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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  



สารบัญ  
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คําชี้แจงการใชคูมือ 1 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง   ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 5 
   หนวยที่ 1  เตรียมลูกเสือสํารอง  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1  ปฐมนิเทศ 8 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2  นิทานเมาคล ี 11 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 3  เลียนแบบตวัละครเรื่องเมาคลี 18 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 4  ประวตัิการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสํารอง 22 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 5  การทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) 29 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  ระเบียบแถวเบือ้งตน 35 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  การทําความเคารพเปนรายบคุคลและการจับมือซาย 46 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 50 
ดาวดวงที่ 1  
   หนวยที่ 2  อนามัย  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   รูทันปองกันโรค 55 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 10  อาหารดีมีคุณคา 65 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 11  สวมสะอาด   68 
   หนวยที่ 3  ความสามารถในเชิงทักษะ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  ความสามารถในเชิงทักษะ 70 
   หนวยที่ 4  การสํารวจ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 13  กิจกรรมสํารวจ 74 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  นาทีวิกฤต 77 
   หนวยที่ 5  การคนหาธรรมชาติ   
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 15  รูจักและสัมผสัธรรมชาต ิ 80 
   หนวยที่ 6 ความปลอดภัย  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 16  ความปลอดภัยในบาน 84 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 17  การเดินขามถนนอยางปลอดภัย   88 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 18  รูเทาทันโฆษณาชวนเชื่อ 94 
   หนวยที่ 7 บริการ    
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 19  ลูกเสือสํารองบริการ 96 
   หนวยที่ 8 ธงและประเทศตาง ๆ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 20  รักและศรัทธาสถาบันชาติ  ศาสน  กษัตรยิ 101 



สารบัญ (ตอ) 
 

 

หนา 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  ประวตัิธงชาตไิทย 104 
   หนวยที่ 9 การฝมือ 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 22  มหัศจรรยจากจากเศษวัสดุ 107 
   หนวยที่ 10 กิจกรรมกลางแจง 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 23  สะกดรอย 110 
   หนวยที่ 11 การบันเทิง 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 24  วิถีไทยและภมิูปญญาทองถิ่น   114 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 25  การแสดงเงียบ 118 
   หนวยที่ 12 การผูกเง่ือน 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 26  การผูกเง่ือนตอเชือก 120 
   หนวยที่ 13 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 27  การวิเคราะหตนเอง 124 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 28  หลีกเลี่ยงความรุนแรงตอสัตว 127 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 29  ทักษะการสื่อสาร 131 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 30  การรับรูอารมณ 134 
  หนวยที่ 14 ประเมินผล  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 31 การประเมินผล 138 
  หนวยที่ 15 พิธีการ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 32  พิธีเขาประจํากองและพิธีประดับดาวดวงที่ 1 152 
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บรรณานุกรม 171 

 



 

คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  1  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 1 
 

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

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

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

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใชขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใชเม่ือใด 

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

3. กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพปญหา
ของเด็กแตละวัย 
 



 

2 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต  ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 

 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





คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชวีิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกจิกรรม 
ลูกเสือสํารองดาวดวงที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 1ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

1.เตรียมลูกเสือสํารอง 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. นิทานเมาคล ี 2  
3. เลียนแบบตัวละครเรื่องเมาคลี 1  
4. ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสํารอง 1  
5. การทําความเคารพเปนหมู (แกรนด
ฮาวล) 

1  

6. ระเบียบแถวเบื้องตน 3  
7. การทําความเคารพเปนรายบุคคล
และการจับมือซาย 

1  

8. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 1  
ดาวดวงที่ 1    
2.อนามัย 9. รูทันปองกันโรค 2 ทักษะชีวติ 

10. อาหารดีมีคุณคา 1 ทักษะชีวติ 
11. สวมสะอาด      1 ทักษะชีวติ 

3.ความสามารถใน 
เชิงทักษะ 

12. ความสามารถในเชิงทกัษะ 2  

4.การสํารวจ 13. กิจกรรมสํารวจ 2  
14. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวติ 

5.การคนหาธรรมชาต ิ 15. รูจักและสัมผัสธรรมชาต ิ 1  
6.ความปลอดภัย 16. ความปลอดภัยในบาน 1 ทักษะชีวติ 

17. การเดินขามถนนอยางปลอดภัย 1  
18. รูเทาทันโฆษณาชวนเชือ่ 1 ทักษะชีวติ 

7.บริการ 19. ลูกเสือสํารองบริการ 2  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

8.ธงและประเทศตางๆ 20. รักและศรัทธาสถาบันชาติ ศาสน 
กษัตริย  

1  

21. ประวัตธิงชาติไทย 1  
9.การฝมือ 22. มหัศจรรยจากเศษวัสดุ 1  
10.กิจกรรมกลางแจง 23. สะกดรอย 2  
11.การบันเทงิ 24. วิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 1  

25. การแสดงเงียบ 1  
12.การผูกเงื่อน 26. การผูกเง่ือนตอเชือก 1  
13.คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสํารอง 

27. การวิเคราะหตนเอง 1 ทักษะชีวติ 
28. หลีกเลี่ยงความรุนแรงตอสัตว 1 ทักษะชีวติ 
29. ทักษะการสื่อสาร 1 ทักษะชีวติ 
30. การรับรูอารมณ 1 ทักษะชีวติ 

14.ประเมินผล 31.การประเมินผล 1  
15.พิธีการ 32.พิธีเขาประจํากองและ                    

พิธีการประดับดาวดวงที่ 1 
1  

รวม 15  หนวยกิจกรรม รวม  32  แผนการจัดกิจกรรม 40  
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารองช้ันประถมศึกษาปที่  1 
หนวยที่  1   เตรียมลูกเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1  การปฐมนิเทศ     เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  :  
 1.1 ลูกเสือสามารถจัดแบงหมูและเลือกนายหมูและรองนายหมู 
 1.2 ลูกเสือสามารถแตงเคร่ืองแบบลูกเสือไดถูกตอง 
2.  เน้ือหา 
 2.1 การจัดหมูโดยแบงเปนหมูสี 
 2.2 การจัดกองลูกเสือสํารอง 
 2.3 การแตงกายสําหรับการรวมกิจกรรมลกูเสือ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 รูปภาพการแตงกายเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 
 3.3 ใบความรูเก่ียวกับการแบงหมู/จัดกองลูกเสือสํารอง  
4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสํารองทุกคนพรอมกันที่หองประชุม, บริเวณสนาม, ใตรมไม 
หรือบริเวณที่เหมาะสม 
 4.2 ผูกํากับลกูเสือนํารองเพลง 
 4.3 ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง 
  -  การจัดแบงหมูโดยใชสีตางๆ  เปนสัญลกัษณของหมู  เชน  หมูสีแดง  หมูสีเหลือง  
หมูสีเขียว  หมูสีฟา  ฯลฯ  โดยจัดหมูละ  6 – 8  คน 
  -  การเลือกนายหมูและรองนายหมู 
  -  การจัดกองลูกเสือสํารอง 
  -  การแตงกายเครื่องแบบลกูเสือสํารอง 
  -  การแตงกายเครื่องแบบลกูเสือสํารอง  เม่ือรวมกิจกรรมลูกเสือในแตละสัปดาห 
  -  ผูกํากับลูกเสือนํารองเพลงประกอบทาทางกอนเลิกการประชุม 
5.   การประเมินผล 
 สังเกตความรวมมือและความสนใจในการรวมกิจกรรม 
 
  
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชวีิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 9 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  1 
เพลง 

ยินดีที่รูจัก 
วันน้ียินดีที่เราไดมาพบกัน  (ซํ้า) 

ยินดี  ยินดี  ยินดี 
มาเถิดมาเรามารวมสนุก 
ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป 
มาเถิดมาเรามารวมจิต 
ชวยกันคิดทําใหการลูกเสือเจริญ 

 
สวัสดี 

สวัสดี  สวัสดี  วันน้ีเรามาพบกัน  (ซํ้า) 
เธอกับฉันพบกันสวัสดี 

ใบความรู 
 การจัดกองและการแบงหมูลูกเสือสํารอง 
กองลูกเสือสํารอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8-36 คน (ระดับประถมศึกษาปที่1-3) โดยแบงลูกเสือ
ออกเปนหมู ๆ ละ 4-6 คน รวมหานายหมู และรองนายหมู ลูกเสือ 1 กอง ตองมีลูกเสืออยางนอย 2 
หมู ไมเกิน 6 หมู 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือสํารอง 
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เครื่องแบบลกูเสือสํารอง  ประกอบดวย 
 1.  หมวกทรงกลม  มีกระบังหนาหมวกทําดวยผาสีกรมทา  ตัวหมวกเย็บดวยผา  6  ชิ้น  
แนวตะเข็บระหวางชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบดวยดายหรือไหมถักสีเหลือง  เม่ือเขาพิธีประจํา
กองแลว  มีตราหนาหมวกรูปหนาเสือ  และอักษรใตหนาเสือวา  “ลูกเสือ”  สีเหลือง  บนผาสีกรมทา
ขลิบสีกรมทา  รูปไข  ยาว4ซม.  กวาง3.5ซม.   
 2.  เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด ใหสอดชายเสื้อ
อยูภายในกางเกง  
 3.  ผาผูกคอรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว ดานฐาน 90 ซม.  ดานตั้ง 65 ซม.  สีตามที่บังคับบัญชา
ลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด  และมีหวงซึ่งไมใชหวงกิลเวลลสวมผาผูกคอ 
 4.  กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด 
 5.  เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล กวางไมเกิน 3 ซม.  หัวชนิดหัวขัด  ทําดวยโลหะสีทองมีลายดุนตรา
คณะลูกเสือแหงชาติ  ภายในกรอบชอชัยพฤกษ 
 6.  ถุงเทา รองเทา ชนิดและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด 
 
เครื่องหมายประกอบเครือ่งแบบลูกเสอื     
 1.  เคร่ืองหมายลูกเสือทําดวยผาสีกรมทา  รูปไขยาว4 ซม.  กวาง 3.5ซม.  มีรูปหนาเสือและ
คําวา  “ลูกเสือ”  สีเหลืองขลิบริมสีกรมทา  ติดที่อกขางซายเหนือกระเปา 
 2.  เคร่ืองหมายหมู  ทําดวยผาสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนดรูป
สามเหลี่ยมดานเทายาว  ดานละ 3.5ซม.  ติดที่แขนเสื้อใตตะเข็บไหลซาย 1ซม.  ใหมุมแหลมขึ้น 
 3.  เคร่ืองหมายนายหมูและรองนายหมู  ทําดวยแถบผาสีเหลืองกวาง 1 ซม.  เย็บติดรอบ
แขนเสื้อขางซายเหนือปลายแขนเสื้อ 5 ซม.  นายหมู 2 แถบ  เวนระยะระหวางแถบ 1 ซม.  รองนาย
หมู 1แถบ 
 
เครื่องหมายสังกัด 
 1.  ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 7 ซม.  กวาง 1.5 ซม.  ขลิบสี
ขาว  มีชื่อกลุมหรือกองสีขาว 
 2.  เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวดานละ 3.5ซม.  ขลิบสีขาว  
มีตัวเลขอารบิกเลขกลุมสีขาวสูง 1.5 ซม.  อยูขางบน  และเลขกองสีขาวสูง 1ซม.  อยูขางลาง  ติดใต
เคร่ืองหมายชื่อกลุมหรือกอง  กองลูกเสือที่จัดกลุมไมได  ใหมีเลขกองอยางเดียว   
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารองช้ันประถมศึกษาปที่  1 
หนวยที่  1   เตรียมลูกเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2  นิทานเมาคล ี     เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  :  
 1.1 ลูกเสือมีความรูเก่ียวกบันิทานเมาคล ี
 1.2 ลูกเสือสามารถวิเคราะหลักษณะนิสยัของตัวละครในเรื่องเมาคลไีด 
 1.3 ลูกเสือรูจักสังเกตและจดจํา 
2.  เน้ือหา 
 2.1 นิทานเรื่อง เมาคลี 
        -  ตอนกําเนิดเมาคล ี (เมาคลีลูกหมาปา) 
        -  ตอนเมาคลีเขาฝูง  (เมาคลีที่ผาประชุม) 
        -  ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว 
        -  ตอนเมาคลีออกจากปา 
        -  ตอนเมาคลีพบแม 
 2.2 นิสัยตัวละครเมาคล ี
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 รูปภาพ(พอหมาปา  แมหมาปา และลูก ๆ 4 ตัว)เมาคลี  แชรคาน  (เสือโครงขาเก)  
บาลู  (หมีเฒาสีนํ้าตาล) บาเคียรา  (เสือดํามีรอยสีขาวรอบ ๆ คอ)  ปนดาโลก  (ลิงปา)  คา  (งู
เหลือมขนาดใหญ)  จิล  (พญาเหยี่ยว) ตาบากิ  (สุนัขจ้ิงจอก)  อาเคลา  (หมาปา)  อ๊ิกก้ี  (เมน)  มัง  
(คางคาว) 
 3.3 ใบความรู เรื่อง นิทานเมาคลี  
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน  
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

   (1) ผูกํากับลูกเสือเลานิทานเมาคลีประกอบรูปภาพ พรอมใหลูกเสือสังเกตนิสัยตัวละครที
ละตอน 
        -  ตอนกําเนิดเมาคล ี (เมาคลีลูกหมาปา) 
        -  ตอนเมาคลีเขาฝูง  (เมาคลีที่ผาประชุม) 
        -  ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว   
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   (2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุเร่ืองราว โดยใชภาพตวัละครประกอบ 
    (3) ลูกเสือรวมกันวิเคราะหนิสัยตัวละคร 
        -  เปนสัตวอะไร 
        -  มีนิสัยอยางไร  ( นิสัยดี – ไมดี บอกเหตุผล) 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

   (1) ผูกํากับลูกเสือเลานิทานเมาคลีประกอบรูปภาพ พรอมใหลูกเสือสังเกตนิสัยตัวละครที
ละตอน 
        -  ตอนเมาคลีออกจากปา 
        -  ตอนเมาคลีพบแม 
    (2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุเร่ืองราว โดยใชภาพตวัละครประกอบ 
    (3) ผูกํากับลูกเสือสอบถามและชวยเพ่ิมเติมขอคดิจากนิสัยตัวละคร 
 * เมาคล ี เปนผูมีจิตใจโอบออมอารี สุขภาพออนนอม และเชื่อฟงคําส่ังสอน 
    ของบาลูและบาเคียรา  จึงเปนมิตรกับสตัวทุกตวั 
 * บาล ู  เปนหมีเฒาที่มีความรูเรื่องปา เปนผูกํากับลูกเสือของฝงูหมาปา 
มีเหตุผล ยตุิธรรม (มีเกียรติ เชื่อถือได)  
  * บาเคียรา    เปนเสือดํา เปนผูที่ฝูงหมาปาใหความเคารพนับถือเปนผูควบคุมกฎ                  
    ของปามีความยุติธรรม มีเกียรติเชื่อถือได 
  * ลิงปนดาโลก    เปนลิงสกปรก ไมมีระเบยีบและเปนที่รังเกียจของสตัวอ่ืน ๆ ไมรักษา 
    คําพูดของตน  เชื่อถือไมได  ไรเกียรต ิ
  * อาเคลา  เปนหัวหนาฝงูหมาปา เปนประธานการประชุมของสัตวปา จะอยู 
    บนผาสงูกวาสัตวอ่ืน ๆ ในการประชุม เปนผูรับฟงความคิดเห็นของ 
    ผูอ่ืน  เปนประชาธิปไตย 
  * แชรคาน เปนเสือโครงขาเก ขี้โกง โกหก ชอบยุแหย ใสรายปายสีใหสัตวปา 
    แตกแยกความสามัคคี และเห็นแกประโยชนสวนตัว  จิตใจชัว่ราย 
  * จิลและคา จิลคือพญาเหยี่ยวและคาคอืพญางูเหลือม เปนผูมีจิตใจดี     
  ชวยเหลือผูอ่ืนที่เดือดรอน 

   (4) มอบหมายใหหมูลูกเสือสํารองจดจําลักษณะของสัตวในละคร แลวฝกซอมเลียนแบบ 
ทาทางของสัตวมาแสดงใหลูกเสือในกองไดชม หรือทายชื่อสัตว 
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 4) ผูกํากับลูกเสือเรื่องที่เปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก)  
5.  การประเมินผล 
 5.1 สอบถามความเขาใจเรือ่งราวนิทานเมาคลี 
 5.2 สังเกตการวิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละครของกลุมลูกเสือ 
 5.3 สังเกตความสามารถของลูกเสือในการสังเกตและจดจําตัวละคร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

เพลง 
 

จีล 
 จีลจะ  ชวยบอกบาลูที  วาตัวฉันน้ีถูกลิงพาไป 
 ถาแมไมชวย  ตองมวยชีวา (ซํ้า) 
 โปรดกรุณาแกเมาคลีเทอญ 
 

   เมาคลี 
เมาคลเีขาเปนมนุษย รักกันสุดๆ อาเคลาหมาปา  
บาลูหมีสีนํ้าตาลเดินมา กับบาเคียราสวัสดีทักทาย 
บันดาโลกลิงปาก็มี คาเปนงูเหลือมที่ขนาดใหญๆ 
จิลพญาเหยี่ยวโผบินไป ตาบากิวิ่งไวสุนัขจ้ิงจอก 
อ้ิกก้ีเมน มังคางคาว อาศัยอยูภูเขาซิโอนี่ 
ลูกเสือจดจําใหดี สัตวปากับเมาคลีเขาเปนเพ่ือนกัน รักกัน รักกัน รักกัน 
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ใบความรู 
นิทานเมาคล ี

 
  
 

มีสามีภรรยาคูหน่ึง อาศัยอยูแถวเทือกเขาซิโอนีในประเทศอินเดีย วันหนึ่งสามีภรรยาคูน้ีเขา
ไปตัดฟนในปาโดยพาลูกนอยไปดวย พอถึงกลางคืนก็กอไฟขึ้น ตกดึกมีเสือโครงชื่อ “แชรคาน” หรือ     
“ไอขาเก” ผานมาพบเขา   เสือโครงจึงกระโดดตะครุบใสแตพลาดตกลงไปในกองไฟ จึงรองดวยความ
เจ็บปวดและวิ่งหนีไป สวนสองสามีภรรยาก็ตกใจวิ่งหนีไปเชนกันคงทิ้งลูกนอยไวในปาคนเดียว 
 เด็กนอยเดินเตาะแตะไปจนถึงถ้ําที่ครอบครัวฝูงหมาปาอาศัยอยู ฝูงหมาปาน้ีมีพอแมและลูก   
4 ตัว และเคยไดยินหมาจ้ิงจอกชื่อคาบากิ หรือ “อายเลียจาน” บอกวา แชรคานกําลังเขามาหากินอยู
ในถิ่นนี้ 
 เม่ือแชรคานตามมาถึงหนาถ้ําหวังจะกินเด็ก พอแมหมาปาจึงเขาขัดขวาง ทําใหแชรคานตอง
หนีไปดวยความโกรธแคน พอแมหมาปาจึงไดรับเอาเด็กนอยไวเลี้ยง และตั้งชื่อใหวา เมาคลี ซ่ึงแปลวา 
ลูกกบ เพราะเห็นวาไมมีขนเชนเดียวกับลูกกบตัวนอย ๆ 

 
 
 

 คืนวันพระจันทรเต็มดวง ฝูงหมาปาประชุมกันที่ผาประชุม มีหัวหนาฝูงหมาปาชื่อ อาเคลา 
น่ังอยูบนลานหินและมีหมาปาอ่ืนๆ น่ังลอมวงอยูกอนเปดการประชุมสมาชิกหมาปาจะสงเสียงเหา
หอนแสดงความเคารพตออาเคลา  หัวหนาฝูงหมาปาผูเปนประธานผาประชุม 
 การประชุมคราวน้ี ครอบครัวหมาปาไดพาเมาคลีมาใหที่ประชุมรับรองเปนสมาชิกใหมของ
ฝูงดวย หมาปาบางตัวถูกแชรคานยุแหยไวจึงไมยอมรับเมาคลีเขาเปนสมาชิกใหมของฝูง  
 ตามกฎของปาบอกไววา “ถามีการขัดแยงในการรับรองสมาชิกใหม จะตองมีสมาชิกที่ไมใช
พอแมของลูกสัตวน้ันมารับรอง 2 ตัว ฝูงจึงจะรับลูกสัตวน้ันเปนสมาชิกได” 
 หมีเฒา “บาลู”  ซ่ึงเปนผูกํากับลูกเสือของฝูงหมาปา และเสือดํา “บาเคียรา” ซ่ึงเปนที่นับถือของ
ฝูงหมาปา ไดใหการรับรองเมาคลี เมาคลีจึงไดเขาเปนสมาชิกของฝูงได 
 เมาคลีอาศัยอยูกับฝูงหมาปาดวยความสุขและปลอดภัย โดยมีหมีเฒาบาลูคอยชวยสอนกฎ
ของปา และมีเสือดําบาเคียราคอยสอนวิธีการลาสัตว การวิ่งเงียบ และอ่ืนๆ อีกมาก 
 เมาคลีทําตัวเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี  สุภาพออนนอมและเชื่อฟงคําส่ังสอนของบาลูและ
บาเคียรา เมาคลีจึงเปนที่รักของฝูงสัตว แมพวกลิงบันดาโลก ซ่ึงเปนลิงสกปรก ไมมีระเบียบ และเปน
ที่รังเกียจของสัตวอ่ืนๆ เมาคลีก็คบหาดวยทั้งๆ ที่บาลูและบาเคียราหามแลวก็ไมเชื่อฟง 
 
 

ตอนที่  1    กําเนิดเมาคล ี

ตอนที่  2  เมาคลีเขาฝูง 
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 วันหน่ึง ขณะที่เมาคลี บาลู และบาเคียรา กําลังนอนหลับอยูใตตนไม พวกลิงบันดาโลกมา
ลักพาตัวเมาคลีไปเพ่ือจะใหเมาคลีเปนหัวหนาของพวกตน เมาคลีถูกลิงโยนจากตนไมตนหน่ึงไปยัง
อีกตนหน่ึงตอๆกัน โดยมีลิงคอยสงคอยรับ ทําใหเมาคลีตกใจมาก  พอดีเมาคลีมองเห็นพญาเหยี่ยว
จิลบินผานมา จึงรองบอกใหจิลชวยไปบอกบาลูและ  บาเคียราใหมาชวย 
 เม่ือบาลูและบาเคียราไดทราบขาวจากจิล จึงไปขอความชวยเหลือจากพญางูชื่อ คา ซ่ึงพวก
ลิงบันดาโลกกลัวมาก เพราะคาชอบเลื้อยขึ้นตนไมจับลิงพวกนี้กินเปนอาหารอยูบอยๆ คาซ่ึงเคยฟง
เรื่องราวของเมาคลีจากเมนชื่อ “อ๊ิกก้ี” มากอนก็ยินดีชวยเหลือ 
 บาลู  บาเคียรา และคาไดพากันไปวังนํ้าเย็น  ซ่ึงเปนเมืองรางอยูในปา   และเปนที่พวกลิง
บันดาโลก ชอบไปสิงสูอยู เม่ือไปถึงก็ไดตอสูกับพวกลิง ลิงถูกฆาตายไปหลายตัว และชวยเมาคลี
ออกมาได จากน้ัน เมาคลีก็ถูกเสือดําบาเคียราทําโทษตามกฎของปา แลวพากันเดินทางกลับที่พัก
ของตน 

