.ค. 2007 เธอไดรับจดหมายจากหมูบานที่รับมุง เด็กในหมูบานเขียนวา“ขอบคุณมุงของเธอ 
เราเห็นรูปเธอ เรารูสึกวาเธอสวยมาก” แคตเธอรีนดีใจมาก ทําใหมีกําลังใจเพิ่มอีก เธอและทีมงานลงมือ
ทําใบประกาศเกียรติคุณ 100 ใบ สงใหมหาเศรษฐีทีต่ดิอันดับในนิตยสาร ฟรอบ ในนั้นมีอยูใบหนึ่งเขียน
วา “คุณบิลเกตที่เคารพ ไมมีมุง เด็กแอฟริกาจะตายเพราะมาลาเรีย พวกเขาตองการเงิน แตเงินอยูที่คุณ
....” 
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5 พ.ย.2007 มูลนิธิบลิเกตประกาศบริจาคเงิน 3 ลานเหรีญให “ไมเอาอะไรนอกจากมุง” 
บิลเกตบอกวา “ผมไดรับใบประกาศเกียรติคุณพรอมจดหมายฉบับหน่ึง บอกวา เงินที่ซ้ือมุงใหเด็ก
แอฟริกาอยูที่ผม ถาผมไมเอาเงินออกมา ไมไดแน” 

ป 2008..... มูลนิธิบลิเกตออกเงินถายทําสารคดี “เด็กชวยเด็ก” แคตเธอรีนจึงไดเหยียบแผนดิน
แอฟริกา ตอนเธอเห็นพวกเด็ก ๆ เขียนชื่อเธอไวบนมุง พวกเขาเรยีกมุงชวยชวีตินี้วา "มุงแคตเธอรีน" 

 
Katherine Commale 
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เร่ืองที่เปนประโยชน        
คนตอเทียน 

 
 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว มีหมูบานเล็ก ๆ แหงหน่ึงตั้งอยูในปาลึกที่หางไกลจากความเจริญ ผูคน
ในหมูบานลวนแลวแตเปนคนยากจนและมีชีวติที่ลําบาก หนําซํ้า...หลังพระอาทิตยตกดิน ชาวบานทุก
คนก็แทบจะไมกลาออกจากเรือนพัก เพราะรอบ ๆ หมูบานเปนปาทึบที่แมแตแสงจันทรก็ยังยากที่จะสอง
ลงมาได ทําใหสัตวรายตาง ๆ มักแฝงตัวอยูในความมืดแลวหาโอกาสทํารายชาวบานหรือนักเดินทางที่
บังเอิญผานไปผานมาอยูเสมอๆ 
 วันหนึ่ง ชายชราซึ่งเปนคนเกาแกของหมูบานรูสึกเปนหวงลูก ๆ หลาน ๆ และผูคนที่อาจโดน
สัตวปาทํารายไมวันใดก็วันหนึ่ง ชายชราจึงปรึกษากับภรรยาที่มีอายุไลเลีย่กันเพ่ือหาวิธีปองกันอันตราย
ใหแกทุก ๆ คน หลังจากที่สองตายายปรึกษาหารือกันอยูหลายวัน ในที่สุด ทั้งคูก็ตดัสินใจนําเงินที่ตั้งใจ
เก็บไวใชในบัน้ปลายชวีิตไปซื้อเทียนไขจํานวนหนึ่งหม่ืนเลม แลวทาํการจุดเทียน พรอมกับนํามันไป
ติดตั้งบนกอนหินทั้งในตวัหมูบานและในราวปา จนหมูบานและปาที่เคยมืดสนิทในยามค่ําคืนกลบัสวาง
ไสวดวยแสงเทียนดูงามตานาพิศวง  
 แสงเทียนที่งดงามทําใหผูคนจากทั่วทุกสารทิศอยากรูวาแสงสวางกลางปามีที่มาอยางไร 
ชาวเมืองที่อยูหางไกลบางคนเขาใจวา ผูที่นําเทียนมาติดตั้งในปาอาจเปนคนของพระราชาผูครองแควน, 
บางคนเดาวาอาจเปนความเมตตาของเศรษฐใีจบุญที่มีเงินมหาศาล, บางคนคิดไปวาอาจเปนฝมือของ
เทวดาที่แอบมาชวยเหลือมนุษย เม่ือความสงสัยทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเขาไปใน
ปาเพ่ือหาคําตอบ  
 เม่ือชาวเมืองทั้งหลายพากนัเขามาในปา พวกเขาก็เห็นชายชรากับภรรยาคอย ๆ เดินจุดเทียน
ไปทีละเลม ๆ จนครบทั้งหน่ึงหม่ืนเลมอยางไมยอทอตอความเหนด็เหนื่อย หลังจากน้ัน ชาวเมืองก็ตาม
สองตายายกลบัไปที่เรือนพัก ซ่ึงเพียงแคเห็นสภาพของเรือนพัก ทุกคนก็รูในทันทวีา ผูเฒาทั้งสองไม
นาจะเปนคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใชแตอยางใดเลย 
 ชาวเมืองทั้งหลายจึงสงสัยวา ชายชรากับภรรยาไดอะไรจากการจุดเทียนไปทัว่ทั้งปา (หรือมีคน
จางวานใหทําเชนน้ี) แตเม่ือชาวเมืองไดฟงคําตอบของผูเฒาทั้งสอง ชาวเมืองก็ถึงกับพูดไมออก เพราะ
ทั้งคูตอบวา สิง่ที่ไดจากการจุดเทียนมีเพียงอยางเดียว น่ันคือ “ความสุขใจที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน” 
 จริง ๆ แลว สองตายายผูคุนเคยกับการใชชีวติในปาไมจําเปนตองอาศัยแสงสวางในยามค่ําคืน
เลยแตเพียงเพราะผูเฒาทั้งสองอยากปองกันภัยใหลูก ๆ หลาน ๆ ในหมูบานของตัวเองและผูคน
ทั้งหลายที่อาจจําเปนตองเดินทางผานปาในยามค่ําคืน ชายชราและภรรยาจึงเสียสละเงินสวนตวักอน
สุดทายและเรีย่วแรงที่มีทําการจุดเทียนหนึ่งหม่ืนเลมทุกวันเพ่ือใหทุก ๆ คนปลอดภัยจากสัตวรายในปา 
 ความตั้งใจดีของสองตายายจุดประกายใหทุก ๆ คนนึกอยากทําความดีเพ่ือผูอ่ืนบาง ชาว เมือง
ทั้งหลายจึงผลัดกันนําเทียนเลมใหมมาแทนเทียนหนึ่งหม่ืนเลมของชายชราและภรรยาที่คอย ๆ สั้นลง
ทุกวัน ๆ รวมทั้งพวกเขายังบริจาคเงินทองและแบงปนขาวของใหแกชาวบานในปาที่มีฐานะยากจนกวา
อีกดวย 
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 สวนชาวบานในปาน้ัน พวกเขาก็นําอางใสนํ้าด่ืมมาตั้งไวที่หนาบาน, ทําเพิงน่ังพักใหคนที่
เหน่ือยออนจากการเดินทางไดใชหลบแดด, ติดปายและกระด่ิงที่ประตูใหคนทีต่องการความชวยเหลือ
เรียกหาไดทุกเวลา, จัดขนมผัดขนมตมและผลไมวางไวใหนักเดินทางไดใชรองทอง และพยายามเสนอ
ตัวชวยเหลือคนทุกคนตามกําลังที่มีอยู 
 ความดีที่ผูสูงอายุทั้งสองไดกระทําลงไปเปรียบเหมือนการเริ่มตนจุดเทียนใหแสงสวางแกสังคมที่
มืดมิด แมในตอนแรกแสงอาจยังนอย แตเม่ือผูคนเห็นดีเห็นงามกับการทําความดีและพรอมใจกันตอ
เทียนแหงความดีดวย ทุกหนทุกแหงจึงเต็มเปยมไปดวยความดีงามและความสุข สองตายายดีใจมาก
ที่ไดเห็นคนทกุคนชวยเหลอืเก้ือกูลกัน สวนผูคนทั้งหลายนั้น เม่ือพวกเขาเล็งเห็นถึงจิตใจอันดีงามของ  
ผูเฒาทั้งสอง ทุกคนจึงชวยกันดูแลชายชราและภรรยาผูเปนบุคคลตนแบบใหมีความสุขสืบมา...ตลอด  
ชั่วชวีิตของทาน 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การใหมีความสุขมากกวาการรับ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  4   การเดินทางไปยังสถานทีต่าง ๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11   ทิศ              เวลา   1   ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  บอกชื่อทิศทั้ง 8 ไดถกูตอง 
 1.2  บอกเคร่ืองหมายตาง ๆ ในแผนที่ได 
 1.3  บอกวิธีการใชเข็มทศิ  
 1.4 วางแผนที่ไดถูกทิศทาง 
 
2.  เน้ือหา  
  2.1  ทิศและการใชเข็มทศิ 
 2.2  การใชแผนที่และเข็มทิศ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิทิศทั้ง 8 ทศิ 
 3.2  แผนภูมิแสดงเคร่ืองหมายบนแผนที ่
 3.3  เข็มทิศ 
 3.4  แผนที่ 
 3.5  แผนภูมิเพลงทิศทั้ง 8 ทิศ 
 3.6  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือเตรียมฐานสาธิตใหลูกเสือฝกปฏิบตัิโดยผูกํากับอธบิายประกอบการสาธิต 
   ฐานที่ 1  การใชเข็มทศิ  
   ฐานที่ 2  การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาต ิ
   ฐานที่ 3  ฐานทดสอบ 
  2) ผูกํากับลูกเสือสรุปลูกเสอืจดบันทึกความเขาใจ 
 4.4 ผูกํากับเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต 
 5.2  ทดสอบการหาทิศทางโดยใชแผนทีแ่ละเข็มทิศ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
 เพลง 

ทิศ 
 

    ทิศทั้งแปดทศิ  ขอใหคิดจําใหเคยชิน 
   อุดรตรงขามทักษิณ  บูรพาประจิมจําไว 
   อิสานตรงหรดี  ทองอีกทีจําใหขึ้นใจ 
   พายัพน้ันอยูตรงไหน ตรงขามไปคืออาคเนย 

 
 
 ใบความรู 

เข็มทิศ 
 

เปนเคร่ืองมือที่ใชในการหาทิศ ทําขึ้นจากแมเหล็กแทงเล็ก ๆ ติดกับแกนใหหมุนไปโดยรอบ
อยางอิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแมเหล็กที่วา เม่ือแขวนใหหมุนอยางอิสระแลวปลายขางหนึง่จะชี้ไป
ทางทิศเหนือเสมอ บนหนาปดของเข็มทศิจะมีเคร่ืองหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศตาง ๆ 
 
ชนิดของเข็มทิศ 
 เข็มทิศมีหลายชนิด เชน  
 - เข็มทิศตลบั เปนเข็มทิศแมเหล็กเล็กๆ หาแนวทิศเหนือไดอยางเดียว  
 - เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลบัมีชองเล็ง ขึงเสนลวดไวตรงกลางเพือ่ชวยในการเล็งที่หมาย 

- เข็มทิศขอมือ 
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เปนเข็มทิศที่นิยมใชในวงการลกูเสือ  

 
เข็มทิศซลิวา  (Silva) 

เปนเข็มทศิทีท่ําในประเทศสวีเดน มีไมโปรแทรกเตอรรวมอยูดวยกนั นิยมใชกันทั่วโลก1 
เน่ืองจากใชทําแผนที่และหาทิศไดดี นอกจากใชงายแลวยังพกพาสะดวกและราคาถูกดวย 
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สวนประกอบของเข็มทศิซิลวา 
1. แผนฐานเปนตัววตัถุโปรงใส 
2. ที่ขอบมีมาตราสวนเปนน้ิวและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรชี้ทศิทางที่จะไป 
4. เลนสขยาย 
5. ตลับเข็มทศิเปนวงกลมหมุนได บนกรอบหนาปดของตลับเข็มทศิแบงออกเปน 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเปนแมเหล็กสีแดง ซ่ึงจะชี้ไปทางทศิเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม อยูบนหนาปดตรงโคนลกูศรชี้ทศิทาง 

 
 
วิธีใชเข็มทศิซิลวา 
 ควรใชเข็มทศิหางจากสิ่งที่เปนเหล็กหรือวงจรไฟฟา ระยะปลอดภัยโดยประมาณมีดังน้ี 
หมวกเหล็ก 1 หลา โทรศัพท,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต 20 หลา สายไฟฟาแรงสูง 60 หลา 
 
 
การหาทิศ 
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วางเข็มทศิในแนวระนาบ ปลายเข็มทศิขางหน่ึงจะชี้ไปทางทิศเหนือ คอย ๆหมุนหนาปดของ
เข็มทิศใหตําแหนงตัวเลขหรอือักษรที่บอกทิศเหนือบนหนาปดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศ เม่ือปรับ
เข็มตรงกับทศิเหนือแลว จะสามารถอานทิศตางๆไดอยางถูกตองจากหนาปดเข็มทิศ  

ลูกเสือสามารถนําเข็มทศิไปใชในกิจกรรมตางๆได เชน การเดินทางไกล การสํารวจปา การ
ผจญภัย การสํารวจและการเยือนสถานที่ เปนตน เม่ือเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุงหนาไปให
ทราบกอนวาเปนทิศใด เม่ือเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ จากเข็มทิศได 
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาใหและตองการรูวาจะตองเดินทางไปในทิศทางใด 

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

กรอบหนาปด ทับสนิทกับเคร่ืองหมายหัวลูกศรที่พิมพไว 
4) เม่ือลูกศรชีท้ิศทางชี้ไปทศิใด ใหเดินไปตามทิศทางน้ัน โดยเล็งหาจุดเดนที่อยูในแนวลูกศรชี้

ทิศทางเปนหลัก แลวเดินตรงไปยังสิ่งน้ัน 
กรณีที่จะหาคาของมุมอะซิมุทจากตาํบลที่เรายืนอยู ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป 

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

แดงในตลับเขม็ทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหนาปดจะอยูตรงขีดตาํแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม คือคาของมุมที่เรา

ตองการทราบ 
 
การใชเข็มทศิหาพิกัดตําแหนงในแผนที่ 

กอนอ่ืนจะตองรูวาตนเองอยู ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใชเข็มทิศชวยในการวางแผนทีใ่หถูกทิศทาง 
หรือวางแผนที่ใหขนานกับเสนทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเสนทางตองระวังไมใหกลับทาง
ทิศเหนือ-ใต โดยตรวจสอบสิ่งอ่ืนบนแผนที่ ประกอบอยางนอย 2 แหง 

วางเข็มทศิบนแผนที่ ใหเคร่ืองหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที ่จากน้ันก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อยาใหเข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรชี้ทศิเหนือ แลวจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่ แลว
หมุนแปนบอกองศาใหตรงทิศ 
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จากน้ันใหมองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กับบนแผนที่สัก 2 แหง เชน บนภูมิประเทศ A และ 

a บนแผนที ่กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที ่ใชไมบรรทัดลากเสนจาก A a และ B b และตอเสน
ใหตัดกันจะไดตําแหนง c บนแผนที ่คือที่ที่เรายืนอยู 

               
ขั้นตอไป จะหาตําแหนงใดๆบนแผนที ่วาของจริงบนภูมิประเทศอยูที่ใด ก็หาไดจากแผนที่และ

ตั้งมุมเข็มทิศไปได ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศไดโดยเทียบมาตราสวนบน
แผนที่ 
 
การเดินทางตามแผนที ่

เม่ือทราบตําแหนงของตนเองบนแผนที่ และจะเดินทางไปสูที่หมายตางๆบนภูมิประเทศน้ัน หาก
ตั้งมุมอาซิมุทแลวมองเห็นที่หมายจริงก็เปนสิ่งงาย หากมองไมเห็นก็เดินตรงไปตามทิศทางน้ัน โดย
สังเกตเปาหมายใดๆไว ขณะเดินตองระวงัอยาใหเข็มทศิเบนแนวทาง และหม่ันตรวจสอบกับที่หมาย
เริ่มตนดวยหากเดินไปพบสิ่งกีดขวาง เชน หนองน้ํา ตองเดินออมไปตั้งตน ณ จุดตรงฟากหนองน้ําใหม 
หากจุดตรงฟากนั้นไมมี ก็ตั้งมุมอาซิมุท คํานวณระยะทางที่เดินออมใหถูกตอง 
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การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาต ิ

 ในกรณีที่ลูกเสือไมมีเข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาต ิหรือ
สิ่งแวดลอมที่เปนจุดเดนสังเกตไดงาย ดังน้ี 
 1. สังเกตทิศทางลม โดยวธิีงาย ๆ เชน โยนหญาแหง หรือฝุนขึ้นไปบนอากาศ เม่ือคิดวาอาจ
เดินหลงทางก็ใหตรวจสอบทิศทางลมอีกคร้ังหน่ึง 
 2. สังเกตเถาวัลย โดยธรรมชาติยอดเถาวัลยจะพันตนไมไปทางทิศตะวันออก เพ่ือหันเขารับ
แสงอาทิตย เม่ือทราบทิศตะวนัออกก็สามารถหาทิศอ่ืน ๆ ได โดนยืนกางแขนหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก ซายมือคือทิศเหนือ ขวามือคือทิศใต และขางหลังคือทิศตะวันตก 
 3. สังเกตความอุนของตนไม หลังอาทิตยลับขอบฟาหาทิศโดยใชแกมแนบกบัตนไมใหญ ดาน
ที่อุนกวาแสดงวาเปนทศิตะวันตก เน่ืองจากเพ่ิงไดรับแสงแดดมาไมนานนัก เม่ือทราบทิศตะวันตกก็
สามารถหาทิศอ่ืน ๆ ได โดยการยืนกางแขนหันหลังชนตนไมขางที่อุน ดานหนาจะเปนทิศตะวันตก ทิศ
เหนืออยูขวา ทิศใตอยูซาย และดานหลังเปนทิศตะวันออก 
 4. สังเกตดวงอาทิตย ใน 1 ปดวงอาทิตยขึ้นตรงทศิตะวันออกและตกทางทศิตะวันตกพอดีอยู 
2 วัน คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหวาง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉียงเหนือมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน สวนระหวาง 23 กันยายนถงึ 20 
มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต เฉียงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธนัวาคม 
 ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตยจากเวลาดังน้ี 

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

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

 5. สังเกตดวงจันทร มีขอสังเกตดังน้ี 
วันขางข้ึน ดวงจันทรจะสวางไมเต็มที่ และขึ้นกอนดวงอาทิตยลับขอบฟา หันดานสวางไปทาง

ทิศตะวันตก และหันดานแหวงไปทางทศิตะวันออก 
วันข้ึน 15 คํ่า ดวงจันทรสวางเต็มดวงเปนวงกลมสุกใส ขึ้นกอนดวงอาทิตยลับขอบฟาเล็กนอย 
วันขางแรม ดวงจันทรจะสวางไมเต็มที่ และขึ้นหลังจากดวงอาทิตยลับขอบฟาไปแลว หันดาน

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

ตั้งแตเดือนธนัวาคมเปนตนไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ชวงหัวค่ําจะอยูตรงศีรษะพอดี และตกทางทิศ
ตะวันตกในเดือนเมษายน 

3) กลุมดาวจระเขหรือดาวหมีใหญ ดาวฤกษ 7 ดวง เรียงตัวคลายกระบวยตักนํ้า ขึ้นประจํา
บนทองฟาทางทิศเหนือ มองเห็นไดดวยตาเปลา ชวงหัวค่ําเดือนกุมภาพันธุจะเห็นขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือขึ้นสูงสุดแลวจะอยูทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน และตกลับ
ขอบฟาทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนือในเวลาใกลสวาง 

4) กลุมดาวแมงปอง เรียงตัวคลายแมงปอง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต โดยเอาหัวขึ้นกอน 
และตกลับขอบฟาทางทิศตะวันตกเฉียงใตโดยเอาขางลง ขึ้นเวลาใกลสวางชวงตนเดือนกุมภาพันธ และ
ขึ้นตอนหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม 
 5) กลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปย กลุมดาวฤกษ 5 ดวง เห็นเปนรูปตัว M 
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเห็นเปนรปู W ในขณะตกทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ  
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
ความอดทน 

 
 นักลาสัตวผูยิ่งใหญคนหนึ่ง เปนชาวแอฟริกาใต ชื่อ เอฟ ซี เซลล (F.C Selous) ใหตัวอยางอันดี
ในเรื่องของความอดทนแบบลูกเสือ ในเม่ือเขาไปลาสัตวที่บารอดเซแลนด (Barotseland) ทางตอนเหนือ
ของแมนํ้าซัมเบซี (Zambesi) เม่ือหลายปมาแลว ในตอนเที่ยงคืนวันหน่ึง คายของเขาไดถูกโจมตีอยาง
ทันทีทันใด โดยคนพื้นเมืองฝายศัตรูซ่ึงเขามายิงในระยะใกลและบุกเขามา 
 เขาและคนพื้นเมืองซึ่งมีจํานวนแตกตางกันตางหนีกระจัดกระจายหลบไปในความมืด และซอน
ตัวอยูในกอหญาสูง เซลูสไดปนยาวกระบอกหนึ่งและลูกปนบางเล็กนอย เขาหลบอยูอยางปลอดภัยในกอ
หญา แตเขาหาพรรคพวกของเขาไมพบ และเม่ือเห็นวาขาศึกไดยึดคายของเขาไวเรียบรอยแลวทั้งยังมี
ความมืดอยูขางหนาเขาอีก สองสามชั่วโมงพอจะหนีเอาตัวรอด เราจึงเริ่มออกเดินทางไปทางทิศใต โดย
กลุมดาววาว (The Southers Cross) เปนที่หมาย เขาหมอบคลานผานยามของฝายขาศึก แลววายนํ้า
ขามแมนํ้า และในที่สุดก็หนีออกมาได โยมีเคร่ืองแตงตัวแตเพียงเส้ือเชิ้ต กางเกงขาสั้น และรองเทา สอง
สามวันตอมาทั้งกลางวันและกลางคืน เขามุงเดินไปทางทิศใต และตองหลบซอนคนพ้ืนเมืองฝายขาศึก
บอยๆ เขาไดยิงกวางเปนอาหาร 
 คืนวันหนึ่งเขาไดเขาไปในหมูบานซึ่งคิดวาเปนมิตร แตแลวปนของเขาก็ถูกลักขโมยไป เขาจึง
ตองกลับเปนผูหลบนีอีกคร้ังหน่ึง โดยไมมีอาวุธสําหรับปองกันตนเอง หรือยิงสัตวเปนอาหาร อยางไรก็ดี 
เขาไมใชคนที่ยอมแพในเม่ือโอกาสแหงชีวิตเหลืออยู จึงไดพยายามเดินตอไป จนกระทั่งในที่สุด ไดไปถึง
สุสานที่แหงหน่ึง ณ ที่น่ัน เขาไดพบพรรคพวกของเขาบางคนซึ่งหลบหนีมาไดเชนกัน  หลังจากน้ันก็
รอนแรมตอมาจนถึงทองถิ่นที่เปนมิตรดวยความปลอดภัย แตคนพวกนี้คงตองประสบความยากลําบาก
อยางมหันต สามสัปดาหไดผานพนไปนับตั้งแตถูกโจมตี และสวนใหญเซลูสตองอยูคนเดียว ถูกไล
ติดตาม อดอาหาร หนาวอยางสาหัสในตอนกลางคืน และรอนเหง่ือหยดในตอนกลางวัน 
 ไมมีคนใดที่จะผานความยากลําบากอยางน้ีมาได เวนเสียแตวาจะมีความอดทนเปนพิเศษ แต
เซลูสเปนคนที่ไดบํารุงตนเองใหแข็งแรงมาตั้งแตเด็ก ดวยการรักษาตัวและออกกําลังกาย และเขาก็ตั้งใจ
บากบั่นอยูตลอดเวลา 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ถาทานตองการผานพนการผจญภัยเชนน้ีดวยความปลอดภัย ในเม่ือทานเปน 
          ลูกเสือเตรียมเปนผูใหญและมิใชดีแตปาก ทานจะตองฝกอบรมตนเองใหแข็งแรง 
          มีอนามัยดีและคลองแคลววองไว ตั้งแตเด็ก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  4   การเดินทางไปยังสถานทีต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่  12     แผนที ่            เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 บอกเคร่ืองหมายตางๆ ในแผนที่ได 
 1.2 เขาใจมาตราสวน 
 1.3 บอกเสนทางระยะสั้นๆ ที่กําหนดใหตามแผนที ่
 
2. เน้ือหา 
 2.1 แผนที่และชนิดแผนที ่
 2.2 การอานแผนที่ 
 2.3 ระยะทางในแผนที่/มาตราสวนของแผนที่ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง-เกม 
 3.2 แผนภาพแผนที่ 
 3.3 ใบความรูเรื่องแผนที่ 
  3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 1) พิธีเปด (ชกัธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเรยีนรูตามฐาน โดยมีผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรุนพ่ีเปนวิทยากร ดังน้ี 
   ฐานที่ 1   ความรูเรื่องแผนที่ 
   ฐานที่ 2   การอานแผนที่ 
   ฐานที่ 3   ระยะทาง/มาตราสวนของแผนที่ 
   ฐานที่ 4   การหาทิศในแผนที่ 
  2) ลูกเสือกลบัมารวมกอง ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือจัดทําแผนที่หมูบานที่ตนเอง
อาศัยอยูโดยใหแสดงเคร่ืองหมาย สัญลักษณและสใีนแผนที่ดวย 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมและการปฏิบัต ิ
 5.2 สอบถามความเขาใจในเรื่องการใชแผนที่และการอานแผนที่ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 

 เพลง   
             เดินวน 

 

   เดินเอยเดินวน  สี่คนสี่คน 
   ขอถามสักนิด  อยูทิศอะไร 
   ทิศเหนือหรือทิศใต ทิศไหนบอกมา 

 
 เกม   

ทิศทั้งสี ่
 

 1. ผูกํากับลูกเสือกําหนดทิศใหสี่ทศิ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  
 2. การเลน 
  2.1 ใหลูกเสือมายืนรวมกันตามสบาย จะหันหนาหันหลังไปทางทศิใดก็ได 
  2.2 ชี้แจงกติกา 
   - เม่ือผูกํากับลูกเสือบอกทศิ โดยคําพูดส้ัน ๆ วา เหนือ ใต ออก ตก  ลูกเสือทุกคน
จะตองหันหนาไปทางทิศน้ันทันที  
  กติกา ใครหันหนาผิดทิศ คนนั้นออกจากการเลน ผูกํากับลูกเสือจะเริ่มบอกทิศตอไป และ
ใหผูที่หันหนาไมถูกทิศตามชื่อทิศจะตองออกจากการเลน จนกวาจะเหลือลูกเสือคนสุดทาย ผูน้ันคือ 
ผูชนะ 
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 ใบความรู 
แผนที ่

 
แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยูตามธรรมชาติและที่

มนุษยสรางขึน้ โดยจําลองไวบนวัตถุพ้ืนระนาบมาตราสวน ซ่ึงรายละเอียดเหลาน้ี แสดงดวยเสน สี และ
สัญลักษณตางๆ เชน 

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

ประเทศไทย เริ่มทําแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4  พ.ศ. 2418  
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ สงหนวยทาํ

แผนที่ทางอากาศมาทําการสํารวจและจัดทําแผนที่ มาตราสวน 1 ตอ 50,000 (2 ซ.ม. ตอ กม.) และกรม
แผนที่ทหารไดดําเนินการตอมาจนปจจุบัน 
ชนิดของแผนที่ 
 แผนที่โดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ชนิด 

- แผนที่แบนราบ แสดงพ้ืนผิวโลกความสงูต่ํา ใชแสดงตําแหนง ระยะทาง และเสนทาง 
- แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพ้ืนผิวโลกในทางราบ ไมแสดงความสูงต่าํ ละเอียดกวาและใช

ประโยชนไดมากกวาแผนทีแ่บนราบ 
- แผนที่ภาพถาย ทําขึ้นจากภาพถายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกตองมากกวาแผน

ที่ชนิดอ่ืนมาก สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ตามธรรมชาต ิและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นอยางชัดเจน  
นอกจากนี้ยังแบงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใชงาน ตัวอยาง เชน 
-แผนที่ทั่วไป เชน แผนที่โลก แผนที่ประเทศตาง ๆ  
-แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ 
-แผนที่ทหาร เปนแผนที่ยุทธศาสตร ยุทธวิธ ี
-แผนที่เดินอากาศ ใชสําหรับการบิน เพ่ือบอกตําแหนง และทิศทางของเคร่ืองบิน 
-แผนที่เดินเรอื ใชในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง 
-แผนที่ประวัตศิาสตร แสดงอาณาเขตยุคและสมัยตาง ๆ  
-แผนที่การขนสง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ 
ฯลฯ 
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สีที่ใชในแผนที่ 
 สีดํา         ใชแทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย ยกเวนถนน 
 สีแดง       ใชแทนรายละเอียดที่เปนถนน 
 สีนํ้าเงิน   ใชแทนรายละเอียดที่เปนนํ้าหรือทางนํ้า เชน ทะเล แมนํ้า บึง ฯลฯ 
 สีเขียว      ใชแทนรายละเอียดที่เปนปาไม และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก 
 สีนํ้าตาล  ใชแทนลักษณะทรวดทรงความสูง 
 
เสนความสงูในแผนที่ 
 บริเวณภูเขา จะมีเสนสีนํ้าตาลเปนวงรอบภูเขาเปนวงๆ แตละวงนั้นจะหางไมเทากัน บางวง
ใกลชิดกัน บางวงหางกัน เปนเสนแสดงความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก จ.
ประจวบคีรีขนัธ) เราจะทราบวาภูเขานีส้งูเทาใด ลักษณะชัน หรือลาดไดจากเสนน้ี โดยระยะแตละวงนั้น
สูงตางกัน 500 ฟุต ถาวงอยูชิดกันก็จะชนั วงหางกันก็จะลาด 

การอานแผนที่ 
 วางแผนที่ในแนวราบ บนพ้ืนที่ไดระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดใหแนวตาง ๆ
ในแผนที่ขนานกับแนวทีเ่ปนจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
 โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตัง้ของสิ่งตาง ๆ ระบบที่ใชในการหาที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ที่นิยมใชกันมี 
2 ระบบ คือ ระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัดตาราง 
1.ระบบพิกัดภูมิศาสตร 
 ใชคาละติจูดหรือเสนรุง และลองติจูดหรือเสนแวง เปนตวักําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 

ละติจูด เปนเสนที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเสนศูนยสูตร (อิเควเตอร) เปนเสน
กําหนดเขตแบงโลกเปนซกีโลกเหนือและซีกโลกใต เสนละติจูดที่อยูเหนือและใตเสนศูนยสตูรเรยีกวา
ละติจูดเหนือและละติจูดใต มีจํานวนซีกโลกละ 90 เสน มีหนวยเปนองศา ที่ขอบแผนที่จะมีเลขกํากับวา 
10, 20, 30 เราก็ทราบวา 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  
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ลองติจูด เปนเสนที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต โดยเริ่มจากเสนที่ลากผานเมือง
กรีนิช ประเทศอังกฤษ เปนเสนลองติจูดที่ 0 องศา ถาวัดไปทางขวามือจะเปนซีกโลกตะวันออก มี 180 
เสน ถาวัดไปทางซายมือจะเปนซีกโลกตะวันตก มี 180 เสน มีหนวยเปนองศาเชนกัน 
 

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

องศา และก็ทราบวาบรเิวณนั้นอยูซีกโลกตะวันออกหรอืตะวันตก 
 
2.ระบบพิกัดตาราง  
 อาศัยเสนตรง 2 ชุด เปนตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ เสนคูขนานในแนวตั้งเรียกวา เสนพิกัดตั้ง 
เสนคูขนานในแนวนอนเรียกวา เสนพิกัดราบหรือนอน เสนคูขนานทัง้ 2 ชุดจะตัดกันเปนรูปสี่เหลี่ยม
จตุรัสเรียกวา พิกัดกริด ระหวางเสนคูขนานแตละคูทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบงยอยออกเปน 10 ชอง
เทา ๆ กัน   

ระบบน้ีจะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราสวน 1ตอ 50,000 ขึน้ไป (1 ซ.ม.ตอครึ่ง กม.)   
ตัวอยาง การหาพิกัดจุด A ในระบบตาราง  
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสทีล่อมรอบจุด A 
(2) อานเสนพิกัดในแนวนอน โดยอานตัวเลขทีกํ่ากับเสนตั้งจากซายไปขวาทีผ่านจุด A 
(3) อานเสนพิกัดในแนวนอน โดยอานตัวเลขทีกํ่ากับเสนแนวนอนจากลางขึ้นบนทีผ่านจุด A 
(4) นําเลขชุดที่อานไดในขอ (2)และ (3) มาเรียงตอกันตามลําดับ ตวัเลขนี้จะเปนพิกัดของจุด A 
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จุด A = 937604 
จุด B = 920585 
จุด C = ………….. 
จุด X = …………. 
จุด Y = …………. 
 
