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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   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินไดทั้งระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแลว ตามแนวทางที่ไดใหไว 

ในแตละแผนการจัดกิจกรรม 
องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นไดหลายองคประกอบในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ในที่ น้ีไดระบุเพียง

องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทาน้ัน  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เปนสื่อ อุปกรณ ตามรายการที่ระบุไวในสื่อการเรียนรู เชน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู 

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





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญ 
ลูกเสือเอก 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 
ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ (เรียนรูกอนเร่ิม) 1  
2. การพึ่งตนเอง 2. การอยูคายพักแรม 1  

3. นํ้าด่ืมเพ่ือสุขภาพ 2  
4. เรียนรูเพ่ือฝกทักษะการวายน้ํา 1  
5. การออกกําลังกาย 1  
6. รูเทาทันสื่อโฆษณา 1 ทักษะชีวติ
7. รูทันปองกันได 1 ทักษะชีวติ
8. ความปลอดภัย 1  

3. การบริการ 9. อปพร. นอย 1  
10. การเคลื่อนยายผูปวย 1  
11.การบริการและชวยเหลอืผูอ่ืน              2  

4. การผจญภัย 12. การเดินทางไกล 1  
13. ไดเพ่ือน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม 1  
14. ทิศและการใชเข็มทศิ 2  

5. วิชาการของลูกเสือ 15. การผูกเง่ือน 3  
16. การบุกเบกิ 2  
17. การปรุงอาหารแบบชาวปา 2  
18. ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือ
     ของมีคม 

1  

19. รักธรรมชาติ อนุทินธรรมชาติ 2  
20. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 1  
21. ความกตญัูรูคุณ 1  
22. ลูกเสือสุภาพบุรุษ 1 ทักษะชีวติ
23. เขาใจเพ่ือนดวยภาษากาย 1 ทักษะชีวติ
24. ทักษะปฏเิสธ 1 ทักษะชีวติ
25. คิดเชิงบวก 1 ทักษะชีวติ
26. ภาพวาดอนาคต 1 ทักษะชีวติ
27. ความเปนพ่ีนองของลูกเสือโลก 1  
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ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

6. ระเบียบแถว 28. ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม 2  
7. ประเมินผล 29. การประเมินผล 2  
8. พิธีการ 30. พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเอก และ 

     เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
1  

รวม  8 หนวยกิจกรรม รวม  30  แผนแผนการจัดกิจกรรม 40  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือเอก  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  1 ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1     การปฐมนิเทศ  (เรียนรูกอนเร่ิมเรียน)  เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 1.1 รูเวลาในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมวันสําคัญ 
 1.2 รูจักเคร่ืองหมายลูกเสือเอก 
 1.3 ประเมินตนเองวามีความพรอมไดรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 เวลาเรียน / เวลาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 2.2 สาระสําคัญที่ลูกเสือเอกควรเรียนรู 
 2.3 วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู  
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ใบงาน 
  3.3 ใบความรู 
  3.4 เคร่ืองหมายลูกเสือเอกและสายยงยศ 
  3.5 บัญชีวชิาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 
4.กิจกรรม 
   4.1 ผูกํากับลกูเสือรวมกองลูกเสือในหองประชุมหรือในสถานที่กลางแจงที่เหมาะสม 
 4.2 ลูกเสือขบรองเพลง ฉันคือคนเกง 
 4.3 ผูกํากับลกูเสือ ชี้แจงใหลูกเสือทราบเก่ียวกบัเรื่องตอไปน้ี 
  1)  ตารางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ รายสัปดาห และวันสําคญัทางลูกเสือ 
  2)  สาระสําคัญของการเรียนลูกเสือตามหลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือเอก 
  3)  การไดรับเครือ่งหมายลูกเสือเอก เคร่ืองหมายวิชาพิเศษและสายยงยศ  
  (แนะนําเคร่ืองหมายและสายยงยศ) 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืดูบัญชีเคร่ืองหมายวิชาพิเศษแลวประเมินตนเองวา ตนเอง 

มีความสามารถ ความพรอมเร่ืองใด และสนใจที่จะพัฒนาตนเองใหไดรับเครื่องหมาย 
วิชาพิเศษอะไร และทําอยางไรจึงจะมีสิทธิ์ประดับสายยงยศ 

 4.5 ผูกํากับลกูเสือสรุปและพูดคุยใหกําลงัใจแกลูกเสือในการพัฒนาตนเอง 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจใฝรูของลกูเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือที่ 1 
 
 เพลง 

ฉันคือคนเกง 
ทํานอง Holiday ของ Bony M 
 

     ฉันก็เกง  เธอก็เกง  เราก็เจง ลูกเสือสามัญ 
     เรานองพ่ี มีความฝน ลูกเสือสามัญคนดี คนเกง 
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ใบงาน 
แบบบันทึกการประเมินตนเองของสมาชิกลูกเสือเอกในหมู 

 
1. ชื่อ................................................นามสกุล...........................................สังกัดหมู.......................... 
2. ประวัติสวนตัว อายุ...................ป สถานที่อยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย........................... 
ถนน....................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด........................................โทรศัพท................................................... 
3. ความเจรญิกาวหนาทางลูกเสือ (ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  เฉพาะขอที่เขาใจ ทราบดี 
เปนความจรงิ ปฏิบัติได หรือผานการปฏิบัติมาแลว เทาน้ัน หากไมเคยเรียนรูมากอนไมตองใส
เครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น) 
 3.1  สามารถปฏิบตัิตนในการเปดประชุมกองและปดประชุมกองลูกเสือสามัญไดดี 
 3.2  รูประวัตขิองทานผูกอใหกําเนิดลูกเสือโลกเปนอยางดี 
 3.3  รูพระราชประวตัิของพระราชบิดาแหงวงการลูกเสือไทยเปนอยางดี 
 3.4 ทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือของลูกเสือไดดี 
 3.5 รูความหมายคติพจนของลูกเสือ 
 3.6 รูและจดจําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 3.7 บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนอยางนอย 2 คร้ัง 
 3.8  ระเบยีบแถวทามือเปลา ทาถือพลอง สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด 
 3.9  เตรียมอุปกรณตางๆ ไปอยูคายพักแรมได โดยไมตองมีผูชวยเหลือ 
 3.10 บอกสถานที่สําคัญในทองถิ่นของตนใหผูอ่ืนเขาใจได 
 3.11  รูจักทิศทั้ง 8 และวิธีการใชเข็มทิศ 
 3.12  เดินทางไกลพรอมกับเพ่ือนลูกเสือ ระยะทางไป-กลับ 10 กิโลเมตร 
 3.13  รูจักเคร่ืองหมายจราจรและปฏิบตัิตามเครื่องหมายจราจรได 
 3.14  วิธีใชและเกบ็รักษามีดและขวาน 
 3.15  ผูกเง่ือนตอไปน้ีได 1 เง่ือน : เง่ือนประมง เง่ือนผูกรน เง่ือนผูกคนลาก 
 3.16  ผูกเง่ือนตอไปน้ีได 1 เง่ือน : เง่ือนขัดสมาธิ เง่ือนบัดสมาธิ 2 ชั้น 
 3.17  ผูกเง่ือนตอไปน้ีได 1 เง่ือน : เง่ือนผูกซุง เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนผูกร้ัง 
 3.18  ผูกแนน เชน ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาทได 
 3.19  บอกลักษณะและสัญญาณเก่ียวกับกาลอากาศในทองถิ่นได 
 3.20  การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการทํางาน ดังน้ี 
  1. .................................................................................................. 
  2. .................................................................................................. 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 11
 

4. การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 4.1  เม่ือไดรับมอบหมายงาน ไดกระทําจนสําเร็จไมเหลวไหล 
 4.2  ไดกระทําในสิ่งที่แสดงถึงการเปนผูมีความจงรักภักดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย 
 4.3  ไดบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมอยางนอยวันละ 1 คร้ัง 
 4.4  รูจักและสนิทสนมกับเพ่ือนลูกเสือตางกอง ตางอําเภออยางนอย 2 คน 
 4.5  ไมเคยถกูผูบังคบับญัชาลงโทษเกี่ยวกับความประพฤต ิ
 4.6  เคยชวยเหลือสตัวที่ไดรับอันตรายอยางนอย 1 คร้ัง 
 4.7  ไมเคยถูกลงโทษจากผูปกครอง หรือผูบังคับบญัชา เน่ืองจากไมปฏิบัตติามคําส่ัง 
 4.8  ไมเคยหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา หรือการใหทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 4.9  ไดเก็บสะสมเงินของตนฝากไวกับธนาคารบางแลว 
 4.10  เคยกระทําผิดแตปจจุบันไดประพฤตตินเปนคนดี และจะไมกระทําในสิ่งเสื่อมเสียอีก 
 
5. การวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือสรางความกาวหนาใหกับชีวิตของตนเอง 
 5.1  เม่ือเรียนวิชาลูกเสอืเอกจบแลว จะสอบวิชาพิเศษเพ่ือรับเคร่ืองหมายสายยงยศทุกวิชา 
 5.2  เม่ือสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศกึษาแลว จะไปเรียนตอชั้นมัธยมศึกษา 
 5.3  จะเลอืกเรียนวิชาลกูเสือสามัญรุนใหญตอไป 
 5.4  จะตั้งใจศึกษาเลาเรยีน ประพฤตตินเปนคนดี เชื่อฟงคําส่ังสอนของผูบังคับบัญชา 
 5.5  หลังจากสําเร็จการศึกษาในชั้นสงูๆ แลวจะประกอบอาชีพ.................................. 
 
6. วิชาพิเศษที่ตองการสอบ เพื่อรับเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ ภายใน 3 เดือน นับจากน้ีคือ 
 
 6.1………………………………………………………………………………… 
 6.2………………………………………………………………………………… 
 6.3………………………………………………………………………………….. 
 6.4………………………………………………………………………………….. 
 6.5…………………………………………………………………………………. 
 6.6………………………………………………………………………………….. 
 

(ลงชื่อ)....................................................................ผูบันทึก 
 (.................................................................) ลูกเสือหมู................... 
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ..................... 
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ใบความรู 
1. สาระสําคัญของหลักสูตรลูกเสือเอก 

ลูกเสือจะตองสอบวิชาที่กําหนดไวในหลกัสูตรใหไดครบทุกวชิาดังน้ี 
 1. การพ่ึงตนเอง 
 2. การบริการ 
 3. การผจญภัย 
 4. วิชาการของลูกเสือ 
 5. ระเบียบแถว 
ลูกเสือสามัญอาจทํางานและสมัครสอบเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญในระยะเวลา 3 เดือน 

กอนจะเลื่อนจากกองลูกเสือสามัญไปอยูกองสามัญรุนใหญ 
2. 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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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   2 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2   การอยูคายพักแรม    เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 1.1 บอกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งคายพักแรมได 
 1.2 ทบทวนการสรางที่พักแรมชั่วคราว 
 1.3 ปรุงอาหารแบบชาวปา 2 อยาง สําหรับ 2 คน 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 การเลือกที่ตั้งคายพักแรม 
 2.2 การสรางที่พักแรมชั่วคราว 
 2.3 การปรุงอาหารแบบชาวปา 
 
3. ส่ือการเรียนรู  
 3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
  3.2 ใบความรู 
  3.3 กระดาษฟริพชารต ปากกาเคร่ืองเขยีน ไมบรรทัด 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  1) ผูกํากับลูกเสือ นําสนทนาถึงการอยูคายพักแรม แลวรวมกันอภิปรายถึงสถานที ่
ที่เหมาะสมในการตั้งคายพักแรม 
  2) ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือดูและฝกปฏบิตัิในฐานสาธติเกี่ยวกับ การสรางที่พักแรมชั่วคราว  
การปรงุอาหารแบบชาวปา ตามฐานกิจกรรมสาธิต 
    ฐานที่ 1  ที่พักแรมแบบชั่วคราว 
    ฐานที่ 2  ฐานการปง ยาง เผา 
    ฐานที่ 3  หุงขาวกระบอกไมไผ และขาวหลาม 
    ฐานที่ 4  การทํารายการอาหารสําหรับการอยูคายพักแรม 
  3) ลูกเสือสรุปความรูและประสบการณที่ไดเรียนรูตามฐาน 
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  4) ผูกํากับลูกเสือนัดหมาย การไปอยูคายพักแรม โดยพิจารณาเลือกที่ตั้งคายพักแรม และ 
พักคางคืนชั่วคราว พรอมทั้งปรุงอาหารแบบชาวปา 2 อยาง สําหรับ 2 คน โดยทําใน 
วันหยุดที่เหมาะสม 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกต ความสนใจ และการเขารวมกิจกรรม 
 5.2 ทดสอบ การสรางที่พักชั่วคราว และการปรุงอาหารชาวปา เม่ือไปอยูคายพักแรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 เพลง 

ร่ืนเริงทองไพร 
 

 ร่ืนเริง ทัศนาจร   พักผอนวันหยุดเรียน 
ลูกเสือตางพากเพียร  ชีวติวัยเรียน เรียนไป 
 พวกหมูเราเพลิน มุงหนา เผชิญเดินไกล 
ตั้งคายแดนไพร   ตั้งใจเริงราฮาเฮ 
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ใบความรู 
การทําที่พักสําหรับพักแรม 

 
1. การทําที่พักชั่วคราว 
 การเดินทางไกลและไปอยูคายพักแรม จําเปนจะตองมีเต็นท(กระโจม) สําหรับกางนอน โดยปกติ
จะใชเต็นทเด่ียวซี่งประกอบดวยผา 2 ผนื มีกระดุมติดเพ่ือตอเปนผืนเดียวกันได เต็นทน้ีนอนได 2 คน 
เปนที่รูจักกันวาเปนเต็นทบคุคล 2 คน หรือกระโจม 5 ชาย ซ่ึงมีสวนประกอบสําคญั คอื 
 1. ผากระโจม 2 ผืน (กวางยาวผืนละ 1.44 x 1.22 เซนติเมตร) 
 2. เสากระโจม 2 ตน ตนละ 3 ทอน (ตองตอเขาดวยกนั) 
 3. เชือกร้ัว 2 เสน (ร้ังหัว ร้ังทาย) 
 4. สมอบก 10 ตัว (ใชตอกกับพ้ืนเพ่ือผูกเชือกดึงผาเต็นท) 
 
วิธีการกางเต็นท 
 การกางเต็นทถือความรวดเร็ว ควรกางใหเสร็จภายในเวลาไมเกิน 10 นาที ควรเลือกสถานที่กาง
กระโจมในที่ตอนและแหง หันดานขางขวางทิศทางลม ตอกหมุด (สมอบก) ทุกตวัใหแนน ขุดรองระบาย
นํ้ารอบกระโจม ใหปลายรองน้ําไหลลงสูทีต่่ํา และปรบัพ้ืนที่ใหเรียบใหแนน ขุดรองระบายน้ํารอบกระโจม 
ใหปลายรองน้ําไหลลงสูทีต่่ํา และปรับพ้ืนที่ใหเรียบ 
 
 การกางเต็นทปฏิบัติดังน้ี 
 1. ตั้งเสาหลักทั้งสองชิ้น 
 2. ติดกระดุมผากระโจม 2 ผืนเขาดวยกนั 
 3. ผูกเชือกร้ังหัวทายเต็นทเขากับสมอบก ดึงใหตึง 
 
การทําเต็นทเพื่อกันนํ้า 
 การทําเต็นทใหสามารถกันนํ้าได มีวิธี่ทําที่งายที่สุด คอื วางผาเต็นทไวบนโตะ แลวใบพาราฟน
หรือขี้ผึ้งถูกสวนผิวนอกใหทั่วหมด จากน้ันใชเตารีดทีอุ่ณหภูมิปานกลางรีดทับบนผิวที่ทาไว เพ่ือใหขี้ผึ้ง
ละลายไหลซมึทับเสนดานทุกเสนที่ประกอบขึ้นเปนผา 
 
2. การดัดแปลงวัตถุทําเปนที่พักชั่วคราวหรือที่พักฉุกเฉิน 
 บางครั้งถึงแมจะไดเตรียมการปองกันไวลวงหนาแลว แตสถานการณที่ไมคาดคิดอาจเกิดขึ้นได 
และทําใหจําเปนตองสรางที่พักฉุกเฉินขึ้นอยางรีบเรง เชน เกิดหลงทาง หรือมีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 
หรือมีสภาพอากาศเลวรายเกิดขึ้น หรือเสนทางที่กลับถูกตัดขาดเน่ืองดวยน้ําทวมกะทันหัน เปนตน    
ในการพักแรมในชวงระยะเวลาสั้นๆ ในสถานการณดังกลาวน้ัน ลูกเสือสามารถดัดแปลงธรรมชาติ        
ภูมิประเทศ หรือวัสดุที่อยูในทองถิ่นจัดสรางเปนที่พักชั่วคราวได โดย 
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 1. นําผาหมหรือผาขาวมาใชตัดแปลงเปนหลังคาที่พัก หรือทําเปนลักษณะคลายเต็นท โดยใช
พลองหรือก่ิงไมเปนสวนประกอบ 
 2. นําซังขาว ใบไม ใบหญา มาใชทําเปนหลังคาเพิงพักกันแดดและกันลม โดยใชไมพลอง ก่ิงไม 
เชือก เปนสวนประกอบทําเปนรูปเพิงพัก 
 3. บริเวณที่อยูระหวางตนไมลอมรอบ เชน ตนไผที่มีทศิทางเขาออกเฉพาะ สามารถปดกวาด 
ตบแตงดัดแปลงเปนที่พักได 
 4. บริเวณเพิงพักหรือถ้ําที่อากาศถายเทไดสะดวก ดัดแปลงเปนที่พักกันแดด กันลม กันฝน และ
ใชเปนที่พักแรมได 
 
3. การจัดคายพักแรม 
 กอนที่จะไปตัง้คายพักแรมนั้น ควรจะไดมีการศึกษาลกัษณะพื้นที่ภูมิประเทศใหดีเสียกอน โดย
พิจารณาความเหมาะสมจากสิ่งตอไปน้ี 
 1. อยูบนที่สูง หรือเชิงเขา เวลาฝนตกมีทางระบายน้ําออกอยางรวดเร็ว ทําใหไมมีนํ้าขงัใน
บริเวณคาย หรือมิฉะน้ันควรตั้งคายบริเวณที่เน้ือดินเปนดินปนทราย เพ่ือใหนํ้าดูดซึมไดโดยรวดเร็ว 
 2. ไมควรอยูใกลสถานทีท่ี่มีคนพลุกพลาน เชน สถานทีต่ากอากาศ 
 3. ไมควรอยูใกลถนนหรือทางรถไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได 
 4. ไมควรอยูใกลตนไมใหญ เพราะเม่ือเกิดลมพายุอาจหักโคนลงมาทําใหเกิดอันตรายได 
 5. สถานที่ตั้งคาย ควรมีนํ้าด่ืมนํ้าใชเพียงพอ แตไมควรอยูใกลแมนํ้า ลําคลอง หนองหรือบึง 
เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได 
 6. สถานที่ตั้งคาย ไมควรอยูไกลจากตลาดมากนัก ทั้งน้ีเพ่ือสะดวกแกการไปซ้ือกับขาว และไม
ควรอยูไกลจากสถานีอนามัยมากนัก เพ่ือวาเม่ือเกิดการเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง จะได
ชวยเหลือไดทันทวงท ี
 7. ควรอยูในสถานที่ที่ปลอดภัยจากผูกอการราย 
 
4. การอยูคายพักแรม 
 การพักแรม กระทาํภายหลังจากการเดินทางมาแลว เพ่ือใหลูกเสือไดพักผอนหลับนอน โดยการ
กางเต็นท หรือกางกระโจม หรือสรางที่กําบังชั่วคราวขึน้ การอยูคายพักแรมนี้ ลูกเสือจะตองเตรยีม
เสบียง อุปกรณหุงหาอาหาร อุปกรณสําหรับสรางที่พักแรม อุปกรณที่จําเปนอ่ืนๆ ตลอดจนของใช
สวนตวัไปดวย อีกทั้งตองสรางเครื่องใชขึน้ในขณะอยูคายพักแรม การอยูคายพักแรมจะใหประโยชน
หลายประการ เชน 
 1. ไดออกกําลังกาย 
 2. ทําใหเกิดความเพลิดเพลนิ 
 3. ปลูกฝงความสามัคคีในหมูคณะ 
 4. ไดเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น 
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 5. ไดศึกษาธรรมชาต ิ
 6. เปนการทดสอบความอดทน 
 7. เปนการฝกระเบียบวินัย 
 
อาหารที่ควรนําไปอยูคายพักแรม 
 เน่ืองจากลูกเสือตองมีการเดินทางไกลเพื่อไปอยูคายพักแรม สถานที่ตั้งคายสวนใหญอยูตาม
ชนบท ซ่ีงมักหาเคร่ืองประกอบอาหารยาก หากลูกเสือจะนําติดตัวไปดวยก็เปนภาระท่ียุงยาก ฉะน้ัน
ลูกเสือควรเลือกอาหารที่ประกอบไมยุงยากนก เชน ใชเผา น่ึง ปง ยาง อาหาร ที่นําติดตัวไปดวยควร
เปนอาหารแหง เปนตนวา ไขเค็ม เน้ือแหง ปลาแหง กุงแหง นํ้าพริกเผา กุนเชียง ถั่วลิสง หมูหรือไกรวน
แหง หรืออาหารกระปอง ขนมปงกรอบ นมขน นอกจากนี้อาจตองเตรียมอาหารที่ใชเปนเครื่องประกอบ
อาหาร เชน หอมแดง กระเทียม พริกชี้ฟา มะนาว พริกไทย เกลือ นํ้าตาล ไปดวย 
 
5. การเตรียมตัวเดินทางไปอยูคายพักแรม 
 เม่ือทราบวาจะมีการเดินทางไกลในวันรุงขึ้นเพ่ือไปอยูคายพักแรม ลูกเสือจะตองตระเตรียมของ
ใชใหเรียบรอยในตอนเย็น หรือกอนกําหนดการเดินทางใหเรียบรอย ของใชที่ตองเตรียมไปอยูคายพัก
แรมที่สําคัญมีดังน้ี 
 1. เคร่ืองแบบลูกเสือและเครื่องประกอบเครื่องแบบ 
 2. เข็มทิศ 
 3. แผนที่ 
 4. สมุดบันทึกการเดินทาง และดินสอ 
 5. กระติกนํ้า 
 6. ยาประจําตัว 
 7. ไฟฉาย 
 8. เต็นทประจําตัว ผาหมนอน ผาปูที่นอน 
 9. พลองลูกเสือ 
 10. เคร่ืองใชประจํา เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบู หวี กระจกเล็กๆ ชดุลําลอง ผาขาวมา ถุงเทา 
 11. เคร่ืองอ่ืนๆ เชน จานขาวประจําตวั ชอนสอม ถวยน้ํา เข็มเย็บผา ดายเย็บผา เข็มกลัดซอน
ปลาย เชือกผูกเง่ือน เชือกสําหรับผูกมัดของเล็กๆ และถาหนาฝนควรเตรยีมเสื้อกันฝนไปดวย 
 12. กลองถายรูปและฟลม (ถามี) 
 อยางไรก็ตามกอนบรรจุของใชลงหีบหอ ควรตรวจดูเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ จะตองนําไปวา
เรียบรอย ไมใหเปนอุปสรรคตอการเดินทาง 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
เสียงห่ึงๆ ของผึ้ง 

 
 ทําไมเวลาผึ้งบินจึงมีเสียงห่ึงๆ อยูดวย เปนเสียงรองของผื้งใชหรือไม?.... 
เสียงห่ึงๆ ของผึ้งที่เราไดยิน ไมใชเสียงรองของมัน แตเปนเสียงที่เกิดจากการส่ันสะเทือนขณะกระพือปก 
ซ่ึงมีอัตราเร็วมากกวา 200 คร้ังตอวินาท ีผึ้งไมมีหู แตพวกมันรับรูเสียงไดดวยการใชหนวดหรอืขาของ
มันสัมผัสแรงสั่นสะเทือน 
 ผึ้งจะกระพือปกสงเสียงห่ึงๆ ตอนไหนบาง? 

 เวลาหนาวจัด เพ่ือปรับอุณหภูมิภายในรวงผึ้ง โดยผ้ึงจะเกาะกันเปนกลุมใหญในรัง เวน
ชองวางไวใหผื้งจํานวนหนึ่งผลัดกันเขาไปกระพือปกอยางรวดเร็วเพ่ือใหเกิดความรอน สราง
ความอบอุนใหแกตัวออนของมัน 

 สวนในฤดูรอน ผึ้งจะกระจายตัวกันอยู และจะกระพือปกพัดนํ้าที่หามาใหระเหยเหมือนพัด
ลมปรับอากาศ ทําใหอากาศในรังเย็นลง (การปรับอุณหภูมิในรังไมพบในแมลงทัว่ไป) 

 ผึ้งทุกตัวจะกระพือปกสงเสียงห่ึงๆ หากมันถูกแหยขณะอยูในรังหรือถูกจับ 
 เปนเทคนคิเฉพาะของผึ้งที่จะนําเอาละอองเกสรจากดอกไมที่มีโพรงเกสรเล็กมาก ไม

สามารถใชวธิโีฉบเอามางายๆ ได มันจะโหนตัวจากดอกไม โดยใชขาทั้งหกเกาะโพรงเกสร
ไว แลวทําการกระพือปกจนเกิดการส่ันสะเทือนทําใหละอองเกสรตกลงมายังที่เก็บละออง
เกสรบนตวัมัน 

 ชวยในการกระจายกลิ่นหอมของดอกไมที่เหลาผ้ึงงานพบ เพ่ือนําผ้ึงตัวอ่ืนๆ พบแหลง
อาหารน้ี 

 ขณะผึ้งนํานํ้าหวานกลับสูรัง มันจะกระพือปกอยางเร็วเพ่ือใหเกิดความรอนที่จะชวยแปร
สภาพน้ําหวานเปนนํ้าผึ้ง และเม่ือถึงรังผึ้งมันจะเกาะที่ปากรัง กระพือปกระบายอากาศ
เพ่ือใหไดนํ้าผึ้งที่ดี 

ที่มา 108 ซองคําถาม 
 
เร่ืองน้ีสองใหรูวา  ธรรมชาติสรางสมดุลใหสิ่งมีชีวติทุกชีวติ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือเอก  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   2 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3   นํ้าดื่มเพ่ือสุขภาพ     เวลา  2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 จัดทํานํ้าด่ืมสมุนไพรตามภูมิปญญาทองถิ่น 
 
2.  เน้ือหา 
  2.1  รูจักสมุนไพรไทย 
 2.2  การทํานํ้าด่ืมจากสมุนไพรไทย 
 2.3  ประโยชนของน้ําสมุนไพรไทย 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ใบความรู  
 3.3  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  หมูลูกเสือรวมกันศึกษาการทําเคร่ืองด่ืมนํ้าสมุนไพรไทยหมูละ 1 ชนิด เชน  
     นํ้าใบเตย นํ้าขิง นํ้ามะตูม นํ้าลูกเดือย นํ้าตะไคร ฯลฯ พรอมศึกษาถงึคุณประโยชน 
     ของน้ําสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ โดยทําเปนแผนพับ โฆษณาสรรพคุณของน้ําสมุนไพร 
   (2)  ผูกํากับลูกเสอืมอบหมายใหจัดเตรียม และแบงงานกันในหมูลูกเสือ เพ่ือดําเนินการ 
    ในครั้งตอไป 
  4) ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง  เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชมุกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
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  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1)  หมูลูกเสือรวมกันทําเคร่ืองด่ืมนํ้าสมุนไพรไทยหมูละ 1 ชนิด    
   (2)  ตัวแทนหมูลูกเสือนําเสนอเปนแผนพับ และบรรยายสรรพคุณและประโยชนของ 
     นํ้าสมุนไพรของหมูหรือนําเสนอตามที่หมูลูกเสือมีความถนัดและทําไดดี 
   (3)  ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันชิมนํ้าสมุนไพร และสรุปขอคิดที่ได 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัต ิ
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 
 

อนุรักษปา 
(ทํานองเพลงผูใหญล)ี 

 
ปาไมชวยทําใหฝนตก   ปารกฝนตกมากมาย 

นํ้าในคลองเจ่ิงนองหลากหลาย )ซํ้า(   แตไมอันตรายเพราะปาไมบัง 
ปาไมเขาทําลายเสียหมด   นํ้าจะลดแมนสลดใจจัง 
ยามฝนตกมาบานองลนฝง )ซํ้า(    พัดบานเรือนพังโปรดระวังอันตราย 
ขอพวกเราโปรดชวยกันปลกูปา   พัฒนารมเย็นสดใส 
บานเมืองจะรุงเรืองศิวิไล )ซํ้า(    ขอใหลูกเสือไทยชวยกันปลกูปาเอย 
 

 
มาตามนัด 

 
เอาฮาเฮฮา    ชักชาอยูใย           เอาฮาฮาไอ        จงรีบไปใหทันเวลา 

เอาเร็วเขาซิดูใหดี     เขามีใหมมา       เอาฮาเฮาฮา       พรอมใจกันมาพบหนาพรอมกัน 
เฮพรอมใจมาเรียน   ฮาพากเพียรบากบัน่     มาซิ มาซิ      มาซิเร็วพลันถึงวันเวลาอบรม 
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ใบความรู  
 

นํ้าสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย 
 

 อาหารและน้ําด่ืมเปนปจจัยที่สําคัญตอชีวิตมนุษยเพราะนอกจากจะชวยใหรางกายเจริญเติบโต
แข็งแรงแลวในอาหารไทยยังมีสมุนไพรที่เปนเคร่ืองปรุงชวยรักษาโรคและอาการบางอยางได 
 ตามหลักการการแพทยแผนไทยรางกายจะแข็งแรงตองมีภาวะสมดุลของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า
ลม และไฟ ดวยเหตุผลที่ประเทศไทยอยูในเขตรอนมีการแปรเปลี่ยนของสภาวะอากาศหลายลักษณะซึ่ง
ทําใหมีผลกระทบตอความสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในรางกายและสงผลใหเกิดการเจ็บปวยได 
 ภูมิปญญาไทยไดอาศัยธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวมาใชประโยชนในการปรับสมดุลยของรางกายได
ตัวอยางเชน การด่ืมนํ้าผลไมหรือนํ้าสมุนไพรสามารถกระทําไดโดยการด่ืมตามเวลาที่ธาตุในรางกายของ
คนเราเปลี่ยนแปลงไป  โดยมีการแบงเวลาดังน้ี 

เวลา 06.00–10.00 น.และ 18.00–22.00 น.รางกายมักจะเจ็บปวยดวยธาตุนํ้านํ้าสมุนไพรที่บํารุง
รางกายและปรับสมดุลของธาตุนํ้าไดแกนํ้าสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว เชน นํ้าสม นํ้ามะนาว ฯลฯ 
      เวลา 10.00–14.00 น. และ 22.00–02.00 น.รางกายมักจะเจ็บปวยดวยธาตุไฟ นํ้าสมุนไพรที่
ชวยบํารุงรางกายและปรับสมดุลของธาตุไฟไดแกนํ้าสมุนไพรที่มีรสขม เชน นํ้าบัวบก นํ้าลูกเดือย ฯลฯ 
      เวลา 14.00–18.00 น. และ 02.00–06.00 น.รางกายมักจะเจ็บปวยดวยธาตุลม นํ้าสมุนไพรที่
ชวยบํารุงรางกายและปรับสมดุลของธาตุลม ไดแกนํ้าสมุนไพรที่มีรสเผ็ดรอน เชน นํ้าขิง นํ้าตะไคร ฯลฯ 

ในกรณีการเจ็บปวยดวยธาตุดินน้ันไมไดขึ้นกับกาลเวลา แตจะเกิดผลของการผดิปกติของธาตุ
อ่ืนๆ ดังน้ันการด่ืมนํ้าสมุนไพรหรือนํ้าผลไมเพ่ือบํารุงธาตุดินนั้นจึงสามารถกระทาํในเวลาใดก็ได 
 
ตัวอยางนํ้าสมุนไพรบํารุงธาตุดิน 
นํ้ามะพราว 
สวนผสม มะพราวนํ้าหอมทั้งเนื้อและน้ํา 1 ผล (500 กรัม) นํ้าเชื่อม2 ชอนโตะ 
วิธีทํา  เลือกมะพราวออนพอดี ปอกเปลือกออก ใชมีดทีค่มเฉาะเปลือกตวัหัวมะพราว เทนํ้าเก็บไว  
  ผามะพราวเปน 2 ซีกตักเฉพาะเน้ือมะพราวใสเครื่องปนเตมินํ้ามะพราวและนํ้าตาล ชิมรส 
  ตามใจชอบ 
คุณคาทางโภชนาการ พลังงาน 500 กิโลแคลอรีแคลเซ่ียม60 มก.ฟอสฟอรัส 865 มก. 
รสและสรรพคณุ รสมัน ชวยบํารุงกําลัง ขับปสสาวะ ลดไข แกกระหายทาํใหสดชื่น 

 

นํ้าแหว 
สวนผสม เน้ือแหวตมสกุประมาณ 6-8 หัว นํ้าเชื่อม 2 ชอนโตะเกลือเสริมไอโอดีน 1 กรัม 
วิธีทํา  นําแหวตมสุกที่เตรียมไวใสเครื่องปนกับนํ้าจนละเอียด เติมนํ้าเชื่อม เกลือปน คนใหเขากัน  
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คุณคาทางโภชนาการ พลังงาน 111.07 กิโลแคลอรี  วติามินซี 3.00 มิลลิกรัม 
รสและสรรพคณุ รสหวานมัน แกรอนใน กระหายใน บํารุงธาตุบํารุงเสนเอ็น 
 
ตัวอยางนํ้าสมุนไพรบํารุงธาตุนํ้า    
นํ้าสม 
สวนผสม   สมเขียวหวาน 3 ผล (คั้นนํ้า 200 กรัม)    นํ้ามะนาว 5 กรัม (1 ชอนโตะ) 

 เกลือไอโอดีน 1 กรัม (1/5 ชอนโตะ)       นํ้าเชื่อม 30 กรัม (2 ชอนโตะ) 
วิธีทํา  1. ลางผลสมใหสะอาด ฝานตามขวาง 2 ซีก 

 2. คั้นเอาแตนํ้า เติมนํ้ามะนาว นํ้าเชื่อม เกลือ ชิมรสตามตองการ 
คุณคาทางโภชนาการ พลังงาน 197.37 กิโลแคลอรี ใยอาหาร 3.20 กรัม วิตามิน 865 มิลลิกรัม 
รสและสรรพคณุ รสเปรี้ยวของน้ําสมทําใหชุมคอ แกไอ ขับเสมหะ 

 
นํ้าฝรั่ง 
สวนผสม เน้ือฝรั่งสด 1 ผล ( 300 กรัม) นํ้าตาลทราย 200 กรัม เกลือไอโอดีน 8 กรัม นํ้า 6 ถวย 
วิธีทํา     1. ลางฝร่ังใหสะอาดเอาแตเน้ือห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ 
      2. ปนฝรั่งกับนํ้าจนละเอียด ตั้งไฟ ใสนํ้าตาลเกลือ พอเดือดยกลงใสนํ้าแข็งบดกอนเสิรฟ 
คุณคาทางโภชนาการ พลังงาน 115 กิโลแคลอรี วติามินซี 60 มก. ใยอาหาร 2.9 มก. 
รสและสรรพคณุ     รสฝาด อมเปรี้ยว มีฤทธิ์ฝาดสมาน ชวยแกอาการทองเดิน    

 
 

ตัวอยางนํ้าสมุนไพรบํารุงธาตุลม 
นํ้าขิง 
สวนผสม ขิงสด 15 กรัม นํ้า 240 มล. นํ้าเชื่อม 1 ชอนโตะ 
วิธีทํา  ปอกเปลือกขงิออกลางนํ้าใหสะอาด ทุบพอแหลกตั้งนํ้าใหเดือดเอาขิงที่ทุบไวลงตม 

ใหเดือดกรองเอากากออก เติมนํ้าตาล ชมิรสตามชอบ 
คุณคาทางโภชนาการ พลังงาน 61.5 กิโลแคลอรี แคลเซียม 2.7 มก. ฟอสฟอรัส 3.3 มก. 
รสและสรรพคณุ   รสเผ็ดรอน บํารุงธาตุ ชวยขับลม แกทองอืดทองเฟอ แกอาการ คลื่นไส อาเจียน 
    ชวยเจริญอาหาร 
 
นํ้าตะไคร 
สวนผสม ตะไคร 1 ตน  นํ้าเชื่อม 1 ชอนโตะ  นํ้าเปลา 240 มล. 
วิธีทํา  นําตะไครมาลางใหสะอาด ห่ันเปนทอนสั้น ทุบใหแตกใสหมอตมกับนํ้าใหเดือดกระท่ังนํ้า 
  ตะไครออกมาปนกับนํ้าจนเปนสีเขียวสกัครูจึงยกลงกรองเอาตะไครออกเติมนํ้าเชื่อมชิม 
  รสตามชอบหรอือาจเอาเหงาแกที่อยูใตดินลางใหสะอาดฝานเปนแวนบางๆ คั่วไฟออนๆ
  พอเหลือง ชงเปนชา   ด่ืมวันละ 3 คร้ัง คร้ังละ1 ถวยชา จะชวยขบัปสสาวะ 
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รสและสรรพคณุ  รสเผ็ดรอน บํารุงธาตุ ชวยแกทองอืด ทองเฟอ จุกเสียดขับปสสาวะ ขบัเหงื่อ 
   ไดดีชวยลดพษิของสารแปลกปลอมในรางกาย 
 

ตัวอยางนํ้าสมุนไพรบํารุงธาตุไฟ 

นํ้าใบบัวบก 

สวนผสม บัวบกทั้งตน 30 กรัม (1 กํามือ)  นํ้าเชื่อม 4 ชอนโตะ  นํ้าเปลาตมสกุ 240 มล. 
วิธีทํา    นําตนบวับกลางใหสะอาด ห่ันเปนทอนสั้นๆใสลงในเครื่องปนเติมนํ้าพอทวมใบบัวบก  

ปนใหละเอียดกรองเอาแตนํ้าเติมนํ้าอีกคร้ังหน่ึง  ที่เหลือคั้นน้ําอีกคร้ัง บีบนํ้าใหหมด 
เติมนํ้าเชื่อมชมิรสอาจลด หรือเพ่ิมนํ้าเชื่อมเล็กนอยตามชอบ 

คุณคาทางโภชนาการ พลังงาน 92 กิโลแคลอรี่ วติามินเอ 345 ไมโครกรัม แคลเซียม 392 มก. 
รสและสรรพคณุ แกรอนในกระหายน้ํา ทําใหสดชื่นแกอักเสบหรือช้ําใน แกปวดศีรษะขางเดียว 
 
นํ้าลูกเดือย 
สวนผสม ลูกเดือยดิบ 50 กรัม (5 ชอนโตะ กรัม)  นํ้าตาลทราย 10 กรัม (2 ชอนโตะ) 
  นํ้าเปลา 250 กรัม (6 ชอนโตะ) เกลือเสรมิไอโอดีน 1 กรัม (1/5 ชอนโตะ) 
วิธีทํา  นําลูกเดือยลางใหสะอาด ใสหมอเติมนํ้าตั้งไปเคี่ยวจนลกูเดือยสุกเปอย ใสนํ้าตาล  

เกลือปน ใสในเครื่องปนปนใหละเอียด ชิมรสตามชอบ 
รสและสรรพคณุ  ชงเปนยาเย็น ขับปสสาวะ แกรอนใน บํารุงไต กระเพาะอาหารมาม รวมทั้ง 
    บํารุงเลือดลมในสตรีหลังคลอด รักษาอาการ คลื่นไส อาเจียนทองรวง 
  