 
 
 

 เม่ือเมาคลีมีอายุ 12-13 ป แชรคานไดยุแหยใหหมาปารุนหนุมเลิกนับถืออาเคลา หัวหนาฝูง
หมาปา เพราะเปนหมาแกและยังเปนผูเอามนุษยเขามาอยูในฝูง รวมทั้งยุแหยใหเกลียดเมาคลีอีกดวย  
 บาเคียราไดทราบขาววาแชรคานยังมุงรายเมาคลีอยู จึงบอกใหเมาคลีระวังตัว และแนะนําให
ไปหาดอกไมแดง (ไฟ) ที่อยูขางกระทอมของคนมาไว เมาคลีก็ทําตาม เม่ือแชรคานจะมาทําราย   
เมาคลีก็ใชไฟไลใหหนีไป และประกาศวาจะเอาหนังของแชรคานมาปูนอนใหได 
 ตอมามีการประชุมฝูงหมาปาที่ผาประชุมอีก หมาปาสวนใหญซ่ึงเชื่อคํายุแหยของแชรคาน  
ก็ไมยอมใหเมาคลีอยูในฝูงอีก เมาคลีจึงโกรธและบอกที่ประชุมวาจะไปอยูกับคน 

 
 
 

 เมาคลีออกจากปาดวยความจําใจเม่ือเขามาในหมูบาน
ก็ไดพบกับหญิงคนหนึ่งชื่อนางเมซซัว ซ่ึงจําไดวาเมาคลี คือ
นาธู ลูกชายของนางท่ีหายไปเม่ือคราวเขาไปตัดฟนในปา 
นางจึงรับเมาคลีไวเลี้ยงดู สอนใหรูจักนุงผา และพูดภาษาคน 
เมาคลีชวยทํางานดวยการตอนควายของหมูบานไปเลี้ยงที่ชาย
ปาทุกวัน จึงไดพบกับเกรย ลูกหัวปของพอแมหมาปาอยูบอยๆ เมาคลีไดรูจากเกรยวาแชรคานจะมา
ดักฆาตน และเพ่ือปองกันตนเอง เขาจึงไดวางแผนฆาแชรคานเสียกอน 
 

ตอนที่  3  เมาคลีถูกลักพาตัว 

ตอนที่  4  เมาคลีออกจากปา 

ตอนที่  5  เมาคลีพบแม 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

เมาคลีเด็กด ี

น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปก  เรียบเรียง 

 ที่ปาแหงหนึ่งในประเทศอินเดีย มีเด็กชายตัวเล็กชื่อเมาคลี อาศัยอยูกับฝูงหมาปาอยางมี
ความสุข มีสัตวตางๆ ชวยสอนการใชชีวิตในปา คือ บาลูหมีสีน้ําตาลสอน เรื่อง กฎของปา บาเคียรา
เสือดําสอนวิธีการลาสัตว วิ่งเงียบและอ่ืนๆ เมาคลีทําตัวเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี ออนนอมถอมตน 
และเชื่อฟงคําสอนของผูใหญ ทําใหเปนที่รักของบรรดาสัตวตางๆ 
 ลูกเสือสํารองก็เชนเดียวกัน หากเปนผูที่รูจักออนนอม สุภาพ และเชื่อฟงผูกํากับลูกเสือ หรือ
ผูใหญก็จะเปนที่รักของบุคคลทั่วไปเชนกัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาผูที่มีความสุภาพออนนอม มีสัมมาคารวะตอผูใหญ จะทําใหเปนที่รักของคนทั่วไป 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารองช้ันประถมศึกษาปที่  1 
หนวยที่  1    เตรียมลูกเสอืสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3  เลียนแบบตัวละคร  เร่ือง  เมาคลี                      เวลา  1  ชั่วโมง 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือสามารถ สังเกต จดจํา และแสดงทาทางเลียนแบบตวัละครในเรื่องเมาคลีไดอยาง
เหมาะสม 
2.  เน้ือหา 
 2.1 ลักษณะและเสียงของเมาคลี  บาลู  บาเคียรา  อาเคลา  คา (งูเหลือม)  หมาปา  สุนัข
จ้ิงจอก แชรคาน และลิงบันคาโลก 
 2.2 นิทานเรื่องเมาคลี  ตอนอวสานแชรคาน  เมาคลีชวยแมใหพนภัยและกลบัสูสังคมมนุษย 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1แผนภูมิเพลง  
 3.2 ภาพสัตวจากนิทานเมาคล ี
 3.3 ใบความรู เรื่อง นิทานเมาคลี (ตอนอวสานแชรคาน, เมาคลีชวยแมใหพนภัยและเมาคลี
กลับสูสังคมมนุษย) 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   
 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม   
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

   (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเพ่ือทบทวนถึงเรื่องราวและตัวละครในนทิานเมาคลีในชั่วโมง
กอน 

   (2) หมูลูกเสือรวมกันเลียนแบบทาทางและเสียงของตัวละครในเรือ่งเมาคลี ตามที่เลือกและ
ฝกซอมมาแลว เชน แชรคานตะครบุเหยือ่ บันดาโลกแยงเมาคลี ฯลฯ 
    (3) ผูกํากับลูกเสือเปรียบเทียบบทบาทของตัวละครกบักองลูกเสือสาํรอง 

- กองลูกเสือมีหัวหนาเปนผูนํา  เปนประธานการประชุม เรียกวา  อาเคลา 
- กองลูกเสือมีหมูของตน  เชนเดียวกบัสตัวหลาย ๆ ชนิด  แตละชนดิก็มีนายหมูของ 

ตนเปนผูนํา  เชน นายหมูสีแดง นายหมูสีเหลือง  สีเขียว  ทําหนาที่ควบคุมดูแลรักษากฎกติกาหรือ
ขอตกลงของหมู 

- ลูกเสือสํารองตองทําตามลกูเสือรุนพ่ี ปฏิบัตติามคําสอนของผูกํากับลูกเสือ เชน เมา
คลี เชื่อฟงบาลูและอาเคยีลา ผูสอนกฎแหงปา 

- ลูกเสือสํารองตองเฉลียวฉลาด รูจักสังเกต จดจํา กลาหาญและมีความกตัญู ดังเชน 
เมาคล ี
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- ลูกเสือสํารองตองมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน จิลกับคา และเปนผูโอบออมอารี สุภาพ 
เรียบรอย  เชน เมาคลี ไมทําตนเปนแบบแชรคาน  
    (4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องเมาคลีที่เหลืออีก 3 ตอน (อวสานแชรคาน, เมาคลีชวยแมใหพน
ภัย และเมาคลีกลับสูสังคมมนุษย) 
    (5) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามชวนคิดชวนคุยและเพิ่มเติมขอคดิที่ลูกเสือควรไดรับ 

- ใครคือผูที่ถูกเรียกวา “ลูกหมาปา” 
- หมาปาในนิทานเมาคลีมีลักษณะนิสัยเปนอยางไร  (ฉลาด วองไว มีวินัย  

เปนนักสอดแนมและเชื่อฟงหัวหนา) 
- นักเรียนควรฝกนิสัยตนเองอยางไรจึงจะเปนลูกเสือสํารองที่ฉลาด วองไว เปนนักสอดแนม 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสามารถในการจดจําและแสดงทาทางสัตวในนิทานเมาคลี 
 5.2 ซักถามใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลักษณะนิสยัของสัตวตวัละครและการเปรียบเทียบ 
การกระทําของตนเองกับสัตวในนิทานเมาคลี  เพ่ือสังเกตความสามารถในการคิดเชือ่มโยง 
   

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
เพลง 

หมาปาใจดี 
อาเคลา หมาปา หัวหนาฝูง  ผูมีจิตใจสูง จะอยูบนหนาผา 
เปนประธานการชุมนุมของสัตวปา มีจิตใจเมตตาเปนประชาธิปไตย 
รับฟงความคดิของคนอ่ืน  ทุกวันทุกคืนของเหลาสัตวปา 
ถูกยกยองฝใหเปนหัวหนา  ทานอาเคลาเราจะทําดีที่สดุ 
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ใบความรู  
นิทานเมาคล ี

 
 
 วันหนึ่ง โอกาสเหมาะเมาคลีขี่ควายชื่อรามา ไลตอนฝูงควายเพื่อไลแชรคานเขาไปในชองเขา 
โดยขอใหอาเคลาตอนควายอีกฝูงหนึ่งไปปดชองเขาอีกขางหน่ึงไวไมใหแชรคานออก แชรคานจึงถูก
ฝูงควายเหยียบตายในชองเขานั้นเอง   
 เม่ือแชรคานตาย เมาคลีจึงถลกหนังแชรคานออก พอดีกับมีนายพรานชื่อ บันดาโอ ผานมาพบ 
ก็จะเขาไปแยงผืนหนังจากเมาคลี แตถูกเกรยขัดขวางไว นายพรานจึงจากไปพรอมกับโกรธเมาคลีมาก 
 บันเดโอ เขามายุแหยคนในหมูบานใหเกลียดชังเมาคลีโดยใสรายวาเมาคลีเปนพอมดหมอผี  
เมาคลีจึงถูกขับออกจากหมูบานและกลับมาอยูกับฝูงหมาปาอีกคร้ัง 
 เม่ือมีการประชุมฝูงหมาปาที่ผาประชุมอีก เมาคลีก็เอาหนังแชรคานไปคลุมลานหินไว และให
เอาเคลาขึ้นนั่งบนหนังแชรคาน ฝูงหมาปาจึงเลือกเอาเคลาเปนหัวหนาฝูงตามเดิมตอไป 
 จากวันนั้นมา เมาคลีก็อยูกับครอบครัวหมาปาอยางสงบสุข 

 
  

 
ฝายนายพรานบันเดโอ ก็พยายามติดตามจะมาฆาเมาคลีถึงในปา แตเมาคลีรูตัวเสียกอนจึง

หลบซอนไดทุกคร้ัง 
 วันหน่ึง เมาคลีแอบไดยินบันเดโอพูดกับคนตัดฟนวา นางเมซซัวและสามีถูกจับขังไวเพ่ือรอ
ประชาทัณฑ ก็คิดชวย จึงไปบอกฝูงหมาปา ใหชวยกันสงเสียงขูและไลบันเดโอจนหนีขึ้นไปอยูบน
ตนไม สวนตัวเมาคลีเองก็รีบเขาไปในหมูบาน ชวยแกมัดนางเมซซัวและสามี และใหแมหมาปาคุมกัน
พาหนีไปยังเมืองขานหิวาระ  
 เม่ือเมาคลีกลับมาอยูในปาดังเดิม ก็วางแผนลงโทษพวกชาวบานที่หูเบาและใจพาลทั้งหลาย  
จึงไปขอรองให พญาหัตถี (ชาง) นําฝูงสัตวปาเขาทําลายหมูบาน ก็ไดรับความรวมมือ เพราะพญา
หัตถีเองก็เคยถูกนายพรานบันเดโอทําราย  
 เม่ือพญาหัตถีและฝูงสัตวปาเขามาในหมูบาน ชาวบานก็ตกใจและพากันหนีไป บานชองและ
เรือกสวนไรนาก็ถูกทําลายจนหมด กลายเปนหมูบานรางไป 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่  6  อวสานแชรคาน 

ตอนที่  7  เมาคลีชวยแมใหพนภัย 
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เม่ือเมาคลีอายุ 17 ป เขาไดพบกับนางเมซซัวอีกที่หมูบานแหงหน่ึง นางเมซซัวขอใหเมาคลี
กลับมาอยูดวย เมาคลีจึงนําเรื่องนี้กลับมาปรึกษากับพ่ีนองหมาปาทั้งสี่ หมีบาลู และเสือดําบาเคียรา 

สัตวทุกตัวก็สนับสนุนใหเมาคลีไปอยูกับนางเมซซัว เพราะรูวาเมาคลีเปนมนุษย ก็ตองอยูกับ
มนุษยจึงจะมีความสุข 
 เมาคลีจึงตัดสินใจกลับมาอยูกับนางเมซซัวที่หมูบานอีกคร้ังหน่ึง ตอมาเขาก็ไดเปนเจาหนาที่
รักษาปาไมของราชการและไดแตงงานกับหญิงงามคนหนึ่ง ทั้งสองอยูดวยกันอยางมีความสุขตลอดมา 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

อันโดรคัส 
 
 ทาสคนหนึ่ง ชื่อ อันโดรคัสไดหลบหนีจากนายเขาอยูไปในปา ขณะที่เขากําลังทองไปอยางไร
จุดหมายก็พบสิงหโตนอนรองครวญครางอยางเจ็บปวด ทีแรกเขาคิดจะวิ่งหนีแตแลวก็พบวาสิงหโต
น้ันบาดเจ็บไมอาจทําอันตรายเขาไดเม่ือเขาเดินเขาไปใกล ๆ สิงหโตก็ยื่นอุงเทาของมันที่บวมและมี
เลือดออกใหเขาดู 
 อันโดรคัสจึงมองเห็นวามีหนามใหญตําอยูในอุงเทาขางน้ัน ซ่ึงทําใหมันเจ็บปวดเขารีบดึง
หนามออกมาและเอาผาพันอุงเทาใหสิงหโต ไมนานมันก็ลุกขึ้นยืนได มันเลียมือของอันโดรคัสราวกับ
เปนสุนัขตัวหน่ึง 
 สิงหโตไดพาอันโดรคัสไปยังถ้ําของมัน หาเน้ือมาใหเขาทุกวันแตไมนานทั้งสองก็ถูกจับได 
อันโดรคัสถูกตัดสินโทษโดยจะนําไปโยนใหสิงหโตกินสวนสิงหโตถูกขังใหหิวโหยเปนเวลาหลายวัน 
 วันลงโทษ จักรพรรด์ิและขุนนางทั้งหลายตางพากันมาดูเหตุการณอันนาตื่นเตนนี้อันโดรคัส 
ถูกพาออกมาอยูกลางสนามกีฬาจากน้ันสิงหโตก็ถูกปลอยออกมาจากกรงขังมันรีบกระโจนเขาหา
เหยื่ออยางรวดเร็วพรอมกับรองคํารามแตพอเขาไปใกลอันโดรคัส มันก็จําผูเปนเพ่ือนของมันได จึง
หมอบลงและเลียมือของเขาราวกับสุนัขเชื่องๆ ตัวหน่ึง จักรพรรด์ิประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเรียก 
อันโดรคัสเขาพบและถามเรื่องราวท้ังหมด เขาไดรับการอภัยโทษและเปนอิสระสวนสิงหโตถูกนําไป
ปลอยในปาตามเดิม 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความกตัญูเปนสญัลักษณของผูมีจิตวิญญาณสูงสง 
 

ที่มา http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 
 

ตอนที่  8 สูสังคมมนุษย 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารองช้ันประถมศึกษาปที่  1 
หนวยที่  1   เตรียมลูกเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4 ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสํารอง                       เวลา 1 ชั่วโมง 
1.  จุดประสงคการเรียนรู: 
 1.1 ลูกเสือเลาประวตัิการเร่ิมกิจการลูกเสือสํารองได 
 1.2 ลูกเสือบอกประโยชนของการเปนลูกเสือสํารองไดอยางนอย 2 ขอ 
 1.3 ลูกเสือแตงเคร่ืองแบบลกูเสือสํารองไดถูกตอง 
2.  เน้ือหา 

2.1 ประวัติการลูกเสือสํารอง 
2.2 ประโยชนของการเปนลกูเสือสํารอง 
2.3 เคร่ืองแบบและเครื่องหมายลูกเสือสํารอง 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 บัตรคํา, ภาพ ลอรดเบเดน เพาเวลล (บี.พี.), เคร่ืองแบบลูกเสือสํารอง 
 3.3 ใบความรู 1) เรื่อง ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสํารอง 2) เรื่อง เครื่องแบบและ
เคร่ืองหมายลูกเสือสํารองและเนตรนารีสาํรอง 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชกัธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
      4.2 เพลงหรือเกม(ควรเลนเกมแตงตวัเจาปา) 
      4.3 กิจกรรมตามจดุประสงคการเรียนรู 

   1) ผูกํากับลูกเสือเลาประวัตคิวามเปนมาของการลูกเสือสํารองใหลูกเสือสํารองฟง
อยางเปนลําดับขั้นตอน 

   2) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเก่ียวกับจุดประสงคของบ.ีพี. ในการตั้งกองลูกเสือสํารองใน พ.ศ.
2459 ในประเทศอังกฤษ นับถึงปจจุบันเปนเวลากวา 94 ป ที่วา  

“เพ่ือใหเด็กที่มีอายุ 8 ป ไดรับการฝกใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลูกเสือ ตามนิยาย
เรื่องเมาคลีที่มีฝูงหมาปาเปนสัตวที่ฉลาดวองไว มีวินัย เปนนักสอดแนมและเชื่อฟงหัวหนา” 

และจุดประสงคของประเทศไทยที่ตั้งกองลูกเสือสํารองขึ้นในวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ.2507 
นับถึงปจจุบันเปนเวลากวา 46 ปมาแลว ที่วา 

“เพ่ือใหเด็กที่มีอายุ 8 – 11 ป ที่เขารับการฝกอบรมใหรูจักปรับตนเองใหเปนผูมีระเบียบ
วินัย ฉลาดวองไว เปนนักสอดแนมและเชื่อฟงหัวหนา รวมทํากิจกรรมและทํางานกันเปนหมูคณะ” 

      3) ผูกํากับลูกเสือตั้งประเด็น “คิด” ใหกับลูกเสือสํารอง 
“เด็กๆ คิดวาการเปนลูกเสือสํารองจะเปนประโยชนตอตัวเองและโรงเรียนอยางไรบาง

ชวยกันคิด หมูละ 2 ขอ” 
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      4) ผูกํากับลูกเสือสอบถามความคิดเห็นของหมูลูกเสือและสรุปรวมกัน 
 -  มีระเบียบและวินัยในตนเอง 
 -  ไดทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 
 -  มีจิตใจราเริง แจมใส สนุกสนาน 
 -  มีรางกายแข็งแรง อดทน 
 -  เปนลูกเสือของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดแตงเคร่ืองแบบที่สงางาม 
 -  ไดบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
 -  ไดเปนคนฉลาด แคลวคลองวองไว 
 -  ไดเปนนักสังเกต มีไหวพริบในการสอดแนม สํา รวจ 
 -  ไดเปนลูกเสือที่ทําประโยชนและชื่อเสยีงใหกับโรงเรียน 
   ฯลฯ 
      5) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงวาผูที่เปนลูกเสือที่ดีจะไดรับอนุญาตใหแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ

และลูกเสือสํารองก็เชนเดียวกัน 
      6) ผูกํากับลูกเสือนําเครื่องแบบลูกเสือสํารองมาใหดู โดยใหลูกเสือรุนพ่ีมาสาธิตการ

แตงเคร่ืองแบบ  
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก)  

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมในหมู 

5.2 ตรวจสอบความเขาใจ ประวัติของการลูกเสือสํารอง และความสามารถในการคิด และ
การรูประโยชนของการเปนลูกเสือสํารองของแตละหมู 

5.3 สังเกตความถกูตองของการแตงเคร่ืองแบบลูกเสือสํารอง 
องคประกอบของเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 
1) เสื้อ  กางเกง  หรือกระโปรง (เนตรนารี) 
2) การพันและผกูผาผูกคอ 
3) หมวกและการสวมหมวก 
4) เข็มขัดและการคาดเขมคัด 
5) รองเทา ถุงเทา และการผูกเชือกรองเทา 
6) การติดเคร่ืองหมายประกอบเครื่องแบบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 

เพลง                                                    
ดอกไมแดนไพร 

  แดนปาเขา หนูนอยเริงใจ เด็ดดอกไม สอดใสแซมผม 
 ดอกมะลิวัลย กรรณิการ ลั่นทม เฝาเด็ดดม นิยมแดนไพร 

 ชวนกันรองเพลง เพลินเดินไป       นาชื่นใจ ดอกไมในดง 
 

ล.ลิง 

  เจ๊ียก เจ๊ียก เจ๊ียก  เปนเสียงเรียกของลิง 
 ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา  
เจ๊ียก เจ๊ียก เจ๊ิยกมันรองเรียกพวกมา 
คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน. 
   