จากตารางนี้ ตําแหนงของจุด A  
จะอยูที่เสน 93.7 ตัดกับเสน 

60.4 จึงอานเปน 937604 โดยอานตอกัน ไมอานและเขียนคําวาจุด ตําแหนงจุด B ก็เชนเดียวกนั อยูที่
เสน 92 พอดี ก็คือ 92.0 ตัดกับเสนที ่58.5 ก็อาน 920585 
 

ระยะทางในแผนที ่
 เปนมาตราสวนที่ยอขนาดลง คืออัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ 
เชน 1: 50,000 หมายความวา 1 หนวยของระยะในแผนที่เทากับ 50,000 หนวยของระยะในภูมิประเทศ
(ตองเปนหนวยเดียวกัน ตวัอยาง: 1 เซนติเมตรในแผนที่เทากับระยะทาง 500 เมตรในพื้นที่) 
การหาทิศในแผนที ่
 ปกติหัวกระดาษแผนที่จะเปนทิศเหนือมีลูกศรชี้อยู วางแผนที่ใหหัวลูกศรในแผนที่ชี้ไปทางทศิ
เหนือตามเข็มทิศ  

 

 เร่ืองที่เปนประโยชน 
ลูกสาวกับพอ 

 

 พอคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่แตงงานกับชาวสวน “ลูกสาวสบายดีหรือไม ตองการอะไรหรือ
เปลา” พอถามอยางหวงใย ลูกสาวคนโตจึงตอบวา “สบายดีจะพอ ลูกไมเลยตองการอะไรอีกนอกจาก
อยากใหฝนตกมามากๆ พืชผลในสวนจะไดงอกงามดี” 
 ตอมาพอก็ไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็ก ที่เปนภรรยาของชางปนหมอ พอก็ถามเชนเดียวกับที่ถามลูก
สาวคนโต “ลกูสาวสบายดีหรือไม ตองการอะไรหรือเปลา” ลูกสาวที่เปนภรรยาชางปนหมอก็ตอบวา 
“สบายดีจะพอ ลูกตองการเพียงอยางเดียวคือ ไมใหฝนตก ตองการมีแดดจาๆ หมอดินที่ตากไวก็จะแหง
เร็วจะพอ” 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนเรามักตองการแตสิ่งที่เปนผลประโยชนกับตนเองเปนอันดับแรก ทิศทางการ
    แสวงหาความตองการจึงมีความแตกตางกัน แตหากมีทิศทาง เปาหมายดังเข็มทิศก็
    จะนําพาไปสูเปาหมายชีวิตไดอยางม่ันคง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  4   การเดินทางไปยังสถานทีต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่  13    นักเดินทาง             เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  เขาใจเรื่องของกฎและเครื่องหมายจราจร 
 1.2  เดินทางไกลไป – กลับ ตามระยะทาง 10 กิโลเมตรได 
 
2.  เน้ือหา  
  2.1  กฎและเครื่องหมายจราจร 
 2.2  การเดินทางไกล 
  
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ใบความรู 
 3.3  ภาพเคร่ืองหมายจราจร 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือ เกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือ รวมกันสนทนาอภิปรายในประเด็นตอไปน้ี 
    - กฎและเครื่องหมายจราจร 
    - การปฏิบัตติามกฎจราจร 
    - การปฏิบัตตินในการเดินทางไกล 
   (2) ผูกํากับลกูเสือมอบหมายใหลูกเสือเดินทางไกล ในระยะทางไป – กลับ 10 กิโลเมตร  
    กับเพ่ือน กับหมูลูกเสือ อาจโดยรถจักรยาน การเดินเทา โดยการขึ้นรถยนต ในขณะ 
    เดินทางไกลใหลูกเสือไดวาดภาพ สเก็ตภาพ ถายภาพสิ่งประทับใจหรือสถานที่ 
    ประทับใจ หรือถายภาพเปนความทรงจําเม่ือกลับมาแลวใหรายงานตอผูกํากับลูกเสือ 
    ดวยวาจาและนําผลงานมาแสดงใหผูอ่ืนไดชมพรอมอธิบายผลงานนัน้ดวย  
    (นิทรรศการผลงานการเดินทางไกล) 
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   (3) หมูลูกเสือรวมกับเพ่ือนวางแผนการเดินทาง และการเก็บขอมูลหลักฐานการเดินทาง 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 

 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
  (นัดหมายการรายงานการเดินทางไกล) 

  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรือ เกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) หมูลูกเสือนําเสนอผลงานการไปเดินทางไกล ดังน้ี 
    - รายงานตอผูกํากับลูกเสอืดวยวาจา 
    - นําหลักการการบันทึก รูปภาพ หรืออ่ืนๆ ตามที่วางแผนไวมานําเสนอใหลูกเสือ 
      อ่ืนๆ ไดรับรู 
    - หรือจัดนิทรรศการผลการเดินทางไกล 
   (2) หมูลูกเสืออ่ืนๆ รวมกันชื่นชม ซักถาม 
   (3) ผูกํากับลกูเสือแสดงความชื่นชม และเพิ่มเติมแนวคิดที่เหมาะสม 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 

 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต และศกึษาผลงานการแสดงถึงการเดินทางไกลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและไดประโยชน 
 
(หมายเหต ุ กฎหมายจราจรและการใชรถใชถนนมีปรากฏในตวัชีว้ดั มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6)  
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ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมการเรียนรูที่  13 
 

 เพลง 
ขามถนน 

อยามองเหมอตองดูขางหนา อีกซายและขวาเม่ือจะขามถนน 
หากยวดยานหลายก็ตองอดใจทน อยาตัดหนารถยนต ทุกๆ คนจงระวังเอย 

 
เดินทางไกล 

   เดินทางไกล เดินทางไกล  ไปไปซ้ีไปไปซี้ไปดวยกัน 
  เหน่ือยอยางไรไมเคยหวั่น  รวมใจกันและสามัคคี 
  เดินทางไปในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลินเขาดอย 
  มุงหนาไปไมยอหยอน   ลืมทุกขรอนมุงสูปลายทาง 

 
 
 ใบความรู 
 

  เครื่องหมายจราจรและการขามถนนอยางปลอดภัย         
 
เครื่องหมายจราจร  
 เปนสัญลักษณที่ใชในการควบคุมการจราจร มักเปนสัญญาณไฟหรือปาย 
 สัญญาณไฟจราจร 
 สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบดวยสัญญาณไฟสามสี ติดตั้งตามทางแยกตางเพ่ือควบคมุ
การจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ไดแก สีแดงใหรถหยุด สีเหลืองใหรถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียว
คือใหรถไปได  
 สําหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เชน มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู ใชสําหรับทางแยกที่ไม
พลุกพลานหมายถึง ใหระมัดระวังวามีทางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถไดเอง, สัญญาณไฟ
จราจรสําหรับการขามถนน เปนตน 
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สัญญาณไฟจราจรสําหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

 

 
 
 สีแดง  หมายถึง  ใหรถทุกคันหยุดหลังแนวเสนที่กําหนดไว 
 สีเหลือง หมายถึง ใหรถทีแ่ลนอยูเตรียมหยุด  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 จะเปนปายแจงเตอืนวามีอะไรอยูขางหนา 
 ปายแนะนํา เปนปายที่แนะนําการเดินทางตางๆ อาทิ ทางลัด ปายบอกระยะทาง เปนตน  

 

 

 

 

สีเหลือง 

สีแดง 

สีเขียว
ี

สีเขียว
ี

สีแดง 
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ปายจราจร ความหมาย 

 

แสดงตําแหนงทางขามถนน            
 

 

เคร่ืองหมายทางขามถนน 
 

 

โรงเรียน ระวงัเด็ก : ทาง ขางหนามีโรงเรียนตั้งอยูขางทาง ใหขับรถ
ใหชาลงและระมัดระวังอุบัตเิหตุ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นแกเด็กนักเรียน ถา
เด็กนักเรียนกําลังเดินขามถนน ใหหยุดรถใหเด็กนักเรียนขามถนนไป
ไดโดยปลอดภัย ถาเปนเวลาที่โรงเรียนกําลังสอน ใหงดใชเสียง
สัญญาณและหามใหเกิดเสียงรบกวนดวยประการใดๆ 

 

ระวังคนขามถนน : ทาง ขางหนามีทางสําหรับคนขามถนน หรือมี
หมูบานราษฎรอยูขางทาง ซ่ึงมีคนเดินขามไปมาอยูเสมอ ใหขับรถให
ชาลงพอสมควร และระมัดระวังคนขามถนน ถามีคนกําลังเดินขาม
ถนนใหหยุดใหคนเดินขามถนนไปไดโดยปลอดภัย 

 

เฉพาะคนเดิน : บริเวณที่ตดิตั้งปายเปนบริเวณที่กําหนดใหเฉพาะคน
เดินเทาน้ัน 

 

หยุด : รถทุกชนิดตองหยุดเม่ือเห็นวาปลอดภัยแลว จึงใหเคลื่อนรถ
ตอไปไดดวยระมัดระวัง 

 

ใหทาง : รถทุกชนิดตองระมัดระวังและใหทางแกรถ และคนเดินเทา
ในทางขวางหนาผานไปกอน เม่ือเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว จึงใหเคลื่อนตอไปไดดวย
ความระมัดระวัง 

 
ความปลอดภัยในการเดินถนน และขามถนน 
 เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ผูอ่ืน และเปนตวัอยางทีดี่ ควรปฏิบตัิในการเดินถนน ดังน้ี 

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

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอใหรถจอดสนิทกอนจึงขามได และระมัดระวังรถทีข่ับแซงขึ้นมา 
2.  ถาไมมีสะพานลอย หรือทางขามที่มีสัญญาณไฟ  หรือทางมาลาย ใหขามถนนดวยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางกอน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซาย แลวหันกลับไปดูรถทางขวา
อีกคร้ัง  เม่ือไมมีรถหรือรถอยูไกลจึงขามถนนอยางระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไมควรวิ่ง  ไมควรเดินยอนกลับกลางทาง  และไมควรหยุดเก็บของที่ตกหลนอยูกลางถนน  
ไมวิ่งเลนหยอกลอ คุยโทรศพัท หาของในกระเปาหรือกมเก็บของที่ตกหลนขณะขามถนนเด็ดขาด  
เพราะอาจเสียหลัก หกลมจนโดนรถเฉี่ยวชนได 
 4. เพ่ิมความระมัดระวังการขามถนนบริเวณทางแยก และบริเวณทีมี่สิ่งบดบัง เชน ทายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 
 5. การขามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูวารถวิ่งมาจากทางใด และระมัดระวังรถท่ีวิ่งยอนศร 
หากเปนถนนที่มีเกาะกลาง ควรขามทลีะครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลาง  หากไมมีรถคอยขามคร่ึงหลงั 
 
 
 เร่ืองที่เปนประโยชน 

ไมเอาไฟแดง 

   ณ เมืองแหงหน่ึงซ่ึงรถติดเปนประจํา มีชายคนหนึ่ง เบื่อรถติดมาก แตก็ไมรูจะทําอยางไรดี ได
แตบนและดาไปวันๆ  จนวันหนึ่ง เทวดาทนเสียงบนของชายคนนี้ไมไหว จึงไดลงจากสวรรคมาหาชาย
คนนี้แลวถามวา "ขาทนฟงเจาบนทุกวันจนเบื่อแลว เจามีปญหาอะไรไหนลองเลามาซิ" ชายคนนั้นเห็น
เทวดาก็ตกใจ แตก็ไมรูจะทํายังไง ไดตอบวา "ที่ผมบนก็เพราะเมืองนี้รถติดมาก ผานไปที่ไหนรถก็ติดกัน
ยาวเหยียด"  เทวดาถามชายคนนั้นวา  "แลวเจาตองการอะไรละ จะใหขาทําใหรถทั้งหมดหายไปจาก
โลกนี้เลยก็ไดนะ แตรถของเจาก็ตองหายไปดวยนะ เพ่ือความยุติธรรม"  ชายคนนั้นก็คานขึ้นวา "ไมเอา
หรอก แบบนั้นผมจะไปทํางานยังไงละทาน เอางี้ก็แลวกัน ผมขอใหตอจากน้ีไปเมืองน้ีไมมีไฟแดงอีก
ตอไป"   เทวดาจึงตอบวา "เอาง้ันก็ได"  แลวหลังจากน้ันมา เมืองนี้ก็ไมมีไฟแดงอีกเลย ไมวาจะขับรถ
ผานไปแยกไหน ไฟจราจรทุกดานก็กลายเปนไฟเขียวหมดตลอดเวลา ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากมาย ใน
ที่สุดชายคนเดิมจึงตองขอรองใหเทวดาเปลี่ยนกลับไปเปนไฟ 3 สี เหมือนเดิม 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การปฏิบัตติามกฎชวยใหเกิดความปลอดภัย 
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ฝกตนใหเปนคนมีปญญา 
 

 วิธีฝกตนใหเปนคนมีปญญา ประการหนึ่งคือ หยุดพูดในสิ่งที่ไมดี เพราะคําพูดคือประตูดานแรก
ที่สงผลตอชวีติ คนพูดจาแงราย พูดมากเกินไป ชอบบน หรือวิจารณตลอดเวลายอมเกิดภาวะ
ความเครียดตามมาเสมอ เปนบอเกิดแหงการทะเลาะววิาททํารายรางกายตามมา 
 ลูกเสือจึงควรคิดวา คําพูดเปนเพียงลมปาก ชีวิตเราดี หรือไมดี ขึ้นอยูกับการกระทํา สวนชวีิต
คนอ่ืนจะดีหรือไมก็เปนเรื่องของเขา ไมไดขึ้นอยูกับคําพูดของเรา 
 เราจึงควรนิ่งสงบไวบาง ควบคุมตนเอง ควบคุมคําพูดของเราใหได อยางน้ีเรียกวา เอาชนะใจ
ตนเอง เปนการเกิดปญญา แตหากเรายงัเอาชนะใจตนเองไมได ควบคุมไมไดแมแตการพูดของตนเอง 
เรายอมเปนทาสของสิ่งอ่ืนๆ ตอไปไมหยุดยั้ง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา “การควบคุมตนเอง ตองใชปญญา ใชสมองคิด และระงับที่ใจ” จึงจะเรียกไดวาเปน 
        คนมีปญญา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  4   การเดินทางไปยังสถานทีต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่  14    ประเทศอาเซียน              เวลา 1 ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  เลาเรื่องประเทศในอาเซียนที่ประทบัใจและตองการเดินทางไปทองเท่ียว 
       ประเทศน้ันไดอยางนาสนใจ 
 1.2  ทักทายดวยภาษาของประเทศที่เลาเรื่องไดถูกตอง 
 
2.  เน้ือหา  
  2.1  ชื่อประเทศในอาเซียน 
 2.2  เมืองหลวงประเทศอาเซียน 
 2.3  การแตงกาย / วัฒนธรรม (อาหาร การแสดงการทักทาย) 
 2.4  ความประทับใจ / จุดเดนของประเทศในอาเซียน 
  
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ภาพชนชาติอาเซียน 10 ประเทศ 
 3.3  ภาพสถานที่ / สัญลักษณของประเทศอาเซียน 
 3.4  หนังสือ/Powerpoint ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
 3.5  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามวตัถุประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืมอบหมายงานลวงหนาใหกลุมลูกเสือไปสืบคน เรื่องราวของประเทศ 
   ในอาเซียน 10 ประเทศ ในประเด็นตอไปนี้ 
   (1) เลือกประเทศที่ประทับใจและตองการไปเยอืนมา 1 ประเทศ 
   (2) สืบคนเก่ียวกับชื่อประเทศ ธงประจําประเทศ ดอกไม การแตงกาย อาหาร   
        สถานที่สําคัญ และการทักทาย สวัสดี ของประเทศน้ัน 
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  2)  หมูลูกเสือเลาเร่ืองประเทศที่ชอบและตองการไปเยือนใหที่ประชุมกองฟง 
   โดยอาจมีภาพเพลงการทกัทายดวยภาษาของประเทศน้ันดวย 
 4.4   ผูกํากับเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5   พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
        (นัดหมายการรายงานการเดินทางไกล) 
  
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตความรับผิดชอบการรับมอบหมายงาน 
 5.2  การรวมมือการเปนหมูพวกในกลุม 
 5.3  การเลาเรื่องประเทศทีป่ระทับใจและตองการไปเยอืนวามีการเตรียมพรอมหรือไม 
 
(หมายเหตุ  : กิจกรรมน้ีใชจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชา อาเซียนศึกษา) 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 

 เพลง 
บุหลงกากา 

 
      บุหลงกา กา ตูอา 
      แมนซอก ดีเจ มูลา 
      เมเน ซูดา ตูอา 
      คิคินยา ติงกา ดูวา 
      เรซุม เรซุม เรซุม มูลาลา 
      เรซุม เรซุม เรซุม มูลาลา 
      เรซุม เรซุม เรซุม มูลาลา 
      บุหลงกา กา ตูอา 

 
 
 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

เวลากับนาฬิกา แตกตางแตเติมเต็ม 
 

 เวลา... เดินไปขางหนา  แตนาฬิกา.... เดินอยูที่เกา 
 เวลา... ไมอาจยอนกลับ  แตนาฬิกา... เราหมุนยอนมันได 
 เวลา... เม่ือสูญเสียไปแลวไมอาจเรียกรองคนได  แตนาฬิกา... เสียก็ซอมหรือซ้ือใหมได 
 เวลา... ไดมาฟรีๆ ไมตองแรกกับอะไร  แตนาฬิกา... ยิ่งสวยยิ่งแพงใชเงินซ้ือมากเทาน้ัน 
 แลวอยางน้ีมันจะคูกันไดอยางไร ในเม่ือมันแตกตางกันมาก แตถาไมมีนาฬิกาจะรูเวลาไหม หรือ
ถามีนาฬิกาแตไมรูจักเวลาจะมีประโยชนอะไร  
 ถึงสองสิ่งน้ีจะแตกตางกัน แตถามันจะคูกันแลว ยอมมีจุดรวมกันเสมอเพียงแตจะมองเห็น
หรือไม 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนที่มีวิธีแตกตาง ยอมชวยเหลือและเติมเต็มกันไดเสมอ เราตองมองขามสิ่งดีๆ 
          ของกันและกันเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15    การเก็บรักษาอุปกรณที่มีคม           เวลา  1  ชั่วโมง 

 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 

 1.1  อธิบายวธิีใชและเก็บรกัษามีด และขวานไดอยางถูกตอง 
 1.2  อธิบายวธิีใชเลื่อย และมีดเหลาไดอยางถูกตอง 
 1.3  อธิบายและสาธติการใชไมเปนสมอบกสําหรับขึงเต็นทไดถูกตอง 
 

2.  เน้ือหา  
  2.1  วิธีใชมีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม 
 2.2  วิธีเก็บรกัษามีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลาไม 
 2.3  การนําไมมาเปนสมอบกสําหรับขึงเต็นท 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ฐานสาธติการเก็บมีด ขวาน เลื่อยและมีดเหลา 
 3.3  ไมสําหรับทําสมอบก และฟน 
 3.4  ใบความรู 
 3.5  เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      หมูลูกเสือเรียนรูจากฐานสาธิตและฝกปฏิบัติดังน้ี 
   ฐานที่  1 วิธีใชและเก็บรักษามีด ขวาน และเลื่อย 
  ฐานที่  2 การพก นําพา และสงมีด ขวาน เลื่อนใหผูอ่ืน 
  ฐานที่  3 การใชมีดเหลาไมทําสมอบก และเก็บรักษา 
  ฐานที่  4 การใชขวานตดัและผาไมเพ่ือกอกองไฟ 
 4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตจากการปฏิบัตขิณะสาธติในฐานกิจกรรม 
 5.2  ซักถามใหอธิบายวธิีการใชและเก็บรักษาของมีคม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 15 
 

 เพลง 
ชมปา 

 
     ปาน้ีเขาวามีวหิก   หมูนกนับรอยพัน 

    มาดวยกัน ๆ ชมไพร  นะเพ่ือนเอยใหเพลิดเพลิน 

    ปาน้ีเขาวามีความสุข     สนุกดังเชื้อเชญิ 

    มากาวเดิน ๆ ชมไพร  นะเพ่ือนเอยวไิลตา 

 

 ใบความรู 

 
การเก็บรักษามีด-ขวาน 

 
การใชและการเก็บรักษามีดและขวาน 
 มีด และขวานเปนเคร่ืองมือจําเปนที่ลูกเสือตองใชในการอยูคาย เพ่ือตัด ทอน เสี้ยมไม แตตอง
ใชใหถูกวิธี และระมัดระวังมิใหเกิดอันตราย ดังน้ี 
 มีด มีดเปนเคร่ืองมือที่ใชสําหรับฟน จัก เหลา ผา ตัด ลิด หรือถางวัสดุตางๆ เชน ตนไม ก่ิงไม 
ตนหญา เน้ือ ผัก เปนตน มีดมีรูปรางและขนาด แตกตางกันตามความเหมาะสมของการใชงาน เราอาจ
จําแนกมีดตามขนาดไดเปนสองประเภท คือ  
 1. มีดเล็ก ไดแก มีดพกประจําตัว มีดที่ใชในการทําครัว 
    (1) มีดพกประจําตัว เปนมีดใชพกติดตัวอยูเสมอในขณะอยูคายพักแรม หรือเดินทางไกล ตวั
มีดประกอบไปดวยสวนใบมีดและดาม มีดพกประกายมีไวเพ่ือตัดเชอืก ลิดก่ิงไมขนาดเล็ก  หรืออาจใช
ในการประกอบอาหาร เปนตน หลังจากใชแลวตองเก็บรักษาและซอมแซม ตองหม่ันลับใหคมอยูเสมอ 
และชโลมน้ํามัน เพ่ือปองกันสนิม หม่ันตรวจดูอยาใหใบมีดโยกคลอน หรือดามมีดแตกหัก 
    (2) มีดที่ใชในการทําครัว เปนมีดบางขนาดเล็กสําหรับการประกอบอาหาร  อาจไมจําเปนใน
การอยูคายพักแรม เพราะอาจใชมีดพกประกายแทนได  



คูมือการจัด

 
เปนอยา
ผาฟน ด
นํ้ามันทุก
หรือไม  
ดามแตก
ผูอ่ืนและ

 
ไม อาจจ
 
ขวานไท
ประมาณ
น้ีมีนํ้าหน
กวาและ
เปนตน 
 
ดวยเหล็
วงรีสําหร
ขวานฝรั่
ประมาณ
 

 

ขวาน ซ่ึ

 

ดกิจกรรมลกู

2. มีดใหญ ไ
งมาก  มีสวน
ดายหญา ตัดกิ
กคร้ังที่ใชงาน
 ใบมีดโยกคล
ก ใบมีดหลุดจ
ะใชงานดวยค

ขวาน ขวาน
จําแนกขวาน
1. ขวานไทย

ทยขนาดเล็ก 
ณ 2 - 2 ½  น้ิ
นักคอนขางเบ
มีดามยาวปร
 
2. ขวานฝรั่ง
็กกลา ดานค
รับใสดามไม
รัง่ขนาดเล็ก แ
ณ 2 เทา 
 

ขวานมีสวนป

งทําดวยเหล็

กเสือสามัญ

ไดแกมีดโต มี
นประกอบสอ
ก่ิงไมที่เปนอุ
นเสร็จ การบํา
ลอนหรือไม แ
จากดามมีดไ
ความระมัดระ

นเปนเครื่องมื
ออกไดเปน 2
ย  เปนขวาน
ทําดวยเหลก็
น้ิว ซ่ึงมีรูตรง
บา ขวานไทย
ระมาณ 2 เทา

ง  เปนขวานจ
คมคอนขางบา
เนื้อแข็ง ซ่ึงมี
แตมีขนาดโต

ประกอบที่สาํ

ก และสวนด

ญเสรมิสรางทั

มีดดายหญา 
องสวน คอื สว
ปสรรคในกา
ารุงรักษาและ
และถาใบมีดโ
ได  ควรเปลี่ย
ะวัง ไมประมา

มี

อที่ทําดวยเห
2 ประเภท คื
นพ้ืนเมือง เห
กหนาตรง ดา
กลางสําหรับ
ยขนาดใหญ 
า จึงเหมาะที่

จากตางประเ
างกวางประม
มีความยาวป
ตขึ้นเล็กนอยแ

าคญั 2 สวน คื

ามที่ทําดวยไ

ทกัษะชีวติ ลู

 

มีดพราถางเป
วนใบมีดและ
ารเดินทาง กา
ะซอมแซมตอ
โยกคลอนไม
ยนดามมีดเสีย
าทหรือคึกคะ

มีดชนิดตาง

หลก็มีสันหนา
อ  
มาะสําหรับค
านคมคอนขา
สอดใสดาม 
มีลักษณะรูป

ทีจ่ะใชในงานห

เทศ นิยมใชก
มาณ 4 ½ น้ิว
ระมาณ 14 นิ
และมีดามยา

คือ สวนตวั

ไม 

ลกูเสือโท  ชั้น

ปนมีดที่มีคว
สวนดาม ปร
ารเก็บรักษาจ
องหม่ันตรวจ
มควรใชเศษไม
ยใหมเพ่ือควา
ะนอง 

ๆ 

าใหญ ใชสําห

คนไทยและมีข
งบาง กวางป
ซ่ึงดวยไมยา
ปรางคลายขว
หนัก เชน กา

กัน มีอยู 2 ช
ว สวนสันกวา
น้ิว สวนขวาน
ว

ั้นประถมศึก

ามจําเปนในก
ระโยชนใชสอ
จะตองลบัใหค
จดูวาดามมีดอ
มตอกลงไปใ
ามแข็งแรง วิ

หรับตัด ฟน ผ

ขนาดแตกตา
ประมาณ 3 น้ิ
าวประมาณ 1
วานไทยขนาด
ารโคนและกา

นิด  คือ ขวา
างประมาณ 2
นฝรั่งขนาดให

สวนตางๆ ข

กษาปที่ 5   

การอยูคายพั
ยคือ ใชตัดก่ิ
คม เช็คใหแห
อยูในสภาพส
นดามมีด จะ
วธิีใชควรใหห

ผา ตอก ทุบแ

างกันสองชนิด
น้ิว และสวนสั

2-14 น้ิว ขว
ดเล็ก แตมีขน
ารผาไมขนาด

นฝรั่งขนาดเ
2 ½ น้ิว มีชอ
หญ มีรูปรางเ

ของขวาน 
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พักแรม
ก่ิงไมใหญ 
หง ทา
สมบูรณดี
ะทําให
หางจาก

 

และถาก

ด คือ 
สนัหนา
วานชนิด
นาดใหญ
ดใหญ 

ล็ก ทํา
องเปน
เหมือน
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การใชแ
 
พักแรมม
จําเปนต
บานก็ตอ
ใชไดอยา
 
เหยียบเข
 
ใชใหเหม
 
 
และขวา
 
คมมีดออ
แนนแลว

 

 
 
 

คูมือการจ

และการเก็บร
มีดและขวาน
มักเลือกสถาน
องตัด ลิด ถา
องมีการใชมีด
างทนทานแล
1. อยาวางมื
ขา 
2. อยาใชมีด
มาะสมกับงาน
3. อยาเอามีด
4. การถือมีด
นอาจจะเฉือน
5. การสงมีด
อกนอกตัว ห
ว ผูสงจึงปลอ

จัดกิจกรรม

รักษามีด แล
นเปนเครื่องมื
นที่ที่เปนสนา
าก หรือถางใ
ดและขวาน ดั
ละปลอดภัย โ
ดหรือขวานไ

ดหรือขวานห่ัน
น 
ดหรือขวานไ
ดและขวานตอ
นเราได  
ดและขวานให
หรือหันดานคม
อยมือ 

ลูกเสือสามั

ละขวาน  
มือที่เปนประโ
าม ปาไม หรื
ใหมีสถานที่เห
ดังนั้นจึงจําเป
โดยปฏิบัติดัง
ไวบนพื้น เพร

ัน ถาก ตัด ฟ

ไปห่ัน เชือด ต
องหันคมใหอ

หแกกัน อยาใ
มลงพ้ืน สงด

ัญเสรมิสราง

 

โยชนตอการอ
รอแถบภูเขา 
หมาะสมตอก
ปนตองรูจักวิธี
งน้ี 
ราะเปนอันตร

ฟน วัตถทุี่แข็

ตัดของรอนห
ออกนอกตัวเพ

ใชวิธโียนหรอื
ามมีดหรือขว

งทักษะชีวติ

อยูคายพักแร
ซ่ึงมีธรรมชา
การพักแรมคา
ธกีารใชและก

รายตอตนเอง

งเกนิไป เพร

หรือลนไฟ เพ
พ่ือปองกันกา

อขวาง แตผูส
วานใหผูรบัจับ

 ลูกเสือโท  

รมของลูกเสอื
าติที่เปนตนไม
างคืนและแม
การเก็บรักษา

งและผูอ่ืนที่เ

ราะจะทําใหบิ่

พราะจะทําให
ารพลั้งเผลอห

สงจะตองจับสั
ับ เม่ือผูรับจับ

ชั้นประถมศึ

อมาก เนื่องจา
ม ตนหญา จึ
ลูกเสือพักอา
ามีดและขวาน

ผลอไปเตะห ื

นหรือหมดค

คมมีดหรือขว
หรือเกิดหกลม

สนัมีดหรือขว
บดามมีดหรือ

ศกึษาปที ่5  

ากการ
ง
าศัยอยูที่
น เพ่ือจะ

รือ

ม ตอง

วานทือ่ได 
ม คมมีด

านหัน
อขวาน

  



คูมือการจัด

 
เรียบรอย
 
พกพาไป
 
 
 

การใชมี

ตองตัดไ

 

มา 2-3 ต

 

จํานวนที

 

ตองใหป

 

โดยกดค

 

 

การใชข

 

เขาหาตวั

เกะกะรอ

ตัดไมสด

ก่ิงใกลๆ

ตอตนไม

 