ที่มา   ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/t6.htm 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ตานภัยหนาว ดวยภูมิปญญาไทย 

            ตามหลักทฤษฎีการแพทยแผนไทย คนเรามีธาตุ 4 เปนองคประกอบ ไดแก ดิน นํ้า ลม และไฟ 
การเจ็บปวยในแตละชวงฤดูกาลขึ้นกับการเสียสมดุลของธาตุน้ันๆ  การเจ็บปวยในฤดูหนาวมักเก่ียวของ
กับธาตุนํ้าในรางกาย  ทําใหมีเสมหะ  เจ็บคอ  แสบคอ  ดังน้ันในชวงฤดูหนาวทางแพทยแผนไทยจึงใช
ทฤษฎีเรื่องของอาหารปรับสมดุลของธาตุนํ้าได     
  โดยเฉพาะผูที่มีโรคประจําตัว เชน หอบหืด  มักถูกกระตุนใหแสดงอาการของโรคมากกวาในฤดู
อ่ืน ๆจึงควรปรับสมดุลของธาตุนํ้าโดยบริโภคอาหารรสเปรี้ยวและรสขม  มากกวารสอ่ืนๆ สรรพคุณของ
รสเปรี้ยวจะชวยในการขบัเสมหะ  สวนรสขมจะทําใหเจริญอาหาร  นอกจากนี้อาหารที่มีรสเผ็ดรอนจะ
ชวยใหรางกายอบอุน  กระตุนระบบไหลเวียนโลหิตชวยใหเสมหะถูกขับออกงายขึน้ เชน ขิง ขา พริก 
กระเพรา ตะไคร หัวหอม เปนตน 
            ในสวนของปญหาผิวแหงในชวงฤดูหนาวสามารถใชนํ้ามะพราวนํ้ามันงา นํ้ามัมะกอกทาผิว
เน่ืองจากเปนสารจากธรรมชาติอุดมดวยวิตามินอี  มีสารตานอนุมูลอิสระ กรณีผิวแหงมากๆ  แนะนํา
นํ้ามันมะกอกบริสุทธิ์จะชวยใหผิวชุมชื่นไดนาน  นํ้ามันมะพราวยังชวยลดการอักเสบของผิวหนังและ
ปองกันมะเร็งผิวหนังจากแสงแดด 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ภูมิปญญาและสมุนไพรของไทยมีคุณคาและประโยชนอยางมากหากรูหลัก       และ
เขาใจ พรอมนํามาใชอยางถูกวิธี  ก็สามารถสรางภูมิตานทานทุกฤดูอีกดวย 
 

นํ้าสมค้ันวันละแกว...หางไกลจากโรคนิ่ว 

นํ้าสมคั้น นอกจากจะมีวิตามินซีซ่ึงดีตอผิวพรรณแลว ยังมีผลดีตอสุขภาพอีกดวย โดยนักวิจัยได
เปดเผยวาการด่ืมนํ้าสมคั้นวันละแกว สามารถชวยปองกันการเกิดโรคนิ่วในไตไดประสิทธิภาพดีกวานํ้า
ผลไมที่มีรสเปรี้ยวอ่ืนๆ เชน นํ้ามะนาว  
ความเชื่อทีว่าการด่ืมนํ้าผลไมรสเปรี้ยวจากผลไมชนิดใดก็ตาม จะสามารถปองกันน่ิวในไตได เพราะมี
สารซิเตรตจากธรรมชาตทิีช่วยเพ่ิมปริมาณซิเตรต และลดความเปนกรดของปสสาวะจึงลดการเกิดน่ิวใน
ไตได แตงานวิจัยกลับพบวา แมวานํ้าผลไมที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายจะมีปริมาณซิเตรตที่ใกลเคียงกัน แตมี
นํ้าผลไมที่มีรสเปรี้ยวเพียงบางชนิดเทาน้ัน ที่อาจชวยลดความเสีย่งในการเกิดน่ิวในไตได 
          โรคน่ิวในไตมักเกิดจากจากท่ีปสสาวะมีความเขมขนมากจนตกตะกอนเปนนิ่ว มักเกิดที่บริเวณ
กรวยไต และเม่ือกอนนิ่วหลุดลงมาที่ทอไต ก็จะทําใหเกิดอาการปวดทองทันที หลายคนที่เคยเปนโรคนี้ 
ตองหันมากินยาพวกโพแทสเซียมซิเตรต เพ่ือชวยปองกันการเกิดใหมของกอนน่ิว แตผลขางเคยีงจาก
ยาก็อาจทําใหเกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารได บางคนจึงหันไปด่ืมนํ้าผลไมรสเปรี้ยวที่มี
สารซิเตรตจากธรรมชาติแทน เพ่ือปองกันไมใหกอนน่ิวเกิดซํ้าอีก  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การดูแลเรื่องอาหารการกิน และพฤติกรรมการใชชวีิต อาจชวยยบัยั้งการสะสมของ
ผลึกกอนนิ่วทีจ่ะเกิดขึ้นใหมได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือเอก  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   2 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4      เรียนรูเพื่อฝกทักษะการวายนํ้า  เวลา   1   ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 1.1 ลูกเสือเห็นความสําคัญของการวายน้าํเปน 
 1.2 ลูกเสือรูแหลงเรียนรูเพ่ือฝกวายน้ําอยางมีประสิทธภิาพและปลอดภัย 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 ความจําเปนของการวายนํ้าได 
 2.2 สถานที่บริการการฝกวายน้ําสําหรับเด็ก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู  
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ใบความรู  
  3.3 แหลงเรียนรูวายน้ําที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
  3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชมุกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความเสี่ยงสําหรับผูวายนํ้าไมเปน และความจําเปนของ 
   การฝกวายน้ํา 
  2) ผูกํากับลูกเสือสอบถามผูที่วายน้ําเปน วายน้ําไมเปน และผูที่กําลังฝกวายนํ้า 
  3) ผูกํากับลูกเสือลูกเสือใหความรูแกลูกเสือถึงเรื่องการวายนํ้าซ่ีงมีวธิีการวายหลายประการ  
   เชน วายน้ําแบบฟรีสไตล วายน้ําแบบกรรเชียง วายน้ําแบบผีเสื้อ และวายน้ําแบบกบ  
   ซ่ึงเปนวิธีการวายน้ําที่ชวยชีวติคนในสภาพของ “นํ้า” ที่มีความแตกตางกัน และเหมาะ 
   กับ สรีระของผูวายที่แตกตางกัน 
  4) ผูกํากับลูกเสือนําภาพสระวายน้ํามาตรฐานใหลูกเสือพิจารณา และอภิปรายถึง 
   ความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวก และมีครูที่มีความสามารถในการฝกสอน  
   มีระบบรักษาความปลอดภยัที่ดี และอ่ืนๆ 
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  5) ผูกํากับลูกเสือลูกเสือเชญิชวนใหลูกเสือสมัครเปนสมาชิกของสถานฝกวายน้าํที่มี 
   มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัในชีวติของตนเอง เชน สมาชิกวายน้ําของโรงเรียน เปนตน 
 4.4 ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สอบถามความเขาใจและการเห็นความสําคัญของการวายน้ํา 
 5.2 ตรวจสอบสถติิลูกเสือที่วายน้ําเปน วายน้ําไมเปน และสนใจเขารับการฝกวายนํ้า 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

 
เพลง 

นํ้าข้ึนใหรีบตัก 
      (ทํานองลาวแพนนอย) 

  จดจําคําโบราณวา  นํ้าขึ้นใหรีบตกั  ตองใสตุมไว 
เพราะเราจะไดใชเม่ือนํ้าลง  นํ้าลงจะขุนขมและแหงไปจนเราตักไมได 
เชนพวกเรานัน้ยังมีเวลา (ซํ้า)  ตองรีบศึกษากอนจะสายเกินไป 

ฯลฯ 
 

ใบความรู 
การวายนํ้าทาแบบตางๆ 

 
1. FREESTYLE ฟรีสไตล 
          คําวา "ฟรีสไตล "เปนคําที่เรียกกันติดปาก เพราะถาจะเรียกใหถูกตอง ทาน้ีมีชื่อวา " crawl 
stroke" (อานวา ครอลสโตรค) 
          ที่เรียกกันวา ฟรีสไตลก็เพราะคุณสามารถวายทาอะไรก็ไดที่คิดวาเรว็ที่สดุเพ่ือใหถึงขอบสระ
กอนคนอ่ืน โดยทาที่นิยมใชคือ crawl stroke ทําไมทาน้ีจึงมีความเร็วสูงที่สุดนะหรือ เปนเพราะทาน้ีเปน
ทาที่รางกายมีความเพรียวลูนํ้ามากกวาทาอ่ืน ๆ รวมทั้ง การเคลื่อนไหวเปนไปอยางตอเน่ือง ซ่ึงทานก็
สามารถจะวายไดอยางงายดาย และในกระบวนการสอนวายนํ้าก็จะสอนทาน้ีเปนทาแรก 

          การใชแขนทาฟรีสไตล (Freestyle Arm Action) 
          1. การวายน้ําทุกทายกเวนทากบ จะตองใชแขนและมือเปนตัวขับ เคลื่อนถึง 70 % หรือมากกวา 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ครอบครัวมีสุข 

นางสาวจุฑามาส  ชุมเมืองปก ผูแตง 
 

ณ สระวายนํ้าที่ทันสมัยแหงหน่ึงมีคนมาใชบริการจํานวนมากทั้งเด็กและผูใหญ เพราะสระวายน้ํา
แหงน้ีมีความเปนมาตรฐานสากล  มีระบบนํ้าที่ถูกสุขลักษณะ มีผูดูแลความปลอดภัยและมีครูสอนวายนํ้า
ประจําคอยใหบริการวิธีการวายอยางถูกตอง  คุณพอคุณแมนําทองทิวมาที่สระวายนํ้าแหงน้ีตามความ
ตองการของลูกชายที่ตองการวายนํ้าเปน  ทองทิวเรียนรูมาวาการวายนํ้าเปนการออกกําลังกาย  
โดยเฉพาะการวายนํ้าเพ่ือสุขภาพจะชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง กระชับกลามเน้ือ ชวยใหจิตใจ
ผอนคลาย  เม่ือมาถึงสระวายนํ้าครูอาทิตย ครูสอนวายนํ้าบอกวา ถาจะใหไดประโยชนสูงสุดควรวายนํ้า
สัปดาหละ 3 คร้ัง ๆละประมาณครึ่งชั่วโมง โดยเฉพาะทาฟรีสไตลจะชวยใหหัวใจสูบฉีดโลหิต  ทา
กรรเชียงชวยเผาผลาญแคลอรี่ และถาจะใหเกิดความคิดสรางสรรคตองวายน้ําทาผีเสื้อ 

ขณะท่ีครูอาทิตยคุยกับทองทิว คุณพอคุณแมไดยินแลวจึงตัดสินใจวายนํ้าพรอมกับทองทิวดวย  
มาถึงวันนี้ทั้งสาม พอ แม ลูก จึงออกกําลังกายดวยการวายนํ้าดวยกันเสมอ รางกายก็แข็งแรง จิตใจก็
ผองใส ใคร ๆ มักเรียกครอบครัวน้ีวา “ครอบครัวมีสุข” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จิตใจที่ผองใสอยูในรางการที่แข็งแรง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือเอก  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   2 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  5 การออกกําลังกาย          เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือเห็นคณุคาของการออกกําลังกาย 
 
2. เน้ือหา 
 ประโยชนของการออกกําลังกาย ในชีวติประจําวัน 
 
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) มอบหมายใหลูกเสือแตละหมูทําการสืบเสาะวิถีชวีติของคนในชุมชน ที่อยูใน 
      วัยเดียวกัน 2 คน คนหนึ่งมีสุขภาพดี อีกคนสุขภาพไมดี  โดยสัมภาษณวาทั้งสองคน 
    มีวิถีชวีิตการออกกําลังกายอยางไร จึงมีสุขภาพตางกัน  
  2) ลูกเสือแตละหมูรายงาน  
  3) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายประเด็น “ การออกกําลงักายมีความสําคัญตอสุขภาพของ 
    ลูกเสืออยางไร” และสรุป 
  4) หมูลูกเสือรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน และเลือกวธิีการออกกําลังกายที่เหมาะสม สามารถทํา 
    ไดอยางสมํ่าเสมอและปลอดภัย 
  5)  ลูกเสือบันทึกความกาวหนาของการออกกําลังกายเปนระยะ หรือสะสมไวอยางตอเน่ือง 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต  ความรับผิดชอบและสมรรถนะในการทํางาน 
 5.2  ติดตามผลการพัฒนาตนเองเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
 เพลง 

กายบริหาร 

  ชูมือขึ้นแลวหมุนๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา )ซํ้า(  
   ควงแขนขึ้นและลง  พับแขนมือแตะไหล 
   กางแขนขึ้นและลง  ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตวั  
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ข่ีจักรยาน... ไดมากกวาที่คิด 

ผูที่เริ่มสนใจจกัรยานอาจไมรูวา ผลดีที่ไดจากการขี่จักรยานนั้นมีมากมายกวาที่คิด ไมเพียงแต
สนุกและไดออกกําลัง แตยังพัวพันไปถึงวิธีการดํารงชวีิต แทรกซึมเขาไปยังวธิีคิดในทุกเร่ืองโดยไมรูตัว 
 เราจะไดอะไรบาง จากการขี่จักรยาน  

1. เริ่มตั้งแตจะเลือกซ้ือจักรยาน ควรหาความรูและวิธใีชและบํารุงรักษาจักรยานใหเกิดประโยชน
สูงสุด ขนาดจักรยานตองพอดีกับชวงขาและลําตัวจะชวยใหคนขี่เคลือ่นไหวไดอยางสะดวกสบาย ผลที่ได
ก็คือจะมีลักษณะทาทางและรูปรางเปนปกติ มีบุคลิกภาพดีไมปวดเม่ือยหรือบาดเจ็บเม่ือขี่ไปไกล ๆ หรือ
ขี่เปนเวลานาน 

2. การขี่จักรยานอยางสมํ่าเสมอ ถูกหลักเกณฑและกินอาหารถูกหลักโภชนาการ ทําใหได
สุขภาพที่ดีขึ้น เพราะเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบกิ ชวยใหรางกายแข็งแรง ระบบหัวใจและหลอด
เลือดทํางานไดดีขึ้น  

3. ชวยลดน้ําหนักในคนอวนได เพราะชวยเผาผลาญไขมันไดอยางดี (ใชพลังงาน 600-700 
แคลอรี่ ตอการขี่ 1 ชั่วโมง เทียบเทากับพลังงานจากขาวมันไก 1 จาน)  

4.ชวยใหขอเขาและขอเทาแข็งแรง โดยเฉพาะในคนอวนทีต่องรับนํ้าหนักตัวมาก ๆ  
5. ชวยลดความหงุดหงิดอึดอัดที่เกิดจากชีวติประจําวนัอันเครงเครียดเพราะเม่ือออกกําลัง

รางกายจะหลั่งสารแหงความสุขหรือเอนโดรฟน (endorphine) ซ่ึงเปนตัวขจัดความหงุดหงิด เลือดที่สูบ
ฉีดดียังชวยใหสมองปลอดโปรงมีความสุขมากขึ้น 
 6. การขี่เปนกลุมชวยใหเขาใจการทํางานเปนทีมหากขาดสิ่งน้ีก็จะเกิดไดทั้งอุบัติเหตุและสังคม
ไมยอมรับ รวมไปถึงไดฝกฝนการตัดสินใจและกลาตัดสินใจมากขึ้นจากการทํางานรวมกับคนอ่ืน และฝก
ความใจเย็นรูวาจังหวะไหนควรเรงหรือผอนฝเทา 
 7. การขี่จักรยานรวมกันทั้งครอบครัวชวยใหสมาชิกในครอบครัวรักกันมากขึ้นเพราะสนใจ 
สิ่งเดียวกันและไดแลกเปลี่ยนความคิด ไดใกลชิดกันมากกวาแตกอน  
 จักรยานอาจจะมีราคาแพง แตเปนการลงทุนที่คุมคา เพราะไดใชมันจนคุม เวนแตจะซื้อมันโดยที่
ไมหาขอมูล ไดจักรยานผิดขนาดไมสนใจศึกษาวิธใีช และไมบํารุงรักษา  ซ่ึงทําใหมีมุมมองตอจักรยาน
แตกตางออกไป 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   2 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่   6 รูเทาทันสื่อโฆษณา    เวลา  1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 สามารถวิเคราะหผลเสียผลกระทบของการโฆษณาชวนเชื่อได 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 ประโยชนของสื่อโฆษณา 
 2.2 ผลกระทบของการไมรูเทาทันสื่อโฆษณา 
 2.3 ประโยชนของการรูเทาทันสื่อโฆษณา 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1  เกม 

3.2  ใบความรู 
3.3  เรื่องที่เปนประโยชน 

 
4.กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  มอบหมายใหแตละหมูศึกษาโฆษณาสินคาทางโทรทัศน  หมูละ 1 ชนิดที่ไมซํ้ากัน และ 
    นํามาแสดงบทบาทสมมตเิลียนแบบการโฆษณาสินคาชิ้นน้ัน  หมูละไมเกิน 5 นาที 
    -  โฆษณาน้ําอัดลม 
    -  โฆษณาบะหม่ีสําเร็จรูป 
    -  โฆษณาขนมขบเคี้ยว 
    -  โฆษณาลูกอม 
    สมาชิกน่ังชมเหมือนนั่งดูโฆษณาทางโทรทัศน 
  2) เม่ือจบการแสดงบทบาทนักโฆษณาแลวใหลูกเสือคิดอภิปรายตามขอคาํถามตอไปน้ี  
    โดยผูกํากับลกูเสือสามารถเพิ่มเติมสอดแทรกระหวางการอภิปราย 
    -  ใครเปนผูสรางสื่อโฆษณา 
    -  สรางเพ่ือวัตถุประสงคอะไร 
    -  ใชเทคนิคอะไรดึงดูดใจผูชม 
    -  การโฆษณานั้นแฝงแนวคิดหรือคานิยมอะไรบาง 
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    -  มีผลอยางไรกับผูชม 
    -  วิเคราะหสนิคาชิ้นนั้นแลวมีประโยชนและโทษอะไรบาง 
    -  ถาจะซ้ือมารับประทานจะคุมกับราคาหรือไม 
    -  สรุปวาลูกเสือจะตัดสินใจซื้อหรือไมซ้ือ  เพราะเหตุใด 
  3) ผูกํากับลูกเสอืแสดงความคิดเห็น 
    - หากลูกเสือไมรูเทาทันสื่อโฆษณาจะเกิดผลกระทบอยางไรบาง? 
    - หากรูเทาทนัจะเกิดประโยชนตอเราอยางไรบาง 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเรื่องที่เปนประโยชน    
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต และศึกษาความคิดริเริ่มสรางสรรคของลูกเสือในการแสดงบทบาทสมมติ การส่ือ 
  มารยาท ทาทาง และเนื้อหา 
 5.2  สังเกตและตรวจสอบความรูความเขาใจ  ความคดิเห็นและเจตคต ิ
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค และตระหนกัรูถึงการโฆษณาที่เกินจรงิ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
 

เกม 
วิ่งเปยววงกลม 

 
วิธีเลน 
 เขียนวงกลมใหใหญและลากเสนผาศูนยกลางใหเลยออกนอกวง แบงผูเลนออกเปน  2 พวก
เทาๆ กัน ใหยืนรอบวงกลมพวกละครึง่วง หันหนาออกนอกวงกลม เริ่มเลนโดยใหผูเลนคนแรกซึ่งอยูที่
เสนของแตละหมูออกวิ่งไปรอบๆ วงกลม ใหหันดานซายใหวงกลม มือถือผา เม่ือครบรอบใหสงผาใหคน
ที่ 2 ซ่ึงจะตองทําเชนเดียวกัน   คือ วิ่งรอบวงแลวสงใหคนที่ 3 ในขณะที่วิ่งทุกคนตองอยูประจําที่ของตน 
การตัดสิน   ฝายใดวิ่งครบทุกคนกอนเปนผูชนะ 
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ใบความรู   
รูเทาทันสื่อ 

 
ประเภทของสื่อ 

สื่อมีหลายประเภท ไดแกสื่อมวลชน  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน  ภาพยนตร   /สื่อ
พ้ืนบาน เชน  ลิเก  หมอลํา   /สื่อเฉพาะกิจ  เชน  โปสเตอร  แผนพับ  ที่ใชรณรงคเฉพาะเรื่อง   /ส่ือ
สมัยใหม เชน อินเตอรเน็ต 

 

ความสําคัญของสื่อ   
สื่อ  )โดยเฉพาะสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม  ( สามารถเขาถึงคนทุกเพศ ทุกวัยไดอยางรวดเร็วและ

ครอบคลุมจึงมีอิทธิพลอยางมากตอการบมเพราะความคิด ความเชื่อ เจตคติ คานิยม พฤติกรรม  และ
การดํารงชีวิตของคนในสังคม  รวมทั้งมีบทบาทสูงในการกําหนดทิศทางของสังคมดวย 
 
ทําไมตองรูเทาทันสื่อ   
 1. คนสวนมากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะเนือ้หาสาระ
ที่มากับสื่ออยางมีเหตุผล   
 2. ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาและเบื้องหลังของสื่อจึงยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอ   
โดยไมมีขอสงสัย และคิดเองวาสิ่งที่สื่อเสนอนั้นถูกตองเหมาะสม   
 3. คนจํานวนมากตองตกเปนเหยื่อของการโฆษณาสินคาที่เปนผลเสียตอสุขภาพ สินคาฟุมเฟอย
สินคาราคาแพงที่ไมคุมคากับเงินที่เสียไป และสินคาที่ไมมีความจําเปนตองใชแตซ้ือเพราะหลงเชื่อคํา
โฆษณา 
 
ผลกระทบจากการไมรูเทาทันส่ือ  
 โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อที่จงใจนําเสนอเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ 
 1. ผลตอความคิดและพฤติกรรม 
 สื่อโป เชนการตูนโป วีซีดี ที่นําเสนอคานิยมและความรูเร่ืองเพศที่ไมถูกตอง ผิดธรรมชาติ ผิด
ศีลธรรม  สื่อความรุนแรง เชน การตูน ภาพยนตร เกม ที่นําเสนอภาพความโหดรายทารุณ  การไลลาดวย
อาวุธนาๆชนิด  การทํารายรางกาย  การแขงขันที่ตึงเครียด /ตื่นเตน/ เราใจตลอดเวลา ฯลฯ  
 เม่ือเสพสื่อประเภทนี้นาน ๆ จะทําใหเกิดความชินชารูสึกวาความรุนแรงเปนเรื่องปกติไมผิดจึง
ไมยับยั้งชั่งใจ ไมควบคุมตนเอง และเลียนแบบในการใชความรุนแรงโดยไมรูตัว 
 2. ผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งทางดานรางกายจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  เชน 
 สินคาบางอยางมีผลเสียตอสุขภาพ  สินคาฟุมเฟอย/ราคาแพงใชไมคุมคาเงินที่เสียไป บางครั้งซ้ือ
ตามคําโฆษณาทั้งที่ไมมีความจําเปนตองใชสินคาแบรนดเนมที่จูงใจใหสรางภาพลักษณหรือคุณคาจากวัตถุ
นิยม เกิดความรูสึกวาตนไมทันสมัย เชย ตกยุค ถาไมใชสินคาน้ัน ๆ เปนตน 
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 ประโยชนของการรูเทาทันสื่อโฆษณา 
 ความสามารถในการรูเทาทนัสื่อจะชวยใหรูจักเลือกรับตอบสนองและใชประโยชนจากสื่อที่ดีเทาน้ัน
และยังสามารถในการวเิคราะหแยกแยะเนือ้หาสาระท่ีมากับสื่ออยางมีเหตุผล และหาคําตอบในเร่ืองเบื้องหลัง
ของสื่อวา ใครสรางสื่อ  
   สรางขึน้เพ่ือตองการอะไร  
   ใครเปนเปาหมาย  
   มีเทคนิคดึงดูดใจอยางไร  
   แฝงแนวคิดหรือคานิยมอะไรบาง  
   มีผลอยางไรกับผูรับสื่อหรอืกลุมเปาหมาย   
   วิเคราะหสินคาตามความเปนจริงวามีประโยชนและโทษอะไรบาง 
   คุมราคาไหมและสุดทายจะตัดสินใจอยางไร 
 รวมทั้งไมตกเปนเหยื่อของการโฆษณาสินคาที่เปนผลเสียตอสุขภาพ  สินคาฟุมเฟอยราคาแพงใชไม
คุมคาเงินที่เสียไป หรือบางคร้ังซื้อตามคําโฆษณาทั้งที่ไมมีความจําเปนตองใชเลย  เปนตน 
 
ตัวอยาง  ลูกอมและบะหม่ีสําเร็จรูป 

ลูกอม  ซ่ึงในความเปนจริงคือน้ําตาลที่แตงเติมรสชาติตาง ๆ  มีมูลคาการตลาดถึงสี่พันหารอย
ลานบาทตอป เจาของผลิตภัณฑจึงใหความสําคัญในการออกภาพยนตโฆษณาอยางตอเน่ือง เพ่ือสราง
การจดจําและตอกย้ําแบรนดของสินคาตอผูบริโภคอยางตอเน่ือง 
  
 บะหม่ีสําเร็จรูป ในความจริงคือแปงแตงเติมรสชาติผสมผงชูรสเทาน้ัน  มีมูลคาการตลาด
ประมาณ 5) พันลานบาทตอปเชนกัน มีจุดขายที่ความอรอยและสะดวกบวกกับรสชาติที่หลากหลาย
เจาของผลิตภัณฑก็ทําโฆษณาอยางตอเน่ืองเชนกัน  เพ่ือสรางการจดจําและตอกย้ําแบรนดโดยใชดารา
ยอดนิยมเปนผูนําเสนอ  สรางภาพทางคุณคาและรสชาติที่หลากหลาย  มีการทําโปรโมชั่นหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือกระตุนยอดขาย  เชน  สงซองชิงโชค  แจกทองตามบานและรานคาที่สุมเจอวามีสินคาของ
ตนเองอยู  เปนตน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
แปลกแตจรงิ "ไกไมมีหัว มีชีวิตอยูได"  

 
 เรื่องนี้เกิดขึ้นเม่ือวันที่ 10 กันยายน 1945 ในเมืองฟรุตตา รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีไกหนุมอวนทวนตัวหน่ึงถกูตัดหัวทิ้งแตยังมีชีวิตรอดอยางไมนาเชื่อ เพราะขวานฟนไมถูกหลอดเลือด
ใหญชวงคอ และยังเหลือเน้ือเยื่อสมองที่เชื่อมตอกับคอมากพอที่จะทําใหมันรอดชีวิต หรือกระทัง่
เจริญเติบโตตอไปได 
 เจาไกมหัศจรรยตัวน้ีมีชื่อวา "ไมค"มันมีชื่อเสียงโดงดังและเดินทางไปโชวตัวทั่วประเทศ รวมทั้ง
ไดลงนิตยสารไทมและไลฟดวย  
 ชายผูเปนเจาของ “ไมค” ไกไมมีหัวตัวน้ี ถือโอกาสเก็บคาเขาชมครัง้ละ 25 เซนต ขณะที่เขาพา
มันตระเวนออกแสดงทั่วประเทศ ชวงเวลาที่โดงดังที่สุดของเจาไมค มันทําเงินได4,500– 10,000ดอลลาร
ตอเดือน ผูคนแหกันเลียนแบบตัดหัวไก แตไมมีไกเคราะหรายตัวไหนมีชีวิตไดเกิน 1 – 2 วัน 
 ไมคไดรับนํ้าและอาหารโดยใชที่หยอดตาหยอดเขาหลอดอาหาร หลังจากไมมีหัว 2 ป มันมี
นํ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 กิโลกรัม และใชชวีิตอยางมีความสุขไปกบัการใชคอของตัวเองไซขน และ
ทําทาจิกหาของกิน จนพูดไดวา“มันเปนไกอวนที่ไมรูวาตัวเองไมมีหัว” 
 คืนวันหนึ่ง ก็เกิดเร่ืองนาเศราขึ้นเจาไมคเกิดอาการสําลักและขาดอากาศหายใจ จนตายในทีสุ่ด  
 ทุกวันนี้รูปหลอของไมคยังปรากฎใหเห็นอยูในรัฐโคโลราโด และนับตั้งแตป 1999 เปนตนมา 
ทุกๆ เดือนพฤษภาคม เมืองฟรุตตาไดจัดงานรําลึกใหกับ "ไมค ไกผูไรหัว" 
 ขอมูลเพ่ิมเตมิ : กลาวกันวา สาเหตุที่ไมคถูกตัดหัว เพราะเจาของตองการฆาเพ่ือนําไป
ทําอาหารในวนัขอบคุณพระเจา แตเม่ือหัวถูกตัดกระเด็นออกไปแลว เจาไมคกลับวิง่หนีหายไปหาไมเจอ 
เจาของจึงตองนําไกตัวอ่ืนมาฆาไปทําอาหารแทน และเชาวันตอมาเขาก็ตองตกใจเม่ือเห็นไกที่ถูกตัดหัว
ออกแลว ยังเดินคุยเขี่ยหากินอยูบริเวณบานพรอมกับไกตัวอ่ืนๆ โดยใชคอกุดๆ ของมันพยายามทําทา
จิกกินอาหาร 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ในโลกปจจุบันมีเรื่องที่นาสนใจอีกมากมาย เราตองรับรูอยางมีวิจารญาณ 

 
ที่มา หนังสือลบเหลี่ยมไอนสไตน  : www.indepencil.com 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   2 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่   7 รูทันปองกันได    เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 รูเทาทันการกระทําที่เปนการลวงละเมิดทางเพศ  มีแนวทางในการปองกันและหาทางออก 
เม่ือเผชิญเหตกุารณ 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลวงละเมิดทางเพศ 
 2.2 หาทางออกและหาแนวทางการปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศไดอยางเหมาะสม 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 บัตรคํา 
  3.3 ใบความรู 
  3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาเร่ืองขาวที่เก่ียวกับการลวงละเมิดทางเพศ และใหความรู 
    ความเขาใจใน เรื่อง ความหมายและประเภทของการลวงละเมิดทางเพศ (ดูใบความรู) 
  2) แจกบัตรคําใหหมูลูกเสือ หมูละ 1 ชุด (มี 4 ใบ) ใหรวมกันวิเคราะหขอความในบตัรคํา 
    ทีละใบวาเปนการลวงละเมิดทางเพศหรอืไม เพราะอะไร และสงตวัแทนนําเสนอใน 
    กองลูกเสือ 
  3) รวมกอง สุมใหตัวแทนหมูลกูเสือนําเสนอผลการวิเคราะหบัตรคําทีละใบทีไ่มซํ้ากัน  
    ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปรายใหลูกเสือหมูอ่ืนเพ่ิมเติมและสรุปจนครบขอความในบตัรคําทุกใบ 
  4) ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุป และชวยเพ่ิมเติม ในประเด็นตอไปน้ีทีละประเด็น 
    1)  ผลกระทบตอผูถูกกระทาํ  มีอะไรบาง 
    2)  เม่ือตองเผชิญเหตุการณ ผูถูกกระทาํควรหาทางออกอยางไร 
    3)  แนวทางปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ มีอะไรบาง 
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  4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค และตระหนกัรูถึงภัยทางเพศใกลตวั 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 
เพลง 

ตัวฉัน 
   ทํานอง: จับมือลูกเสือ 

 
    รางกาย มือไมของฉัน 
    เปนสิ่งสําคัญ พอแมใหมา 
    แกมปาก จมูก หู ตา (ซํ้า) 
    ไหลหัว แขนขา ลวนเปนของฉัน 
    ฉันรัก ทั้งหวง และหวง 
    อยามา ลุลวง ละเมิดตอกัน 
    ทุกสวน ลวนสําคัญ 
    เราเปนเพ่ือนกัน รักกันตองจริงใจ (ซํ้า) 
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บัตรคํา 

 
บัตรคําหมูที่ 1 และ 2 

 
วิพากษวิจารณรูปราง หนาตา  
ที่สอไปในทางลามก 

ยืน เดิน นั่ง ใกลชิดเกิดจําเปน 

ลวงเกินดวยสายตา แอบดูตามหองน้ํา ถ้ํามอง 

 
 

บัตรคําหมูที่ 3 และ 4 
 

ตามตือ้ เกี้ยวพาราสี ทั้งที่รูวาไมชอบ จองมองอยางเจาชู กรุมกริ่ม 

สงจดหมาย ขอความที่สอในทางลามก ผิวปากแซว ยักคิ้วหล่ิวตา สงจูบ 

 
 

บัตรคําหมูที่ 5 และ 6 
 

ใชคําพูดหยาบคายทางโทรศัพท 
เพื่อกระตุนอารมณเพศ 

แอบถายคลิปใตกระโปรงผูหญิง 

การโชวอวัยวะเพศ เอาอวัยวะเพศถูไถรางกายผูหญิง 

บนรถเมลตอนรถแนน ๆ 
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ใบความรู  
การลวงละเมิดทางเพศ 

 
  การลวงละเมิดทางเพศ จัดเปนความรุนแรงทางสังคมชนิดหน่ึง หมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ืนในเรื่องเพศ ไมวาจะเปนการละเมิดทางคําพูด สายตาทาทาง หรือการกระทํา เปนเหตุให
ผูถูกกระทําไดรับผลกระทบ ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ สังคม หรือหลายดานรวมกัน 
  
ประเภทของการลวงละเมิดทางเพศจึงแบงออกตามพฤติกรรมของผูกระทํา ไดแก 
 1) การลวงละเมิดดวยคําพูด เชน พูดจาแทะโลมหรือหยอกลอในเรื่องเพศ การใชคําหยาบคายทาง
โทรศัพทเพ่ือกระตุนอารมณเพศของตน ฯลฯ 
 2) การลวงละเมิดทางการกระทําที่ไมมีการถูกเน้ือตองตวั เชน การลวงเกินดวยสายตาทาทาง การ
แอบถายคลิปวิดีโอใตกระโปรงผูหญิง  การโชวอวัยวะเพศ ฯลฯ 
 3) การลวงละเมิดทางการกระทําที่มีการถูกเน้ือตองตวั เชน เบียด ลูบ คลํา จับ กอด จูบ ขมขืน ฯลฯ 
ผลกระทบตอผูถูกกระทํา 
 ดานจิตใจ : กลัว กังวล โกรธ อับอาย สูญเสียความมั่นใจ เสียสมาธิในการปฏิบัติหนาที่ประจําวนั 
บางคนคิดมากรูสึกตนเองหมดคุณคาถึงกับคิดส้ันอยากฆาตวัตาย 
 ดานรางกาย : อาจไดรับบาดเจ็บจากการกระทํารุนแรง ในกรณีถูกขมขืนอาจตั้งครรภ หรือติด
เชื้อโรคตามมาได 
 
การหาทางออก 
 เม่ือรูสึกไมชอบมาพากล ใหพยายามรีบออกจากเหตุการณทันที และขอความชวยเหลือจากครู 
ผูปกครอง เจาหนาที่ตํารวจ หรือบุคคลที่ไววางใจ  และตองดําเนินการใหม่ันใจวาจะไมเกิดเหตุการณ
เชนเดียวกันอีกในภายหลัง  
แนวทางปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ 
 1) ตองมีจิตสํานึกที่จะปกปองสิทธิในรางกายตนเอง ระมัดระวังตวัเสมอ ไมประมาท 
 2)  หลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยง เชน เดินลําพังในที่เปลี่ยว แตงกายลอแหลมซึ่งอาจเปนการยั่วยุ
อารมณเพศของผูกระทําโดยไมรูตัว 
 3) เชื่อความรูสึกตนเอง เม่ือรูสึกไมชอบมาพากลใหรีบออกจากเหตุการณ หาที่ปลอดภัยไวกอน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ลูกกวางกับทะเล 

 
 กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว มีลูกกวางตัวหนึ่งมีตาขางเดียว มันรูตัวดีวาไมสามารถระวังภัยได
ตลอดเวลา เพราะถามีภัยมาทางดานตาขางที่บอด มันก็จะไมรูตัวเพราะมองไมเห็นลูกกวางตาเดียวจึง
เดินไปที่ทะเล เเละหันตาขางที่บอดไปทางทะเลเพื่อที่ตาขางดีจะไดหันไปทางชายปา หากมีภัยมามันก็
จะมองเห็นเเละหลบหนีไดทัน 
 ขณะน้ันมีเรือเล็กๆ ลําหน่ึงเเลนมาใกล ชายฝง เม่ือเห็นลูกกวางจึงเอาปนยิงใสหลายนัด จนลูก
กวาง ขาดใจตาย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา บางครัง้ภัยอัตรายก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดไมถึง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 
หนวยที่   2 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่   8 ความปลอดภัย          เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 บอกวิธีใช การดูแลรักษา และการระวงัอันตรายจากตะเกียง และเตาสมัยใหมได 
 1.2 ใชเคร่ืองใชไฟฟาในชวีติประจําวันไดถูกตองตามหลักความปลอดภัย 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 วิธีใชและวิธบีํารุงรักษาตะเกียงเจาพายุ 
 2.2 วิธีใชและวิธบีํารุงรักษา เตาฟูและเตาแกส 
 2.3 การใชเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนทีป่ลอดภ้ัย เชน พัดลม เตารีด เตาไฟฟา ตูเย็น วทิยุ  
      โทรทัศน เคร่ืองดักจับยุงไฟฟา เคร่ืองทํานํ้าอุน ฯลฯ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ตะเกียงเจาพายุ ไฟฉาย ตะเกียงตั้งโตะ 
  3.3 เตาฟู เตาแกส เตาไฟฟา เตาไมโครเวฟ 
  3.4 เคร่ืองดักจับยุงไฟฟา 
  3.5 ฐานสาธิตการใชและการบํารุงรักษาตะเกียง เตา และเครื่องใชไฟฟาตางๆ 

 3.6 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงสถานการณที่เกิดจากการใชอุปกรณเคร่ืองใชที่ไมถูกตอง  
    เชน เตาไฟฟา ไมโครเวฟ กานํ้าไฟฟา เตาแกส 
  2) ผูกํากับลูกเสอืซักถามลูกเสือ “เคยไดยนิขาวเหตุการณอะไรบางที่เปนความเสียหาย 
    ที่เกิดจากการใชอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน “ใหมาเลาใหกองฟง”  
  3) ผูกํากับลูกเสอืใหเรียนรูจากฐานสาธติดังน้ี 
    ฐานที่ 1 วิธีใชและบํารุงรักษาตะเกียงเจาพายุ 
    ฐานที่ 2 วิธีใช และบํารุงรักษา เคร่ืองใชไฟฟา ประเภทเตาไฟฟา เตาไมโครเวฟ 
    ฐานที่ 3 เคร่ืองหมาย มาตรฐาน การรับรองผลิตภัณฑ 
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    ฐานที่ 4 สาเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาอยางฉับพลัน 
  4) ผูกํากับลูกเสือรวมกองแลวรวมกันสรุปความรูที่ไดรับมอบหมายใหไปสํารวจเครื่องใช 
ในบานของตนเองแลวแกไข ปรับปรุงใหปลอดภัย 
  4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความสนใจใฝรูในการเรียนรูตามฐาน 
  5.2 สอบถามทัศนคติหรือความคิดเห็นตอการใชเคร่ืองใชในครวัเรือน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
 