เกม 

     เกมแตงตวัเจาปา 
อุปกรณการเลนเกม 

1.  ผาผูกคอ  2.  หวงผาผูกคอ 
3.  หมวก  4. เข็มขัดลูกเสือ 
5. ถุงเทา  6. รองเทา 
7. ลูกบอล  8. นกหวีด 

วิธีเลน 
กติกาการเลน 

1. ใหลูกเสือยืนลอมเปนวงกลม 
2. ผูกํากับลูกเสือสงอุปกรณถือไวโดยใหอุปกรณกระจายไปในวงลอมลูกเสือ (ซ่ึงไมครบ

จํานวนคน) 
3. ใหลูกเสือสงของในมือใหเวียนไปรอบวงขณะที่มีเสียงเพลง ใหหยุดสงของเม่ือไดยินเสียง

นกหวีด 
4. ลูกเสือที่ถือบอลไวในมือใหเปนเสมือนเจาปา สวนลูกเสือที่ถืออุปกรณอ่ืนๆเปรียบเสมือน

สัตวปาที่นําของมามอบใหเจาปา โดยแตงตัวเจาปาใหถูกตองตามแบบลูกเสือสํารองดวย
การสวมทับชุดเดิม 

5. เลนซ้ํา 2-3 รอบเพ่ิมความเขาใจเรื่องการแตงกายของลูกเสือสํารอง 
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ใบความรู 
ประวตัิการเริ่มกิจการลูกเสือสํารอง 

พ.ศ.  2427 ประเทศอังกฤษไดสง ลอรดเบเดน  เพาเวลล หรือที่
เรียกกันโดยยอวา บี.พี. ไปดูแลเมืองขึ้นของอังกฤษในทวีปแอฟริกา และ
ทหารอังกฤษตองสูรบกับชาวพ้ืนเมืองอยูเสมอ 

ในการสูรบที่เมืองมัฟฟคิง บี.พี.ไดรวบรวมเด็กชายชาวอังกฤษใน
แอฟริกาจํานวนหนึ่ง จัดตั้งเปนกองทหารเยาวชน มีอายุตั้งแต 9 ขวบขึ้น
ไป ทําหนาที่สืบขาวสอดแนมความเคลื่อนไหวของขาศึก  กองทหาร
เยาวชนปฏิบัติงานไดดีมากมีสวนชวยใหทหารอังกฤษมีชัยชนะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกูดเยียรซ่ึงเปนเด็กคนหน่ึงในกองทหารเยาวชน ปฏิบัติงานดีมี
ความกลาหาญจนไดรับเหรียญกลาหาญเปนการตอบแทนความดี 

 ลอรดเบเดน  เพาเวลล  เห็นวาเด็กเปนผูที่ มีความรู
ความสามารถที่จะทําประโยชนใหแกสวนรวมได  จึงคิดที่จะตั้ง
กองลูกเสือขึ้น  ใน  พ.ศ.2450  บี. พี.  ไดทดลองนําเด็กชาย
จํานวน  20  คน  ไปฝกอยูคายพักแรมที่เกาะบราวนซีเกาะเล็ก 
ๆ ใกลเกาะอังกฤษ  หลังจากทดลองแลว บี.พี.  เห็นวาไดรับผลดี  จึงถือกันวา   พ.ศ.2450  เปนการ
เริ่มตนปเริ่มแรกของกิจการลูกเสือโลก  ประเทศตาง ๆ เปนจํานวนมาก  รวมทั้งประเทศไทยเห็นวา
ลูกเสือเปนกิจการที่มีประโยชน  จึงไดกอตั้งกองลูกเสือขึ้น 
 ลอรดเบเดน เพาเวลล เห็นวา  มีเด็กจํานวนมากท่ีมีอายุไมถึงเกณฑที่จะเปนลูกเสือสามัญได    
จึงไดตั้งกองลูกเสือสํารองขึ้นใน พ.ศ.2459 สําหรับใหเด็กที่มีอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไปไดเปนสมาชิก     
เพ่ือฝกใหมีความรูเก่ียวกับลูกเสือตามนิยายเรื่องเมาคลี  มีฝูงหมาปาเปนสัตวที่ฉลาดวองไว มีวินัย 
เปนนักสอดแนมและเชื่อฟงหัวหนา  ดังนั้น บี. พี.  จึงเรียกชื่อลูกเสือสํารองวา  “คับ (Cub)”  แปลวา  
“ลูกหมาปา” 
 ประเทศไทยไดจัดตั้งกองลูกเสือสํารองขึ้นเม่ือ  วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.2507 
 ลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง  คือ  เด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต 8 – 11  ป       
ที่สมัครเขารับการฝกอบรมเพ่ือใหรูจักปรับตนเองใหเปนผูมีระเบียบวินัย  ฉลาด วองไว เปนนักสอด
แนมและเชื่อฟงหัวหนา  มีการเขารวมกิจกรรมและทาํงานรวมกันเปนหมูคณะ 
 ลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารองหมูหน่ึงมีจํานวน 4 – 6 คน  ซ่ึงรวมทั้งนายหมูและรอง 
นายหมูดวย  การเขาแถวของลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารองแตละหมูใหนายหมูยืนเปนคนแรก
แลวใหลูกหมูเขาแถวเรียงหนากระดานไปทางดานซายของนายหมูและใหรองนายหมูยืนเปนคน
สุดทาย 
 ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมลูกเสือสํารองในชวงชั้นที่ 1 หลักสูตรลูกเสือสํารอง  
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3) ใหหมายความรวมถึงเนตรนารีสํารองดวยเพราะใชหลักสูตรและพิธีการ
เดียวกันกับลูกเสือสํารอง 

ภาพ ลอรดเบเดน เพาเวลล (บี.พี.) 
ผูกอตั้งลูกเสอืโลก 
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ประโยชนของการเปนลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารอง  
การเขารวมในกิจกรรมลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารอง สงผลดีตอตนเอง ดังน้ี 

 1.  แตงเคร่ืองแบบสงางาม  2.  ทําใหรางกายแข็งแรงอดทน    
 3.  มีจิตใจราเริง แจมใส สนุกสนาน 4.  มีระเบียบและวินัยในตนเอง    
 5.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  6.  มีความสามัคคี ทํางานรวมกันเปนหมูคณะได  
 7.  รูจักแกปญหา พ่ึงตนเอง  8.  รูจักเสียสละและบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน 
 9.  รูจักคิดริเริ่มสรางสรรค และใชเวลาวางใหเปนประโยชน   
                                ฯลฯ 
 

เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง 
เครื่องแบบลกูเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง 
 เคร่ืองแบบของลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง ประกอบดวย 

1.  หมวกทรงกลม เปนหมวกทรงกลมสีกรมทา ทําดวยผามีกะบังหนา ตัวหมวกเย็บดวยผา  
6 ชิ้น แนวตะเข็บระหวางผาแตละชิ้นและขอบหมวกโดยรอบ ทาบดวยดายหรือเสนไหมสีเหลือง 
(สําหรับเนตรนารีใชสีแดง)เม่ือลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารองเขาพิธีประจํากองแลว จะตองติดตรา
หนาหมวกเปนรูปหนาเสือ (เนตรนารี) และมีอักษรสีเหลืองใตหนาเสือวา “ลูกเสือ (เนตรนารี)” ตรา
หนาหมวกมีพ้ืนสีกรมทาเปนรูปไขยาว 4 เซนติเมตร และกวาง 3.5 เซนติเมตร 

2.  เสื้อแขนสั้น แบบและสีของเสื้อลูกเสือและเนตรนารีสํารองแตละโรงเรียนใหเปนไปตามที่
ผูบังคับบัญชาโรงเรียนนั้นกําหนด ปกติใชชุดนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆ  

 3.  ผาผูกคอรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว ดานฐานของผาผูกคอกวาง 90 เซนติเมตร ดานตั้งกวาง  
65 เซนติเมตร สีของผาผูกคอของแตละโรงเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดและตองมีหวงสวมผาผูกคอดวย 
 4.  กางเกงขาสั้นสําหรับลูกเสือสํารอง แบบและสีของกางเกงขาสั้นตามที่โรงเรียนกําหนด 

 5.  กระโปรงสําหรับเนตรนารีสํารอง แบบและสีของกระโปรงเปนไปตามที่โรงเรียนกําหนด 
 6.  เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล ความกวางของเข็มขัดไมเกิน 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ 

สีทอง มีลายดุนตราคณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอชัยพฤกษ สวนเนตรนารีสํารองไมตองมี 
เข็มขัด ถาเคร่ืองแบบนักเรียนไมมีเข็มขัด 

7. รองเทาและถุงเทา ชนิดและสีของรองเทาลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองใหเปนไปตามที่
โรงเรียนกําหนด 
เครื่องหมายลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารอง 
 เคร่ืองหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสํารอง-เนตรนารี ประกอบดวย 

1.  เคร่ืองหมายลูกเสือ ทําดวยผาสีกรมทาเปนรูปไขยาว 4 เซนติเมตร กวาง 3.5 เซนติเมตร 
มีรูปหนาเสือและคําวา “ลูกเสือ (เนตรนารี)” สีเหลือง ขลิบริมดวยสีกรมทา ของลูกเสือสํารองทําดวยผา 
ของเนตรนารีสํารองทําดวยโลหะสีทอง ใชสําหรับติดที่หนาอกซายเหนือกระเปา 
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2.  เคร่ืองหมายหมู ทําดวยผาเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทายาวดานละ 3.5 เซนติเมตร สีของ
แตละหมูใหเปนไปตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือของแตละโรงเรียนกําหนด ใชสําหรับติดแขนเสื้อ
ดานซายใตตะเข็บไหล 1 เซนติเมตร ใหมุมแหลมขึ้น 

3.  เคร่ืองหมายนายหมูและรองนายหมู ทําดวยแถบผาสีเหลืองกวาง 1 เซนติเมตร ติดรอง 
แขนเสื้อขางซาย เหนือปลายแขนเสื้อ 5 เซนติเมตร นายหมูติดสองแถบ เวนระยะระหวางแถบ 
 1 เซนติเมตร รองนายหมูใหติด 1 แถบ 

4.  ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดงเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 7 เซนติเมตร กวาง  
1.5 เซนติเมตร ขลิบริมสีขาว ชื่อกลุมหรือกองสีขาวติดที่แขนเสื้อขางขวาใตตะเข็บไหล 

5.  เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 3.5  เซนติเมตร  
ขลิบริมสีขาว มีตัวเลขอารบิกบอกเลขกลุมสีขาวสูง  1.5  เซนติเมตรอยูดานบน และมีตัวเลขอารบิก
บอกเลขกองสีขาวสูง 1 เซนติเมตรอยูขางลาง เคร่ืองหมายเลขกลุมและเลขกองนี้ใหติดใตชื่อกลุม
หรือกอง ถากองลูกเสือหรือเนตรนารีใดไมไดจัดกลุมก็ใหติดเฉพาะเลขกองอยางเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ  เคร่ืองแบบลูกเสือสํารอง 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
      
     สุนัขผูซื่อสัตย 

 บานหลังหน่ึงเลี้ยงสุนัขเอาไวเฝาบาน สุนัขตัวน้ันซื่อสัตยมาก ในยามกลางคืนขณะที่มันนอน
หลับหากไดยิน เสี ยงผิดปกติ มัน ก็จะลุกขึ้ นมาเห า เสมอ  เ พ่ือ เตื อนภัยเ เก เ จ าของบ าน 
 คืนหนึ่ง มันไดยินเสียงฝเทาคนยํ่าใบไมดังกรอบเเกรบเเผวเบาที่ใกลร้ัวบาน เเมจะไมเห็นวา
เปนใครมันก็สงเสียงเหาคํารามขูไวกอน เจาหัวขโมยจึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเขามาในรั้ว สุนัข
เฝาบานเดินเขาไปดมๆ เเตก็ไมกิน มันยังคงเหาตอไปจนกระทั่งเจาของบานออกมาดู เเลวก็ชวยกัน
จับขโมยไดในที่สุด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  อามิสสินบนนั้นซื้อความซื่อสัตยภักดีไมได 
 

สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

 สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงชอบไปขโมยลูกไกเเละเเมไกของชาวบานมากินเปนประจํา วันหน่ึงพวก
ชาวบานใหพรานดักซุมรอเลนงาน เเตสุนัขจ้ิงจอกเห็นเขากอนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมูบานโดยเร็ว 
 พรานยังคงไลลาตามมาติดๆ สุนัขจ้ิงจอกจึงกระโดด เขาไปซอนตัวในดงหนามที่ชายปา  
หนามอันเเหลมคมทิ่มตําสุนัขจ้ิงจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพอดงหนามวา "ทําไมตองทํารายเรา
ดวย ในเม่ือเราไมเคยทํารายเจา" ดงหนามจึงตอบวา “ลูกไกเเละเเมไกก็ไมเคยทํารายเจาเชนกันเเละ
การที่เจากระโดดเขามาเองก็ทําใหก่ิงกานของขาแตกหักเสียหายไปไมนอย” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา กอนจะตําหนิวาใคร ควรยอนดูตนเสียกอนวาเคยทําผิดเชนน้ันมากอนหรือไม 

 
ที่มา http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารอง   ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 1 เตรียมลูกเสือสาํรอง       
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 การทําความเคารพเปนหมู   (แกรนดฮาวล )             เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือแสดงการทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) ได 
2.  เน้ือหาการทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู 1) นิทานเรื่อง  เมาคลี ตอนผาประชุม 2) เรื่อง การทําความเคารพเปนหมู 
3.3เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

   1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนเรื่องเมาคลีตอนผาประชุม เม่ืออาเคลาหัวหนาฝูงหมาปา กระโดด
ขึ้นยืนบนลานหินสูงสมาชิกหมาปาอ่ืนๆที่น่ังลอมวงอยูจะสงเสียงเหาหอนแสดงความเคารพ โดยเนน
ใหลูกเสือสํารองเห็นถึงการแสดงความเคารพตอหัวหนาฝูงหมาปาผูเปนประธานการประชุม 

   2) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงความหมายในการทําแกรนดฮาวล 
-  เพ่ือเปนการเตือนวาลูกเสือสํารองไดใหสัญญาวาจะทําดีที่สุด 
-  เพ่ือเปนการตอนรับและแสดงความเคารพตอหัวหนา 
   3) ผูกํากับลูกเสือเรียกแถวใหลูกเสือสาํรองเขาแถวเปนรูปวงกลมแลวผูกํากับลกูเสือ

อธิบายประกอบการสาธิตการทําความเคารพเปนหมูแบบลูกเสือสาํรองตามลําดับขั้นตอน 
     4) ใหลูกเสอืสํารองฝกการทําความเคารพเปนหมูโดยมีนายหมูควบคุมการฝก 
  4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 

4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส  ชักธง  เลิก) 
5.  การประเมินผล 

5.1 สังเกตความพรอมเพรียงในการเขาแถว 
5.2 ตรวจสอบความถูกตองในการทําแกรนดฮาวล 
-  การเขาแถววงกลมเล็ก 
-  การทําตามคําสั่งสัญญาณมือของอาเคลา 
-  การรอง อา-เค-ลา-เรา-จะ-ทํา-ดี-ที-่สุด 
-  การกระโดดเทาชิด น้ิวชีช้ิดน้ิวกลางมอืแนบติดเหนอืหู 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
 

เพลง 
แกรนดฮาวล 

 แพ็คแพ็คแพ็คขานแพ็คแลวทําวงกลม 
 ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม ลงนั่งยองๆ 
 หงายมือแลวก็รอง อาเคลา เราจะทําดีทีสุด 
 กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะขางศีรษะ 
 บอกนะวา จงทําดี น่ีคือหนาที่ หมูบริการ 
 ทุกคนก็ขาน เราจะทําดี เสร็จสิ้นพิธี แกรนดฮาวล 
 

      แพ็ค 
  แพ็ค   แพ็ค   แพ็ค   เด็ก ๆ เขาชอบกันนักทุกคนรูจัก 
  คําวา แพ็ค  แพ็ค  แพ็ค 
  แพ็ค  แพ็ค  แพ็ค  ไดยินแลวขาน  แพ็ครับ  รีบวิ่ง 
  ยื่นมือกันจับ  แลวทําเปนวงกลมเล็ก 
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ใบความรู  
 

    เมาคลี  ตอนผาประชุม 

 ถึงกําหนดเวลาประชุมของฝูงหมาปาเพ่ือลงมติรับลูกหมาปาเขาฝูง พอและแมหมาปาไดพา
ลูกทั้ง 4 กับเมาคลีไปยังเนินเขาซึ่งเรียกวา “ผาประชุม” 
  หมาปาอาวุโสมีขนสีเทาเปนมันชื่ออาเคลา เปนหัวหนาฝูง น่ังทําหนาที่เปนประธานการ
ประชุม หมาปาทุกตัวน่ังเงียบหยุดการเหาหอน เพ่ือแสดงความเคารพและเชื่อฟง เตรียมพรอมที่จะ
ทําหนาที่เขาไปดมกลิ่นหมารุนเล็ก ๆ เพ่ือรับเขาฝูง เปนการปองกันสัตวอ่ืนแปลกปลอมเขามาอยูในฝูง 
 อาเคลา เปนหมาปาที่ฉลาดมาก ทําหนาที่หัวหนาฝูงมาไดหน่ึงปเต็ม สมัยหนุม ๆ เคยติดกับ
นายพรานถึงสองคร้ังแตรอดชีวิตกลับมาได  มันจึงรูทันเลหเหลี่ยมของนายพรานและชาวบาน   
 พอถึงเวลา หมารุนใหญผลัดกันเขาดมกลิ่น เมาคลีถูกเขี่ยออกไปอยูกลางวงเพ่ือการพิจารณา  
ขณะน้ันเอง แชรคาน เสือโครงก็คํารามกึกกองสน่ันปาทั่วบริเวณผาประชุม ตะโกนบอกใหฝูงหมาปารู
วาเมาคลีเปนลูกคนไมควรเลี้ยงไวในฝูง 
 อาเคลาไมสนใจ บอกหมาปาทั้งหลายใหทําหนาที่พิจารณาใหรอบคอบ ไมตองฟงคําพูดของ
ใครทั้งสิ้นนอกจากเขา ซ่ึงเปนหัวหนา   
 หมาปาตัวหน่ึงลุกขึ้นประกาศคัดคานวาไมควรเลี้ยงลูกคนอยางเมาคลี เพราะไมมีประโยชน
แกฝูง 
 ตามกฎของที่ประชุม ถาลูกหมาปาตัวใดถูกคัดคานตองมีหมาปาในฝูงรับรองตั้งแตสองตัวขึ้นไป  
จึงจะใหอยูรวมฝูงได 
 ฝายแมหมาปาเม่ือไดยินเสียงคัดคานก็โกรธจนขนลุกเกรียว  กลามเน้ือเกร็ง  เตรียมพรอมที่
จะรับเหตุการณราย  หากเมาคลีไมไดรับเขาฝูง 
 ผาประชุมเงียบกริบ  เพ่ือรอฟงการพิจารณา  แชรคานกระหยิ่มที่จะไดเมาคลีเปนอาหาร   
ฝูงหมาปาก็เตรียมจะกินเนื้อเมาคลีเปนอาหารอันโอชะเชนกัน  ทันใดนั้นก็ปรากฏรางของหมีเฒาขนสี
นํ้าตาลชื่อบาลู  ซ่ึงบรรดาหมาปายอมรับนับถือใหเขารวมฝูงในฐานะสมาชิกชั้นผูใหญ บาลูเปนผูสอน
กฎแหงปาและวิธีการดํารงชีวิตในปาใหกับลูกหมาปาทั้งหลาย  บาลูไดเปนผูรับรองเมาคลี หมาปาใน
ที่ประชุมตางไมพอใจและโตเถียงกันวาการรับรองตองมีสองเสียงขึ้นไป 
 เวลานั้นเอง อีกดานหนึ่งของผาประชุมบาเคียราเสือดําผูสุภาพออนนอม ไดกาวเขามาในที่
ประชุมอยางสงา  อางกฎของปาที่อนุญาตใหมีผูเสนอซื้อชีวติลูกหมาปาได  โดยมิไดระบุวาผูซ้ือตองเปน
ใคร  บาเคียราจึงเสนอขอรับรองเมาคลีดวยการแลกดวยวัวปาอวนพีตัวหน่ึง ฝูงหมาปาก็วิ่งเขาไปรุม
กินวัวปากันอยางเอร็ดอรอย 

ลานประชุมคงเหลืออาเคลา  บาลู  บาเคียรา  พอและแมหมาปากับลูกทั้ง 4 และเมาคลี  แชร
คานไดเห็นเหตุการณแปรผันไปเชนนั้นก็โกรธ  และจากผาประชุมไปดวยความผิดหวัง 

บาเคียรา รูสึกรําคาญจึงคํารามวา “ไอเสือถอย อีกหนอยเด็กนอยนี้จะทําใหเจาไดรับความ
เจ็บปวดแสนสาหัส เจายังรูฤทธิ์ของมนุษยนอยไป  อายถอย  ขารูดี – ขารูดี” 
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ครอบครัวหมาปาพาเมาคลีกลับไปเลี้ยงที่ถ้ําดวยความผาสุก เมาคลีไดชื่อวาลูกหมาปาตั้งแต 
บัดน้ัน 
ผูกํากับลูกเสอืขยายความจากเร่ืองในนิทาน ดังน้ี 

การประชุมของหมาปา มันจะน่ังรอบผาประชุมเปนรูปวงกลม และเม่ืออาเคลา ซ่ึงเปน
หัวหนาฝูงเขาประจําที่หมาปาทุกตัวจะชูหัวขึ้น  รองตอนรับอาเคลา 

ในการประชุมกองลูกเสือสํารองเราก็ปฏิบัติเชนเดียวกับหมาปา คือเม่ือผูกํากับลูกเสือมาถึง ที่
ประชุมตองแสดงความเคารพโดยน่ังยอง ๆ เปนวงกลมเหมือนหมาปา แลวทําแกรนดฮาวล  เพ่ือเปน
เกียรติแก อาเคลา 

การทําแกรนดฮาวล  ถือเปนการเคารพหมู  นอกจากแสดงตัวตอผูกํากับลูกเสือแลว   ตอง
แสดงตอแขกผูมีเกียรติที่มาเยือนดวย นอกจากน้ียังใชในการทําพิธีปฏิญาณตน และเปนการแสดง
ความพรอมเพรียงของกองดวย 

 
     การทําความเคารพเปนหมู  

การทําความเคารพเปนหมู เรียกวาแกรนดฮาวล เปนการทําความเคารพของลูกเสือสํารอง    
เนตรนารีสํารอง   พรอมกันทั้งกอง  เพ่ือสงเสริมใหมีระเบียบวินัยและเตือนใจใหระลึกถึงคําที่สัญญา
ไววา “จะทําดีที่สุด” ซ่ึงไดทําพรอมกันในพิธีเปดและพิธีปดการประชุมกองลูกเสือสํารอง-เนตรนารี
สํารอง 

ข้ันตอนการทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) 
มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังน้ี 
1. ผูกํากับลูกเสือเรียกลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองมาเขาแถว โดยการเปลงเสียงดังๆ วา 

“แพ็ค…. แพ็ค...แพ็ค” ใหทุกคนขานพรอมกันวา “แพ็ค” แลวรีบวิ่งมายังบริเวณที่  ผูกํากับลูกเสือยืน
อยู 

2. ผูกํากับลูกเสือแกวงมือรอบตัวในลักษณะวงกลม 2 – 3  คร้ัง ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารี
สํารองเขาแถวเปนรูปวงกลมรอบตัวผูกํากับลูกเสือใหไหลชิดกัน แลวเงียบ 
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3. ผูกํากับลูกเสือผายมือสองขางออกไปเล็กนอย น้ิวทั้งหาชิดกัน ฝามือแบหงายแลวลดมือ
ลง     ใหทุกคนรีบจับมือกันใหแนนแลวรีบขยายแถววงกลมออกไป โดยกาวถอยหลังใหเปนรูป
วงกลมจนแขนตึง  จัดแถวใหเปนรูปวงกลม แลวรีบลดมือลง 
 

 
4. ผูกํากับลูกเสือกางแขนทั้งสองขางออกไปขางๆยกมือเสมอไหลใหตั้งฉากกับลําตัว หงายฝา

มือขึ้น   น้ิวทั้งหาชิดกันแลวพลิกคว่ําฝามือลงและงองุมเปนสัญญาณทุกคนนั่งลงโดยเร็วพรอมกัน 
โดยใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองนั่งลงบนสนเทา แยกเขาเล็กนอย แขนทั้งสองขางเหยียดตรงลง
ระหวางเขา มือทั้งสองหางกันพอสมควร น้ิวชี้และน้ิวกลางของทั้งสองมือเหยียดชิดกันแตะพื้น       
น้ิวอ่ืนๆ งอไวในอุงมือ  (หัวแมมือกดน้ิวนางกับน้ิวกอยไว) แหงนหนามองผูกํากับลูกเสือ 