ดกิจกรรมลกู

6. หลังจากใ
ย  
7. ถาเปนมีห
ป 
8. เม่ือความ
9. ถาดามมีด

มีดเหลาสมอ

ไมในปามาทาํ

1. หาไมเนื้อ

ตน โดยลิดก่ิ

2. ทอนไมให

ที่ตองการ 

3. ใชมีดอีโต

ปลายแหลมมา

4. หากลูกเสื

คมมีดลงในท

5. เหลาตัวส

ขวานตัดผาไ

การใชขวาน

วั ไมตัดตาไม

อบๆ ตนไมให

ดจากตนจนเห

ๆ ใหเจริญเตบิ

ม 

กเสือสามัญ

ชมีดและขวา

หรือขวานที่มี

คมของมีดแล
ดหรือดามขว

อบก   ในการ

าสมอบก จึงค

แข็ง เสนผาน

งกานออกให

หเปนทอนๆ 

ตหรือมีพราเสี้

ากนัก เพราะ

สอืมีแตมีพก เ

อนไมอยาให

สมอบกใหเกลี้

ไมเม่ือเตรีย

ตดัผาไมระวั

มแข็งๆ เม่ือลิ

หลิดตามกิ่ง อ

หลือใช ควรอ

บโตตอไป มิใ

ญเสรมิสรางทั

านแลวทุกคร้ัง

ปลอก มีหนา

ละขวานหมด
านหลวม แต

อยูคายพักแร

ควรปฏบิัติดัง

นศนูยกลางป

หหมด 

ยาวประมาณ

สีย้มปลายทอ

ะจะทําใหปลา

เม่ือตองการเ

กินเนิ้อไมมา

ลีย้งเกลา 

มกอกองไฟ

ังอยาใหพลา

ลดิก่ิงที่แหงห

อยายอนก่ิง อ

อนุรักษลาํตน

ใหเกิดอันตรา

ทกัษะชีวติ ลู

 

ั้งตองลางใหส

ากาก ควรสว

ดไป ตองนําไป
ตก หรือราวต

รมลูกเสืออาจ

งน้ี 

ประมาณ 1 น้ิ

ณ 1 ฟุต ตาม

นไมดานหนึ่ง

ายหักงายเวล

เหลาสมอบก 

าก เนื่องจากต

ฟ 

ด

หรือ

อยา

นและ

าย

ลกูเสือโท  ชั้น

สะอาด เช็ดให

วมปลอกหรือ

ปลับกับหินลั
องรีบซอมแซ

จ

น้ว 

ง โดยทํามุมเ

ลาตอก  

 ก็ใหใชมีพก

ตองออกแรงม

ก

ั้นประถมศึก

หแหง ทานํ้า

หนากากกอน

ลบัมีดหรือหิน
ซมใหม่ันคง เ

เอียงประมาณ

คอยๆ เหลาป

มากและมีดอ

การ

การใชขวาน

กษาปที่ 5   

มันแลวเก็บเข

นแลวจึงเก็บห

นกากเพชรให
เพ่ือปลอดภัย

ณ 45 องศา แ

ปลายทอนไม

อาจแฉลบได 

รใชมีดลิคก่ิง

นผาไม 
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ขาทีใ่ห

หรือ

หคม 
ยในการพกพ

และไม

ม   

งไม 

า 
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ลง อยาฟ

ขณะที่ฟ

 

 
เร่ืองที่เ

 
หรือเปน
 
วันเอาชน
ตื่นนอนไ
ไปทั้งวัน
วันเปนท
 
เรื่องน้ีส
 
 
 

 

 

 

คูมือการจ

วิธตีัดหรือผา

ฟนตรงๆ แล

ฟนลงไป 

เปนประโย

ชีวติจะมีพลงั
นทาสของเวล
เวลาตื่นนอน
นะธรรมชาติ
ได ยอมควบ
น เวลาจะหด
ทวีคูณ 

สอนใหรูวา  
       

จัดกิจกรรม

าไม  กอนกา

ะระวังในเรื่อง

ยชน 

ง ถาลูกเสือทุ
าก็ขึ้นอยูกับ
นเปนหัวใจขอ
ได เราจึงตอ
บคุมเวลาในก
ลงภาระจะเพิ

การบริหารเว
การดําเนินชี

ลูกเสือสามั

รตัดหรือผาไ

งที่หมาย จับ

ชีวติ

ทกุนาย ตื่นเช
เรามีวินัยในก
องชีวิต เปนจ
งเรียนรูที่จะอ
การใชชีวิตได
พ่ิมขึ้น อะไรท

วลาอยางมีป
ชวติจะเปนไป

การใชขว

ัญเสรมิสราง

 

ไมหาขอนไมห

ขวานใหม่ัน 

ตและธรรมช
 

ชาและนอนแต
การใชเวลาให
จุดเริ่มตนขอ
อยูรวมกับธร
ด หากเราควบ
ที่คนทําจะไม

ระสิทธภิาพจ
อยางราบร่ืน

วานตัดไมแล

งทักษะชีวติ

หรือของอยา

ฟนลงที่จุดต

ชาต ิ

ตหัวค่ํา เพรา
หเปนประโยช
งการใชชีวิต
รรมชาติอยาง
บคุมเวลาใน
มไดทํา ชีวิตท

จะชวยใหสุขภ
น 

ละผาไม 

 ลูกเสือโท  

งใดรองที่พ้ืน

ามตองการ แ

าะชีวติของเรา
ชนอยางไร 
ที่สอดคลองก
งกลมกลืน เมื
การใชชีวิตไ
ที่ควรจะเรียบ

ภาพจิตดี พลั

ชั้นประถมศึ

นเสียกอน จงฟ

แตอยาเพ่ิมแ

าจะเปนนายข

กบธรรมชาติ
ม่ือคนเราควบ
มได ชีวิตเรา
บงาย ก็จะยุง

ลงัชีวติก็จะเกิ

ศกึษาปที ่5  

ฟนเฉียง

รงใน

 

ของเวลา 

ติ เราไมมี
บคุมเวลา
าก็จะรวน
งเหยิงทั้ง

กดขึ้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16     การผูกเงื่อนสําหรับชวยชีวติ            เวลา  1  ชั่วโมง 

 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 

  แสดงวิธีผูกเง่ือนที่ใชสําหรับชวยชีวติคนไดอยางนอย 3 เง่ือน 

 
2.  เน้ือหา  
  การผูกเง่ือน 
 2.1  เง่ือนบวงสายธน ู
 2.2  เง่ือนบวงสายธนูสองชัน้ 
 2.3  เง่ือนบวงสายธนูสามชั้น 
 2.4  เง่ือนบวงสายธนูพันหลัก 
 2.5  เง่ือนเกาอ้ี 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 

 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  แผนภูมิเง่ือนบวงสายธนู  เง่ือนบวงสายธนู 2 ชั้น เง่ือนบวงสายธนู 3 ชั้น 
       เง่ือนบวงสายธนูพันหลัก  เง่ือนเกาอ้ี 
 3.3  ใบความรู 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน  

 

4.  กิจกรรม 

 1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 

 2)  เพลง หรือเกม 

 3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงเหตุการณอันตรายที่เกิดขึ้น และอาจมีคนตองการ 

   ความชวยเหลอื เลน การตกน้ํา การตกเหว การไตจากที่สูง 

   2)  รวมกันอภิปรายถึงการชวยเหลือที่อาจทําไดโดยการใชเชือกและเง่ือนตาง ๆ 
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  3)  แบงหมูลูกเสอืเรียนผูกเง่ือนตามฐาน โดยผูกํากับอธิบายและสาธติ แลวใหลูกเสือ 
   ฝกปฏิบตัิดังน้ี 

ฐานที่ 1 เง่ือนบวงสายธน ู
ฐานที่ 2 เง่ือนบวงสายธนู 2 ชั้น และ 3 ชั้น 
ฐานที่ 3 เง่ือนบวงสายธนูพันหลัก 
ฐานที่ 4 เง่ือนเกาอ้ี 

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

  
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต ความสนใจ 
 5.2  ตรวจสอบการแสดงวิธผีูกเง่ือนบวงสายธนูและเง่ือนเกาอ้ี 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมที่ 16 

 
 เพลง 

เงื่อน 
 

    เชือกขนาดเทากัน   ตอกันเปนเง่ือนพิรอด 
   สองเสนไมเทากันตลอด   สมาธิสอดตอกันเปนเสนยาว 
   บวงสายธน ู    อาจชวยกูชีวติยืนยาว 
   กระหรัดไมไมใชเชือกเสนยาว  ลากอาวๆ ไมขาดหลุดเอย 
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ใบความรู 
 

เงื่อนเชือก 
 เง่ือนเชือกก็ยงัมีบทบาทและความสําคญัสําหรับการดําเนินชวีติของคนเรา ถึงแมวาเทคโนโลยี
ตางๆ จะเจรญิเขามาก็ตาม จะเห็นไดวาเง่ือนเชือกจะเกี่ยวของกับเราตั้งแตแรกเกิดเม่ือเราคลอดออกมา
หมอจะใหเชือกในการผกูสายสะดือ ตอนเด็กใชเง่ือนเชอืกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุง ตอนโตใชเง่ือนเชือก
ผูกรองเทา ผกูเนคไท ผกูส่ิงของตางๆ และยังใชเง่ือนเชือกถักเปนเสือ้ผาเคร่ืองนุมหมและเครื่องใชตางๆ 
หลายชนิด บางครั้งเง่ือนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชวยชีวติใหรอดพนจากอันตรายได ตอน
เสียชีวติเชือกยังมีบทบาทอีก เง่ือนเชือกมีความสัมพันธเก่ียวของกับการดําเนินชีวติของเรา เพราะฉะน้ัน
ลูกเสือวสิามัญควรจะตองศกึษาเรื่องเง่ือนเชือกเพ่ือจะไดนําไปใชประโยชนในโอกาสตอไป 
 
คุณสมบตัขิองเชือกและการใชประโยชนจากเง่ือนเชือกตางๆ 
 เชือกเปนสิง่สาํคัญสําหรับผกู จากวัสดุตางๆ ทีเ่ปนเสนเล็กๆ ยาวๆ เอามาทบกันหลายๆ เสนหรือ
จะนํามาฟนกันเปนเกลียวทาํใหมีขนาดใหญและยาว เหมาะแกการใชงานประเภทตางๆ ที่ตองการ 
 
เชือกแบงเปนประเภทใหญๆ  ได 4 ประเภท คือ 

 เชือกที่ทําจากพืช โดยนําสวนตางๆ ของพชื เชน ตน เปลือก ใยของพชืมาทาํความ
สะอาด แลวนํามาฟนเปนเกลียวหรือทบกันใหมีขนาดพอดี พืชที่สามารถนํามาทํา
เปนเชือกได เชน เถาวลัย กาบกลวยตากแหง ใยมนลิา ตนกก หวาย ใยฝาย เปลือก
ปอ ไมไผ (ทําตอกมัดส่ิงของได) เปนตน 

 เชือกทําจากอวัยวะบางสวนของสตัว เชน หนังสัตว ใยไหม เปนตน โดยนํามาเปน
เสนเล็กๆ แลวนํามาฟนใหเปนเกลียวหรือทบกันใหมีขนาดเหมาะสมกบัการใชงาน 

 เชือกทําจากแรโดยเอาแรบางชนิด เชน แรเหลก็ อลูมิเนียมมารีดใหเปนเสนเลก็ๆ 
เรียกวาเสนใยโลหะ เอาหลายๆ เสน แลวนํามาฟนใหเปนเกลียวหรอืใชงานเปนเสน
เล็กๆ ลวด ลวดสลิง เปนตน 

 เชือกทําจากสารเคมี หรือเชอืกที่ทําจากเสนใยสังเคราะห ไดจากการนําเอาสารเคมี
บางชนิดมาสงัเคราะหดวยกรรมวธิตีางๆ จนไดเปนเสนใยแลวนําเสนใยมาทบกนั 
ฟนเปนเชือก เชือกไนลอน เปนตน 
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เชือกที่เรานํามาใชงานทัว่ไปในปจจุบันทีท่ําจากวัสดุตางๆ มีชื่อเรียก คือ 
 เชือกปาน ทาํจากเปลือกตนเฮมพ หรือกัญชาเปนเชือกสีเหลืองออน มีความเหนยีว

และแขง็แรงดี แตมีความทนทานนอย ผุงายขาดเรว็ ในการที่จะใชเชือกปานใหได
ทนทาน จึงเอาเชือกปานชุบนํ้ามันดิน เราเรียกวาเชือกนํ้ามัน มีคุณสมบัติออนตวัไม
ดูดอมนํ้า จึงเหมาะที่จะใชในการผูสิ่งของไดดี เชือกนํ้ามันขนาดเล็ก 1 น้ิว เรียกวา 
เชือกกัญชา ชาวเรือนิยมใชผูกโยงเรือและใชผูกสวนประกอบเสาใบเรือเล็ก 

 เชือกมลลิา ทาํมาจากเปลือกตนอะคาบามีมากในประเทศฟลปิปนส เชือกเหนียว
แข็งแรงกวาเชอืกปานชบุนํ้ามันดิน มีความออนตวักวา แตผเุร็วกวาเชือกปาน มี
ประโยชนใชทาํรอก ทาํสลิง ใชผูกโยงเรือ 

 เชือกกาบมะพราว ทําจากเสนใยมะพราว มีนํ้าหนักเบาลอยนํ้าได มีความฝดดี ไมอม
นํ้า ผุยาก จึงเปนเชือกทีเ่หมาะสมกับการใชงานในนํ้า ประโยชน ใชทําเชือกลากจูง
หรือโยงเรือ พวงเรือ ทําความสะอาดงาย แตมีความเหนียวนอยกวาเชือกอ่ืนๆ ขนาด
เดียวกัน 

 เชือกมะเล็น เปนเชือกปานขนาดเลก็ แตนํ้าไปชุบนํ้ามันดิน ใชไดทนกวาเชือกปาน
ธรรมดาไมอมนํ้า ผูกมัดพันรอบปากขอรอก ปองกันไมใหสิ่งของทีแ่ขวนอยูในรอก
หลุดออกจากขอ 

 เชือกนํ้ามัน เปนเชือกปานขนาดใหญที่ชบุนํ้ามันดิน ออนตวักวาเชือกปานธรรมดา 
ใชไดทนไมอมนํ้า กรํ่าแดดกรํ่าฝนไดดีกวาเชือกอ่ืนๆ 

 เชือกปอ ทําจากปอกระเจา เปนเชือกขนาดเล็กแข็งกอนใชนําไปชุบนํ้ากอน เชือกจะ
ออนตวัและเหนียว ทําใหผกูงายขึ้น เชือกปอทําในประเทศไทยเปนสวนใหญ 

 เชือกสปนยารน เปนเชือกเกลียวหยาบ ฟนเปนเกลียว 3 – 4 เกลยีว บางชนิดชบุ
นํ้ามันดิน ทําใหเชือกออนตวัไมอมนํ้า ใชสําหรับอุดรูร่ัวตางๆ เชน อุดตะเข็บเรือ
ขนาดใหญกอนยาเรือ ดวยชัน 

 เชือกดาย ทําจากดายดิบหรือดายฟอก เปนเชือกที่ออนตวัมาก ขดเก็บไดงาย มีสี
ขาว มอดปลวกไมชอบอาศยักัดกิน ประโยชนใชทาํแห อวน สวงิ หรือผูกมัดส่ิงของ
เล็ก มีหลายชนิด ขนาดเล็กมากๆ ใชในการปกเยบ็ 

 เชือกสายล็อก ทําจากปานอยางดี ถักเปนเสน ไมไดใชฟนเปนเกลียวอยางเชือกชนิด
อ่ืนๆ ใชทําสายล็อคเคร่ืองวดัระยะทางเดินเรือ ใชทาํบวงบาศ ชนิดทีท่ําจากใยไนลอน
ใชโรยตัวจากที่สูงได คุณสมบัตไิมอมนํ้า ไมขาดงาย 

 เชือกลวด ทําจากโลหะเสนเล็กๆ ใชทําลวดสลิงขึงโยงวตัถตุางๆ คุณสมบตัิแข็งแรง 
ไมอมนํ้า ทนทาน รับนํ้าหนักไดมาก ใชผูกมัดส่ิงของก็ได และเชือกลวดชนิดฟนเปน
เกลยีวมีไสเปนลวดแข็งงอเก็บไดยกมีกําลังยกและฉดุไดมาก ประโยชนใชทาํลวดขงึ
โยงสลิงยึดส่ิงตางๆ ใหอยูกับที่ เชน โยงยดึเสาไฟฟา 
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 เชือกไนลอน ทําจากเสนใยไนลอนซึ่งเปนใยสังเคราะห คุณสมบตัเิหนียวมาก ไมดูด
นํ้าทนตอดินฟาอากาศและความชื้น มอดปลวกไมกัดกิน แตมีความยืดตวัไดมากกวา
เชือกประเภทอ่ืนๆ เหมาะใชงานทัง้บนบกและในน้ํา ขอเสียคือปมเง่ือนจะคลายงาย 

 
เงื่อนเชือกตามหลักสูตรลูกเสือโลกมีดังน้ี 
 เงื่อนพิรอด (Reef Knot) 
ประโยชน 1. ใชตอเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 
  2. ใชเปนเง่ือนในการพยาบาล เชน ผาผูกพันแผล 
  3. ใชผูกปลายเชือกของเง่ือนกากบาทญี่ปุน 
วิธีผกู  วิธีที ่1 
 ขั้นที่ 1 ปลายเชือกดานซายทับดานขวา 
 

 
 

ขั้นที่ 2 – 3 ออมปลายเชือกดานซายลงใตเสนเชือกดานขวาใหปลายเชือกตั้งขึ้น แลวรวบปลาย
เชือกเขาหากันโดยใหดานขวาทับดานซาย 
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ขั้นที่ 4 ออมปลายเชือกขวามือลอดใตเสนซายมือ จัดเง่ือนใหเรียบรอย 
 

 
 

วิธีผกู  วิธีที ่2 (เง่ือนพิรอด) เม่ือปลายเชือกมีความแข็งมาก 
 ขั้นที่ 1 ขดปลายเชือกดานซายงอเปนบวง สอดปลายเชือกดานขวาขึ้นในบวง 
 

 
 
 ขั้นที่ 2 มวนเสนขวามือลงออมดานหลังของบวง 
 

 
 

ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกเสนขวามือลงในบวง แลวจัดเง่ือนใหเรียบรอย 
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เงื่อนขัดสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชน 1. ใชตอเชือกที่มีขนาดตางกัน 
  2. ใชผูกกับสิ่งที่เปนขอหรือเปนหูอยูแลว เชน ธงชาติ เปนตน 
 
วิธีผกู  ขั้นที่ 1 งอเชือกเสนใหญใหเปนบวง สอดปลายเสนเล็กเขาในบวงโดยสอดจากขางลาง 
 

 
 
 ขั้นที่ 2 มวนเสนเล็กลงออมดานหลังเสนใหญทั้งคู 
 

 
 
 ขั้นที่ 3 จับปลายเสนเล็กขึ้นไปลอดเสนตวัเองเปนการขดัไว จัดเง่ือนใหแนนและเรียบรอย 
 

 
 
เงื่อนผูกกระหวัดไม (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชน 1. เปนเง่ือนผกูสัตว เรือ แพ ไวกับหลักหรือหวง 
  2. ใชในเง่ือนบุกเบิก โดยปดหัวเง่ือนตะกรุดเบ็ดกันเง่ือนตะกรุดเบ็ดหลุดหรือคลาย 
  3. เปนเง่ือนทีผู่กงายแกงาย 
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วิธีผกู  ขั้นที่ 1 ออมปลายเชือกไปคลองหลกัหรือราวหรือบวง ใหปลายเชือกอยูขางบนเสนเชือก 
 

 
 ขั้นที่ 2 สอดปลายเชือกลอดใตเชือกเขาไป 

 
 ขั้นที่ 3 ออมปลายเชือกขามเสนทีเ่ปนบวงและเสนทีเ่ปนตวัเชือก 

 
 ขั้นที่ 4 สอดปลายเชือกลอดใตตวัเชือก เลยขามไปเสนบวงจัดเง่ือนใหเรียบรอย 
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เงื่อนบวงสายธนู (Bowline) 
ประโยชน 1. เปนเง่ือนทีไ่มรูดเขาไปรัดส่ิงที่ผูก จึงเหมาะที่จะคลองสัตวไวกับหลัก ทาํใหหมุนไดรอบ 
  2. ใชเปนบวงคลองชวยคนตกน้าํ ขณะทีล่ากขึ้นมาจะไมรูดเขาไปรัด (เวลาลากตองจับตนคอ
คนตกน้ําใหหงายขึน้ เพ่ือใหจมูกพนน้ํา) 
  3. ใชคลองคนหยอนจากที่สงู หรือดึงจากที่ต่ําขึ้นที่สงู 
วิธีผกู  วธิีที ่1 ทาํบวงนอกตวั (เพ่ือชวยเหลือหรือคลองผูอ่ืน) 
 ขั้นที่ 1 ขดเชือกใหเปนบวงคลาย เลข 6 ถือไวดวยมือซาย 

 
ขั้นที่ 2 มือขวาจับปลายเชือกสอดเขาไปในบวง (สอดจากดานลาง) 

 
ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกออมหลังตวัเลข 6 แลวสอดปลายลงในบวงหัวเลข 6 จัดเง่ือนใหแนนและ
เรียบรอย  
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วิธีที ่2 (เง่ือนบวงสายธนู) เปนการผูกหวงในตวัเพ่ือชวยเหลือตนเอง 
ขั้นที่ 1 ใชมือซายจับเชือกใหเหลือสวนปลายเชือกประมาณ 1 เมตร มือขวาออมไปหลังจับปลาย

เชือกขึ้นมาจนเปนบวงคลองลําตวัปลายเชอืกอยูบนเสนเชือก 

 
 

ขั้นที่ 2 พลิกขอมือขวาเขาหาตวั ตกัเชือกจากมือซาย (2ก) จนตวัเชือกเขาไปคลองขอมือขวาเปน
บวงเลข 6 (2ข) 

 
 

ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกออมลอดใตเสนมือซาย มือซายแลวดึงลงในชองหมายเลข 6 ชักมือขวา
ออกจากบวงเลข 6 พรอมดึงปลายเชือกมือซายถึงเชือกจัดเง่ือนใหเรียบรอย 
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เงื่อนตะกรุดเบ็ด (Ciove Hitch) 
ประโยชน 1. เง่ือนตะกรุดเบ็ดใชในการผูกแนน เชน ผูกกากบาท 
  2. ใชผูกโยง เรือ แพ สตัวเลีย้งไวกับเสาหรือร้ัว 
  3. ใชทําบันไดเชือก บันไดลงิ 
 
วิธีผกู  วิธีที ่1 (เม่ือสามารถทําเปนหวงสวมหวัเสาได) 
 

 ขั้นที่ 1 พักเชอืกใหเปนบวงสลบักัน (ดังรูป) 
 

 
 
ขั้นที่ 2 เลื่อนบวงใหเขาไปซอน (รูป ก.)  

 
จนทบักันเปนบวงเดียว (รูป ข.) 
 

 
 
ขั้นที่ 3 นําบวงจากขัน้ที่ 2 ข. สวมลงในเสาแลวดึงปลายเชือกจัดเง่ือนใหแน 
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วิธีที ่2 (เง่ือนตะกรุดเบ็ด) 
       เม่ือตองการผูกกับหลกั เสา ตนไม ซ่ึงไมสามารถทําเปนบวงไปสวมกับวิธทีี่ 1 ได 
       (วิธีน้ีใชมาก ลกูเสือตองฝกใหคลองทั้งสภาพเสาทีต่ั้งอยู หรือคานที่อยูในแนวนอน) 
 
 
ขั้นที่ 1 พาดปลายเชือกออมหลักไปดานหลังวกกลบัมาดานหนาใหปลายเชือกอยูใหตัวเชือก 
 

 
 
 
 ขั้นที่ 2 ยกปลายเชือก พรอมที่ออมหลังอีกคร้ังหนึ่ง 
 

 
 
ขั้นที่ 3 ออมปลายเชือกไปดานหลังแลววกกลบัมาดานหนาลอดตวัเอง จัดเง่ือนใหเรียบรอย 
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เงื่อนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน เปนเง่ือนทีใ่ชตอเชือกสองเสนขนาดเดียวกันอยางงายทีสุ่ด และรับกําลงัลากไดอยางดีบางคน 
เรียกวา เง่ือนหัวลานชนกัน 
 
วิธีผกู   

 
 
ขั้นที่ 1 ใหปลายเชือกซอนกันดังรูป 
 

 
 

ขั้นที่ 2 ผูกปลายเชือก ก. รอบตวัเชือก A ดวยผกูขัดชัน้เดียวธรรมดา 
 

 
ขั้นที่ 3 ผูกปลายเชือก ข. รอบตวัเชือก B 

 

 
 

ขั้นที่ 4 ดึงเสนเชือก A, B ใหปมเง่ือนเขาไปชนกัน 
 
 
 



106 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

เงื่อนผูกซงุ (A Timber Hitch) 
ประโยชน  1. ใชผูกซุงหรอืเสาหนักๆ เพ่ือลาก 

 2. ผูกสัตว เรือ แพ ไวกับหลักจะย่ิงแนนเม่ือถูกดึง 
 3. ใชเปนเง่ือนเริ่มตนในการผูกทแยง 
วิธีผกู 
ขั้นที่ 1 สอดเชือกใหคลองรอบตนซุงหรือเสา 

 

 
ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคลองตวัเชือก 
 

 
 

ขั้นที่ 3 พันปลายเชือกรอบเสนตวัเอง 3 – 5 รอบ ดึงตวัเชือก A ใหเง่ือนแนน 
 

 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   107 

 

เงื่อนผูกร้ัง (Tarbuck Knot)  
 
ประโยชน   ใชผูกสายเต็นทยึดเสาธงเพ่ือกันลม ใชร้ังตนไมเปนเง่ือนเลื่อนใหตึงและหยอนได  

วิธีผกู  
 ขั้นที่ 1 นําเชอืกคลองกับหลังเสาหรือบวง 
 ขั้นที่ 2 ใชปลายเชือกพันเชอืกเสนยาว โดยพันปลายเกลียวประมาณ 3 – 4 เกลยีว พันลงมา
ทางดานเปนหวง 
 ขั้นที่ 3 ดึงปลายเชือกขึน้ไปดานบน แลวพันกับเชือกเสนยาวดานบนเพื่อกันไมใหเกลยีวเชือกหลุด 
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เงื่อนหมายเลข 8 หรือปมตาไก 
ประโยชน     1. ใชผูกปลายเชือกใหเปนปม 
       2. ใชผกูแทนการพันหัวเชือกชั่วคราวเอาตวัเชือกทําเปนบวง c ทับปลาย a แลวออมเชือก a  
              ออมออกมาทบับวง c สอดปลาย b เขาในบวง c ดึงปลาย a และ b จะเกิดปม 

 
 

 
 

 
 เร่ืองที่เปนประโยชน 

คิดกอนพูด 
 

 ชายสองคนเปนพ่ีนองกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวหน่ึงตัว วันหนึ่งชายผูนองออกไปเย่ียมญาติ 
ระหวางทางฝนเทลงมาอยางหนักทําใหเสอืสีขาวของเขาเปยกโชก เม่ือไปถึงบานญาติจึงตองเปลีย่นใส
เสื้อผาชุดดําแทน เม่ือกลับบานในตอนเย็น หมาจําเขาไมไดจึงเหากระโชกเปนการใหญ ชายผูนองโกรธ
มาก รองดาพลางไลตีหมาไปรอบๆ บาน ชายผูพ่ีมาพบเขาจึงรองหามพรอมกับพูดวา “อยาตีมัน อยาตี
มัน” ชายผูนองพูดวา “ตีใหตาย หมาระยํา จําเจาของไมได” ชายผูพ่ีจึงกลาวเตือนสติผูนองวา “ถาหมาสี
ขาวของเรามนัออกจากบานไปแลวกลายเปนหมาดํา เม่ือกลับมาเจาจะจําไดหรือไม” ชายผูนองจึงไดสติ 
เพราะไมสามารถตอบคําถามของพ่ีได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เวลาเราจะทําหรือพูดอะไรก็ตามจะตองคิดใหรอบคอบเสียกอน 

 
 

การผูกแนน (Lashing) 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17     การผูกเงื่อนที่ใชในชีวติประจําวัน           เวลา  1  ชั่วโมง 

 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 

         1.1  ผูกเง่ือนประมง  เง่ือนผูกรน เง่ือนผูกคนลากไดอยางนอย 1 เง่ือน 
         1.2  ผูกเง่ือนขัดสมาธิ หรือเง่ือนขัดสมาธิ 2 ชั้นได 
         1.3  ผูกเง่ือนผูกซุง เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนผูกร้ัง ไดอยางนอย 1 เง่ือน 
 

2.  เน้ือหา  

  การผูกเง่ือน 

         2.1 การผูกเง่ือนโดยใชเชือกที่มีขนาดเดียวกัน เชน เง่ือนประมง เง่ือนผูกรน เง่ือนผูกคนลาก 
         2.2 การผูกเง่ือนโดยใชเชือกที่มีขนาดตางกัน เชน เง่ือนขัดสมาธิ ขัดสมาธ ิ2 ชั้น 
         2.3 การผูกเง่ือนโดยใชเชือกกับวสัดุอยางใดอยางหนึ่ง เชน เง่ือนผูกซุง เง่ือนตะกรุดเบด็  
   เง่ือนผูกร้ัง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 

          3.1  แผนภูมิเพลง 
          3.2  แผนภูมิขั้นตอนการผกูเง่ือน 
          3.3  เชือกสําหรับผูกเง่ือน 
 3.4  เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

4.  กิจกรรม 

1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูประสงค 
 1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอื ชวยกันอภิปรายถึงประโยชนของเชือกในชีวติ ประจําวัน และ
การใชเชือกขนาดตางๆ 
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  2) แบงหมูลูกเสือเรียนตามฐาน ใหผูกํากับอธิบายและสาธิตแลวใหลกูเสือ 
      ปฏิบัติดังน้ี 

ฐานที่ 1   เง่ือนประมง  เง่ือนผูกรน เง่ือนผูกคนลาก 
ฐานที่ 2   ผูกเง่ือนขัดสมาธิ  เง่ือนขัดสมาธิ 2 ชั้น 
ฐานที่ 3   เง่ือนผูกซุง เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนผูกร้ัง 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต การรวมกิจกรรม 
 5.2  ทดสอบการผูกเง่ือน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
 
 เพลง 

ปาดงพงพ ี

  ปาดงพงพีของไทยเรานี้มีมากเกินพอ  อยามัวรีรอเชิญชวนชวยกนัขมีขมัน 
 ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต    หลากพันธุไมงามสดสี 
 ตื่นเถิดเรายามเชามุงงานทันที   จอบและเสียมของเราก็มี 
 สินทรัพยทวีดวยการกสิกรรม (ซํ้า) 
  ปาดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน  อยูในไพรวัลยรักคืนถิ่นไทยใจหรรษา 
 แหลงธารน้ําซานหลั่งไหล   หวางไพรนี้งามหนักหนา 
 ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคณุคา   หม่ันขยันทุกวันเวลา 
 สินทรัพยไดมาดวยการกสกิรรม (ซํ้า) 
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วิธีผูก 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
ไมเชื่อฟงผูใหญ 

 ในกาลครั้งหน่ึงมีพอคาเกวียนคนหน่ึงพาบริวารออกไปคาขาย และไดพักอยูที่ตําบลหน่ึงใน
ตําบลแหงนี้มีบอเกา ๆ อยูบอหน่ึงแตไมมีนํ้า พอคาจึงพากันขุดเพ่ือจะไดนํ้าพอกินครั้นขุดลึกลงไปก็พบ 
แกวไพฑูรย เปนจํานวนมาก แมจะไดมากเพียงใดก็ยังไมพอความตองการของบรรดาบริวารจึงขุดลึกลง
ไปอีก พอคาหัวหนาเห็นอัศจรรยเชนนี้จึงพูดวา “พวกเราควรจะพอกันเสียที เราไดมากมายพอความ
ตองการแลวไมควรขุดตอไปอีกจะโลภไปถึงไหนกัน” บรรดาบริวารไมเชื่อฟงจึงขุดลึกลงไปอีก  
 จนกระทั่งดินทะลุถึงถิ่นที่อยูพญานาค พญานาคเห็นมนุษยมารบกวนเชนนั้นก็โกรธพนพิษ
ขึ้นมาใสบริวารพอคาจนถึงแกความหมด คงเหลือแตพอคาหัวหนาคนเดียว ตอมาพญานาคไดปลอมตัว
เปนบุรุษผูหน่ึง มาหาพอคาแลวถามวา “เกิดเร่ืองอะไรหรือ”พอคาก็เลาเร่ืองใหฟงโดยตลอดพญานาคได
ฟงดังน้ันก็เปรยขึ้นวา “เพราะความโลภแทๆ เอาเถอะฉันจะขนแกวไพฑูรยไปใหเราแบงกันคนละครึ่ง” 
พอคายอมตาม พญานาคพาพอคาไปสงถึงบาน แลวกลับไปอยูที่ของตน พอคากลายเปนคนร่ํารวยเอา
ทรัพยออกมาทําบุญทําทานเพ่ือกุศลผลบุญในภายภาคหนา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ เม่ือไดฟงเรื่องราวเชนนี้แลว จงตระหนักอยูเสมอวา 
       เราจะตองเชื่อฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือผูใหญอยูเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18    การผูกแนน              เวลา  1  ชั่วโมง 