เพลง 

กาตมนํ้า 
 

ฉันเปนกาตมนํ้านอยอวนมอตอ 
น่ีคือหูของฉัน  น่ันคือพวยกางอ 
ยาเม่ือนํ้ากําลังเดือด ฉันรองฮอ 
ยกฉันลง  แลวชงฉันนอ 

 
 

กองไฟใสสวาง 
 

กองไฟใสสวางอยาอยูหางเชิญมาใกลๆ 
เชิญมาใกลแสงสดใสๆ 
รองรํากันไปใหสุขสําราญ 
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ใบงาน 
การดูแลอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

 

 
 
การดูแลอุปกรณเครื่องใชไฟฟา )การไฟฟาสวนภูมิภาค(  
          แนนอนวาเคร่ืองใชไฟฟาเปนสิง่จําเปนสําหรับทุกบาน การใชอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา จึงควรใช
อยางทนุถนอมและหมั่นดูแลรักษาใหใชงานไดดี เพ่ือยืดอายุการใชงานเคร่ืองใชไฟฟาของคุณใหนานขึ้น 
วันนี้เราจึงมีขอมูลดี ๆ ในการดูแลรักษาอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค มาฝากกัน 
ลองทําตามคาํแนะนําเหลาน้ีดู เคร่ืองใชไฟฟาของคุณจะไดใชไดอีกนาน ๆ นะคะ 
 
 ไฟฟาสองสวาง 
             * ควรปดไฟทกุคร้ังเม่ือไมมีคนอยูในหอง 
             * เลือกใชหลอดไฟที่มีกําลังวัตตเหมาะสมกับการใชงาน 
             * สําหรับบริเวณที่ตองการความสวางมาก ภายในอาคารควรเลือกใชหลอดฟลูออเรสเซนต 
สวนภายนอกอาคารควรเลอืกใชหลอดไอโซเดียม และหลอดไอปรอท 
             * ควรใชฝาครอบดวงโคมแบบใสหากไมมีปญหาเรื่องแสงจา และหม่ันทําความสะอาดอยู
เสมอ 
             * พิจารณาใชโคมไฟตั้งโตะสําหรับงานทีต่องการแสงสวางจุดเดียว ทีวี วทิยุ ปดเคร่ืองทุก
คร้ังเม่ือไมไดดู 
             * ควรถอดปลัก๊เม่ือไมใชเปนเวลานาน 

             * ควรเลือกใชโคมไฟแบบสะทอนแสงแทนแบบเดิมที่ใชพลาสติกปด             
  * ควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตหรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต แทนหลอดไส ซ่ึงมี 
คําแนะนําในการใชดังน้ี 
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             * หลอดฟลูออเรสเซนตแบบผอม ขนาด 18 วัตต และ 36 วัตต มีความสวางเทากับ หลอด 
20 วัตต และ 40 วัตตแตประหยัดไฟกวา และสามารถใชแทนกันได โดยไมตองเปลีย่นบัลลาสตและ
สตารทเตอร 
             * หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตมี 2 ชนิด คือ ชนิดมีบัลลาสตภายใน สามารถใชแทน
หลอดกลมแบบเกลียวได สวนหลอดที่มีบลัลาสตภายนอก จะมีขาเสียบเพ่ือตอกับตัวบัลลาสตทีอ่ยู
ภายนอก 
 
พัดลม 
            * เปดความเร็วลมพอควร 
            * เปดเฉพาะเวลาใชงาน 
            * ควรเปดหนาตางใชลมธรรมชาติแทนถาทําได 
 

 
 
เตารีด 
          เตารีดเปนเคร่ืองใชไฟฟาประเภทใหความรอน ซ่ึงในการรีดแตละครั้งจะกินไฟมาก ดังน้ันจึงควรรูจัด
วิธีใชอยางประหยัดและปลอดภัย ดังน้ี 
            * กอนอ่ืนควรตรวจสอบดูวาเตารีดอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานหรือไม เชน สาย ตวัเคร่ือง เปนตน 
            * ตัง้ปุมปรับความรอนใหเหมาะสมกับชนิดของผา 
            * อยาพรมน้ําจนเปยกแฉะ 
            * ดึงเตาเสียบออกกอนจะรีดเสร็จประมาณ 2-3 นาที แลวรดีตอไปจนเสร็จ 
            * ควรพรมน้ําพอสมควร 
            * ถอดปลั๊กออกเม่ือไมไดใช 
           * ควรรีดผาคราวละมากๆ ติดตอกันจนเสร็จ 
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 * ควรเริ่มรีดผาบาง ๆ กอน ขณะเตารีดยงัไมรอน 
          * ควรดึงปลั๊กออกกอนรีดเสร็จเพราะยังรอนอีกนาน 
          * ควรซักและตากผาโดยไมตองบิด จะทําใหรีดงายขึ้น 
  
เครื่องเปาผม 
          * เช็ดผมกอนใชเคร่ือง เพ่ือประหยัดเวลาและพลังงาน 
          * ควรขยี้และสางผมไปดวยขณะเปา 
  

เครื่องดูดฝุน             
 * ควรเอาฝุนในถุงทิ้งทุกคร้ังที่ใชแลวจะไดมีแรงดูดดี ไมเปลืองไฟ 

 

  
ตูเย็น ตูแช 
            * ตัง้อุณหภูมิใหพอเหมาะ 
            * ไมนําของรอนใสตูเย็น 
            * ปดประตูตูเย็นทันที หลังนําของเขาและออก 
            * ปดประตูตูเย็นใหสนิท 
            * หากยางขอบประตูร่ัวใหรีบแกไข 
            * เลอืกตูเย็นหรือตูแชชนิดมีประสิทธิภาพสูง 
            * ควรใชตูเย็นขนาดเหมาะกับครอบครัว 
            * ควรตั้งตูเย็นใหหางจากแหลงความรอน ใหหลังตูหางจากฝาเกิน 15 เซ็นติเมตร เพ่ือระบาย
ความรอนไดสะดวก ไมเปลืองไฟฟา 
            * ควรหม่ันทําความสะอาดแผงระบายความรอน 
            * ควรเก็บเฉพาะอาหารเทาที่จําเปน 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 49
 

การเลือกซื้อตูเย็นและตูแช มีคําแนะนําใหทานพิจารณากอนซื้อ ดังน้ี 
            * เลอืกขนาดใหพอเหมาะกับความตองการของครอบครัว 
            * ตูเย็นแบบประตเูดียวกินไฟนอยกวาแบบ 2 ประต ู
            * ควรวางตูเย็นใหอากาศถายเทไดสะดวก 
            * ตัง้สวิตชควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะกับจํานวนของที่ใส 
            * อยาเปดตูเย็นทิง้ไวนาน ๆ และอยานําของรอนมาแช 
            * หม่ันละลายน้ําแข็งเม่ือเห็นวานํ้าแข็งเกาะหนามาก 
 

หมอหุงขาวไฟฟา 
หากรูจักใชอยางถูกตอง จะสามารถประหยัดพลงังานไฟฟาไดมาก โดยมีขอแนะนําดังน้ี 
           * ควรหุงขาวใหพอดีกับจํานวนผูรับประทาน 
          * ควรถอดเตาเสียบออกเม่ือขาวสุกแลว 
          * อยาทําใหกนหมอตัวในเกิดรอยบุบ จะทําใหขาวสุกชา 
          * หม่ันตรวจบรเิวณแทนความรอนในหมอ อยาใหเม็ดขาวเกาะติด จะทาํใหขาวสุกชาและเปลืองไฟ 
          * ใชขนาดหมอหุงขาวที่เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
          * ควรดึงปลั๊กออกเม่ือขาวสุกพอแลว ปจจุบันหมอหุงขาวไฟฟามีใชกันมาก หมอตมนํ้า 

หมอตมกาแฟ            
 * ใสนํ้าใหมีปริมาณพอควร 
          * ควรปดฝาใหสนิทขณะตม 
          * ควรปดสวิตชทันทีเม่ือนํ้าเดือด 
  
เครื่องสูบนํ้า 
            * ควรติดตั้งอุปกรณอัตโนมัติควบคุมระดับนํ้าในถังและหมัน่ปรับตั้งใหถกูตองเสมอ 
            * ตดิตั้งทอนํ้าใหมีขนาดเหมาะสมกับขนาดปม 
            * ควรตรวจแกไขจุดร่ัวในระบบน้ํา 
            * ควรใชนํ้าอยางประหยัด 
            * ควรติดตั้งถังเก็บนํ้าในตําแหนงที่ไมสูงเกินไป 
 
          เคร่ืองสูบนํ้าเปนอุปกรณไฟฟาที่อํานวยความสะดวกอยางยิ่งซ่ึงใชมอเตอรไฟฟาในการสูบนํ้าไปยังถังเก็บ
หรือเพ่ือนําไปใชประโยชน ซ่ึงมีวิธีการใชอยางประหยัดดังน้ี 
            * ควรติดตั้งอุปกรณอัตโนมัติควบคุมระดับนํ้าในถังเก็บ และดูแลรักษาใหทํางานไดอยูเสมอ 
            * ตรวจสอบรอยรัว่ตามขอตอตาง ๆ หากพบควรรับซอมแซมแกไขโดยเร็ว 
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            * หากตัวถังเก็บนํ้าไมมีอุปกรณอัตโนมัติควบคุมระดับนํ้า ควรดูแลอยาใหนํ้าลนถัง 
            * เคร่ืองสูบนํ้าแบบใชสายพานตองตรวจสอบไมใหหยอนหรือตึงเกินไป 

 

 
 
 
เครื่องซักผา 
            * ควรใสผาแตพอเหมาะ ไมนอยเกินไป และไมมากจนเกินกําลังเคร่ือง 
            * ควรใชนํ้าเย็นซักผา สวนน้ํารอนใหใชเฉพาะกรณีรอยเปอนไขมันมาก 
 
วิธีใชเครื่องซักผาใหประหยัดไฟฟาควรปฏิบตัิดังน้ี 
            * ควรใสผาที่จะซกัตามคําแนะนําของแตละเครื่อง 
            * หากมีผาตองซัก 1-2 ชิ้น ควรซักดวยมือ 
            * หากมีแสงแดดไมควรใชเคร่ืองอบแหง ควรจะนําเสื้อผาที่ซักเสร็จมาตากแดด 
 
มอเตอรไฟฟา 
            * ควรตรวจสอบแกไข และอัดจารบีตามวาระ 
            * ปรับปรุงสายพานมอเตอร เชน ปรับความตึงสายพาน เปลี่ยนสายพานใหม 
            * พิจารณาเปลี่ยนระบบควบคมุความเร็วของมอเตอรเปนระบบอีเล็กทรอนิกส 
 
เตาอบ เตาไฟฟา ไมโครเวฟ 
          เคร่ืองใชไฟฟาประเภทน้ี ใชความรอนมาทําใหอาหารสุก หากใหความรอนสูญเสียไปโดยการใช
ไมถูกวิธี ทําใหอาหารสุกชาลง กินกระแสไฟเพ่ิมขึ้นจึงมีขอแนะนําการใชเคร่ืองใชไฟฟาประเภทน้ีอยาง
ประหยัดคือ 
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            * ควรเตรียมเครือ่งปรุงในการประกอบอาหารใหพรอมกอนใชเตา 
            * ควรใชภาชนะกนแบนและเปนโลหะจะทําใหรับความรอน จากเตาไดดี 
            * ในการหุงตมอาหารควรใสนํ้าใหพอดีกับจํานวนอาหาร 
            * ในระหวางอบอาหารอยาเปดตูอบบอย ๆ 
            * ถอดเตาเสียบทนัทีเม่ือปรุงอาหารเสร็จเรียบรอย 
            * ควรหรี่ไฟและปดฝาหมอในกรณีที่ตองเค่ียว 
            * ควรเตรียมเครือ่งปรุงใหพรอมกอนใชเตา 
            * ควรใชเตาชนิดมองไมเห็นขดลวดซึ่งไมเสยีความรอน สูญเปลามาก และปลอดภัยกวา 
            * ควรใชพาหนะกนแบนขนาดพื้นที่กนเหมาะกับพ้ืนที่หนาเตาและใชพาหนะท่ีมีเน้ือโลหะรับ
ความรอนไดดี หากเปนไปไดใหใชกับเตาไฟฟาซ่ึงมีขายทั่วไปอยูแลว 
           * ควรปดฝาภาชนะใหสนิทขณะตั้งเตา 
 
เครื่องทํานํ้าอุน 
วิธีการใชเครื่องทํานํ้าอุนใหประหยัดและปลอดภัย 
            * ปรับปุมความรอนใหเหมาะสมกับรางกาย 
            * ปดวาลวทันทีเม่ือไมใชงาน 
            * หากมีรอยร่ัวควรรีบทําการแกไขทันท ี
            * ตอสายลงดินในจุดที่จัดไวใหของเครื่องทํานํ้าอุน 
            * ปดสวิชตไฟฟาของเครื่องทํานํ้าอุนเม่ือไมใช 
            * ปฏิบัตติามคําแนะนําที่แนบมากับเครื่อง 
            * ใชเคร่ืองขนาดพอสมควร 
            * ปรับปรุงความรอนไมใหรอนเกินความจําเปน 
            * ปดกอกทุกคร้ังเม่ือไมใชงาน 
            * ในฤดูรอนไมจําเปนตองใชนํ้ารอน หรือนํ้าอุน 
            * ควรใชนํ้าอุนที่ไดความรอนจากแสงอาทิตย  
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เครื่องปรับอากาศ 
            * ปดเคร่ืองทุกคร้ังเม่ือไมอยู 
            * ปดประตูหนาตางและผามานกันความรอนจากภายนอก 
            * ตัง้อุณหภูมิไมควรต่ํากวา 26 องศาเซลเซียส 
            * ควรใชเคร่ืองขนาดเหมาะสมกับขนาดหอง 
            * ควรเลือกเคร่ืองปรับอากาศทีมี่ประสิทธิภาพสูง 
            * ควรติดตั้งเคร่ืองระดับสูงพอเหมาะ และใหอากาศรอนระบายออกดานหลังเคร่ืองไดสะดวก 
            * ควรบุผนังหอง และหลังคาดวยฉนวนกันความรอน 
            * ควรบํารุงรักษาเคร่ืองใหมีสภาพดีตลอดเวลา 
            * ควรหม่ันทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และแผงระบายความรอน 
            * ในฤดูหนาวขณะที่อากาศไมรอนมากเกินไป ไมควรเปดเคร่ืองปรับอากาศ 
            * ปดประตู หนาตางใหมิดชิดไมใหความเย็นรัว่ไหล 
            * พิจารณาติดตั้งบังแสงหรือกันแดด เพ่ือลดภาระการทํางานของเคร่ือง 
  
          การใชเครื่องปรับอากาศใหมีความเย็นที่สบายตอรางกาย จะประหยัดคาไฟฟาอยางไดผล  
ซึ่งควรปฏิบตัิดังน้ี 
            * ควรเลือกใชขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของหอง 
            * ควรใชผามานก้ันประตูหนาตาง เพ่ือปองกันความรอนจากภายนอก 
            * ตัง้ปุมปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมตอรางกาย )ประมาณ 26 องศาเซลเซียส( 
            * หม่ันทําความสะอาดแผนกรองอากาศ 
            * ปฏิบัตติามคําแนะนําที่แนบมากับเครื่องปรับอากาศ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
การฝกตนใหเปนสุข 

 
 1. ฝกมองตนเองใหเล็กเขาไว หมายความวาอยาใหความสําคัญกับตนเองวาเปนใหญกวาใคร จง
เปนคนธรรมดา ดําเนินชีวิตอยางธรรมดา 
 2. ฝกตนเองใหเปนคนนิ่งๆ หมายความวา ถาเห็นสิ่งใดดีหรือไมดี ก็อยาไปพูดมาก ไมวาส่ิงน้ัน
จะถูกหรือผิดในความรูสึกนึกคิดของเรา เพราะการพูดวิพากษวิจารณเรื่องที่ไมดีของผูอ่ืนจะทําใหจิตใจ
ขุนมัว ใจตกต่าํ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การรูจักตนเองเขาใจตนเองวามีสถานะใด และการเขาใจผูอ่ืนเปนการฝกใจเบื้องตน 
ใหสงบ ไมรอนรน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   3 การบริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   9 อปพร. นอย         เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือสามารถแจงขาวและขอความชวยเหลือจากแหลงบริการ 
  
2. เน้ือหา  
 2.1 แหลงขอความชวยเหลอื 
 2.2 วิธีการส่ือสารเพ่ือแจงขาวการเกิดอุบตัิเหตุ อุบตัิภัยและเหตุฉุกเฉิน 
 2.3 หมายเลขโทรศัพททีใ่ชติดตอขอความชวยเหลือ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลงเกม 
  3.2  บัตรคํา 
  3.3  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงขาวการเกิดอุบัติเหตทุี่พบเห็น หรือจากการเสนอขาวของ 
    สื่อสารมวลชน 
  2) ใหลูกเสือรวมกันอภิปรายถึงสถานการณเม่ือเกิดอุบัติเหตุ อุบัตภัิย หรือเหตุฉุกเฉิน  
    จะขอความชวยเหลือจากใครและขอความชวยเหลือดวยวิธีการใด 
  3)  ผูกํากับลูกเสอือธิบายถึงวธิีการขอความชวยเหลือจากหนวยกูชีพ อปพร. / อสม. /และ 
    อาสาสมัครกูภัยในทองถิ่น เพ่ือการชวยเหลือที่ถูกตองมีประสิทธิภาพ และสงโรงพยาบาล  
    พรอมเบอรโทรศัพทที่โทรตดิตอโดยตรงที่ไมสงผลเสียหายตอผูปวย 
  4) ลูกเสือฝกปฏบิัติการพูดส่ือสารเพ่ือขอความชวยเหลือจากหนวยงานศูนยนเรนทร และ 
    หนวยงานในทองถิ่น เชน ตํารวจ ศูนยกูชีพฉุกเฉิน เปนตน 
  4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  4.5  พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
  5.1  สังเกต ความตั้งใจ ความสนใจในการรวมกิจกรรม 
  5.2  สอบถาม หนวยงานที่บริการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในทองถิ่นและหมายเลข 
   โทรศัพท 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
 

เพลง 
ลูกเสือคืออะไร 

 
 ลูกเสือน้ันคืออะไร   ลูกเสือมีดีอยางไร 
 มาพวกเราเรว็ไว   รีบเขาไปใหเห็นดวยตา 
 กิจกรรมลูกเสอืชวยเหลือผูคน ความอดทนนั้นติดตามมา 
 ฝกการสังเกตจดจํา   รวมทํารวมพัฒนา 
 เราแสนสุขอุรา   เม่ือไดมาเขาเปนลูกเสือ 

 
 
เกม 

ลมหายใจทีอ่ดทน 
 

วิธีเลน  1. ใหผูเลนนั่งลอมวงเปนวงกลม เหยียดเทาไปขางหนา 
  2. ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณอาจโดยการเคาะ 1 คร้ัง 
  3. เม่ือผูเลนไดยินสัญญาณ คร้ังที่ 1 ใหสูดลมหายใจเขาปอด 
  4. ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณครั้งที่ 2 ใหทุกคนทําเสียงหวีดคลายเสียง 
   นกหวีด ใครหยุดเสียง ใหลมตัวลงนอน 
กติกา   - คนที่เหลือเปนคนสุดทายเปนผูชนะ 
ขอเสนอแนะ   - อาจแบงผูเลนออกเปนสองพวก คือ พวกแรกแขงขันพวกที่ 2 เปนผูควบคุม 
     การหวีดเสียง สลับกับปฏบิัต ิ
 
 
 
ใบความรู 
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การขอความชวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
 
เม่ือเกิดอุบัตเิหต ุ
ระงับความตืน่เตน  และตัง้สติใหดี  พิจารณวาควรสงขาวใหใครทราบจึงจะไดัรับความชวยเหลอืที่
ถูกตอง  และรวดเร็วที่สุดเหตุดวนหรือเหตุราย เชน การทํารายรางกายการปลนทรัพยการเกิดอุบัติเหตุ
แจงเจาหนาที่ที่อยูใกลทีสุ่ด เชนกํานันผูใหญบานตํารวจ 
 
เหตุอุบัติภัย   
ไฟไหม แกสพิษรั่วแจงเทศบาลสุขาภิบาลสถานีดับเพลิงสถานีตํารวจ ถาเหตุฉกุเฉินมีผูไดรับบาดเจ็บถา
มีความจําเปนตองสงโรงพยาบาลแจงโรงพยาบาลสถานีอนามัย  หรือขอความชวยเหลือจากผูที่มี
ยานพาหนะ 
 
การสงขอความเม่ือเกิดอุบัติเหต ุ
1.การบอกเลา  
 เปนการสงขาว  ที่ใชตัวกลางเปนคนโดยใหเดินทางจากจุดเกิดเหตุไปยังจุดที่จะขอความ
ชวยเหลือ  การสงขาววธิีน้ีขาวตองไมยาวมากเพราะอาจเกิดความผิดพลาดได 
2. การเขียน   
 เปนการสงขาวโดยเขียนจดหมายหรือไปรษณีบัตรไปยงัผูที่จะขอความชวยเหลือ  การสงขาววิธี
น้ีไมคอยผิดพลาดเพราะขาวจะสงถึงผูรับโดยตรงไดรายละเอียดครบถวนและเสียคาใชจายนอย 
3. การโทรศัพท 
 เปนการสงขาวโดยอาศัยทั้งการบอกเลาและการเขยีนเพื่อใหขอความถูกตอง  และครบถวน
สมบูรณ   การสงขาววิธีน้ี  ไมผิดพลาด  เพราะเปนการสนทนาโตตอบกันระหวางผูสงขาวกับ 
ผูรับขาวโดยตรง  ซ่ึงสะดวก  รวดเร็วและเปนที่นิยมมากที่สุด  แตตองเสียคาใชจายมากกวาวธิอ่ืีนๆ 
4. การสง Messenger และการสง Line 
 ลูกเสือควรมีหมายเลขโทรศพัท หรือ ID Line ของตํารวจ อปพร. ในที่ชุมชนหรือหนวยงานวายุ
ภักด์ิ หรือศูนยนเรนทร เชน 191, 1669 และ 911 
 
ขอความที่ควรสง 
แจงวา    ผูพูด  คือใคร  กําลังโทรศัพทจากที่ไหน 
แจงวา    เกิดเหตุอะไร  เชนไฟไหม  รถชนกัน   มีคนบาดเจ็บ  หรือเกิดเหตุทํารายรางกาย 
แจงวา    ตองการความชวยเหลืออยางไร  ผูบาดเจ็บมีอาการอยางไร  ใหผูที่ชวยเหลือเตรียมอุปกรณใดมาบาง 
แจงวา    เกิดเหตุที่ไหน  และผูที่จะมาชวย  ตองเดินทางไปจุดเกิดเหตอุยางไร 
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คุณสมบัติของผูสงขาวทีดี่ 
1. ชางสังเกต  รูจักสังเกตสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณตางๆที่พบเห็น 
2. ความจําดี  สามารถจําเรื่องราวตางๆได ที่เกิดขึ้นไดอยางแมนยํา 
3. ยอความไดดีและชัดเจน  สามารถเลาเรื่องราวไดอยางถูกตอง  กระชับ  ชัดเจน และครบถวน 
 
 

หนวยงานที่ใหความชวยเหลือผูประสบอุบัติเหต ุ
ศูนยกูชีพ  “นเรนทร”  (Narenthorn  EMS  Center) 

 
ความเจ็บปวยเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาไมวาจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาการปวยเฉียบพลันจากโรคภัย  

หากรักษาไมทันการณโอกาสรอดชีวิตอาจมีไมมาก  หนวยแพทยฉุกเฉินจึงพรอมปฏิบัติหนาที่  24  ชม.  
เพ่ือนําผูปวยเขาสูการรักษาในโรงพยาบาลอยางทันทวงที  พวกเขาอุทิศตัวเพ่ือคนไขโดยไมหวัง
ผลตอบแทน  ทันที่โทรแจง  1669  พวกเขาจะไปถึงที่  เปนบริการฟรีไมเก่ียงวานํ้าจะทวม  ไฟจะไหม  
หรือตองฝาเขาไปในเขตระเบิด 
 
ปวยฉุกเฉินแจง  1669 

สิ่งหน่ึงที่หนวยแพทยฉุกเฉินหรือหนวยกูชีพใหความสําคัญอยางมากก็คือการเขาถึงผูปวยใหเร็ว
ที่สุดไมวาผูปวยจะอยูที่ไหน เหตุเกิดในเวลาใดดังน้ันนอกจากหนวยกูชีพที่มีหนาที่เขาไปใหการ
ชวยเหลือผูปวยแลวจึงตองมีศูนยรับแจงเหตุที่ใหบริการตลอด  24  ชั่วโมง  และทําหนาที่ประสานงาน
หนวยงานตาง ๆ  ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการชวยเหลือผูปวย  โดยเม่ือศูนยรับแจงเหตุไดรับแจง
จากผูปวยหรือบุคคลใกลชิดก็จะตองสอบถามรายละเอียดตาง ๆ  ใหชัดเจน  เชน  ไดรับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ  หรือมีอาการปวยจากโรคประจําตัว  อาการของผูปวยอายุ – เพศ  และจํานวนของผูปวย  
สถานที่เกิดเหตุ  พรอมทั้งเบอรโทร ที่สามารถติดตอได 

จากน้ันจึงแจงไปยังเจาหนาที่ของหนวยแพทยฉุกเฉินซึ่งใกลจุดเกิดเหตุที่สุด  พรอมทั้งประสาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหชวยอํานวยความสะดวกหรือเขาไปชวยเหลือผูปวยในเบื้องตน  เชน  
แจงใหตํารวจจราจรชวยเคลียรเสนทาง  ใหอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน   (อพปร.)  ชวยงัดรถยนต
เพ่ือนําผูปวยออกจากจุดเกิดเหตุ  ปจจุบันไดกําหนดใหมีการใชเลขหมายโทรศัพทในการับแจงเหตุผูปวย
ฉุกเฉินหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ  คือ  หมายเลข  1669  เพ่ือใหงายตอการจดจํา  โดยเม่ือผูปวย
หรือผูใกลชิดโทร  เรียก  1669  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนวยแพทยฉุกเฉินที่ใกลที่สุด  จากน้ันหนวยกู
ชีพในพื้นที่รับผิดชอบก็จะสงเจาหนาที่เขาไปนําตัวผูปวยสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  โดยระหวางทาง
เจาหนาที่จะทําการชวยเหลือผูปวยในเบื้องตนตามความจําเปน  เชน  หามเลือด  ใหนํ้าเกลือ  ให
ออกซิเจน  และภายในรถกูชีพจะตองมีอุปกรณชวยชีวิตตาง ๆ ครบครัน  ไมวาจะเปน  เพลท  หรือ  
เตียงลําเลียงผูปวย  เคร่ืองมือปฐมพยาบาล  เคร่ืองวัดความดัน  เคร่ืองปมหัวใจ  สายนํ้าเกลือ  ฯลฯ 
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 ทั้งน้ี  เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพในการเขาถึงผูปวยขณะน้ีทางสํานักงานระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินไดเรงดําเนินการจัดทําโปรแกรมซอฟตแวร  เพ่ือใชในการบอกตําแหนงของผูปวย  โดยเม่ือมีการ
โทรแจงเหตุ  ระบบจะทําการเชื่อมโยงขอมูลวาผูแจงอยู  ณ  จุดใด  พรอมทั้งปรากฎภาพแผนที่บน
หนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือบอกตําแหนงที่มีการโทรแจง  ซ่ึงจะชวยใหหนวยแพทยฉุกเฉินสามารถเดินทาง
ไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุไดเร็วยิ่งขึ้นและเม่ือรถกูชีพเดินทางออกจากโรงพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุก็จะปรากฎ
ภาพขึ้นบนหนาจอวารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดใด  มีอุปสรรคใดหรือไม  เพ่ือที่หนวยรับแจงเหตุจะไดทําการ
ประสานไปยังเจาหนาที่ตาง ๆ  ที่เก่ียวของเพ่ือชวยแกปญหา  โดยระบบดังกลาวจะแลวเสร็จประมาณ
ตนป  2551  และนํามาใชกับหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ทั่วประเทศ 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ตัวไมคาดคดิรูปแบบใหม 
 

 ผูหญิงคนหนึ่งกําลังจะกลับบาน ระหวางทางเธอเห็นเด็กตัวนอยๆ กําลังยืนรองไหอยูขางทาง
ดวยความรูสกึสงสารเด็ก เธอเดินเขาไปหา และถามวา “เกิดอะไรขึ้นจะ”  
 เด็กนอยตอบ “ผมหลงทาง พ่ีชวยพาผมไปสงที่บานหนอยไดไหมครับ” แลวเด็กนอยก็ยื่น
กระดาษแผนเล็กๆ แลวบอกวา ใหพาไปสงตามที่อยูในนั้น และดวยความใจดีของเธอ เธอมิไดสงสยัอะไร
เลย แมแตนอย เธอก็พาเด็กไปสงตามทีอ่ยูน้ัน พอไปถึงบานของเด็กนอยเธอก็กดกร่ิง ทันใดนั้นเองกริ่ง
น้ันช็อตตวัเธอจนหมดสติ เพราะกริ่งน้ันถูกตอดวยกระแสไฟฟาเอาไว 
 วันตอมา เธอตื่นขึ้นมาพรอมกับรางกันเปลือยเปลา เงิน สรอย เคร่ืองประดับหายไป เธอไมได
เห็นแมแตหนาของผูราย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  อยาไวใจทาง อยาวางใจคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 59
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   3 การบริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   10 การเคลื่อนยายผูปวย         เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ปฐมพยาบาลผูปวยที่มีเลือดออกภายนอก และอาการช็อคได 
 1.2 บอกวิธีชวยใหคนหายใจไดถูกตอง 
 1.3 เคลื่อนยายคนเจ็บ และนําสงโรงพยาบาลได 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 การปฐมพยาบาลผูปวยที่มีเลือดออกและมีอาการช็อคหมดสติ 
 2.2 วิธีการชวยใหคนหายใจ 
 2.3 การเคลื่อนยายคนเจ็บ และการนําสงโรงพยาบาล 
 
3. สื่อการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  ใบความรู 
  3.3  ฐานสาธติการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูปวย 
  3.4  วิดีโอการชวยฟนคืนชพีของหนวยกูชีพ ศูนย “นเรนทร” 
  3.5  เรื่องที่เปนประโยชน 
  
4.กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1) ผูกํากับลูกเสือนําการสนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการชวยฟนคืนชีพในกรณีผูปวยช็อค 
    หมดสติ วามีความเปนไปไดหรือไม โดยยกกรณีตัวอยางประกอบ (จากขาวหนา 
    หนังสือพิมพ) 
  2) ผูกํากับลูกเสือใหความรูเก่ียวกับเรื่องตอไปน้ี อาจนําเสนอเปน Powerpointหรือ  
    ภาพสไลด 
    - การปฐมพยาบาลผูปวยทีมี่เลือดออกภายนอก 
    - การปฐมพยาบาลผูปวยทีช่็อคหมดสติ 
    - วิธีชวยใหคนหายใจ 
    - การเคลื่อนยายคนเจ็บทีถ่กูวิธ ี
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  3) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือฝกปฏิบตัิจากฐานสาธติ 
    ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลผูปวยที่มีเลือดออกภายนอก 
    ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลผูปวยทีช่็อคหมดสติ 
    ฐานที่ 3 วธิีชวยใหคนหายใจ 
    ฐานที่ 4 การเคลื่อนยายคนเจ็บที่ถูกวิธ ี
  4) รวมกองลูกเสือสรุปผลการฝกปฏิบตั ิและทบทวนความเขาใจของลูกเสือ 
  4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  สังเกต ตรวจสอบจากการฝกปฏิบตัิจริงของลูกเสือ 
 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 

เพลง 
เยาวชนไทย 

 
 (สรอย) เยาวชนชาติไทยตองหยิ่งในความเปนไทย ชีวติจิตใจอยาใหใครดูหม่ิน 
   เยาวชนไทย น้ันเปนไทยทกุเม่ือ จะอยูเหนืออยูกลาง หรือภาคใต 
   แมจะถือศาสนาใดๆ เกิดเปนไทยตองเปนไทยอยูชัว่กัลป (สรอย) 
   เด็กวันน้ี คือผูใหญในวันหนา  ชาติศาสนาพระมหากษัตริย ซ่ือสัตยม่ัน 
   จงทําดี จงทําดีไวชั่วชีวัน สิง่สําคัญเพ่ือมุงใหชาติไทยเจริญ (สรอย) 
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ใบความรู 

วิธีปฐมพยาบาลผูปวยมีอาการช็อก 
 
ช็อก 
 หมายถึง สภาวะที่รางกายออนเพลีย หมดแรง จนทําใหระบบการทาํงานของหัวใจและการ
ไหลเวียนของโลหิตผิดจากภาวะปกตผิูปวยแสดงอาการหนาซีด ผิวหนังซีด หายใจเร็วและตื้น ชีพจรเตน
เร็วและเบา เหง่ือออกทั่วรางกาย ผิวหนังเย็น รูมานตาขยายกวาง ผูปวยบนวาออนเพลีย หิวนํ้า 
วิงเวียน หนามืด คลื่นเหียน และหมดสติไปในที่สุด  
 
วิธีปฐมพยาบาลผูปวยมีอาการช็อก 
 จัดผูปวยใหนอนหงาย โดยใหศีรษะอยูในระดับต่ํากวาเทาเล็กนอย อาจหนุนเทาทั้งสองขึ้น คลุม
ตัวดวยผาใหอบอุน ทั้งน้ีเพ่ือใหโลหิตไหลเวียนไปยังศีรษะใหดีขึ้นมีขอยกเวนในกรณีที่ตองยกศีรษะใหสูง
กวาลําตัว คือผูที่บาดเจ็บทีศ่ีรษะและสมอง ผูที่เปนลมหนาแดงจากความรอน เชน กรําแดด หรืออยูในที่
มีความรอนสูงนานๆ ผูที่บาดเจ็บที่ทรวงอก ทําใหหายใจลําบาก 
 
วิธีปฐมพยาบาลคนช็อก 
 ช็อก เปนภาวะที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ ไดไมเพียงพอ อาจมีสาเหตุจากการเสียนํ้า  
เสียเลือด หัวใจลมเหลว แพอยางรุนแรง หรือจากการเจ็บปวดอยางรุนแรง 
 
อาการและอาการแสดง 
1. ผูปวยเจ็บจะมีอาการกระหายนํ้า สับสน ซึมลง กระสับกระสาย จนถึงหมดสติ จะตรวจพบวามีตัวเย็นซีด 
ผิวหนังชื้น ชพีจรเบาเร็ว หายใจเร็ว 
2. ในกรณีช็อกจากการแพอยางรุนแรง อาจมีอาการหนา คอ และตวับวมแดง หายใจลาบาก และมีเสียงวี๊ด 
 
การปฐมพยาบาล 
1. จัดใหนอนหงายราบไมหนุนหมอน ตะแคงหนา เพ่ือปองกันการสาลักนํ้าลายหรอือาเจียน ยกปลายเทาให 
สูงประมาณ 1 ฟุต 
2. หมผาใหความอบอุน 
3. แกไขสาเหตุช็อก เชน ถามีเลือดออกใหหามเลือด 
4. รีบนําสงสถานพยาบาล 
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วิธีปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลและการหามเลือด 

 
 เปนธรรมดาของชีวิตคนเรา ที่ตองมีเกิด แก เจ็บ ตาย ซ่ึงทั้งหลายเหลาน้ีเปนวงเวยีนชีวติทีต่อง
เผชิญกันทุกคน แตการจะกลาวเฉพาะการเจ็บ สิ่งแรกที่ทุกคนมักนึกถึงก็คือ บาดแผล และมีเลอืดออก 
จึงขอนําเสนอวิธีการปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลเกิดขึ้น และวิธีในการหามเลือดกอนสงเขาแผนกฉุกเฉิน 
ในโรงพยาบาล  
 
ชนิดของบาดแผล 
ชนิดของบาดแผลที่พบ สามารถแบงออกไดเปน 7 ชนิด ดังตอไปน้ี 
1) บาดแผลฟกช้ํา หอเลือด 
 วิธีการปฐมพยาบาล ใหประคบดวยความเย็นทันทีภายใน 24 ชั่วโมงแรกและใหประคบดวย
ความรอนภายใน 24 ชั่วโมงหลัง 
2) บาดแผลถลอก 
 วิธีการปฐมพยาบาล เม่ือเกิดบาดแผลถลอกสิ่งที่จะตามมาก็คือ มีเลือดออกซิบๆ ดังน้ันใหรีบทาํ
การลางแผลทนัที เพ่ือปองกันการติดเชื้อและอักเสบของแผล 
3) บาดแผลฉีกขาด 
 วิธีการปฐมพยาบาล ลางบาดแผลและรอบบาดแผลดวยน้ําสะอาดและสบูทําความสะอาดสิ่ง
แปลกปลอมทีอ่ยูในบาดแผลออกกดบาดแผล หามเลือดดวยผาสะอาด ประมาณ 3-5 นาที ทําความ
สะอาดบาดแผลดวยน้ํายาฆาเชื้อและปดแผลดวยพลาสเตอรหรือผาปดแผลสวนการดูแลแผลถลอก และ 
บาดแผลฉีกขาดขนาดใหญควรรีบทําการหามเลือด และรีบนําสงโรงพยาบาล 
4) บาดแผลถูกแทง 
 วิธีการปฐมพยาบาล ใหทําการหามเลือด และรีบนําสงโรงพยาบาลถามีวัตถุปกคาอยูหามดึงออก 
ใหใชผาสะอาด กดรอบแผลและใชผาพันไว กอนรีบนําตัวสงโรงพยาบาลทันท ี
5) บาดแผลอวัยวะถูกตดัขาด 
 วิธีการปฐมพยาบาล ใหทําการหามเลือดที่บาดแผลและรีบนําสงโรงพยาบาล สวนอวัยวะที่ถูกตัด
ขาดใหใสถุงพลาสติกที่สะอาด ปดปากถุงใหแนนไมใหนํ้าเขาแลวแชในถังนํ้าแข็ง แลวนําสงโรงพยาบาล
พรอมผูปวย 
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6) บาดแผลถูกยิง 
 วิธีการปฐมพยาบาล ใหทําการหามเลือด และรีบนําสงโรงพยาบาลโดยทันที เน่ืองจากมีการเสีย
เลือดคอนขางมาก 
7) บาดแผลถูกความรอน 
 วิธีการปฐมพยาบาล ใหรีบถอดหรือตัดเสื้อผาบริเวณที่ถูกความรอนออก และรีบถอด
เคร่ืองประดับ เปดนํ้าเย็นใหไหลผานบริเวณบาดแผล ใหทายาสําหรับแผลไฟไหม แลวปดดวยผาปดแผล
สะอาด ถาแผลกวางและลึก หรือถูกอวัยวะสําคัญใหรีบนําสงโรงพยาบาล 
 
การหามเลือด 
 การหามเลือดโดยทั่วไป จะใชวธิีการอยู 2 วิธีคือ การใชมือกด และการใชผากดเพ่ือพันแผล ซ่ึง
เปนวธิีการที่ใชกันอยู เพียงแตจะมีเทคนิควิธีการที่คอนขางเฉพาะจุด ซ่ึงตองทําความเขาใจโดย 
 