 
5. ผูกํากับลูกเสือ(ตรวจความเรียบรอยแลว) พลิกฝามือหงายขึ้นทั้งสองขาง  เม่ือเห็น

สัญญาณใหทุกคนรองวา “อา-เค-ลา-เรา-จะ-ทํา-ดี-ที่-สุด” แลวใหรีบกระโดดขึ้นยืน เทาชิดกัน ยกมือ
ทั้งสองขางแนบชิดหู น้ิวชี้และนิ้วกลางชิดกัน ใชหัวแมมือกดน้ิวนางและนิ้วกอยไวในฝามือ 

 



34 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 
 

6. ใหตัวแทนของสมาชิกหมูที่ 1 ซ่ึงทําหนาที่เปนหมูบริการหันหนาไปทางซายแลวรองวา        
“จงทําดี”  หันหนากลับมองตรงแลวรองวา   “จงทําดี”   และหันหนาไปทางขวา แลวรองวา  “จงทําดี”  
แลวหันหนามองตรง 

7. เม่ือสิ้นสุดคําวา “จงทําดี” คร้ังที่สาม ใหทุกคนลดมือซายลงแนบขางลําตัว มือขวาทํา
วันทยหัตถ แลวรองขึ้นพรอมกันวา “เราจะทําดี จะทําดีจะทําดี” แลวลดมือขวาลงแนวขางลําตัว ขณะ
ลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองรองตอบ ผูกํากับลูกเสือทําวันทยหัตถ 

 

 
 

8. เม่ือทําแกรนดฮาวล ชักธง สวดมนต สงบน่ิง และตรวจแถวเสร็จแลว  ผูกํากับลูกเสือจะ
สั่งวา   “แพ็ค...แยก” ใหทุกคนทําขวาหัน แลวเดินแยกไป 

โอกาสในการทําความเคารพเปนหมู  
1. พิธีเปด พิธีปดการประชุมกอง 
2. พิธีเขาประจํากองลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารอง 
3. พิธีประดับดาวดวงที่ 1 
4. พิธีประดับดาวดวงที่ 2 
5. พิธีประดับดาวดวงที่ 3 
6. พิธีสงลูกเสือสาํรอง-เนตรนารีสํารองไปเปนลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

      พอกับลูก 
 ครอบครัวหน่ึงมีลูกหลายคน  ลูกเหลาน้ันมักจะทะเลาะกันอยูเสมอ  วันหน่ึงพอจึงเรียกลูกๆ 
ทุกคนมาพรอมกัน และพอไดนําไมมัดหน่ึงยื่นใหลูกแตละคนหักดู  ก็ไมมีใครหักได  พอจึงแกเชือก
แลวสงไมใหคนละอัน  ใหหักดูใหมก็สามารถหักไดงายดาย  พอจึงกลาววาน่ีแนะลูกเอยไมแตละอัน
น้ันเปรียบเหมือนพวกเจา  ถาพวกเจารวมกันเหมือนมัดไม  ก็จะไมมีใครมาทําลายพวกเจาได       
แตถาพวกเจาไดแตทะเลาะกัน  ก็เหมือนกับทอนไมแตละทอนแยกกันอยู  บุคคลอ่ืนก็เลือกทําลายที
ละคนไดงายดาย 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การแตกสามัคคี  เปนบอเกิดใหมีการแตกแยกในหมูคณะ 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารอง   ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 1  เตรียมลูกเสือสํารอง       
แผนการจัดกิจกรรมที่  6   ระเบียบแถวเบ้ืองตน           เวลา   3    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู:  
 1.1 ลูกเสือปฏิบัตติามสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือได 
 1.2 ลูกเสือปฏิบัติระเบียบแถวเบื้องตนได 
2.   เน้ือหา 
2.1 สัญญาณนกหวีด และสญัญาณมือ 
 2.2 เขาแถวตามหมูของตน แถวหนากระดานเรียงเด่ียว และแถวตอนเรียงหนึ่ง 
 2.3ทาตรง ทาพัก 
 2.4 ทาหันอยูกับที่  
 2.5 เขาแถวรอบวงกลมและแถวรูปครึ่งวงกลม 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณในการฝกระเบยีบแถว 
 3.3 ใบความรู  
 1)เรื่อง สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือ  
 2) เรื่อง ระเบียบแถวเบื้องตน 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือชวนสนทนาถึงความสําคัญของระเบียบแถว และความเปนระเบียบ

เรียบรอยในกองลูกเสือและการใชสัญญาณที่เปนสากล 
   (2) ฝกทักษะการฟงสัญญาณนกหวีด (เรียกแถวรวมกอง, เรียกนายหมู, สัญญาณชัก

ธงชาตขิึ้นสูยอดเสา, สัญญาณชักธงชาตลิงจากยอดเสา) 
   (3) ฝกปฏบิัตติามสัญญาณนกหวีด 
   (4) ฝกทักษะสังเกตการใชสัญญาณมือ ความหมายของสัญญาณมือ และสาธิตการ

ปฏิบัตติามสญัญาณมือ 
4) ผูกํากับลูกเสือเรื่องที่เปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     (1) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงถงึความสําคัญหรือประโยชนของการฝกระเบียบแถวที่ลกูเสือ

ไดรับ เชน การมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ความอดทน ความสงางาม ความเปนระเบยีบ
เรียบรอยของกองลูกเสือ 

    (2) สาธิตและฝกปฏบิัต ิ
  -  การเขาแถวหนากระดานเรียงเด่ียว ปดระยะ  และเปดระยะ 
                    -  แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู   

- ทาตรง  ทาพัก  (ทาพักตามปกติ  ทาพักตามระเบียบ  ทาพักตามสบายและทาพัก
นอกแถว 

    (3) นายหมูนําฝก ผูกํากับลูกเสือใหคําแนะนํา แกไข 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮาวล ชักธงเลิก) 
 

  4.3  กิจกรรมครั้งที่ 3 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ฝกปฏบิัติการหันอยูกับที่ (ขวาหัน ซายหัน กลับหลังหัน) 
    (2) ผูกํากับลูกเสือสาธติและฝกปฏบิัตกิารเขาแถวรปูครึ่งวงกลม และรูปวงกลม โดยผู
กํากับลูกเสือฝกทั้งกองและนายหมูนําฝกทีละหมู 
    (3) หมูลูกเสือประเมินตนเอง และกําหนดวิธีการปรับปรุงแกไขในหมูของตน 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตการปฏิบัตติามคาํสั่งในการจัดแถวดวยสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือ 
5.2สังเกตและตรวจสอบความวองไว กระฉับกระเฉง ความถูกตองและความเปนระเบียบ

เรียบรอยในการปฏิบัติระเบยีบแถว 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
 

เพลง                                        
สัญญาณนกหวีด 

  เปายาวหนึ่งครั้ง  ฟงไดความวา   “หยุด” 
  เปายาวเปนชดุ  ใหรีบรุดทําตอไป 
  สั้นติดตอกัน  เร็วพลัน  เขาแถวทันใด 
  สั้นยาวนั้นไซร  จึงใสใจเพราะเกิดเหตุการณ 
  นายหมูมาน่ี  ฟงซี   สั้นสามยาวหนึ่ง 
  ลูกเสือเราถึงจดจําคําน่ึง  น่ีคือสัญญาณ 

 
มือซาย  มือขวาอยูไหน(ใหทําทาทางประกอบ) 

      มือซาย (ขวา)  อยูไหน มือซาย (ขวา) อยูไหน 
      อยูน่ีจะ  อยูน่ีจะ  สุขสบายดีหรือไร 
      สุขสบายทัง้กายใจ           ไปกอนละ  สวัสดี 

 
           ซายหัน – ขวาหัน(ใหทําทาทางประกอบ) 

      ซายหัน ขวาหัน สนเทาชิดกัน ปลายเทาแยกออกไป   
      จะหันกันครั้งใด  จะหันกันครั้งใด  นึกไวในใจซายขวาของเรา   
      ซายหันมีสองจังหวะ  ปะเทงปะ ๆ หน่ึง สอง หน่ึง สอง 
      ขวาหันมีสองจังหวะ  ปะเทงปะ ๆ หน่ึง สอง หน่ึง สอง 
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ใบความรู 

 สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือ 

สัญญาณนกหวีด 

สัญญาณนกหวีดจะใชเม่ือไร 
1. เม่ือผูเรียนอยูไกลซ่ึงอาจจะมองไมเห็นกัน                
2. เพ่ือใหเกิดความสนใจขณะที่ผูเรียนกาํลังทํางาน กําลังคุย กําลังเดินหรือทํากิจกรรมอ่ืน 

การเตรียมตวั 
สัญญาณการเปานกหวีด เปายาว 1 คร้ัง 
ความหมาย เตรียมตวั หยดุ ฟง เงียบ รอฟงสัญญาณตอไป 
สัญญาณนี้จะเปากอนทุกคร้ังที่จะเรียกสัญญาณตอไป 
 
เรียกนายหมู 
สัญญาณการเปานกหวีด เปาสั้น 3 คร้ัง เปายาว 1 คร้ัง 
ความหมาย เรียกนายหมูของทุก ๆหมู 

เรียกรวมทุกคน 
สัญญาณการเปานกหวีด เปาสั้นติดกันหลายครั้ง 
ความหมาย เรียกรวมทุกคน เรียกรวมกอง 
 
เชิญธงชาติลง 
สัญญาณการเปานกหวีด เปายาว 3 คร้ัง เม่ือธงลงสุดแลว ( พอดี 3 คร้ัง  ) เปาส้ัน 1 คร้ัง 
ความหมาย เชิญธงชาติลงจากยอดเสาเม่ือเวลา 18.00 น 

สรุปสัญญาณนกหวีด 
 1. หวีดยาว 1 คร้ัง ( -------) ถาเคลื่อนที่ ใหหยุด ถาหยุดอยู เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟงคําสั่ง 
 2. หวีดยาว ๆ 2 คร้ัง (--------  ------- ) เดินตอไป เคลื่อนที่ตอไป  ทํางานตอไป 
 3. หวีดส้ัน 1 คร้ัง และยาว 1 คร้ัง สลับกันไป (---  --------  ---  --------- ) เกิดเหตุ มีอันตราย 
 4. หวีด สั้น 3 คร้ัง ยาว 1 คร้ัง สลับกันไป ( ---  ---  ---  ---------  ---  ---  ---  -------) เรียก
นายหมูมารับคําสั่ง 
 5. หวีดส้ันติดตอกันหลาย ๆ คร้ัง (---  ---  ---  ---  ---) ประชุมรวม 
 หมายเหตุ เม่ือจะใชสัญญาณ 2 – 5   ใหใชสัญญาณ 1 นํากอนทุกคร้ัง 
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สัญญาณมือ 
 ใชแทนคําบอกขณะที่อยูหางไกลจากลูกเสือ หรือไมสามารถใชคําบอกใหลูกเสือไดยินทั่วถึง 
หรือในกรณีที่ตองการความสงบเงียบ 
 1. เตรียม คอย ฟงคําสั่ง หรือหยุด  เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบหันฝามือไป
ขางหนา หาน้ิวชิดกัน  
การปฏิบัติ : ลูกเสือน่ิง คอยฟงคําสั่ง โดยหันหนาไปทางผูบังคับบัญชา ถาอยูในแถวใหยืนทาตรง  
 2. รวม หรือกลับมา  เหยยีดแขนขวา แบมือแลวหมุนเปนวงกลมเหนือศีรษะจากซายไป
ขวาการปฏบิตัิ : ลูกเสือรวมกองรีบมาเขาแถวรวมกัน 
 3. จัดแถวหนากระดานเหยียดแขนทั้งสองไปดานขางเสมอแนวไหล ฝามือแบไปดานหนา 
การปฏิบัติ : ลูกเสือจัดแถวหนากระดานหันหนาเขาหาผูใหสัญญาณ 
 4. จัดแถวตอน เหยียดแขนทั้งสองไปขางหนาเสมอแนวไหล แขนขนานหันฝามือแบเขาหากัน 
การปฏิบัติ : ลูกเสือเขาแถวตอน หันหนาไปหาผูใหสัญญาณ 
 5. เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ตองการ   หันหนาไปยังทิศทางทีต่องการ ชูแขนขวาขึ้นเหนือ
ศีรษะ ฝามือแบไปขางหนา น้ิวชิดกัน แลวลดแขนลงขางหนาเสมอแนวไหล 
การปฏิบัติ : ลูกเสือวิ่งไปยงัทิศทางที่มือผูใหสัญญาณชี้ไป 
 6.  นอนลง หรือเขาที่กําบัง  แขนขวาเหยียดตรงไปขางหนาเสมอแนวไหล ฝามือแบคว่ํา
ลงนิ้วชิดกัน พรอมกับลดแขนลงขางหนา แลวยกขึ้นกลับทีเ่ดิม ทาํซํ้าหลาย ๆ คร้ัง 
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบนอนหรือเขาที่กําบังทันท ี
 7.  เรงจังหวะ หรือเร็วข้ึน  งอศอกขวาใหมือมากําอยูเสมอบา แลวชูขึ้นเหนือศรีษะ ลดลง     
ชูขึ้น หลาย ๆ คร้ัง 
การปฏิบัติ : ลูกเสือรีบวิ่งหรือเรงจังหวะสิ่งที่ทําอยูใหเรว็ขึ้น 
 
หมายเหตุ  เม่ือจะใชสัญญาณ 2 – 7   ใหใชสัญญาณ 1 นํากอนทุกคร้ัง 
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 ระเบียบแถวเบื้องตน 
  
 การฝกระเบียบแถวจะชวยใหลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองมีระเบียบวินัย รูจักฟงและ
ปฏิบัติตามคําสั่ง รูจักความอดทน มีรางกายเข็งแรง องอาจ เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว มีความ
สามัคคี และรูจักใหเกียรติผูอ่ืนระเบียบแถวเบื้องตนที่ลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองตองฝก คือ ทา
ตรง ทาพัก  ทาหันอยูกับที่ และการจัดแถวรูปตางๆ 
 ลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารอง หมูหน่ึงมีจํานวนสมาชกิ 4 – 6 คน ประกอบดวยนายหมู 1 
คน รองนายหมู 1 คน และมีลูกหมูอีก 2 – 4 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถวหนากระดานแถวเด่ียว 
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถวหนากระดานมาหาขาพเจา” หรือเรียกแถว โดยเปลงเสียง “แพ็ค” 
กอนแลวเหยียดแขนทั้งสองขางออกไปดานขางขนานพื้น แบมือหันฝามือไปขางหนา น้ิวมือเรียง 
ชิดติดกัน ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติ ดังน้ี 
 1.  ยืนเขาแถวหนากระดานแถวเด่ียวหนาผูเรียก หันหนาเขาหาผูกํากับลูกเสือและอยูหาง
ประมาณ 6 กาว 
 2.  ถามีหมูเดียว ใหกลางแถวอยูตรงกับผูเรียก ใหนายหมูยืนตรงทางซายมือของผูเรียก 
(ทางขวาของแถว) ลูกหมูยืนตอทางซายมือของนายหมู เรียงกันไปจนคนสุดทาย และปดทายดวย
รองนายหมู 
 3.  จัดแถวใหตรง โดยลูกหมูและรองนายหมูแลขวา การจัดระยะเคียง “ปดระยะ” ประมาณ  
1 ศอก คือ ใหยกมือซายทาบสะโพก น้ิวเหยียดชิดกัน น้ิวกลางอยูตามแนวตะเข็บกางเกง แขนขวา
แนบกับตัว และเม่ือผูกํากับลูกเสือตรวจแถวแลวสั่งวา “น่ิง” ใหทุกคนลดมือลงพรอมสะบัดหนามาอยู
ในทาตรงและนิ่ง 

แถวหนากระดาน แถวตอน 
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ถาเปนการจัดระยะเคียง “เปดระยะ” ประมาณ 1 ชวงแขน คือ ใหยกแขนซายขึ้น คว่ําฝามือ
ใหปลายนิ้วมือซายจรดไหลขวาของคนตอไป 

กรณีมีหลายหมู แตละหมูปฏิบัติเหมือนแถวหนากระดาน แถวเด่ียวเพียงแตใหมีระยะเคียง
ระหวางหมูเทากับระยะเคียงระหวางบุคคล 

 
แถวตอน 

 เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถวตอน....มาหาขาพเจา” หรือผูเรียกอาจเปลงเสียงวา “แพ็ค” แลว
เหยียดแขนทั้งสองขางออกไปขางหนา ขนานกับพ้ืนนิ้วมือชิดติดกัน แบฝามือเขาหากัน ผูเรียกยืนใน
ทาตรง 

ใหลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองปฏิบัติดังน้ี 
กรณีหมูเดียว ใหนายหมูยืนตรงเปนหลักขางหนาผูเรียก และอยูหางประมาณ 6 กาว ลูกหมู

เขาแถวดานหลังนายหมู ทุกคนยืนใหตรงคนขางหนา ระยะตอระหวางบุคคล 1 ชวงแขน ปดทายดวย
รองนายหมู 

กรณีหลายหมู เรียกวา “แถวตอนหมู” แตละหมูปฏิบัติเหมือนแถวตอนเรียงหน่ึงแตมีการ
ปฏิบัติเพ่ิมขึ้น คือ 

1.  ใหหมูแรกเขาแถวทางซายมือของผูกํากับลูกเสือ ใหแนวก่ึงกลางแถวทั้งหมดอยูตรงหนา
ผูกํากับลูกเสือ เชน ถามี 9 หมู ใหหมูที่อยูตรงกลางคือ หมูที่ 5 ยืนเปนหลักที่ 5 อยูตรงหนาผูกํากับ
ลูกเสือ ใหหัวแถวหรือคนหนาสุดอยูหางผูกํากับลูกเสือประมาณ 6 กาว โดยหมูที่ 4 หมูที่ 3 หมูที่ 2 
และหมูที่ 1 อยูทางซายมือผูเรียก สวนหมูที่ 6-9 อยูทางขวามือผูเรียก และอยูในแนวเดียวกันมีระยะ
เคียงระหวางหมูประมาณ 1 ชวงศอก 

2. ใหนายหมูหรือหัวหนาหมูยืนตรงเปนหลักอยูหนาสุด คนอ่ืนเขาแถวตอไปขางหลัง จัดแถว
ใหคอตรงกัน ระยะระหวางคนที่อยูขางหนากับคนที่อยูขางหลังประมาณ 1 ชวงแขน (ไมตองยกแขน) 

3. ถากลุมน้ันมี 9 หมู ใหหมูที่ 2–9 แลขวา จัดแถวใหตรงกับแถวทางขวามือเม่ือไดยินคําสั่ง
วา “น่ิง” ใหทุกคนสะบัดหนากลับ และตรงอยูในทาตรงและนิ่ง 
 

 ทาอยูกับที ่

-  ทาตรง  เปนทาเบื้องตนที่เปนรากฐานการปฏิบัตทิาอ่ืนๆ และใหเปนทาแสดงการเคารพ
ทาหน่ึงเม่ือไดยินคําสั่งวา “ตรง” ใหลูกเสอืสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติ ดังน้ี 

1.  สนเทาชิดกัน และอยูในแนวเดียวกัน ปลายเทาแยกหางจากกันประมาณ 1 คืบเขาเหยียด
ตึงและบีบขาเขาหากัน 

2.  ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหลตึงเสมอกัน 
3.  แขนทั้งสองขางหอยและเหยียดตรงแนบลําตัว พลิกขอศอกไปขางหนาเล็กนอย น้ิวมือ

เหยียดชิดกัน น้ิวกลางของทั้งสองมือแตะขาที่ก่ีงกลางตามแนวตะเข็บกางเกง เปดฝามือเล็กนอย 
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4.  ลําคอยืดตรง ไมยื่นคาง  ตามองตรงขางหนาไดระดับ  นํ้าหนักอยูบนเทาทั้งสองเทากัน  ยืน
น่ิง ไมเคลื่อนไหวรางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ทาพัก เปนทาพักเปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพ่ือผอนคลายความเครียดในโอกาสตางๆ คือ 
 พักตามปกต ิ ใชในโอกาสฟงคําอธิบาย ดูการแสดงตัวอยาง 
 พักตามระเบยีบ ใชในโอกาสรอพิธีการตางๆ อยูในแถวเกียรติยศ 
 พักตามสบาย ใชในโอกาสรองคําส่ังเพ่ือรอการปฏิบัตติอไป 
 พักนอกแถว ใชในโอกาสตองรอคําส่ังระยะเวลานานกวาปกต ิ

ทาพักตามปกติ 
เม่ือไดยินคําสั่งวา “พัก” ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติ ดังน้ี 

1. หยอนเขาขวาลงกอน เทาทั้งสองอยูกับที่ หลังจากนี้อาจเปลี่ยนเปนหยอนเขาซายก็ได 
2. หามพูดคุย แตเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายได 
3.  เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถว” ใหยืดตัวขึ้นจัดทุกสวนของรางกายใหอยูในทาตรง แตใหหยอน

เขาขวาไวเหมือนตอนเริ่มพัก และเม่ือไดยินคําสั่งวา “ตรง” ใหกระตุกเขาขวากลับไปอยูในทาตรง
โดยเร็ว 

ทาพักตามระเบียบ 
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “ตามระเบียบ...พัก” ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติ ดังน้ี 

1. แยกเทาซายออกไปทางซายประมาณ 1 ฟุต หรือเกือบคร่ึงกาวปกติอยางแข็งแรงและ
รวดเร็ว 

2. ยกมือไขวหลังไวใตเข็มขัดเล็กนอยในแนวกึ่งกลางหลัง หลังมือซายแนบลําตัว มือขวาทับ
มือซาย นิ้วหัวแมมือขวาทับน้ิวหัวแมมือซาย 

3. ขาสองขางตึง นํ้าหนักตัวอยูบนเทาทั้งสอง ตามองตรงขนานกับพ้ืน   น่ิงไมเคลื่อนไหว
รางกาย 

4. เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถว...ตรง” ใหชักเทาซายมาชิดเทาขวาโดยเร็ว พรอมกับมือทั้งสอง
กลับมาอยูในทาตรงตามเดิม 

ทาตรงดานหนา 
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ทาพักตามสบาย 
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “ตามสบาย...พัก” ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ใหหยอนเขาขวากอนเหมือนกับการพักทาปกติใหพูดคยุกันได เคลื่อนไหวรางกายไดตาม
สบาย แตตองใหเทาขางหนึง่อยูกับที่ 

2. หามน่ังหากผูกํากับลูกเสือไมอนุญาต 
3. เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถว...ตรง” ใหปฏิบัติเหมือนกับทาพักตามปกต ิ
ทาพักนอกแถว 