 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ผูกแนนแบบตางๆ ได 
 1.2 บอกประโยชนของการผูกแนนแบบตางๆ ได 
 
2.  เน้ือหา  
 การผูกแนน 
 2.1 ผูกประกบ 
 2.2 ผูกทแยง 
 2.3 ผูกกากบาท 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 แผนภูมิขั้นตอนการผูกแนนแบบตางๆ 
 3.3 ไมพลอง เชือก 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืชวยกันอภิปรายถึงประโยชนของเชือกในชีวติประจําวนั  
  2) แบงหมูลูกเสือเรียนตามฐาน ใหผูกํากับอธิบายและสาธิตแลวใหลกูเสือปฏิบัติดังน้ี 

ฐานที่   1  การผูกประกบและประโยชน 
   ฐานที่   2 การผูกทแยงและประโยชน 

ฐานที่   3 การผูกกากบาทและประโยชน 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต การรวมฝกปฏบิัต ิ
 5.2  ทดสอบการผูกแนนแบบตาง ๆ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 

 เพลง 
เงื่อน 

 
      เง่ือน คือเชือกที่ผูกเปนปมไว 
     เง่ือนนําไปใชประโยชนไดตางๆ กัน 
     ผูกชั่วคราว เราผูกเง่ือนกระหรัดไม 
     ผูกถาวรตองใชบวงสายธนม่ัูน 
     เง่ือนพิรอดใชตอเง่ือนขนาดเทากัน 
     เง่ือนขัดสมาธิน้ัน ตอเชือกตางขนาดเอย 
 
 
 ใบความรู 

การผูกแนน 
 

 การผูกแนนเปนการผูกวัตถุใหติดแนนเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือวัสดุที่คลายเชอืก แบง
ออกเปน  3 ประเภท 

1. ผูกประกบ (sheer Lashing) 
2. ผูกกากบาท (square Lashing) 

 3. ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 
 
ผูกประกบ (sheer Lashing) 
 เปนการผูกไมทอนที่วางขนานกันใหแนน สามารถผูกไดหลายวิธี ทีนิ่ยมไดแก ผูกประกบ 2 
ทอน และผูกประกบ 3 ทอน  
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ประโยชน  
1. ใชตอไมหลาย ๆ ทอนใหยาวออกไป  
2. ใชผูกตอไมในการกอสราง  
3. ใชผูกตอพลองทําเสาธงลอย 

     
 วิธีผูก  
 ผูกประกบ 2 ทอน  

 
1) นําไมที่จะตอมาวางชอนขนานกันตรงปลายที่จะตอ ระยะซอนประมาณ ¼ ของความยาวไม

หรือเสา เริ่มจากผูกเง่ือนตะกรุดเบ็ดกับไมทอนหนึ่ง แลวบิดพันปลายเชือกเขากับตัวเชือก(แตงงานกัน) 
ใชลิ่มยัดระหวางทอนไม  

2) พันเชือกรอบไมทั้ง 2 ทอนใหเชือกเรียงกัน ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกวางเทาความ
กวางของไม 2 ทอนรวมกัน แลวสอดเชอืกเขาตรงกลางระหวางไม 2 ทอน พันหักคอไก (พันรอบเสน
เชือกชวงที่อยูระหวางไม 2 – 3 รอบ แลวดึงใหแนน) 

3) ผูกปลายเชือกเปนเง่ือนตะกรุดเบ็ดบนไมอีกทอนหน่ึงที่ไมใชอันเริ่มตนผูก 
หมายเหต ุ   รูป 6 ไมมีหักคอไก แตใชลิม่อัด ทําใหเชือกที่ผูกไวรัดแนน 
 

ผูกประกบ 3 ทอน (Tripod Lashing) มี 2 วธิ ี

 
วิธีที่ 1 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาหลัก(ตนกลาง) เอาปลายเชอืกบิดขวั้นเขาดวยกัน แลวพันเชือกรอบเสา

ทั้ง 3 ตน ใหมีความกวางของเชือกที่พันอยางนอยเทากับเสนผาศูนยกลางของเสาหลัก ปลายเชอืกพัน
หักคอไกแลวดึงใหแนน จากนั้นผูกปลายเชือกดวยเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่เสาตนริม 
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วิธีที่ 2 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาตนริมตนหนึ่ง ปลายเชือกพันแตงงานกัน จากน้ันพันเชือกรอบเสาทั้ง 3 
ตนสลับเปนเลข 8 ใหมีความกวางอยางนอยเทากับเสนผาศูนยกลางของเสาหลัก ตามดวยพันหักคอไก 
ระหวางเสาทั้ง 2 ชอง รัดจนแนนดีแลว จึงผูกเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่เสาตนริมที่เปนคนละตนกับตนแรก 

 
ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 

 เปนการผูกทอนไมที่ไขวกันอยูใหติดแนนเขาดวยกัน เชน ผูกน่ังรานในการกอสราง ผูกตอมอ
สะพาน สรางที่พักอาศัยดวยไมไผ เปนตน 

ประโยชน 
1. ใชผูกน่ังรานในการกอสรางใหเกิดความม่ันคง  
2. ใชผูกไมค้ํายันเสาเพ่ือปองกันเสาลม  
3. ใชผกูตอมอเสาสะพาน 
วิธีผูก  

 
ใชเชือกพันรอบเสาไมทั้ง 2 ตน ตรงระหวางมุมตรงขามกัน แลวผูกดวยเง่ือนผูกซุง ปลายเชือก

บิดพันเขากับตัวเชือก แลวจึงพันเชือกรอบเสาไมทั้ง 2 ตน ทแยงไขวไปมาขางละ 2 – 3 รอบ ตามดวย
พันหักคอไก (พันรอบเชือกที่อยูระหวางไม) อีก 2 – 3 รอบ ดึงเชือกใหแนน จากนั้นผูกปลายเชือกดวย
เง่ือนตะกรุดเบ็ดที่เสาไมตนใดตนหนึ่ง แลวเก็บปลายเชือกใหเรียบรอย 
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ผูกกากบาท (Square Lashing) 
 เปนการผูกทอนไมที่ไขวกันอยูใหติดแนนเขาดวยกัน คลายกันกับการผูกทแยง 

     ประโยชน 

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

  
 

 
ผูกเชือกดวยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไมอันตั้ง (หรือจะผูกอันขวางกอนก็ได) เอาปลายเชือกบิดเขา

กับตวัเชือก (แตงงานกัน) ใหเรียบรอย จากน้ันดึงเชือกออมใตไมอันขวางทางดานซายของไมอันตั้ง 
(ขวาก็ได) ออมไปหลังไมอันขวาง ดึงเชือกขึ้นขางบนทางซายของไมอันตั้ง แลวดึงเชือกออมมาดานหนา
ไมอันตั้งใหเชอืกอยูเหนือและไปทางขวาของไมอันขวาง ออมเชือกไปดานหลังไมอันขวาง ดึงเชือกลงใต
ไมอันขวางทางขวาของไมอันตั้ง ดึงออกมาทางดานหนาไมอันตั้งจนครบรอบ พันออมมาทางซายแลว
เริ่มพันจากซายไปใหม ทุกรอบที่พันตองเรียงเชือกใหเรยีบรอย พันอยางน้ีประมาณ 3 – 4 รอบ แลวหัก
คอไก 2-3 รอบ เอาปลายเชือกผูกดวยเง่ือนตระกรุดเบด็ที่ไมอันขวาง  
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
ที่พ่ึง 

 
 ที่พ่ึงของคนมีอยู   2   อยาง  คือ ที่พ่ึงภายนอกอยางหนึ่ง  ที่พ่ึงภายในอยางหนึ่ง 
 ที่พ่ึงภายนอก ไดแกมีคนเปนที่พ่ึง เชน พ่ึงบิดามารดา ครูอาจารย ญาติพ่ีนอง พวกพองเพ่ือน
ฝูง เปนตน สวนที่พ่ึงภายใน  ไดแก  มีธรรมเปนที่พ่ึง คือ มีคุณความดีในตัวจนเปนที่พ่ึงของตนได  เชน  
มีความประพฤติดี ความรูดี ความเพียรดี ความรูจักประมาณตนเองในการดํารงชีวิต เปนตน 
 ที่พ่ึงทั้งสองอยางน้ี พระพุทธองคทรงสอนใหทุกคนพยามยึดที่พ่ึงภายใน โดยอยามุงหวังที่พ่ึง
ภายนอกใหมากนัก เพราะที่พ่ึงภายนอกยอมเปนที่พ่ึงของคนไดไมตลอด เชน บิดา มารดา แมทานจะรัก
และเมตตาหวังดีตอเราอยางมากมาย แตทานไมอาจอยูยั่งยืนตลอดไป หรือญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูงก็
เชนกัน แมวาพ่ึงกันไดบาง แตพ่ึงไดในยามที่ยังรักและนับถือกันอยู แตในยามที่โกรธกัน เกลียดกันก็พ่ึง
กันไมได สวนการพึ่งคุณธรรมความดีน้ันเทากับพ่ึงตนเองฉะนั้น จึงควรมุงพ่ึงตนเองดีกวาจะมุงหวังผูอ่ืน 
เพราะที่พ่ึงอ่ืนอันใดจะดีเกินไปกวาที่พ่ึงตนเองนั้นไมมี 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ตนเองเปนที่พ่ึงแหงตน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

หนวยที่  5   ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19     สัญญาณเก่ียวกับกาลอากาศ         เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  บอกฤดูกาลตางๆ ในทองถิ่นของตนได 
          1.2  บอกทิศทางลมและชือ่ลมประจําฤดูกาลท่ีพัดผาน 
          1.3  บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลน้ันๆ ได 
 
2.  เน้ือหา  
          2.1  การเกิดฤดูกาลตางๆ ในประเทศไทย 
          2.2  สัญญาณหรือสาเหตุทีท่ําใหลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลง 
          2.3  ลมตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
 
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)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงลักษณะอากาศท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาล 
 2)  ผูกํากับลูกเสอือธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชบอกสัญญาณเก่ียวกับกาลอากาศ เชน  
  เทอรโมมิเตอร ไฮโดรมิเตอร และบารอมิเตอร และการฟงรายงานจากพยากรณอากาศ 
  ประจําวัน 
 3)  ใหลูกเสือดําเนินการอภิปรายกลุม ตามหัวขอตอไปน้ี 

   กลุมที่ 1 ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
   กลุมที่ 2 ลักษณะอากาศในแตละฤดูกาล 
   กลุมที่ 3 ลมบก ลมทะเล ลมประจําฤดูกาล และลมประจําถิ่น 
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  4)  ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือชวยกันสรุปและจดบันทึกไว และเสนอติดตามขาว 
   การพยากรณอากาศประจําวันของสถานีโทรทัศนชองตางๆ และฟงขาวจากวิทยทุองถิ่น  
   ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมาก 

 4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต ความสนใจในการรวมกิจกรรม 
 5.2  สอบถามและทดสอบ 
 5.3  ใหมาเลาขาวประจําวันในโอกาสตอไป 

 
 

ภาคผนวกแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

 เพลง 
ยามค่ํา 

 
    ฟามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหน่ํา 
   ฝนก็ตกพรําๆ ฟามืดค่ํามัวไป 
   ใจคิดถึงเม่ือครั้งมาพักแรมในปาแสนจะสุขใจ 
   พอมืดค่ําทีไรเราเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
    เสือเผาไทยเดินไปในแดนดงปา 
   แมเหน็ดเหนื่อยกายาเราสุขอุราเพลินใจ 
   ถึงหนักเอาเบาสู สามัคคีเราอยู แสนจะสุขใจ 
   พอมืดค่ําทีไรเลนรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 
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เกม 
 

ลูกเสือลอดถ้ํา 
วิธีเลน 

1. ใหลูกเสือเขาแถวตอนเปนหมูๆ ไป ยืนหางกันประมาณ 1 เมตร และยืนถางขา 

2. ผูกํากับลูกเสอืใหสัญญาณเริ่มเลน 

2.1 ลูกเสือคนยืนหลังสุดของแถวคลานลอดขาคนที่ยืนอยูขางหนาจนไปถึงคนแรก และไปยืนอยู

ดานหนาคนแรกสุดของแถว 

2.2 คนที่ 2-3 ตามคนแรกไปจนถึงคนที่ยนือยูคนแรกของแถว แลวไปยืนอยูหนาคนแรกสุดของ

แถว 

2.3 เม่ือถอดถ้ํา (ขา) ครบทุกคนแลวใหน่ังลง 

กติกา หมูใดเสร็จแลวน่ังลงกอน หมูน้ันเปนผูชนะ 
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ใบความรู 
 

กาลอากาศ 
กาลอากาศ 
 กาลอากาศ หมายถึง สภาพของอากาศท่ีเกิดขึ้นเปนเวลา หรือเกิดขึ้นเปนครั้งคราว ดังน้ัน กาล
อากาศ จึงมีความแตกตางกันอยู 2 ชนิด ไดแก 
 ภูมิอากาศ  คือ ลักษณะอากาศในระยะเวลานาน หรือลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคใด
ภูมิภาคหน่ึง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน เปนเดือน เปนป หรือเปนทศวรรษก็ได อากาศประจําถิ่นของ
ทองถิ่นไดมาจาการตรวจอากาศประจําวันของทองถิ่นนั้นแลวคอยนําไปหาคาเฉลี่ยก็จะไดเปนภูมิอากาศ
ของทองถิ่นนั้นๆ  
 ลมฟาอากาศ คือ สภาวะของอากาศซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตอเน่ืองกันอยูตลอดเวลา มีอิทธิพล
ตอมนุษย สัตวและพืช ในการปฏิบัติภารกิจประจําวันและการดํารงชพี 
 ลมฟาอากาสมีความหมายแตกตางกับภูมิอากาศตรงที่ลมฟาอากาศเปนการเปลีย่นแปลงของ
สภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ เชน เปนชั่วโมง เปนวัน หรือเปนเดือน แตภูมิอากาศเปนอัตรา
คาเฉลี่ยของสภาวะอากาศเปนระยะยาว 
 โดยปกติแลวการประกอบการอาชีพและการปฏิบัติภารกิจของเราจะเกี่ยวของและอยูภายใต
อิทธิพลของกาลอากาศ 
 
 สาเหตุหรืออิทธิพลทีท่ําใหกาลอากาศเปลี่ยนแปลง มีองคประกอบหลายประการที่ทําให
อากาศบนพื้นโลกเปลี่ยนแปลง คือ 
 1. อุณหภูมิ คือ ระดับความรอนหนาว โลกไดรับความรอนจากดวงอาทิตย และความรอนที่โลก
ไดรับน้ี มีความแตกตางกันตามชวงเวลา เชน กลางวันอุณหภูมิจะสูงกวากลางคืน ฤดูรอนอุณหภูมิจะสูง
กวาฤดูหนาว ยอดเขาสูงอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณเชิงเขา เปนตน 
 2. ความกดอากาศ เน่ืองจากอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวโลกมีไมเทากันทุกแหง บริเวณใดที่ไดรับ
ความรอนจากดวงอาทิตยมาก อากาศจะรอนจึงขยายตัวลอยสูงขึ้น ทําใหเกิดเปนเขตที่มีความกดอากาศ
ต่ํา และบริเวณที่ไดรับความรอนนอยกวา อากาศจะเย็นมีความกดดันสูงจึงไหลเขาไปแทนที่ ที่เรียกวา 
กระแสลม 
 3. ลมและฝน การเคล่ือนที่ของลมจากเขตความกดอากาศสูงไปสูเขตความกดอากาศต่ําน้ี ถา
กระแสลมนั้นพัดผานทะเลหรือมหาสมุทรซ่ึงเปนแหลงที่มีไอนํ้ามาก ก็จะหอบละอองไอน้ําน้ันไปดวย 
และเม่ือกระทบกับความเย็นก็จะกลั่นตัวเปนหยดน้ําตกลงมาเปนฝน 
 4. ความชื้น คือ ปริมาณไอน้ําที่มีอยูในอากาศ ถาอากาศมีไอนํ้าหรือมีความชื้นมาก โอกาสที่จะ
มีฝนตกจึงเปนไปไดมาก แตถาอากาศมีความชื้นอยูนอยอากาศจะแหง โอกาสที่จะมีฝนตกมีอยูนอยมาก 
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 5. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่เปนเทือกเขาจะขวางกั้นทิศทางลม และถาลมน้ัน
พัดมาจากทะเลจะทําใหดานตนลม หรือดานหนาเขามีฝนตกอยางเต็มที่ สวนดานปลายลม ทางหลังเขา
มักมีอากาศแหงแลง นอกจากน้ันลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนที่ราบและภูเขาแมจะอยูในตําบลเดียวกันก็มี
ลักษณะอากาศตางกัน 
 
 ลมตางๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 
 อาจจําแนกลมที่พัดเปนประจําในประเทศไทย ไดดังน้ี 
 1. ลมประจําฤดูกาล คือ ลมที่พัดประจําในชวงเวลาทีใ่กลเคยีงแนนอน ลมชนิดน้ีในประเทศ
ไทย ไดแก ลมมรสุม ซ่ึงมีความแตกตางกัน 2 ชนิด คือ 
 ลมมรสุมฤดูหนาว เปนลมที่พัดอยางเดนชัดเปนเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมีนาคม ในชวงนี้โลกหันซีกโลกใตซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนน้ําเขาหาดวงอาทิตยและหันซีกโลกเหนือ
ซ่ึงพ้ืนที่สวนใหญเปนผืนแผนดินออกจากดวงอาทิตย จึงทําใหซีกโลกใตมีความกดอากาศต่ํา และซีกโลก
เหนือซ่ึงมีความกดอากาศสูงกวามีอากาศไหลเขาไปแทนที่ เรียกตามทิศทางที่ลมพัดวา ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและดวยเหตุที่ลมน้ีพัดจากภาคพ้ืนทวีปออกไปในชวงฤดูหนาว จึงเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา ลมมรสุมฤดูหนาวที่แหงแลง 
 ลมมรสุมฤดูรอน ในทางกลับกันในระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โลกหันซีกโลกเหนือ
ใหดวงอาทติย จึงทําใหซีกเหนือของโลกเปนฤดูรอน และซีกโลกใตอากาศหนาวเย็นมาก จึงมีลมพัดจาก
มหาสมุทรทางซีกโลกใตไปสูภาคพ้ืนทวีปทางซีกโลกเหนือ จากทิศตะวันตก-เฉียงใต แตดวยเหตุที่ลมนี้
พัดผานทะเล และมหาสุมทร จึงนําความชุมชื้นไปสูภาคพ้ืนทวีปและอากาศก็ไมหนาวเย็นนัก จึงเรียกอีก
อยางหนึ่งวา ลมมรสุมฤดูรอน 
 2. ลมประจําถิ่น คือ ลมที่พัดเฉพาะภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทยมีลมวาว ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจาก
ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีหยอมความกดอากาศตํ่าเกิดขึ้นทางภาคกลางตอนบน สวน
บริเวณอาวไทยความกดอากาศสูงกวาจึงมีผลพัดเขาไปแทนที่ จากทางใตสูเขตลุมนํ้าเจาพระยา และชวง
น้ีเกษตรกรวางเวนจากการทํานาจึงนิยมเลนวาวกัน จึงเรียกลมที่เกิดขึ้นในชวงนี้วา ลมวาว 
 3. ลมประจําเวลา เปนลมที่พัดเดนชัดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวัน เปนลมที่พัดบริเวณ
แคบๆ และลมพัดไมเร็วมากนัก ไดแก 
 ลมบก เกิดในเวลากลางคืน เปนลมที่พัดจากฝงสูทะเล เพราะในเวลากลางคืน พ้ืนดินคลาย
ความรอนไดเร็วกวาพ้ืนน้ํา จึงทําใหอุณภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินต่ํากวาอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืน
นํ้า ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงสูงกวาพ้ืนน้ํา อากาศจึงเคลื่อนจากฝงออกสูทะเล 
 ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน เปนลมที่พัดจากทะเลเขาสูฝง เพราะในเวลากลางวันพ้ืนดินรอน
กวาพ้ืนน้ํา ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงต่ํากวา ความกดดันของอากาศบนพื้นน้ํา อากาศจึง
เคลื่อนจากทะเลเขาสูฝง 
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 ฤดูกาลของประเทศไทย 
 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน พ้ืนที่สวนใหญอยูภายในพื้นแผนดินใหญของทวีปเอเชีย แตมี
บางสวนที่เปนคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล จึงทําใหไดรับอิทธิพลทั้งทางภาคพ้ืนทวีปและอิทธิผลจาก
ทะเล มหาสมุทร กลาวคือ ทําใหอุณหภูมิและความกดอากาศบริเวณพื้นน้ํา และแผนดินแตกตางกัน 
นอกจากนั้นประเทศไทยยังอยูในเขตมรสุมของทวีปเอเชีย ซ่ึงมีอิทธิพลตอลักษณะฤดูกาลในประเทศ
ไทยอีกดวย 
 ประเทศไทย มีฤดูกาลอยู 3 ฤดู คือ 
 1. ฤดูฝน จะเปนฤดูที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเขาสูประเทศไทย เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ประมาณ 5 เดือน ฝนจะตกชุก ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และแตละปจะมีฝน
ตกตามภูมิภาคตางๆ โดยประมาณ ไดดังน้ี 
  (1) ภาคเหนือ ประมาณ 6-8 เดือน 
  (2) ภาคใต ประมาณ 8-11 เดือน 
  (3) ภาคตะวันออก ประมาณ 9-11 เดือน 
  (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4-6 เดือน 
  (5) ภาคกลาง ประมาณ 5-7 เดือน 
 2. ฤดูหนาว จะเปนฤดูที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขาสูประเทศไทย เร่ิมตั้งแตเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ประมาณ 3 เดือน อากาศโดยทั่วไปไมหนาวเย็นมากนัก ยกเวนทาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนที่สูง จะมีอากาศหนาวเปนครั้งคราว 
 3. ฤดูรอน เปนฤดูที่มีกระแสลมจากทะเลจีนใต เร่ิมพัดเขาสูประเทศไทยจากทิศใตและทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม เปนเวลาประมาณ 3 เดือน 
ประกอบกับในชวงนี้ แสงอาทิตยเคลื่อนมาตั้งไดฉากกับประเทศไทย จึงทําใหอากาศรอนอบอาวมาก 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนเปนเดือนที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศไทย 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

อายุขัยของตนไม 
 

 มีการแกตายเหมือนกับคนเรา ใชหรือไม? 
 คําตอบ....ไมใช ตนไมมีความแตกตางจากคน เพราะคนเรามีชวงชวีติที่แนนอน คอื คนสามารถ
มีชีวิตอยูไดมีอายุหน่ึงไมนานไปกวาน้ัน ทุกวันน้ีโดยเฉลี่ยคนมีชวงชีวติอยูประมาณ 74 ป นอยคนนักที่
จะอยูจนถึงอายุ 90 ป หรือมากกวาน้ัน อยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตรเชื่อวา เปนไปไมไดเลยทาง
กายภาพ ที่คนเราจะมีชีวติยืนยาวเกิน 120 ป 
 ตนไมทุกตนตองตายในที่สุดเหมือนกัน แตไมมีชวงชีวิตที่กําหนดตายตัวเหมือนอยางคนเราโดย
เฉลี่ยอาจยืนตนอยูเปนจํานวนปที่แนนอนขึ้นอยูกับวาเปนตนไมชนิดใด ตัวอยาง เชน ตนสนบริสเซิล
โคนในรัฐแคลิฟอรเนีย นักวิทยาศาสตรคนพบวามันมีอายุเกินกวา 4,000 ปดวยซ้ํา 
 ทําไมตนไมจึงมีชีวิตยืนยาว เหตุผลก็คือ ตนไมมีโครงสรางที่เรียบงาย ตนไมไมมีสมอง หลาย
สวนของมันอาจตายไป แตก็ไมทําใหตนไมทั้งตนตายไปดวย ซ่ึงที่จริงแลวตนไมที่ดูปกติสมบูรณดี กลับ
มีสวนที่ตายแลวประกอบอยูเปนสวนใหญ เชน เน้ือไมใจกลางลําตน สวนของตนไมที่มีชีวิตอยูเปนเพียง
ชั้นเนื้อเยื่อบางๆ ใตเปลือกไม ที่เรียกวา แคมเบียม (cambium) ใบไม ปลายราก และก่ิงกานเทาน้ัน 
 แตในปจจุบัน ตนไมสวนมากมักถูก “ฆา” เสียตั้งแตในชวงตนของชีวิต โดยการตัดไมทําลายปา 
ขยะและมลพิษทําใหเกิดภาวะโลกรอนพ้ืนที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณ นํ้าทวม พายุ โรคพืช แมลง
ศัตรูพืชทําลาย ฯลฯ ทั้งหมดเปนผลจากการทําลายสมดุลของธรรมชาติซ่ึงเปนฝมือของคนทั้งสิ้น !!!! 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  “ตนไมคือชีวิต” เพราะมันผลิตออกซิเจนใหคนและสัตวบนโลกไดหายใจและมีชีวติ 
        อยูได แตถาตนไมไมมีชีวติอยูแลว คนและสัตวก็อยูไมไดเชนกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  6   งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  20   งานอดิเรก                เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 1. รูความหมายและงานที่เปนงานอดิเรก 
 2. ทบทวนตวัเองแลวเลือกงานอดิเรกที่ลูกเสือชอบและสนใจพรอมทําตอ 
 
2.  เน้ือหา    
 1. งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ เชน การศกึษาธรรมชาติรอบๆ ตวั 
 2. สืบคนสมุนไพรและจัดนิทรรศการ 
 3. ซอมหนังสือหองสมุด 
 4. สํารวจปญหาการเลนเกมของลูกเสือในโรงเรียน   
 
3. สื่อการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรูเรื่อง การซอมหนังสือที่ชํารุด เสียหาย 
 3.3 แบบสํารวจการเลนเกม 
 3.4 แบบรายงานผลการสํารวจการเลนเกม 
 3.5 ใบความรูเรื่องพืชสมุนไพร 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน   
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือ เกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนา อภิปรายถึงความหมายของงานอดิเรก และประเภท 
   งานอดิเรกตางๆ 
  2)  ใหลูกเสือเลาถึงงานอดิเรกที่ลูกเสือเคยทาํทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
  3)  มอบหมายใหลูกเสือศึกษา เรียนรูจากใบความรู 
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   เรื่อง - การสํารวจธรรมชาตริอบๆ ตัวเรา 
       - สมุนไพรในชีวติประจําวัน 
     - การซอมแซมหนังสือ 
     - การสํารวจการเลนเกมในกลุมเพ่ือน  ฯลฯ 
  4)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสือซักถามถึงความเขาใจในเรื่องงานอดิเรก และเรื่องที่ไดเรียนรู  
   วามีความสําคญัอยางไร มอบหมายใหศึกษาเพิ่มเติม 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง แยก) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สนทนา ซักถาม 
 5.2 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 

 เพลง 
ชวยกันทํางาน 

 
   งานสิ่งใด  งานสิ่งใด แมใครละเลยทิ้งปลอย 
   มัวแตคอย เฝาแตคอย หวังคอยแตเก่ียงโยนกลอง 
            ไมมีเสร็จ ไมมีเสร็จรับรอง 
   จําไวทุกคนตอง ทํางานเราตองชวยกัน 
   ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน 
 

มอบดวงใจ 
(ทํานอง เพลงรักแมหมาย) 

 
    ยากนักเขาคาย ตองใหไดคําชม บุกโคลนลุยตม  
   ไมราวระบมหรือหนาย อดทนยิ่งเอยไมเคยบนลา ทั้งชีวามอบให  

  ไมขอทําผิด อยาคิดสงสัย มอบไวดวงใจดกีวา
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 ใบความรู 
การอนุรักษและบํารุงรักษาหนังสือ 

 
การอนุรักษหนังสือ 
 หองสมุดเปนแหลงรวมหนังสืออันหลากหลายและสนบัสนุนใหเกิดการอาน เปนประโยชนในการ
เรียนรูไดอยางไมจํากัด การปองกันและบํารุงรักษาหนังสือซ่ึงเปนวัสดุที่มีความสาํคัญที่สุดของหองสมุด 
จึงถือเปนเรื่องที่จําเปน เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนไดสูงสุด การอนุรักษหนังสืออาจทําได ดังน้ี 
 1. ดูแลครุภัณฑที่เก่ียวของกับหนังสือ เชน ชั้นวางหนังสือตองไมวางหนังสือหนาแนนจนเกินไป 
ใชที่ก้ันหนังสอืเพ่ือรักษารูปทรงหนังสือ เปนตน 

2. ไมวางหนังสือ ซอนกันเปนกองๆ หรือสูงจนเกินไป 
3. ระวังมิใหหนังสือตกและมีฝุนมากเกินไป 
4. ระวังสัตวตางๆ เชน แมลง มอด ปลวก หนู  กัดแทะ 
5. ชี้แจงแนะนําผูใชหนังสือใหระมัดระวงัทั้งทางตรงและทางออม 
6. จัดทําหนังสือใหมใหม่ันคงแข็งแรงเพ่ือยืดอายุการใชงาน 
7. ซอมแซมหนังสือเกาหรือชํารุดเพ่ือใชงานไดอีก 

 

การบํารุงรักษาหนังสือ 
 เปนการระมัดระวังหนังสือไมใหชํารุดจากสาเหตุตาง ๆ เชน ปลวก แมลง แสงแดด ความชื้น 
และจากการใชงานของคนที่อานหนังสือ  รวมถึงการดูแลรกัษา และการทาํใหหนังสืออยูในสภาพเรียบรอย  
แนนหนา แข็งแรง ทนทาน สามารถใชงานไดนาน และไมชํารุดกอนถึงเวลาอันควร  

 

วิธีการใชหนังสือ มีขอควรระวัง ดังน้ี 

1. ไมขีดเขียนหรือทําเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในหนังสือ จะทําใหหนังสอืสกปรก เลอะเทอะ  ไมนาใช    
2. ไมพับมุมหนังสือ ควรใชที่คั่นหนังสือ หรือกระดาษบาง ๆ คั่นไว        
3. ไมควรวางหนังสือคว่ําหนา จะทําใหสันหนังสือหักและขาดงาย                  
4. หยิบหนังสือควรจับที่กลางตัวเลม อยาดึงสันหนังสือจะทําใหสันหลุดออกจากตัวเลมและฉีกขาด      
5. ใชหนังสืออยางระมัดระวัง อยาใหหนังสือโดนน้ําฝน หรือทําใหเปยกชื้น 

 

การซอมหนังสือ 
 การซอมหนังสือเปนการแกไขสภาพหนังสือที่ชํารุดเสียหายใหกลับคนืสูสภาพดีดังเดิม โดยไม
จําเปนตองซอมหนังสือที่ชํารุดทุกเลม เพราะหนังสือบางเลมอาจไมคุมคาในการซอม 
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 ลักษณะหนังสือที่ควรซอม 

  หนังสือที่ไมขาดมากจนหมดสภาพ หรือเหลืองกรอบเพราะใชงานมาเปนเวลานาน 
  ไมมีรอยเปอนสกปรกจนดูไมนาอาน  ไมชํารุดมาก ไมถูกตัด ถูกฉกี หรือถูกแมลงกัดกิน 
  เน้ือหาทันสมัยเปนปจจุบัน หนังสือที่มีคุณคา และไมมีหนังสืออ่ืนมาแทนได 