วิธีการลงมือปฏิบัต ิ
 1) การใชมือกด สามารถหามเลือดไดโดยการใชมือกด หรือใชน้ิวกดบาดแผลโดยตรง นอกจากนี้
ยังใชมือหรือน้ิวบีบปากแผลเขาหากัน ใชสําหรับกรณีที่บาดแผลมีขนาดใหญสวนวิธีการใชน้ิวกดเสน
เลือดแดงใหญเหนือบาดแผล ใชในบาดแผลบริเวณแขนขาที่เลือดออกมาก โดยสวนใหญเกิดจากการ
บาดเจ็บตอหลอดเลือดแดง และหามกดติดตอกันนานเกิน 15 นาที เพราะจะทําใหเน้ือเยื่อสวนปลายขาด
เลือดได 
 2) การใชผากดและการใชผาพันแผล มีดวยกัน 3 วิธีคอืขยุมผาสะอาดกดลงบนบาดแผลโดยตรง
ขยุมผาสะอาดกดลงบนบาดแผลแลวใชผาสามเหลี่ยมพันขยุมผาสะอาดกดลงบนบาดแผลแลวใชผายืด
พันหากไมมีกระดูกหัก ควรยกบริเวณที่มีเลือดออกใหสูงกวาระดับหัวใจ และไมควรกดหรือพันแนน
จนเกินไป เพราะจะทําใหอวัยวะสวยปลายที่กดหรือพันขาดเลือดได (ยกเวนกรณีทีห่ามเลือดโดยวิธีกด
เสนเลือดแดงใหญ) หากนําผาปดแผลชุมเลือดแลวไมควรเอาออกและควรนําผาอีกชิ้นมา 
 
ปดทับบนผาชิ้นแรก 
 วิธีการขางตนเปนสิ่งที่คุณผูอานทุกทานสามารถนําไปใชได แตหากตองระมัดระวัง ในเรื่องการ
ติดเชื้อ การสัมผัสตัวผูปวยดวยเปนสาํคญั ทางที่ดีเม่ือทําการปฐมพยาบาลแลว ใหรีบสงตัวเขา
โรงพยาบาลทนัทีในแผนกฉกุเฉิน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
เร่ือง นรินทรชวยเพ่ือน 

 
                                                                             นางสาวจุฑามาส  ชุมเมืองปก ผูแตง 

 
ในชั่วโมงพลศึกษา นรินทรและเพื่อน ๆ ชวนกันเลนฟุตบอล ขณะที่เลนอยางสนุกสนานน้ัน เด

ชา เพ่ือนที่เลนดวยกันลมลงถูกกอนหินที่มีคนโยนเขามาในสนาม ทําใหเกิดแผลที่หัวเขา มีเลือดไหล
ออกมาก  ทุกคนหยุดเลนวิ่งมารุมลอม เดชา  นรินทรรองบอกใหเพ่ือน ๆ วิ่งไปเอากระเปาพยาบาลมา
ทันที  เขาเริ่มเอาสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ดแผล  ใชผาพันแผลซับเลือดและใชผาพันแผลพับหนา ๆ กดทับ
แผลไวเพ่ือใหเลือดหยุด  จากน้ันเพ่ือนอีกคนหน่ึงวิ่งไปแจงคุณครูรีบนําเดชาสงโรงพยาบาลใกลโรงเรียน 
 ชั่วโมงหนึ่งผานไป เดชากลับมาจากโรงพยาบาลเลาวา คุณหมอเย็บแผลใหและแนะนําวิธีทํา
ความสะอาด  เดชาขอบคุณคุณครูและเพ่ือน ๆ ที่ดูแลปฐมพยาบาลตนเองเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เม่ือประสบเหตุฉุกเฉนิควรตั้งสติและแกไขปญหาใหถูกวธิ ี
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 
หนวยที่   3 การบริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11 การบริการและชวยเหลือผูอ่ืน   เวลา    2   ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู   
 เพ่ือฝกลูกเสือใหมีจิตอาสาและมีความสามารถบริการชวยเหลือผูอ่ืน 
 
2.  เน้ือหา   
 2.1 การมีจิตอาสาชวยเหลือผูอ่ืน 
 2.2 การเขารับการอบรมลกูเสือจราจร และหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัย 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง   
  3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรมตามจุดประสงคการเรียนรู  
    (1) ผูกํากับลูกเสอืนําสนทนาดวยคําถาม  “กฎลูกเสือขอใดที่มีความหมาย คลายกับคําปฏิญาณ 
     ลูกเสือขอ 2” 
    (2) ผูกํากับลูกเสอืใหหมูลูกเสือรวมกัน วิเคราะหในประเด็นตอไปน้ี 
    -  ในฐานะลูกเสอืสามัญ  จะสามารถปฏิบัตติามคาํปฏิญาณที่วา   “ขาจะชวยเหลือ 
      ผูอ่ืนทุกเม่ือ” และกฎลูกเสือขอ 3  “ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและ 
      ชวยเหลือผูอ่ืน” ไดอยางไรบาง 
    - สมาชิกในหมูแตละคนมีความสามารถในเรื่องอะไรบาง 
    (3) สุมใหหมูลูกเสือรายงาน 1 หมู ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายใหหมูอ่ืนเพ่ิมเติม และสรุป 
    (4) ผูกํากับลูกเสอืเพ่ิมเติม เรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงลูกเสือสามารถ 
     ที่จะเรียนรูเพ่ิมเติมจึงจะชวยผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การอบรมลูกเสือ 
     จราจรลูกเสือพยาบาลฟนคนืชีพ ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย ลูกเสือกูภัย ไปเปน 
     อาสาสมัครชวยโรงพยาบาล (มวนสําลีเชด็แผล ชวยใหความรูดานสุขภาพกับผูปวย 
     หรือผูมาตรวจโรค ฯลฯ) หรืออาสาอ่ืนๆ เชน  สอนการบานนองๆ ชวยทาสทีาง 
     มาลาย  ฯลฯ 
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   4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรมที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรมตามจุดประสงคการเรียนรู  
    (1) ผูกํากับลูกเสอืทบทวนถึงอุดมการณลูกเสือในการชวยเหลือผูอ่ืน 
    (2) ผูกํากับลูกเสอืเชิญชวนใหลูกเสือมีจิตบรกิารชวยเหลือผูอ่ืน โดยการทําโครงการ 
     บริการชวยเหลือผูอ่ืนในโรงเรียนในกองลกูเสือในชุมชน หรือแหลงอ่ืนๆ ในทองถิน่ 
     ที่ลูกเสือสามารถใหบริการได 
    (3) ลูกเสือรวมกลุมกันตั้งชมรมจิตอาสาชวยเหลือผูอ่ืน โดยสมัครใจ วางแผนทํางาน 
     ใหมีคุณคา เกิดประโยชนอยางแทจริง โดยปฏิบัตติอเน่ือง เปนเวลาอยางนอย 3  
     ชั่วโมง 
    (4) ลูกเสอืเม่ือปฏบิัติแลว จัดทํารายงาน เพ่ือขอรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
   4) ผูกํากับเลาเร่ืองที่เปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  ประเมินจากผลงาน การรายงาน และการปฏิบัติจริง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
 

เพลง 
แหลกฎลูกเสือ 

 
  กฎที่หน่ึงพึงจําใหดีลูกเสือตองมีเกียรติเชือ่ถือได 
  กฎที่สองนั้นรองลงไปตองภักดีในผูมีพระคุณ 
  กฎที่สามนั้นบําเพ็ญบุญชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนทั่วไป 
  นะเธออยาลืมอยาลืมนะนะเธออยาลืมอยาลืม 
  กฎที่สี่น้ีนาคิดจงเปนมิตรของคนทั่วไป 
  กฎที่หาทานวาเอาไวมารยาทนั้นไซรกราบไหวงามๆ 
  กฎที่หกนรกไมตามเพราะน้าํใจงามกรุณาสัตวมัน 
  นะเธออยาลืมอยาลืมนะนะเธออยาลืมอยาลืม 
  กฎที่เจ็ดจงเชื่อจงฟงในคําส่ังโดยดุษฎี 
  กฎที่แปดยิ้มๆไวซีลูกเสือที่ดีไมยอทอตอความยากลําบาก 
  กฎที่เกาออมไวยามยากจะไมลําบากเงินทองมากมี 
  กฎที่สิบประพฤติความดีทั้งกายวจีมโนพรอมกัน 

 
 
 

ลูกเสือบริการ 
 

 ลูกเสือสบายดีฤา ลูกเสือจงชวนกันมา 
ลูกเสือสบายอุรา   ลูกเสือน้ันหนาพรอมบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
เสกมะมวง 

 
 ชายหนุมคนหนึ่งไดเรียนวิชาการเสกมะมวงจากชายขอทาน สามารถเสกมะมวงไดตลอดป ไมวาฤดู
ไหนเขาสามารถเสกไดทั้งน้ัน 
 มีพระเจาแผนดินองคหน่ึงตองการเสวยมะมวงแตไมสามารถจะหาได  ชายหนุมผูน้ีทราบ ขาวจึง
รีบอาสาไปเสกมะมวง พระเจาแผนดินไดเสวยมะมวงตามตองการจึงชอบพระทัยมาก พระราชทานทรัพยสิน
เงินทองใหบานพักและใหตําแหนงใหญโตแกชายหนุมผูน้ี 
 2  เดือนตอมา พระเจาแผนดินตองการเสวยมะมวงก็ใหชายหนุมเสกอีก และตรัสถามชายหนุมผู
น้ีดวยความสนพระทัยวา ไปเรียนวิชาเสกมะมวงนี้มาจากใคร คร้ันชายหนุมจะตอบไปตามตรงก็กลัวพระ
เจาแผนดินจะรูวาไปเรียนวิชามาจากคนต่ําตอย จึงตอบไปวา “เรียนมาจากอาจารยมีชื่อเสียงแหงหน่ึง”     พอ
ตอบไปเชนนั้น วิชาเสกมะมวงที่เรียนมาก็เสื่อมไปทันที 
 วันตอมา พระเจาแผนดินเรียกมาใหเสกอีก  ปรา กฎวาเสกไมได เม่ือพระเจาแผนดินทราบวาเหตุ
ที่เสกไมไดเพราะพูดโกหกดูถูกอาจารยผูมีพระคุณ จึงสั่งใหทหารริบทรัพยสมบัติ ไลออกจากตําแหนง และ
ขับไลออกไปจากพระราชวังทันท ี
 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา การดูถูกครูอาจารย ผูใหวิชาความรูแกตนจะประสบกบัความหายนะในชวีิต 
 

 
สุนัขชั่ว 

 
 สุนัขตวัหน่ึงมีนิสัยชอบขโมยและกัดใครตอใครที่มันพบเห็นอยูเสมอ เพราะฉะน้ันเจาของจึงเอา
กระด่ิงแขวนไวที่คอ เพ่ือเตอืนใหคนรูวามันเขาไปใกลผูใด 
 แตสุนัขตัวน้ันกลับมีความนิยมชมชอบในกระดิ่งที่เจาของแขวนคอมัน มันเดินไปตามถนน
หนทางดวยความภาคภูมิใจในเสียงกระดิ่งที่คอของมัน จนกระทั่งสุนัขแกตวัเมียตัวหน่ึงพูดวา “เจาหนุม
ซ่ึงหาความดีอะไรไมได ทําไมเจาแสดงกิริยาทาทีเชนน้ัน กระด่ิงน้ันไมใชเคร่ืองหมายแหงคุณงามความดี
ของเจาเลย แตเปนเคร่ืองหมายของความเลวทรามของเจาตางหาก” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนชั่วยอมไมเคยมองเห็นความผิดของตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   4  ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  12 การเดินทางไกล        เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 บอกความหมายของการเดินทางไกลได 
 1.2 ชี้แจงการเตรียมอุปกรณสําหรับใชเดินทางไกลและอยูคายพักแรมได 
 1.3 เดินทางไกลโดยการเดินเทาเปนระยะทาง 20 ก.ม. หรือโดยรถจักรยานเปนระยะทาง      80 
ก.ม. และบันทึกรายงานการเดินทางโดยยอได 
 
2.  เน้ือหา  

2.1 ความหมายของกการเดินทางไกล 
  2.2 การเตรียมอุปกรณสําหรับใชเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
  2.3 การเตรียมตัวเดินทางไกล 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 แผนภูมิการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
 3.3 อุปกรณสําหรับใชเดินทางไกล 
 4.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
       1) ผูกํากับลูกเสือสนทนากับลูกเสือถึงความหมายของการเดินทางไกล 
       2) ลูกเสือรวมกันอภิปรายถึงลักษณะของการเดินทางไกลในบรบิทของนักเรียนที่ปลอดภัย 
   และมีความพรอม 
  3) ลูกเสือศึกษาอุปกรณสําหรับใชเดินทางไกลและอยูคายพักแรมจากฐานสาธติ 
  4) หมูของลูกเสือวางแผนรวมกลุมตามประเภทของการเดินทางไกลที่ลูกเสือมีความพรอม 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก)  
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของลูกเสือ 
 5.2 สอบถามความเขาใจเรือ่งความหมายการเดินทางไกล และการเตรียมอุปกรณสําหรับเดิน 
  ทางไกลและอยูคายพักแรม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

 

เพลง 
เดินทางไกล 

 
  เดินทางไกล  เดินทางไกล  ไปๆ ซิไป ไปซิไป ดวยกัน 
เหน่ือยอยางไร  ไมเคยหวั่น   รวมใจกันและสามัคคี 
  เดินทางไป  ในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลินเขาดอย 
มุงหนาไป  ไมยอหยอน    ลือทุกขรอน  มุงสูปลายทาง 
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ใบความรู 
การเดินทางไกล 

 
การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมเปนกิจกรรมหนึ่งซ่ึงลูกเสือจะตองมีการเตรียมการเรื่องเครื่อง

หลังใหพรอม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักคางคืน อุปกรณที่ตองจัดเตรียมแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 
 1. อุปกรณเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณประจําตัว 
 2. อุปกรณสวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง  
อุปกรณเฉพาะบุคคลควรเปนสิ่งจําเปน มีนํ้าหนักไมมากนัก ไดแก 
 1. กระติกนํ้า ใสนํ้าสะอาดใหเต็ม 
 2. เคร่ืองใชประจําตัว เชน ผาเช็ดตวั ผาขาวมา ผาถุง สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน รองเทาแตะ ไฟ
ฉาย ชอนสอม จานขาว ยาทากันยุง เปนตน 
 3. เคร่ืองแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ไดแก เสือ้ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) 
ผาพันคอ หมวก เข็มขัด รองเทา ถุงเทา เปนตน   
 4. ยาประจําตัวและอุปกรณปฐมพยาบาล 
 5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา 
 6. ฤดูฝนตองเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวใหเตรียมเสื้อกันหนาว 
 7. เคร่ืองนอน เชน เต็นท ผาปูที่นอน เสี่อ ผาหม ถุงนอน เปนตน 
 8. ถุงพลาสตกิ เพ่ือใชสําหรับใสเสื้อผาเปยกชื้นหรือเสื้อผาที่ใชแลว 
 9. เชือกหรือยางเพ่ือใชผูกรัดอุปกรณสิ่งของเล็ก ๆ นอย ๆ 
 10. ไมงาม  
 
 อุปกรณ สวนรวม หรืออุปกรณสําหรับหมูหรือกอง เปนอุปกรณที่ใชสาํหรับทุกคนในหมูหรือกอง 
ในการอยูคายพักแรมรวมกัน และตองแบงหนาที่กันนําส่ิงของไป เชน  
 - นายหมู เอาตะเกียง มีดพรา และแผนที ่ 
 - รองนายหมู นําพลั่วสนาม เต็นท กระดาษชําระ กระเปายาและอุปกรณในการปฐมพยาบาล ถัง
นํ้า กะละมัง  ไมขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเทา ยาขัดโลหะ 
 - หัวหนาคนครัว เตรียมกระทะ หมอ ทัพพี หมอ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 - รองหัวหนาคนครัว นํากับขาว เคร่ืองปรุง อาหารสด อาหารแหง และอาหารกระปองสําหรับ
รับประทานทัง้หมู 
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ส่ิงที่ไมควรบรรจุเครื่องหลัง 
 ไมควรนําสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ไมจําเปนและของมีคาทุกชนิดไป เชน สายสรอยทองคํา โทรศัพทราคา
แพงเคร่ืองเลนรวมถึงอุปกรณอีเล็คโทรนิกอ่ืน ๆ ฯลฯ นําเงินติดตัวไปเทาที่จําเปนตองใช รวมทั้ง       ไม
พกพาอาวุธทกุชนิด  
 
การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา 
 เคร่ืองหลัง คือถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิง่ของตาง ๆ ใชสะพายหลังเพ่ือสามารถนําส่ิงของติดตัว
ไปไดสะดวก จัดเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือตอง
ใชบรรจุอุปกรณประตัว อุปกรณประจําหมู ที่ตองนําไปใชในการอยูคายพักแรม 
 เคร่ืองหลังมีหลายชนิดแลวแตลูกเสือจะเลือกใชเชน กระเปา ยาม หรือ เป ลูกเสือควรเลือกใช
เคร่ืองหลังที่มีลักษณะคลายเปเพราะมีชองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของไดหลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีขอแนะนําดังน้ี 
 1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 
 2. บรรจุสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากหรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลาง สวนสิ่งของที่ใชกอนหรือใช
รีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ฯ ใหบรรจุไวขางบนสุดเพ่ือสามารถนําออกมาใชไดอยางสะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผาเช็ดตวั ผาหม เสื้อผา ฯลฯ ตรงสวนทีส่ัมผัสกับหลังของลูกเสือเพ่ือ
จะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขาวสาร เปนตน ควรใสถุงผาหรือถุงพลาสติกกอน แลว
จึงบรรจุลงเครื่องหลัง 
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผาหมบรรจุเคร่ืองหลังไมได ใหผูกถุงนอนและผาหมนอนของลูกเสือไว
นอกเคร่ืองหลัง คลมุดวยแผนพลาสติกใสเพ่ือกันการเปยกนํ้า 
 6. เคร่ืองหลังที่ลูกเสือนําไปตองไมหนักจนเกินไป เพราะจะทําใหลูกเสือเหนื่อยเร็ว นํ้าหนักของ
เคร่ืองหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถาลกูเสือหนัก 60 กิโลกรัมเคร่ืองหลังควร
หนักไมเกิน 12 กิโลกรัม เปนตน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ขอสังเกตในการเดินทาง 

 ปจจุบันมีเหตุการณมากมายในระหวางการเดินทางที่ลูกเสือไมควรมองขาม ดังเรื่องจริงตอไปน้ี 
 เหตุเกิดบนถนนสายตรงระหวางจังหวัด ขณะที่เราขับรถอยูบนถนนสายเชียงราย-พะเยา 
สังเกตเห็นรถคันหนึ่งวิ่งมาตามหลังรถเขาแลวบีบแตรไลใหเราไปอยูทางเลนขวา จากน้ันจะมีรถอีกคัน 
วิ่งแซงขึ้นมาเหมือนกับวา รถเราไปตัดหนารถของเขา และจะเรียกใหเราลงจากรถ มาตกลงคาเสียหาย 
ประมาณ 10,000 บาท เราไมยอมจาย และบอกวาไปตกลงกันที่โรงพักและโทรศัพทแจงตํารวจแลว ให
รอสักพักเด๋ียวเจาหนาที่กําลังก็จะมา พวกเขาก็ตอรอง ทําทาจะเขาไปเอากุญแจรถเราและจะยึดรถเราไป 
แตเราถอดกุญแจใสกระเปากางเกงไวเรียบรอยแลว พวกเขารีรอพักหน่ึงก็บอกวา “เสียเวลาทํามาหากิน 
มีนัดไปกอนละ” เม่ือตํารวจมาถึง ตํารวจแจงวามันคือแกงตกทรัพย หากใครกลัวก็จะจายเงินใหมันไป... 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   ตั้งสติไตรตรองอยาเชื่อสิ่งที่รับรูใหแจงความทันที ที่ 191 หรือ 911 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  4  การผจญภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  ไดเพื่อน  เถ่ือนธาร การสนุก สุขสม                 เวลา     1     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ลูกเสือเดินทางไกลดวยการเดินเทาเปนระยะทาง 20 ก.ม.หรือเดินทางไกล โดยรถจักรยาน  
  เปนระยะทาง 80 ก.ม. และบันทึกรายงานการเดินทางโดยยอได 
 1.2 ไดเขารวมกับหมูของตนและกองลูกเสือในการบันเทิงและการอยูคายพักแรม 
 
2.  เน้ือหา  

2.1 การบันทึกความทรงจําจากการเดินทางไกลดวยการถายภาพ การสเก็ตภาพ การเลนดนตรี  
 การทําอาหารรวมกัน และการพักคางคืนในที่พักชั่วคราว 

  2.2 การรายงานผลการเดินทางตามวธิีการเดินทางของตนเอง 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 จักรยาน 
 3.2 เปหลังทีบ่รรจุอุปกรณการพักคางคืนและประกอบอาหาร 
 3.3 กลองถายรูป / แบบบันทึกการรายงาน 
 3.4 แผนที่การเดินทาง 
 
4.กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
       1) ผูกํากับลูกเสือจัดใหลูกเสือเดินทางไกลดวยเทาหรือเดินทางโดยจักรยานในวันหยุดเรียน 
       2)  ขณะเดินทางไกล ใหลูกเสือบันทกึเวลาในการเดินทาง จุดพัก จุดผานที่ประทับใจดวย 

การถายภาพ การบันทึก ความรูสึก และความคิดเห็น ตลอดเสนทางไปและเดินทางกลับ 
  3) จัดกิจกรรมรวมกับกองลูกเสือ เชน การประกอบอาหาร การสํารวจ การรองเพลง การ 
   เลนดนตรี การแสดงมายากล เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน และผอนคลายการคิดถึงบาน 
  4) นายหมูและผูกํากับลูกเสอืสนทนาถึงความรูสึก ความคิดเห็น ความประทับใจ ปญหา  
   อุปสรรค และการแกไขปญหารวมกัน บันทึกไวเปนบทเรียนในการเดินทางและอยู 
   คายพักแรม 
  5) เม่ือกลับมาถึงโรงเรียน ใหลูกเสือ รายงาน เลา ใหลกูเสืออ่ืนๆ ไดรับทราบ พรอมทั้ง 
   จัดทําเปนรายงาน 1 ฉบับ   
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 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก)  
 
5.  การประเมินผล 
 ประเมินจากสภาพจริงของลูกเสือตลอดการเดินทางไกล และการกลับมารายงานผลการเดิน
ทางไกล 
 
หมายเหตุ   การเดินทางไกลใชนอกเวลาเรียน เชน วนัเสาร-อาทิตย วันหยุดราชการที่ปด 2 วนั 
 
การเปด-ปดประชุมกอง 
 - เปดประชุมกอง 1 คร้ัง กอนออกเดินทางไกล 
 - ปดประชุมกอง 1 คร้ัง เม่ือกลับมาจากการเดินทางไกล 
  
หมายเหตุ ชวงอยูคายพักแรมอาจเปด-ปดประชุมกองในขณะอยูคายพักแรมก็ไดโดยนายหมู 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
 
เพลง 

เพลง  ยามค่ํา 

  ฟามือมัวลมเย็นพัดโชยกระหน่ํา ฝนก็ตกพร่ํา พรํ่า ฟามืดค่ํามัวไป 
ใจคิดถึงเม่ือคร้ังมาพักแรมในปาแสนจะสุขใจ ฟามืดค่ําทีไรพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
เสือเผาไทยรวมใจมานอนกลางปา  แมเหน็ดเหนื่อยกายาเราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนักเอาเบาสู  สามัคคีมีอยูแสนจะสุขใจ ฟามืดค่ําทีไร  เลนรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 
 

เพลงสุขใจอยูคาย 

 สุขใจเม่ือไดมาอยูคาย  สุขใจเม่ือไดมาพักแรม 
คืนน้ีพระจันทรสวยแจม   พักแรมๆ สุขใจ 
 สุขใจเม่ือไดมารองเลน  รมเย็นเม่ือไดมาพักใจ 
สุขน้ีพวกเราฝนใฝ   สุขใจเม่ือไดมาพักแรม 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
สนุกสุขใจ 

 การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมรวมกันของกองลูกเสือ เปนการไดประสบการณ ดังที่วา     
“ไดเพ่ือน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม” 
เถื่อนธาร : หมายถึง   ไดพบกับความยากลําบากในการเดินทาง การไดเรียนรูธรรมชาติ  
     ปาเขาลําเนาไพร ที่เราไมคุนเคย 
การสนุก : หมายถึง  มีความสนุกสนาน ไมติดอยูในกรอบ ไดทําอาหารเอง ไดทานอาหารที่อาจ 
     ไมสุกแตก็อรอย รสชาติที่มิลืมเลือน ไดอาบนํ้ากลางลําธาร ไดพักในที่พัก 
     ที่ไมสะดวก แตสนุกสนาน 
สุขสม  : หมายถึง มีความสุข  ประทับใจ  มิรูลมื  ตราตรึงในความทรงจําตลอดไป 
 
 

นักจักรยาน 2 ลอ 
 

         น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 ลูกเสือเดชาชัย กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และเรียนหลักสูตรลูกเสือตรี มีความมุงม่ัน
ตั้งใจวาในการเปนลูกเสือสามัญตองใหมีโอกาสประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ เดชาชัย 
พยายามเลือกกิจกรรมที่ไดปฏิบัติอยูแลว เพ่ืองายตอการตอยอดใหสมบูรณยิ่งขึ้น เขาตัดสินใจเลือกที่จะ
เปน “นักจักรยาน 2 ลอ” เน่ืองจากเขามีจักรยาน 2 ลอ เปนของตัวเอง ใชเปนพาหนะ ในการเดินทาง ไป-
กลับระหวางบานและโรงเรียนมาตั้งแตเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ความจริงเดชาชัย ขี่จักรยานเปน
ตั้งแตเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 แตแมเพ่ิงอนุญาตใหขี่จักรยานไปโรงเรียนเม่ือเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 เขาโชคดีที่ไดเรียนรูวิธีซอมจักรยานโดยเฉพาะการเปลี่ยนยาง ปะยางและปรับอานจากลุงโชค
เจาของรานซอมจักรยานใกลบาน ในการรวมกิจกรรมลูกเสือที่โรงเรียนเขาไดเรียนรูเร่ืองความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน ทุกคร้ังที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานเขาจะเขารวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
เชน กิจกรรมปนเพ่ือสุขภาพในชุมชน กิจกรรมเดินทางและแรมคืนของลูกเสือสามัญดวยจักรยาน 2 ลอ 
และที่ทําใหเดชาชัยประทับใจและภูมิใจมากที่สุดที่การขี่จักรยานของเขาไดมีโอกาสเขารวมเปนคร้ัง
สําคัญในขีวิต คือ “กิจกรรมปนเพ่ือพอ” เม่ือเดือนธันวาคม 2558 
 เดชาชัย ไดทํารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมจักรยานของเขาใหผูกํากับกองลูกเสือทราบ และสิ่งที่เขา
มุงม่ันตั้งใจก็เปนความจริงนั่นคือ เขาไดรับการประดับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ “นักจักรยาน 
2 ลอ”  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความมุงม่ันตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจใด สําเร็จยอมกอใหเกิดความภาคภูมิใจ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  4  การผจญภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14     ทิศและการใชเข็มทศิ        เวลา     2     ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ใชเข็มทศิหาทิศในที่กลางแจงเพ่ือทําแบบฝกหังายๆ เก่ียวกบัการหาทิศได 
 1.2 อธิบายเสนความสูง แจงและหาตําแหนงที่ตั้งโดยอาศัยระบบพิกัดกริด ในแผนที่ของ 
  กรมแผนที่ทหารได 
 
2.  เน้ือหา  

การใชเข็มทศิหาทิศในที่กลางแจง และการหาตําแหนงที่ตั้งในแผนที ่
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2  เข็มทศิแบบซิลวา แผนที่ 
 3.3  ใบความรู เรื่อง ทิศและการใชเข็มทศิ 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1) พิธีเปดประชมุกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) แบงหมูลูกเสือเขาเรียนตามฐาน เพ่ือทบทวน ดังน้ี 
    ฐานที่ 1   รูจักทิศ  และการหาทิศจากแผนที่ 
    ฐานที่ 2   เรียนรูเสนความสงู 
    ฐานที่ 3   หากตําแหนงที่ตัง้โดยระบบพิกัดกริด 
    (2) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุป 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบชักธง  เลิก)  
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  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) หมูลูกเสือเขาเรียนตามฐานกิจกรรม ดังน้ี 
    ฐานที่ 1   ทิศและการหาทศิ 
    ฐานที่ 2   การใชเข็มทศิ 
    ฐานที่ 3   การหาทิศดวยเขม็ทิศ 
   (2) ลูกเสือฝกปฏิบัติการหาทิศดวยเกมหาทิศ 
   (3) ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป การเรียนรู เรื่องทิศและการหาทิศดวยเข็มทิศ 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก)  
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และประเมินความถูกตองในการหาทิศ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

 
เพลง 

เพลง  เดินทางไกล 
   เดินทางไกล  เดินทางไกล  ไปไปซิไป  ไปซิไปดวยกัน 
  เหน่ือยอยางไร  ไมเคยหวั่น  รวมใจกันและสามัคคี 

 
เกม 

เกม  หาทิศ 
 วิธีเลน 

ผูเลนเขาแถวตอนลึกตามจํานวนหมู  ขีดเสนจากหมูหางออกไปประมาณ  8 เมตร  นําเข็มทิศ
วางไว  กระดาษแข็งตีเสนตามทิศทั้งแปดทิศ  ฝาขวดน้ําอัดลมเขียนตัวเลขเปนมุมตางๆ เชน  45,  90  ,  
135  ,  180  ,  225  ,  270  ,  315  ,  และ 0    เม่ือไดยินสัญญาณเริ่ม  ใหนายหมูหันเข็มทิศใหตรงทิศ
เหนือแลวหยิบฝาขวดน้ําอัดลมอันหนึ่งวางลงบนกระดาษใหตรงตามมุมองศาท่ีกําหนด  แลววิ่งไปสัมผัส
มือกับคนที่  2    คนที่  2 หยิบฝาน้ําอัดลม 1 อัน  ดูจํานวนองศา แลววางไวตามมุมที่กําหนด  เสร็จแลว
วิ่งไปสัมผัสมือคนที่ 3  ทําตอไปจนครบทั้งแปดทิศ  (ถาผูเลนไมครบ 8 คน  ใหเลนซ้ําคนแรกใหม) 
 การตัดสิน  หมูใดถูกตองมากที่สุดชนะ 
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ใบความรู 
 

เร่ืองทิศ และการใชเข็มทศิ 
  

 
ทิศทั้ง 8 
 

         เหนือ 
 
 ตะวันตกเฉียงเหนือ     ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
ตะวันตก          ตะวันออก  
 
 
 ตะวันตกเฉียงใต                ตะวันออกเฉียงใต 

 
 
        ใต 

 
 อุดร   )เหนือ(   NORTH อีสาน )ตะวันออกเฉียงเหนือ( NORTH   EAST 
 บูรพา )ตะวันออก(  EAST  อาคเนย )ตะวนัออกเฉียงใต(  SOUTH  EAST 
 ทักษิณ )ใต(    SOUTH หรดี )ตะวันตกเฉียงใต(         SOUTH  WEST 
 ประจิม )ตะวนัตก(  WEST  พายัพ )ตะวันตกเฉียงเหนือ( NORTH   WEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนความสงูในแผนที่ 
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 บริเวณภูเขาจะมีเสนสีนํ้าตาลเปนวงรอบภูเขาเปนวงๆแตละวงนั้นจะหางไมเทากันบางวงใกลชิด
กันบางวงหางกันเปนเสนแสดงความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลกัจ.ประจวบครีีขันธ) 
เราจะทราบวาภูเขานี้สูงเทาใดลักษณะชนัหรือลาดไดจากเสนนี้โดยระยะแตละวงนั้นสูงตางกัน 500 ฟุต
ถาวงอยูชิดกันก็จะชันวงหางกันก็จะลาด 

การอานแผนที่ในระบบพิกัดกริด 
 
 วางแผนที่ในแนวราบ บนพ้ืนที่ไดระดับ ทศิเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดใหแนวตาง ๆ
ในแผนที่ขนานกับแนวทีเ่ปนจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
 โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตัง้ของสิ่งตาง ๆ ระบบที่ใชในการหาที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ที่นิยมใชกันมี 
2 ระบบ คืดระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัดตารางหรือพิกัดกริด 
 
1.ระบบพิกัดภูมิศาสตร 
 ใชคาละติจูดหรือเสนรุง และลองติจูดหรือเสนแวง เปนตวักําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 

ละติจูด เปนเสนที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกันโดยมีเสนศูนยสูตร (อิเควเตอร) เปนเสน
กําหนดเขตแบงโลกเปนซกีโลกเหนือและซีกโลกใต เสนละติจูดที่อยูเหนือและใตเสนศูนยสตูรเรยีกวา
ละติจูดเหนือและละติจูดใต มีจํานวนซีกโลกละ 90 เสนมีหนวยเปนองศา  

ลองติจูด เปนเสนที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใตโดยเริ่มจากเสนที่ลากผานเมือง
กรีนิชประเทศองักฤษเปนเสนลองติจูดที่ 0 องศาถาวัดไปทางขวามือจะเปนซีกโลกตะวันออกมี 180 เสน
ถาวัดไปทางซายมือจะเปนซีกโลกตะวันตกมี 180 เสน มีหนวยเปนองศาเชนกัน 
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2.ระบบพิกัดตารางหรือพิกัดกริด 
 อาศัยเสนตรง 2 ชุด เปนตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ เสนคูขนานในแนวตั้งเรียกวา เสนพิกัดตั้ง 
เสนคูขนานในแนวนอนเรียกวา เสนพิกัดราบหรือนอน เสนคูขนานทัง้ 2 ชุดจะตัดกันเปนรูปสี่เหลี่ยม
จตุรัสเรียกวา พิกัดกริดระหวางเสนคูขนานแตละคูทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบงยอยออกเปน 10 ชอง
เทา ๆ กัน   

ระบบน้ีจะมีในแผนที่ที่ละเอียดมากคือมาตราสวน1ตอ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ตอครึ่งกม.)   
ตัวอยางการหาพิกัดจุด A ในระบบตาราง  
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสทีล่อมรอบจุด A 
(2) อานเสนพิกัดในแนวนอน โดยอานตัวเลขทีกํ่ากับเสนตั้งจากซายไปขวาทีผ่านจุด A 
(3) อานเสนพิกัดในแนวนอน โดยอานตัวเลขทีกํ่ากับเสนแนวนอนจากลางขึ้นบนทีผ่านจุด A 
(4) นําเลขชุดที่อานไดในขอ (2)และ (3) มาเรียงตอกันตามลําดับ ตวัเลขนีข้จะเปนพิกัดของจุด A 
 

 
 
จุดA = 937604 
จุดB = 920585 
จุดC = ………….. 
จุดX = …………. 
จุดY = …………. 
 