 เม่ือไดยินคําสั่งวา “พักนอกแถว” ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติดังน้ี 
1. ใหแยกออกจากแถวทันท ี
2. ใหทุกคนอยูในบริเวณใกลเคียงกับที่เขาแถว เพ่ือจะไดกลับมาเขาแถวโดยรวดเร็ว เม่ือได

ยินเสียงเรียกใหกลับมาเขาแถวอีก เม่ือแยกแถวแลวไมทําเสียงดังใหรบกวนผูอ่ืน 
3. เม่ือไดยินคาํสั่งวา “แถว” ใหทุกคนกลบัมาเขาแถวที่เดิมโดยจัดแถวใหเรียบรอย

เหมือนเดิมและอยูในทาตรง 
 

-  ทาหันอยูกับที ่
ทาขวาหันเม่ือไดยินคําสั่งวา  “ขวา…หัน”  ใหลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองปฏิบัติ  ดังน้ี 
1. ใหเปดปลายเทาขวา  ยกสนัเทาซาย  และหมุนตวัไปทางขวา  90  องศา  ใหสันเทาขวา

และปลายเทาซายอยูติดกับพ้ืน  ขณะทีห่มุนตัวใหนํ้าหนักตัวอยูที่เทาขวาเม่ือหมุนตัวแลวใหขาซาย
เหยียดตรง  บิดสันเทาออกขางนอกพอตึง 

2. ซักเทาซายมาชิดเทาขวาใหอยูในทาตรงโดยเร็ว 
ทาซายหันเม่ือไดยินคําสั่งวา  “ซาย…หัน”  ใหลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองปฏิบัติ  ดังน้ี 
1. ใหเปดปลายเทาซาย  ยกสันเทาขวา  และหมุนตัวไปทางซาย  90  องศา  ใหสันเทาซาย

และ ปลายเทาขวาอยูติดกับพ้ืน ขณะที่หมุนตัวใหนํ้าหนักตัวอยูที่เทาซายเม่ือหมุนแลวใหขาขวา
เหยียดตรง  บิดสันเทาออกขางนอกพอตึง 

2.  ชักเทาขวามาชิดเทาซายใหอยูในทาตรงโดยเร็ว 
ทากลับหลงัหัน   

 เม่ือไดยินคําสั่งวา “กลับหลัง…หัน”  ใหลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองปฏิบัติ  ดังน้ี 
1. ใหเปดปลายเทาขวา  ยกสันเทาซาย  และหมุนตัวไปทางขวา 180 องศา ใหสันเทาขวา

และปลายเทาซายอยูติดกับพ้ืน  ขณะที่หมุนตัวใหนํ้าหนักตัวอยูที่เทาขวา เม่ือหมุนตัวแลวใหขาซาย
เหยียดตรง  บิดสันเทาซายออกขางนอกใหตึง 

2. ชักเทาซายมาชิดเทาขวาใหอยูในทาตรงโดยเร็ว 
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-แถวรูปคร่ึงวงกลม 
 

  
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถวครึ่งวงกลม มาหาขาพเจา” หรือผูกํากับลูกเสืออาจเรียกดวยสัญญา
โดยเปลงเสียงวา “แพ็ค” แลวแบมือทั้งสองขางเหยียดตรงลงขางลาง คว่ําฝามือเขาหาตัว โบกมือผาน
ลําตัวประสานกันดานหนาชาๆ ไปมา เปนรูปครึ่งวงกลมประมาณ  2 - 3  คร้ัง 
 ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติดังน้ี 

1. ใหหมูแรกยืนทางซายมือของผูกํากับลูกเสือ ใหนายหมูของหมูแรกยืนอยูเปนแถว
เดียวกับผูเรียก หมูอ่ืนเขาแถวเรียงลําดับไปทางดานซายของหมูแรกตามลําดับเปนรูปคร่ึงวงกลม 
ใหคนสุดทายของหมูสุดทายยืนอยูในแนวเสนตรงเดียวกับผูเรียก และนายหมูหรือหัวหนาหมูหมู
แรก โดยถือวาผูเรียก(ผูกํากับลูกเสือ) เปนจุดศูนยกลางของลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองทุกคน 

2. ใหทุกคน(ยกเวนนายหมู หมูแรก และรองนายหมูหมูสุดทาย) ยกมือ เทาสะโพก เพ่ือ
จัดระยะหางระหวางกันและสะบัดหนาไปทางขวา (แลขวา) 

3. เม่ือผูกํากับลูกเสือตรวจแลว สั่งวา “น่ิง” ใหทุกคนลดแขนลง พรอมกับสะบัดหนามาอยู
ในทาตรงและนิ่ง 

-แถวรูปวงกลม 
 เม่ือไดยินคําสั่งวา “แถววงกลม...มาหาขาพเจา”  
 หรือผูกํากับลูกเสืออาจเรียกแถวดวยสัญญาณ โดยเปลง
เสียงวา “แพ็ค” กอนแลวแบมือทั้งสองขางเหยียดแขนลง
ขางลาง   
คว่ําฝามือเขาหาตัว โบกมือผานลําตัวประสานกันทาง 
ดานหนาจรดดานหลังไปมาชาๆเปนรูปวงกลมประมาณ 
2 – 3  คร้ัง 
 ใหลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ใหหมูแรกยืนทางซายมือของผูกํากับลูกเสือโดยใหนายหมูหรือหัวหนาหมูของหมูแรก
ยืนแนว เดียวกับผูกํากับลูกเสือ ใหหมูอ่ืนคนอ่ืนเขาแถวตอไปเรื่อยๆ ไปทางซายของหมูแรก
ตามลําดับ ใหคนสุดทายของหมูสุดทายอยูจรดกับนายหมูหรือหัวหนาหมูของหมูแรก จัดแถวใหผูกํากับ
ลูกเสือเปนศูนยกลางของวงกลม 

2. ใหทุกคนยกมือซายเทาสะโพก เพ่ือจัดระยะระหวางกัน และใหทุกคนสะบัดหนาไป
ทางขวา (แลขวา) 

3. เม่ือผูกํากับลูกเสือตรวจการจัดแถวเรียบรอย แลวสั่งวา “น่ิง” ใหทุกคนลดแขนลง พรอม
กับสะบัดหนามาอยูในทาตรงและนิ่ง 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 ลูกหมีเรียนรู 

ลูกหมีเขามาในเมืองเห็นหลายส่ิงหลายอยางไมมีที่บานจึงอยากรูวาสิ่งนั้นสิ่งน้ีมีไวทําไมเชน
ทางมาลายมีไวทําไมสะพานลอยมีไวทําไมแมจึงบอกลูกหมีวาทางมาลายมีไวใชในการเดินขามถนน
การขามถนนตองมองซายมองขวาใหดีถาไมระวังอาจเกิดอุบัติเหตุไดและลูกหมีตองเขาแถวเพื่อไมให
เดินชนกันสวนสะพานลอยปลอดภัยกวาทางมาลายลูกหมีไดเห็นขั้นรางรถไฟที่กีดขวางอยูตรงกลาง
ถนนก็ถามแมแมก็บอกวาเปนสัญญาณเตือนใหรถหยุดชวยใหปลอดภัยแมหมีปลูกฝงใหลูกหมีเปน
คนดีมีวินัย 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การมีวินัยตองสรางตั้งแตวัยเด็ก 

 
 นครไรวินัย 

เด็กชายแผนเปนเด็กที่ไมมีระเบียบวินัยเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน แผนขามถนนไมระวังจึงถูก
รถชนจนหมดสติไปเม่ือตื่นขึ้นมาก็พบวาตนเองมาอยูที่นครไรวินัยที่น่ีผูคนไมมีระเบียบวินัยจนแผน
ทนไมไดและวันหน่ึงแผนไปโรงเรียนกับเพ่ือนชื่อหูกางรูจักที่นครไรวินัยโดยขับยานอวกาศไปแตหู
กางขับอยางนาหวาดเสียวจนไปชนกับยานอีกลําหน่ึง ทําใหแผนสลบไปเม่ือตื่นขึ้นมาแผนก็พบวา
ตนเองอยูที่โลกและไมอยากเปนคนไรวินัยอีกแลว 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การขาดวินัยทําใหเกิดอุบัติเหต ุ
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารอง  ช้ันประถมศึกษาปที่   1 
หนวยที่ 1  เตรียมลูกเสือสํารอง      
แผนการจดักิจกรรมที่  7 การทําความเคารพเปนรายบุคคลและการจบัมือซาย      เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู: 

1.1 ลูกเสือแสดงความเคารพเปนรายบุคคลได 
1.2 ลูกเสือเลาประวตัิการจับมือซายได 
1.3 ลูกเสือแสดงวิธีการจับมือแบบลูกเสือได 

2.   เน้ือหา 
2.1 การทําความเคารพเปนรายบุคคล 
2.2 ประวัติการจับมือซาย และวธิีการจับมือแบบลูกเสือ 

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

4.   กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

   1) ผูกํากับลูกเสืออธิบายและสาธติการทําความเคารพแบบลูกเสือสํารองเปนรายบุคคลให
ลูกเสือสํารองฝกทําความเคารพเปนรายบคุคลทั้งแบบสวมหมวกและไมสวมหมวก 

   2) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเก่ียวกับการแสดงความเปนมิตรตอกัน โดยการจับมือ 
   3) ผูกํากับลูกเสือเลาประวัตกิารจับมือซายใหลูกเสือฟง 
   4) ผูกํากับลูกเสือสาธติ การจับมือซาย พรอมแสดงความเคารพเปนรายบุคคล แลวให

ลูกเสือปฏิบตัติาม 
   5) ใหลูกเสอืสํารองฝกการทําความเคารพเปนรายบคุคลและการจับมือซาย 
4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธงเลิก) 

5.   การประเมินผล 
5.1 สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมในหมู 
5.2 สอบถามความเขาใจในความเปนมาหรือประวัติการจับมือซาย 
5.3 ตรวจสอบความถูกตองของลูกเสือสํารองที่แสดงวิธีทาํความเคารพเปนรายบุคคลและวธิ ี

จับมือแบบลูกเสือพรอมทั้งทําความเคารพเปนรายบุคคล 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 

เพลง 
 ลูกเสือจับมือ 

      ลูกเสือเขาไมจับมือขวา ยื่นซายมาจับมือกันม่ัน 
 มือขวาใชเคารพกัน (ซํ้า)           ยื่นซายออกมาพลันจับมือจับมือ 
               จับมือน้ันหมายถึงมิตรเหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ 
 ยิ้มดวยเวลาจับมือ  (ซํ้า)          เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน 

 
เกม 

จับมือซาย 
วิธีเลน 
1. ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือจับมือเพ่ือนเพียงมือเดียว มือใดก็ไดที่ถนัดใหครบ 10 คนใน

เวลาจํากัด และพูดทักเพ่ือนวา “สวัสดีครับหรือสวัสดีคะ” แลวน่ังลง 
2. ผูกํากับลูกเสืออธิบายใหลูกเสือเขาใจวาจะใหลูกเสือวิ่งจับมือซายเพ่ือนมากที่สุด  โดยผู

กํากับลูกเสือใชสัญญาณนกหวีดเพ่ือเริ่มและหยุดในแตละรอบ วาใครจับมือเพ่ือนไดมาก
ที่สุด เปนผูชนะ 

 

ใบความรู 
 

 การทําความเคารพเปนรายบุคคลและการจับมือซาย 

การทําความเคารพ 
 การทําความเคารพเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความเปนผูมีมารยาท สุภาพเรียบรอย การทํา
ความเคารพของลูกเสือสํารองแบงออกเปน 2 อยางคือ การทําความเคารพเปนรายบุคคล
(วันทยหัตถ) และการทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล) 
การทําความเคารพเปนรายบุคคล 

1. เปนรหัสระหวางลูกเสือสํารองกับผูกํากับลูกเสือและบุคคลท่ัวไป และไดยึดเปนแนว
ปฏิบัตใินวงการลูกเสือสํารองทั่วโลก 

2. น้ิวสองนิ้วเม่ือแสดงความเคารพหมายถึงหูสองหูของหมาปา เพราะลูกเสือสํารองมีฉายา
วา  ลูกหมาปา 

3. น้ิวสองนิ้ว เปนเคร่ืองหมายรําลึกถึงกฎของลูกเสือสํารอง 2 ขอ คือ 
ขอ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลกูเสือรุนพ่ี 
ขอ 2 ลูกเสือสํารองไมทําตามใจตนเอง 
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วิธีปฏิบัต ิ
ลูกเสือสํารองจะสวมหมวกหรือไมก็ตาม เวลาทําวันทยหัตถใหทํา 2 น้ิว คือ ยกมือขวาขึ้นแยกน้ิวชี้
กับน้ิวกลางออกเหยียดตรง เก็บน้ิวนางและน้ิวกอย โดยใชน้ิวหัวแมมือกดไวในฝามือ เอาน้ิวชี้แตะ
กระบังหมวก(ถาไมสวมหมวกใหแตะที่หางคิ้วขวา)เสร็จแลวลดมือลงโดยเร็ว 
ลูกเสือสํารองตองทําความเคารพใหถูกตองตามโอกาส  ดังน้ี 
1.  ขณะที่มีการเชิญธงขึ้น  เชิญธงลง  หรือเชิญธงผาน  ไดแก ธงชาต ิ ธงลูกเสือประจําจังหวัด  ธง
เฉลิมพล  ธงมหาราช  เปนตน 
2. ขณะที่มีการรองหรือบรรเลงเพลงชาต ิ เพลงสรรเสรญิพระบารมี  เพลงมหาฤกษ  เพลง
มหาชัย  และเพลงสรรเสริญเสือปา 
3.  ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานวุงศ  พระบรมฉายา
ลักษณ  หรือพระบรมรูปในพิธีตางๆ 
4.  ตอเพ่ือนลกูเสือ  เม่ือพบกันครั้งแรกในวันหนึ่งๆ 
5.  ตอบุคคลที่ควรเคารพ  เชน  นายกรัฐมนตรี  ผูวาราชการ  ครู  อาจารย  และผูใหญทั่วไป 
 
การจับมือซาย 
  การจับมือกัน เปนการทักทายอยางหนึ่งของคนทั่วไปซึ่งจะจับมือทักทายดวยมือขวา  
แตวิธีการจับมือของลูกเสือจะแตกตางจากคนทั่วไป  การจับมือของลูกเสือหรือเนตรนารีน้ันจะจับมือ
ดวยมือซาย 
 วิธีการจับมือ ใหลูกเสือสํารองเนตรนารีสํารองยื่นมือซายออกมาจับมือซายของอีกฝาย
หน่ึง  พรอมแสดงกิริยายิ้มแยมแจมใส 
ประวตัิการจบัมือซายของลูกเสือ 

 สมัยกอนประเทศอังกฤษไดสงทหารไปประจําอยูในทวีปแอฟริกา ไดทําสงครามกับคน
พ้ืนเมืองเผาตาง ๆ หลายคร้ัง  ในการทําสงครามกับเผาซูลู ซ่ึงมี ดินิส ซูลู เปนหัวหนาเผาที่กลาหาญ
มาก ทหารอังกฤษตองแพสงครามกับเผาซูลูหลายคร้ังและไมสามารถจับหัวหนาเผาได 

 บี – พี ซ่ึงเปนหัวหนาทหารอังกฤษ เห็นวาไมสามารถที่จะสูรบใหไดชัยชนะ     จึงขอพบ
กับดินิส  ซูลู  และตกลงสงบศึกกัน  บี – พี  จึงกลาวกับคนเผาซูลูตอหนาทหารทั้งหลายวา “นับแตน้ี
ตอไปทหารซูลูกับทหารอังกฤษ  เผาซูลูและอังกฤษจะเลิกรบกัน  มาเปนมิตรกันเถอะ”  กลาวจบ  บี 
– พี  ไดยื่นมือขวาใหหัวหนาเผาซูลูจับ  เพ่ือแสดงความเปนมิตรเชนที่เคยปฏิบัติมา แตดินิส  ซูลู  
หัวหนาเผาไมยอมจับมือขวา กลับยื่นมือซายออกมาแทนแลวกลาวกับ บี – พี วา “มือขวาเปนมือที่
สกปรก  เปนมือที่ชั่วราย  จับอาวุธฆาคนมามาก  ไมควรใชจับกันแสดงความเปนมิตร  ควร
จับมือแสดงความเปนมิตรดวยมือซาย  ซึ่งเปนมือที่สะอาด”  บี.พี.  เห็นดวย  จึงยื่นมือซาย
ออกไปสัมผัสกับดินิส  ซูลู 
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 เม่ือดินิส  ซูลู  เห็นวา บี. พี. จับมือกับตนดวยมือซายแสดงความเปนมิตรก็พอใจจึงมอบ
พวงมาลัยกระดูกให ซ่ึงประกอบดวยกระดูกประมาณ 54 ชิ้น (หนังสือบางเลมบอกวามากกวา 100 ชิ้น) 

 ตั้งแตน้ันเปนตนมา  บี.พี. ไดกําหนดใหลูกเสือทุกคนทักทายกันดวยการจับมือซาย เพ่ือ
แสดงความเปนมิตรและถือวาเปนพวกเดียวกัน 

 หนังสือบางเลมกลาววา  การที่หัวหนาเผาซูลูจับมือกันดวยมือซาย  เปนเพราะ 
1.  เพ่ือเปนการไมประมาท  เพราะมือขวาถืออาวุธอยูหากจับมือดวยมือขวาก็ตองวางอาวุธ  

อาจเกิดอันตราย  หรือปองกันตนเองไมทัน  หากอีกฝายจะทําราย 
2.  เพ่ือความรอบคอบ ระวังเตรียมตัวอยูตลอดเวลา ซ่ึงเปนคุณสมบัติอยางหน่ึงของลูกเสือ 

จึงจับมือดวยมือซาย 
   

 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
 อ่ึงอางและววั 

 
 ลูกอ่ึงอางตัวหน่ึงเพ่ิงเคยเห็นวัวเปนคร้ังแรกจึงกลับมาบอกพอวา "ฉันไปเจอสัตวประหลาด
นากลัวเขาตัวหน่ึง รางมันสูงใหญอยางกับภูเขามีเขาบนหัว หางยาว และกีบเทาของมันแยกออกเปน
สองกีบ" 
 พออ่ึงอางตอบวา "น่ันเขาเรียกวาวัวแลวตัวมันก็ไมไดโตมากมายขนาดนั้น สูงกวาพอแคนิด
เดียวพอสามารถทําตัวเองใหใหญกวาน้ีไดสบายๆ เลย ดูสิลูก” 
 พออ่ึงอางจึงพองตัวของมันใหใหญขึ้น ใหญขึ้น เม่ือถามลูกวา"ใหญเทาน้ีใชใหม?" ลูกก็จะ
ตอบวา"โอโห ใหญกวาน้ีเยอะเลยพอ"ทุกคร้ัง ดังน้ันพออ่ึงอางจึงสูดหายใจเขาลึกๆ และพองตัวมาก
ขึ้นและมากขึ้นตัวของมันบวมเปงขึ้นมาเรื่อยๆ แลวมันก็พูดวา "พอแนใจวาเจาวัวนะ มันไมใหญเทา
... "พูดยังไมทันจบ ในวินาทีนั้นเองตัวพออ่ึงอางก็ระเบิดออก 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การหลอกตัวเองยอมนําไปสูการทําลายตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสอืสํารอง   ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 1  เตรียมลูกเสือสํารอง    
แผนการจัดกิจกรรมที่  8  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง            เวลา   1    ชั่วโมง 
 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

ลูกเสือวิเคราะหและปฏิบตัติาม การกระทําที่เปนการปฏิบัตติามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน
ของลูกเสือสํารอง 
2.  เน้ือหา   
 คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสาํรอง 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรูและแผนภมิู เรื่อง คําปฏิญาณ  กฎและคติพจนลูกเสือสํารอง 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) ลูกเสือรองเพลงตะลงุลูกเสือสํารองแลวแปลความหมายของเพลง 
“ลูกเสือสํารอง  ตองทาํหนาที่   จงรักภักดีตอชาตศิาสนา  ทั้งองคกษตัริย  รักยิ่งชวีา  เราตอง

รักษา  หนาทีข่องตน  ยดึม่ันในกฎ(ช้ํา)  เพ่ือความรุงโรจน (ซํ้า)  บําเพ็ญประโยชน (ซํ้า) ทาํตามรุนพ่ี  
(ซํ้า) ไมตามใจตน (ซํ้า)  ลกูเสือทุกคน  ทาํดีที่สุด (ซํ้า)” 

     2) ลูกเสือรวมกันวิเคราะหวา เพลงนีบ้อกวาใหลูกเสือสํารองทําหนาที่อยางไรบาง? 
1) จงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 
2) ยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
3) ทําตามลูกเสือรุนพ่ี  ไมทําตามใจตนเอง 
4) คติพจนของลูกเสือสํารอง “ทําดีที่สุด” 

     3) ผูกํากับลูกเสืออธบิายความหมายของคําปฏิญาณ กฏ และคติพจน ลูกเสือสํารอง และ
ชี้แจงใหลูกเสอืทราบวา ผูที่เปนลูกเสือสํารองจะไดประดับดาวดวงที่ 1 เม่ือไดปฏิบัตติามคําปฏิญาณ 
กฎ และคติพจนของลูกเสือสํารอง 

     4) ผูกํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยใหลูกเสือประเมินตนเอง 
(1)ลูกเสือ ทําอะไรบางที่แสดงวามีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  (ตอชาติ  =  รองเพลงชาติ  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ไปรวมงานประเพณี 
  ตอศาสนา =  สวดมนต  ไหวพระ  ไปทําบุญ 
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  ตอพระมหากษัตริย  =  เคารพภาพพระบรมฉายาสาทศิลักษณ  ติดไวที่เหมาะสม 
                      -  ถวายราชสดุดี  ไปรวมพิธสีวนสนาม 
           -  ไปรวมงานที่ถวายความจงรักภักดีที่โรงเรียนจัดขึ้น) 
  (2) ลูกเสือผูใดไดรวมปฏิบตัิความจงรักภักดีบาง ยกมือขึ้นปฏิบัตทิี่ไหน  อยางไร 
เลาสูกันฟง 
  (3) ลูกเสือคนไหนบางที่ทําตามลูกเสือรุนพ่ี (นายหมู) หรือเชื่อฟงนายหมู เชื่อฟงผู
กํากับลูกเสอื เชื่อฟงพอแม ลูกเสือที่ไมทําตามคําส่ังนายหมู เพราะอะไรผูกํากับลูกเสือสรุปถึงคําสั่งที่
ถูกตอง และไมถูกตองใหลกูเสือฉุกใจคิด 

   (4) ลูกเสือคนไหนบางระงับอารมณตนเองได  ไมทําส่ิงที่ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน คือไม
ทําตามใจตนเอง 

   5) ผูกํากับลูกเสือชื่นชมการทําดีที่สุดตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
   6) ลูกเสือรองเพลงเพ่ือการจดจําคาํปฏิญาณ กฎ และคติพจนลูกเสือสํารอง 
4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมหมูและการตอบคําถามชวนคิด 