  
 ลักษณะหนังสือที่ไมควรซอม 

 หนังสือที่หมดสภาพแลว กลาวคือ กระดาษเหลืองกรอบ เขาเลมก็ยังกรอบฉีกขาดงาย 
 หนังสือที่มีรอยขีดเขียนดวยหมึก  ดินสอ เลอะเทอะ สกปรกทั้งเลม จนไมนาอาน 
 หนังสือที่ชํารุดมาก เชน หนาขาดหายไปหลายหนา แมลงกัดกิน แตสามารถซือ้เลมใหมแทนได 
 หนังสือที่มีคุณคานอย เน้ือหาลาสมัย ไมมีผูสนใจอาน 
 หนังสือที่มีอยูหลายฉบบั จํานวนที่เหลือเพียงพอกับความตองการ 

 
 แยกประเภทหนังสือที่ควรซอม ดังน้ี 

 ซอมเล็กนอย เชน ขาดเล็กนอย เปนตน 
 ปกขาดไปจากตัวหนังสือ  แตอ่ืน ๆ  อยูในสภาพเรียบรอย 
 ตองเขาปกใหม 
 ตองสงไปจางซอม 

  

 วัสดุอุปกรณที่ใชในการซอมหนังสือ 
 1. ประเภทผา ไดแก ผาแรกซีน, ผาดิบชนิดยาง, ผาขาวบาง, ผาคิ้ว, ผาสําหรับรดีและเช็ดทํา
ความสะอาดหนังสือ  
 2. ประเภทกระดาษ ไดแก กระดาษแข็งทําปกเบอร 20-42, กระดาษแลคซีน, กระดาษปอนด
อยางหนา 100 แกรม หรือ 120 แกรม, กระดาษปดสันหนังสือ, กระดาษแกวหรือกระดาษสา, กระดาษ
หนังสือพิมพสําหรับรองทากาว  
 3. อุปกรณที่ใชเจาะและตัด ไดแก เคร่ืองตัดกระดาษ กรรไกร คัตเตอร สวานและดอกสวาน 
เหล็กหนีบเจาะหนังสือ  
 4. อ่ืนๆ คือ คอน ดายฟอกหรือดายหลอดสําหรับเยบ็เลมหนังสือ กาวหรือแปงเปยก, กระจกทา
กาว, แปรงทากาว, เข็มเย็บผาขนาดใหญ ขนาด 2 3/4 - 3 1/2 น้ิว ไมเนียน, เคร่ืองอัดหนังสือ, ลูกกลิ้ง, 
ปากกาไฟฟาและเทปรองเขียน, ภาชนะใสกาว, เทปใส  
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 ลักษณะการชํารุด และวธีิการแกไข 
 1.  หนาหนังสือที่มีรอยพับมาก ๆ หรือยับ   ทําใหเรียบดวยการใชพูกันจุมนํ้าเล็กนอยทาบริเวณ
รอยยับ  หรือถามีรอยยับมาก  ใหใชที่ฉดีนํ้าฉีดใสกระดาษซับสีขาว 2 แผนพอประมาณ แทรกระหวาง
หนาหนังสือที่มีรอยพับ  นําเขาเคร่ืองอัด หรือ ใชของหนักๆ ทับไวจนเรียบและแหง 
 2. หนาหนังสือที่มีรอยฉีกขาด  ใชเทปกาวที่มีคุณสมบตัิเฉพาะในการซอมหนังสือปดตามรอย
ขาดทั้งสองดาน หรือใชกระดาษลอกลาย หรือกระดาษท่ีใชทําวาว ไมควรใชเทปกาวที่ขายตาม
ทองตลาดทัว่ไป  โดยตัดกระดาษลอกลายหรือกระดาษวาวตามรอยขาดในหนังสือ กวางประมาณ  
คร่ึงน้ิว  ทากาวลาเท็กซเหลวบนกระดาษทีต่ัดเตรียมไว  ปดตามรอยขาดในหนาหนังสือ  ระวงัอยาให
กาวเลอะออกนอกแนวกระดาษที่ซอม  รอใหกาวแหงสนิทกอนจึงปดหนังสือได 
 3. หนังสือถูกตัดหรือฉีกขาดหายไปบางสวน  ทั้งแผนหรือหลายแผน ควรคัดลอกขอความจาก
หนังสือเรื่องเดียวกันเลมอ่ืนลงไปดวย 
 4.  หนังสือหลุดออกทั้งยกหลายแผน  แตสวนอ่ืนยังเรยีบรอยดี  เรียงหนาใหถูกตอง เย็บปกที่
หลุดใหติดกับตัวเลม 
 5. ตัวเลมหนังสือหลุดออกจากปก แตทั้งปกและตัวเลมหนังสือยังอยูในสภาพดี  ใชกาวทารอง
สันเพ่ือใหปกติดกับตวัเลม 
 6. ปกหลุดจากตัวเลมซ่ึงเยบ็เลมแลวแตสันหลวม  สวนตัวปกยังดีอยู  ใหเคาะสันหนังสือใหเรียบ  
ทากาวใหทัว่สันหนังสือ ทิง้ไวใหแหง แลวทากาวรองสันเพ่ือใหปกกับตวัเลมติดกัน 
 7. หนังสือที่มุมปกและสันปกชํารุด แกไขดังน้ี 

 7.1  เลาะปกหนังสือออกจากตัวเลม ทําความสะอาดทั้งสันปกและสันหนังสือ ใชมีดขูดสันที่
เปนเศษกระดาษออกใหสะอาดเรียบรอย 
  7.2  ตัดเศษผาหรือกระดาษแรกซีนเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จํานวน 4 ชิ้น สําหรับปกหนา 
และปกหลังอยางละ 2 ชิ้น ขนาดฐานประมาณ 3” ดานตรงขามและสวนสูง 2” อาจใหญหรือเล็กกวาน้ี
ตามขนาดเลมหนังสือ 
  7.3 ทากาวดานในผาหรือกระดาษท่ีตัดไว แลวนําไปตดิเขากับมุมปกหนังสือทั้ง 4  มุม  ให
แนนและเรียบ  โดยใหดานฐานอยูทแยงมุมกับปกหนังสือ ดานบนอยูเลยมุมปกออกไปประมาณ คร่ึงน้ิว 
มุมที่ฐาน 2 ดานอยูพอดีริมปกทั้ง 2 ดาน 
  7.4  พับผาหรือกระดาษสวนที่เหลือเขากับดานในของปกหนังสือใหกระชับและเรยีบ 

 7.5  ตัดผาเพ่ือซอมสันหนังสือใหมีขนาดกวางกวาสันหนังสือ ประมาณ 4  น้ิว และยาวกวา
ความยาวของสันหนังสือ ประมาณ 3 น้ิว ทากาวบนผาดานในทั้งแผน นําสันปกมาวางทาบบนผาที่ทา
กาวแลว ใหสนัปกอยูกึงกลางของผา กรณีสันปกชํารุดมากใชไมไดใหทําสันปกใหม  โดยใชกระดาษ
การดตัดใหมีขนาดเทากับของเดิม ใชมีดหรือกรรไกรตัดผาออกใหเปนรอยบาก 
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  7.6 ทากาวบนผาที่เตรียมไว แลวนําปกแข็งของหนังสือทั้งสองแผนติดเขากับสันหนังสือ 
โดยเวนระยะรองสันทั้งสองขางระหวางปกหนังสือกับสันหนังสือ ประมาณ 1/4 น้ิว เพ่ือเปนบานพับปด-
เปดหนังสือ พับผาทั้งดานบนและดานลางเขาติดกับดานในของปกใหเรียบรอย ใชไมเนียนรีดทับใหแนน
และเรียบ ทิ้งไวจนแหง 
  7.7  นําปกหนังสือที่ผนึกกับสันปกหนังสอืเรียบรอยแลว มาเขากับตวัหนังสือตอไปตามวธิี
เขาเลมหนังสอื 
 

 การเขาเลมหนังสือ  
 1. นําปกและตัวเลมหนังสอืมาวัดขนาดใหพอดีทั้ง 2 ดาน เชื่อมตัวหนังสือเขากับปกโดยใชกาว
ลาเท็กซผสมน้ําใหเจือจางลง ทากาวลงบนใบรองปกทั้ง 2 ดาน (ทําทีละดาน) เพ่ือติดกับปกหนังสือ จับ
ใหแนน ใชไมเนียนรีดตรงรองสันทั้งดานหนาและดานหลัง  
 2. นําเขาเคร่ืองอัดหนังสือทิ้งไว เพ่ือหนังสือและปกทีซ่อมใหมจะไดติดสนิทและแข็งแรง  

 
 

สมุนไพร 
 

 พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใชทําเปนยารักษาโรค โดยใชสวนตาง ๆ ของพืช ชนิดเดียวหรือ 
หลายชนิดพรอมกัน บางชนิดใชรับประทาน บางชนิดใชทาหรือทาํเปนลูกประคบ ตัวอยาง เชน  เชน ใบ
ชะพล,ู มะขามปอม, มะระขี้นก, ตะไคร, ขิง, ขา, หัวหอม, ฟาทะลายโจร, ขม้ินชัน, ไพล เปนตน 

ยารักษาโรคปจจุบันหลายขนานที่ผลิตเปนอุตสาหกรรม มีที่มาจากการศึกษาวิจัยการใชพืช
สมุนไพรพ้ืนบาน ของกลุมชนพื้นเมืองตามปาเขาหรือในชนบท ที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษที่
ไดสังเกตวาพืชใดนํามาใชบาํบัดโรคได มีสรรพคุณอยางไร รวมทั้งจากการเรียนรูดวยประสบการณและการ
ทดลองแบบพ้ืนบานที่ไดทั้งขอดีและขอผดิพลาด  
 
ความสําคัญของพืชสมุนไพร  
    1. ความสําคัญในดานสาธารณสุข  

 พืชสมุนไพร เปนผลผลิตจากธรรมชาต ิที่มนุษยรูจักนํามาใชเปนประโยชน  เพ่ือการรักษา
โรคภัยไขเจ็บตั้งแตโบราณกาลแลว  เชน ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงวามนุษยรูจักใชพืชสมุนไพรมากวา  
6,000  ป  แตหลังจากที่ความรูดานวิทยาศาสตร  มีการพัฒนาเจริญกาวหนามากขึ้น มีการสังเคราะห  
และผลติยาจากสารเคมีในรปูทีใ่ชประโยชนไดงาย สะดวกสบายในการใชมากกวาสมุนไพร ทําใหความนิยม
ใชยาสมุนไพรลดลงอยางมาก   ความรูและวิทยาการดานสมุนไพรจึงขาดชวงการพัฒนาไป  

 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   133 

 

ในปจจุบันทั่วโลกตางยอมรับวา สารสกัดสมุนไพรใหคุณประโยชนดีกวายาที่เปนสารสังเคราะห
ทางเคมี และประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ มีพืชตางๆที่ใชเปนสมุนไพรได
อยางมากมายนับหม่ืนชนิด  ขาดแตเพียงการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรเทาน้ัน ความตื่นตัวที่จะ
พัฒนาความรูดานพืชสมุนไพรจึงเริ่มขึ้นอีกคร้ังหน่ึง  โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแผน
ไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ  

(1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบานอันไดแก การแพทยแผนไทย เภสัช 
กรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบาน เพ่ือใชประโยชนในการแกไขปญหา 
สุขภาพของชุมชน  

(2) สนับสนุนและสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใชสมุนไพร การแพทยพ้ืนบาน 
การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหเปนไปอยางถูกตอง เปนระบบ และสามารถ
ประยุกตเขากับการดูแลสุขภาพแผนปจจุบันได  

จึงอาจกลาวไดวาสมุนไพรสําหรับสาธารณสุขมูลฐาน คือสมุนไพรทีใ่ชในการสงเสริมสุขภาพ
และการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวยเบื้องตน เพ่ือใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น  
 
    2. ความสําคัญในดานเศรษฐกิจ  

พืชสมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่หลายประเทศกําลังลงทุนสกัดหาตัวยาเพ่ือรักษาโรค
ตาง ๆ และมีหลายประเทศที่นําสมุนไพรไทยไปปลูกและทําการคาขายแขงกับประเทศไทย  สมุนไพร
หลายชนิดที่เราสงออกเปนรูปของวัตถุดิบคือ กระวาน ขม้ินชัน เรว เปลานอย และมะขามเปยก เปนตน  
ซ่ึงสมุนไพรเหลาน้ีตลาดตางประเทศยังคงมีความตองการอีกมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมี
โครงการวิจัยเพ่ือหาความเปนไปได ในการพัฒนาคุณภาพและแหลงปลูกสมุนไพรเพ่ือสงออก โดย
กําหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด คือ  มะขามแขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เรว 
กระวาน ชะเอมเทศ ขม้ิน จันทรเทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และน้ําผ้ึง  

 
ประโยชนของพืชสมุนไพร  
1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได โดยไมตองใชยาแผนปจจุบัน ซ่ึงบางชนิดอาจมีราคาแพง และตอง

เสียคาใชจายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อไดยากในทองถิ่นน้ัน 
2. ใหผลการรักษาไดดีใกลเคยีงกับยาแผนปจจุบัน และใหความปลอดภัยแกผูใชมากกวาแผน

ปจจุบัน 
3. สามารถหาไดงายในทองถิ่นเพราะสวนใหญไดจากพืชซ่ึงมีอยูทั่วไปทัง้ ในเมืองและ ชนบท 
4. มีราคาถูก สามารถประหยดัคาใชจายในการซ้ือยาแผนปจจุบัน ที่ตองสั่งซ้ือจากตางประเทศ 

เปนการลดการขาดดุลทางการคา 
5. ใชเปนยาบํารุงรักษาใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ใชเปนอาหารและปลกูเปนพืชผักสวนครัวได เชน กะเพรา โหระพา ขิง ขา ตําลึง  
7. ใชในการถนอมอาหารเชน ลูกจันทร ดอกจันทรและกานพลู 
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8. ใชปรุงแตง กลิ่น สี รส ของอาหาร เชน ลูกจันทร อบเชย พริกไทย ใชปรุงแตงกลิน่อาหารพวก 
ขนมปง เนย ไสกรอก แฮม เบคอน 

9. สามารถปลูกเปนไมประดับอาคารสถานที่ตาง ๆ ใหสวยงาม เชน คนู ชุมเห็ดเทศ 
10. ใชปรุงเปนเครื่องสําอางเพ่ือเสริมความงาม เชน วานหางจระเข ประคําดีควาย 
11. ใชเปนยาฆาแมลงในสวนผกั, ผลไม เชน สะเดา ตะไครหอม ยาสูบ 
12. เปนพืชที่สามารถสงออกทํารายไดใหกับประเทศ เชน กระวาน ขม้ินชัน  กระชาย 
13. เปนการอนุรักษมรดกไทยใหประชาชนในแตละทองถิ่น รูจักชวยตนเองในการนําพืชสมุนไพรใน

ทองถิ่นของตนมาใชใหเกิดประโยชนตามแบบแผนโบราณ 
14. ทําใหคนเห็นคุณคาและกลบัมาดําเนินชีวิตใกลชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น 
15. ทําใหเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และคณุคาของความเปนไทย 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

 
คนตกเบ็ดกับลูกปลา 

 คนตกเบ็ดคนหน่ึงตกปลาตัง้แตเชายันค่ํา ไมไดปลาสักตัวเดียว แตกอนที่จะกลับบานเม่ือวัดคัน
เบ็ดขึ้นปรากฏวามีลูกปลาตัวหน่ึงติดเบด็อยู ลูกปลาพยายามวิงวอนใหคนตกเบ็ดปลอยตนไป   
 “ขาเปนปลาตวัเล็กแคน้ีทานนําไปกินก็ไมอ่ิมหรอก ไวรอใหขาโตและอวนกวาน้ี จะรีบมาใหทาน
จับไปเปนอาหารทันท”ี แตคนหาปลาไมปลอยและตอบวา 
  “คงไมมีวนัน้ันหรอกหากปลอยเจาลงน้ําเจาคงจะหัวเราะเยาะขามากกวา” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  อยาหมายน้ําบอหนาปลาตวัเดียวในมือดีกวาปลาทั้งฝูงในน้ํา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  6   งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  21    งานตามความสนใจ                 เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 เลือกทํางานอดิเรกที่ตนถนดัและสนใจ อยางนอย 2 อยาง  
 
2.  เน้ือหา    
 1. การทํางานอดิเรกตามความสนใจ 
 2. การนําเสนองานอดิเรก 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 วัสดุอุปกรณ สําหรับซอมแซมหนังสือที่ชํารุด และ ฯลฯ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน   
 
4.  กิจกรรม 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือ เกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือทํางานอดิเรกตามที่เลือกหรือสนใจ 
   (1) สํารวจหนังสือที่ชํารุดและทําการซอมแซม 
   (2) นําพืชสมุนไพรมาจัดนิทรรศการ บอกชื่อพรอมสรรพคุณ 
   (3) สํารวจการเลนเกมโดยใชคูมือการสํารวจการเลนเกมและสรุปรายงาน 
   (4) วาดภาพสิ่งที่เปนธรรมชาติรอบๆ ตวัเรา ภายในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน 
  2)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสือใหนําไปทําตอในเวลาวาง ถือเปนงานอดิเรก และอาจเลอืก 
   ทํางานยามวางไดอีกมากมายหลายประเภท 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง แยก) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการทํางาน 
 5.2 ตรวจสอบผลงานที่ทําสําเร็จ 
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6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจตนเองและเห็นใจผูอ่ืน รับผิดชอบตอสังคม 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
 
 เพลง 

ลูกเสือปลูกปา 

   ฉันพอใจหนักหนา   สมเจตนาไดมารวมงาน 
  พวงมาลีน้ันมีสีเสริมพันธุ (ซํ้า)  คนดีน้ันโลกนิยม 
   ชมดอกไมในพนา   ชมพฤกษาโขดเขา 
  เราทั้งหลายๆ  ชวยบรรเทา   ความรอนเราดวยการปลูกปา 
   เราลูกเสือสามัญ  อนุรักษปากัน  เราทุกคนยึดม่ันสรางสรรคชาติไทย 
 

ปาน้ีมีวิหค 

   ปาน้ีเขาวามีวหิค   หมูนกนับรอยพัน 
  มาชวยกนัๆชมไพร    นะเพ่ือนเอยใหเพลิดเพลิน  
   ปาน้ีเขาวามีความสุข   สนุกดังเชื้อเชญิ 
  มากาวเดินๆชมไพร    นะเพ่ือนเอย วิไลตา 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   137 

 

แบบสอบถาม เร่ืองการเลนเกม ชั้น  ป.4  -  ป.6 
วงกลมรอบหัวขอทีต่รงกับความเห็นของตนเอง  
1.  เคยเลนเกมจากสื่ออิเล็คทรอนิกสประเภทใดบาง (เลอืกตอบไดหลายขอตามความเปนจริง) 
 ก.  ไมเคยเลนเกม   ข.  เกมกด 
 ค.  เกมวีดีโอ    ง.  เกมคอมพิวเตอร 
 จ.  เกมออนไลน    ฉ.  อ่ืนๆ  ........................................(ระบุ)  
2.  เลนเกมชวงเวลาใดบาง (เลือกตอบไดหลายขอตามความเปนจรงิ) 
 ก.  กอนมาโรงเรียน   ข.  เวลาเรียน 
 ค.  ชวงเย็น หลังเลิกเรียน  ง.  กลางคืน 
 จ.  วันหยุด    ฉ.  อ่ืนๆ........................................(ระบุ) 
3.  เวลาเฉลี่ยที่ใชในการเลนเกมแตละคร้ัง 
 ก.  นอยกวา  1  ชั่วโมง    ข.  1  ชั่วโมง ถึง  3  ชั่วโมง 
 ค.  มากกวา 3 ชั่วโมง แตไมถึง 5 ชั่วโมง  ง.  มากกวา 5 ชั่วโมงขึ้นไป 
4.  จํานวนเงินที่ใชในการเลนเกมแตละคร้ัง  
 ก. นอยกวา  10  บาท     ข. 10  บาท ถึง 30 บาท 
 ค. มากกวา 30 บาท แตไมถึง 50 บาท ง.  มากกวา 50 บาทขึ้นไป 
 จ. อ่ืนๆ  ระบุ........................ 
5.  เหตุผลที่ชอบเลนเกม (เลือกตอบไดหลายขอตามความเปนจริง) 
 ก.  สนุก  เพลิดเพลิน   ข.  อยากเอาชนะ 
 ค.  จะไดเขากับเพ่ือนได   ง.  ชอบตรงความตื่นเตน  หวาดเสียว 
 จ.  เหงาไมรูจะทําอะไร   ฉ.  อ่ืนๆ  ระบุ................................... 
6.  เกมที่เคยเลนมีเรื่องเก่ียวกับอะไรบาง (เลือกตอบไดหลายขอตามความเปนจรงิ) 
 ก.  ตอสู  เอาชนะ    ข.  บูลางผลาญ  ดวยอาวุธนานาชนิด 
 ค.  แขงขันประลองความเรว็  ง.  ผจญภัย  ตื่นเตน  หวาดเสียว 
 จ.  อ่ืนๆ  ระบุ........................................................................................................ 
7.  เคยมีการกระทําใดบางในขอตอไปน้ี (เลือกตอบไดหลายขอตามความเปนจรงิ) 
 ก.  เลนเกมเพลินจนลืมกินขาว  ข.  นอนดึกเพราะเลนเกมติดพัน 
 ค.  เลนเกมจนลืมทําการบาน  ง.  เลนเกมตื่นเตนหวาดเสยีวจนเก็บไปฝน 
 จ.  อ่ืนๆ  ระบุ.......................................................................................................... 
8.  นักเรียนคิดวาตนเองติดเกมหรือไม  เพราะอะไร 
 ก.  ติด     ข.  ไมติด 
 เหตุผล................................................................................................................. 
           ............................................................................................................................ 
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แบบรายงานผลการสํารวจ 
 
ผลการสํารวจนักเรียนชั้น.....................จํานวนทั้งหมด.....................คน 
1. เคยเลนเกมจากสื่ออิเล็คทรอนิกสประเภทใด 

ก. ไมเคยเลนเกมเลย  .............คน   ข. เคยเลนเกมกด.............................คน   
ค. เคยเลนเกมวีดีโอ.................คน        ง.  เคยเลนเกมคอมพิวเตอร..............คน   
จ. เคยเลนเกมออนไลน............คน        ฉ. อ่ืน ๆ ระบุ...............................จํานวน..............คน 

2. เลนเกมชวงเวลาใดบาง 
ก.  กอนมาโรงเรียน.......... คน  ข.  เวลาเรียน.........คน 
ค.  ชวงเย็น หลังเลิกเรียน.........คน ง.  กลางคืน.........คน 
จ.  วันหยุด.........คน   ฉ.  อ่ืนๆ ระบุ.............................จํานวน............คน 

3. เวลาเฉลี่ยที่ใชในการเลนเกมแตละคร้ัง    
ก. นอยกวา 1 ชั่วโมง..........คน         ข. 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง..........คน   
ค. มากกวา 3 ชั่วโมงแตไมถึง 5 ชั่วโมง.........คน   ง. มากกวา 5 ชั่วโมงขึ้นไป.............คน 

4.  จํานวนเงินที่ใชในการเลนเกมแตละคร้ัง 
ก. นอยกวา 10 บาท..........คน     ข. 10 บาท ถึง 30 บาท..............คน              
ค. มากกวา 30 บาท แตไมถึง 50 บาท..........คน   ง. มากกวา 50 บาทขึ้นไป..........คน 
จ. อ่ืนๆ ระบุ...............................................................จํานวน..............คน 

5.  เหตุผลที่ชอบเลนเกม       
ก. สนุก เพลิดเพลิน.....................คน    ข. อยากเอาชนะ.........................คน               
ค. จะไดเขากับเพ่ือนได................คน        ง. ชอบตรงความตื่นเตน  หวาดเสียว...............คน           
จ. เหงาไมรูจะทําอะไร......................คน    ฉ. อ่ืนๆ ระบุ ..............................จํานวน........คน                        

6.  เกมที่เคยเลนมีเรื่องเก่ียวกับอะไรบาง 
ก. ตอสู  เอาชนะ......................คน         ข. บูลางผลาญ  ดวยอาวุธนานาชนิด.................คน   
ค. แขงขันประลองความเรว็................คน   ง. ผจญภัย  ตื่นเตน  หวาดเสียว....................คน                        
จ. อ่ืนๆ ระบุ...............................................................................จํานวน.............คน 

7.  เคยมีการกระทําใดบางในขอตอไปน้ี 
ก. เลนเกมเพลินจนลืมกินขาว..........คน     ข. นอนดึกเพราะเลนเกมติดพัน.............คน   
ค. เลนเกมจนลืมทําการบาน.........คน        ง. เลนเกมตื่นเตนหวาดเสียว  จนเก็บไปฝน.......คน     
จ. อ่ืนๆ ระบุ...........................................................................จํานวน.............คน 

8.  คิดวาตนเองติดเกม.............คน     ไมติดเกม....................คน 
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9. เหตุผลของคนที่บอกวาตดิเกม ไดแก 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
10. เหตุผลของคนที่บอกวาไมติดเกม  ไดแก
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
(หมายเหตุ ถาเหตุผลซ้ํากันเขียนแคคร้ังเดียว ไมตองลอกซํ้า) 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
หมาจิ้งจอกกับหนากาก 

 
 หมาจ้ิงจอกตัวหน่ึงลอบเขาไปหาอาหารในบานของนักเลนละคร เห็นหนากากอันหนึ่งวางอยูใน
ที่สูง ซ่ึงหากไมพิจารณาใหดีก็จะดูเหมือนมีคนกําลังจองมองลงมา ตอนแรกหมาจ้ิงจอกตกใจเกือบจะโจน
หนี แตร้ังสติไวได มันปนขึ้นไปดูใกลๆ จึงรูวาเปนเพียงหนากากที่มนุษยใชสวมใสตอนเลนละคร  
 หมาจ้ิงจอกรําพึงกับตนเองวา “หนากากอันน้ีมองดูภายนอกชวงสวยสงางามนาเกรงขาม
เหลือเกิน แตนาเสียดายที่ภายในนั้นกลวงและวางเปลา” 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เราจะดูคนแตเพียงเปลือกนอกไมได ควรพิจารณาถึงเนื้อในหรือสวนประกอบ 
       อ่ืนๆ ดวย เชน บางคนดูภายนอกแสนดีแตจิตใจกลับสกปรกเลวทราม บางคน 
       ตอหนาแสดงทาทีรักใครชื่นชมแตลบัหลังกับนินทาวาราย บางคนดูทาทางเปน 
       ผูรอบรูแตความจริงไรสมอง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท   ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  7     คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ    
แผนการจัดกิจกรรมที่  22     คําปฏิญาณและกฎในชวีติประจําวัน             เวลา   2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือมีความเขาใจในวิถีชวีิต ที่สะทอนคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
2.  เน้ือหา  
 การปฏิบัตใินวิถีชวีิตประจําวัน ที่แสดงออกถึงคําปฏิญาณและกฎลูกเสือ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
 3.2 ใบความรู   
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน   
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม 
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืทบทวนคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
   (2) มอบหมายงานใหลูกเสอืแตละหมูรวมกันคิดการแสดงบทบาทสมมุติ หมูละ 1 เรื่อง  
    ที่แสดงออกถึงวิถีชวีิตประจําวัน ที่สอดคลองกับคําปฏญิาณและกฎของลูกเสือ  
    ขอใดขอหน่ึง หรือหลายขอ โดยสงตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดงบทบาท 
    สมมุติ จนใหลกูเสือหมูอ่ืนทายวาสอดคลองกับกฎของลูกเสือขอใด แลวจึงเฉลย  
    พรอมอธิบายเพิ่มเติม 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน   
  5)  พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม 
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  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  ใหลูกเสือแตละหมูที่ยังไมไดแสดง สงตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลังแสดง 
    บทบาทสมมุติจบ ใหลูกเสือหมูอ่ืน ทายวาสอดคลองกับกฎของลูกเสือขอใด แลวหมู 
    ที่แสดง จึงเฉลย พรอมอธิบายเพิ่มเติม จนครบทุกหมู  
   (2)  ผูกํากับลูกเสอือธิบายสรุปขอคิด 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5)  พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตการทํางานระบบหมู  การทําหนาที่ผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม 
 5.2  ตรวจสอบ  ความเขาใจเรื่องคําปฏิญาณและกฎลูกเสือที่บูรณาการกับชีวติจริง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 

 เพลง 
กฎของลูกเสอื 

   กฎที่หน่ึง พึงจําใหดี ลูกเสือตองมีเกียรตเิชื่อถือได 

   กฎที่สอง น้ันรองลงไป จงภักดีผูมีพระคุณ 

   กฎที่สาม น้ันบําเพ็ญบุญ ชวยเหลือเก้ือกูล เพ่ือประโยชนเรื่อยไป  

   นะเธอ อยาลมื อยาลืม นะ นะ นะเธอ อยาลืม อยาลืม 

   กฎที่สี่ อันน้ีนาคิด ลูกเสือเปนมิตรกับทกุคน  

   กฎที่หา ทานวาเอาไว มารยาทใด ใด ดัดใหงาม ๆ 

   กฎที่หก นรกไมตาม ลูกเสือมีความกรุณาสัตวมัน 

   นะเธอ อยาลมื อยาลืม นะ นะ นะเธอ อยาลืม อยาลืม 

   กฎที่เจ็ด จงเชื่อจงฟง ในคําส่ังโดยดุษฎี 

   กฎที่แปด ยิ้ม ๆ ไวซี ลูกเสือตองมีนํ้าอดนํ้าทน 

   กฎที่เกา ออมไวหนามล ถึงคราวอับจน เงินทองมากมี 

   กฎที่สิบ ประพฤติจงดี ทั้งกายวจี มโนพรอมกัน 

 เกม 
หาคู 

วิธีเลน ใหลูกเสือยืนเปนวงกลม   วงซอนกัน โดยยืนหันหนาเขาหากัน แลวจําไววาคูของตน  

คือใคร  ใหวงกลมทั้งสองทําขวาหัน แลวเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปดวิทยุหรือใหลูกเสือ

รองเพลงงายๆ ตามที่ผูกํากับกําหนด)  เม่ือผูกํากับเปานกหวีด ใหลูกเสือหาคูของตนเองเม่ือเจอ

แลวใหจับมือน่ังลง  คูที่หาคูชาที่สุด จะตองออกจากการแขงขัน เสร็จแลวเริ่มตนใหม  คูที่เหลือ

เปนคูสุดทายจะเปนผูชนะ 
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 ใบความรู    
คําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 

 
คําปฏิญาณลกูเสือสามัญ  3  ขอ ดวยเกียรติของขา ขาขอสัญญาวา 
ขอ  1  ขาจะจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย (ความหมาย – ลูกเสือจะตองมีความ
 ศรัทธา  เชื่อม่ันในชาต ิ ศาสนา  และพระมหากษัตริยของตน  เคารพเทิดทูนทั้ง  3  สถาบัน
 ดวยความซื่อสัตย) 
ขอ  2  ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ ( ความหมาย – ลกูเสือจะตองประพฤตปิฏิบตัตินใหเปนประโยชน
 ตอผูอ่ืนในทุกโอกาส  ทุกสถานการณ  เทาที่จะทําได  โดยเริ่มตั้งแตครอบครัว  จนถึงสังคม
 ภายนอก) 
ขอ  3  ขาจะปฏิบัตติามกฎของลูกเสือ ( ความหมาย - ลูกเสือตองปฏิบัตตินตามกฎ  10  ขอ  ของ
 ลูกเสือซ่ึงเปนหลักยึดเหนี่ยวใหลูกเสือปฏบิัติแตสิ่งดีงาม) 
 