 
 
 
จากตารางนี้ตาํแหนงของจุดA จะอยูที่เสน 93.7 ตัดกับเสน 60.4 จึงอานเปน 937604 โดยอาน

ตอกันไมอานและเขยีนคําวาจุดตําแหนงจุดB ก็เชนเดียวกันอยูที่เสน 92 พอดีก็คือ 92.0 ตัดกับเสนที ่
58.5 ก็อาน 920585 
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การใชเข็มทศิในที่กลางแจง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สวนประกอบเข็มทิศแบบซิลวา 
   1. แผนฐานเปนตัววตัถุโปรงใส 
   2. ที่ขอบมีมาตราสวนเปนน้ิวหรือเซนติเมตร 
   3. มีลูกศรชี้ทศิทาง 
   4. เลนสขยาย 
   5. ตลับเข็มทศิเปนวงกลมหมุนได บนกรอบหนาปดของเข็มทิศมี 360  องศา 
   6. ปลายเข็มทิศเปนแมเหล็กสีแดง ซ่ึงจะชี้ไปทางทศิเหนือเสมอ 
   7. ชื่อตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม อยูตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง 
การหาทิศ 

วางเข็มทศิในแนวระนาบ ปลายเข็มทศิขางหน่ึงจะชี้ไปทางทิศเหนือคอย ๆหมุนหนาปดของเข็ม
ทิศใหตําแหนงตัวเลขหรืออักษรที่บอกทศิเหนือบนหนาปดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศเม่ือปรบัเข็มตรง
กับทิศเหนือแลวจะสามารถอานทิศตางๆไดอยางถูกตองจากหนาปดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถนําเข็มทศิไปใชในกิจกรรมตางๆไดเชนการเดินทางไกลการสํารวจปาการผจญภัย
การสํารวจและการเยือนสถานที่เปนตน เม่ือเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทศิที่จะมุงหนาไปใหทราบ
กอนวาเปนทศิใด เม่ือเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ จากเข็มทิศได 
 
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาใหและตองการรูวาจะตองเดินทางไปในทศิทางใด 
สมมุติวามุมอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทศิในแนวระดับใหเข็มแมเหล็กหมุนไปมาไดอิสระ 
2) หมุนกรอบหนาปดของตลับเข็มทิศใหเลข 60 อยูตรงขีดตําแหนงตั้งมุม 
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกวาเข็มแมเหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทศิชีต้รงกับอักษร N บนกรอบ
หนาปด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพไว 
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4) เม่ือลูกศรชีท้ิศทางชี้ไปทศิใด ใหเดินไปตามทิศทางน้ัน โดยเล็งหาจุดเดนที่อยูในแนวลูกศรชีท้ิศทาง
เปนหลัก แลวเดินตรงไปยังสิ่งน้ัน 
กรณีที่จะหาคาของมุมอะซิมุทจากตาํบลที่เรายืนอยู ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป 
1) วางเข็มทศิในแนวระดับใหเข็มแมเหล็กหมุนไปมาไดอิสระ 
2) หันลูกศรชีท้ิศทางไปยังจุดหรือตําแหนงที่เราจะเดินทางไป           
3) หมุนกรอบหนาปดเข็มทศิไปจนกวาอักษร Nบนกรอบหนาปดอยูตรงปลายเข็มแมเหล็กสีแดงในตลบั
เข็มทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหนาปดจะอยูตรงขีดตาํแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม คือคาของมุมที่เราตองการ
ทราบ 
 
การใชเข็มทศิหาพิกัดตําแหนงในแผนที่ 

กอนอ่ืนจะตองรูวาตนเองอยูณที่ใดของแผนที่ โดยใชเข็มทิศชวยในการวางแผนทีใ่หถูกทิศทาง
หรือวางแผนที่ใหขนานกับเสนทางหรือถนนพื้นที่จริงการวางขนานกบัเสนทางตองระวังไมใหกลบัทางทิศ
เหนือ-ใตโดยตรวจสอบสิ่งอ่ืนบนแผนที่ประกอบอยางนอย 2 แหง 

วางเข็มทศิบนแผนที่ใหเคร่ืองหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่จากน้ันก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อยาใหเข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรชี้ทศิเหนือแลวจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่แลว
หมุนแปนบอกองศาใหตรงทิศ 

 

 
 

จากน้ันใหมองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศกับบนแผนที่สัก 2 แหงเชนบนภูมิประเทศA และa
บนแผนที่กับB บนภูมิประเทศและb บนแผนที่ใชบรรทัดลากเสนจากA aและB bและตอเสนใหตัดกันจะ
ไดตําแหนงc บนแผนที่คือที่ที่เรายืนอยู 
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ขั้นตอไปจะหาตําแหนงใดๆบนแผนทีว่าของจริงบนภูมิประเทศอยูที่ใดก็หาไดจากแผนที่และตัง้

มุมเข็มทิศไปไดตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศไดโดยเทียบมาตราสวนบนแผนที ่
 
ขอควรระวงัในการใชเข็มทิศ 
 1.  จับถือดวยความระมัดระวังเพราะหนาปดและเข็มบอบบางออนไหวงาย 
 2.  อยาใหตกแรงกระเทือนทําใหเสียได 
 3.  ไมควรอานเข็มทิศใกลสิ่งที่เปนแมเหล็กหรือวงจรไฟฟา 
 4.  อยาใหเปยกนํ้าจนขึ้นสนิม 
 5.  อยาใหใกลความรอนเขม็ทิศจะบิดงอ 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

แสงอาทิตย 
 นายแดงเปนคนหาของปาอยูในหมูบานสมบูรณ  ทุกวันเขาจะออกหาของปาโดยเดินลึกเขาไปใน
ปาเรื่อย ๆ ตามทิศทางที่ไมซํ้ากัน และนําของปาที่ไดไปขายในหมูบาน 
 บายวันหนึ่งขณะที่นายแดงกําลังหาของปาอยูน้ัน ไดเกิดลมพายุรุนแรง ทองฟามืดคร้ึม  ทําให
นายแดงไมสามารถหาทิศกลับบาน  เพราะมืดมากมองไมเห็น  นายแดงจําไดแตหมูบานอยูทางทิศ
ตะวันออกของปาเทาน้ัน  นายแดงคิดอยูในใจวาตอนบายตนไมใหญดานที่ถูกแสงแดดตองหันเขาหาทิศ
ตะวันตกสวนดานตรงขามน้ันจะเปนทิศตะวันออก  เม่ือคิดไดดังน้ันเขาจึงรีบใชมือสัมผัสรอบ ๆ  ตนไม
เพ่ือหาดานที่อุน ๆ  เม่ือหาพบแลวเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปดานตรงกันขามกับดานที่อุนของตนไมไป
เรื่อย ๆ  ไมนานเขาก็เดินถงึหมูบานอยางปลอดภัย 
 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา  การรูจักสังเกตสิ่งแวดลอม  ยอมมีประโยชนตอตนเองและนําไปใชใน 
        ชีวิตประจําวันได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15 การผูกเงื่อน     เวลา  3  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถผูกเง่ือนที่จําเปนสําหรับชวยชีวติคนที่ประสบอุบัติภัย อยางนอย 3 เง่ือน และนําไป
ประยุกตใชในชีวติประจําวันของตนเองได 
 
2.  เน้ือหา 
 การใชประโยชน และการผกูเง่ือน บวงสายธนู บวงสายธนู  2 ชั้น  บวงสายธนู 3 ชั้น บวงสาย
ธนูพันหลัก และเง่ือนเกาอ้ี 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1   แผนภูมิเพลง,เกม 
  3.2  เชือก ไมพลองแผนภูมิเง่ือนชนิดตาง ๆ 
  3.3  ใบความรู เรื่อง การผูกเง่ือน 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 

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

  ฐานที่ 1   เง่ือนบวงสายธน ู  
  ฐานที่  2   เง่ือนบวงสายธนู 2 ชั้น 
  ฐานที่ 3   เง่ือนบวงสายธนู 3 ชั้น  
 (2) รวมกองผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปความรูที่ไดรูรวมกัน 

  4) ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  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)  ผูกํากับลูกเสอืจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามฐาน และใหลูกเสือไดฝกปฏิบตั ิ
    ฐานที่  1 เง่ือนบวงสายธนูพันหลัก 

  ฐานที่  2 เง่ือนเกาอ้ี 
  ฐานที่รวม  ทบทวนเง่ือนทั้ง 5 ชนิด 

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

 
4.3  กิจกรรมครั้งที่ 3 

  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม  
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     ผูกํากับลูกเสอืสนทนาถึงเหตุการณอันตรายที่เกิดขึ้นและอาจมีคนตองการขอความ
   ชวยเหลือ  เชน  การชวยคนตกน้ํา  การชวยคนตกเหว  การไตจากที่สูง ชั่วโมงนี้จึง
   เปนกิจกรรมการนําเง่ือนไปใชประโยชน โดยใหทําโมเดลเง่ือนบวงสายธนู บวงสายธนู 
   2 ชั้น บวงสายธนู 3 ชั้น บวงสายธนูพันหลัก และเง่ือนเกาอ้ี  โดยผูกํากับลูกเสือ  
   ทดสอบการผูกเง่ือน 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชกัธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัต ิ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
เพลง 

รักกันไว 

   (สรอย)  เราตองรักกันไว   เราตองรักกันไว   เราตองรักกันไว 
      โอ…ลูกเสือ   เชื้อชาติไทย    สดชื่นแจมใจ   จิตใจราเริง 
      เราลวนตางบันเทิง    ร่ืนเริงสําราญ   (สรอย) 
 
 

  เพลง ลูกเสือไทย (แล็คตาซอย)  

    ลูกเสือสํารองลูกเสือสามัญ  พวกเรายึดม่ันกฎลูกเสือไทย 
   ชวยเหลือผูอ่ืนไมวาชนชาติใด  เราภูมิใจที่ไดทําดี 
 
 

เงื่อน 
 เง่ือนตอกันผูกกันเปนเง่ือนพิรอด 
สองขางไมเทากันตลอด สมาธิลอดผูกเปนเสนยาว 
บวงสายธนูกอบกูใหชีวติยนืยาว 
ลากอาวๆ ไมหลุดขาดเอย 

 
 
เกม   

มังกรกินหาง 
 

วิธีเลน   
 แบงลูกเสือออกเปน  3  -  4 แถว  จับเอวตอกันเปนแถว  คนที่ยืนอยูหัวแถวเปนปากมังกร  คน
ที่เปนปากมังกร  พยายามไลจับคนทายแถวของมังกรตัวอ่ืนๆ  ถาแถวใดถูกจับก็ตองตอกัน ในที่สุดจะมี
แถวเดียวเปนมังกรหางยาว  แลวหัวมังกรก็ไลจับหางมังกรของตัวเอง 

การตัดสิน 
หัวมังกรจะตองไลจับหางมังกรของตัวเองใหได  การเลนจึงสิ้นสุดลง 

 
 
ใบความรู 
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การผูกเงื่อน 
1. เงื่อนบวงสายธนู 
ประโยชน 
       1. ใชผกูสัตวกับหลักตนไม  สัตวสามารถเดินหมุนรอบๆได 
       2. ใชผกูกับเรือกับหลัก เม่ือนํ้าขึ้นหรือลงบวงจะเลื่อนลงไดเอง 
       3. ใชเปนบวงชวยคนตกน้ํา  หรือใชคลองคน  เพ่ือนหยอนตัวจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 
       4. ใชคลองคันธนู   
วิธีการผูก 

       

 
 
       1. ขดเชอืกใหเปนบวงคลายเลขหก 
       2. จับปลายเชือกสอดเขาไปในบวง สอดจากดานลาง 
       3. จับปลายเชือกออมหลังเลขหก  แลววกสอดปลายลงในบวงเลขหกและจัดเง่ือนใหแนน 
 
2. เงื่อนบวงสายธนู 2ชั้น 
ประโยชน 
    1.ชวยคนที่หมดสติ  โดยการคลองดึงคนจากที่ต่ําขึน้สูที่สูง  เชน ชวยคนขึ้นจากกนเหวจากบอ   
เปนตนหรือชวยคนจากที่สงูลงสูพ้ืนดิน 
    2. ใชคลองกับเสาหรือตนไม  ทําใหแข็งแรงทนทานจากการยึด 
    3.ใชผูกคลองขอเหล็ก เพ่ือใชเก่ียวยกสิ่งของหรือหยอนลในทีต่่ําๆ 
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วิธีผูก 
 

    

    

 
 
    1. ขดเชือกที่ทบกันใหเปนหวงคลายเลขหก 
    2. จับปลายเชือกสอดเขาไปในบวงเลขหก จะเกิดบวงเอ 
    3. จับปลายเชือกมาคลองบวงเอ 
    4. ดึงเชือกเสนบนขึ้น  และพลิกเชือกเสนลางกลบัขึ้น  และดึงเชอืกใหแนน 
 
3. เงื่อนบวงสายธนู 3 ชั้น 
    ประโยชน 
   1.ใชผูกกับขอเหล็กไดทีล่ะหลายขอ  เพ่ือใชเก่ียวยกสิ่งของหรือหยอนสิ่งของ 
   2. ใชกับปนจ่ันยกสิ่งของ 
   3. ชวยดึงผูที่ติดอยูในทีต่่าํ  ซ่ึงใชแทนเง่ือนสายธนูสองชั้น และเกาอ้ีได   
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วิธีผูก 
 

    

   
 
   1. ขดเชือกที่ทบกัน  ใหคลายกับเลขหก 
   2. จับปลายเชือกสอดเขาไปในบว แลวดึงออมขึ้นลอดใตเชือก 
   3. นําปลายเชือกดานเดิมสอดลงบวงอีกคร้ัง 
   4. ขยายปลายเชือกใหเปนบวงขนานกบับวงเดิม  แลวดึงเชือกใหแนน 

 
4. เงื่อนบวงสายธนูพันหลัก  
ประโยชนใชผกูเชือกพันหลกัใหแนนเพ่ือประโยชนในงานตางๆ เชน คลองสัตว คลองเรือ เปนตน 
 
วิธีผูก 
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       1. ขดเชอืกใหเปนบวงคลายเลขหก 
       2. จับปลายเชือกสอดเขาไปในบวง สอดจากดานลาง 
       3. จับปลายเชือกออมหลังเลขหก แลววกสอดปลายลงในบวงเลขหกและจัดเง่ือนใหแนน 
 
5. เงื่อนเกาอ้ี 
ประโยชน 
1. ชวยคนทีต่ดิอยูบนที่สูง  เชน ตึก  อาคาร  ตนไม   เปนตน 
     2. ชวยคนท่ีติดอยูในทีต่่ํา  เชน กนบอ  เหว  เปนตน 
 
วิธีผูก 

    

   
 
      1.ทําเชือกเปนสองบวงสลับขางกันแลวดึงบวงทั้งสองซอนกัน จากน้ันดึงแตละดานตามแนวลูกศร 
      2.จะเกิดเปนบวงเอและบีนําเชือกเสนที่หน่ึงคลองบวงเอและนําปลายเชือกเสนที่สองคลองบวงบ ี
      3.ดึงเชือกทั้งสองเสน  และบวงเอบีใหแนน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน   
 

คางคาวเลือกพวก 
 

 คางคาวน้ันถอืวาตนก็มีปกเหมือนนก เเละก็มีหูเหมือนสัตวอ่ืนทัว่ๆ ไปดังน้ันเม่ือนกยกพวกไป
ตอสูกับสตัวอ่ืนๆ คางคาวก็ขอตัวไมเขาขางฝายใด โดยทําตัวเปนกลางเเตเม่ือพวกของนกมีทาทีวาจะ
ชนะ คางคาวก็ประกาศตัวไปเขากับฝายนกตอมาพวกนกจะพลาดทาเสียทีเเกสตัวอ่ืนๆ คางคาวก็ผละ 
จากนกไปเขาพวกกับสตัวอ่ืนๆตอมานกตอสูจนใกลจะไดชัย คางคาวก็กลับมาอยูขางฝายพวกนกอีก 

เม่ือนกกับสัตวอ่ืนๆ ทําสัญญาสงบศึกเเละเปนมิตรตอกัน ทั้งสองตางก็ขับไลคางคาว ไมยอมใหเขาพวก
ดวยคางคาวอับอายจึงไปซอนตัวอยูในถ้าํ จะออกจากถํ้าไปหาอาหารในตอนกลางคืนเทาน้ัน 

 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหวา  ผูที่ขาดความจริงใจ ไมมีใครอยากคบหาดวย 

 
ราชสีหกับหนู 

 
 ขณะที่ราชสีหตัวหน่ึงกําลังนอนหลับอยูในปาใหญมีแมหนูตัวหน่ึงเดินผานมาอยางรีบเรงมันคิด
วากําลังเดินแหวกพงหญาอยูแตที่จริงกลบักลายเปนขนลําแพนคอของราชสีห!!! 
 “ใคร?? ใครมันบังอาจรบกวนการนอนของขา?”ราชสีหคํารามพรอมกับใชมืออันใหญโตตะปบแม
หนูไวทันที“นึกวาอะไร..ที่แทก็เปนแคหนูตัวเล็ก ๆไมพอยาใสเปนอาหารม้ือกลางวันของขาหรอก”   แม
หนูไดแตออนวอนขอชีวติ “ไดโปรดไวชีวติดวยขายังมีลูกตวัเล็ก ๆเจ็ดตัวตองเลี้ยงดู ถาทานเมตตาปลอย
ขาไปสักวันหนึ่งขาจะกลับมาตอบแทนพระคุณของทานใหจงได” 
 “เจาตัวเล็กแคน้ีเอง จะมีปญญาชวยเหลืออะไรขาไดละ”ราชสีหหัวเราะอยางขบขัน แลวก็ปลอย
แมหนูไปในทีสุ่ดแมหนูไดแตขอบคุณซ้ําแลวซํ้าเลากอนที่จะจากไป 
 ตอมาไมนานราชสีหตวัน้ันไดออกลาเหยื่อ แตพลาดทาไปติดอยูในตาขายที่นายพรานวางดักไว 
 " กาววว..."ราชสีหรอง และพยายามดิ้นรนใหหลุดจากตาขาย แตก็ไมสําเร็จ 
 แมหนูกับลูก ๆของมันไดเดินทางผานมาทางนั้นพอดี.. ไดยินเสียงรองของราชสีหก็จําไดพวกมัน
แมลูกจึงชวยกันใชฟนอันแข็งแรงแทะเชอืกตาขายจนขาดออกจากกัน ชวยราชสหีใหพนภัยจากพรานปา
ซ่ึงกําลังถือปนรีบเดินมาพอดี 
 “ขอบคุณพวกเจามาก พวกหนูใจดีทั้งหลาย เราไมเคยคาดคิดมากอนเลยวาสัตวทีมี่ตัวเล็กๆ
อยางพวกเจาจะมีจิตใจสูงสง รูจักตอบแทนคุณอยางที่เคยบอกเราตองขอโทษที่แตกอนน้ันไมเชื่อวาเจา
จะชวยเราได”แลวราชสีหก็จากไปอยางรวดเร็ว.... 
 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา  ถึงแมจะตัวเลก็มีพลังเพียงนอยนิดแตถารวมมือรวมพลังกันแลวจะสามารถ
เปลี่ยนเปนพลังอันยิ่งใหญได 
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คนตัดไมกับเทพรักษ 
 

 เทพารักษรูสึกสงสารคนตัดไมที่น่ังรองไหอยูริมลําธาร เขาทําขวานตกลงไปในลําธารและกลัววา
จะหมดอาชีพเพราะไมมีเคร่ืองมือทํากิน        
 เทพารักษจึงลงไปงมเอาขวานทองคํามาให แตคนตัดไมเปนคนซื่อจึงตอบวาขวานทองนั้นไมใช
ของตนครั้นเทพารักษงมเอาขวานเงินมาใหเขาก็ไมรับอีก เทพารักษจึงงมเอาขวานเหล็กธรรมดาๆ มาให
คนตัดไมดีใจมากบอกวาเปนขวานของตน      
 เทพารักษชื่นชมในความซื่อสัตยของคนตัดไม จึงมอบทั้งขวานทองเเละขวานเงินใหเขาเปน
ของขวัญคนตัดไมดีใจมากและกลับบานไปเลาใหเพ่ือนบานฟง     
 แตเพ่ือนบานเปนคนโลภ จึงรีบเขาปาตัดไมเเลวเเกลงทําขวานตกลงไปในลําธารเพ่ือให
เทพารักษมาชวยบางเม่ือเทพารักษงมเอาขวานทองคํามาใหชายโลภรีบตอบรับวาเปนขวานของเขา
เทพารักษเห็นชายผูน้ันพูดเท็จและโลภมากจึงทิ้งใหเขานั่งรองไหตามลําพังเพราะเขาไมเหลือแมแต
ขวานเหล็ก 

นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา  ความซ่ือยอมนําความเจริญใหไดดีกวาความโลภ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16  การบุกเบิก            เวลา    2    ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  บอกประโยชนและสามารถแสดงวิธีผกูแนนแบบตางๆ ได 
 1.2  ลูกเสือทําโครงการบุกเบิก 1 โครงการ โดยการผูกแนนอยางนอย 2 วิธ ี
 
2.  เน้ือหา 
 2.1  การผูกแนนแบบตาง ๆ    
 2.2  การใชประโยชนการผูกแนน  ในโครงการบุกเบิก 
 
3. ส่ือการเรียนรู 

3.1  แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2  เชือก  ไมพลอง แผนภูมิการผูกแนนชนิดตางๆ 
3.3  ใบความรู เรื่อง การผูกแนน 
3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 

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

  ฐานที่ 1  การผูกทแยง    
  ฐานที่ 2  การผูกกากบาท 
   ฐานรวม ทบทวนการผูกทแยง และผูกกากบาท  
 (2) รวมกอง ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปการใชประโยชนของการผูกแนนแบบตางๆ 

  4) ผูกํากับลูกเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
  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) ผูกํากับลกูเสือใหหมูลูกเสือ ฝกปฏบิัติโครงการบกุเบิก การทําตอมอสะพาน  
    (2) ผูกํากับลกูเสือทดลองความคงทนและการใชจริง 
    (3) รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และประเมินการปฏิบัต ิ
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 

เพลง 
รวมใจ 

 (สรอย)  รวมใจเราพรอมใจ รวมใจเราพรอมใจ   รวมใจเราพรอมใจ 
งานนอยใหญรวมใจกันทํา 

พวกเราลูกเสอืไทย  ตางพรอมใจสามัคคี  นํ้าใจของเรากลาหาญ   
บากบั่นอดทน  หม่ันทําความดี  ผูกมิตรและมีไมตรี  เหมือนด่ังนองพ่ีรับความชื่นบาน 

 (สรอย)  รวมใจเราพรอมใจ……………………… 
  พวกเราลูกเสอืไทย   บุกปาไปลุยนํ้านอง   แมเราจะฝาภัยพาล  แตจิต 

เบิกบาน  เพราะความปรองดอง  ชมฟาและน้ําลําคลอง  เสียงคึกคะนองรองเพลงเพลินใจ 
 

เกม 
ข้ึนเขาลงหวย 

ใหแตละหมูเขาแถวตอนลึก ระยะระหวางหมู  3  กาว ใหคนสุดทาย(รองนายหมู) ยืนตรง        
คนตอมายืนกมหลัง คนถัดไปยืนถางขา(สลับกันไปเรื่อยๆจนถึงหัวแถว) เม่ือสัญญาณเริ่มใหรองนายหมู
เปนผูวิ่ง จะมุดหรือกระโดดสุดแตคนที่อยูขางหนาจะยืนในทาใด (ถายืนกมหลัง ใหกระโดดถายืนถางขา 
ใหลอด) 

การตัดสิน  หมูใดหมดกอน  และนั่งลงกอนเปนผูชนะ 
 

ใบความรู 
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การผูกแนน 
 

1. การผูกทแยง 
ประโยชน 
 1)  ใชผูกน่ังรานในการกอสราง 
 2)  ผูกไมค้ํายันเสาปองกันเสาลม 
 3)  ใชผูกตอมอเสาสะพาน 
 
วิธีผูก 

 

 
 1)วางไม 2 ทอนซอนกันเปนรูปกากบาท ใชปลายเชือกดานหนึ่งคลองรอบไมเสาทั้ง 2 ทอน 

ผูกดวยเง่ือนผูกซุง 
 2)  ดึงปลายเชือกลงทางขวา ใหเง่ือนแนน แลวพันออมรอบเสาทั้ง 2 ทอนอีก 3 - 4 รอบ 
 3)  พันทแยงรอบเสาทั้งคูอีก 3 รอบ 
 4)  หักคอไก 2 – 3 รอบ 
 5)  ลงดวยเง่ือนตะกรุดเบด็ 

 

2.  ผูกกากบาท 
ประโยชน 
 1) ใชในงานกอสราง ทําน่ังรานทาสีอาคาร 
 2) ใชในงานสรางคายพักแรม อุปกรณการพักแรม 
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วิธีผูก 

 
  1)  วางไม 2 ทอนซอนกันเปนรูปกากบาท ผูกเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่หลกัอันตั้งหรืออันนอน 
แลวแตงงานปลายเชือกสวนที่เหลือใหเขากันใหเรียบรอย(ขึ้นตนดวยเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่หลักตนหนึ่ง แลว
แตงงานเชือกกับปลายเชือก) 
  2)  ออมเชือกลอดใตไมอันนอนทางดานขวา ดึงใหตึงมือ พาดขามอันตั้งดานลาง ลอดอัน
นอนดานขวาเปนอันครบรอบ พันอยางน้ีสัก 3 - 4 รอบ ดึงใหตึงทุก ๆ รอบ (พันเชือกออมหลักทั้งสอง) 
  3)  หักคอไก คือ การพันรอบเง่ือนในขั้นที่ 2 เพ่ือรัดเชือกใหตึง จะไดไมรูดลง(หักคอไกเพ่ือ
รัดเชือกใหแนน) 
  4) เม่ือหักคอไกได 2–3 รอบ และดึงเชือกใหตึงแลว ใหจบลงดวยเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่ไมอัน
นอนซึ่งเปนคนละตนกับขอ 1) 
 
3. วิธีการทําตอมอสะพาน 

การสรางตอมอสะพาน  คือ ความตองการขั้นแรกของการบุกเบิกอยางหนึ่ง ทั้งยังเปนเคร่ือง
ทดสอบวิชาลกูเสือโทอีกดวย 

รูปแบบของตอมอสะพานอาจผิดแผกกันไปบาง ตามความตองการของงานที่แตกตางกันออกไป  
แตปกตคิวรมีลักษณะดังน้ี 

 
  3.1  ปลายเสาของตอมอสะพานตองอยูลางสุด ซ่ึงจะครูดไปกับพ้ืนเม่ือถูกลากพาไป อยาให
คานถูกพ้ืน 
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  3.2  เสาตอมอสะพานจะสอดขึ้นไปทางคานบนเล็กนอย  ฉะน้ันระยะที่จะผูกแนนของคาน
บนและลาง  ควรเปน  5 ตอ 6 ตามลําดับ 
  3.3  คานบนและคานลางอยูดานเดียวกันของเสาตอมอ   ซ่ึงมองเห็นไดงายวาเม่ือประกอบ
เปนตอมอ  ดานนี้จะอยูบนเสมอ 
  3.4  ไมค้ํายัน  วางอยูบนเสา  3 แหง อีกแหงหน่ึงอยูดานใต 

 3.5  ผูกแนนแบบกากบาททุกแหง  เวนแตที่ไมค้ํายันไขวกันใหผูกแบบทแยง 
แบบของตอมอสะพานที่ทําดวยไมพลองนี้มีความแข็งแรงอยางสมบูรณพอเพียง  เพราะมันเปน

แบบที่มีการสมดุลดียิ่ง  แตถาใชไมที่ม่ันคงกวาเพ่ือความถาวรก็นับวา ดียิ่งขึ้นไปอีก 
 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

เด็กเลีย้งเเกะชอบพูดปด 
 

   วันหนึ่งเด็กเลี้ยงเเกะคิดหาเร่ืองสนุกๆ เลนจึงเเกลงรองตะโกน ขึ้นมาวา“ชวยดวย! ชวย
ดวย! หมาปามากินลูกเเกะเเลว ชวยดวยจา !” พวกชาวบานจึงพากันวิ่งมาชวยพรอมดวยอาวุธตางๆเเต
เม่ือมาถึงก็ไมพบหมาปาสักตัว"มันวิ่งไปทางโนนเเลวละ"เด็กเลี้ยงเเกะโปปดเเลวก็เเอบหัวเราะชอบใจ
ภายหลัง ตอจากน้ันเด็กเลี้ยงเเกะก็เเกลงหลอกใหชาวบานวิ่งหนาตื่นเชนเดิมไดอีก 2-3 คร้ัง จนกระทั่ง
วันหนึ่งมีหมาปามาไลกินเเกะจริงๆ คราวนี้เด็กเลี้ยงเเกะตะโกนขอความชวยเหลือจนคอเเหบ คอเเหง 
พวกชาวบานก็ไมมาเพราะคิดวาเด็กหลอก 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   คนที่โปปดมดเท็จ เม่ือถึงคราวพูดจริงก็ยากที่จะมีใครเชื่อ 
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10 ขอคิดดี ๆ 

 
 1. นึกวาเสมอวาการโกรธ 1 นาที จะทําใหความทุกขอยูกับเธอ 3 ชั่วโมง 
 2. ถายิ้มใหกับคนที่อยูในกระจกรับรองวาเคาตองยิ้มตอบกลับมาทุกคร้ังแน! 
 3. ระหวางแปรงฟนถาฮัมเพลงดวยไปจนจบจะทําใหฟนสะอาดขึ้น 2 เทาแนะ 
 4. เคี้ยวขาวแตละคําใหชาลง จากที่รสชาติธรรมดาก็จะอรอยขึ้นเยอะ 
 5. สัตวเลี้ยงทีบ่านเก็บความลับเกงเรื่องที่ไมอยากใหคนอ่ืนรูจึงเลาใหมันฟงได 
 6. อาหารที่เคยไมชอบกิน ลองตักเขาปากอีกทีเผื่อจะกลายเปนอาหารจานโปรด 
 7. เขียนชื่อคนที่เธอเกลียดใสกระดาษแลวฉีกทิ้งความเกลียดจะเบาบางลงเรื่อยๆ 
 8. กอนจะซื้ออะไรก็ตาม ตองคิดหาประโยชนของมันใหไดอยางนอย 3 ขอกอน 
 9. ถึงเสื้อกางเกงในตูจะมีอยูนอยแตถาสลบักันไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนจะเยอะขึ้น 
 10. จะหนาตายังไงก็แลวแตถาทิ้งขยะลงพื้นก็กลายเปนขี้เหรไดทันตาเห็น 

        ที่มา forward mail  
 
 เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เรื่องดีๆ มีไวเปนขอคิด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17 การปรุงอาหารแบบชาวปา   เวลา   1   ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 สามารถปรุงอาหารแบบชาวปาได 20 อยาง สําหรับ 2 คนได 
 1.2 สรางที่พักแรมชั่วคราวได 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 การปรุงอาหารแบบชาวปา 
 2.2 การสรางที่พักแรมชั่วคราว 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ภาพการปง ยาง เผา 
  3.3 ไมขีดไฟ มีดผาฟน ขวาน 
  3.4 ฐานสาธิต การประกอบอาหารชาวปา และการสรางที่พักแรมชั่วคราว 
 3.5 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 

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

  ฐานที่ 1   การปงหรือยาง  
    ฐานที่  2   การเผา 

  ฐานที่ 3   การหุง 
  ฐานที่  4 การอบ   

   (2)  ใหลูกเสืออภิปรายมีรูปการเรียนตามฐาน ผูกํากับลูกเสือนัดหมายการไปอยู 
    คายพักแรม และพักคางคืน พรอมทั้งปรุงอาหารแบบชาวปา 2 อยาง สําหรับ 2 คน 

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

 (1) ผูกํากับลกูเสือสนทนาถึงการพักแรมและการทําที่พักแรมชั่วคราว สําหรับพักแรม 1  
  คืน วาควรจะสรางอยางไร ในสถานที่ใดบาง เชน ในปา, ในสวน หรือในที่ๆ ใกลนํ้า  
  อากาศรอน หรืออากาศหนาว เปนตน 
 (2)  ผูกํากับลูกเสอืนําหมูลูกเสือเรียนรูและฝกปฏิบัติการสรางที่พักแรมชั่วคราวสําหรับ 
  คาง 1 คืน ตามฐานตางๆ ดังน้ี 
  ฐานที่ 1   ที่พัก เตนทแบบตางๆ สําหรับคนนอน 1 คน 2 คน และหลายๆ คน  
    ตลอดจนการปองกันมด แมลง นํ้าคางในเวลากลางคนื  
  ฐานที่  2   การจัดแสงสวางภายในเตนท การใชไฟฉาย โคมแบตเตอรี่ตางๆ 
  ฐานที่  3   ฝกกางเตนท หรือการสรางที่พักแบบงายๆ 
 (3) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอือภิปรายสรุปการเรียนตามฐาน ผูกํากับลูกเสือนัดหมาย 
  เตรียมความพรอมการไปอยูคายพักแรม 

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

 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความสนใจในการฝกปฏิบตัิและเรียนรูตามฐาน 
  5.2 ตรวจสอบการปรุงอาหารชาวปาและการสรางคายพักแรมในการอยูคายพักแรมจริง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
 

เพลง  
เพลินใจชาวดง 

 
 เพลินใจชาวดงรําวงกับเฮฮา ฮะ หลั่นลันลา (ซํ้า) 
เชิญชวนกันมา เฮฮามาชุมนุม  (อีปุมบุมบุม (ซํ้า)) 
 ปาดงพงไพร แสนไกลสุดกันดาร 
เราชวนกันมา เฮฮามาชุมนุม (อีปุมบุมบุม (ซํ้า)) 

 
 

ดอกไมในปา 
 

 แดนปาเขาหนูนอยเริงใจ เด็ดดอกไมเสียบใสปอยผม 
ดอกมะลิวัลย กรรณิกาลั่นทม เฝาเด็ดดมนิยมในไพร 
 ชวนกันรองเพลงเพลินกันไป นาชื่นใจดอกไมในปา 
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ใบควา
 

  
กอไฟ ให
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บริเวณที
หรือสิ่งที่
ไฟนี้มี 
คําสองคํ
 
ไมเน้ือแน
จึงนํามาต
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หรือก่ิงไม
 
 วิ
 ก
แบบจะมี
กองไฟให
  
 
โดยทํามุ
และแขน
ลมพัดมา
อยูตรงก
 

ดกิจกรรมลกู

มรู 

ในการกอ
หความรอนใช

บริเวณที่จะใ
ที่จะกอไฟ รอ
ทีต่ิดไฟงายเก

าที่ลกูเสือตอ
1. เชื้อเพลงิ
นน ไมมีนํ้ามั
ตัดทอนใหสัน้
2. เชื้อไฟ อา
มแหงจักเปน

วิธีกอกองไฟ
การกอกองไฟ
มีลักาณะเดนท
หเหมาะสมกั

1. แบบกระโ
มเฉียงหันปล

นงไมเล็กๆ มา
า นําไมฟนมา
ลางกจ็ะไดก

กเสือสามัญ

อไฟเพ่ือหุงห
ชหุงหาอาหา

ชกอไฟตองอ
บๆ จุดที่จะก
กลื่อนกลาด แ

องรู คือ 
 ไดแก ไมฟน
ันหรือยางมา
นลงประมาณ
าจใชกระดาษ
นฝอย 

ฟ  
ฟอาจทําไดห
ที่แตกตางกัน
ับประโยชนใ

โจม ปกทอนไ
ลายไมไปทาง
าพิงรอบๆ โด
าพิงรอบๆ อี
องไฟแบบกร

สรางเสริมทั

หาอาหารจําเป
รได 

อยูหางจากตน
กอไฟตองเก็บ
แลวนํากอนหิ

น ซ่ึงไดแกก่ิง
ากเกินไปและ
ณ 1 ศอก แลว
ษหรือวัสดุทีห่

หลายแบบ กอ
น ลูกเสอืตอง
ใชสอย เชน 

ไมที่เปนเชื้อเ
งทิศที่ลมพัด
ดยเวนใหเปน
กชั้นหนึ่ง จุด
ระโจม 

ทกัษะชีวิต ลู

การกอไฟ
ปนตองมีบริเ

นไม หรือพุม
บกวาดใหสะอ
นขนาดใหญ

งไมหรือตนไม
ะเปนไมแหง 
วจึงผาซีก 
หาไดในธรรมช

องไฟแตละ
เลือกแบบขอ

เพลงิกับพ้ืน 
มา ใสเชื้อไฟ
นชองทางทิศ
ดไฟที่เชื้อไฟท

ลกูเสอืเอก ช

วณที่ปลอดภั

ไมไมนอยกว
อาดเรียบรอย
ๆ สัก 3-4 กอ

มที่ยนืตนตา
เม่ือเผาไหมจ

ชาต ิเชน ใบ

อง

ฟ
ที่
ที่

ชั้นประถมศึ

ภัย และตองมี

วา 3 เมตร ไม
ย อยาใหมีใบ
อน มาเปนฐา

ย หรอืขอนไ
จะมีควันนอย

ไมแหง เปลอื

ศกึษาปที่ 6 

มีวัสดุที่จะใช 

มควรมีก่ิงไม
บไมแหง หญา
าน เก่ียวกบัก

มที่มีขนาดเล็
ย เม่ือไดไมฝ

อกไมแหง หญ
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อยูเหนือ
าแหง 
การกอ

ลก็ เปน
นมาแลว

ญาแหง 
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ดวยเศษไ
 
 
และปรับ
การดับไ
พรมเขา
เหยียบไ
แลวกลบ
กองไฟม
เม่ือกอน
 
การปรุง
 
 
 
 
ชา แลวค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอ
 
 
 
 
 
 

คูมือการจ

2. แบบแนวน
ษไมเล็ก  ๆทางด
การดับไฟ 
เม่ือลูกเสือหุ
บพ้ืนที่กลบถา
ไฟควรใชดิน
าไปหากลาง
ไมใหมีประกา
บรองรอยโดย
มาวางกลับเ
นกอกองไฟ 

งเครื่องดื่มร
1. การชงกา
1.1 ตมนํ้าให
1.2 เทนํ้ารอ
1.3 ตักผงกา
คนใหผงละลา
1.4 เติมนมข
1.5 เติมนํ้าต
1.6 คนใหเข
2. การตมนํ้
 2.1 ตมนํ้าให
2.2 ใสเปลือก
2.3 ใสนํ้าตา
2.4 ยกลงด่ืม
 
อแนะ ใหเลอื
1. อาหาร อย
2. เครื่องด่ืม 
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าแฟหรือโอวั
ายใหหมด 
ขน นมสด หรื
ตาล 
ากัน 
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อยางนอย 1

ลูกเสือสามัญ
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อยเสียกอนจึง
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อยู หรือขุดหล
พ้ืนดินเอาหญ
ดรองรอยเสี

ดื่มบํารุงราง

แฟหรือถวยแ
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รอืครีมเทียม
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าที่เหมาะสม
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ญสรางเสรมิ

หทอนไมอยูเห
มือนแบบกระโจ

กใชไฟตองดั
งออกจากที่น้ั
รอบๆ กอน 
ชไมทุบหรือ
ลุมกลบเสีย 
ญาที่ขุดไวกอ
สียใหเหมือน
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แกว 
ประมาณ 1-2 

ตามที่ชอบ 

กับสภาพทอ

มทักษะชีวิต

หนือพ้ืนเล็กน
จม 

ับไฟ 
น้ันได 
แลว
อเทา
เสร็จ
นกอ
นเดิม

ชอน

องถิ่นของลูกเ

อุปกร

 ลูกเสอืเอก

นอย ใสเชื้อไฟ

เสือของตน ดั

รณบางอยางใน

ก ชั้นประถม

ฟขางใต ขาง

ดังนี้ 

นการปรุงเคร่ื

มศึกษาปที่ 6
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ร่ืองดื่มรอน 
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การปรุง
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ซ่ึงนิยมกั
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รองน้ําขา
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เพ่ือลางล
กับน้ําไป

  
น้ีจะทําให

  
คน ปองก

  
ประมาณ
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ใหแนนเอี
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เคลือบ ฯ

ดกิจกรรมลกู

งอาหารอยา
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ข. หุงขา
วิตามิน โปร

ค. น่ึงขา

ง. หลาม

(1) การหุงขา

1. ตวง
ละอองตางๆ 
ปหมด) 

2. ตวงนํ้
หขาวสุกๆ ดิ

3. นําห
กันขาวไหม 

4. พอขา
ณ 20-25 นาที

(2) การหุงขา
ว ตมน้ําจนเดื
อียงหมอรินน
หมอขึ้นดงจน

(3) การนึงขา
1. การ

ฯลฯ ใหมีปรมิ

กเสือสามัญ

งงายๆ 
ขาว หมายถึง
นอาหาร การ
 

ขาวเช็ด นํ้า  
 แตการหุงข
หมด เพราะสิ
กรินทิ้งไปห
นํ้า 

าวไมเช็ดนํ้า 
ตีน ไมสูญหา

าว เปนการหุง

มขาว เปนการ

าวไมเช็ดนํ้า 

งขาวใสภาชน
ออกจากขาว

นํ้าสะอาดใสห
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ถาเปนขาวให

าวเดือด เปด
ท ีขาวจะสุก (

าวเช็ดนํ้า ถา
ดือด เปดฝาค
นํ้าขาวออกจน
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สรางเสริมทั
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ชั่วโมง 
 
มะพราว
 
เปนขาห
รอนจาก
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 2. ซาวข
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กไฟที่กอไวตร
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ับประทาน 
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ตั้งในกระทะน

มขาว มีวิธีทาํ
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ากกองไฟโด

ลูกเสือสามัญ
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สักคร้ัง) เพ่ือท
นรอบเหมือน
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บอกไมไผที่ว
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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 
 4. แกเชือกและเก็บเชือกใหเรียบรอย (เชือกส้ัน 8 เสน เชือกยาว 2 เสน รวม 10 เสน) นําไป 
รวมไวใกล ๆ กองสมอบก 
 5. แกะกระดุมเต็นทเพ่ือแยกผาเต็นทออกเปน  2  ผืน 
 6. ทําความสะอาดอุปกรณและเก็บพับผาเต็นทใหเรยีบรอย 
 7. นําผาเต็นทและอุปกรณเก็บรวมไวในที่เดียวกัน 
 