5.2 สังเกตความเขาใจและความสามารถในการบอกการกระทําที่แสดงถึงการปฏิบัตติามคํา
ปฏิญาณและกฎลูกเสือสํารอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
 
เพลง 

 ตะลงุลูกเสอืสํารอง 

  ลูกเสือสํารอง   ตองทําหนาที่  จงรักภักดีตอชาตศิาสนา 
  ทั้งองคกษัตรยิ  รักยิ่งชีวา   เราตองรักษาหนาที่ของตน 
  ยึดม่ันในกฎ  (ซํ้า)    เพ่ือความรุงโรจน  (ซํ้า)  บําเพ็ญประโยชน  (ซํ้า) 
  แกเหลาปวงชน  (ซํ้า) 
  ทําตามรุนพ่ี  (ซํ้า)   ไมตามใจตน  (ซํ้า)  ลูกเสือทุกคน  ทําดีที่สุด  (ซํ้า) 
 

กฎลูกเสือสํารอง 

  ไหน  ไหน  ไหนเธอวาเปนลูกเสือ 
  ฉันยังไมเชื่อ  เธอคือลูกเสือสํารอง 
  ฉันจํากฎได  ไหนทองใหฉันฟงลอง 
  บอกพ่ีไดไหมนอง  สํารองกฎวาอยางไร 
  ลูกเสือสํารอง  ทําตามลูกเสือรุนพ่ี 
  ลูกเสือสํารอง  ไมทําตามใจตนเอง 
 

กฎลูกเสือสํารอง 
   กฎ  กฎ  กฎ  คือขอกําหนดใหเรากระทํา 
  ลูกเสือสํารองตองทํา  ขอ  1  ทําตามลูกเสือรุนพ่ี 
  ขอ  2  ลูกเสือที่ดี  ตองไมทําตามใจตนเอง 

(หมายเหตุ: เนตรนารีสํารองรอง เปลี่ยนคําวา  “ลูกเสือ”   เปน   “เนตรนาร”ี) 
 

 คําปฏิญาณลูกเสือสํารอง 

   ขาจะจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา   พระมหากษัตริย 
  จะปฏิบัตยิึดม่ันในกฎ  และบําเพ็ญประโยชน  ตอผูอ่ืนทุกวัน 
  น่ีคือคําปฏิญาณ   ของลูกเสือสํารอง 
 
(หมายเหตุ: เนตรนารีสํารอง เปลี่ยนคําวา “ขา” เปน “ขาพเจา”“ลูกเสือสํารอง” เปน “เนตรนารี
สํารอง”) 
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ใบความรู 
   คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสอืสํารอง 

   คําปฏิญาณของลูกเสอืสํารอง 
คําปฏิญาณ  คือ  การใหคําม่ันสัญญาวาจะประพฤติปฏบิัตติามสิ่งที่พูดดวยความเตม็ใจ  ซ่ึงคํา
ปฏิญาณของลูกเสือสํารอง  มี  2  ขอ  ดังน้ี 
ขอ  1  ขาจะจงรักภัคดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย 
ขอ  2  ขาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนทุกวัน 
    - เนตรนารี  ตองเปลี่ยนจากคําวา  "ขา"  เปน  "ขาพเจา" 
ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณได  ดังน้ี 
1.  มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
2.  ปฏิบตัิตามคําสอนของศาสนา 
3.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน 
4.  รูจักรัก  หวงแหน  และปองกันชาต ิ
5.  บําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
6.  ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
7.  ไมทําลายสาธารณสมบตั ิ

    กฎของลูกเสือสํารอง 
กฎ  คือ  หลักเกณฑที่ลูกเสือสํารองตองยึดเปนหลักปฏิบัติอยูเสมอ  ซ่ึงมีอยู  2  ขอ  ดังน้ี 
ขอ  1  ลูกเสอืสํารองทําตามลูกเสือรุนพ่ี 
ขอ  2  ลูกเสอืสํารองไมทําตามใจตนเอง 
ลูกเสือ  สามารถปฏิบตัิตนตามกฎได  ดังน้ี     
1.  เคารพเชื่อฟงผูกํากับลูกเสือ  ตลอดจนผูใหญที่นับถือ 
2.  เปนผูตามที่ดี  รูจักบังคับใจตนเอง  มีระเบียบวินัย 

    คติพจนของลูกเสือสํารอง 
คติพจน  คือ  คําพูด  หรือขอความที่เปนคติสอนใจใหยึดถือปฏิบตั ิ เพ่ือประโยชนของตนเองและ
สวนรวม  ซ่ึงมีอยูวา  ทําดีที่สุด 
ลูกเสือ  สามารถปฏิบตัิตนตามคําคติพจนได  ดังน้ี 
1.  เตรียมพรอมที่จะใหความรวมมือชวยเหลือผูอ่ืน 
2.  ทําแตสิ่งทีดี่เปนประโยชน  แมจะเปนเพียงสิ่งเล็กนอย  ถาทําอยางสมํ่าเสมอ  ก็ถือไดวา  เปน
การปฏิบัตตามคติพจนแลว 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

     สุนัขจิ้งจอกกับแพะ 

 สุนัขจ้ิงจอกกับแพะเปนเพ่ือนกันพวกมันมักจะถกเถียงกันอยูเรื่อยๆวาใครจะฉลาดกวากันวัน
หน่ึงขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปด่ืมนํ้าในบอที่ชาวบานชวยกันสรางขึ้นมาเพื่อเก็บนํ้า แต
เพราะหิวไมไดทันสังเกตวาบอนํ้านั้นลึกมากพอกินน้ําในบอจนอิ่มแลว ตางก็พยายามหาทางขึ้น
จากบอแตก็จนปญญา 
 สุนัขจ้ิงจอกที่ฉลาดและเจาเลหกวาจึงออกอุบายใหแพะยืนเอาขาหนาทั้งสองเกาะกําแพงบอไว
แลวยืดตัวใหเต็มที่เพ่ือผลัดกันปนขึ้นไป สุนัขจ้ิงจอกใชโอกาสน้ันเหยียบตัวแพะและกระโดดขึ้นไป
กอน แลวมันจึงหันมาพูดเยาะเยยแพะวา “ถาเจาฉลาดอยางที่เจาวา เจาก็หาทางปนขึ้นมาจากบอเอา
เองเถิดขาไปกอนละ”  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาผูที่มีปฏิภาณ ไหวพริบ และความฉลาดอยูในตัวยอมเอาตัวรอดไดเสมอ 

 
ที่มา  นิทานอีสป เลม 1.กรุงเทพฯ:ทิพยวสิุทธิ์.2543,หนา29.  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 2 อนามัย        
แผนการจัดกิจกรรมที่  9 รูทันปองกันโรค    เวลา   2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู:  

 1.1 ลูกเสือรูจักโรคติดตอซ่ึงเปนโรคใกลตัวที่เกิดขึ้นไดกับทุกคนและวิธปีองกัน 
    1.2 ลูกเสอืรูจักวิธีรักษาฟน มือ เทา เล็บเสื้อผา และของใชสวนตวัใหสะอาดอยูเสมอ 
 1.3 ลูกเสือรูวธิีหายใจอยางถูกวิธ ี

2.  เน้ือหา:  
 2.1 โรคติดตอที่เปนโรคใกลตัว และวธิีการปองกัน  
    2.2 วิธีรักษาฟน มือ เทา เล็บ เสื้อผา และของใชสวนตวัใหสะอาดอยูเสมอ 
 2.3 วิธีหายใจอยางถูกวิธ ี

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณปองกันโรค เชน ผาปดปากจมูก ถุงมือยาง ความรู 
 3.3 ใบความรู  
 1) เรื่อง โรคติดตอที่เปนโรคใกลตัว  
 2) เรื่อง สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 
 3) เรื่อง การหายใจอยางถูกวิธ ี
          3.4 เร่ืองที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ผูกํากับลกูเสือชวนคิดชวนคุยและสรางความตระหนัก 
     - ลูกเสือเคยปวยเปนโรคติดตออะไรบาง 
     - คิดวาโรคเหลาน้ันสามารถปองกันไดอยางไร 

  (2) ผูกํากับลกูเสือจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบงลูกเสือออกเปน 3 
กลุม  
  ฐานที่ 1 โรคไขหวัดใหญ  
  ฐานที่ 2 โรคอุจจาระรวง  
  ฐานที่ 3 โรคตาแดง 

  (3) รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืสุมถามลูกเสือวาไดความรูอะไรบางในแตละฐาน  
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    (4) ผูกํากับลูกเสือชวยเพิ่มเติมใหสมบูรณและสรุป  
 ( ไมอยูในที่แออัดอากาศไมถายเท, หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูปวย ถาเลี่ยงไมได 
ตองใชผาปดปาก ปดจมูกปองกัน, ลางมือ ใชชอนกลาง รับประทานอาหารสุก  ไมมีแมลงวัน
ตอม, หากตัวเราเปนผูปวยตองปองกันการแพรเชื้อโดยใชผาปดปากจมูก)  

  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
  5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
  2) เพลงหรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 (1) ผูกํากับลกูเสือชวนคดิชวนคุยและสรางความตระหนัก 
- ลูกเสือคิดวาการรักษาฟน มือ เทา เล็บ เสือ้ผา และของใชสวนตวัใหสะอาด มี

ความสําคัญอยางไร 
- มีใครรูจักวิธีหายใจอยางถูกวิธบีาง 

 (2) ผูกํากับลกูเสือจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบงลูกเสือออกเปน 3 กลุม  
  ฐานที่ 1 การดูแลรักษาฟน  
  ฐานที่ 2 การรักษามือ เทา เล็บ เสื้อผา และของใชสวนตัวใหสะอาด  
  ฐานที่ 3 การหายใจอยางถกูวิธ ี

  (3) รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืสุมถามลูกเสือวาไดความรูอะไรบางในแตละฐาน  
  (4) ผูกํากับลกูเสือชวยเพ่ิมเติมใหสมบูรณและสรุป       

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

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการตอบคําถามของลูกเสือวา  มีความเขาใจถูกตองเพียงใด  และคําตอบทีไ่ดเกิดจาก
การคิดบนพ้ืนฐานขอมูลและความรูที่เปนจริง 
 
6.  องคประกอบทักษะสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะห และเกดิความตระหนักรูถึงความสําคัญของการรักษาความสะอาด    
การดูแลสุขภาพและการปองกันโรค 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
 

เพลง 
กายบริหาร 

  กํามือขึ้นแลวหมุน  หมุน     ชูมือขึ้นแลวโบกไปมา  )ซํ้า(  
  กางแขนขึ้นและลง                   พับแขนมือแตะไหล 
  กางแขนขึ้นและลง                   ชูมือตรงหมุนไปรอบตวั 
      
       

ออกกําลัง 
 
  ออกกําลัง ดวยการรองรําทําเพลง ใหคร้ืนเครง เสียงเพลงบรรเลงจบัใจ 
 รํารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย แลวเราเพลินใจ ดวยการรองรําทําเพลง 
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ใบความรู 
 
    โรคติดตอทีเ่ปนโรคใกลตวั 

โรคไขหวัดใหญ 
ไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้น

เปนประจําทุกปสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในประเทศ
ไทยมักมีการระบาดในชวงกลางป  

 เชื้อไขหวัดใหญอยูในน้ํามูกเสมหะของผูปวย ติดตอโดย
การไอจามรดกัน หรือติดตอผานมือที่เปอนนํ้ามูกหรือเสมหะ
ของผูปวยจากแหลงตาง ๆ  เชน ผาเช็ดหนา แกวนํ้า ราวบันได ลูกบิดประตูแลวใชมือมาสัมผัส
บริเวณใบหนาเชื้อจึงเขาสูจมูกและปาก  
 หลังรับเชื้อประมาณ 1-3 วันจะมีไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะปวดเม่ือยกลามเน้ือ เจ็บคอ 
นํ้ามูกไหลไอแหงๆ คลายไขหวัดธรรมดาแตอาการรุนแรงกวา และอาจมีโรคแทรกซอน เชน 
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบซ่ึงอาจทําใหเสียชีวิตไดในผูสูงอายุและเด็กเล็กๆ 
 โดยทั่วไปอาการมักดีขึ้นใน 3-5 วันหลังเริ่มมีอาการปวย และหายเปนปกติใน 7-10 วัน    
เชื้อไขหวัดใหญ 2009 เปนเชื้อชนิดสายพันธุ เอ จัดไดวาเปน “โรคติดตออุบัติใหม” เพราะเขาเง่ือนไข
ที่วาเปนโรคติดตอที่เกิดจากเช้ือตัวใหมอันเนื่องมาจากการกลายพันธุของไวรัสจนเกิดเปนไวรัสสาย
พันธุใหมที่มีสารพันธุกรรมผสมกันของเชื้อไขหวัดใหญของหมู นก และคน จึงทําใหมีการระบาด
อยางรวดเร็วเพราะคนสวนใหญยังไมมีภูมิคุมกัน 

การปองกัน 
 1. รักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอโดยการออกกําลังกายเปนประจํา พักผอนใหเพียงพอ 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน โดยเฉพาะผัก และผลไมเพ่ือใหรางกายไดรับสารอาหารและวิตามิน
เพียงพอและสรางภูมิตานทานโรคไดดี 
          2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดหรือใชของใชสวนตัวรวมกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูมีอาการไขหวัด 
 3. รักษารางกายใหอบอุนในชวงอากาศหนาวเย็น 
 4. หากมีอาการปวยเปนไขหวัดหรือไขหวัดใหญควรระมัดระวังไมแพรเชื้อใหผูอ่ืน โดยการ
ปดปากและจมูกดวยผาเชด็หนาขณะไอ จามและหม่ันลางมือบอยๆ 
 5.ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญทุกป  โดยเฉพาะเด็ก และผูสูงอายุซ่ึงมีแนวโนมเกิดโรคแทรก
ซอนไดงาย 

 
โรคทองรวง 
ทองรวง คือ การถายอุจจาระที่มีจํานวนมากกวาปกตติั้งแต 3 คร้ังขึ้นไปใน 1 วัน หรือถาย

เปนน้ําจํานวนมาก หรือเปนมูกเลือด แมเพียง 1 คร้ังตอวัน 
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สาเหตุของโรค  แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
1. ทองรวงจากการติดเชื้อทั้งจากเชื้อไวรัสและเช้ือแบคทีเรียมีอาการและลักษณะอุจจาระที่

แตกตางกันไดแก อหิวาตกโรค จะมีอุจจาระคลายนํ้าซาวขาว ผูปวยจะอาเจียนออนเพลีย และมี
อาการซึม สวนทองรวงจากเชื้อบิดมักจะมีอุจจาระเปนมูกเลือดรวมกับ อาการอาเจียน ไขสูงและ
ออนเพลีย 

2. ทองรวงชนิดไมมีการติดเชื้อที่พบบอยเกิดจากการขาดนํ้ายอยแลคเตส ที่ทําการยอย
นํ้าตาลในนมจากการศึกษาพบวา 80-90 เปอรเซ็นตของคนไทยขาดน้ํายอยตัวน้ี อาการมักเกิด
ภายหลังจากการด่ืมนมประมาณ 1 -2 ชั่วโมง คือจะรูสึกโครกครากในทอง ปวดทองแบบปวดบิดๆ
และมีอาการทองรวงเปนนํ้า 1-2 คร้ังแลวจึงคอยหายไป 

การปองกัน 
1.  ลางมือใหสะอาดดวยสบูบอยๆโดยเฉพาะกอนรับประทานอาหารและหลังจากเขาหองน้ํา 
2.  ลางผักผลไมใหสะอาดโดยลางผานน้ําหลายๆคร้ัง หรือแชในน้ําเกลือ หรือแชในน้ําละลาย

ดางทับทิมหรือนํ้าผสมเบกกิ้งโซดา 
3. ลางภาชนะใหสะอาดทุกคร้ัง เชนเขียง มีด ชอน สอม ถวย จาน แกวนํ้าและควรใชชอน

กลางทุกคร้ังในการรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน 
4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆและผานการปรุงที่ถูกตองปลอดภัยถาจําเปนตอง

นํามารับประทานอีก ควรทําใหรอนจนเดือดปุด ๆจึงจะปลอดภัย  
5. ควรตมนํ้าใหสุกทุกคร้ังกอนนํามาด่ืมโดยเฉพาะน้ําที่กดจากตูกดทั่วไปเพราะอาจจะมีการ

ปนเปอนเชื้อโรคได 

การรักษาและดูแลผูปวยโรคทองรวง 
1. ด่ืมสารละลายน้ําตาลเกลือแรโออารเอส  สูตรขององคการเภสัชกรรมหรือองคการอนามัย

โลกใหจิบทีละนอยแตบอยคร้ังในปริมาณที่เทากับปริมาณอุจจาระที่ถายออกมาในแตละคร้ังเพ่ือ
ปองกันการขาดน้ําและเกลือแร สารละลายน้ําตาลเกลือแรน้ีสามารถทําเองไดโดยผสม นํ้าตาลทราย 2 
ชอนโตะเกลือปนครึ่งชอนชา นํ้าตมสุกที่เย็นแลว 750 ซี ซี คนใหละลายและเขากันดี ใชภายใน 24 
ชั่วโมง 
 2. หากมีอาการผิดปกติควรรีบนําสงโรงพยาบาล เชน ถายหรืออาเจียนไมหยุด หิวนํ้า
ตลอดเวลาหรอืปสสาวะไมออกเน่ืองจากขาดน้ํามาก หนามืด ช็อกหรือหมดสติ มีไข ปวดทองรุนแรง
หรือเวลาถายจะรูสึกปวดเบงตลอดเวลาเนื่องจากเปนอาการของบิด 
 3. ขับถายในสุขภัณฑที่ถูกสุขลักษณะลางมือใหสะอาดเสมอทุกคร้ังหลังจากการขับถายดวย
นํ้าและสบูเน่ืองจากอหิวาตกโรคเปนโรคที่ติดตอไดงายและแพรระบาดไดอีกดวย 
 4. กําจัดอาเจียนของผูปวยโดยเทท้ิงลงโถสวม ราดนํ้าใหสะอาด แลวราดตามดวยน้ํายาฆา
เชื้อโรค เชนนํ้ายาลางหองน้ําหรือนํ้ายาซักผาขาวก็ได 
 5. สิ่งของเครื่องใชของผูปวยรักษาใหสะอาดเสมอ ซ่ึงรวมถึงเสื้อผา ผาปูที่นอนปลอกหมอน 
ผาเช็ดตวั ทําการซักใหสะอาดและนําออกตากแดดเพ่ือฆาเชื้อโรคดวย 
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 6. ผูดูแลใกลชิดผูปวยควรหม่ันลางมือ ฟอกสบูใหสะอาดอยูเสมอเพ่ือเปนการปองกันเชื้อ
ปนเปอนจากมือสูอาหารและเกิดการติดโรคได 
 7. ไมควรซ้ือยารับประทานเองโดยเฉพาะยาฆาเชื้อและยาหยุดถาย เพราะอาจเกิดอันตรายจาก
ยาได 
 

โรคตาแดง  
 โรคตาแดง เปนการอักเสบของเยื่อบุตา 
มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสแบงออกไดเปน 3 
ชนิดคือ  ชนิดตาอักเสบไมมาก ชนิดตาอักเสบ
รุนแรง  และชนิดที่มีคออักเสบรวมดวย  พบได
ในคนทุก เพศ  ทุกวั ย มัก เ กิด ในโรง เ รี ยน 
โรงพยาบาล ที่ทํางาน สถานเลี้ยงเด็กซึ่งเปน
สถานที่ที่มีผูคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก มัก
ระบาดในชวงฤดูฝน  

การติดตอ 
           1.  การคลุกคลีหรือสัมผัสนํ้าตาของผูปวยที่ติดมากับน้ิวมือและแพรจากน้ิวมือมาติดที่ตาโดยตรง 
           2.  ใชเสื้อผาหรือสิ่งของรวมกับผูปวย 
           3.  ฝุนละอองหรือนํ้าสกปรกเขาตา 
           4.  แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา 
           5.  ไมรักษาความสะอาดของรางกาย โดยเฉพาะมือและใบหนา 
          โรคตาแดงไมติดตอทางการสบตา ทางอากาศ หรือรับประทานอาหารรวมกัน และอาการตา
แดงจะเกิดไดภายใน 1-2 วนัหลังไดรับเชือ้ มีอาการนาน 5 – 10 วัน ระยะการแพรเชื้อประมาณ 14 
วัน 

อาการ 
 ตาแดงเคืองตามาก ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆ เพราะมีเลือดออกที่เยื่อบุตาขาว นํ้าตาไหล    เจ็บ
ตาและมีขี้ตาออกมาก  ตอมนํ้าเหลืองหลังหูมักเจ็บและบวมมักเปนขางเดียวกอน แลวจึงติดตอมายัง
ตาอีกขางใน 1-2 วันถาไมระวังใหดีอาจเกิดแผลที่ตาดําได 

 

การรักษา 
 1. พบแพทยเพ่ือรับยาอยางถูกตอง รักษาตัวอยูทีบ่านอยางนอย 3 วันเพ่ือปองกันการติดตอ  

2. ไมควรใชผาเช็ดหนาเช็ดขี้ตาเพราะผาเช็ดหนาจะเก็บสะสมเชื้อไวและติดตอไปยังผูอ่ืนได 
          3.  ควรใสแวนกันแดดเพ่ือลดการระคายเคืองแสง 
          4.  ไมควรใชผาปดตาเพราะอาจทําใหเกิดการติดเชื้อมากขึ้น 
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         5.  งดใสคอนแทกเลนสจนกวาตาจะหายอักเสบ 
          6.  ควรพักผอนใหเต็มที่ และพักการใชสายตา 
          7.  รักษาความสะอาด และตองลางมือใหสะอาดทุกคร้ังที่จับบริเวณใบหนาและตาเนื่องจาก 
โรคตาแดง จะติดตอโดยการสัมผัสมากที่สุดการลางมือจะชวยตัดการแพรกระจายเชื้อไดอยางดี 

การปองกัน 
        1.  หม่ันลางมือ ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย สิ่งของเครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ 
          2.  ไมคลุกคลใีกลชิด หรือใชสิ่งของรวมกับผูปวย 
          3.  ถามีฝุนละออง หรือนํ้าสกปรกเขาตาควรลางตาดวยน้ําสะอาดทันที 
          4.  อยาปลอยใหแมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 
          5.  หม่ันทําความสะอาดของใชตางๆ เชนเสื้อผา ผาเช็ดตัว ผาปทูีน่อน ปลอกหมอน ให
สะอาดอยูเสมอ 
 
    สุขบัญญตัิแหงชาติ 10 ประการ 

1. การดูแลรักษารางกายและของใชสวนตวัใหสะอาด 

- อาบนํ้าทุกวันอยางนอยวันละ 2 ครั้งใชสบูฟอกทกุสวนของรางกายใหทั่วและมีการขัดถูขี้
ไคลตามบริเวณตางๆ และเช็ดตัวใหแหงดวยผาที่สะอาด 

- สระผมอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้งใชสบูหรือแชมพูสระผมจนสะอาด แลวเชด็ใหแหงดวย
ผาที่สะอาด และหม่ันหวีผมใหเรียบรอย 

- รักษาอนามัยของดวงตาอานหรือเขียนหนังสือระยะหางประมาณ 1 ฟุต โดยมีแสงเพียงพอ, 
ดูโทรทัศนในระยะหางอยางนอย 1 เมตรคร่ึงรับประทานอาหารที่มีสวนชวยบํารุงสายตา เชน ฟกทอง 
ผักบุง, ใสแวนกันแดดถาจะเปนตองมองในที่ที่มีแสงสวางมากเกินไป และตรวจสายตาอยางนอย ปละ 
1 คร้ัง 

- รักษาอนามัยของหูเช็ดใบหูและรูหูเทาที่น้ิวจะเขาไปได ระวังไมใหนํ้าเขาหูไมควรสั่งนํ้ามูก
แรงๆ หลีเลี่ยงการถูกกระทบกระแทกหูโดยแรงและหลกีเลี่ยงบริเวณที่มีแสงดังมากๆ 

- รักษาอนามัยของจมูกไมถอนขนจมูก ไมนําส่ิงแปลกปลอมเขาไปในจมูก การไปหรือจาม 
หรือการสั่งนํ้ามูกจะตองใชผาหรือกระดาษเช็ดหนาที่สะอาด 

- ตัดเลบ็มือเล็บเทาใหส้ันอยูเสมอ 

 การปลอยเลบ็ยาว หรือเล็บดํา จะเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคตามซอกเล็บ และไมควรกัดเลบ็ 
 ลางมือและเทาใหสะอาดอยูเสมอ และเม่ือรับประทานอาหารก็จะติดไปกับอาหารทําใหเกิด

โรคอุจจาระรวงกอนและหลังการรับประทานอาหารและหลังการใชสวมจะตองลางมือให
สะอาดดวย  

 สวมรองเทาทกุคร้ังเม่ือออกจากบาน รองเทาควรมีขนาดที่พอดีและรักษาความสะอาดอยู
เสมอ ถาใสถงุเทาดวยควรเปลี่ยนและซักทกุวัน 
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- ถายอุจจาระเปนเวลาทกุวันควรฝกใหเปนเวลาทุกวันในตอนเชาอยาใหทองผูกบอยๆ เพราะ
จะทําใหเกิดโรคริดสีดวงทวาร และเปนมะเร็งลําไสใหญได 

- ใสเสื้อผาที่สะอาดไมอับชื้นและใหความอบอุนเพียงพอเสื้อผาที่ใชแลวทั้งชัน้นอกและชั้นใน
จะตองมีการทําความสะอาดดวยสบูหรือผงซักฟอกทุกคร้ัง แลวนําไปผึ่งหรือตากแดดใหแหงไมใส
เสื้อผาซํ้าๆหรือซักไมสะอาด อับชื้น เพราะจะทําใหเกิดโรคผิวหนังได 

- ของใชสวนตัว อ่ืน ๆ นอกจากเส้ือผา และรองเทา แลว ของใชสวนตัวอ่ืน ๆ เชน ที่นอน 
กระเปานักรียน อุปกรณการเรียน ภาชนะใสอาหารและน้ํา ก็ตองดูแลรักษาใหเปนระเบียบ อยูใน
สภาพดีและรักษาความสะอาดเชนกัน 

2. รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทกุวันอยางถกูตอง 

- แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้งเชาและกอนนอนแปรงสีฟนที่ใชควรมีขนแปรงที่ออนนุม 
ปลายขนแปรงมนเพื่อปองกันไมใหฟนสึก และเหงือกเปนแผล และอยาลืมแปรงลิน้ดวย 

- เลือกใชยาสีฟนผสมฟลอูอไรดชวยเสริมสรางความแข็งแรงของฟนและปองกันฟนผุได 
ไมจําเปนตองใชยาสีฟนมากๆ เพียงแตะบนขนแปรงพอชื้นก็พอแลว 

- หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ทอฟฟ หรือขนมขบเค้ียว หวานเหนียวเพราะมีสวนผสมของ
นํ้าตาลเปนสวนใหญ ซ่ึงติดฟนงายยากตอการทําความสะอาด ควรเลอืกทานผลไมตามฤดูกาล 

- ตรวจสุขภาพในชองปากอยางนอยปละ 1 ครั้งควรไปพบทันตแพทยเพ่ือตรวจสุขภาพ
ในชองปากอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- หามใชฟนกัด ขบ อาหารที่เปนของแข็งจะทําใหฟนแตก บิ่น หรือเก รวมทั้งจะทําให
กลามเน้ือที่ยดึขากรรไกรอักเสบได 

3. ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลงัการขับถาย 

 การลางมือใหถูกวิธี ทําใหมือเปยกนํ้า ฟอกสบูถูใหทัว่ทัง้ฝามือดานหนาและหลังมือ ถูตาม
งามมือและซอกเล็บใหทัว่เพ่ือใหสิ่งสกปรกหลุดออกไปพรอมทั้งถูขอมือ ลางนํ้าใหสะอาดแลวเช็ดให
แหงดวยผาทีส่ะอาดเปนการปองกันการแพรเชื้อและติดเชื้อโรคได 

4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

- เลือกซ้ืออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคํานึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชน ประหยัด 
ปลอดภัย 

- ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และใชเคร่ืองปรุงรสที่ไดมาตรฐาน คาํนึงถึงหลัง 3 ส. คือ สงวน
คุณคา สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย 

- กินอาหารใหครบ 5 หมู เพียงพอตอความตองการของรางกาย 
- กินอาหารปรุงสุกใหมๆ และใชชอนกลางในการกินอาหารรวมกัน 
- หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารรสจัก อาหารใสสีฉูดฉาด 
- ด่ืมนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว 
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5. งดสูบบุหร่ี สุรา ยาเสพยติด การพนัน และการมัว่สุมทางเพศ 
 
6. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน 

ทุกคนในครอบครัวชวยกันทํางานบานมีการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นรวมกัน มี
นํ้าใจและไดทํากิจกรรมสนุกสนานรวมกัน 

7. ปองกันอุบัติภัยดวยความไมประมาท 

ดูแลตรวจสอบ ระมัดระวังอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน ของมีคมหรือไมขีดไฟ รวมถึง
ระมัดระวังเพ่ือปองกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เชนการใชรถใชถนน เปนตน 

8. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป 

ออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและวัย อยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ังคร้ังละ 20-30 
นาที และตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

9. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 

พักผอนนอนหลับใหเพียงพอ จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมนาอยูนาอาศัยมองโลกในแงดี ให
อภัยและยอมรับขอบกพรองของคนอ่ืนเม่ือมีปญหาไมสบายใจควรหาทางผอนคลายในทางที่ถูกตอง
เหมาะสม 

10. มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม 

ทิ้งขยะในที่รองรับหลีกเลี่ยงการใชวัสดุอุปกรณที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม
ถุงพลาสติก มีการใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและชวยอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

 
 

     การหายใจอยางถูกวิธี 

 การหายใจ คือการที่คนเราสูดลมหายใจหรืออากาศบริสุทธิ์เขาปอด โดยเราสามารถหายใจ
เอาอากาศเขาสูรางกายได 2 ทางคือ ทางจมูก ซ่ึงเปนทางปกติ และทางปาก ซ่ึงเปนทางฉุกเฉิน เรา
อาจจําเปนตองหายใจทางปาก เชน ในขณะเปนหวัดและไมสามารถหายใจทางจมูกได และในขณะ
วายน้ํา 
 การหายใจอยางถูกวิธี ควรหายใจทางจมูก เพราะภายในโพรงจมูก สามารถควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้น รวมทั้งกรองฝุนละอองในอากาศที่หายใจเขาปอดได  ในขณะหายใจเขาหนาทองจะปอง
ออก และแฟบลงขณะหายใจออก  
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
สุนัขจิ้งจอกฟนดํา 

แมกระตายตัวหน่ึง มีลูก 7 ตัว อาศัยอยูในปาใหญวันหนึ่งแมกระตายตองออกไปหาอาหาร
นอกบาน จึงบอกกับลูก ๆ วาอยาเปดประตูใหคนอ่ืนนอกจากแมเทาน้ัน ตอมาไมนานก็มีเสียงเคาะ
ประตูกอก กอก กอก !!!จากน้ันก็มีเสียงที่แหบแหงพูดวา “ แมกลับมาแลวจะ ”   แต ลู กก ร ะต า ย
ทั้งหลายไมเชื่อเพราะเสียงแหบแหงไมเหมือนแมกระตายจึงบอกวา “ ไหนย่ืนหนามาใหดูหนอยวา
เปนแมจริงหรือเปลา? ” 

เจาสุนัขจ้ิงจอกฟนดําพยายามพูดจาเสียงออนหวานเพ่ือใหลูกกระตายเช่ือวาแมกลับมาแลว
จริง ๆแตพอเจาสุนัขจ้ิงจอกยื่นหนาเขามา บรรดาลูกกระตายก็พากันตกใจกับฟนแหลม ๆดํา ๆ ของ
เจาสุนัขจ้ิงจอก ลูกกระตายตัวหน่ึงพูดขึ้นมาวา“ น่ีไมใชแมของเราแนแน แมของเราฟนขาว
สะอาด ”      

“น่ีตองเปนสุนัขจิ้งจอกฟนดําอยางแนนอน”เจาลูกกระตายอีกตัวหน่ึงพูดขึ้น    ลูก
กระตายจึงสอนใหเจาสุนัขจ้ิงจอกฟนดํารูจักการแปรงฟนและยื่นแปรงสีฟนให ลูกกระตายทั้ง 7 ตัวจึง
พากันแปรงฟนใหเจาสุนัขจ้ิงจอกฟนดําดูเม่ือมันแปรงฟนตามลูกกระตาย ฟนของเจาสุนัขจ้ิงจอกขาว
ขึ้นทันตา 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เด็กดีตองหม่ันแปรงฟน อยางนอยวันละ 2 คร้ัง เม่ือตื่นนอนในตอนเชา และกอน
เขานอนในตอนกลางคืน 
 
 

นกนอยแข็งแรง 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 
นกนอยเปนเด็กรางกายไมแข็งแรง เปนหวัดบอยๆ คุณแมตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดเปน

พิเศษ ทุกคร้ังที่นกนอยเปนหวัด นํ้ามูกไหล ไอ จาม น้ัน คุณแมจะใหด่ืมนํ้าอุน สวมเสื้อหนาๆ นอน
พักผอนมากๆ ตอนไปโรงเรียน คุณแมใหใชหนากากปดจมูกไวเพื่อจะไดไมแพรเชื้อโรค นกนอยเชื่อ
ฟงและปฏิบัติตามคุณแม ตั้งแตเรียนชั้นอนุบาลจนถึง ป.1  

เม่ืออยูที่โรงเรียนคุณครูแนะนําใหนกนอยออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ทําใหรางกาย 
นกนอยแข็งแรงมากขึ้นตามลําดับ เปนหวัดนอยลง สามารถรวมกิจกรรมตางๆ รวมกับเพ่ือนๆ ได 
นกนอยจึงมีความสุขมากขึ้น 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การดูแลตนเอง เม่ือเจ็บไขไดปวยอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหรางกายแข็งแรงขึน้ได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  2  อนามัย       
แผนการจัดกิจกรรมที่  10    อาหารดีมีคุณคา               เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือรูจักประโยชนและคณุคาของอาหารประเภทผัก 
2.  เน้ือหา 
 ประโยชนและคุณคาของผัก 
3.  ส่ือการเรียนรู  
          3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ผักชนิดตาง ๆ  5  ชนิด 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืสนทนาถึงประโยชนและคณุคาของอาหารที่มีตอรางกาย 
 2) ผูกํากับลูกเสือนําผักอยางนอย 5 ชนิดมาใหลูกเสือดู แลวชวนคิด 
  - ผักน้ีมีชื่อวาอยางไรอยูในอาหารอะไรบาง (ที่ลูกเสือเคยเห็นในบานและรานอาหาร) 
  - เคยรับประทานผักชนิดใดบาง 
 - คุณคาของผักที่มีตอรางกาย (ไมทําใหทองผูก ไมอวน มีวิตามินหลายชนิดชวย
บํารุงรางกาย) 
  - ถาไมรับประทานผักจะเกิดผลเสียอะไรบาง (ทองผูก ปวดทอง ขาดวิตามินและ
เกลือแร รางกายไมแข็งแรง)  
 3) ใครชอบรบัประทานผักชนิดใดบาง  
 - ใหลูกเสือเขาแถวตามชนดิของผักที่ตนเองชอบ สอบถามถึงเหตุผลที่ชอบ 
 - เปดโอกาสใหลูกเสือเขาแถวตามชนิดของผักอ่ืนๆที่ชอบดวย (ลูกเสือบางคนอาจ
ชอบผักหลายๆอยางพรอมทั้งบอกเหตผุลที่ชอบทุกคร้ัง) 
 4) ผูกํากับลูกเสือสรุปแนวคดิที่ควรได เชน รับประทานผักและอาหารใหครบ 5 หมูจะทํา
ใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ รูปรางสวยงามและไมปวย 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวสชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจใฝรูในเร่ืองการรับประทานผัก 
 5.2 ซักถามความเขาใจในเรื่องประโยชนและคุณคาของผัก 
 
6.  องคประกอบทักษะชีวิตสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะหและเกดิความตระหนักรูถึงความสําคัญของการรับประทานผัก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 
เพลง 

ผัก (ทํานองขาวโพดสาล)ี 
  พรวนดินกันเสียใหหมด    จะปลูกผักสด ชั้นดี 
  ผักกาด ผักบุง แตงกวา   แครอท คะนา วิตามินมากมี 
  ถั่วฝกยาว ผักกระเฉด กะหล่ําปลี  กวางตุงก็มีวติามินมากมาย 
  ริมรั้วเราปลูกกฐิน   ถั่วแขก ถัว่ดิน ตําลึง ฟกทอง 
  ฉลาดดีลูกเสือสํารอง   ทุกหมูทุกกองรักการกินผัก 
 
เกม    
     ผักสด 
         1. ใหลูกเสือแตละคนสมมติตัวเองเปนผักชนิดตางๆ ตามทีช่อบ (หามบอกใคร) ดังน้ี  

1.1 ผักคะนา 
1.2 ผักกาด 
1.3 ผักชี 
1.4 ผักบุง 

2. จัดใหลูกเสือน่ังเปนรูปวงกลม 
3. ผูกํากับลูกเสือ และลูกเสอื รองเพลง “ผักคะนา ผักกาด ผักบุง ผักชี” แลวเดินวนในวงกลม 
ระหวางที่ลูกเสือกําลังน่ังอยู พรอมกับปรบมือตามจังหวะ 
4. หลังจากที่ ผูกํากับลูกเสอืเปานกหวีด จะตะโกนบอกชื่อชนิดผักทีต่องการ จากน้ันใหลูกเสือที่เปน
ผักชนิดที่ตรงกับผูกํากับลูกเสือบอก ใหมาตอหลังผูกํากับลูกเสือแลวเดินตามผูกํากับลูกเสือในวงกลม 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

    กุงก๋ิงทองผูก 

กุงก๋ิงชอบกินอาหารสารพัด ยกเวนผัก ผลไมเวลาแมเตรียมผักผลไมมาใหกินทีไร กุงก๋ิงก็
แอบคายทิ้งทุกทีจนวันหน่ึงกุงก๋ิงปวดทองอึ จึงไปเขาหองน้ํา แตเบงเทาไรก็ไมออกสักทีกุงก๋ิงปวด
ทองและเจ็บกนมาก เลยรองเรียกแมมาชวย แมอธิบายใหกุงก๋ิงฟงวาผักผลไมมีวิตามินและชวยให
ขับถายงาย ในที่สุดกุงก๋ิงก็ยอมปรับเปลี่ยนนิสัยหันมากินผักผลไม และขับถายเปนเวลา แลวกุงก๋ิงก็
ไมทองผูกอีกเลย 

 
เรื่องนี้สอนใหรูวา การกินผักมีประโยชนมาก นอกจากจะมีวิตามินชวยใหรางกายแข็งแรงแลว ยัง
ชวยใหทองไมผูกอีกดวย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  2  อนามัย       
แผนการจัดกิจกรรมที่  11   สวมสะอาด                                                     เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
     1.1 ลูกเสือมีจิตสํานึกตอการใชสวมสะอาด 
     1.2 ลูกเสือบอกวิธีการใชสวมและการรักษาสวมใหสะอาด 
2.  เน้ือหา 
     การใชและการดูแลรักษาสวมใหสะอาด 
3.  ส่ือการเรียนรู 
    3.1 แผนภูมิเพลง 
  3.2 ภาพสวมแบบตางๆ อุปกรณทําความสะอาดสวม 
  3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
  4.2 เพลงหรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) ผูกํากับลูกเสือพาลูกเสือไปสํารวจสวม การใชสวมและสภาพสวมของโรงเรียนแลว
รวมสนทนา 
  -  ทําไมสวมจึงมีกลิ่นและไมสะอาด 
  -  ใครบางควรจะชวยทําใหสวมสะอาดได 
  -  ลูกเสือสํารองจะมีวิธีการอยางไรที่จะใหนักเรียนทุกคนชวยกันดูแลรักษาความ 

   สะอาดหองสวมและใชหองสวมอยางถูกวิธ ี
    2) ผูกํากับลูกเสือ และลูกเสอืรวมกันทําความสะอาดสวม 
    3) ผูกํากับลูกเสือสรุปแนวคดิที่ได 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการคิด การวางแผน และการรณรงคสวมสะอาด 
 5.2 สังเกตกระบวนการจติอาสาและแกปญหาสังคม (หองสวมในโรงเรียน) 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

 คือ ตระหนักถึงความสําคญัของการดูแลรักษาสวมใหสะอาดและการใชหองสวมอยางถูกวิธ ี
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลง 

ในหมูลูกเสือ 

  ในหมูลูกเสือ       เม่ือมารวมอยู  ตางคนตางรู       
  กันดีวาหนาที่ทุกอยาง  ตองชวยกันทาํ    ทําไมเวนวาง 
  งานทุกอยาง     งานทุกอยาง  จะเสร็จโดยงายดาย 

 
 งานสิ่งใด 

   งานสิ่งใด   งานสิ่งใด   แมใครละเลยทิ้งปลอย 
   มัวแตเฝาคอย  เฝาแตคอย  หลงคอยแตเก่ียงโยนกลอง 
   ไมมีเสร็จไมมีเสร็จรับรอง จําไวนะทกุคนตอง ทํางาน 
   จะตองชวยกนั ชวยกัน ชวยกันชวยกัน 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
     ฟ. ฟน ฝนไป...... 
 
 ตอมไดรางวัลเปนลูกกวาดถุงใหญ จากการแขงขันวิ่งกระสอบในงานสงทายปเกา  เขากิน
ลูกกวาดเขาไปมากมายและไมแปรงฟนกอนนอนแลวเขาก็ฝนวาตัวเขากลายเปนฟนซี่หน่ึง ขางๆ 
กายมีฟนซี่ตางๆกําลังรองไหอยู เพราะมีน้ําตาลเหนียวๆจากลูกกวาดที่กินเขาไปมาเกาะเต็มไปหมด 
และทําใหเขาปวดฟนมาก ตอมตกใจตื่นขึ้น ตั้งแตน้ันมาเขาแปรงฟนทุกวัน ทั้งหลังตื่นนอน และกอน
เขานอน  รวมทั้งเลิกกินลูกกวาดอีกดวย  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เด็กๆ ควรดูแลรักษาความสะอาดฟนอยูเสมอ รวมทั้งไมควรรบัประทานลูกอม 
และขนมหวาน เพ่ือชวยไมใหฟนผุ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 3  ความสามารถในเชิงทักษะ      
แผนการจัดกิจกรรมที่  12  ความสามารถในเชิงทกัษะ  เวลา   2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือมีความสามารถเชิงทกัษะดานสมรรถภาพทางกาย 
2.  เน้ือหา 
 ความสามารถเชิงทักษะ 
 2.1 การขวางและรับลูกบอล 
 2.2 กระโดดกบ 
 2.3 มวนหนา 
 2.4 ขึ้นตนไมหรือไตเชือก 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 เกม 
 3.2 ใบความรู เรื่อง ความสามารถเชิงทักษะ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 (1) ผูกํากับลกูเสือชวนคิดชวนคุยการออกกําลังกายมีหลายวิธี เชน 
- การสรางความเขมแข็งของกลามเน้ือ 
- การสรางความคลองแคลววองไว 
- การทรงตัวเพ่ือบุคลิกภาพ 

 (2) ลูกเสือเรียนรูวิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกายจํานวน 2 เรื่องตามฐานกิจกรรม 
- ฐานที่ 1  ขวางและรับลกูบอลได 8 ใน 10 คร้ังระยะหาง 5 เมตร 
- ฐานที่ 2  กระโดดกบ 

 (3) ผูกํากับลกูเสือสรุปสิ่งทีไ่ดจากการออกกําลังกายใหกับลูกเสือ 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวล ชักธง  เลิก) 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือทบทวนฐานกิจกรรมการขวางบอล – รับบอลและการกระโดดกบ 
   - ใครชอบฐานไหน  เพราะเหตุใด 
   - ใครทําได/ทาํไมได 
   ฯลฯ 
 (2) ลูกเสือเรียนรูวิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกาย จํานวน  2  เรื่อง  ตามฐาน

กิจกรรม 
   ฐานที่  1  มวนหนา 
   ฐานที่  2  ขึ้นตนไมหรือไตเชือก 
 (3) ผูกํากับลกูเสือสรุปสิ่งทีไ่ดจากการออกกําลังกายใหลูกเสือ 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวล  ชักธง  เลิก) 

 
5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความสามารถที่เปนสมรรถนะทางกายของลกูเสือเพ่ือการผานเกณฑ 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

ออกกําลัง 

  ออกกําลัง  ดวยการรองรําทําเพลง   ใหคร้ืนเครง  เสยีงเพลงบรรเลงจับใจ 
                    รํารองกันไป   ไมมีหมนหมองฤทัย   แลวเราเพลินใจ   ดวยการรองรําทําเพลง 
ทาประกอบเพลงเขาแถวเปนวงกลม หรือเขาแถวตอนก็ได 
1. ออก   -  แตะปลายเทาซายไปขางหนา นับจังหวะ 1 
2. กําลัง   -  แตะปลายเทาซายไปดานขางลําตวัซาย นับจังหวะ 2 
3. ดวยการรองรําทําเพลง -  ย่ําเทาอยูกับที่ ( ซาย – ขวา – ซาย ) นับจังหวะ 3 – 4 – 5 
4. ให    -  แตะปลายเทาขวาไปขางหนา นับจังหวะ  1 
5. คร้ืนเครง   -  แตะปลายเทาขวาไปดานขางลําตวัขวา นับจังหวะ 2 
6. เสียงเพลงบรรเลงจับใจ -  ย่ําเทาอยูกับที่ ( ขวา – ซาย – ขวา ) นับจังหวะ 3 – 4 - 5 
7. รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย -  ทําทายอนตนตั้งแต 1 - 6 
      เพราะเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง 
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ใบความรู 
ความสามารถเชิงทักษะ 