กฎของลูกเสอืสามัญ  10  ขอ ดังน้ี 
ขอ  1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได ( ความหมาย - ลูกเสือจะตองยึดม่ันในความซื่อสัตย  ปฏิบัตติาม 
          คําม่ันสัญญา  กระทําตนใหเปนที่เชื่อถือและไววางใจได) 
ขอ  2  ลูกเสอืมีความจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริยและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ            
 ( ความหมาย - ลูกเสือจะปกปองสถาบันชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย  และยึดม่ันในความ
 ซ่ือสัตย  กตญัูตอผูมีพระคุณทุกทาน) 
ขอ  3  ลูกเสอืมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน ( ความหมาย – ลูกเสือจะตอง             
          พรอมอยูเสมอที่จะบําเพ็ญประโยชน  และเปนที่พ่ึงแกผูอ่ืนได ) 
ขอ  4  ลูกเสอืเปนมิตรของคนทุกคน  และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทัง่โลก ( ความหมาย – ลูกเสือ
 จะตองมีใจโอบออมอารี  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกทุกคน  โดยไมเลือกเชื้อชาต ิ ศาสนา  และ
 ปฏิบัตติอเขาเหมือนญาติพ่ีนอง ) 
ขอ  5   ลูกเสอืเปนผูสุภาพเรียบรอย ( ความหมาย - ลูกเสือจะตองเปนผูมีกิริยาวาจาสุภาพ 
 ออนโยน  ออนนอมมีความสัมมาคาราวะตอบุคคลท่ัวไป ) 
ขอ  6   ลูกเสอืมีความเมตตากรุณาตอสตัว ( ความหมาย - ลูกเสือจะตองมีใจเมตตากรุณา  สงสาร
 สัตว  ไมรังแกหรือทรมานสตัว  หรือเม่ือพบสัตวบาดเจ็บตองใหการชวยเหลือ ) 
ขอ 7   ลูกเสอืตองเชื่อฟงคําสั่งของบิดา  มารดาและผูบงัคับบัญชาดวยความเคารพ ( ความหมาย -  
 ลูกเสือจะตองปฏิบัตติามคําสั่งสอน  คําชีแ้นะของบิดามารดา  ครูอาจารย  และผูบังคับบญัชา
 ดวยความเต็มใจ  และเคารพ ) 
ขอ  8   ลูกเสอืมีใจราเริง ไมยอทอตอความยากลําบาก (ความหมาย - ลูกเสือจะตองมีความราเริง    
 ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ ถึงแมจะตกอยูในความยากลาํบาก ก็จะไมแสดงอาการยอทอใหเห็น ) 
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ขอ  9   ลูกเสอืเปนผูมัธยัสถ ( ความหมาย – ลูกเสือตองรูจักประหยัดทรัพยทั้งของตนเองและผูอ่ืน 
 ไมสุรุยสุราย ) 
ขอ 10  ลูกเสอืประพฤตชิอบดวยกาย  วาจา  ใจ (ความหมาย - ลูกเสือจะตองรูจักสํารวม  และระวัง
 กาย  วาจา  ใจ  ไมใหมีความอิจฉาริษยา  มีความบริสทุธิ์ใจตอทุกคน ) 
 
 

 เร่ืองสั้นที่เปนประโยชน  
 

ลูกชายทัง้เกา 
 

 เศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายเกาคน คร้ันแกเฒาก็รูจักเปนหวงทรัพยสินของตนเองและอนาคตของ
ลูกๆ วันหน่ึงเศรษฐีไดเรียกลูกทั้งเกามาพบแลวบอกวา  พอจะทดสอบวาใครเหมาะสมที่จะเปนผูดูแล
สมบัติหลังจากที่พอไดตายแลว เศรษฐีกําเมล็ดถั่วไวแลวพูดกับลูกวา เจาจงนําเมล็ดถั่วฝกยาวไปปลูก
และบํารุงรักษาใหดีที่สุด  หากเมล็ดถั่วของผูใดงอกงามใหฝกอวบอวนสมบูรณ  พอจะตัดสินใหผูน้ันเปน
ผูดูแลทรัพยสมบัติของพอตอไป แลวลูกชายทั้งเกาก็รับถั่วไปคนละเม็ดแลวยายไปปลูกที่ทางของตน 
 คร้ันไดเวลาถั่วออกฝก ก็อวบอวนสมบรูณเหมือนๆ กันทุกคน  มีแตลูกชายคนสุดทายเทาน้ันที่
ไมไดนําฝกถั่วของตนเองมาใหพอดู  เศรษฐีสงสัยจึงถามวา  เจาสุทธิไหนละถั่วที่เปนผลผลิตของเจา   
เศรษฐีถาม  เจาสุทธิคุกเขาลงขางพอ  ผมเอาเมล็ดถั่วที่พอใหไปปลูกดูแลรักษาอยางดี  แตเทาไรก็ไม
ยอมแตกหนอขึ้นเปนตน  แทนที่เศรษฐีจะตําหนิ  กลับหัวเราะ ฮา  ฮา  ….   ดีมากลูกเอย  เจาเปนคนดี  
มีความชื่อสัตย  สวนพ่ีทั้งแปดคนลวนแยพอๆ กัน 
 พูดจบเศรษฐีก็เอ้ือมมือลูบหัวสุทธิลูกชายคนสุดทอง แลวประกาศความจริงใหลูกที่ดี  มีความ
ซ่ือสัตยมารับภาระรักษาสมบัติสืบทอดตอไป  ซ่ึงที่จริงแลวเมล็ดถั่วที่เศรษฐีใหลูกๆ ไปปลูกน้ัน  ถูก
นําไปคั่วจนสุกกอนแลว  จะปลูกขึ้นไดอยางไร  ดังน้ันลูกทั้งแปดของเศรษฐีก็พากันตบตาผูเปนพอ  ดวย
การนําเมล็ดถั่วพันธดีๆ มาปลูก  มีแตสุทธิลูกชายคนเล็กของเศรษฐีเทาน้ัน  ด้ังน้ันเขาจึงไดรับการ
แตงตั้งใหเปนผูดูแลมรดกตั้งแตน้ันมา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณสมบัตทิี่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่จะทํางานเพ่ือสวนรวม 
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ความโลภและความริษยา 
 

 กาลคร้ังหน่ึง นานมาแลว มีชายสองคนซึ่งเปนเพ่ือนบานกัน วันหน่ึงไดชวนกันไปเฝาเทพจูป
เตอรหรือซีอุสผูเปนราชาแหงเทพเจาทั้งปวง เทพจูปเตอรรูวาชายคนแรกนั้นเปนคนที่มีแตความโลภ 
สวนชายอีกคนหน่ึงในใจของเขามีแตความริษยา เพ่ือเปนการสั่งสอนและลงโทษ เทพจูปเตอรจึงอนุญาต
ใหทั้งชายสองนึกขอพรในใจไดตามปรารถนาแตมีขอแมวาทานจะบันดาลใหอีกคนหน่ึงไดรับพรเปนสอง
เทาของผูที่ขอ “ขาตองการเพชรนิลจินดาและทองคําเต็มหอง”ชายผูมีความโลภนึกขอพรเปนคนแรก แต
แลวเขาก็ตองเสียใจเพราะเพิ่งนึกไดวาเพ่ือนของตนจะตองไดเพชรนิลจินดาถึงสองหองแมจะสม 
ปรารถนาชายผูมีความโลภก็หาความสุขใจมิไดแมแตนอย สวนชายอีกคนหน่ึงไมรูวาบัดน้ีตนเอง
กลายเปนมหาเศรษฐีไปโดยบังเอิญเพราะความโลภของเพื่อนบานเขาคิดแตวาไมอยากใหเพ่ือนของตน
เสวยสุขกับพรที่ไดรับจากเทพเจาจึงขอพรใหตัวเองตาบอดขางหนึ่ง เพ่ือใหชายผูมีความโลภตาบอดสอง
ขาง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความโลภและความรษิยา เปนหนทางไปสูความวิบตั ิ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  6    คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23     เพิ่มพูนประสบการณ มุงม่ันสูความสาํเร็จ          เวลา  1   ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู    
 วางแผนการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได 
 
2.  เน้ือหา  
 วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 
3. ส่ือการเรียนรู     
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 แผนภูมิการสอนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอือธิบายถึงความสําคัญของการสอบวิชาพิเศษที่ลูกเสอืสามัญทุกคนไดสอบ 
   เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางลูกเสอื 
  2)  ผูกํากับลูกเสอืศึกษาจากหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญแลวใหลูกเสือทุกคนไป 
   ฝกทักษะในวชิาที่จะสอบ 
  3)  ใหลูกเสือวางแผนการสอบวิชาพิเศษตามที่ตนสนใจ โดยนัดหมายการสอบกับ 
   ผูกํากับลูกเสอื 
 4.4  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน   
 4.5  พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 ทดสอบตามเกณฑวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 5.2 ขอเสนอแนะ ใหเวลาลูกเสือไปฝกอบ เวลา 1 สัปดาห แลวจึงนัดหมายการทดสอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  23 

 เพลง 
บริการ 

 บริการ  บริการ งานที่พวกเราทําเปนประจํา      เราทําไปไมเคยคิดรวนเร เฮ (สรอย) (ซํ้า) 
 เก็บ กวาดเราทําทุกส่ิง              ไมเคยคิดที่จะเบื่อ 
 เพราะเรานี่เปนลูกเสือ               ชวยเหลือหนาที่บริการ (สรอย) 
 เก็บกวาดเราทํา ทุกอยาง            สะอาดทุกทางที่ผาน 
 หนาที่ทุกๆ สถาน               เรานั้นบริการทั่วไป (สรอย) 

 
 ใบความรู 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

  ลูกเสือสามัญอาจสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญไดตามหลักสูตรทีกํ่าหนดไว วิชาพิเศษเหลาน้ี
มุงหมายใหลูกเสือไดแสดงออกทางทักษะ และความสนใจของตนเอง เพ่ือใหไดมีสวนในการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับลูกเสืออ่ืนๆ ดวย วิชาพิเศษลูกเสือสามัญมีดังตอไปน้ี 

1.  นักจักสาน 19. นักผจญภัยในปา 37. นักเคร่ืองบินเล็ก 
2.  ชางไม 20. นักสํารวจ 38. นักสะสม 
3.  ชางหนัง 21. มัคคุเทศก 39. บรรณารักษ 
4.  ชาวนา 22. ชางเขียน 40. นักกรีฑา 
5.  ชาวสวน 23. นักสัญญาณ 41. นักขี่มา 
6.  ชาวไร 24. นักบุกเบกิ 42. มวยไทยเบื้องตน 
7.  นักเลี้ยงสตัวเล็ก 25. นักธรรมชาติศึกษา 43. มวยสากลเบื้องตน 
8.  นักจักรยาน 2 ลอ 26. ชางเบ็ดเตล็ด 44. กระบี่กระบองเบื้องตน 
9.  นักวายน้ํา 27. ผูบริบาลคนไข 45. นักยิงปนเบื้องตน 
10. ผูชวยคนดับเพลิง 28. นักจับปลา 46. นักอนุรักษเบื้องตน 
11. ผูชวยผูประสบภัย 29. ผูชวยตนเดน 47. การหามิตร 
12. ผูใหการปฐมพยาบาล 30. นักพายเรือ 48. มารยาทในสังคม 
13. นักสังเกตและจํา 31. นายทายเรือบด 49. นิเวศวิทยา 
14. การพราง 32. นักกรรเชียงเรือ 50. การพัฒนาชุมชน 
15. ชาวคาย 33. นักแลนเรือใบ 51. การใชพลงังานทดแทน 
16. ผูประกอบอาหารในคาย 34. นักดาราศาสตรเบื้องตน 52. ลูกเสือโทพระมงกุฎเกลาฯ 
17. ลาม 35. นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 53. ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกลาฯ 
18. นักดนตรี 36. ยามอากาศเบื้องตน 54. สายยงยศ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

วันนินทากาเล 
 

 ฝกใหตนเองเขาใจเรื่องของการนินทา หมายความวา เราเกิดมาก็ตองรูตัววา เราตองถูกนินทา
แนนอน ดังน้ันเม่ือถูกนินทาขอใหรูวา เรามาถูกทางแลว แปลวา เรายังมีตัวตนอยูบนโลก คนที่ชอบเตน
โมโหโกรธกับคํานินทาก็คือคนไมรูเทาทันโลก แมแตคนเปนพอแมก็ยังนินทาลูก ลูกก็นินทาพอ แม 
นับประสาอะไรกับคนอ่ืน 
 ถาเราหามตนเองไมให นินทาคนอ่ืนไดเม่ือไหร คอยมาคิดวาเราไมถูกนินทา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ไมมีใครที่ไมถูกนินทา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  7     คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24     การแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม       เวลา     2    ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือสามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม  
 
2.  เน้ือหา  
 การแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู  เรื่อง การแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม    
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน  
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม 
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงการแสดงออกทางอารมณ ที่มักกอใหเกิดปญหาตามมา  
    เชน การทะเลาะวิวาท การทํารายรางกาย การโกรธเคอืง ซ่ึงทําใหเสียสัมพันธภาพ  
    เปนตน  
   (2)  ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรู เรื่องการแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม และ 
    มอบหมายใหหมูลูกเสือเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติ หมูละ 1 สถานการณ  
    ที่กําหนดให (เชน เสียใจ ดีใจ โกรธ ตื่นเตน ตกใจ ผิดหวัง) โดยทําเปน 2 รอบ  
    เพ่ือนําเสนอในกองลูกเสือคร้ังตอไป 
    รอบแรก เปนการแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสม    
    รอบที่ 2 ปรับใหเปนการแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม ในสถานการณเดิม
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม 
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุตทิีละหมู หมูละ 2 รอบ หลังการแสดงของแตละหมู   
    ผูกํากับลูกเสอืใหตัวแทนหมูไดสรุปวาในรอบที่ 2 น้ันมีความแตกตางจากรอบแรก 
    อยางไรจนครบทุกหมู 
   (2)  ผูกํากับและลกูเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ได และการนําไปใชในชวีติประจําวัน 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออกในบทบาทสมมุติ และการแสดงความ
คิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การจัดการกับอารมณ การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
 เพลง 

ตะละบุมบุมบุม  
    ตะละบุมบุมบุม   โอแมเน้ือนุมบัวบาน  
   พ่ีคอยคนึงคิดถึงเธอมานาน  โอแมตาหวานอยาทําใหฉนัยืนงง  
    (ดอกเอย………………………เจาดอก………. 

 
หอมหอมเอย  

   หอม หอม เอย หอมเอยเจาดอกไมเอย  สุดเฉลยทรามเชยของพี ่ 
   หอมเอย หอมดอก หอมดอกอะไรดี  ขอเชิญนองพ่ีมาลองทายดู  
    (ดอกเอย…………………..เจาดอก……………) 

 
 ใบความรู  

วิธีจัดการกับอารมณ 

 อารมณที่เปนทุกขโดยเฉพาะอยางยิ่งความโกรธ นอยใจ ผิดหวัง มักกอพฤติกรรมที่เปนปญหา 
เชน การทะเลาะวิวาท ทํารายผูอ่ืน การประชดชีวติดวยการทํารายตนเอง ใชยาเสพติด ฯลฯ 

 แนวทางจัดการอารมณในเวลาปกต ิ
 1.ฝกการรับรูอารมณ เพ่ือรูเทาทันอารมณตนเอง เชน การถามความรูสึกตนเองในขณะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ เปนการเฝามองตนเองเมื่อถูกกระตุนดวยสิ่งเรา และจดบันทึกอารมณในแตละ
วัน เม่ือชํานาญแลวจึงเปลีย่นมาฝกบอกตนเองในใจอยูเสมอ 
 2.รับรูวาอารมณเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ดังน้ันควรยอมใหอารมณน้ัน ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ไมยึดติดหรือดึงกลับมาเปนอารมณใหม 
 3. ใสขอมูลทางบวกใหตนเอง แทนการสะสมขยะความโกรธไวในใจ 
 4. ฝกยับยั้งตนเองอยูเสมอ ๆ และชื่นชมตนเองเม่ือทําไดสําเร็จ 
 5. หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนเจาอารมณ เพราะจะทําใหเคยชินแลวทําตาม 
 6. หม่ันสะสมความสุข ปติจากการชวยเหลือผูอ่ืน และทาํใหอารมณออนโยน  

 แนวทางควบคุมอารมณเม่ือเกิดอารมณทางลบ 4 ข้ันตอน 
 1. สํารวจอารมณขณะน้ันวากําลังมีอารมณเชนไร 
 2. คาดการณถึงผลดีและผลเสียของการแสดงพฤติกรรมตามอารมณที่เกิดขึ้น 
 3. ควบคุมอารมณดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง เชน ทําสมาธิ, นับเลขในใจ 1, 2, 3, 4 …, 
ออกจากเหตุการณชั่วคราว ฯลฯ 
 4. สํารวจอารมณอีกคร้ังหน่ึง และแสดงความชื่นชมตนเองเม่ือทําไดสําเร็จ 
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 การควบคุมอารมณโกรธ 
 ในแตละขณะคนเราจะมีอารมณไดแบบเดียว ดังน้ันถาเรานําอารมณที่สงบมาแทนที่อารมณ
โกรธได ความโกรธก็จะเบาบางลง   
ขั้นตอนการควบคุมอารมณโกรธ มี 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ตั้งสติและควบคุมอารมณโกรธ โดยเลือกวิธใีดวธิีหน่ึงที่ทําไดงาย ๆ ไดแก 

 หายใจเขาออกยาว ๆ มีวิธฝีกดังน้ี 

 1) สูดลมหายใจเขาลึกๆ ชาๆ พรอมกับนับ 1 – 2  – 3 – 4 ในใจ   

 2) กลั้นหายใจ 1 วินาที 

 3) คอยๆ หายใจออกยาวๆ ชาๆ พรอมกับนับ 1 – 2 –  3 – 4 ในใจ             

 นับเลขเบรคอารมณ โดยนับเลขในใจชา ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 

 หายใจเขาทางจมูก หายใจออกทางปากชาๆ 

2. บอกความรูสึก และความตองการ กับคูกรณี ดวยทาทีสงบ ไมกาวราว เชน กรณีโกรธเพราะ 

ถูกเพ่ือนแกลง 

 เราไมสนุกดวยเลย เลิกแกลงเราไดไหม 

 เราไมชอบการเลนแรงๆ แบบนี้  เปลี่ยนวิธีเลนไดไหม 

3. ถายังไมไดผลควรหาทางออกจากเหตุการณ เชน 

 เราไมเลนแลวนะ  (แลวเดินออกจากเหตุการณ) 

 
 เร่ืองที่เปนประโยชน 

 
ลาอยากรองเพลง 

 
 ลาไดยินเสียงจักจ่ันซ่ึงมักจะสงเสียงรองเพลงอยางไพเราะตลอดเวลา ลาจึงถามจักจ่ันวา 
“เพ่ือนเอย เจากินอะไรหรือ จึงมีเสียงที่ไพเราะนัก”จักจ่ันยิ้มแลวตอบวา“ออ อาหารของขาก็คือนํ้าคางไง
ละ” ลาจึงเขาใจวาเพราะจักจ่ันกินเเตนํ้าคางอยางเดียวจึงไดมีเสียงไพเราะ ดังนั้นถาตนลองกินน้ําคาง
บางก็คงจะรองเพลงไดไพเราะอยางจักจ่ัน ตั้งเเตวันนั้นลาก็กินเเตนํ้าคางไมกินหญาที่เปนอาหารของตน 
ไมชาไมนานนักลาก็ซูบผอมตายไปเพราะความหิวโหย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูอ่ืนอาจเปนสิ่งที่แยที่สุดสําหรับเรา 
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สุนัขกับเงา 
 

 สุนัขตัวหน่ึงโขมยเนื้อมาจากตลาด คาบวิ่งขามสะพานมา ขณะอยูบนสะพานมันเหลือบเห็นเงา
ของตัวเองในน้ํา ก็เขาใจวาเปนสุนัขอีกตัวหน่ึงซ่ึงคาบเน้ือชิ้นใหญกวามา มันจึงอาปากหมายจะงับแยง
ชิ้นเนื้อจากสุนัขที่มองเห็นในน้ํา เน้ือในปากของมันจึงตกน้ําจมหายไป สุนัขตัวน้ีเลยสูญเสียทั้งเนื้อที่ตน
โขมยมาและเนื้อที่ตนคิดอยากจะได 

 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูมีความโลภและโงเขลา นอกจากจะพลาดหวังในสิ่งที่ตนตองการ ยังอาจสูญเสีย 

        สิ่งที่ตนมีอยูแลวอีกดวย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  7     คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25     คนดีในอุดมคต ิ    เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือรูจักและเขาใจลกัษณะ  “คนดี” ตามอุดมคติของลูกเสือ 
 
2. เน้ือหา   
 ลักษณะคนดีในอุดมคติของลูกเสือ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน   
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ลูกเสือน่ังลอมวงตามหมู ใหสมาชิกแตละคนผลัดกันเลาถึง “คนดี” ที่ตนเองรูจักใน           
                    3 ประเด็น คือ   
   (1) บุคคลน้ันมีความดีอยางไร                     
   (2) ลูกเสือรูไดอยางไรวาเขาเปนคนดี  
    (3) สรุปถึงคณุสมบัติที่คิดวาดีที่สุดของบุคคลน้ัน 
  2)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็นตอไปน้ี 
   (1)  ลูกเสือคดิวาการเปน “คนดี” น้ันเปนประโยชนตอตนเอง และผูอ่ืนอยางไร 
   (2)  การเปน “คนดี” จะทําให “ลูกเสือเปนผูมีเกียรติ เชื่อถือได” ดังน้ัน ลูกเสือคิดวา  
        จะสรางคุณสมบัติของคนดีใหเกิดขึน้ในตวัของลกูเสือใหมากที่สุดอยางไร 
 4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน  
 4.5  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ  
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6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค และเขาใจผูอ่ืน 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

 
 เพลง 

หน่ึงในรอย 
 

  พราวแพรว อันดวงแกวแวววาม     สดสีงามหลายหลากมากนามนิยม 
 นิลกาฬ มุกดา บุษรา ขําคม    นาชมวางามเหมาะสมดี 
 เพชรน้ําหน่ึง งามซึ้ง พึงเปนยอดมณี   ผองแผวสดสี 
  เพชรดีมีหน่ึงในรอยดวง    ความดีคนเรานี่ดีใด  
 ดีนํ้าใจที่ใหแกคนทั้งปวง    อภัย รูแตใหไปไมหวง 
 เจ็บทรวงหนวงใจใหรูทน    รูกลืนกล้ํา เลศิล้ํา ความเปนยอดคน  
 ชื่นชอบตอบผล      รอยคนมีหน่ึงเทาน้ันเอย 

 
 
 เร่ืองที่เปนประโยชน  
 

สุนัขผูซื่อสัตย 

บานหลังหน่ึงเลี้ยงสุนัขไวเฝาบาน สุนัขตัวน้ันซื่อสัตยมาก  ยามกลางคืนขณะที่มันนอนหลับ 
หากไดยินเสียงผิดปกติ มันจะลุกขึ้นมาเหาหอน เตือนภัยแกเจาของบานเสมอ คืนหนึ่งมันไดยินเสียง
ฝเทาคนย่ําใบไมดังกรอบแกรบ ใกลร้ัวบาน แมจะไมเห็นวาเปนใครมันก็สงเสียงเหาไวกอน             
เจาหัวขโมยจึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเขามาในรั้ว สุนัขเฝาบานเดินเขาไปดมๆ ดู แตไมกินมันยังคง
เหาตอไปจนกระทั่งเจาของบานออกมาดู แลวก็ชวยกันจับโจรไดในที่สุด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  อามิสสินบนนั้นซ้ือความซื่อสัตยไมได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  7    คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  26    ส่ิงดีๆ ของฉัน           เวลา     1    ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือเขาใจและเห็นคุณคาตนเอง 
 
2.  เน้ือหา  
 การเห็นคุณคาตนเอง 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน   
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ลูกเสือน่ังลอมวงทํากิจกรรมในหมู  ใหสมาชิกแตละคน ผลัดกันพูดถึงความถนัดของ 
   ตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองทําไดดี และสามารถใหความชวยเหลือเพ่ือน ๆ  งานของหมู 
   ลูกเสือและกองลูกเสือได นายหมูรวบรวมจดบันทึกความถนัดของสมาชิก  
  2)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสือใหนายหมูรวบรวมวา ในกองลูกเสือมีทรัพยากรบุคคลท่ีจะ 
   พัฒนางานของกองลูกเสือในเรื่องอะไรไดบาง   
  3)  ผูกํากับนําอภิปรายในกองลกูเสือ ในประเด็นตอไปน้ี  
    - การที่ลูกเสือไดรูถึงความถนัด และความสามารถของตนเองนั้น มีประโยชนตอตนเอง  
     และผูอ่ืนอยางไร ( รูสึกภูมิใจและเห็นคณุคาตนเอง มีกําลังใจที่จะไดสงเสริมและ 
     พัฒนาความสามารถของตนเองใหดียิ่ง ๆ ขึ้น และสามารถใหความชวยเหลือแกเพ่ือน  
     และงานของสวนรวมได) 
 4.4 ผูกํากับเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล   
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
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6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
 

 เพลง 
       จับมือ 
    จับมือกันไวใหม่ันคง   เพ่ือความยืนยงสามัคคี   
  รักกันปรองดองเหมือนนองพ่ี  เพ่ือความสามัคคีมีรวมกัน   
  โกรธกันมันรายเปนสิ่งเลว  เปรียบดังเปลวเพลิงรอนไฟนั่น 
   เผาใจ  ใหมีความไหวหวั่น  จับมือยิ้มใหกันเปนสิ่งดี 

 

 เร่ืองที่เปนประโยชน  
 

วิธีเสริมสรางคุณคาตนเอง 

     การเห็นคุณคาตนเอง หมายถึง  การรับรูถึงคุณคาหรือความสามารถที่มีอยูในตนเอง บนพ้ืนฐาน
ที่สมดุลระหวางความตองการผลสําเร็จ กับความมีเกียรติและความซื่อสัตย     
 กรมสุขภาพจิต แนะนําวธิีเสริมสรางคุณคาของตนเอง ดังน้ี 
 1. พิจารณาจุดยืนและสิ่งสําคัญของชีวติตนเองวาคืออะไร  
 2. จัดเวลาในการพัฒนาจิตใจและความเชื่อม่ันตนเองดวยวธิีตาง ๆ เชน การน่ังสมาธิ การอาน
หนังสือที่เสริมสรางความเชื่อม่ัน จดคําขวัญที่ประทบัใจ จดบันทึกส่ิงที่ดี ๆ และผลงานของตนเองที่ชื่น
ชอบหรือประสบผลสําเร็จ(ตัวอยาง : ซ่ือสัตย คิดริเริ่ม มุงม่ัน เอ้ืออาทร เรียนดี ไดรางวัล ฯลฯ) เปนตน 
  3.เลิกบนสิ่งทีไ่มดีของตนเอง ไมดูถูกตัวเองหรือมองวาตัวเองไรความสามารถ การตอกย้ําจุด
ดอยจะทําใหขาดพลังและความเชื่อม่ันในตนเอง 
 4. ไมเปรียบเทียบตัวเองกบัผูอ่ืน เพราะทุกคนแตกตางกัน และยอมรับวาไมมีใครสมบูรณ 100%     
 5. คบกับคนทีม่องโลกในแงดี มีความเชื่อม่ันและเห็นคณุคาตนเอง เพราะเพ่ือนจะคอยกระตุนให
เรามีความม่ันใจและความมุงม่ันมากขึ้น รวมทั้งมองปญหาวามีทางออกและมองโลกในแงดี   
 6. หาตนแบบ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินชีวติของตนเอง ตั้งเปาหมายที่จะเปนไปไดและมุงม่ัน
สูความสําเร็จ 
 7. หาผูชวยเหลือดานทักษะและทศันคต ิในการดํารงชีวิตหรือการงาน ถาหากมีคนชมหรือ
กลาวโทษใหกลาวคําวาขอบคุณที่เขาชวยบอกใหเรารู 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนทุกคนยอมมีคุณคาในตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  7     คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  27     มารยาททางสังคม          เวลา     1    ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู      

 ลูกเสือรูจักแสดงมารยาทท่ีดีในสังคม 

 

2.  เน้ือหา   

 การปฏิบัตตินเปนผูมีมารยาทดีในสังคม  

 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.  1 แผนภูมิเพลง  

3.2 เรื่องที่เปนประโยชน   

 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืกําหนดบทบาทสมมุติการจัดงานรื่นเริง  ในกองลูกเสือ  ดังน้ี 
   -  แบงลูกเสือเปนสองหมู  
       หมูที่ 1  แสดงบทบาทเปนผูตอนรับแขก ผูบริการอาหารน้ําด่ืม  พิธีกรในงานรื่นเริง                  
             หมูที่ 2  แสดงเปนสุภาพบรุุษ และสุภาพสตรี ที่มารวมงานร่ืนเริง 
             จากน้ันใหลูกเสือทั้งสองกลุม สลบักันแสดงบทบาทสมมติ  
  2)  ผูกํากับลูกเสอืสังเกต ประเมินผลการปฏบิัติมารยาทในสังคม และใหขอเสนอแนะ 
   เพ่ือการปรับปรุงในเรื่องตอไปน้ี 
   -  การพูดจาตอนรับ การใหเกียรติ และทกัทาย 
   -  มารยาทและการแสดงออกที่สุภาพเรียบรอยทั้งตอเพศเดียวกัน และเพศตรงกันขาม 
   -  การแสดงบทบาททีถู่กกาลเทศะ ในบทบาทตาง ๆ เชน พิธีกร บรกิร เจาหนาที่  
      ตอนรับ ฯลฯ 
            3)  ลูกเสือทั้งสองกลุม รําวงในเพลงงามแสงเดือน  
            4)  ผูกํากับลูกเสอื นําอภิปราย สรุปขอคิดที่ไดและการนําไปใช 
          



160 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

         4.4 ผูกํากับเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
         4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลกิ) 

 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความเห็นในหมูและในกอง
ลูกเสือ 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรค การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร  

 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 

 
 เพลง 

งามแสงเดือน 
 

   งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา  งามใบหนาเม่ืออยูวงรํา ( ๒ เที่ยว ) 
  เราเลนเพ่ือสนุก    เปลื้องทุกขมิวายระกํา 
  ขอใหเลนฟอนรํา    เพ่ือสามัคคีเอย. 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