เต็นทสําเร็จรูป 
 ใชเปนที่พักสําหรับลูกเสือทั้งหมู (1 หมู) มีขนาดใหญกวา และน้ําหนักมากกวาเต็นทกระแบะ แต
ยังสามารถพกพาไปไดสะดวก พ้ืนที่ที่ใชกางเต็นทมีบริเวณกวางพอสมควร วิธีกางเต็นทไมยุงยาก       
มีลูกเสือชวยกันเพียง 2 คน ก็สามารถกางเต็นทได เต็นทสําเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน 
บางแบบคลายเต็นทกระแบะ 
สวนประกอบของเต็นทสําเร็จรูป มีดังน้ี 
 1. ผาเต็นท 1 ชุด 
 2. เสาเต็นท 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกันเปน 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
 3. สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพ้ืน 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ทาย 1 ตัว) 
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 4. เชือกยึดสมอบก 8 เสน ทุกเสนมัดติดกับแผนเหล็กสําหรับปรับความตึงหยอนของเชือก โดย
เชือกส้ัน 6 เสนใชยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เสนใชร้ังหัวทายเตน็ท  
 วิธีกางเต็นทสาํเร็จรูป 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 ไมตองใชเง่ือนผูร้ังเพราะมีแผนปรับความตึงอยู แลว) แลวใช
เชือกส้ัน 2 เสน ยึดชายเต็นทเขากับสมอบก ใหเต็นทกางออกเปนรูปหนาจ่ัว 
 4. ใหคนที่ 2 เดินออมไปอีกดานหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเขากับรูหลังคาเต็นทอีกดานหนึ่ง แลวจับ
เสาไว ใหคนที่ 1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แลวนําเชือกยาวเสนที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ดานหลัง 
 5. ใหคนที่ 2 ปลอยมือจากเสาที่ 2 ได เตน็ทจะไมลม ทั้งสองคนชวยกันใชเชือกยดึชายหลังคา
เต็นท ( จุดที่เหลือ ) ใหเขากับสมอบกแลวปรับความตงึหยอนของเต็นทใหเรียบรอย 
 วิธร้ืีอเต็นทสําเร็จรูป 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 แผนปรับความ 
ตงึ 8 อัน) นําไปรวมไวใกล ๆ กองสมอบก 
 5. ทําความสะอาดอุปกรณทุกชิ้น แลวนําไปเก็บ 
การเลือกสถานที่ตั้งคายและกางเต็นท 
 ตองทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหลงนํ้า และเสนทางคมนาคม เพ่ือปองกันปญหา
ตาง ๆ ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังน้ี 
 1. เปนพ้ืนที่โลงกวาง เหมาะสําหรับการตัง้คายและจัดกิจกรรม 
 2. พ้ืนดินบริเวณที่ตั้งคายควรเปนดินปนทราย พ้ืนเปนที่เรยีบ ไมมีนํ้าขัง 
 3. อยูใกลแหลงนํ้าสะอาด ปลอดภัย 
 4. อยูหางจากตนไมใหญ เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดจากก่ิงไมหลนลงมาทับ 
 5. ทิศทางของลมเพ่ือใชพิจารณาในการตัง้เต็นทที่พัก 
 6. สามารถหาเชื้อไฟ เชน ฟน เศษไม สาํหรับหุงตมไดสะดวก 
 7. การคมนาคมสะดวก ใกลกับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกลกับสถานตํารวจ 
 8. ไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่กอนจะตั้งคายพักแรม 
ขอควรระวงัในการกางเต็นท 
 1. เม่ือตองการกางเต็นทหลายหลังเปนแนวเดียวกัน ควรเล็งใหสมอบกตวัที่อยูดานหนาสุดและ
เสาตนแรกของทุกเต็นทอยูในแนวเดียวกนั  
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 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 เพราะการกางเตน็ทไมถูกวธิีอาจทําใหอุปกรณบางชิ้นเกิดความ
เสียหายได เชนใสเสาเต็นทผิดอันทําใหเกิดความเสียหายเวลางอเสาเขากับเต็นทเปนตน 
 2. อยาเก็บเตน็ทขณะเปยกถาไมจําเปนเพราะจะทําใหเกิดกลิ่นอับ ควรจะนําเต็นทมาผึ่งลมให
แหงกอนและนําเศษส่ิงสกปรกออกจากเต็นทกอนปดซิปใหเรียบรอย 
 3. ไมควรใชสารเคมีในการทําความสะอาดเต็นทเพราะสารเคมีจะทําลายสารที่เคลอืบเต็นทไว
ควรใชแคผาชบุนํ้าเช็ดก็พอ หามใชแปรงขดัเพราะแปรงจะทําใหสารเคลือบหลุดออกเชนกัน 
 4. ใชผาพลาสติกปูรองพ้ืนกอนกางเต็นทเพ่ือชวยปกปองตัวเต็นทจากหินและก่ิงไมที่แหลมคม
ซ่ึงอาจจะทําใหพ้ืนเต็นทเกิดความเสียหายไดและนอกจากนี้ยังชวยลดเวลาในการทําความสะอาดเพราะ
เหลือแคทําความสะอาดผาปูรองพ้ืนเทาน้ัน 
 5. ใชสมอบกปกเต็นทบางคนอาจคิดวาไมจําเปนเพราะเต็นทสามารถทรงตวัอยูไดเอง แตเม่ือมี
ลมแรง ๆ เตน็ทอาจพลิกทาํใหเกิดความเสียหายไดในชวงที่กางเต็นทและเกิดมีลมแรงควรนําสัมภาระ
เก็บไวในเต็นทแลวปกสมอบกยึดไว จะชวยปองกันเตน็ทพลิกจากแรงลมได 
 6. ใชอุปกรณซอมแซมเต็นทเม่ือเต็นทเกิดความเสียหาย เชนผนงัเตน็ทมีรอยฉีกขาดควรใชพวก
ผาเทปปดรอยขาดนั้นไวมิฉะน้ันรอยขาดนั้นจะใหญขึน้เรื่อยๆ อุปกรณซอมแซมเต็นทสามารถหาซื้อได
ตามรานอุปกรณแคมปงทั่วไป 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

อาหารชาวคายแสนอรอย 
 

                                                                             นางสาวจุฑามาส  ชุมเมืองปก ผูแตง 

 ในที่สุดการเดินทางไกลและแรมคืนของกองลูกเสือโรงเรียนบานหัวทะเลก็ไดถูกกําหนดอยาง
ชัดเจน  เม่ือผูกํากับกองลูกเสือสามัญแจงใหลูกเสือทราบ ตางก็ตื่นเตน ดีใจที่จะมีโอกาสไปแรมคืนนอก
โรงเรียน และย่ิงตื่นเตนมากยิ่งขึ้นเม่ือทราบวาจะไดประกอบอาหารรับประทานเอง ทุกคนนึกถึงความรู
เรื่อง “อาหารชาวคาย” ที่ผูกํากับกองลูกเสือเคยสาธิตใหดู 
 ปราการ เปนนายหมูสิงโต ประชุมวางแผนการเดินทางไกลและแรมคืน รวมทั้งวางแผนการ
ทําอาหารซึ่งจะตองนําสงใหผูกํากับกองลูกเสือไดชิมฝมือดวย  หมูสิงโตลงความเห็นวาจะทําอาหาร      
3 อยาง คือ ไขเจียวสมุนไพร ตมยําปลากระปอง และตมถั่วเขียวใสนํ้าตาลทรายแดง ชัยยุทธซ่ึงเปน
พลาธิการของหมูรับผิดชอบไปหาความรูมาเลาใหเพ่ือนๆ ฟงวา  อาหารแตละอยางมีประโยชนอยางไร
บาง เพ่ือจะไดรายงานใหผูกํากับกองลูกเสือทราบไดถูกตอง เม่ือถึงวันที่ไดประกอบอาหารจริง ๆ ทุกคน
ในหมูสิงโต ตั้งใจชวยกันปรุงอาหารอยางสุดฝมือ  เม่ือผูกํากับกองลูกเสือไดชิมอาหารแลวชมเชย      
หมูสิงโตวาอาหารอรอย สะอาด มีประโยชนแกรางกาย นําความดีใจมาสูหมูสิงโตอยางมาก 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ควรรบัประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18   ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือของมีคม         เวลา   1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 อธิบายวธิใีชและเก็บรักษามีดและขวานไดอยางถูกตอง 
 1.2 อธิบายวธิใีชเลื่อยไดอยางถูกตอง 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 วิธีใชมีด ขวาน เลื่อยทีป่ลอดภัย 
 2.2 วิธีการเก็บรักษามีด ขวาน เลื่อย 
 2.3 การใชเลือ่ยหรือขวานสําหรับโคน / เลื่อนไม 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง หรือเกม 
  3.2 ใบความรู 
  3.3 ฐานสาธิตการเก็บมีด ขวาน เลื่อย และวิธีการใชทีถ่กูตอง 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 

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

1)  หมูลูกเสือเรียนรูจากฐานสาธิตและฝกปฏิบัติดังน้ี 
  ฐานที่  1      วิธีการใชและเก็บรักษามีด ขวาน และเลือ่ย  
  ฐานที่  2      การใชขวานตดัและผาไม เพ่ือกอกองไฟ 
  ฐานที่  3      การพกพา การนําพา และสงมีด ขวาน เลือ่ยใหผูอ่ืน 

2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสืออภิปรายและสรุปการเรียนรูจากฐานกิจกรรม 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สังเกตจากการปฏิบัตขิณะสาธิตในฐานกิจกรรม 
  5.2 ซักถามความเขาใจถึงวิธีการใชมีด ขวาน และเลือ่ย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  18 
เพลง 

ชมปา 
 

 ปาน้ีเขาวามีวหิก หมูนกนับรอยพัน 
มาดวยกันๆ ชมไพร  นะเพ่ือนเอยใหเพลิดเพลิน 
 ปาน้ีเขาวามีความสุข สนุกดังเชื้อเชญิ 
มากาวเดินๆ ชมไพร  นะเพ่ือนเอยวไิลตา 

 
 
ใบความรู 

การเก็บรักษามีด-ขวาน 
 

การใชและการเก็บรักษามีดและขวาน 
 มีดและขวานเปนเคร่ืองมือจําเปนที่ลูกเสือตองใชในการอยูคาย เพ่ือตัด ทอน เสี้ยมไม แตการใช
ตองใหถูกวธิีและระวังมิใหเกิดอันตราย ดังน้ี 
 
มีด 
 มีดเปนเคร่ืองมือที่ใชสําหรับฟน จัก เหลา ผา ตัด ลิดหรือถางวัสดุตางๆ เชน ตนไม ก่ิงไม 
ตนหญา เน้ือ ผัก เปนตน มีดมีรูปรางและขนาดแตกตางกันตามความเหมาะสมของการใชงาน เราอาจ
จําแนกมีดตามขนาดไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. มีดเล็ก ไดแก มีดพกประจําตัว มีดที่ใชในการทําครัว 
  (1) มีดพกประจําตัว เปนมีดใชพกพาติดตัวอยูเสมอในขณะอยูคายพักแรม หรือเดิน
ทางไกล ตัวมีดประกอบไปดวยสวนใบมีดและดาม มีดพกประจํากายมีไวเพ่ือตัดเชือก ลิดก่ิงไมขนาดเล็ก 
หรืออาจใชในการประกอบอาหาร เปนตน หลังจากใชแลวตองเก็บรักษาและซอมแซม ตองหม่ันลับใหคม
อยูเสมอและชโลมน้ํามันเพ่ือปองกันสนิม หม่ันตรวจดูอยาใหใบมีดโยกคลอนหรือดามีดแตกหัก 
  (2) มีดที่ใชในการทําครัว เปนมีดบางขนาดเล็กสําหรับการประกอบอาหาร อาจไมจําเปนใน
การอยูคายพักแรม เพราะอาจใชมีดพกประจํากายแทนก็ได วิธีการบํารุงรักษาเชนเดียวกับมีดพก
ประจําตัว 
 2. มีดใหญ ไดแก มีดโต มีดดายหญา มีดพราถางเปนมีดที่มีความจําเปนในการอยูคายพักแรม
เปนอยางมาก มีสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนใบมีดและสวนดาม ประโยชนใชสอยจะตองลับใหคม เช็ด
ใหแหง ทานํ้ามันทุกคร้ังที่ใชงานเสร็จแลว การบํารุงรกัษาและซอมแซมตองหม่ันตรวจดูวาดามมีดอยูใน
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

นายมากับเบด็วิเศษ 

 นายมาเปนชาวไร มีเปดวิเศษอยูตวัหน่ึงไขเปนทองคํา นายมาไดไขจากเปดวันละ 1 ฟอง นําไป
ขาย ครอบครัวของเขาเปนสุขมาก 
 อยูมาวันหนึ่งนายมาเดินทางเขากรุง ไปเห็นบานเมืองใหญโต นายมากลับมาบานไดปรึกษากับ
ภรรยา ซ่ึงทั้งสองอยากไดบานหลังใหญ ซ่ึงจะตองใชเงินมากๆ ควรจะตองผาทองเปดเพ่ือนําไขของมัน
ไปขายใหหมด เพราะมันเปนไขทองคํา 
 นายมาเห็นดีดวยจึงไปจับเปดมาทันที สวนภรรยาก็เตรียมตะกราไวใสไขทองคํา นายมาจัดการ
ผาทองเปด ก็ไมพบไขทองคําแมแตใบเดียว สวนเปดก็ตาย นายมาจึงไมมีไขทองคําขายอีกตอไป ทั้งสอง
จึงยากจนลง และอยูตอมาดวยความยากลําบาก 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู อยาโลภมาก ลาภจะหาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19 รักธรรมชาต ิอนุทินธรรมชาต ิ  เวลา   2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 1.1 เห็นความจําเปนของการอนุรักษธรรมชาต ิ
 1.2 จัดทําอนุทินธรรมชาตติามความสนใจภายใน 1 เดือน 
 1.3 รวมกันจัดทําโครงการอนุรักษธรรมชาต ิ
 
2.  เน้ือหา    
 2.1 การทําโครงการการอนุรักษธรรมชาต ิ
 2.2 การจัดทําอนุทินธรรมชาต ิ
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง  
  3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือนําหมูลูกเสือน่ังในตึก น่ังกลางแดด และ น่ังใตรมไม อยางละ 3 นาที  
     เปรียบเทียบกันนําขอสรุปรายงานในกองลูกเสือ 
   (2) รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปรายในประเด็นตอไปน้ีทีละประเด็น 
     - ผลการเปรียบเทียบ ลูกเสือมีความรูสึกตางกันอยางไร 
     - ถาเราตัดตนไมหมด สภาพแวดลอมจะเปนอยางไร 
     - การทําลายปามีสาเหตุจากอะไร และจะมีแนวทางปองกันอยางไร 
   (3) หมูลูกเสือรวมกันวางแผน ดูแลรักษาตนไมในโรงเรยีน จัดทําโปสเตอร ปายรณรงค  
     การตอตานการทําลายปาเพ่ือนําไปติดประชาสัมพันธหมูละ 1 ชิ้นงาน 
     เพ่ือดําเนินการในครั้งตอไป  
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีมี่ประโยชน     
  5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง  เลิก) 
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 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) หมูลูกเสือรวมกันดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว   
   (2) ผูกํากับลกูเสือใหหมูลูกเสือรวมกันจัดทําอนุทินธรรมชาติเก่ียวกับนก สัตวเลี้ยง 
    หรือสะสมใบไม ดอกไม และสิ่งที่เปนธรรมชาติตางๆ ในระยะเวลา 1 เดือน  
    แลวนํามาเสนอตอกองลูกเสือ 
   (3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ได 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต   1. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
   2. ผลงานอนุทินธรรมชาตติามความสนใจของลูกเสือที่สะสมจัดทํามาแลวเปนเวลา 1 เดือน 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

 

เพลง  
ลูกเสือปลูกปา 

ฉันพอใจหนักหนา  สมเจตนาไดมารวมงาน 
พวงมาลีน้ันมีสีเสริมพันธุ (ซํ้า)  คนดีน้ันโลกนิยม 

  ชมดอกไมในพนา    ชมพฤกษาโขดเขา 
เราทั้งหลายๆชวยบรรเทา   ความรอนเราดวยการปลูกปา 
เราลูกเสือสามัญ  อนุรักษปากัน  เราทุกคนยึดม่ันสรางสรรคชาติไทย 

 
 

ปาน้ีมีวิหค 

ปาน้ีเขาวามีวหิค   หมูนกนับรอยพัน 
มาดวยกันๆชมไพร    นะเพ่ือนเอยใหเพลิดเพลิน 
ปาน้ีเขาวามีความสุข   สนุกดังเชื้อเชญิ 
มากาวเดินๆชมไพร   วิไลตา 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

   วิวัฒนาการของตนไม พรอมแผนภาพประกอบ 
 

   1 วินาท ี ปลูก 
   10 วัน  แตกหนอ 
   10  เดือน งอกงาม 
   10 ป  สูงใหญมากมาย 
   10 นาที   ทําลายเหลือแตตอ  

อีก 5-10 ปตอมา นํ้าทวมบานเรือนเสียหาย พังทลาย ไรที่อาศัย 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ถาเราทําลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะทาํลายเรา ถาเรารักษธรรมชาติ  
    ธรรมชาติก็จะรักเรา 
 
 

เเมวผูหวังด ี
 

 แมวกับแมไกตางเปนสัตวเลี้ยงอยูในบานเดียวกัน วันหนึ่งแมวไดยินวาแมไกปวย เเมวจึงเเวะไป
เยี่ยมเเมไกทีน่อนปวยอยูในรังหลังบาน“เพ่ือนเอย เจานอนปวยไขอยูอยางน้ีถามีอะไรจะใหชวยก็บอก 
ไดเลยนะ เราอยูบานเดียวกัน ไมตองเกรงใจ ถึงขาจะเคยไลกัดเจาในบางคร้ังก็เถอะ อยาถือสาเลยนะ   
น่ีขามาเยี่ยมเจาเพราะหวังดีจริงๆ”เจาแมวพูดพลางก็เหลือบมองลูกไกไปดวย 
 เเมไกจึงพยายามยิ้มกอนจะเอยวา“ถาเจาหวังดีก็ชวยกลับไปกลับไปกอนเถอะนะเพื่อนเอย ถา
เจามาเยี่ยมอยางน้ีขาก็ยิ่งกลัวเจา เเละคงจะปวยหนักขึน้เปนเเน” 
 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวาเเขกบางประเภทก็ไมเปนที่พึงปรารถนาของเจาบาน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  20 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ   เวลา   1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู    
 อภิปรายรวมกันกับผูกํากับในสวนทีเ่ก่ียวของกับคําปฏญิาณและกฎของลูกเสือ 
 
2.  เน้ือหา    
 2.1 คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ 
 2.2 กฎของลูกเสือสามัญ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง / เกม 
  3.2 ตัวอยางหัวขอสําหรับการอภิปราย 
  3.3 แบบบันทกึผลกรอภิปราย 
  3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
  2)  แบงหมู อภิปรายเก่ียวกบัความเขาใจการปฏิบัตตินตามคําปฏิญาณและกฎของลุกเสือ 
  3)  ใหแตละหมูสงตัวแทนมารายงานแลวทุกคนแสดงความคิดเห็นและผูกํากับสรุปผล 
    การอภิปราย 
  4)  ผูกํากับลกูเสือเพ่ิมเติมแนวคิดที่ควรไดและเสนอแนะใหลูกเสือไดปฏิบัตติามกฎและ 
    คําปฏิญาณอยางแทจริง 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน     
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตการรวมมือในการอภิปรายหมู และการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 

เกม 
ลูกเสือธีรราช 

 
 เหลาลูกเสือของธีรราช  ทะนงองอาจสืบชาตเิชื้อพงศพันธุ 
สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน  พวกเราจะรักรวมกัน จะผูกสัมพันธตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ   สรางเกียรติระบือ  เลื่องลือตอไปชั่วนาน 
ราเริงแจมใส ใฝใจรักใหยืนนาน  พวกเราลวนชืน่บาน  เพราะกิจการลูกเสือไทย 

 
 
 

แชมปยกนํ้าหนัก 
 วิธีเลน 
 1. ใหลูกเสือเขาแถวรูปวงกลม 
 2. เม่ือสัญญาณเริ่มเลน ใหลูกเสือพยายามยกคนอ่ืนใหเทาพนพ้ืน 
 3. ใครถูกยกถือวาตาย ออกจากการเลน 
 4. คนสุดทายถือวาเปนแชมป 
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ใบความรู 
เร่ือง การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
 1. ลูกเสือไดรับมอบหมายการงานใด ไดกระทําจนเปนผลสําเร็จ 
 2. แสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนนิจ 
 3. บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสาธารณชนทุกวัน (อยางนอยวันละ 1 คร้ัง) 
 4. จะตองปฏิบัตตินตอเพ่ือนรวมหมู รวมคณะของตน และยังมีเพ่ือนตางโรงเรียน ตางอําเภอ อีก 
(อยางนอยสัปดาหละ 2 คน) 
 5. ไมเคยถูกลงโทษเพราะความไมถูกตองเรียบรอย 
 6. ไดเคยชวยเหลือชีวติสตัวและมีความเมตตาสงสารสตัว 
 7. ไมเคยถูกลงโทษ เพราะขัดคําสั่งบิดา มารดา ครู อาจารย 
 8. ไมเคยหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมายใหทํารวมกับคนอ่ืน 
 9. ไดสะสมเงินซ่ึงหาไดโดยน้ําพักนํ้าแรง หรือไดอดออมจากที่บิดามารดาใหไว แลวเก็บฝากออม
สินไววันละ....................บาท หือสัปดาหละ...........................บาท 
 10. เคยทีความผิดมาบาง แตไดกลับตวักลับใจปฏบิัตเิปนคนดีของบาน ของโรงเรียนและของ
สังคม และจะไมทําในทางทีเ่สื่อมเสียอีกเด็ดขาด 
 
คําปฏิญาณของลูกเสือ 
 
 คําปฏิญาณของลูกเสือ เปนถอยคําที่กลาวออกมาดวยความจริงใจ เพ่ือเปนหลักยึดเหนี่ยวให
ลูกเสือปฏิบตัใินสิ่งที่ดีและถูกตอง คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ คือ คําม่ันสัญญาที่ลูกเสือใหไวแก
ผูบงัคับบญัชา ตอหนาแถว หรือในพิธีทางลูกเสือ เปนหลักสากลซ่ึงลูกเสือทุกประเทศปฏบิัตเิชนเดียวกัน
หมด ตอหนาแถว ลูกเสือจะเปนพลเมืองของชาติบานเมืองก็โดยอาศัยหลักคําปฏญิาณเปนอุดมการณ
นําไปปฏิบตัิในชีวติ 
 คําปฏิญาณขอ 1 “ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” หมายถึง ลูกเสือตองมีความ
เคารพ บูชา เทดิทูนไวดวยความซ่ือสัตย จริงใจ เพราะชาติหมายถึงผืนแผนดินและประชาชนทีอ่ยู
รวมกัน มีธรรมเนียมประเพณี มีกฎหมายอันเดียวกันคุมครอง จึงควรปฏิบัตติอชาติ ดังน้ี 
 1. ประพฤตตินเปนพลเมืองดี 
 2. เคารพปฏิบัตติามคําสั่งและกฎหมายบานเมือง 
 3. ประพฤตตินตามธรรมเนยีมประเพณีนิยม 
 4. รักคนในชาติและรักแผนดินถิ่นเกิดของตน 
 ศาสนา มีพระคุณแกเรา คือ ชวยแนะนําส่ังสอนใหรูดีรูชอบ และเวนความชั่ว ไมใหเบียดเบียน
กัน ประพฤตชิอบทั้งกาย วาจา ใจ ฉะนั้นลูกเสือจึงตองเคารพและปฏบิัตติอศาสนาดังน้ี 
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 1. ประพฤติปฏิบัตติอกิจการของศาสนา 
 2. เคารพเชื่อฟงปฏิบัตติามคําสอนโดยมิเลือกศาสนา 
 3. ละเวนการทําความชัว่ กระทําแตความดี 
 4. ทําบุญบางในเวลาหรือโอกาสที่สะดวก 
 พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขของประเทศชาติ ทรงเปนพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
และทรงเปนม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ลูกเสอืตองปฏิบัติดังน้ี 
 1. แสดงความเคารพสักการะตอองคพระประมุข และพระบรมฉายาลกัษณ 
 2. ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการกระทบกระเทือนเส่ือมเสียพระเกียรตคิุณ 
 3. ลูกเสือตองชวยปองกันมิใหคนอ่ืนกระทําการน้ันดวย 
 คําปฏิญาณขอ 2 “ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนเปนเรื่องสําคัญของ
ลูกเสือสามัญที่พึงปฏิบัติ ลกูเสือพึงชวยเหลือดูแล มีใจเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอตอผูอ่ืน ลูกเสือกระทําได
ทุกโอกาส เชน ชวยพอแม ครู อาจารย ชวยเหลือโรงเรียนตลอดจนชมุชน 
 คําปฏิญาณขอ 3 “ขาจะปฏิบัตติามกฎของลูกเสือ” คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปรียบเสมือน
ศีลของลูกเสือที่เปนหลักยึดเหน่ียวใหลูกเสือประพฤตปิฏิบัตใินสิ่งดีงามตามกฎของลูกเสือ 10 ขอ อยาง
เครงครัดโดยไมหลีกเลี่ยง 
 
กฎของลูกเสอืมี 10 ขอ ดังน้ีคือ 
 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได 
 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย และซื่อตรงตอผูมีพระคุณ 
 3. ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 
 4. ลูกเสือเปนมิตรของคนทกุคนและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 
 5. ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 
 6. ลูกเสือมีความเมตตากรณุาตอสัตว 
 7. ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดา มารดา และผูบังคบับญัชาดวยความเคารพ 
 8. ลูกเสือมิใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก 
 9. ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 
 10. ลูกเสือประพฤตชิอบดวยกาย วาจา ใจ 
 ขอ 1. “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถอืได” คือ เปนผูมีเกียรติเปนที่ไววางใจของผูอ่ืน เชื่อถือได เม่ือกลาว
สิ่งใดออกไปแลวตองรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เม่ือไดรับมอบหมายสิ่งใดตองทําสิ่งน้ันให
เสร็จเรียบรอยดวยความตัง้ใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติกําลงัไมเพิกเฉยหลีกเลี่ยง 
 ขอ 2. “ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซื่อตรงตอผูมีพระคุณ” 
หมายความวา จะตองมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยใจจริง 
ประพฤติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ประเพณี และมีความซ่ือตรงตอพอแม 
ครู อาจารย ผูบังคับบญัชาและผูมีพระคุณ 
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 ขอ 3. “ลูกเสือมีหนาที่กระทาํตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน” หมายความวา จะตอง
พยายามทําประโยชนแกผูอ่ืน เตรียมพรอมเสมอที่จะชวยชีวติผูอ่ืนใหรอดพนจากอันตราย 
 ขอ 4. “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก” หมายถึง ลูกเสือจะตอง
เปนผูโอบออมอารีแกคนทั่วไปโดยไมเลอืกชาติหรือชั้นวรรณะโดยถือวาเปนพ่ีนองกันทั่วโลก 
 ขอ 5. “ลูกเสือเปนผูสุภาพเรยีบรอย” หมายความวา เปนผูมีกิริยาวาจาสุภาพแกบุคคลทัว่ไป 
โดยเฉพาะเด็กและคนชรา 
 ขอ 6. “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว” หมายถึง เปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมฆา         
ไมทรมานสัตว เม่ือเจ็บปวยตองดูแลรักษา ถาเปนสตัวที่ใชงานก็พยายามใชแคพอสมควร และใหสัตวน้ัน
ไดรับความสบายพอสมควร 
 ขอ 7. “ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดา มารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ” หมายความวา 
ลูกเสือจะตองเปนผูปฏิบตัิตามคําสั่งโดยไมลักเลใจ กระทําดวยความเต็มใจเขมแข็ง 
 ขอ 8. “ลูกเสือมิใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก” หมายถึง เปนผูมีความยิม้แยมแจมใส 
ไมบน ไมยอทอตอความยากลําบาก แมจะพบอุปสรรคก็ตองฟนฝาและอดทน 
 ขอ 9. “ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ” หมายความวา ลูกเสือจะตองเปนผูรูจักประหยัด รูจักเก็บหอมรอม
ริบ ใชจายอยางประหยัด ไมปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน และรูจักรักษาทรัพยสิ่งของทั้งของ
ตนเองและผูอ่ืน 
 ขอ 10. “ลูกเสือประพฤตชิอบดวยกาย วาจา ใจ” หมายความวา ลูกเสือจะตองประพฤตตินดีงาม 
วาจาเรียบรอย มีจิตใจสะอาด มีความสะอาดตอบาปและเกรงกลวัตอความชั่ว มีสติเหน่ียวรั้งไมยอม
กระทําส่ิงผิด 
 
การอภิปราย 
 ในฐานะที่ลูกเสือเคยเปนลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ตรี – โท มาแลวเคยไดเรียนรูเก่ียวกับคํา
ปฏิญาณและกฎมาพอสมควร ตามความเขาใจของลูกเสือในคําปฏิญาณและกฎแตละขอ หมายความวา
อยางไร ชวยกันอภิปรายและนําผลการอภิปรายเสนอตอที่ประชุมใหญตามหัวขอตอไปน้ี 
 (ใหเวลาหมูละ 10 นาที รายงานตอที่ประชุมใหญ หมูละ 2 นาที) 
 หมู 1 คําปฏิญาณ ขอ 1 – 3 
 หมู 2 กฎ   ขอ 1 – 2 
 หมู 3 กฎ   ขอ 3 – 4 
 หมู 4 กฎ   ขอ 5 – 6 
 หมู 5 กฎ   ขอ 7 – 8 
 หมู 6 กฎ   ขอ 9 – 10 
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เร่ืองที่เปนประโยชน   
 

ตัวอยางของความอดทน 
 

 นักลาสัตวผูยิ่งใหญคนหนึ่ง เปนชาวแอฟริกาใตชื่อ เอฟ ซี เซลส (F.C Selous) ใหตัวอยางอันดี
ในเรื่องของความอดทนแบบลูกเสือ ในเม่ือเขาไปลาสัตวที่บารอดเซแลนด (Barotseland) ทางตอนเหนือ
ของแมนํ้าซัมเบซี (Zambesi) เม่ือหลายปมาแลว ในตอนเที่ยงคืนวันหนึ่ง คายของเขาไดถูกโจมตีอยาง
ทันทีทันใด โดยคนพื้นเมืองฝายศัตรูซ่ึงเขามายิงในระยะใกลและบุกเขามา 
 เขาและคนพื้นเมืองซึ่งมีจํานวนตางกันหนีกระจัดกระจายหลบไปในความมืดและซอนตัวอยูในกอ
หญาสูง เซลูสเองคาไดปนเล็กยาวกระบอกหนึ่งและลูกปนบางเล็กนอยเขาหลบอยูอยางปลอดภัยในกอ
หญา แตเขาหาพรรคพวกของเขาไมพบ และเม่ือเห็นวาขาศึกไดยึดคายของเขาไวเรียบรอยแลว ทั้งยังมี
ความมืดอยูขางหนาเขาอีกสองสามชั่วโมงพอจะหนีเอาตัวรอด เขาจึงเริ่มออกเดินทางไปทางทิศใต โดย
กลุมดาววาว (The Southers Cross) เปนที่หมาย เขาหมอบคลานผานยามของฝายขาศึก แลววายนํ้า
ขามแมนํ้าและในที่สุดก็หนีออกมาไดโดยมีเคร่ืองแตงตัวแตเพียงเส้ือเชิ้ต กางเกงขาสั้น และรองเทา สอง
สามวันตอมา ทั้งกลางคืน และกลางวัน เขามุงเดินไปทางทิศใต และตองหลบซอนคนพ้ืนเมืองฝายขาศึก
บอยๆ เขาไดยิงกลางเปนอาหาร 
 คืนวันหนึ่ง เขาไดเขาไปในหมูบานซึ่งคิดวาเปนมิตร แตแลวปนของเขาก็ถูกขโมยลักไปเขาจึง
ตองกลับเปนผูหลบหนีอีกคร้ังหน่ึง โดยไมมีอาวุธสําหรับปองกันตนเอง หรือยิงสัตวเปนอาหาร อยางไรก็
ดี เขาไมใชคนที่ยอมแพในเม่ือยังมีโอกาสแหงชีวิตเหลืออยู จึงไดพยายามเดินตอไป จนกระทั่งในที่สุด 
ไดไปถึงสถานที่แหงหน่ึง ณ ที่น่ัน เขาไดพบพรรคพวกของเขาบางคน ซ่ึงหลบหนีมาไดเชนกัน หลังจาก
น้ัน ก็รอนแรมตอมาจนถึงทองถิ่นที่เปนมิตรดวยความปลอดภัย แตคนพวกนี้คงตองประสบความ
ยากลําบากอยางมหันต สามสัปดาหไดผานพนไปนับตั้งแตถูกโจมตี และสวนใหญเซลูสตองอยูคนเดียว 
ถูกไลติดตาม อดอาหาร หนาวอยางสาหัส ในตอนกลางคืน และรอนเหง่ือหยดในตอนกลางวัน 
 ไมมีคนใดที่จะผานความลําบากเชนนี้มาได เวนเสียแตวาจะมีความอดทนเปนพิเศษ แตเซลูส
เปนคนซึ่งไดบํารุงตนเองใหแข็งแรงมาตั้งแตเด็ก ดวยการรักษาตัวและออกกําลังกายและเขาก็ตั้งใจบาก
บั่นอยูตลอดเวลา 
  
เรื่องน้ีสอนใหรูวา ถาทานตองการผานพนการผจญภัยเชนนี้ดวยความปลอดภัยในเม่ือทานเปนผูใหญ
และมิใชดีแตปาก ทานจะตองฝกอบรมตนเองใหแข็งแรงมีอนามัยดี และคลองแคลววองไว ตั้งแตเด็ก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  21  ความกตัญูรูคุณ     เวลา  1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ 
 
2.  เน้ือหา 
 การแสดงออกถึงความเปนผูกตัญญรูคุณ 
 
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) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือแตละหมู คิดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญู 
    รูคุณ หมูละ 1 พฤติกรรม แลวนําเสนอในรูปแบบของการแสดงเงียบ (เชน ชวยพอแม 
    ทํางานบาน ชวยงานครู การแสดงความเคารพนับถือ ยกยองเชิดชูผูมีพระคุณ ไม 
    ทอดทิ้งผูมีพระคุณ ฯลฯ)  โดยใชเวลานําเสนอหมูละไมเกิน 3 นาที 

  2) ลูกเสือแสดงเงียบทลีะหมู ลูกเสือหมูอ่ืนชวยกันทายแลวใหหมูทีแ่สดงเฉลย จนครบทุกหมู 
  3) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติม ในประเด็นตอไปน้ี 
    - คําวา “กตัญูกตเวท”ี มีความหมายอยางไร (กตัญ ูหมายถึงความสํานึกในบุญคุณ 
    ที่ผูอ่ืนมีตอตนเอง กตเวที หมายถึง การแสดงออกเพ่ือการตอบแทนบุญคุณ กตญั ู
    กตเวที จึงหมายถึง การรูบญุคุณและตอบแทนคุณตอผูมีพระคุณ) 
    - มีความเห็นอยางไรตอคํากลาวทีว่า “ความกตัญูรูคณุเปนเคร่ืองหมายของคนดี” 
    - ถาผูมีพระคณุเรียกรองใหตอบแทนบญุคุณดวยการกระทําที่ไมถูกตอง เชน ไปลกั 
    ขโมย ขายยาเสพติด ทําผิดกฎหมาย ฯลฯ ลูกเสือคิดวาควรปฏบิัตตินอยางไรจึงจะคง 
    ความเปน “คนดี” ไวได 

 4) ผูกํากับลูกเสอืชวยเพ่ิมเติม “ความกตัญูเปนองคประกอบหนึ่งในคุณธรรม 8 ประการ  
   ซ่ึงเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและ 
   สวนรวม ดังน้ันการกระทําใดที่คานกับคําวาเปนคนดีจึงไมควรกระทํา” 
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4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง  เลิก) 

 
5.  การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญที่ไดจากกิจกรรม 

คือ ความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งดี ๆ ที่ไดรับจากผูอ่ืน และเห็นความสําคัญของการตอบแทน
บุญคุณ และทาํส่ิงดี ๆ ใหกับผูอ่ืนที่ตองการความชวยเหลือจากเราตอ ๆ ไป 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 

เพลง 
ลูกเสือจับมือ 

 
 จับมือกันไวใหม่ันคง   เพ่ือความยืนยงสามัคคี 
รักกันปรองดองเหมือนนองพ่ี  ผูกความสามัคคีมีรวมกัน 
 โกรธกันมันรายเปนสิ่งเลว  เปรียบดังเปลวไฟรอนไฟนั่น 

เผาใจใหมีความไหวหวั่น   จับมือยิ้มใหกันเปนสิ่งดี 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ลูกกตัญู....บริจาคไตใหพอ 

 
 เม่ือวันที่ 6 ธ.ค.52 ผูสื่อขาวจังหวัดศรีสะเกษรายงานวา นางสาวจุฑารัตน ไชยรัตนอายุ 21 ป 
ชาวตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาคณะแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก ป 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ไดบริจาคไตขางหนึ่งของตนเอง
ใหกับพอคือนายไพรัตน ไชยรัตน อายุ 46 ป ที่ปวยเปนโรคไตเร้ือรังระยะสุดทายมานานกวา 10 ป ตอง
รักษาดวยการฟอกเลือดลางไต มานาน 10 ปแลวโดยมีคาใชจายคร้ังละ 1,800 บาท ครอบครัวมีอาชีพ
ทํานารายไดนอย ครอบครัวตองอยูอยางยากลําบาก 
 เม่ือทราบขาววามีโครงการบัตรทองรักษาผูปวยโรคไตฟรี ทําใหเธอตัดสินใจทันทีที่จะชวยพอให
ดีขึ้นจากการเจ็บปวยไมตองทุกขทรมานไดใชชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป เธอจึงรีบเดินทางไปยื่นความ
จํานงขอบริจาคไตใหกับพอของเธอทันที  
 แมคร้ังแรกรูวาจะตองผาตัดก็นึกกลัว  แตความรักที่มีตอพอ ทําใหความกลัวหายไป และได
ตัดสินใจสละไตของตนเองใหกับพอบังเกิดเกลา ซ่ึงหลังจากที่ตนเขารับการผาตัดสละไตใหกับพอแลว 
ตนก็จะตั้งใจเรียนหนังสือใหจบเพ่ือที่จะไดมีอาชีพหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและรักษาพอ และไดสมัคร
เลือกเรียนคณะแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  เพ่ือที่จะไดนําความรูมาประกอบอาชีพและดูแล
รักษาพอเม่ือยามเจ็บปวยและรับใชประชาชนชาวศรีสะเกษทั่วไปที่เจ็บปวย  

 
ขอขอบคุณเนือ้หาขาว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพขาวสด 

 
เร่ืองที่สอนใหรูวา  ความกตัญูกตเวทีเปนสัญลักษณของคนดี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22 ลูกเสือสุภาพบุรุษ    เวลา  1   ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 วิเคราะหคุณสมบัติของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่พึงปรารถนาในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
2. เน้ือหา 
 คุณลักษณะทีดี่ของลูกเสือทีเ่ปนพ้ืนฐานการพัฒนาไปสูความเปนสุภาพบุรุษและสภุาพสตรี 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1  แผนภูมิเพลง  
  3.2  ภาพลายพระหัตถรัชกาลที่ 6 
  3.3  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  ผูกํากับลกูเสืออัญเชิญลายพระหัตถ ร. 6“ขาไมตองการตําราเรียนที่เดินได ที่ขาอยาก 
    ไดน้ันคือ เยาวชนทีเ่ปนสุภาพบุรุษ ซ่ือสัตยสุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”ใหกองลูกเสือดู 
  2)  ผูกํากับลกูเสือมอบหมายงานใหลูกเสือแตละหมู วเิคราะหวา “เยาวชนทีเ่ปนสุภาพบุรุษ 
    ควรเปนอยางไร” โดยรวมกันอภิปรายและสงตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือ เปนการ 
    แสดงละครสั้น ใชเวลาไมเกิน 3 นาที กลุมละ 1 คุณสมบัต ิ
  3)  ลูกเสือนําเสนอละครสั้นทีละหมู หลังการนําเสนอผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายถึง 
    ความหมายของคุณสมบัติที่นําเสนอ และการนําไปใชในชีวติประจําวนั จนครบทกุหมู 
  4)  ผูกํากับลกูเสือตั้งคําถาม “ลูกเสือมีความเห็นอยางไรตอคํากลาวที่วา –หัวใจของความ 
    เปนสุภาพบุรุษอยูที่การเสยีสละ เพราะการเสียสละเปนบอเกิดของคุณความดีอ่ืน ๆ หาก 
    ผูใดขาดคุณธรรมนี้ ผูน้ันยังไมเปนสุภาพบุรุษโดยครบครัน...ผูใดเกิดมาเปนสุภาพบุรุษ  
    ผูน้ันเกิดมาสําหรับคนอ่ืน”  
  5)  ผูกํากับลกูเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปขอคิดที่ได  
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง  เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู และกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ เขาใจเห็นใจผูอ่ืน รับผิดชอบตอสังคม ภูมิใจเห็นคุณคาตนเอง 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง   

เกียรตลิูกเสอืไทย 

   ลูกเสือลูกเสือไวศักด์ิลูกผูชายลูกเสือลูกเสือไวลายซลิกูเสือไทย 
  รักเกยรติรักวนัิยแข็งแรงและอดทนเราจะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
  แมลําบากตรากตรําก็ตองทาํใหสําเร็จทําทําทําขาสัญญาวาจะทํา 
  เสียชีพอยาเสยีสัตยรักชาตม่ัินไวดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน   
 

ภาพขอความที่รัฐกาลที่ 6  พระราชทานแดลูกเสอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 133
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

มากับลา 
 

 พอคาคนหนึ่งเดินทางคาขายระหวางเมืองตางๆ ไดนําสินคาที่เตรียมไปจําหนายซ่ึงมีจํานวนมาก
บรรทุกบนหลังลาจนลาหลังแอนสวนมาน้ันพอคาใหเดินตัวเปลาเพราะตองการจะถนอม กลัววาจะขายมา
ไมไดราคาดี หากมาตองบอบชํ้าจากการเดินทาง ลารูสึกวาการบรรทุกคร้ังนี้หนักเกินกําลังของมันมาก 
มันพยายามออนวอนมาผูเปนสหายขอใหชวยแบงเบาสัมภาระไปบาง 
 “เพ่ือนเอย..ขารูสึกตาลายแขงขาสั่นไปหมดแลว ชวยแบงสัมภาระไปบรรทุกบางเถิด เม่ือพัก
คอยยังชั่วกลับมีแรงขึ้นมาสักหนอย ขาจะรีบนําของเหลาน้ันมาบรรทุกตามเดิมหากเพื่อนไมชวยคราวน้ี
ขาคงตองขาดใจตายอยูกลางทางแนๆ” มาไมสนใจคําขอรองของลา มันยังคงเดินอยางสงาตอไปใน
ขณะที่ลาเร่ิมหมดแรงทําทาจะลมลง 
 “ขาไมไดสําออยหรอกนะแตคราวน้ีไมไหวจริงๆ เจาน้ันทั้งสูงใหญและแข็งแรงกวาขามากนัก 
โปรดอยาน่ิงดูดายอยูเลย หากเพ่ือนไมเมตตาขาคงไมมีโอกาสไดกลาวคําวิงวอนอีกแลว” 
 “หุบปากของเจาซะที” มาทําทีขัดเคือง มันธุระกงการอะไรของขาที่จะตองไปชวยคนอ่ืน เจามี
หนาที่บรรทุกก็กมหนากมตาทําไปซิ”ลาผูนาสงสารกัดฟนเดินตอไปไดอีกไมก่ีกาวก็ลมลงขาดใจตาย
พอคาจึงนําสินคาทั้งหมดใหมาบรรทุกแทน และเม่ือเดินทางจนเหน็ดเหน่ือยพอคาก็ขึ้นไปขี่บนหลังอีก
ดวย ในเวลานี้มาไดแตสํานึกเสียใจในความเห็นแกตัวของมัน แตก็สายไปแลว 
 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา การไมรูจักเห็นใจชวยเหลือผูอ่ืนในสิ่งที่สมควรเม่ือคราวท่ีเขาตกทุกขไดยาก  
        ทุกขน้ันอาจจะมาถึงตัวเราไดเชนกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23   เขาใจเพื่อนดวยภาษากาย             เวลา     1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 เห็นความสําคญัของของภาษากายที่ใชสาํหรับการสื่อสารในชีวติประจําวัน 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 เขาใจภาษากายของเพือ่นที่แสดงถึงอารมณความรูสึกที่แทจริงของเขา   

2.2 ตอบสนองภาษากายที่เพ่ือนสื่อสารไดอยางเหมาะสม  เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอไป 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 บัตรคํา  
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 1) แจกบัตรคาํใหลูกเสือหมูละ 2 ใบ  (หมู 1 โกรธ  เสียใจ, หมู 2 เบื่อ เจ็บ, หมู 3  
   สนุกประหลาดใจ,  หมู 4 ดีใจ นอยใจ) 
 2) หมูลูกเสือแสดงอารมณ ตามบัตรคําที่ไดรับ  
 3) หมูลูกเสือที่ไมไดแสดงทายวาเปนลักษณะของอารมณใดหมูใดทายถูกมากที่สุดและ 
   เร็วที่สุดเปนผูชนะ 
 4) หมูลูกเสือน่ังลอมวง 
   (1) ใหชวยกันคิดวาการที่เราสามารถอานภาษากายได จะมีประโยชนตอลูกเสือ 

     อยางไร 
   (2) ใหแตละหมูชวยกันคิดวา  ถาเพ่ือนกําลังอยูในอารมณตามบัตรคําที่หมูไดรับ ลูกเสือ 
    จะตอบสนองตอเพ่ือนอยางไร   
 5) ผูกํากับลูกเสือสุมถาม หมูลูกเสือ เก่ียวกับประโยชนของภาษากาย  นําอภิปรายให 
   หมูอ่ืนเพ่ิมเติม และสรุป (รูวาเพ่ือนกําลังเปนอยางไร มีอารมณความรูสึกอยางไร จะได 
   ปฏิบตัิตอเพ่ือนไดอยางเหมาะสม) 
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  6) ผูกํากับลูกเสือสุมใหลูกเสือรายงานตามขอ 4.6.2 อีก 1 – 2 หมู 
  7) ชวนคิดวาลูกเสือไดขอคดิอะไรบาง  และจะนําไปใชในชีวติประจําวันอยางไร   

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง  เลิก)   

 
5. การประเมินผล 

สังเกต  พฤตกิรรมการแสดงออก และ การรวมฝกปฏบิตัิอยางตอเน่ืองทุกกิจกรรม 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 
เพลง 

รักกันไว 
 

   เราตองรักกันไว  เราตองรกักันไว  เราตองรักกันไว (สรอย)   
   โอ...ลูกเสือ  เชื้อชาติไทย  สดชื่นแจมใจ  จิตใจราเริง 
   เราลวนตางบนัเทิง  ร่ืนเริงสําราญ  (สรอย) 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ทําไมสุนัข จึงชอบปสสาวะใสยางรถยนต ? 
 

 สัตวแพทย ไดใหคําอธิบายวา การที่สุนัขปสสาวะรดยางรถยนตเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งที่
เรียกวา urine making เพ่ือประกาศอาณาเขตของตน ถือเปนการสื่อสารอยางหนึ่งในระหวางเพ่ือนสุนัข
ดวยกัน สุนัขที่ทําพฤติกรรมนี้ จะเปนตัวผูที่อยูในวัยเจริญพันธุแลว มันจะยกขาหลังแลวปลอยปสสาวะ
ในลักษณะพุงตรงออกไปอยางแรงเพ่ือใหตรงเปาหมายที่ตองการ 
 สิ่งที่มันชอบปสสาวะรดนั้น ไมจําเปนตองเปนยางรถยนตเทาน้ัน แตเปนอะไรก็ไดที่ตั้งฉากกับ
พ้ืนโลก เชน โคนเสา โคนตนไม ฯลฯ 
 น่ีก็เปนภาษากายอยางหนึ่งของสุนัขในการประกาศอาณาเขตของตน ไมใหสุนัขตวัอ่ืนขามเขต
แดนเขามา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ภาษากายสามารถเรียนรูได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24   ทักษะปฏิเสธ         เวลา      1     ชั่วโมง  
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู     
 ลูกเสือมีทักษะการสื่อสารเพ่ือปฏิเสธเพ่ือนอยางไดผลโดยเพื่อนไมโกรธ 
 
2.  เน้ือหา 
 ทักษะการปฏเิสธเพ่ือนที่ไมเสียสัมพันธภาพ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  เกม 
  3.2  ใบความรู เรื่อง ทักษะปฏิเสธ 
  3.3  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) มอบหมายใหหมูลูกเสือ แสดงบทบาทสมมติ หมูละ 1 สถานการณ ดังน้ี 
    - ปฏิเสธเพ่ือน กรณีเพ่ือนชวนสบูบุหร่ี 
    - ปฏิเสธเพ่ือน กรณีเพ่ือนชวนลองด่ืมเหลา 
    - ปฏิเสธเพ่ือน กรณีเพ่ือนชวนหนีเรียนไปเลนเกม 
    - ปฏิเสธเพ่ือน กรณีเพ่ือนขอยืมเงิน 
  2) ลูกเสือแสดงบทบาทสมมติทีละหมู  ผูกํากับลูกเสือใหชวยกันวิเคราะหวาแตละหมู 
      ปฏิเสธไดสําเร็จหรือไม 
  3) ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรู ขั้นตอนการปฏิเสธ โดยเพื่อนไมโกรธ พรอมอธิบายและ 
      ยกตัวอยางประโยคคําพูดในแตละขั้นตอน 
  4) หมูลูกเสือรวมกันคิดประโยคคําพูดปฎิเสธในสถานการณเดิม ตามขั้นตอนในใบความรู  
  5) ลูกเสือแตละหมูนําเสนอ โดยผูกํากับลกูเสือและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันประเมินความ 
      ถูกตองตามขั้นตอนทักษะปฏิเสธ  และสรุป 

  4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน  
  4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง  เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
  สังเกตและตรวจสอบการปฏิบัตติามขั้นตอนการปฏิเสธ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
  คือ การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
 
เกม 

เปลี่ยนของ 
 

 วิธีเลน  
 ลูกเสือและหมูเขาแถวตอนใหมีจํานวนเทา ๆ กัน คนแรกของหมูอยูใกลเสนเริ่ม ตรงขามสนาม
อีกดานหนึ่งมีหมวกกับผาผูกคอลูกเสืออยูตรงหนาของแตละหมู 
 เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มเลนจากผูกํากับลกูเสือ  ใหคนแรกของแตละแถววิ่งไปเก็บหมวกแลววิ่งมา
สงใหคนที่ 2 คนที่ 2 รับแลววิ่งเอาหมวกไปไวทีเ่ดิม  แลวหยบิผาผูกคอมาใหคนที ่3 คนที่ 3 รับแลว เอา
กลับไปไวทีเ่ดิม เอาหมวกมาอีกสลับกันไปจนหมด แถวไหนเสร็จกอนแถวน้ันชนะ 
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ใบความรู 
ทักษะปฏิเสธ 

 

การปฏิเสธเปนสิทธิสวนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับ การปฏิเสธจะสําเร็จไดน้ัน         
ผูปฏิเสธตองมีความตั้งใจชัดเจนที่จะปฏิเสธ 

ข้ันตอนการปฏิเสธ 
1.อางความรูสึกประกอบเหตุผล เพราะความรูสึกโตแยงไดยากกวาการใชเหตุผล  เชน  “ฉันไม

ชอบ รูสึกไมดีที่ทําอยางน้ัน” 
2.  ปฏิเสธชัดเจน  เชน “ขอไมทํา” 
3.  ถามความเห็นเปนการรกัษาน้ําใจผูชวน เชน “นะ”  หรือ “ไดไหม”หรือ “เธอคงไมวานะ” 
4.  ขอบคุณเม่ือเขายอมรับ เชน  “ขอบคณุที่เขาใจ” 
ถาผูชวนตื๊อไมเลิก เชน เซาซ้ี, สบประมาท, ยกเหตุผลหวานลอม, ปลอบหรือรับรองวาไมมี

ปญหา หรือแมกระทั่งขมขู ฯลฯ ไมควรหวั่นไหว  ควรหาทางออกดวยวธิีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี 
1.  ปฏิเสธซํ้า แลวรีบลาจากไป เชน “ไมทําจริง ๆ ขอตัวกอนนะ” 
2.  ผัดผอน แลวรบีลาจากไป เชน “ ไวคอยคุยกันใหมนะ เราตองไปแลว” 
3.  ตอรองหาทางเลือกอ่ืนที่ยอมรับไดทัง้สองฝาย  เชน “เธอไปอานหนังสือกับเราดีกวาไหม” 

  จุดออนที่ทําใหมักปฏิเสธไมสําเร็จ 
   1.  ปากบอกปฏิเสธ  แตใจไมปฏิเสธแทจริง เลยใจออนปฏิเสธไมสําเร็จ 
   2.  ใชเหตุผลเปนขออาง  ผูชวนเลยเอาเหตุผลอ่ืนมาหักลางทําใหปฏิเสธไมสําเรจ็ 
   3.  ไมออกจากสถานการณ  อยูใหเขาตื๊อไปเรื่อย ๆ ก็เลยปฏิเสธไมสาํเร็จจนได 
   4.  เกรงใจโดยเฉพาะกับผูอาวุโสสูงกวา เลยทําใหไมรักษาสิทธิในการปฏิเสธของตนเอง 

ตัวอยางประโยคคําพูด 
สถานการณ: เพ่ือนชวนลองสูบบุหร่ี 

ข้ันตอน ตัวอยางประโยคคําพูด 
อางความรูสึกประกอบเหตผุล เราไมชอบ รูสึกวามันเปนสิง่ที่ไมดี 
ปฏิเสธชัดเจน ขอไมลอง
ถามความเห็นเปนการรักษาน้ําใจผูชวน นะเพ่ือน
ขอบคุณเม่ือเขายอมรับ ขอบคุณที่เขาใจเรา

ถาผูชวนตื๊อไมเลิก เลือกวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี
ปฏิเสธซํ้า แลวรีบขอตัวออกจากเหตุการณ ไมละ ขอตวักอนนะเพ่ือน )รีบเดินจากไป(
ผัดผอน แลวรีบขอตวัออกจากเหตุการณ เอาไวชวนเรื่องอ่ืนแลวกัน ขอตัวนะเพื่อน 

)รีบเดินจากไป(  
ตอรองหาทางเลือกอ่ืนที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย เรามาหาอะไรทําอยางอ่ืนกันดีกวา ไปกิน

ไอศครีมกันดีไหมเพ่ือน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

กระเปาสองใบ 
 

  กาลหน่ึงนานมาแลว อีสปกลาวไววา มนุษยทุกคนมีกระเปาประจําตัวอยูสองใบ ซ่ึงบรรจุความชั่ว
เอาไวเต็มใบที่อยูดานหนาบรรจุความชั่วของผูอ่ืน สวนใบที่อยูดานหลังบรรจุความชั่วของตัวเราเอง 
ดังน้ันเราจึงมักจะเห็นความผิด ความเลว ความชั่วของผูอ่ืน แตไมคอยเห็นของตนเอง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   ความผิดของผูอ่ืนเห็นไดงาย ความผิดของเราเห็นไดยาก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 
หนวยที่  5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25 คิดเชิงบวก    เวลา  1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 เพ่ือฝกใหลูกเสือใหมีทักษะการคิดเชิงบวก 
 
2.  เน้ือหา 
 การคิดเชิงบวก  มองโลกอยางสรางสรรค 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  ใบความรู เรื่องความคิด 2 ประเภท 
  3.3  ใบงาน  
  3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 

4.1  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง ผูกํากับลูกเสือแจก ใบความรูเรือ่งความคิด 2 ประเภท และใบงาน  
   ใหลูกเสือรวมกันปฏิบัติ และสงตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือ 
 2)  สุมตัวแทนหมูรายงานหมูละ 1 ขอ ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายใหหมูอ่ืนเพ่ิมเติม จนครบ 
   ทุกขอ 

  3) ผูกํากับลูกเสือตั้งประเด็นคําถามในกองลูกเสือ นําอภิปรายจนไดขอสรุป โดยผูกํากับ 
    ลูกเสือชวยเพ่ิมเติม ทีละประเด็น จนครบดังน้ี 

 - ความคิดทางลบมีผลตอลกูเสืออยางไร 
    - ความคิดทางบวกมีผลตอลูกเสืออยางไร 
  4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปขอคิดที่ไดและการนําไปใชในชีวติประจําวัน 
 4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน  
 4.5  พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง  เลิก)  
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5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค เขาใจตนเอง 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

ฉันและเธอ 
 

   ฉันและเธอ  เจอกัน   แทบทุกวันเลยเชียว 
 เม่ือเจอกัน  เราทักกัน   เพ่ือสมานไมตรี 
  ย้ิมใหกัน  ทีไร     สุขฤทัย  เปรมปรีย 
 ไดพูดจา  พาที    สวัสดีเพื่อนเอย 

 
ใบงาน 
 ใหหมูลูกเสือระดมสมองใหไดมากที่สุด วาความคิดทางลบและความคิดทางบวกของในแตละ
กรณีมีไดก่ีแบบ 
 

บัญชีความคดิ 

สถานการณ ความคิดทางลบ ความคิดทางบวก 
ถูกเพ่ือนลอ 
วาตวัเตี้ย  

 

 

ลืมเอา 
สมุดการบาน 
มาสงครู 

 
 

 

วิ่งหกลม 
หัวเขาถลอก  
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ใบความรู 
ความคิด  2 ประเภท 

 
 ลักษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ 

 คิดทางลบ  เปนประเภทที่คิดแลวนําความทุกขมาสูตนเอง ไดแก 
 1) การตั้งความหวังไวสูงเกินไป ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
 2) การคาดการณราย  คิดถึงแตสิ่งไมดีที่อาจจะเกิดหรือไมเกิดขึ้นก็ได 
 3) การตําหนิตนเอง หรือมองตนเองวาไรความสามารถ 

 4) การไมอยูกับปจจุบัน  วติกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไมถึง หรือหมกหมุนอยูกับอดีตที่ผานไป 
แลว และอยากแกไขอดีตซ่ึงเปนไปไมได 

 คิดทางบวก  เปนประเภทที่คิดแลวนําความสุขมาสูตนเอง ไดแก 
 1) ตั้งความหวังไวอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ทั้งของตนเองและผูอ่ืน 
 2) มีสติอยูกับปจจุบัน  รูวาตนเองทําอะไร เพ่ืออะไร ทําปจจุบันใหดีที่สุด เพ่ือเปนรากฐานที่ดี

สําหรับอนาคต และไมตองกังวลกับการอยากแกไขอดีตซึ่เปนไปไมได 
 3) มองปญหาวามีทางแกไขเสมอ มองหาวา “อะไรผิด”ที่ตองแก แทนการมองหาวา “ใครผิด” 

เพ่ือกลาวโทษ 
 4) มองสิ่งที่เหลืออยูมากกวาสิ่งที่ขาดหายไป หรือหาส่ิงตอบแทนจากการสูญเสีย เชน มองความ

ผิดพลาดเปนครูสอนไมใหผิดซํ้า 
 5) มีอารมณขัน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน  
 

            หัวใจนักสูของ นิควูจิซิค หนุมพิการไมมีแขน-ขา 
  

 

 

         เรื่องราวของ "นิควูจิซิค" (Nick Vujicic)หนุมพิการชาวออสเตรเลีย วัย 26 ป เขาไมมีแขนทั้ง
สองขาง และมีแตขาสั้นๆ ขางเดียวที่มีน้ิวโปงโผลออกมาสองน้ิวเทาน้ัน 
         "นิค" เปนคนมองโลกในแงดี เขาคิดเสมอวา ความบกพรองทางรางกายของเขา คือการ
ทดลองที่พระเจามอบให แมวาคนในครอบครัวของเขาตางเสียใจที่ "นิค" เกิดมาดวยสภาพนี้ แต "นิค" 
กลับทําใหทุกคนไดเห็นวา เขาเปนเหมือนคนปกติ มีรางกายแข็งแรง เพียงแตไมมีแขนและขาเทาน้ัน 
         "นิค" บอกพอแมวา เขาอยากใชชีวิตตามปกติ ไมตองการใหใครมาดูแลเปนพิเศษ เขาสามารถ
ตอสูกับกฎหมายที่ระบุไววา หามคนพิการเขาเรียนในโรงเรียนชั้นนําไดสําเร็จ ทําใหเขากลายเปนคน
พิการรุนแรกๆ ที่ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนระดับแถวหนา แมเขาจะตองเผชิญกับ "สายตา" ของคนอ่ืน
ที่มองมา และสื่อใหเห็นวาเขาเปนคนแปลกแยก แตน่ันก็ไมไดทําใหเขารูสึกทอถอยแตอยางใด เพราะเขา 
ไดรับกําลังใจที่ดีจากครอบครัวตลอดเวลา 
         ในที่สุดเขาก็สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรดีานการคา เอกการวางแผนดานการเงิน
และบัญชี มาไดสําเร็จ ลบคําสบประมาทของหลายๆ คน เขารูดีวาความสําเร็จของเขาเกิดขึ้นได เพราะ
กําลังใจที่ดี และไมทอแทน่ันเอง และนี่เองเปนแรงบันดาลใจใหเขาอยากแบงปนและสงตอกําลังใจ
เหลาน้ัน ใหกับเพ่ือนมนุษยที่กําลังทอแท และสิ้นหวัง  
         "นิค" เดินทางไปบรรยายสรางแรงบันดาลใจใหกับคนทั่วโลก เขาปลุกใหทุกคนลุกขึ้นมาตอสูได
อีกคร้ังหนึ่ง ดวยคําพูดที่วา “หากวันหนึ่งใครก็ตามที่ลมและไมมีกําลังจะลุกขึ้น ไมมีความหวังอีกแลว 
ขอใหหันกลับมามองชีวิตของผมที่ไมมีแขน ไมมีขา ซ่ึงกอนน้ีไมมีใครคิดวาผมจะลุกขึ้นเดินได แตผมก็
พยายามที่จะลุกขึ้นมา คร้ังแลวครั้งเลา … ถึงคร้ังที่รอย คร้ังที่พันจะลุกไมได แตหลังจากที่พยายาม
ตอไป ไมทอแท ทําให ณ วันน้ีผมสามารถลุกขึ้นเดินไดสําเร็จ เพราะถาผมยอมแพ ผมจะไมมีวันลุกขึ้น
ไดอีกเลย”  หากเราเจออุปสรรครายแรง แลวอดทนสูตอไป ไมยอมแพ เราจะผานมันไปไดอยางเขมแข็ง 
ขอเพียงแคใหกําลังใจกับตัวเองเทาน้ัน อยางเชนที่ “ นิค” ทําอยูในทุกๆ วัน 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา แรงบันดาลใจ เกิดจากการมองโลกในแงดี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  26   ภาพวาดอนาคต         เวลา     1    ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือไดทําความเขาใจตนเอง เรื่องเปาหมายชีวิตในอนาคต 
 
2. เน้ือหา 
 การทบทวนเปาหมายชีวิตในอนาคตของตนเอง 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 กระดาษ  ปากกา ดินสอสี อุปกรณวาดภาพ 
  3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  1)  หมูลูกเสือน่ังลอมวง เตรียมอุปกรณวาดภาพและปากกา ใหลูกเสือแตละคนวาดภาพ 
    สัญลักษณอนาคตท่ีตนเองอยากเปน เชน หมอ (เข็มฉีดยา) ทหาร (ปน) นักบิน  
    (เคร่ืองบิน) นักฟุตบอล (ลกูบอล) ฯลฯ   
  2)  หลังวาดเสร็จ ลูกเสือผลัดกันใหเพ่ือนทายภาพวาอยากเปนอะไร เม่ือทายถูกจึงเลา 
    เหตุผลที่อยากเปน และจะเตรียมตวัอยางไรเพ่ือมีอนาคตตามที่อยากเปน ใหเพ่ือนใน 
    หมูฟง เวียนจนครบทุกคน 
  3)  รวมกอง  ผูกํากับลูกเสอืนําอภิปรายถามขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม และสรุป 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีสวนรวมทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูและในกองลูกเสือ 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ตระหนักรูถึงความสามารถและความตองการของตนเองที่อยากเปนในอนาคต ความคิด
วิเคราะห ความคิดสรางสรรค 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 
 
เพลง   

เกียรตลิูกเสอื 
 

    ลูกเสือ  ลูกเสอื  ไวศักด์ิสิลกูผูชาย  ลูกเสือ  ลูกเสือ  ไวลายลูกเสือไทย 
    รักเกียรติ  รักวินัย  แข็งแรงและอดทน เราจะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
    แมลําบากตรากตรําก็ตองทาํใหสําเร็จ ทํา  ทํา  ทํา  เราสัญญาวาจะทํา 
    เสียชีพอยาเสยีสัตยรักษชาติใหม่ันไว ดังนามอันกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

เขาฝกสุนัขตํารวจกันอยางไร ? 
 

 วิธีฝกสุนัขใหดมกลิ่น คนหายาเสพติดและระเบิด เริ่มจากการคัดเลือกสุนัขที่จะนํามาฝก ตอง
เปนพันธุที่เหมาะสม คือสามารถดมกลิ่นเปนเลศิและมีนิสัยที่จะกูสิ่งของซ้ําแลวซํ้าเลาไมรูเบื่อ สนัุขพันธุ
ที่เหมาะสมทีสุ่ดไดแกเยอรมันเชปเพิรดเลบราดอรรีทรีฟเวอร     
 สุนัขเหลาน้ี จะไดรับการสอน ใหวิเคราะหกลิ่นพิเศษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เม่ือไดกลิ่นนั้น 
เชน ถาพบกลิน่ระเบิด สุนัขมักถูกสอนใหน่ัง หรือนอนลงเพราะหากคนหาตอไปอาจเกิดระเบิดขึ้นได 
     ปรกติจะเร่ิมตนฝกใหดมกลิน่กัญชากอน ใชเวลาฝกประมาณ ๑๐ สัปดาห   
 ขั้นแรก จะฝกใหสุนัขสนใจกัญชากอน โดยใสกัญชาไวในถุงพลาสติกเล็ก ๆ และหอใหดีเพ่ือ
ปองกันสุนัขกัดขาด จากน้ันจะทําเหมือนเวลาฝกใหสุนัขไปคาบกิ่งไม คือขวางถุงกัญชาออกไปประมาณ 
๑๐ ฟุต และกระตุนใหสุนัขไปคาบกลบัมา ถาสําเร็จสุนัขจะไดรับคําชมเชยพรอมรางวัล 
     ขั้นตอมา ครูฝกจะนําถุงไปซอนไวไกล ๆ เพ่ือที่สุนัขจะไดใชจมูกดมกลิ่นหาแทนทีจ่ะใชตาดู 
หน่ึงเดือนหลังจากฝกขั้นน้ี สุนัขควรสามารถหาถุงกัญชา ในกระเปาเดินทาง หรือหีบหอของไดแลว 
แรก ๆ อาจมีเพียงสองสามกระเปาใหเลือก คลองแลวจึงเพ่ิมจํานวนตัวเลือก ใหมากขึ้น 
     ถัดจากกระเปาเดินทาง สถานที่ซอนกัญชาจะเริ่มเปนในรถยนต ในตกึ และสถานทีท่ี่ซับซอนขึ้น
เรื่อย ๆหลังจากฝกไปไดสองเดือน ครูฝกจะกลบกลิ่นกัญชา ดวยกลิ่นอยางอ่ืน เชน นํ้าหอม ฟอรมัลดี
ไฮดสัดสวนของกลิ่นปลอมปนตอกลิ่นกัญชาจะเพ่ิมขึน้ทีละเล็กละนอย สุนัขที่ผานการฝกจนสําเร็จ ควร
หากัญชาพบ แมจะมีกลิ่นอ่ืนมาปะปนถึงรอยละ ๙๐ จากน้ัน ครูฝกจึงสามารถฝก ใหสุนัขคนหา
ยาเสพยติดชนิดอ่ืน รวมทั้งคนหาดินระเบิดและวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใชทําระเบิด 

          ที่มา 108 ซองคําถาม 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การฝกฝนจะทําใหเกิดทักษะ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  5 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  27   ความเปนพ่ีนองของลูกเสือโลก       เวลา   1      ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจความหมายของความเปนพ่ีนองของลูกเสือทั่วโลก 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 กฎของลูกเสือ 
 2.2  ความหมายของกฎของลูกเสือขอที่ 4 “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพ่ีนองกับ 
  ลูกเสืออ่ืนทั่วโลก” 
 
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) ผูกํากับลูกเสือสนทนาและนําอธิบายถึงความหมายของความเปนพ่ีนองของลูกเสือ 
   ทั่วโลกวามีความหมายและขอบขายความเปนพ่ีนองอยางไรบาง 
  2) หมูลูกเสือรวมอภิปรายแสดงความคดิเห็นในประเด็นตอไปน้ี 
   ประเด็นที่ 1 ถาลูกเสือจะเปนมิตรของคนทุกคนและลกูเสืออ่ืนๆ มีแนวทางปฏิบตั ิ
      อยางไร? จึงจะถือวา “เปนมิตร” 
   ประเด็นที่ 2 ทําอยางไรลูกเสือจึงจะเปนมิตรกับลูกเสอืทั่วโลกได 
   ประเด็นที่ 3 ลูกเสือจะปฏบิัตตินอยางไรจึงจะถือวา ตัวลูกเสือ กองลูกเสือ  
      กลุมลูกเสือของตัวเอง เปนมิตรกับลูกเสอืทั่วโลก 
  3) แตละหมูนําเสนอความคิดเห็นของหมูตอที่ประชุมกอง 
  4) ผูกํากับลูกเสอืเพ่ิมเติมแนวคิดเร่ืองของความหมายและการนําสูการปฏิบัตตินใหเปน 
   พ่ีนองลูกเสือทั่วโลก 
   - การจะเปนมิตรกับผูอ่ืนได ตองพยายามเขาใจคนอ่ืน เขาใจอารมณ ความรูสึก  
   ความตองการของผูอ่ืน ที่แตกตางไปจากเรา แลวปฏบิตัิตอเขาอยางเปนมิตร  
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   เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
   - ยอมรับความคิดเห็นและการแสดงออกของผูอ่ืนที่แตกตางจากเรา ทําไดเทาเรา  
   แลวแสดงความชื่นชมยินดีดวยความจริงใจ 
   - ประพฤตปิฏบิัตติอผูอ่ืนดุจญาติ โดยไมเลือกปฏิบตัิ ไมเลือกชาติ ศาสนา สีผิว  
   ความยากจน ความรวย ถือวาทุกคนมีความดี เปนมิตรตอกัน ไมกาวราว รังแก  
   ขมแหงผูอ่ืนฯ 
 4.4  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตจากการอภิปรายในหมูและการนําเสนอความคดิเห็นที่เหมาะสมของหมู 
 5.2 ซักถามความเขาใจและวิธีการปฏิบัตตินเปนมิตร พ่ีนอง กับลูกเสืออ่ืน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
เพลง 

มิตรดี 
 

 มิตรดีเปนที่พ่ึงพา   ทุกคราเดือดรอนเศราใจ 
หาทางขจัดปดภัย   ใหลี้หนีไกลเม่ือยามอับจน 
มิตรเลวมีแตสอพลอ   ยกยอเพ่ือหวังประโยชนตน 
หากมีภัยตองผจญ   พวกนี้ทุกคนเลี่ยงลี้หนีไกล 

 
ใบความรู 

กฎของลูกเสอื 
 

 กฎของลูกเสือเปนรากฐานสาํคัญที่ขบวนการลูกเสือไดสรางขึ้น ในกฎของลูกเสือไดพูดไวถึงวิถี
ชีวติที่ลูกเสือแตละคนตองยึดถือปฏิบัต ิ
 มีบางสิ่งบางอยางที่ทําใหกฎของลูกเสือแตกตางจากกฎเกณฑอ่ืนๆ กลาวคือกฎหมายของ
ประเทศหรือของทองถิ่นจะระบุใหพลเมืองตองทําหรือตองไมทํา แตกฎของลูกเสือไมเปนเชนน้ัน  
เพราะมิไดบังคับใหปฏบิัติ แตเปนการปฏิบตัิดวยความสมัครใจ 
 กฎของลูกเสือแตละขอจะมีคําที่มีความหมายสําคัญฯ ปรากฎอยู ซ่ึงเปนความหมายอันลึกซ้ืง 
ที่ลูกเสือทุกคนตองทําความเขาใจใหดี และสามารถอธบิายใหผูอ่ืนฟงได 
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ความหมายของกฎของลูกเสือ 
 กฎของลูกเสือ 10 ขอ ดังกลาวไวขางตนน้ัน พอจะกลาวถึงความหมายที่เปน “หัวใจ” ของกฎ 
แตละขอได ดังน้ี 
 
 ลูกเสือคือ........ 
 ขอ 1 :  ผูมีเกียรติ  ลูกเสือตองพูดความจริง รักษาคําม่ันสัญญา มีความ 
       ซ่ือสัตยที่แสดงใหทุกคนเห็นได 
 ขอ 2 :  ผูจงรักภักดี  ลูกเสือตองมีความจริงใจตอชาต ิศาสนา  
       พระมหากษัตริย ตลอดจนครอบครัว ผูบังคับบัญชา 
       ลูกเสือ เพ่ือนและโรงเรียน 
 ขอ 3 :  ผูบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือเก่ียวของกับคนทุกคนดวยการกระทําใดๆ  
       อันเปนการชวยเหลือดวยความสมัครใจ ไมตองการ 
       สิ่งตอบแทนหรือรางวัล 
 ขอ 4 :  ผูเปนมิตร  ลูกเสือเปนมิตรกับคนทุกคน และเปนพ่ีนองกับบรรดา 
       ลูกเสืออ่ืน โดยพยายามเขาใจคนอื่น ยอมรับนับถือ 
       ความคิดและการแสดงออกของคนอื่นมากกวาของ 
       ตนเอง 
 ขอ 5 :  ผูสุภาพเรียบรอย  ลูกเสือมีความสุภาพเรียบรอยกับคนทุกคนโดยไมแบง 
       ชั้นวรรณะมีมารยาทดีงามที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 ขอ 6 :  ผูเมตตากรุณา  ลูกเสือเขาใจแลววาความสุภาพจะสรางความแข็งแกรง 
       ใหกับตนเอง และจะปฏบิัตติอผูอ่ืนเหมือนกับที่เขา 
       ตองการไดรับ เขาจะไมทํารายหรือฆาส่ิงที่มีชวีติอ่ืนๆ  
       โดยไมมีเหตุผลอันควร 
 ขอ 7 :  ผูเชื่อฟงคําสั่ง  ลูกเสือเปนผูปฏิบัตติามกฎเกณฑของครอบครัว  
       โรงเรียน และกองลูกเสือของตน และจะปฏิบัตติาม 
       กฎหมายของบานเมือง ถาคิดวากฎเกณฑใดไมยุตธิรรม  
       ลูกเสือก็สามารถหาวิธีการแกไขปรับปรุงมากกวาการไม 
       เคารพเชื่อฟงใคร 
 ขอ 8 :  ผูราเริง   ลูกเสือจะราเรงิแจมใสและตอสูกับปญหาหรืออุปสรรคที่ 
       ปรากฎในงานของเขาได และจะพยายามทําใหผูอ่ืน 
       มีความสุข 
 ขอ 9 :  ผูมัธยัสถ   ลูกเสือควรประหยัดเงินเพ่ือไวใชในคราวที่จําเปนหรือ 
       เม่ือยามที่เจ็บไขไดปวย แตในบางครั้งก็ไมควรตระหนี่ 
       จนเกินไปเพราะอาจทําใหสุขภาพรางกายทรุดโทรม 
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 ขอ 10:  ผูประพฤตชิอบ  ลูกเสือจะเปนผูมีความสะอาดทั้งกาย ใจ ความคิด  
       ตลอดจน การพูดจา นอกจากน้ันลูกเสือจะตองมองโลก 
       ในแงดี โดยพูดเพ่ือสรางสรรคมากกวาทาํลาย 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ลูกเสือเปนมิตรของคนทกุคน 
 

        น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 งานชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุน เม่ือป 2015 มีประเทศตางๆ เขารวม 142 
ประเทศ ลูกเสือและผูเก่ียวของรวมงานกวาสามหม่ืนคน สําหรับประเทศไทยไดเขารวมประมาณ 300 
กวาคน หน่ึงในจํานวนนั้นมีลูกเสือธนากรซ่ึงเปนลูกเสือตางจังหวัด ไดมีโอกาสเขารวมดวย ธนากร
ภาคภูมิใจและตื่นเตนมากเพราะเปนการเดินทางไปตางประเทศเปนครั้งแรกในชีวิตของเขาดวย เม่ือ
เสร็จสิ้นงานชุมนุมธนากรกลับมาดวยความภาคภูมิใจมากยิ่งกวากอนไปเสียอีก ผูอํานวยการโรงเรียน
ใหธนากรเลาสิ่งประทับใจที่เขาไดรับใหเพ่ือนที่โรงเรียนฟง 
 ธนากรเลาวางานชุมนุมลูกเสือโลก เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “World Scout Jamboree” 
“Jamboree” เปนภาษาอาฟริกันซูลู หมายถึงที่ชนเผาเรียกพรรคพวกใหมารวมกันชุมนุมเปนจํานวนมาก
การไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุนครั้งน้ี ธนากรมีความประทับใจในวัน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือ Culture Day ในวันที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลายดานทั้งดาน
อาหาร การละเลน ฯลฯ ธนากรชอบการทํางานรวมกันตามโครงการที่สมัครใจ เขาไดฝกเร่ืองความ
รับผิดชอบที่จะจดจําไมมีวันลืมเลื่อนก็คือการไดอยูรวมกันฉันทพ่ีนองของบรรดาลูกเสือประเทศตางๆ แม
จะตางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศและวัย แตก็ไมสามารถกีดก้ันความสามัคคีผูกพันกันไดเลย     
ทําใหธนากรนึกถึงกฎของลูกเสือขอที่ 4 ที่วา “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืน
ทั่วโลก เพ่ือนๆ คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนชื่นชมธนากรเปนบุคคลตัวอยางที่นําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ลูกเสอืเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทัว่โลก  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่   6 ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28 ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม          เวลา    2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือปฏิบตัริะเบียบแถว และเดินสวนสนามไดอยางถูกตอง  
 
2.  เน้ือหา  
 ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  แผนภูมิเพลง, เกม 
  3.2  ปายกองลูกเสือโรงเรียน ธงประจํากองลูกเสือโรงเรียนแผนผังขบวนสวนสนาม 
  3.3  ใบความรู เรื่องระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม 
 3.4  เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1  
  1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือทบทวน การจัดระเบียบแถว สัญญาณมือลูกเสือสากล 
   (2) ผูกํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตถึงการตั้งรูปขบวนในการเดินสวนสนาม และใหลกูเสือ 
    ฝกปฏิบตั ิ   
   (3) ผูกํากับลกูเสืออธิบายและสาธติวิธีการทําความเคารพประธานในพิธีของลูกเสือ 
    ผูถือธงและปายของลูกเสือและใหลูกเสือฝกปฏิบัต ิ
   (4) มอบหมายใหนายหมูนําฝกภายในหมูของตน เพ่ือความพรอมเพรียง 

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

 
 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 151
 

 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  2)  เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   - กองลูกเสือฝกสวนสนาม ตามรูปแบบพิธีการสวนสนาม เพ่ือความพรอมเพรียง 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
  สังเกต ความพรอมเพรียง และความถกูตองในการฝกปฏิบัต ิ
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 

 

เพลง 
ลูกเสือธีรราช 

 
เหลาลูกเสือของธีรราช     ทะนงองอาจสืบชาตเิชื้อพงศพันธุ 

สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน     พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ  สรางเกียรติระบือ    เลื่องลือตอไปชานาน 
รางเริงแจมใส  ใฝใจรักใหยนืนาน    พวกเราลวนชืน่บานเพราะกจิการลูกเสือไทย 