มารยาททางสังคม 
 

           มารยาท หรือ มรรยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่ถือวาสุภาพเรียบรอย ถูกกาลเทศะ  สวนคําวา 
มารยาทในสังคม จะหมายถึง กรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเวนในสวนที่
เก่ียวกับผูอ่ืน รวมทั้งชุมชนหรือคนหมูมาก โดยเหตุที่มนุษยเราไมสามารถอยูลําพังคนเดียวในโลกได 
ตองเก่ียวของสัมพันธกับผูอ่ืนไมมากก็นอย ดวยเหตุน้ี จึงตองมีกฎกติกากําหนดแบบแผนในการอยู
รวมกัน ซ่ึงทุกชาติทุกประเทศตางก็มีแบบอยางทางวัฒนธรรมที่เรียกกันวา มารยาททางสังคมนี้ทั้งสิ้น 
เพียงแตรายละเอียดอาจจะแตกตางกันบาง อยางไรก็ดี ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีปจจุบัน อาจ
ทําใหคนสมัยน้ีหันไปพ่ึงพาเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ และมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นนอยลง อันเปน
เหตุใหละเลยหรือเพิกเฉยตอมารยาทท่ีพึงมีตอกัน แตสิ่งเหลาน้ี ก็ยังจําเปนตอการอยูรวมกันในทุกสังคม 
ดังน้ัน กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอนําสิ่ง
ละอันพันละนอยเก่ียวกับมารยาททางสังคมมาเสนอ เพ่ือเปนเกร็ดความรู และประโยชนในทางปฏิบัติ  
ดังตอไปน้ี   
            -  การกลาวคําวา “ ขอบคุณ ” เม่ือผูอ่ืนใหสิ่งของ /บริการ หรือเอ้ือเฟอทําส่ิงตางๆใหไมวาจะ
โดยหนาที่ของเขาหรือไมก็ตาม เชน บรกิรเปดประตใูห คนลุกใหน่ังหรือชวยถือของใหเราในรถประจํา
ทาง คนชวยกดลิฟทรอเรา หรือชวยหยิบของที่เราหยิบไมถึงให เปนตน โดยปกตจิะใชคําวา “ ขอบคุณ ” 
กับผูที่อาวุโสกวา และใชคาํวา “ ขอบใจ ” กับผูอายุนอยกวาเรา แตปจจุบันมักใชรวมๆกันไป 
             -  เอยคําวา “ ขอโทษ ” เม่ือตองรบกวน /ขัดจังหวะผูอ่ืน เชน เขากําลังพูดกันอยู และตองการ
ถามธุระดวน ก็กลาวขอโทษผูรวมสนทนาอีกคน แตควรเปนเรื่องดวนจริงๆ หรือกลาวเม่ือทําผิดพลาด /
ทําผิด หรือทําสิ่งใดไมถูก ไมเหมาะสมโดยไมตั้งใจ เชน เดินไปชนผูอ่ืน หยิบของขามตัวหรือศีรษะผูอ่ืน 
เปนตน 
             สําหรับคนไทย เม่ือเอยคําวา “ ขอบคุณ ” หรือ “ ขอโทษ ” ตอผูที่อาวุโสกวา เชน พอแม ครู
อาจารย ผูใหญ มักจะยกมือไหวพรอมกันไปดวย เชน กลาวขอบคณุพรอมยกมือไหวพอแมที่ทานซื้อ
ของให เปนตน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  บุคคลที่มีมารยาทสังคมดียอมเปนที่ชื่นชมแกสังคม 
 
 
 
 
 



162 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  7     คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28     คิดเชิงบวก           เวลา     1    ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู     
 ลูกเสือไดฝกวธิีคิดเชิงบวก 
 
2.  เน้ือหา   
 การท่ีลูกเสือมีความสามารถในการคิดเชิงบวก  จะชวยสรางใหมีมุมมองที่ดีทั้งกับตนเองและ
ผูอ่ืนเปนคนมองโลกในแงดีมีความคิดที่ดีงามซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะทําใหลูกเสือมีพลังใจในการสรางสรรคสิ่งที่ดี
งามเพื่อสังคมตอไป 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 แกวใสใสนํ้าสี  2 ใบ (แกวขนาดเทากันและใชนํ้าสีแทนน้ําหวาน) 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน   
 
4.  กิจกรรม 
 1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืขออาสาสมัคร 2 คน ซอมและแสดงบทบาทสมมุตคินละ 1 รอบ  
  รอบแรก 
      ลูกเสือคนที่ 1  ถือแกวนํ้าหวานเดินมา แลวสะดุดกอนหินลมลง นํ้าหวานหกเหลืออยู 
  ครึ่งแกว เม่ือลุกขึ้นไดก็รองไห เสียใจ แลวพูดวา “แยจัง! นํ้าหวานหกหายไปตั้งครึ่งแกว” 
  รอบที่สอง 
       ลูกเสือคนที่ 2  ถือแกวนํ้าหวานเดินมา แลวสะดุดกอนหินลมลง นํ้าหวานหกเหลืออยู 
  ครึ่งแกว  เม่ือลุกขึ้นไดก็ยิม้และทําทาดีใจ แลวพูดวา “โชคดีจัง! นํ้าหวานยังเหลืออยูอีก 
  ตั้งครึง่แกว” 
           2)  ผูกํากับลูกเสอืตั้งคําถาม “ลูกเสือคิดวา คนไหนจะมีความสุขกวากัน” และลูกเสืออยาก 
   เปนเหมือนคนไหน เพราะเหตุใด”  
           3)  ผูกํากับลูกเสอืสรุปความหมายและประโยชนของการคิดเชิงบวก (เปนการมองโลก 
   ในแงดี ดีใจกับสิ่งที่เหลืออยูแทนการเปนทุกขถึงสิ่งทีห่ายไป ประโยชนคือชวยใหชีวิต 
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   เปนสุข และมีอารมณดี สมองแจมใส )  
           4)  ผูกํากับลูกเสอืมอบหมายใหหมูลูกเสือ รวมกันคิดเชิงบวกในสถานการณ “ถูกครูตําหนิ”  
   แลวสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ  
           5)  ตัวแทนแตละหมูรายงาน 
           6)  ผูกํากับลูกเสอืชวนคิดวา ลกูเสือไดขอคิดอะไรบาง และจะนําไปใชในชีวติประจําวัน 
   อยางไร 
         4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน   
         5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคดิเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค และเขาใจตนเอง 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 
 

 เพลง 
เรามาสนุกกัน 

  มาเถิดเรามา มารวมรองเพลงกัน พวกเราทั้งน้ัน ลุกขึน้พลันทันท ี
  แลวเรามาหันหนามาหากัน ยกมือไหวกัน แลวตบมือสามที (เอา 1..2..3) 
  เสร็จพลัน แลวก็หันกลับมา สนุกหนักหนา แลวสายเอว 5 ที (เอา 1..2…3..4..5) 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน  
 

หมูบานทํารองเทา 

 หมูบานแหงหน่ึงเปนหมูบานที่ทุกครอบครัว และทุกคนในแตละครอบครัวเปนชางผลิตรองเทา  
เม่ือรองเทาเร่ิมขายไมได แตละครอบครัวจึงสงตัวแทนออกไปสํารวจหมูบานที่อยูหางไกล เพ่ือหาที่ขาย
รองเทา แตตัวแทนเหลาน้ันตองประหลาดใจมากที่หมูบานเหลาน้ันไมมีใครสวมรองเทาแมแตคนเดียว   
 ตัวแทนหมูบานทํารองเทากลับมาดวยความผิดหวัง ตางบอกกับครอบครัวของตนวา “เราคงตอง
อดตายแน ๆ เพราะคนในหมูบานไกล ๆ ไมมีใครใสรองเทาเลย สวนหมูบานใกล ๆ ก็มีรองเทาใสกัน
หมดแลว รองเทาที่เราชวยกันทําคงไมมีประโยชนอีกแลว เก็บไวก็ไรคา เราเอารองเทาไปทิ้งกันดีกวา..” 
 ในขณะที่ทุกคนกําลังจะนํารองเทาไปทิ้ง เด็กชายคนหนึ่งถามขึ้นวา “ทําไมจึงจะทิ้งรองเทา
ทั้งหมดละครับ” ทุกคนก็ตอบเปนเสียงเดียวกันวา “เก็บไวก็ขายไมได หมูบานใกล ๆ ก็มีรองเทาใสแลว 
ที่อยูไกล ๆ ก็ไมมีใครใสรองเทา” 
 เด็กชายจึงขอรองใหพาไปที่หมูบานหางไกล และก็เห็นอยางที่คนอ่ืนๆเลาใหฟงจริงๆ แตเขา
กลับคิดตางจากคนอ่ืน ๆ และพูดกับทุกคนวา “เราลองคิดดูดี ๆ นะ ถาเราสามารถแนะนําใหทุกคนใน
หมูบานเหลาน้ีรูจักรองเทาและหันมาใสรองเทา เราก็จะสามารถขายรองเทาไดเปนจํานวนมากเลย”  
 ทุกคนรูสึกเหมือนเห็นแสงสวางในที่มืด ตางพยายามทําทุกวิถีทางใหทุกคนในหมูบานเหลาน้ัน
ไดรูจักรองเทา พวกเขาทดลองใสรองเทาจนพอใจ เห็นประโยชนของมัน และชวนกันซื้อรองเทา 
 จากน้ันไมนานคนในหมูบานชางทํารองเทาก็ขายรองเทามีรายได และอยูดีกินดีกันทุกครัวเรือน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คําวาเปนไปไมได ทําใหไมลงมือทําอะไรจึงไมมีความสําเร็จเกิดขึ้น แตการคิดวา 

     ปญหามีทางออก เรื่องที่ไมดีมักมีสิ่งดีแฝงอยู เชนเดียวกับเด็กชายในหมูบาน 
     ชางทํารองเทา จะมีผลใหประสบความสําเร็จได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 
หนวยที่  7     คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  29     ทักษะการเตอืน     เวลา     1    ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือมีทักษะการเตือนเพ่ือนดวยความหวงใย 
 
2.  เน้ือหา  
 ทักษะการสื่อสารเพ่ือเตือนเพ่ือน  
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน  
 
4.  กิจกรรม 
 1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาดวยคําถาม  “ลูกเสือคิดวาพฤติกรรมของเพื่อนที่ลูกเสือเปนหวง  
   อยากใหเขาปรับปรุงเพ่ือประโยชนตอตวัเขาเอง มีอะไรบาง”  
  2)  ผูกํากับลูกเสอืรวบรวม (เชน  ขาดเรียนบอย   ไมสงการบาน  เลนเกมมากจนเสีย 
   การเรียน  แตงกายไมเรียบรอย  พูดจาไมสุภาพ  ชอบเลนหวาดเสียวเสี่ยงอันตราย  
   ลองสูบบุหร่ี ฯลฯ ) 
  3)  ใหลูกเสือจับคูที่น่ังใกลกัน ลองคิดประโยคเตือนเพ่ือน กรณีเพ่ือนขาดเรียนบอย คูละ 1  
   ประโยค  
  4)  ผูกํากับลูกเสอืสุมถาม 1 – 2 คู และใหกองลูกเสือประเมินวา ถาเพ่ือนเตือนแบบนี้จะ 
   รูสึกอยางไร และจะเชื่อเพ่ือนไหม 
  5)  ผูกํากับลูกเสอืแจกใบความรู บรรยายขัน้ตอนการสื่อสารเพ่ือเตือนเพ่ือน พรอม 
   ยกตัวอยาง และมอบหมายใหหมูลูกเสือรวมกันคิดประโยคเตือนเพ่ือน หมูละ 1  
   สถานการณ ที่ไมซํ้ากัน  ตามที่รวบรวมไดในขอ 2) และนําเสนอเปนบทบาทสมมุติใน 
   กองลูกเสือ 
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  6)  ตัวแทนหมูลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทลีะหมู ผูกํากับลูกเสือ และลกูเสือหมูอ่ืนรวมกัน 
   ประเมินความถูกตองตามขัน้ตอนการสื่อสาร   
  7)  ผูกํากับลูกเสอื และลูกเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ได  
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน  
 5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผลสังเกต 
 การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการฝกปฏิบตัิตามขั้นตอนการสื่อสารที่ถูกตอง 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 

 เพลง 
ประกอบทาทาง   มาสนุกกันหนา 

 
  มาสนุกกันหนา  มาสัญญารวมผูกพัน  ( ทาราแร็ก แท็ก แท็ก ) 
 มาสนุกกับฉัน เราลูกเสือเชือ้เผาไทย  ( ทาราแร็ก แท็ก แท็ก ) 
 แผนดินถิ่นน้ี ทั้งกลางเหนือใตอิสาน  
 สามัคคีเราอยูรวมกัน ไมมีเสื่อมคลาย  ( ทาราแร็ก แท็ก แท็ก )  
  
ทาประกอบ  -   ยืน 
 1.  ชวงเนื้อเพลงใหตบมือตามจังหวะ 
 2.  ชวงสรอยใหทําทาสายสะโพกตามจังหวะโดยแขนงอ มือกํา  แลวเหวี่ยงแขนขึน้ลงตาม
จังหวะเพลง 
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 ใบความรู   
ทักษะการสือ่สารเพ่ือเตอืนเพ่ือน 

 
  เม่ือเพ่ือนมีพฤติกรรมที่นาเปนหวง เชน หนีเรียนจนเรียนไมทนั ไมอานหนังสือจนจะสอบตก ไม
สงการบานจนครูไมใหคะแนน  หรือริที่จะลองสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา เปนตน ลูกเสือควรชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ
และเปนมิตรกับทุกคน หนาที่หน่ึงของมิตรที่ดีหรือมิตรแท คือการชวยเพ่ือนไมใหมีพฤติกรรมทีอ่าจเกิด
ผลเสียตามมา   การเตือนเพ่ือนดวยความหวงใย จึงเปนวธิีการส่ือสารทีลู่กเสือควรเรียนรู และนําไปใช
เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนจากพฤติกรรมเส่ียงตาง ๆ 
 
ขั้นตอนการสือ่สารเพ่ือเตือนเพ่ือนประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
สถานการณ :  เตือนเพ่ือนใหสงการบาน 

ข้ันตอน ตัวอยางประโยคคําพูด 
1. บอกความรูสึกหวงใยตอปญหา 
 

เราเปนหวงจัง นายไมสงการบานหลายหนแลว คะแนน
เยอะดวย 

2. บอกความตองการใหแกไข 
หรือปรับปรุง 

อยากใหนายเอาใจใสเรื่องการบานหนอย 

3. ถามความเห็นเปนการแสดงถึงความ
เปนมิตร /การใหเกียรตคิูสนทนา 

ไดไหม 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
พูดดีเปนศรแีกตน 

 
 ชายหัวลานคนหน่ึง มักจะโมโหไมพอใจอยางมากถาใครพูดถึงเรื่องหัวลานของแก แตถาใครชม
แกวาผมชางดกดําเปนมัน แกจะถูกใจเปนอยางมาก จะขออะไรก็ใหหมด   
 ชายคนหนึ่ง อยากจะซื้อวัวคูงามของตาหัวลานมาใชงาน จึงเจรจาขอซื้อวัววา “น่ี เจาหัวลาน ววั
คูน้ีแกจะขายเทาไหร ฉันจะสูราคาไมอ้ันเลยนะ” ตาหัวลานไดฟงก็โมโหขึ้นมาทันที ตะโกนกลบัไปวา  
"ไมขายโวย รีบออกไปจากบานกูเด๋ียวนี้เลย" 
 มีชายหนุมอีกคนหน่ึงรอจนเหตุการณสงบจึงเขาไปเจรจาบาง  "พอผมดกปรกไหล หนาไลเฉลิม
ทอง วัวของพอทั้งสอง พอจะขายเทาไหร" ตาหัวลานไดฟง ก็ถูกอกถูกใจ ตอบกลบัไปวา "ลูกเอย วัวทั้ง
สองนี้ พอยกใหเจา" ชายหนุมจึงไดวัวกลับบานโดยไมเสียเงิน ชายคนแรกที่ไปขอซื้อวัวพอรูวาเขาไดววั
มาอยางไรก็อิจฉา จึงใสความใหลูกสาวของตาหัวลานฟงวา  ชายหนุมที่ไดวัวไปนั้นลับหลังกลบัพูดจา
เยาะเยยเรื่องหัวลานใหผูอ่ืนฟง  
  เม่ือไดฟงความจากลูกสาว ตาหัวลานโกรธมาก รีบถือปฏักไปหาชายหนุมทันที พอพบกัน ชาย
หนุมก็ถามวา "พอผมดกปรกบา พอจะรีบเดินทางไปไหนกัน"  ตาหัวลานไดยินก็ใจออนจึงมอบปฏัก
ใหกับชายหนุมไปใชตอนววัอีกอันหนึ่ง   
 กลับถึงบานลกูสาวรูเรื่อง จึงขอใหพอไปทวงววัคืนมาใหได มิฉะนั้นนางจะฆาตวัตาย ตาหัวลาน
เลยชวนลูกสาวไปดวยเผื่อจะไดไมใจออนอีก เม่ือไปถึง ชายหนุมก็ถามวา “พอผมดกปรกหนา วันน้ีพอ
จะพากันไปไหน” ตาหัวลานไดฟงก็เอยดวยความเอ็นดูวา "ลูกเอยลกูแกว พอนะแกแลว เลยพาลูกสาว
มาใหเจา" ชายหนุมก็เลยไดแตงงานกับลูกสาวตาหัวลานอยูดวยกนัอยางมีความสุข 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  พูดดีเปนศรีแกตน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  7     คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  30     เศรษฐกิจพอเพียงระดับชมุชนและครอบครัว       เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํามาประยุกตใชใน
ครอบครัวและชุมชน 
 
2. เน้ือหา    
 การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครวั และชุมชน 
 
3. ส่ือการเรียนรู  
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 ใบความรู   
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม  
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  ผูกํากับลูกเสอืแจกใบความรู เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหลูกเสือแตละหมูศึกษา 
    รวมกันและวางแผนจัดทําโครงการประยกุตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ในระดับครอบครัว และชุมชน หมูละ 1 โครงการ โดยใหมีรายละเอียดของโครงการ 
    ตามหัวขอในใบกิจกรรม และนําเสนอโครงการในกองลูกเสือคร้ังตอไป 
   (2)  ผูกํากับลูกเสอืเดินดูตามหมูลูกเสือ ใหขอมูลและคําแนะนํา 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม   
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู  
   (1)  ลูกเสือแตละหมู นําเสนอโครงการของตนเอง ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ืน 
    รวมกันซักถามเพ่ือความเขาใจ จนครบทกุหมู 
   (2)  ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุปขอคิดที่ได และขอใหลกูเสือแตละหมู รวมกัน 
    วางแผน แบงงานและจัดผูรับผิดชอบ ในการปฏิบัตติามโครงการ โดยดําเนินการ 
    นอกเวลา และจัดทํารายงานสงผูกํากับลกูเสือ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
   (3)  ผูกํากับลูกเสอืเดินดูตามหมูลูกเสือ ใหคาํแนะนําปรึกษา 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต การใสใจในการทํากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ และประเมิน
การปฏิบัติจริง 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30 
 

 เพลง 
แหพวงมาลยั  

   โอเจาพวงมาลัย    เจาจะลอยไปคลองใครกันแน(ซํ้า)  
  จะรักใครชอบใครใหจริงแท    เอาใหแนสักราย  
   อยามัวลอยตามลมใหเขาดมดอม  สิ้นกลิ่นหอมแลวหนาย(ซํ้า)  
  ยามนั้นเจาจะอายเขาไมอยากชม   เหยียบเจาจมทิ้งไป  
   อยากเปนหงสเหิรหาว    อยากเปนดาวเลิศลอยวิไล(ซํ้า)  
  อยูที่บานไมชอบใจ     หนีมาอยูคายสบายเลย  
   เอยโอละหนาย โอละหนายหนอยเอย…………………………………  
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พวงมาลัยเจาเอย  
   พวงมาลัยเจาเอย    กอนเคยไดสวมคอ  
  เด๋ียวนี้ซิหนอ     ฉันมารอมาลัย  
  มาลัยลอยวน ลอยวนอยูบนน้ําใส(ซํ้า)  จะสวมคอใครนะพวงมาลัยเจาเอย 

 
 
ใบงาน 

 
 ใหลูกเสือแตละหมูรวมกันศกึษาใบความรู เร่ือง  “เศรษฐกิจพอเพียง” และวางแผนรวมกัน        
เพ่ือจัดทําโครงการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับครอบครัวและชุมชน หมูละ 1 
โครงการ  และนําเสนอโครงการในกองลูกเสือ คร้ังตอไป ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1.  ชื่อโครงการ  
 2.  เหตุผลที่จัดทําโครงการนี้  
 3.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 4.  วิธีดําเนินการเปนขั้นตอน การแบงงานและผูรับผดิชอบ  
 5.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  
 6.  งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช  
 7.  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 8.  ชื่อหมูลูกเสือผูรับผิดชอบ โครงการ 
 
 

 ใบความรู 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรชัญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏบิัตตินของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาต ิโดยเลขาธิการ
องคการสหประชาชาตไิดทูลเกลาฯถวายรางวลั แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เม่ือ 26 พฤษภาคม 
2549 และยกยองวาเปนปรชัญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ โดยองคการ
สหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศสมาชิก 166 ประเทศ ไดยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี  
 1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัตตินในทางที่ควรจะเปน 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวติด้ังเดิมของสังคมไทย ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปน
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความ
ม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  
 2. คุณลักษณะ สามารถประยุกตใชกับการปฏิบตัิตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัตบินทาง
สายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน เปนปรชัญาทีส่ามารถเริ่มไดตั้งแตการสรางภูมิคุมกันในตนเอง 
ขยายไปยังครอบครวั หมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุด 
 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คณุลักษณะ พรอม ๆ กันดังน้ี  
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน เชน การผลิต และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกบัระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกดิขึ้น จาก
การกระทําน้ันๆ อยางรอบคอบ  
  3.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัใหพรอมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคาํนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกล  
 4.  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรู และคณุธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคอื  
  1) เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกบัวชิาการตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏบิตั ิ 
  2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวติ  
 5.  แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดวาจะไดรับ คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมที่จะรับมือตอ
การเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี ความพอเพียง
ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูในลักษณะที่
พ่ึงพาตนเองไดอยางมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามารถดําเนินชีวติไดโดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน รวมทั้งไมเปนหนี้หรือมีภาระดานหนี้สินของตนเองและครอบครัว แตสามารถหาปจจัย 4 มา
เลี้ยงตนเองไดโดยที่ยังมีเหลือเปนสวนออมของครอบครัวดวย  
   



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   173 

 

 ความพอเพียงในระดับชมุชน เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกจากแตละครอบครัวในชมุชนมีความ
พอเพียงในระดับครอบครวักอนที่จะรูจักรวมกลุมกันทาํประโยชนเพ่ือสวนรวม เชน บริหารจัดการปจจัย
ตางๆ เชน ทรัพยากร ภูมิปญญา หรือศักยภาพของสมาชิกในทองถิ่น ที่มีอยูใหสามารถนําไปใชดําเนิน
ชีวติไดอยางถูกตองและสมดุล เพ่ือใหเกิดความเปนอยูที่พอเพียงของชุมชนโดยรวมในที่สุด  
  ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุมของชุมชนหลายๆแหงที่มีความ
พอเพียง มารวมกันแลกเปลี่ยนความรู สืบทอดภูมิปญญาและรวมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสรางเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชนใหเกิดเปนสงัคมแหงความพอเพียงในที่สุด  
 

ตัวอยางกิจกรรมในชุมชนที่สอดคลองกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การเกษตร ที่ไมทําลายสิง่แวดลอมแตใชทรัพยากรที่มีในชุมชนอยางคุมคา เชน กิจกรรม
การทําปุยชวีภาพ การปลูกผักและขาวที่ปลอดสารพิษ การทําสวนสมุนไพรของชุมชน การคิดคนสารไล
แมลงสมุนไพร การทําถานชีวภาพ การรวมกลุมขยายพันธุปลา การแปรรูปผลผลติและการทํา
การเกษตรผสมผสาน เปนตน  
 การรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมที่เกิดจากความรักและความเอ้ืออาทรของสมาชกิในชุมชน 
เชน กิจกรรมตอตานยาเสพติด การนมัสการพระใหมาชวยสอนจรยิธรรมและศีลธรรมในโรงเรยีนของ
ชุมชน กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน ผานศนูยการเรียนรูหรือโรงเรียนเกษตรกรในหมูบาน การทํากิจกรรม
ตางๆภายในวดั จัดตั้งรานคาของชุมชน การจัดทําแผนแมบทชุมชน การจัดตั้งกลุมออมทรัพย การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ การรวมกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการผลิตของกลุม
ตางๆ เชน การรวมกลุมทําขนมของแมบาน หรือรวมกลุมเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ชุมชนยัง
ไดตั้งกองทุนขาวสารรวมกับชุมชนอ่ืนๆในตางภูมิภาค เพ่ือคาขายหรือผลิตระหวางกัน รวมทั้งเพ่ือการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ และขยายผลการพัฒนาไปยังเครือขายชุมชนอ่ืนๆ ดวย  
กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จิตสํานึกทองถิ่น สงเสริมวิถีชวีิต และวัฒนธรรมของเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน ปลูกฝงความเอ้ืออาทรตอกัน ทําบัญชีอยางโปรงใสและสุจริต พัฒนาครูในชุมชนใหมี
คุณภาพและมีจิตผูกพันกับทองถิ่น สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองกอนที่จะพ่ึงหรือขอความ
ชวยเหลือจากคนอ่ืน 

ประการที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไวกินเองบาง ปลูกไมผลไวหลังบาน 2-3 ตน พอที่จะมีไว 
กินเองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป  
2. พออยูพอใช ทําใหบานนาอยู ปราศจากสารเคมี กลิน่เหม็น ใชแตของที่เปนธรรมชาติ (ใช 
จุลินทรียผสมน้ําถูพ้ืนบาน จะสะอาดกวาใชนํ้ายาเคมี) รายจายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดคา
รักษาพยาบาล)  
3. พออกพอใจ เราตองรูจักพอ รูจักประมาณตน ไมใครอยากใครมีเชนผูอ่ืน เพราะเราจะหลง 
ติดกับวตัถุ ปญญาจะไมเกิด  
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  "การจะเปนเสือน้ันมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน 
แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง"  

เศรษฐกิจพอเพียง จะสําเร็จไดดวย ความพอดีของตน 
  

เร่ืองที่เปนประโยชน 
ของใชพอเพียงแหง “สมเด็จพระเทพฯ" 

  

          
 
 ภาพพระจริยวัตรที่พสกนิกรชาวไทยเห็นจนชินตา ยามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศน้ัน พระองค
มักจะบันทึกทกุเร่ืองราวลงในสมุดบันทึกสวนพระองค จนไดรับการยกยองใหเปน “เจาฟานัก
สะสม” องคตนแบบทีท่รงสะสมทุกเร่ืองราวและประสบการณที่ไดพบเจอลงในสมุดบันทึกสวนพระองค 
          ในงานสัปดาหสากลแหงการเขียนจดหมาย “ครบรอบ 50 ป การจัดงานรณรงคใหคนไทย
เห็นคุณคาของการเขียนจดหมายดวยลายมือ” ไปรษณียไทย ไดอัญเชิญสิ่งสะสมสวนพระองคของ
สมเด็จพระเทพฯ มาจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบดวย สมุดบันทึกสวนพระองค ไปรษณียบตัรสวน
พระองคที่ทรงสงมาจากหลายประเทศทัว่โลก รวมไปถงึจดหมายจากพสกนิกรที่เลาเรื่องราวตางๆ 
ทูลเกลาฯ ถวายแดพระองค   
          ที่สําคัญสิ่งพิเศษที่จะหาชมไมได ก็คือเคร่ืองเขยีนที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงใชในการจดบนัทึก
เรื่องราวตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระองคทรงเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินตามรอยพระราชจริยวตัร
แหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเร่ืองของความพอเพียงไดอยางงดงาม ดังจะเห็นไดจากดินสอ
สวนพระองคที่ทรงใชน้ันเหลือเพียงแทงสัน้ๆ เกือบติดกับแทงยางลบ หรือทรงใชกระดาษตอแทงดินสอ
ใหมีดามยาวขึ้นเพ่ือที่พระองคจะทรงใชเขียนไดอีก ซ่ึงนอกจากจะเปนตัวอยางแหงความพอเพียงแลว 
ยังทรงเปนตวัอยางในการลดภาวะโลกรอนโดยการลดการตัดไมทําลายปาเพ่ือมาทําดินสอไดอีกดวย 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การใชสิ่งของอยางพอเพียง ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมได 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   175 

 

เขาทําดินสอกันอยางไร 
 บริษัทผลติดินสอเริ่มกรรมวิธีทําดินสอ โดยนําไมสน (cedar) มาตัดเปนแผนบาง ๆ  กวางยาว
ประมาณ 2 3/4 น้ิว คูณ 7 1/4 น้ิว และหนาไมเกิน 1/4 น้ิว แลวนําไมแผนไปเขาเครื่องเซาะรองตาม
ความยาวไม แผนหนึ่งเซาะไดประมาณสี่ถึงเการอง ขึ้นอยูกับขนาดของดินสอที่จะทํา 
 จากน้ันนําไสดินสอ ความยาว 7 น้ิว วางลงไปในแตละรอง ไสดินสอนี้ทาํจากกราไฟต ดินเหนียว 
และน้ําเล็กนอย จุมในขี้ผึ้งเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกรงทนทาน 
     ขั้นตอนตอไป คือนําไมขนาดเทากันอีกแผน ที่เซาะรองแลวมาประกบทับลงไป โดยยึดติดกัน 
ดวยกาวอุตสาหกรรมคุณภาพสูง จะไดแผนไมที่มีไสดินสอเรียงแถวเปนไสในอยูตรงกลาง 
 จากน้ันใชเคร่ืองตัด ตัดแผนไมออกมาเปนดินสอจํานวนเทากับไส  
     ขั้นตอนสุดทายคือทาสี และนํายางลบมาติดกาว เขากับกนดินสอ เปนอันเสร็จกระบวนการ  
 
ตามสถิตบิอกวา บริษทัผลติดินสอแหงหน่ึงในอเมริกา ทําดินสอได 576,000 แทงในเวลาเพียง 8ชั่วโมง 

ที่มา 108 ซองคําถาม 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เราควรใชวัสดุที่ทําจากธรรมชาติอยางประหยัด จะชวยใหเราไดอนุรักษธรรมชาต ิ
       ไดดวย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสรมิสรางทักษะชีวติ ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  8    ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่  31    ทบทวนระเบียบแถว          เวลา     2    ชั่วโมง 
1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 ลูกเสือปฏิบตัตินตามคําสั่งการจัดระเบียบแถวและสัญญาณมือ 
 
2.  เน้ือหา    
 การฝกระเบียบแถวที่นําไปสูการสวนสนาม 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง  
 3.2 ใบความรู 
 3.3 อุปกรณในการฝกระเบยีบแถว 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน      
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม 
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  ผูกํากับลูกเสอืทบทวนระเบียบแถวทาเคลื่อนที ่ทาถอดหมวก - สวมหมวก และ 
    ทาแบกอาวุธ - เรียบอาวุธ  สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด 
   (2)  แบงหมูลูกเสอืฝกปฏิบัติระเบียบแถวจนคลอง 
   (3)  ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปถึงการปฏิบัติกิจกรรม 
     4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
  4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม 
  3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  ผูกํากับลูกเสอิจัดแถวกองลูกเสือตามรูปขบวนการสวนสนาม  
   (2)  กองลูกเสือฝกปฏิบัติการสวนสนาม 
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   (3) ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปถึงการปฏิบัติกิจกรรม 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
    5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล   
 ทดสอบในการปฏิบัติจริง 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  31 
 
 เพลง 

วันน้ียินดี 
 

  วันนี้ยินดี ที่เราไดมาพบกัน     วันน้ียินดี ที่เราไดมาพบกัน 
 ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก   ปลดเปลื้องความทุกข  ใหมันสิ้นไป 
 มาเถิดมา  เรามารวมจิต     ชวยกันคิดทําใหการลูกเสือเจริญ 

 
ลูกเสือบําเพญ็ตน 

 
  เรามาบําเพ็ญตนใหคนไดเห็น   วาพวกเราเปนลูกเสือไทย ลูกเสือไทยทีดี่  
 จะอยูไหนน้ําใจมีไมตรี     มีเมตตาปรานทีุกคน  
 สรางศรัทธารกัไวในใจตน    เพ่ือมุงผลชาติไทยพัฒนา  

 
ในหมูลูกเสือ 

 
  ในหมูลูกเสือ เม่ือเขามารวมอยู   ตางคนตางรูกันดีวาหนาที่ทกุอยาง  
 ตองชวยกันทาํ ทําไมเวนวาง งานทุกอยาง  งานทุกอยาง จะเสร็จโดยงายดาย  
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ใบความรู 
ระเบียบแถว 