 
เกียรติคุณลกูเสือไทย 

 
  เกียรติคุณลูกเสือไทยแพรไปทั่วสากล     ลูกเสือไทยทกุคนตองรักษา 
 มุงทําดี  ยืนยัน ตามคําม่ันสัญญา          ดวยศัทธา สามัคคี  มีนํ้าใจ 
 มาเถิดมา เรามาชาอยูใย  ลูกเสือไทย   มาเร็วไวกาวเดินไปที่หมายขางหนา (ซํ้า) 
 อยูคนละกอง ก็เปนพ่ีนองกัน          มีความรูสูงานไมหวั่นไหว 
 มีวินัย ใจเย็น เปนมิตรคนทัว่ไป         อยูแหงใดสุข สนุกทุกเวลา 

 
 
 
 



152 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

เกม 
สวัสดี 

 
วิธีเลนวิธีที่ 1 

1. ใหลูกเสือแตละหมูยืนเปนแถวตอนลึก หันหนาไปทางผูกํากับลูกเสือ 
2. เม่ือเริ่มเลนใหคนที ่1  ของแตละหมูกลับหลังหัน พบกับคนที่ 2  แลวกลาวคาํวา “สวัสดี”  ทํา

ความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เม่ือทํากับคนที่ 1 แลว ก็กลบัหลังหันมาพบกับคนที ่3  แลวกลาวคํา
วา “สวัสดี”  ทําความเคารพและจับมือกัน  ทําไปเชนน้ีจนหมดแถวหมูใดเสร็จกอนหมูน้ันชนะ 

 
วิธีเลนวิธีที่ 2 
 1. ลูกเสือเขาแถวเปนวงกลม  ทุกคนหันหนาเขาศูนยกลาง 
 2. ใหลูกเสือคนหนึ่งเปนคนเริ่มตนวิ่งรอบวงกลมดานนอกไปแตะหลงัผูที่ยืนเปนวงกลม 1 คน 
 3. คนที่ถูกแตะตองออกวิ่งสวนทิศทางกับคนแรกเม่ือวิ่งไปพบกันที่ใดใหทําวันทยหัตถและจับมือ
เขยาพรอมกับกลาวคําวา “สวัสดี” ดังๆ  
 4. ปลอยมือชิงกันวิ่งเขาที่ผูใดเขาที่ไมไดเปนผูเริ่มตนใหม 
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ใบความรู 
 

ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม 
 

การเดินสวนสนาม 
 การสวนสนามมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เชนงานชุมนุมลูกเสือแหงชาต ิ 
งานชุมนุมลูกเสือเขตการศกึษาและงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดเพ่ือแสดงถึงสมรรถภาพของลูกเสือ วามี
ความพรอมเพรียง มีระเบียบวินัย ควรแกการยกยองสรรเสริญมากนอยเพียงใด เปนการแสดงออกใน
ความสามารถของลูกเสือแตละกอง จะมองภูมิหลังของการดําเนินงานภายในกองลูกเสือไดอยางดียิ่ง  
และใชประกอบพิธีในวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาต ิ ในวันที่ 1 กรกฎาคม  ของทุกป 
การตั้งแถวเดินสวนสนามของลูกเสือ   
 กองลูกเสืออาจจัดแถวสวนสนามไดดังน้ี  คือ 
 1) จัดเปนรูปแบบแถวหนากระดาน  หรือจัดเปนรูปแบบแถวตอนลกึ แลวแตความเหมาะสม 
 2) ตําแหนงการยืนและเวนระยะ  คนถือปายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเปนคนแรก  หางจากคนถือ
ปาย 5 กาว เปนตําแหนงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หางจากคนถือธง 5 กาว เปนตําแหนงผู
กํากับลูกเสอืลูกเสือ  หางจากผูกํากับลูกเสือลูกเสือ 5 กาว เปนตําแหนงรองผูกํากับลูกเสือลูกเสือ หาง
จากรองผูกํากับลูกเสือลกูเสอื 3 กาว เปนตําแหนงสมาชิกลูกเสือ  
การแสดงความเคารพ 
 1)  ผูถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่ เม่ือมีคําบอกวา “วันทยา – วุธ” ใหผูถือธงยก
ธงขึ้นในทาเคารพ และทําก่ึงขวาหัน ลดปลายคันธงลงขางหนาอยางชาๆ จนคันธงอยูในแนวเสนขนานคู
กับพ้ืน มือทั้ง 2 อยูเสมอแนวบา เม่ือลดธงลงถึงแนวขนานกับพ้ืน ใหเชิญธงกลบัขึ้นในทาเคารพชาๆ ได
จังหวะเชนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทาน้ีจนกวาจะมีคําบอกวา “เรียบ – อาวุธ”    จึงลดธงลงแลวจึง
ทําก่ึงซายหันอยูในทาตรง 
 2)  ลูกเสือและผูกํากับลูกเสอื ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังน้ี 
การทําความเคารพขณะเดิน 
 การจัดสถานที่ใหใชธงปกเปนเคร่ืองหมาย 3 ธง  ธงแรกปกหางจากผูรับการเคารพ   20  กาว  
ธงที่สองปกหางจากผูรับการเคารพ  10  กาว และธงทีส่ามอยูถัดจากผูรับการเคารพไปอีก 10  กาว  
การทําความเคารพ   
 เม่ือเดินถึงธงแรก รองผูกํากับลูกเสือลูกเสือสั่งดวยคําวา “ ระวัง” ทุกคนเริ่มตบเทาแรง 
 เม่ือถึงธงที่ 2  รองผูกํากับลูกเสือสั่งดวยคาํวา “แลขวา – ทํา”  เม่ือสิ้นสุดคําส่ังใหลูกเสือทุกนาย
เดินสะบัดหนาไปทางขวามอืเพ่ือทําความเคารพประธาน ยกเวนนายหมูลูกเสือซ่ึงอยูขวาสุด ใหแลตรง
มองไปขางหนา คนถือพลองและไมงามใหเดินแกวงแขนตามปกติ ที่เหลือไมแกวงแขน 
 เม่ือถึงธงที่ 3 ผูใดหรือตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบัดหนาแลตรงและเลิกทําความเคารพ  แกวงแขน
เดินตอไปตามปกติ โดยไมตองออกคําสั่ง 
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ตัวอยางแถวสวนสนาม  หมูแถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอยางแถวสวนสนาม  หมูแถวหนากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปายชื่อกองลูกเสือ

ธงประจํากองลูกเสือ 

ผูกํากับลูกเสอืลูกเสือ

รองผูกํากับลูกเสือ

ลูกเสือกองที่ 1 

5 กาว
5กาว
5 กาว

3กาว

ปายชื่อกองลูกเสือ 
ธงประจํากองลูกเสือ 

ผูกํากับลูกเสอืลูกเสือ

รองผูกํากับลูกเสือ

ลูกเสือกองที่ 1

5กาว
5 กาว
5กาว

3  กาว



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสรางเสริมทักษะชีวิต ลูกเสอืเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 155
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
กวางปากับพวงองุน 

 กวางปาวิ่งไปในเพิงองุนเพ่ือซอนตัวจากการตามลา ของนายพราน“ขอใหขาซอนตัวดวยเถิดนะ
องุน” กวางปากลาวอยางนอบนอม องุนก็อนุญาติเม่ือพรานตามมาถึงบริเวณนั้นเเตไมพบกวางปา จึงวิ่ง
ไปอีกทางหนึ่งกวางปาเห็นวาปลอดภัยเเลวจึงกัดกินพวงองุนอยางเอร็ดอรอย 
 “เจากินขาทําไมเพ่ือนเอย”  องุนถามอยางนอยใจ กวางปาจึงตอบวา “ถึงขาไมกินเจา ก็มีคนอ่ืน
มากินเจาอยูดีน่ันเเหละ” ขณะที่กัดกินพวงองุนอยูน้ันเอง พรานอีกคนหน่ึงผานมา มองเห็นวามีบางสิ่ง
เคลื่อนไหวอยูใตเพิงองุนจึงเล็งธนูยิงใสกวางปาทันท ี
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   ผูที่ไมกตัญูรูคุณมักประสบความหายนะ 
 
 

เร่ืองชายโงกับตนไผ 

 ชาวสวน 2 คน พอลูก ชวยกันปลูกผลไมเก็บผลขาย ผูเปนพอไดปลกูตนไผลอมรอบสวนไว เม่ือ
พอปวยและเสียชีวติ ลูกชายผูโงเขลาเบาปญญาก็น่ังมองตนไผที่บิดาปลูกไวรอบๆสวน พลางคิดวา“ตน
ไผน้ีไมเห็นมีประโยชนอะไรเลยไมมีดอกไมมีผลใหเก็บไปขาย” คิดดังน้ันจึงสั่งใหคนงานตัดตนไผทิ้งจน
หมดจากนั้นเปนตนมาสัตวตางๆเเละคนพเนจรตางก็พากันเขาออกในสวนอยางสะดวกสบายสวนผลไม
จึงไดรับความเสียหายผลไมถูกขโมยและถูกเหยียบย่ําทําลายในที่สดุผลไมก็ตายหมดทั้งสวนเพราะไมมี
ตนไผที่เปนเสมือนรั้วลอมรอบปองกันภัยอยางเเตกอน     
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ของทุกส่ิงยอมมีประโยชนในทางที่เเตกตางกัน 

 
 

ชาวนากับงเูหา 

วันหนึ่งในฤดูหนาว ชาวนาออกไปพบงูเหานอนตัวแขง็อยูบนคันนาดวยความหนาวชาวนาผูน้ัน
นึกสงสารอยากจะชวยชีวติงูไว จึงจับงูอุมขึ้นมาเม่ืองูเหาไดไอตัวที่อบอุนของชาวนา ในไมชาก็คอยๆ
ขยับตัวขึ้นไดทีละนอยๆ จนแข็งแรงดีอยางเดิม  

มันมองเห็นชาวนาอยางชัดเจน จึงเหาฟอๆและกัดชาวนาเขาที่แขนเปนแผลลึก พิษรายแลนซมึ
ซาบเขาไปโดยรวดเร็วในไมชาชาวนาก็นอนตายอยูในที่น้ันเอง กอนจะขาดใจชาวนาผูน้ันไดรองขึ้นวา 
“ทําคุณแกสัตวรายใหโทษเชนน้ีแลหนอ ” 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  วิสัยพาลแลวยอมไมรูจักที่จะกตญัูตอผูใด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ลูกเสือเอก  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 
หนวยที่    7 ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่   29    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 
4.2 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 
 

5.  การประเมินผล 
5 .1  สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5 .2  สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 
 

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 

- ซอมเสริม 
- พัฒนาซ้ํา 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลกูเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจาํปการศึกษา...................................... 
ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสือ...........................ชั้น................................  
 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ขอคิดเห็น
ครบ/
ผาน 

ไมครบ/
ไมผาน 

การพัฒนา 

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

30 ชั่วโมง  /ป  
 

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

 

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

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

 

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

 

ผานและพรอม  
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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................ 
 
คําชี้แจงให    ผูตอบทําแบบประเมินทุกขอโดยแตละขอใหทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกบัความ 
                  เปนจริง 
 
พฤติกรรมลกูเสือสํารองที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการสังเกตและจดจํา   
2. ลูกเสือสามารถพ่ึงตนเองและดูแลตนเองได   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม 
    และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไมมีปญหาทันตสุขภาพและไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตามฤดูกาล   
5.  ลูกเสือรูจักรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   

6.  ลูกเสือรูจักแกปญหาเฉพาะหนาหรือใหการชวยเหลอื/ แจงเหตุเม่ือประสบเหต ุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารไดถูกกาลเทศะและไมกาวราวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 

 

ฉันมีทักษะชีวติ
 

ฉันจะมีทักษะชีวติ
ถาแกไขปรับปรุงพฤติกรรม 

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

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง   

2 .ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได  
4. ลูกเสือไมมีปญหาทันตสขุภาพ ไมด่ืมนํ้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ 
   ไมรับประทานขนมหวานเปนประจํา 

  

5. ลูกเสือรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมติดเกม   

6 .ลูกเสือประพฤตตินเหมาะสมกับเพศและวยัมีทักษะการสราง 
สัมพันธภาพและการสื่อสารไมกาวราวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย รูจักแกปญหา หรือใหความ 
   ชวยเหลือผูอ่ืน 

  

8. ลูกเสือมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 

 
 
 
 

   

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติดี 
แกไขปรับปรงุหาก

พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง
บางเรื่อง 

จึงจะมีทักษะชีวติที่ดี 
(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลวนะ) 

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

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

รายการประเมิน 1 2
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการทํากิจกรรมลูกเสือ 
   ตามความสนใจและไดรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ

  

2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว   
   สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  

3. ลูกเสือใชเวลาวางที่เปนประโยชนทํากิจกรรม อนุรักษ  สงเสริมจารีต ประเพณี    
    ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

4. ลูกเสือรูเทาทันสื่อโฆษณาและรูจักใชประโยชนจาก  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 และประเทศชาติ  

3. ลูกเสือรูจักวิธีปองกันความเสี่ยงทางเพศ  
4. ลูกเสือใชเวลากับสื่อไอทีไดอยางเหมาะสม  
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากส่ิงยาเสพติด  

6. ลูกเสือมีคานิยมสุขภาพ ดานอาหาร และความงามที่เหมาะสม   

7. ลูกเสือทํางานหารายไดระหวางเรียน  

8. ลูกเสือไมมีพฤติกรรมกาวราวและไมกอเหตุรุนแรง  

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

   

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ 
แกไขปรับปรุง
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต
)มีปญหาแลว(  

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

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกัน  รูจักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนแกสังคมและดําเนินวิถี
ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกันปญหาสังคมตามชวงวัยของลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังตองเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติและสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกดวย 
 
2. การประเมินผลการตดัสินการผานกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตอป
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่งที่
ตองประเมินดังน้ี 
 2.1 เวลาในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2.2 การเรียนรูผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุม 
 2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผูเรียน ที่ปรากฎจากการเรียนรูหรือการ
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)   การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
  (1.1) ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
  (1.2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะ
ของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
  (1.3) ลูกเสือที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  (1.4) ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการซอม
เสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยู
ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผลการผานในแตละ
กิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปสุดทายเพื่อการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2) ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเปนรายบุคคล ราย
หมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 
4. เกณฑการตัดสิน 
 1) กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว 2 ระดับ 
คือผาน และ ไมผาน 
 2) เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน / 
ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
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 3) เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
  ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
  ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4) เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
 ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
 ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมการประเมิน 
รวบยอดกิจกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมตอเน่ืองหรือเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมรายป) 

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

 
อางอิงจาก  
 คูมือการเทียบระดับ (Benchmarking) กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีิต 2558 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

หนวยที่  8 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  30  พิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือเอก        เวลา    2    ชั่วโมง 
            และเครือ่งหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือสรางความภาคภูมิใจและความมั่นใจในความสําเรจ็ 
 
2.  เน้ือหา  
 การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษและสายยงยศ 
 
3. ส่ือการเรียนรู 
  3.1  เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
  3.2  สายยงยศ 
 
4.กิจกรรม 
 4.1 ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือพรอมกันในหองประชุม 
 4.2 ผูกํากับลูกเสอืเปนประธานจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และถวายสักการะแดพระรูป 
  รัชกาลที่ 6 ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือถายราชสดุดี 
 4.3 ผูกํากับลูกเสอืกลาวถึงการไดรับอนุมัติใหมีสิทธิประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ  
  และสายยงยศ (ในกรณีลูกเสือผานการทดสอบตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ) พรอมทั้ง 
  ใหโอวาทแกลกูเสือ 
 4.4 ผูกํากับลูกเสอืและผูบังคับบัญชาลูกเสือ มอบเคร่ืองหมายลูกเสือเอก เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
  ลูกเสือสามัญแกลูกเสือทุกคน  
 4.5 ผูกํากับลูกเสอืและผูบังคับบัญชารวมกันประดับสายยงยศใหกับลูกเสือทุกคนที่มีสทิธิตาม 
  ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาต ิ
 4.6  ผูกํากับลูกเสอืแสดงความชื่นชมยินดีกับลูกเสือทุกคน และเชิญชวนลูกเสือสมัครเขาเปน 
  ลูกเสือสามัญรุนใหญในโอกาสตอไป 
 4.7  ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันทบทวนคําปฏิญาณ 
 
5.  การประเมินผล 
  สังเกตความรูสึกปติยินดีของลูกเสือสามัญทุกนาย 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองคประกอบทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิต เปนความสามารถของบุคคล ที่จําเปนตอการปรับตัวในการเผชิญปญหาตาง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวติทามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ในปจจุบัน และเตรียมพรอม
สําหรับการเผชิญปญหาในอนาคต 
 องคประกอบทักษะชีวิตมี 12 องคประกอบจัดเปน 6 คู โดยแบงตามพฤติกรรมการเรียนรู  
3 ดาน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแกไข
ปญหา

การสราง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สรางสรรค

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ความเห็นใจ
ผูอื่น

ความคิดวิเคราะห
วิจารณ

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รูในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องคประกอบทักษะชีวิต 6 คู 3 ดาน

  
แผนภาพที่ 1  องคประกอบของทักษะชวีติ 

 
1. ดานพุทธิพิสัย จัดไวตรงกลางของแผนภาพ เพราะเปนองคประกอบรวมและเปนพ้ืนฐาน

ของทุกองคประกอบ ไดแก 
 - ความคิดวเิคราะหวิจารณ เปนความสามารถที่จะวเิคราะห สังเคราะห ประเมิน 

ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตาง ๆ รอบตัว 
 -  ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไมยึด

ติดอยูในกรอบ 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 เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและ   
มีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมน้ัน คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดี
กับผูอ่ืนและสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเขาคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

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

คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความตองการ ของอีกฝายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

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

 
 - ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด เปนความสามารถในการรับรู

อารมณตนเอง ประเมินและรูเทาทันวาอารมณจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตนอยางไร และเลือกใช
วิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม สวนการจัดการความเครียดเปนความสามารถในการ
รับรูระดับความเครียดของตนเอง รูสาเหตุ หาทางแกไข และมีวิธีผอนคลายความเครียดของตนเอง
อยางเหมาะสม 
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ชีวิตประ

เก่ียวกับ
ชวยเหลื

ทักษะชี ิ
สําหรับเ
ชวยเหลื
เปนราย
 

 
 
 
 
 

คูมือการจดั

ความแตกต
 ทักษ
ะจําวัน ดวยทั
 ทักษ
บการปองกัน
อนักเรียนรอ
 
ทักษะชีวิตกั
 เม่ือ
วิตจะเปนกล
เด็กกลุมเสี่ย
ลือนักเรียนรอ
บุคคล และมี

 

ดกิจกรรมลูกเ

ตางระหวางท
ษะชีวิตทั่วไ
ทกัษะชีวิต 12
ษะชีวิตเฉพ
นปญหาเฉพ
องรับ 

กับการพัฒน
แบงเยาวชน
ลยุทธสําคัญใ
งตองมีการส
องรับ สวนเด็
มระบบสงตอยั

เสือสามัญสรา

ทกัษะชีวติทั
ไป เปนการ
2  องคประกอ
พาะ เปนการ
พาะเร่ืองสําห

นาเยาวชน 
นออกเปน 3
ในการสงเสริ
สอนทักษะชีวิ
ด็กที่มีปญหา
ยังวิชาชีพเฉพ

างเสริมทักษะ

ทัว่ไปและทกั
สรางภูมิคุม
อบ ใหกับเด็ก
รประยุกตใช
หรับเด็กกลุม

 
3 กลุม คือเด็
ริมภูมิคุมกัน
วิตเฉพาะใน
แลวใชการดู
พาะที่เก่ียวขอ

ะชีวิต  ลูกเสือ

กษะชีวติเฉพ
กันทางสังค
กทุกคน  
ทักษะชีวิต 
มเสี่ยง โดย

ด็กปกติ เด็ก
นทางสังคม ใ
นแตละปญหา
แลใกลชิดเพื
อง 

เอก ชั้นประถ

พาะ 
ม สําหรับป

12   องคปร
มีครูที่ปรึกษ

กลุมเสี่ยง แ
ใหกับเด็กปก
า มีครูที่ปรึก
พ่ือหาทางแกป

ถมศึกษาปท่ี 6

ญหาท่ัว ๆ ไ

ระกอบ ที่มีเนื
ษาและระบบ

และเด็กที่มีป
กติ และเด็กท
ษาและระบบ
ปญหาท่ีเหม

 

6 

ไปใน

น้ือหา
บดูแล

ปญหา 
ทุกคน 
บดูแล
าะสม



 

 
 
 
ตัวอ
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อยางทกัษะ

กิจกรรมลูกเสื

ะชีวิตเฉพา
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ความแ
 
ความรู 
อยางร
12 องค
 
พื้นฐาน
ข่ีจักรยา
ความเ
 
กิจวัตร
เปนตัว
เกิดผลล
 

คูมือการจดั

 
 

แตกตางระ
ทักษะชีวิ

 เจตคติ แล
วดเร็วในป
คประกอบ 
ทักษะกา

นของชีวิต ม
าน วายน้ํา 
ช่ือมโยงระ
ทักษะชีวิ

ประจําวันป
ชวยในการ
ลัพธที่ดี 

ดกิจกรรมลูกเ

ะหวางทักษ
วิต (Life 
ะทักษะ ที่จํ
ปจจุบัน แล

รดํารงชีวติ
มักเปนทักษ
ผูกเงื่อนเชื
ะหวางทักษ
ตและทักษ

ปกติ และใน
รเลือกและใ

เสือสามัญสรา

ษะชีวิต และ
Skills) เป
จาํเปนในกา
ะเตรียมพร

ต (Living S
ษะทางกายภ
อก การจัดก
ษะชีวิต และ
ษะการดําร
นสถานการณ
ชทักษะการ

างเสริมทักษะ

ะทักษะการ
ปนความสา
รดําเนินชีวิ
รอมสําหรับ

Skills) เปน
ภาพ เชน อ
กระเปาเดิน
ะทักษะการ
งชีวิต มักถู
ณตาง ๆ ที่
รดํารงชีวิตไ

ะชีวิต  ลูกเสือ

รดํารงชีวิต
ามารถทางจิ
ตทามกลาง
บการเผชิญ

นทักษะที่ใชใ
อาบน้ํา แต
นทาง การใช
รดํารงชีวิต
ถูกใชผสมผ
เกิดข้ึน ไมแ
ไดอยางเห

เอก ชั้นประถ

ต 
จิตสังคม อั
งสภาพสังค
ญปญหาใน

ในกิจวัตรปร
งตัว ซักเส้ือ
ชแผนที่เข็ม
ต  
ผสาน เชื่อ
แยกสวน โด
มาะสม ถูก

ถมศึกษาปท่ี 6

ันประกอบ 
มที่เปล่ียนแ
นอนาคต มี

ระจําวัน ใน
อผา ปรุงอา
ทิศ ฯลฯ 

มโยงกัน ท
ดยทักษะชีวิ
กที่ ถูกเวลา

6 

 

 ดวย 
แปลง
 6 คู       

นเรื่อง
าหาร  

ทั้งใน
วิตจะ
 และ
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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)

สถานการณทางจิตสังคม มักใชทักษะชวีิตเปนหลัก ตัวอยาง เชน  
  การจัดการกับอารมณโกรธ ความขัดแยง และ ความรุนแรง 
  ตระหนักรูและหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงการปองกันอบุัติเหตุ   
  การชวยเหลือผูอื่น และรับผิดชอบตอสวนรวม 
  การส่ือสารเชิงบวกและสรางสัมพันธภาพท่ีดี  
 กิจวัตรที่ทําเปนประจํา ใชทักษะการดํารงชวีิตเปนหลัก เชน อาบน้ํา แตงตัว 
แปรงฟน ซกัเส้ือผา ปรุงอาหาร ข่ีจักรยาน วายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใชแผนท่ีเข็มทิศ ฯลฯ  
 
ทักษะชีวิตสรางไดอยางไร 
 สรางดวย 2 วิธีการใหญ ๆ คือ 
 1. เรียนรูเองตามธรรมชาติ ซึ่งข้ึนกับประสบการณและการมีแบบอยางที่ดี จึงไม
มีทิศทางที่แนนอน และกวาจะเรียนรูก็อาจชาเกนิไป 
 2. สรางโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเด็กเรียนรู
รวมกันในกลุม ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เด็กตองมีสวนรวมทั้งทางรางกายคือลงมือ
ปฏิบัติ และทางความคดิคือการอภปิรายแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ เพือ่สราง
องคความรูใหมรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  
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 การฟงความคดิเห็นของคนอ่ืน ทําใหเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการไตรตรองทํา
ความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจตนเอง และ
เขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 

 

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 หมายถึงกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องสําหรับเยาวชน เพื่อสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก
สังคม ดวยวิธีการลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการ
ทางการศึกษาสวนหนึ่ง ซึ่งมุงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ 
และศีลธรรม เพื่อใหเปนบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไมกระทําตนเปนปญหาสังคม และ
ดํารงชีวิตอยางมีความหมาย และสุขสบาย 
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หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสือโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1. หนาที่ตอพระเจา/ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2. หนาที่ตอผูอื่น ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอื่น รวมถึงการดูแล
สังคมและสิ่งแวดลอม 

 3. หนาที่ตอตนเอง ไดแก พัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และจิตวิญญาณ 

 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ขอ คือ 

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพฒันาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอื่นและเพือ่นมนษุย
ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คอื 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมท่ีบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกจิกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาติ 
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 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอื่น 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 มี          
7 องคประกอบ คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศึกษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 

วิธีการลูกเสอืสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดข้ึนดวยกิจกรรมดัง
ตารางตอไปนี้   
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/เห็นใจผูอื่น

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอื่น ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสงัคม

การยอมรับจากเพ่ือน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพ่ือนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซ่ึงกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากข้ึน

สื่อสารและสราง
สัมพันธภาพ ประสบการณ ปฏิสัมพันธในกลุม การทํางานรวมกัน

การเรียนรูและการฝกฝนตัดสินใจและแกไขปญหา

จัดการอารมณ
และความเครียด

 
วัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาติ ( พระราชบัญญตัิลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 

 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี    
มีความรับผิดชอบ  และชวยสรางสรรค สังคมให เกิดความสามัคคี  และมีความ
เจริญกาวหนา ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

 1. ใหมีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง 

 2. ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพือ่สาธารณประโยชน 

 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 
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หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

 หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตไดใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ 
เปนหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่สอดคลองกับปญหาตามวัยและพัฒนาการดานตาง ๆ ของ
ลูกเสือโดยจัดหนวยกิจกรรมตามที่ระบุในหลักสูตรของลูกเสือแตละประเภท ดังนั้น ชื่อ
หนวยกิจกรรม และจํานวนหนวยกิจกรรมของลูกเสือแตละประเภทจึงแตกตางกัน 

 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตในคูมือชุดนี้ ไดออกแบบโดย
บูรณาการกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะชีวิตเขากับวิธีการลูกเสือ คือการใชระบบหมูหรือ
กลุมยอย โดยใหเด็กเปนศูนยกลาง และมีผูใหญทําหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรูในกลุม แนะนํา ส่ังสอน และฝกอบรมใหสามารถพึ่งตนเองได มีจิต
อาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เสริมสรางคุณคาใน
ตนเอง รวมทั้งใชระบบเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 องคประกอบในการประชุมกอง เนนการใชชีวิตกลางแจง นอกหองเรียน ใกลชิด
ธรรมชาติ  เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เกม และการบริการผูอื่น ซึ่งถือเปน
หัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท โดยกิจกรรมท่ีใช แบงออกเปน 5 ประเภท คือ การ
แสดงออก การรายงานและการสํารวจ การวิเคราะหและการประเมิน เกมและการแขงขัน 
การบําเพ็ญประโยชน  การออกแบบกิจกรรมเพื่อใหลูกเสือใชกระบวนการกลุมในการ
แลกเปล่ียนประสบการณ แลกเปล่ียนความคิดความเชื่อ  สรางองคความรูและสรุป
ความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปดโอกาสใหลูกเสือไดประยุกตใชส่ิงที่ไดเรียนรูอีกดวย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดาน
คุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3. กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและ
สภาพปญหาของเด็กแตละวัย 
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 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และเครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

 คูมือมีจํานวน 11 เลม ตามชั้นปของลูกเสือ 4 ประเภท แตละเลม ไดจัดทําตาราง
หนวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อใหเห็นภาพรวมของการจัด
กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว
ในตารางชองขวาสุด วาเปนแผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา ส่ือการเรียนรู 
กิจกรรม การประเมินผล องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวก
ประกอบแผนการจัดกิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู เรื่องที่เปนประโยชน) 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสอืเสริมสรางทักษะชีวิต 

 1.  เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ 
รวมทั้งสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เพื่อรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

 3. จัดทําคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 4 ประเภท ไดแก 
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ รวมท้ังส้ิน 11 เลม 
โดยผานการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา จนเปนที่ยอมรับและนําไปใชในสถานศึกษา
จํานวนมาก 

 4. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญและลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน และข้ันความรูชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดย
ไดรับการอนุมัติจาก  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ใหใชเปนหลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือของสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ   

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการ
สรางวิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
  

 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตนั้น ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว ทุก
ประการ แตเนนการสอดแทรกการเรียนรูทักษะชีวิตเพ่ิมเขาไปดวยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่รอบ
ดาน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
 สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูประสบการณตางๆ  ดวยตนเอง กิจกรรมจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีผลทําใหมีการรับรู
และเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข  เรียนรูไดมากขึ้นกวาเดิม
แตใชเวลานอยลง 

คุณคาของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  

 1. สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลดิเพลิน ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดขอบขายเน้ือหาและวตัถุประสงค 
 4. ผูเรียนไดฝกฝนพฤติกรรมการเรียนรูทัง้ทางดานความรู เจตคติและทักษะ รวมทัง้
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการดวย 

ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสรางทักษะชีวติ 

เม่ือจัดประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏิบตัิกิจกรรม แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 

1. กิจกรรมการแสดงออก เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหลูกเสือไดใชความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคิดสรางสรรค จินตนาการในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงมักจะเปนการจําลอง
ประสบการณตาง ๆ มาเพื่อการเรียนรูไดงายและสะดวกขึ้นหรือเปนสิ่งที่ใชแทนประสบการณจริง 
เพราะศาสตรตางๆ ในโลกมีมากเกินกวาที่จะเรียนรูไดหมดส้ินจากประสบการณตรงในชีวิต และบาง
กรณีก็อยูในอดีตหรือซับซอนเรนลับหรือเปนอันตราย ไมสะดวกตอการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ตัวอยางกิจกรรม เชน 
1) สถานการณจําลองเปนการจัดสภาพแวดลอมเลียนแบบความจริงใหใกลเคียงกับสภาพ

ความเปนจริงมากที่สุดเพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝนแกปญหาและตัดสินใจจากสภาพการณที่กําลังเผชิญอยู
น้ันแลวนําประสบการณแหงความสําเร็จไปเปนแนวทางในการแกปญหา 
 2)การสาธิตกระบวนการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคโดยการ
แสดงหรือกระทําใหดูเปนตัวอยางใหความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผูเรียนจะตองเฝาสังเกตอยู
โดยตลอด 
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 3) เลานิทาน  
4) ละคร  หุนจําลอง 
          5) เพลง ดนตรีการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เนนการใชดนตรีเปนสื่อ
ในการเรียนรูทั้งในแงเน้ือหาและความบนัเทิง ผอนคลาย และเขาถึงวัฒนธรรมตาง ๆ 
          6) ศิลปะ แขนงอ่ืน ๆ เชน การวาดรูป การปนดินเหนียว งานหัตถกรรม การรอยดอกไม  
 7) การโตวาท ี
    ฯลฯ 

 2.  กิจกรรมการสํารวจและการรายงานเปนกิจกรรมที่เนนใหลูกเสือไดเรียนรูจากความ
เปนจริงเหตุการณจริงในชีวิตประจําวัน ผานประสบการณตรงดวยตนเอง ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เชน การทําแผนท่ี การสํารวจ หมายถึง การเรียนรูผานสถานการณจริงดวยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ไดเรียนรูสูแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ เพ่ือแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได
เรียนรูน้ัน 
 ตัวอยางกิจกรรม 
การสัมภาษณ การเปนผูสื่อขาว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การ
ทําปูม การจัดนิทรรศการ การสอดแนม สํารวจ แผนที่  เขียนเรียงความฯลฯ 

 3.กิจกรรมการวิเคราะหและการประเมิน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรวมกันวิเคราะห /ประเมิน สิ่งตางๆที่เกิดขึ้น  
 ตัวอยางกิจกรรม 
 การเปรียบเทยีบคุณคา ประเมินความเสีย่ง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 

 4. เกมและการแขงขัน  
  4.1 เกม เปน กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอ้ือใหลูกเสือเกิดการเรียนรู
ผานการเลนเกม ใหขอคิดที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ 
  4.2 การแขงขัน เปนกิจกรรมที่มีกติกาในการแขงขัน และมีการตัดสินหาผูชนะ เชน 
การตอบปญหาในเรื่องตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจใฝรูมากขึ้น ฯลฯ   

 5) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมสรางสรรคที่เนนการฝกความเสียสละของลูกเสือ 
ไดแก การจัดกิจกรรมการกุศล การซอมของเลนใหนอง การดูแลทําความสะอาดสถานที่การปลูกและ
ดูแลตนไม การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงนอง ฯลฯ 

 

หลักการออกแบบกิจกรรม 

 1.การเลือกประเภทของกิจกรรม ตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน  

 ผลการเรียนรูดานพุทธพิสัย มักเลือกใชกิจกรรมการวิเคราะหและประเมิน การรายงาน 
และการแขงขันตอบปญหาในเรื่องเน้ือหาที่ตองการใหเรียนรู เปนตน 
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 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัยมักเลือกกิจกรรมที่สรางความรูสึกที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
ตองการ เชน กิจกรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

 ผลการเรียนรูดานทักษะ ถาเปนทักษะทางสติปญญา นิยมใชกิจกรรมการวิเคราะหและ
ประเมิน สวนทักษะทางกายภาพ เลือกไดเกือบทุกประเภท 

 2.การตั้งประเด็นอภิปราย เพ่ือใหลูกเสือไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน 

 ผลการเรียนรูดานพุทธพิสัยตั้งประเด็นใหวิเคราะห/สังเคราะห/ประเมิน เน้ือหาท่ีตองการ
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแท เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตใช
ไดจริง 

 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัยตั้งประเด็นใหเกิดการโตแยงดวยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อที่เก่ียวของกับเจตคติที่ตองการ เพ่ือใหสมาชิกแตละคนไดมีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อ
ของตนเอง ที่แตกตางจากคนอ่ืน ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโตแยงกันดวย
เหตุผลในกระบวนการกลุม 

 ผลการเรียนรูดานทักษะตั้งประเด็นใหเกิดความเขาใจอยางถองแทในขั้นตอนการทําทักษะ
น้ันๆ เชน การวิเคราะหความครบถวนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะหจุดออน ที่มักจะ
ทําทักษะนั้นๆไมสําเร็จ เปนตน 

 3.การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกตใช ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอด
ที่เกิดขึ้นใหชัดเจน และเปดโอกาสใหไดลองประยุกตใช ไดแก 

 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัยความคิดรวบยอดคือเน้ือหาองคความรูที่ตองการใหเกิดขึ้น 
ประยุกตใชโดยผลิตซํ้าความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตางจากเดิม เชน การทํารายงาน ทําสรุปยอ ฯลฯ 

 ผลการเรียนรูดานจติพิสัย ความคิดรวบยอดไมมีเน้ือหา แตเปนความรูสึกและความคิดความ
เชื่อทีเ่กิดขึน้ภายในตวัผูเรียน ประยุกตโดยการแสดงออกท่ีสอดคลองกับเจตคติทีเ่กิดขึ้น เชน การ
กระทําทีแ่สดงออกถึงความซื่อสัตย  การกระทําทีแ่สดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เปนตน                            

 ผลการเรียนรูดานทักษะ ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเขาใจในทักษะของขั้นตอนอยาง
ชัดเจน สามารถทําทักษะนั้นๆได และประยุกตโดยการฝกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองคประกอบทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิต เปนความสามารถของบุคคล ที่จําเปนตอการปรับตัวในการเผชิญปญหาตาง ๆ  

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

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแกไข
ปญหา

การสราง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สรางสรรค

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ความเห็นใจ
ผูอ่ืน

ความคิดวิเคราะห
วิจารณ

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รูในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องคประกอบทักษะชีวิต 6 คู 3 ดาน

  
แผนภาพที่ 1 องคประกอบของทักษะชวีติ 

 
1. ดานพุทธิพิสัย จัดไวตรงกลางของแผนภาพ เพราะเปนองคประกอบรวมและเปนพ้ืนฐาน

ของทุกองคประกอบ ไดแก 
 - ความคิดวเิคราะหวจิารณ เปนความสามารถที่จะวเิคราะห สังเคราะห ประเมิน 

ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไม

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

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

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

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

 - ความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและมี
สวนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผูอ่ืนและสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเขาคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

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

คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความตองการ ของอีกฝายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

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

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

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

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

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

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสราง
วิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตน้ัน  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว ทุก
ประการ  แตเนนการสอดแทรกการเรียนรูทักษะชีวิตเพ่ิมเขาไปดวยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่รอบ
ดาน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

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

ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 1.1 สถานการณจําลอง เปนการจัดสภาพแวดลอมใหใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝน แกปญหาและตัดสินใจจากสภาพการณที่กําลังเผชิญอยูน้ันแลวนําประสบการณ
แหงความสําเร็จไปเปนแนวทางในการแกปญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการ
แสดงหรือกระทําใหดูเปนตัวอยาง ใหความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผูเรียนจะตองเฝาสังเกตอยู
โดยตลอด  
 1.3 เลานิทาน   
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 1.4 ละคร  หุนจําลอง 
 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมท่ีเนนการใชดนตรีเปนสื่อ
ในการเรียนรูทั้งในแงเน้ือหาและความบันเทิง ผอนคลาย และเขาถึงวัฒนธรรมตาง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอ่ืน ๆ เชน การวาดรูป การปนดินเหนียว งานหัตถกรรม การรอยดอกไม  
 1.7 การโตวาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เปนกิจกรรมที่เนนใหลูกเสือไดเรียนรูจากความเปน
จริง /เหตุการณจริง ในชีวิตประจําวัน ผานประสบการณตรงดวยตนเอง ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เชน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรูผานสถานการณจริงดวยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ไดเรียนรูสูแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ เพ่ือแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได
เรียนรูน้ัน 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
การสัมภาษณ การเปนผูสื่อขาว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอยาง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเลาเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะหและการประเมิน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรวมกันวิเคราะห/ประเมิน สิ่งตางๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 การเปรียบเทียบคุณคา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเลนเกมและการแขงขัน   
  4.1 เกม เปน กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอ้ือใหลูกเสือเกิดการเรียนรู
ผานการเลนเกม ใหขอคิดที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน เกมกระซิบ  เปนตน 
  4.2 การแขงขัน เปนกิจกรรมที่มีกติกาในการแขงขัน และมีการตัดสินหาผูชนะ เชน 
การตอบปญหาในเรื่องตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจใฝรูมากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมสรางสรรคที่เนนการฝกความเสียสละของลูกเสือ 
ไดแก  การจัดกิจกรรมการกุศล การซอมของเลนใหนอง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลตนไม การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงนอง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน  
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย มักเลือกใช กิจกรรมการวิเคราะหและการประเมิน การรายงาน 
และการแขงขันตอบปญหาในเรื่องเน้ือหาที่ตองการใหเรียนรู เปนตน 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สรางความรูสึกที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
ตองการ เชน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน 



 

185 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสรางทักษะชีวิต ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

 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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