 
 การปฏิบัตติามสัญญาณมือ สัญญาณมือลูกเสือสากล และสัญญาณนกหวีด 
 
สัญญาณมือ 
 ใชแทนคําบอกขณะที่อยูหางไกลจากลูกเสือ หรือไมสามารถใชคําบอกใหลูกเสือไดยินทั่วถึง หรือ
ในกรณีที่ตองการความสงบเงียบ 
 1. เตรียม คอย ฟงคําสั่ง หรือหยุด  เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบหันฝามือไป
ขางหนา หาน้ิวชิดกัน  
การปฏิบัติ : ลูกเสือน่ิง คอยฟงคําสั่ง โดยหันหนาไปทางผูบังคับบัญชา ถาอยูในแถวใหยืนทาตรง  
 2. รวม หรือกลับมา  เหยยีดแขนขวา แบมือแลวหมุนเปนวงกลมเหนือศีรษะจากซายไปขวา
การปฏิบัติ : ลูกเสือรวมกองรีบมาเขาแถวรวมกัน 
 3. จัดแถวหนากระดาน เหยียดแขนทั้งสองไปดานขางเสมอแนวไหล ฝามือแบไปดานหนา 
การปฏิบัติ : ลูกเสือจัดแถวหนากระดานหันหนาเขาหาผูใหสัญญาณ 
 4. จัดแถวตอน เหยียดแขนทั้งสองไปขางหนาเสมอแนวไหล แขนขนานหันฝามือแบเขาหากัน 
การปฏิบัติ : ลูกเสือเขาแถวตอน หันหนาไปหาผูใหสัญญาณ 
 5. เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ตองการ   หันหนาไปยังทิศทางทีต่องการ ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ 
ฝามือแบไปขางหนา น้ิวชิดกัน แลวลดแขนลงขางหนาเสมอแนวไหล 
การปฏิบัติ : ลูกเสือวิ่งไปยงัทิศทางที่มือผูใหสัญญาณชี้ไป 
 6.  นอนลง หรือเขาที่กําบัง  แขนขวาเหยียดตรงไปขางหนาเสมอแนวไหล ฝามือแบคว่ําลงนิว้
ชิดกัน พรอมกับลดแขนลงขางหนา แลวยกขึ้นกลบัที่เดิม ทําซํ้าหลาย ๆ คร้ัง 
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบนอนหรือเขาที่กําบังทันท ี
 7.  เรงจังหวะ หรือเร็วข้ึน  งอศอกขวาใหมือมากําอยูเสมอบา แลวชูขึ้นเหนือศรีษะ ลดลง     
ชูขึ้น หลาย ๆ คร้ัง 
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบวิ่งหรือเรงจังหวะสิ่งที่ทําอยูใหเรว็ขึ้น 
หมายเหตุ  เม่ือจะใชสัญญาณ 2 – 7   ใหใชสัญญาณ 1 นํากอนทุกคร้ัง 
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 การจัดแถว ลกูเสือยกมือซายขึ้นเทาสะโพก สะบัดหนาไปทางขวา (ยกเวนนายหมู หมูแรก)จัด
แถวใหเปนรูปวงกลม 
 การตรวจแถว ผูเรียกแถวตรวจการจัดแถวแลว จึงสั่ง “น่ิง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลงพรอมกับ
สะบัดหนากลบัมาอยูในทาตรง และนิ่ง 
การเรียกแถวแบบผูเรียกอยูที่เสนรอบวง 
   ผูเรียกแถวยนืในทาตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปขางหนา ยกขึ้นบน และเลยไปขาง
หลัง หมุนกลับมาดานหนา ทํา 3 คร้ัง 
 ลูกเสือหมูแรกยืนชิดดานซายมือของผูเรียก หมูที่ 2 และหมูตอ ๆ ไปอยูทางซายมือของหมูที่อยู
กอนตามลําดับ จนรองนายหมูของหมูสุดทายไปจดขวามือของผูเรียกใหผูเรียกอยูในเสนรอบวง 
 การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเชนเดียวกับแบบแรก  
 
สัญญาณนกหวีด 
 1. หวีดยาว 1 คร้ัง ( -------) ถาเคลื่อนที่ ใหหยุด ถาหยุดอยู เตือน เตรียมตวั หรือคอยฟงคําส่ัง 
 2. หวีดยาว ๆ 2 คร้ัง (--------  ------- ) เดินตอไป เคลื่อนที่ตอไป  ทํางานตอไป 
 3. หวีดส้ัน 1 คร้ัง และยาว 1 คร้ัง สลับกันไป (---  --------  ---  --------- ) เกิดเหตุ 
 4. หวีด สั้น 3 คร้ัง ยาว 1 คร้ัง สลับกันไป ( ---  ---  ---  ---------  ---  ---  ---  -------) เรียกนาย
หมูมารับคําสั่ง 
 5. หวีดส้ันติดตอกันหลาย ๆ คร้ัง (---  ---  ---  ---  ---) ประชุมรวม 
 หมายเหตุ เม่ือจะใชสญัญาณ 2 – 5   ใหใชสัญญาณ 1 นํากอนทุกคร้ัง 
 
ระเบียบแถวเบื้องตน 
1.  ทาเคารพ 
 1.1 วันทยหัตถ เปนทาแสดงการเคารพเม่ือยูลําพังนอกแถวของลูกเสือทุกประเภท โดยปฏิบัติ
ตอจากทาตรง แบงออกเปนการฝกขั้นตน และเม่ือมีผูรับการเคารพ 
 1) การฝกข้ันตน 
 คําบอก  "วันทยหัตถ" และ “มือลง” 
 การปฏิบัต ิ
 ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง จัดน้ิวแบบเดียวกับทารหัสของลกูเสือ ปลายนิว้ชี้แตะขอบลาง
ของหมวกคอนไปขางหนาเล็กนอยในแนวหางตาขวา (ถาไมสวมหมวกใหปลายนิว้ชี้แตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาทอนลาง แขนขวาทอนบนยื่นไปทางขางประมาณแนวไหล น้ิวเหยียดตรง
เรียงชิดติดกัน ขอมือไมหัก และเปดฝามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถาอยูในที่แคบใหลดศอกลงไดตาม
ความเหมาะสม แตรางกายสวนอ่ืนตองไมเสียลักษณะทาตรง 
เม่ือไดยินคําบอกวา “มือลง” ใหลดมือขวามลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
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 2) เม่ือมีผูรับการเคารพ 
 คําบอก  "ทางขวา (ทางซาย, ตรงหนา) – วันทยหัตถ"  
 การปฏิบัต ิ
 สะบัดหนาไปยังผูรับการเคารพ พรอมกับยกมือขวาทาํวันทยหัตถกอนถึงผูรับการเคารพ 3 กาว 
ตามองจับไปที่ผูรับการเคารพ และหันหนาตาม จนกวาผูรับการเคารพจะผานพนไปแลว 2 กาว  จากน้ัน
สะบัดหนากลบัพรอมกับลดมือลง  
 ถาผูรับการเคารพไมไดเคลือ่นที่ผาน ใหสะบัดหนากลบัพรอมกับลดมือลงตามคําบอกวา “มือลง” 
 ถาผูรับการเคารพอยูตรงหนาก็ปฏิบัติไดโดยไมตองสะบัดหนา 
 
 1.2 การแสดงความเคารพทาถือไมพลองหรือไมงาม   
 คําบอก “วันทยา – วุธ” และ “เรียบ – อาวุธ”  
 การปฏิบัต ิ
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “วันทยา – วุธ”  ใหลูกเสือปฏิบัติ ดังน้ี 
 1) อยูในทาตรง มือขวาถือไมพลอง ใหโคนพลองอยูประมาณโคนนิ้วกอยเทาขวา  ปลายพลอง
อยูในรองไหลแนบชิดติดกับลําตวั ยกแขนซายขึ้นมาเสมอแนวไหล  ศอกงอไปขางหนาใหตั้งฉากกับ
ลําตวั ฝามือแบคว่ํา รวบนิว้หัวแมมือกับน้ิวกอยจรดกัน น้ิวชี้ น้ิวกลาง น้ิวนางเหยียดชิดติดกัน ใหขอ
แรกปลายนิ้วชี้แตะไมพลองไว 
 2) เม่ือไดยินคําสั่ง “เรียบ – อาวุธ” ใหลดแขนซายลงมาอยูที่เดิมโดยเร็ว 
 3) ถาผูรับการเคารพมาทางขวา(ซาย หรือตรงหนา) อาจใชคําบอก “ขวา (ซาย หรือตรงหนา) 
ระวัง - วันทยา - วุธ”  ใหลกูเสือทําวันทยาวุธ พรอมกับหันหนาไปยงัผูรับการเคารพ ตาแลจับผูรับการ
เคารพ หันศีรษะตามจนผูรับการเคารพผานหนาลูกเสือไปแลว 2 กาว จึงหันกลับมาอยูในทาตรง เม่ือ
ผูรับการเคารพผานพนแถว ใหผูควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ 
 
 1.3 แลขวา (ซาย) – ทํา เปนทาแสดงการเคารพ เม่ือลูกเสืออยูในแถวมือเปลาหรือถืออาวุธที่
ทําทาวันทยาวุธไมได และเปนทาแสดงการเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไมสามารถ
แสดงการเคารพดวยทาวันทยหัตถ 
 คําบอก  "แลขวา (ซาย) – ทํา"  
 การปฏิบัต ิ
 สะบัดหนาไปทางขวา(ซาย) ประมาณกึ่งขวา(ซาย) กอนถึงผูรับการเคารพ 3 กาว ตามองจับไป
ที่ผูรับการเคารพ พรอมกับหันหนาตามจนกวาผูรับการเคารพจะผานพนไปแลว 2 กาว  แลวสะบัดหนา
กลับทีเ่ดิม 
 ถาผูรับการเคารพไมไดเคลือ่นที่ผาน ใหสะบัดหนากลบัที่เดิมตามคาํบอกวา “แล – ตรง” 
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2. ทาถอดหมวก สวมหมวก 
 ใชในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ หรือพิธีทางศาสนา เชน พิธีสวนสนามที่มีการประพรมน้ําพระพุทธ
มนต เปนตน 
 คําบอก  “ถอดหมวก”  
 การปฏิบัต ิ
 1) แบมือซายและงอศอกจนแขนทอนลางและทอนบนตั้งฉากกัน น้ิวหัวแมมือตั้งขึ้นขางบน 
พรอมกันนั้นใชมือขวาจับที่กะบังหนาหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบังหนาหมวก,หมวกทรงหมอตาล) 
หรือจับที่ปกหมวกดานหนา(หมวกปกกวางพับขาง และไมพับขาง) หรือจับที่หมวกดานขวา(หมวกทรง
ออน) หรือจับที่ขอบหมวกบนดานหนา(หมวกกะลาสี) 
 2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแมมือซาย ใหหนาหมวกหันไปทางขวา ขอบหมวก
ดานนอกอยูระหวางน้ิวหัวแมมือกับน้ิวชี้ 
 3) ลดมือขวาลงมาอยูในทาตรง พรอมกับมือซายจับหมวกดวยนิว้หัวแมมือกับน้ิวอ่ืนทั้งสี่  
 
 คําบอก  “สวมหมวก”  
 การปฏิบัต ิ
 1) ใชมือขวาจับหมวกที่อยูในมือซาย เชน เดียวกับการถอดหมวก 
 2) ยกหมวกขึน้สวมศีรษะ มือซายชวยจัดหมวก 
 3) ลดมือทั้งสองลงมาอยูในทาตรงอยางแข็งแรง 
 การฝกในขั้นแรก ควรกระทําเปนตอน ๆ เม่ือลูกเสือมีความเขาใจดีแลวจึงฝกโดยเปดตอน 
ถาลูกเสือถือไมพลองหรือไมงาม กอนทําทาถอดหมวก และสวมหมวก ใหนําอาวุธมาไวระหวางปลาย
เทาทั้งสอง แลวพิงทอนบนไวกับแขนซาย แลวจึงปฏิบตัิตามขั้นตอนตาง ๆ ตอไป เม่ือถอดหมวกหรือ
สวมหมวกเรียบรอยแลว จึงนําไมพลองหรือไมงามไปอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม 
 
3. ทาแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  
 คําบอก “แบก – อาวุธ” 
 การปฏิบัต ิลกูเสือปฏิบัตเิปน 2 จังหวะ 
 จังหวะที ่1 ยกไมพลองหรือไมงามดวยมือขวาผานหนาเฉียดลําตวัไปขางซาย ใหโคนไมพลอง
หรือไมงามอยูในอุงมือซาย ลําไมพลองหรือไมงามตั้งอยูตรงรองไหลซาย มือขวาจับไมพลองหรือไมงาม
อยูที่เดิม ศอกงอไปขางหนาแนวเดียวกบัไหล 
 จังหวะที ่2 ดันไมพลองหรือไมงามดวยมือซาย พรอมกับสงไมพลองหรือไมงามดวยมือขวา ไห
ไมพลองหรือไมงามพาดขึ้นไปบนไหลซาย แขนซายทอนบนชิดลําตวั ศอกซายงอ แขนทํามุม 100 องศา
กับลําตวั ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในทาตรงโดยเร็ว 
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ขอควรระวัง  ขณะลูกเสือทาํทาแบกอาวธุ จังหวะ 2 ระวังอยาใหศีรษะเคลื่อนหลบไมพลองหรือไมงาม 
ทรงศีรษะใหคงที่เหมือนอยูในทาตรงเสมอ แขนซายอยูในลักษณะที่ถกูตองและน่ิง ปลายไมพลองจึงจะ
ไดระดับ ไมเฉไปมา 
  
 คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
 การปฏิบัต ิลกูเสือปฏิบัตเิปน 3 จังหวะ 
 จังหวะที ่1 ยกมือขวาขึ้นจับไมพลองหรือไมงาม ศอกงอไปขางหนาในแนวเดียวกับไหล พรอม
กับเหยียดแขนซาย โดยลดไมพลองหรือไมงามลงชิดกับลําตวั 
 จังหวะที ่2 จับไมพลองหรือไมงามดวยมือขวานํามาไวขางลําตัวในรองไหลขวา (แขนขวา
เหยียดเกือบสดุระยะที่มือจับไมพลองหรือไมงามในทาเรียบอาวธุ) ขณะเดียวกันยกมือซายขึ้นกันไม
พลองหรือไมงามที่รองไหลขวา ศอกงอไปขางหนาในแนวเดียวกบัไหล 
 จังหวะที ่3 ลดแขนซายอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะน้ีเหยยีดแขนขวาลงสุดระยะที่มือ
ขวาจับไมพลองหรือไมงามอยูในทาเรียบอาวุธ โดยไมพลองหรือไมงามจดพ้ืน) 
 ขอสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไมพลองในทาเรียบอาวธุ 
ในจังหวะที่ 3 จะรูสึกวาตนไมพลองหรือไมงามจดพ้ืน 
 
ระเบียบแถวทาเคลื่อนที ่
1. ทาเดิน ทาหยุด  
 คําบอก  "หนา – เดิน"  และ “แถว – หยุด”    
 การปฏิบัติ   
  เม่ือไดยินคําสั่งวา  “ หนา – เดิน”  ใหลูกเสือปฏิบัติ  ดังน้ี 
 โนมนํ้าหนักตัวไปขางหนา พรอมกับกาวเทาซายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเทางุม สนเทาสูง
จากพ้ืนประมาณ 1 คืบ เม่ือจะวางเทาและกาวเทาตอไปใหโนมนํ้าหนักตัวไปขางหนา ตบเทาเต็มฝาเทา
อยางแข็งแรง ตัวและศีรษะอยูในทาตรง เม่ือแกวงแขนไปขางหนาใหงอศอกเล็กนอย เม่ือแกวงแขนไป
ขางหลังใหเหยียดแขนตรงตามธรรมชาต ิหันหลังมือออกนอกตัว แบมือน้ิวเรียงชดิติดกันความยาวกาว
จากสนเทาถึงสนเทา 40 – 60 เซนติเมตร 
 เม่ือไดยินคําสั่งวา  “แถว – หยุด”  ใหปฏิบัติเปน 2 จังหวะติดตอกัน คือ กาวตอไปอีก 1 กาว 
และชักเทาหลงัไปชิดเทาหนาในลักษณะทาตรงอยางแข็งแรง 
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2. ทาหันในเวลาเดิน  
 2.1 ทาขวาหัน  
 คําบอก  "ขวา – หัน"  
 การปฏิบัติ ใชคําบอกในจังหวะที่เทาขวาจดถึงพ้ืนในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 2 จังหวะ 
 จังหวะที ่ 1 กาวเทาซายไปขางหนาในแนวปลายเทาขวาประมาณครึ่งกาว พรอมกับบิดปลาย
เทาใหไปทางกึ่งขวาดวย ขณะเดียวกันใหยกสนเทาขวาและหมุนตวัดวยสะโพก โดยใชปลายเทาทั้งสอง
เปนหลัก หันไปทางขวาจนได 90 องศา  
 จังหวะที ่ 2 กาวเทาขวาตอไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม 
 2.2  ทาซายหัน  
 คําบอก  "ซาย – หัน"   
 การปฏิบัติ  ใชคําบอกในจังหวะที่เทาซายจดถึงพ้ืนในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 2 จังหวะ
เชนเดียวกบัทาขวาหัน โดยเปลี่ยนคําบอกวาขวามาเปนซายแทน 
 2.3  ทากลับหลังหัน  
 คําบอก  "กลบัหลัง – หัน"   
 การปฏิบัติ ใชคําบอกในจังหวะที่เทาซายจดถึงพ้ืนในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 3 จังหวะ 
 จังหวะที ่1 กาวเทาขวาไปขางหนา 1 กาว 
 จังหวะที ่2 ชักเทาซายไปขางหนาเฉียงขวา และตบลงกับพ้ืนดวยปลายเทาในแนวทางขวาของ
ปลายเทาขวาเล็กนอยพอเขาซายตึง ทันใดนั้นยกสนเทาขวาและหมุนตัวดวยสะโพก โดยใชปลายเทาทั้ง
สองเปนหลัก ไปขางหลังจนได 180 องศา ขณะหมุนตัวน้ิวมือทั้งสองติดอยูกับขางขา 
 จังหวะที ่3 กาวเทาซายออกเดิน พรอมยกมือและแกวงแขนตามจังหวะของทาเดินครั้งน้ันตอไป 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรใหลูกเสือนับจังหวะดวยเสยีงดังกอน จนทําไดคลองแลวจึงนับในใจ 
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ตัวอยางแถวสวนสนาม  หมูแถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแถวสวนสนาม  หมูแถวหนากระดาน 
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ธงประจํากองลูกเสือ 

ผูกํากับลูกเสอื 

รองผูกํากับลูกเสือ 
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5       กาว 
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3       กาว 
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 เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

แมหมูและหมาปา 
 

 หมาปาตัวหน่ึงไดขาววาแมหมูปาออกลูกคอกใหญจึงแวะไปเยี่ยม คร้ันเห็นลูกหมูปาอวบอวนนา
กินก็คิดหาอุบายลวงใหแมหมูไปที่อ่ืน มันจะไดจับลูกหมูกินไดสะดวก หมาปาจึงเริ่มเกลี้ยกลอมแมหมูวา 
  “เจาเพ่ิงออกลูกใหมๆ ควรออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และหาอาหารดีๆ กินใหอ่ิมหนําสําราญเพ่ือ
จะไดมีนํ้านมใหลูกของเจาอยางเพียงพอ สวนลูกๆที่นารักของเจาทั้งหมดไมตองเปนหวงหรอก ขาจะ
ชวยดูแลใหเอง” 
 แตแมหมูปารูทันจึงตอบวา “ขอบใจมาก แตเจาคงไมตองเหน็ดเหนื่อยวุนวายมากขนาดนั้น
หรอก ขอเพียงแตเจาออกไปพนจากที่อยูของขา ก็นับวาเปนการชวยเหลืออยางดีที่สุด และขาก็คงจะอด
ขอบใจเจาไมไดแน” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  อยาประมาทไวใจอะไรงาย ๆ ตองคิดใหรอบคอบเสมอ 
 
 

ราชสีหกับววัส่ีตวั 
 

 วัวสีต่วัเปนเพ่ือนรักกัน ทั้ง 4 ตัวไมกลวัราชสีหผูเปนเจาปา เพราะเม่ือใดที่ราชสีหจะจูโจมเขา
สังหาร วัวทั้งสี่ตัวจะรบีหันหลังชนกัน หันหัวซ่ึงมีเขาอันแหลมคมออกเผชิญหนากับเจาปา ไมเปด
ชองวางใหราชสีหกระโจนเขาเลนงานไดไมวาจะมาจากทิศทางใด 
 ราชสีหจึงเริ่มยุแหยวัวทีละตัวใหแตกคอกัน ตางถกเถยีงกันวาตนเองมีเขาอันแข็งแกรงกวาจึงทํา
ใหราชสีหจูโจมไมได ในที่สุดวัวทั้ง 4 ตวัก็หมางใจกันแยกกันออกหากินไมรวมกลุมเหมือนแตกอน เปน
เหตุใหถูกราชสีหจับกินเปนอาหารทีละตวัจนหมด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   เม่ือความขาดสามัคคีเกิดขึ้นในหมูคณะใด หมูคณะน้ันยอมพบกับภัยพิบัต ิ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  10 ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 32     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 32 
 
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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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ ประจําปการศึกษา...................................... 
ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสือ...........................ชั้น................................  

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑที่
สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ขอคิดเห็น 
ครบ/
ผาน 

ไมครบ/
ไมผาน 

การพัฒนา 

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

 
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     
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ฉันม่ันใจวาผานแนนอน  ฉันพอจะมีความพรอมรับประเมิน  ฉันยังไมพรอมรับการประเมืน 
 ตองการความชวยเหลือจากผูกํากับลกูเสือ 
 
กรณีลูกเสือสํารองยังเลก็ก็ใหเลือกภาพตอไปน้ีแทนการยืนยันการประเมินตนเอง 
 
     

ม่ันใจมากที่ไดรับ
เคร่ืองหมาย 
วิชาพิเศษ 

พรอมแลว ไมแนใจ ตองขอความ
ชวยเหลือจาก 

ผูกํากับ 

งุนงง 
ไมเขาใจ 
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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 
    เม่ือประสบเหตวุิกฤต 

  

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. ลูกเสือชวยตนองและครอบครัวได   
4. ลูกเสือไมมีปญหาฑันตสขุภาพ ไมด่ืมนํ้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไมรับประทาน 
    ขนมหวานเปนประจํา 

  

5. ลูกเสือใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมติดเกม   

6 .ลูกเสือประพฤตตินเหมาะสมกับเพศและวยั  มีทักษะการสราง 
   สัมพันธภาพและการสื่อสารไมกาวราวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย รูจักแกปญหา หรือใหความชวยเหลือผูอ่ืน   

8. ลูกเสือมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 

   

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติดี 
แกไขปรับปรุงหาก

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. การประเมินผลการเรยีนรูตามแนวทางหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกัน  รูจักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนแกสังคมและดําเนิน
วิถีชวีิตในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมีทักษะชวีติเปนภูมิคุมกันปญหาสังคมตามชวงวัยของลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังตองเปนไปตามขอบังคับของสาํนักงานลูกเสือแหงชาติและสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานอีกดวย 
 
2. การประเมินผลการตดัสินการผานกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสอืเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตอป
การศึกษาในระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่งที่
ตองประเมินดังน้ี 
 2.1 เวลาในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศกึษากําหนด 
 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 
ตามคูมือการจัดกิจการลูกเสือที่

เสริมสรางทักษะชวีิต 

ประเมินผลการเรียนรู 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซอมเสริม 

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

จัดพิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลกูเสือ 
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3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี  2 แนวทาง คือ  
 1)   การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบตัิดังน้ี 
  1.1) ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
  1.2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะ
ของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
  1.3) ลูกเสือทีมี่เวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบตัิกิจกรรมและผลงาน  /ชิ้นงาน  /
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบยีนแสดงผลการเรียน 
  1.4) ลูกเสือทีมี่ผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการซอมเสริม
และประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานัน้ ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสยัใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลกูเสือและ
จบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผลการผานในแตละ
กิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปสุดทายเพื่อการจบแตละระดับการศกึษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2) ผูรับผิดชอบสรุปและตดัสินใจผลการรวมกิจกรรมลกูเสือของลูกเสือเปนรายบคุคล ราย
หมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 
4. เกณฑการตัดสิน 
 4.1 กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว 2 ระดับ 
คือ  ผาน และ ไมผาน 
 4.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบตัิกิจกรรมและมีผลงาน  /

ชิ้นงาน  /คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสอืมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
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 4.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลกูเสือทักษะชวีิต 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลกัสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทกัษะชวีิต 
 4.4 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสอืมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมการประเมิน 
รวบยอดกิจกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมตอเน่ืองหรือเม่ือส้ินสุดกิจกรรมรายป) 
  

……………………………………… 
 
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 รอดพนและไมเกิดอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 
   (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 ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 

หนวยที่  10 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  33  พิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือโท (ความภาคภูมิใจ)   เวลา  1   ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงค 
 ลูกเสือภาคภูมิใจในความสาํเร็จ เกิดความรักและเห็นคณุคาในตนเอง 
 
2. เน้ือหา 
 พิธีการประดับเครื่องหมายลูกเสือโท 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 เคร่ืองหมายลูกเสือโท 
 
4. กิจกรรม 
 1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอื พรอมกันในที่ประชมุ 
 2) ผูกํากับลูกเสือ เปนประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะแด 
  พระรูปรัชกาลที่ 6 
 3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันถวายราชสดุดี 
 4) ผูกํากับลูกเสือ กลาวถึงการไดรับอนุญาตใหมีสิทธปิระดับเครื่องหมายลูกเสือโท พรอมทั้งให 
  โอวาทแกลูกเสือ 
 5) ผูกํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลูกเสือโทใหกับลูกเสอืทุกคน และแสดงความชืน่ชมยินดีกับ 
  ลูกเสือทุกคน 
 6) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันทบทวนคําปฏิญาณ 
 
5. การประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมความยินดีของลูกเสือทีเ่ขารวมกิจกรรม 
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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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ความแ

ชีวิตประ

เก่ียวกับ
ชวยเหลื
 
ทักษะชี

ทักษะชี ิ
สําหรับเ
ชวยเหลื
เปนราย
 

 
 
 
 
 

มอืการจัดกิจก

แตกตางระ
 ทักษ
ะจําวัน ดวยทั
 ทักษ
บการปองกัน
อนักเรียนรอ

ชีวิตกับการ
 เม่ือ
วิตจะเปนกล
เด็กกลุมเสี่ย
ลือนักเรียนรอ
บุคคล และมี

 

กรรมลูกเสือสา

ะหวางทักษ
ษะชีวิตทั่วไ
ทกัษะชีวิต 12
ษะชีวิตเฉพ
นปญหาเฉพ
องรับ 

รพัฒนาเยา
แบงเยาวชน
ลยุทธสําคัญใ
งตองมีการส
องรับ สวนเด็
มระบบสงตอยั

ามัญเสริมสรา

ษะชีวิตทั่วไ
ไป เปนการ
2  องคประกอ
พาะ เปนการ
พาะเร่ืองสําห

าวชน  
นออกเปน 3
ในการสงเสริ
สอนทักษะชีวิ
ด็กที่มีปญหา
ยังวิชาชีพเฉพ

างทักษะชีวิต 

ปและทักษ
สรางภูมิคุม
อบ ใหกับเด็ก
รประยุกตใช
หรับเด็กกลุม

3 กลุม คือเด็
ริมภูมิคุมกัน
วิตเฉพาะใน
แลวใชการดู
พาะที่เก่ียวขอ

  ลูกเสือโท  ชั้

ษะชีวิตเฉพ
กันทางสังค
กทุกคน  
ชทักษะชีวิต
มเสี่ยง โดย

ด็กปกติ เด็ก
นทางสังคม ใ
นแตละปญหา
แลใกลชิดเพื
อง 

ั้นประถมศึกษ

พาะ 
ม สําหรับป

 12 องคปร
มีครูที่ปรึกษ

กลุมเสี่ยง แ
ใหกับเด็กปก
า มีครูที่ปรึก
พ่ือหาทางแกป

ษาปที่  5 

ญหาท่ัว ๆ ไ

ะกอบ ที่มีเนื
ษาและระบบ

และเด็กที่มีป
กติ และเด็กท
ษาและระบบ
ปญหาท่ีเหม
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ไปใน
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ปญหา 
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ของชีวิต
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ปกติ แล
ใชทักษะ
 
  
  
  
  
 
เสื้อผา ป
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แตกตางระ
ทักษะชีวติ

ษะ ที่จําเป
ยมพรอมสําห
ทักษะการ

ต มักเปนท
น วายน้ํา ผกู
ความเชื่อม
ทักษะชีวติ

ละในสถานกา
ะการดํารงชีวิ
สถานการณ
การจัดการ
ตระหนักรูแ
การชวยเห
การสื่อสาร
กิจวัตรทีท่าํ

ปรุงอาหาร ขี่

กรรมลูกเสือสา

ะหวางทักษ
ต (Life Skill
ปนในการดําเ
หรับการเผชญิ
รดํารงชวีิต (
ทักษะทางกา
กเง่ือนเชือก 
มโยงระหวา
และทักษะกา
ารณตาง ๆ 
ตไดอยางเห
ณทางจิตสังค
รกับอารมณโก
และหลีกเลี่ยง
ลือผูอ่ืน และ
เชิงบวกและส
าเปนประจํา 
จักรยาน วาย

ามัญเสริมสรา

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

างทักษะชีวิต 

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

  ลูกเสือโท  ชั้

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

ปนหลกั เชน 
นที่เข็มทศิ ฯ

ั้นประถมศึกษ

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

องกันอุบัติเหต

 อาบนํ้า แตง
ลฯ  

ษาปที่  5 

วย ความรู เจ
งรวดเร็วในปจ

ัน ในเรื่องพ้ื
ผา ปรุงอ

นกิจวัตรประ
วยในการเลอื

ตุ   

งตวั แปรงฟน
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การสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

• สรางความรู (Construction) กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สติปญญา คนพบความรูดวยตนเอง

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมตองสงเสริมปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นและแหลงความรูที่หลากหลาย

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

• มีการประยุกตใช (Application)

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

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  

 การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจ
ตนเอง และเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผดิชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
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8 กลุมสาระ
การเรยีนรู 

กจิกรรมพฒันา
ผู เรยีน

กจิกรรม
แนะแนว

กจิกรรม
นกัเรยีน

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน

ลกูเสอื/ เนตรนาร ี/
 บาํเพ็ญประโยชน /
นศ.วชิาทหาร

กจิกรรม
ชุมนมุ 
ชมรม

การสอนทักษะชวีติ

 
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
สําหรับเยาวชน เพ่ือสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ดวยวิธีการ
ลูกเสือ 

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

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสอืโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1.หนาที่ตอพระเจา /ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2.หนาที่ตอผูอ่ืน ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

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

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอ่ืนและเพื่อนมนุษยทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลวุตัถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกิจกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอ่ืน 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 มี 7 องคประกอบ 
คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดขึ้นดวยกิจกรรมดังตารางตอไปน้ี   

วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปล่ียนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสงัคม

การยอมรับจากเพื่อน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพื่อนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซึ่งกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากขึ้น

สื่อสารและสราง
สัมพันธภาพ ประสบการณ ปฏิสัมพันธในกลุม การทํางานรวมกัน

การเรียนรูและการฝกฝนตัดสินใจและแกไขปญหา

จัดการอารมณ
และความเครียด

 
วัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาต ิ(พระราชบญัญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

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

 1. ใหมีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

 2. ใหซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

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

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

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

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1.กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพ
ปญหาของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดน้ี 

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

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



 

คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสรางทักษะชีวิต  ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปที่  5 216 
 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

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

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

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสราง
วิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตน้ัน  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว ทุก
ประการ  แตเนนการสอดแทรกการเรียนรูทักษะชีวิตเพ่ิมเขาไปดวยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่รอบ
ดาน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

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

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