ขวางและรับลูกบอล 
วิธีขวาง ใหขวางลูกบอลดวยมือขวาหรือซายไปยังผูรับในระดับเข็มขัดขึ้นมาถึงไหล 
วิธีรับ ใหรับลูกบอลดวยมือทั้งสอง โดยยื่นมือออกไปขางหนาเล็กนอย ตามองที่ลูกบอล ผอนมือตาม
ความแรงของลูกบอลที่มาสัมผัสมือ โดยไมใหลูกบอลกระดอน 
 
กระโดดกบ 
วิธีกระโดดกบ ใหลูกเสือคนหนึ่งยืนกมตัว โดยเทาขวากาวไปขางหนาเล็กนอย กมตัวใหศีรษะต่ํา 
เอามือขวาจับใตเขายันไว ทิ้งนํ้าหนักตัวใหอยูตรงกลาง ยืนใหม่ัน 
สวนอีกคนหน่ึงวิ่งกระโดดเขาขางหลัง โดยใชมือแตะหลังคนกม แลวสปริงตัวกระโดดขึ้นไปใหลงสู
พ้ืนดินดวยปลายเทาอยางวองไว 
 
มวนหนา 
วิธีมวนหนา ใหลูกเสือยืนตรงแลวน่ังลงพรอมกับโนมตัวลง เอามือทั้งสองแตะพ้ืนคอยๆ กมศีรษะลง
จรดพ้ืน พับตนคอใหไหลทั้งสองขางรองรับนํ้าหนัก แลวมวนตัวกลิ้ง พยายามใหตัวกลม (อยาใหยืด
ตัว) เม่ือมวนเสร็จแลวใหสปริงตัวลุกขึ้นยืนในทายืนตรง 
 
ข้ึนตนไม  (ปนตนไม) 
วิธีข้ึนตนไม 
 การข้ึนดวยมือเปลาไมมีเครื่องชวย 

1.  ใชมือโอบตนไม ลําตวัแนบกับตนไม ใชเทายันสงลาํตัวขึ้นไปตามตนไม มักใชกับตนไมที่มี
ลําตนขนาดโอบได เชน ตนมะพราว ตนหมาก เปนตน 

2.  ปนแบบจับก่ิงกาน ใชมือจับก่ิงที่สูงเพ่ือใชเทาเหยยีบก่ิงไมที่อยูต่ํากวา ควรรูธรรมชาตขิอง
ตนไมวารับนํ้านักไดมากเพียงใด 
ไตเชือก 
วิธีไตเสนเชอืก 
 1.  หันหลังใหปลายเชือกดานที่จะขามไป ใชมือทั้ง
สองขางจับเชอืกใหแนน ใชกําลังมือและกําลังแขนดึงตัวขึ้น
ไป 
 2.  ใชเทาทั้งสองขางไขวหรือเก่ียวเสนเชือกไวอยา
ใหหลุด 
 3.  ใชมือสาวเชอืกดึงตัวขึ้นไปตามเสนเชอืก 
 4.  เม่ือไตถึงจุดหมายใหคลายเทาทั้งสองขางคอยๆ หยอนตัวลงสูพ้ืน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 ออกกําลังกาย 

 
 หมีนอยอยากแข็งแรง จึงถามแมวา ทําอยางไรจะแข็งแรงตัวใหญเหมือนพอหมีได แมหมี
ตอบวา “ตองออกกําลังกายนะลูก มาแมจะสอนใหทํานะลูก” 
 แมหมีก็สอนลูกออกกําลังกายทาตาง ๆ อยางสนุกสนานจนเหงื่อออก ลูกหมีสนุกสนานมาก 
คืนนั้นลูกหมีนอนหลับฝนดีเพราะไดขยับแขงขา ไดออกแรงไปเยอะมาก แถมตื่นมาตอนเชา แกมยัง
เปนสีชมพูดวย 
 แมหมีพูดวา “น่ีละเปนผลจากการออกกําลังกาย จะทําใหรางกายแข็งแรงและเลือดไหลเวียน
ดีนะลูก” ลูกหมีจึงตั้งใจวา จะออกกําลังกายทุกวันเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การออกกําลังกายชวยใหรางกายแข็งแรง 
 

   
หนูนิดไมอยากเปนหวัด 

 
น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผูแตง 

 หนูนิดมักเปนหวัดอยูเสมอ  เวลาเปนหวัดก็จะมีนํ้ามูกไหล  จนหนูนิดรูสึกรําคาญ  หนูนิดไม
อยากเปนหวัดจึงถามแมวา  “แมคะหนูนิดเปนหวัด  นํ้ามูกไหลบอยๆ  หนูนิดรําคาญจังเลยคะ  
เพ่ือนๆ  ก็รังเกียจทํายังไงหนูนิดจะไมเปนหวัดคะคุณแม”  แมบอกหนูนิดวา  “คนที่เปนหวัดน้ันเกิด
จากการไดรับเชื้อโรคเขาไปในรางกาย  เพราะรางกายออนแอจึงทําใหเปนหวัด  ถาหนูนิดไมอยาก
เปนหวัดก็ตองทําใหรางกายแข็งแรง  คือตองรับประทานอาหารที่มีประโยชน  นอนหลับพักผอน
อยางเพียงพอและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะ” 
 หลังจากนั้น  หนูนิดก็เริ่มหันมาออกกําลังกาย  วิ่งบาง  กระโดดโลดเตนกับเพ่ือนๆ  บาง  ขี่
จักรยาน  เลนกีฬาที่ชอบ  ทําใหหนูนิดรูสกสดชื่น  นอนหลับสบาย  สมองแจมใส  หนูนิดบอกกับแม
วา “ตอนน้ีหนูนิดไมเปนหวัดเลยคะคุณแม  หนูนิดสนุกสนานที่ไดเลนกับเพ่ือนๆ  ไดออกกําลังกาย  
ไปหนูนิดจะออกกกําลังกายยทุกวันเลยคะ”   
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา อยากแข็งแรงตองออกกําลังกาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 4  การสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13    กิจกรรมสํารวจ    เวลา   2    ชั่วโมง 
 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือรูจักที่ตัง้สถานบริการที่สําคัญในทองถิ่นใกลเคียง 
2.  เน้ือหา 
 การสํารวจสถานบริการที่สําคัญในทองถิ่น 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนา  เรื่อง  สถานบริการที่สําคัญในทองถิ่นใกลเคียง  เชน  วัด  
โรงเรียน  สถานีตํารวจ  สถานีอนามัย (ศูนยแพทย)  โรงพยาบาล  สํานักงานแพทย  สถานีดับเพลิง  
โทรศัพท  ที่ทําการไปรษณีย  ที่จอดรถประจําทาง  สถานีรถไฟ  และที่จอดรถรับจางที่ใกลที่สุด  
ฯลฯ 
  (2) ผูกํากับลกูเสือถามลูกเสือคนใดเคยรูจัก เคยพบเห็น เคยเดินทางผานหรืออยูใกล
สถานที่ใดบาง 
  (3) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแตละหมูเลือกสถานที่สนทนาตามที่หมูสนใจ เชน 
   -  วัด   -  โรงพยาบาล 
   -  โรงเรียน  -  ที่จอดรถประจําทาง 
  (4) ใหลูกเสือชวยกันคิดวาสถานที่น้ันสําคัญอยางไร จะดูแลสาธารณสมบัติเหลาน้ัน
อยางไร และจะเดินทางไปยงัสถานที่น้ันไดอยางไร 
  (5) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงาน ผูกํากับลกูเสือชวยสรุป และเตรยีมเดินทางไปสํารวจ
สถานที่เหลาน้ันในครั้งตอไป 

 (6) ผูกํากับลกูเสือถามแนวคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม และสรุป 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 

 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง  เลิก) 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ผูกํากับลกูเสือทบทวนวาหมูลูกเสือแตละหมูจะไปสํารวจสถานบริการที่สําคญัใน
ทองถิ่นใด 
  (2) ผูกํากับลกูเสือ รองผูกํากับ หรือลูกเสือรุนพ่ี นําไปสํารวจยังสถานที่น้ันๆ ให
ลูกเสือวาดภาพสถานที่และเขียนชื่อสถานที่น้ันๆ พรอมบอกความสาํคัญสั้นๆ ประกอบภาพ 
  (3) ลูกเสือกลบัมารายงานผลงานที่โรงเรียน   
  (4) ผูกํากับสรปุกิจกรรม 

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

 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตและตรวจสอบความสามารถในการสํารวจ และความสามารถในการดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติและการบันทึกความดี 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  13 
 

เพลง 
 คติพจนลูกเสือสํารอง 

เราลูกเสือสํารอง  เราตองทําความดี 
                         คติพจนเรามี   ทําใหดีที่สุด 
 

ทําดี 

ลูกเสือสํารอง  ตองทําใหดีทีสุ่ด 
ดีที่สุด   ดีที่สุด    ลูกเสือสํารอง   ลูกเสือสํารอง 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
หนูกับหอยมุก 

 วันหนึ่งหนูโงตัวหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาวา  มันควรจะออกทองเที่ยวไปในโลกกวาง  ดังน้ัน
มันจึงกลาวอําลากับทองทุงและออกเดินทาง มันเดินทางไกลอยางที่มันไมเคยทํามากอน  และเม่ือพบ
กับจอมปลวกเขา  มันก็รองออกมาวา  “ภูเขา  โอ  ตั้งแตเกิดมาฉันเพ่ิงเคยเห็นภูเขานี่เอง”  อีกสอง
สามวันตอมา  มันก็เดินทางไปถึงชายฝงทะเล  “โอโฮ  ทะเล  ฉันเกิดมาเพ่ิงเคยเห็นทะเลน่ีเอง” หนูรําพึง
กับตัวเอง  “พอของเราก็ยังไมมีวาสนาไดเห็นทะเลอยางเราเลย  โอ  หวงสมุทร มหาอาณาจักรอัน
ยิ่งใหญ”  หนูบังเกิดความภาคภูมิใจในโชควาสนาของตนเปนอันมาก  มันยังคิดอีกวา  มีแตคนกลา
เทาน้ันที่จะมีโอกาสเชนนี้   
 บนชายหาดนั้น  มีหอยมุกเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด  มีหอยมุกตัวหน่ึงอาเปลือกกวาง     
นอนตากแดดอยู  หนูเห็นหอยตัวน้ีแตไกล คิดวา  “มันคงใชกินเปนอาหารได ไมตองสงสัยเลย 
รสชาติตองยอดเยี่ยม”เม่ือไปถึงมันก็ยื่นคอเขาไปในระหวางเปลือกที่อาอยู หอยมุกจึงหุบเปลือกงับ
เอาหนูเขาไปภายในเสีย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนโงเอาตัวรอดจากอันตรายรอบดานไดยาก 
 

 
 

ที่ทําการไปรษณีย 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 
 ในหมูบานแหงหนึ่ง ชาวบานประชุมกันเปนประจําทุกๆ เดือน ใครมีอะไรสงสัยตองการถาม
ประธานชุมชนหรือที่ประชุมได อยูมาวันหน่ึงยายทองเกิดคนในหมูบานตองการสงสิ่งของไปใหลูก
ชายท่ีไปทํางานตางประเทศ เขาจึงถามที่ประชุม ประธานชุมชนแนะนําใหไปที่ทําการไปรษณียใกล
หมูบาน ซ้ือกลองพัสดุแลวบรรจุสิ่งของที่จะสงใหลูกชาย โดยใหไปรษณียชั่งนํ้าหนักและตองจายเงิน
คาสงตามน้ําหนักส่ิงของนั้น 
 สองอาทิตยผานไป ยายทองเกิดก็มาเลาใหประธานชุมชนฟงวา ลูกชายไดรับสิ่งของแลว 
ยายทองเกิดกลาวของคุณประธานชุมชนที่ชวยแนะนํา   
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การเรียนรูสถานที่สําคัญในทองถิ่นจะชวยใหชุมชนสามารถติดตอไดถูกตอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 4  การสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14  นาทีวิกฤต              เวลา   1    ชั่วโมง 
 
 
1.จุดประสงคการเรียนรู 

1.1 ลูกเสือตระหนักและรูเทาทันสถานการณที่อาจเกิดอันตรายรวมทั้งรูวิธีปองกัน  
1.2 ลูกเสือรูจักขอความชวยเหลือจากผูใหญ 

2.  เน้ือหา   
ความสามารถในการวิเคราะหถึงสถานการณที่อาจเกิดอันตราย และสามารถแกปญหาเฉพาะ

หนาไดอยางเหมาะสมและรูจักขอความชวยเหลือจากผูใหญ  ตํารวจหรือหนวยงานดับเพลิงได จะ
ชวยใหดําเนินชีวติอยางปลอดภัย 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
 4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเก่ียวกับประสบการณที่ลูกเสือพบปะกับคนแปลกหนาหรือคน
ที่ไมรูจัก 
 2) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามวา“จะทําอยางไรถาคนแปลกหนาชวนขึ้นรถตูไปเที่ยว”  

 3) ใหลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติ 2 รอบ โดยผูกํากับลูกเสือหาบุคคลอ่ืนมาแสดงเปนคน
แปลกหนาชวนลูกเสือขึ้นรถตู  
  - รอบแรก ใหลูกเสือตามขึน้รถไป  
  - รอบสอง ใหลูกเสือปฏิเสธและรีบวิ่งไปหาผูกํากับลูกเสือ/ผูปกครอง   

 4) ผูกํากับลูกเสือชวนหมูลกูเสือคิดขอดี/ขอเสีย ของบทบาทสมมตทิั้งสองรอบ และ
สรุปวาลูกเสือควรทําอยางไร  

 5) ผูกํากับลูกเสือสรุปวิธีแกไขสถานการณเฉพาะหนา เสริมสรางความตระหนักดวยการ
ชวนคิดวา มีสถานการณอะไรอีกบางที่ลูกเสือคิดวาเปนเรื่องใกลตัวและอาจเกิดอันตราย ตองระวังตัว
อยูเสมอ (เชน คนแปลกหนาถามทางและขอใหขึ้นรถไปดวยคนแปลกหนาใหขนมกิน คนรูจักชวนเขา
ไปคนเดียวตามลําพังในที่ลับตา สัมผัสที่ใหความรูสึกที่ไมดี ฯลฯ)  และผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามวาใน
กรณี  ที่มีภัยอยางอ่ืน  เชน  ไฟไหม  ควรขอความชวยเหลือใคร  โดยวิธีใด  เปนตน 
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4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการแสดงความคดิเห็นเชิงวิเคราะห ตัดสินใจแกไขปญหาไดเหมาะสม 
 5.2 ตรวจสอบความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหาของหมูลูกเสือ 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

 คือ การคิดวิเคราะหสามารถตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 
เพลง 

      ความซื่อสัตย 

    ความซ่ือสัตย เปนสมบัตขิองผูดี 
   หากวาใครไมมี  ชาติน้ีเอาดีไมได 
   มีความรูทวมหัว  เอาตัวไมรอดถมไป 
   คดโกงแลวใคร  จะรับไวใหรวมงาน 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
     

สุนัขปากับแกะ 
 
 กาลคร้ังหน่ึงมีฝูงแกะที่เขมแข็งทรหดอดทนมากจนสามารถตอสูกับฝูงสุนัขปาไดเพราะมีสุนัข
บานเปนพันธมิตรดวย ตางฝาย ตางไมมีการเพลี่ยงพล้ําแกกันในที่สุดฝายสุนัขปาไดสงฑูตมาเจรจา
สันติภาพกับฝูงแกะเพ่ือรักษาผลประโยชนของแตละฝาย จึงมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันทางฝูงแกะ
ใหฝูงสุนัขบานเปนตัวประกัน ทางสุนัขปาใหลูกเปนตัวประกันขณะที่การเจรจาดําเนินไป ก็มีเสียง
หอนของลูกสุนัขปาดังขึ้นสุนัขปาไดความคิดที่จะเอาลูกคืนและไดกินแกะดวย จึงแกลงรองออกมา
ทันทีวา  " พวกทานทรยศเลนไมซ่ือกับเราดังน้ันเราจะไมรักษาสัญญาลมๆแลงๆอีกตอไป”  
 แลวฝูงสุนัขปาก็เขาขย้ําฝูงแกะซึ่งในขณะนั้นไมมีสุนัขบานคอยชวยเหลือ ในไมชาแกะก็ถูก
สุนัขปากินจนหมด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  อยาไวใจคนแปลกหนา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 5  การคนหาธรรมชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่  15   รูจักและสมัผัสธรรมชาติ          เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

1. ลูกเสือไดรูจักและแยกแยะธรรมชาต ิ
2.  ลูกเสือสามารถเลาเรื่องราวของสิ่งมีชวีิตหรือธรรมชาติได 

2.  เน้ือหา  
เรื่องราวของธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวของลูกเสือ 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 บัตรภาพธรรมชาต ิ
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือนําเลนเกมบัตรธรรมชาติ, ชวนคิด ชวนคุย เพ่ือแยกแยะธรรมชาติ 
และสิ่งที่ไมเปนธรรมชาต ิ

    2) ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือสัมผัสธรรมชาติที่มีอยูในโรงเรียนโดยใหลูกเสือบันทึกจดจํา
สิ่งที่พบเห็น เชน ตนไม นกปลา ดอกไม ฯลฯ 

    3) ใหลูกเสือเลาวาประทับใจส่ิงใดที่ไดพบเห็นเพราะเหตุใดและแสดงความคิดเห็นวามี
วิธีการใดบางที่จะรักษาสิ่งที่พบเห็นไวใหคงอยูตลอดไปหรือยาวนานที่สุด 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวสชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สอบถามความเขาใจความหมายของเพลงปาดงพงพี 

5.2  สังเกตและตรวจสอบความคิดเห็นของลูกเสือในการอนุรักษหรือรักษาสภาพธรรมชาติไว
ใหคงอยูตอไป 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
เพลง 

ประโยชนของนํ้า 

นํ้าฝนหลนจากฟากฟา  ใหตนไม ในปา สดชื่นเขียวขจี 
สัตวนานา อาศัยนํ้าดํารงชีว ี  เปนหม่ืนแสนลานป..นํ้ายังมีประโยชน 

คนเราทั้งชายและหญิง ในความเปนจริงก็ใชนํ้ามากมาย 
อาบด่ืมกิน ซักผาก็ได รดพืชผัก ดอกไม ..เหลือเก็บเอาไว ในตุมเอย 

 
บัตรภาพ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

      กวางกับพุมไม 

 กวางตัวหน่ึงอยูในปาใหญ  ถูกนายพรานและสุนัขตามลา ตองหลบหนีซอกซอน  นายพราน
ตามมาอยางกระช้ันชิด  กวางจะหนีสักเทาใดก็ดูจะไมพน  จนกระทั่งมาพบพุมไมรกทึบเขียวขจีแหง
หน่ึง  กวางจึงวิ่งถลันเขาไปซอนตัวอยู  พุมไมน้ันแตกใบงดงามรมครึ้ม  เม่ือกวางเขาไปซอนตัวอยู  
ก็กลายเปนที่กําบังอันมิดชิด  นายพรานมองไมเห็นจึงเดินเลยไป  กวางแอบมองดวยใจหวั่นระทึก  
แตคร้ันเห็นพรานผานไปก็คิดวาตนเองปลอดภัยแลว  ดวยความหิวจึงเผลอกินใบไมที่กําบังกายของ
ตนเสียสิ้น  โดยไมคิดวาตนรอดชีวิตมาไดน้ันก็เพราะใบไมเหลาน้ันแท ๆ  
 ฝายนายพรานคนหากวางไมพบ  จึงเดินยอนกลับมาทางเดิมและพบกวางกําลังเล็มใบไมอยู  
นายพรานจึงนาวธนูและยิงกวางลมลง  กอนที่กวางจะขาดใจตาย  มันไดแตรําพึงวา  “ใบไมชวยชีวิต
เราไวแท ๆ แตเรากลับเนรคุณกินมันเสียหมด” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา จงกตัญูรูคุณ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  6  ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16  ความปลอดภัยในบาน             เวลา  1 ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือเขาใจสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุภายในบานและอันตรายที่เกิดจากไฟ  
2.  เน้ือหา 
 สาเหตุตางๆ ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุภายในบานและอันตรายที่เกิดจากไฟ 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 ใบความรู เรื่อง ความปลอดภัยในบานภาพประกอบ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน  

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือชวนลูกเสอืสนทนาเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุในบาน 
- ใครเคยเกิดอุบัติเหตใุนบานบาง ลองเลาใหเพ่ือนฟงหนอย (เปดโอกาสใหเลา 2 – 
3 คน) แลวสรปุตัวอยางอุบตัิเหตใุนบาน เชน การพลัดตกหกลม ไฟฟาดูด ไฟไหม
นํ้ารอนลวก ใชยาผิด อัคคีภัย ไดรับสารพิษ แกส แมลงสัตวกัดตอย อุบัติเหตุจาก
ของมีคมตาง ๆ เปนตน 

    2) ผูกํากับลูกเสือ ใหหมูลูกเสือ ชวยกันคดิวิธีจัดการหรือปองกันอุบัติเหตุในขอ 4.3 หมู
ละ 2 ประเภท ที่ไมซํ้ากัน 

    3) ใหตัวแทนหมูลูกเสือรายงานทีละหมู และผูกํากับลูกเสืออธิบายเพ่ิมเติม และสรปุ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวส ชักธงเลิก) 

 
5. การประเมินผล   

สังเกตความสนใจและการเขารวมกิจกรรม การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 

6.  องคประกอบทักษะชีวิตสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 

 คือ การคิดวิเคราะหและเห็นความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุ เพ่ือความปลอดภัยในบาน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง      

     ลิมโบลูกเสือ 
   สนุกกันไปพาใจใหร่ืนเริง รวมบันเทิงกับลูกเสือดีกวา )ซํ้า(  
   กายและใจจะคลายเหนื่อยลา ยังรักษาอายุยืนนาน 
   กิจการงานเราลูกเสือไมหวัน่ เพราะทุกวนั ใจเรารื่นเริง 
 

ใบความรู 
     ความปลอดภัยในบาน  

 

ภาพประกอบการเรียนรู
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สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในบาน  
อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นภายในบาน เน่ืองจากมาจากการขาดความมีระเบยีบวินัยและขาด
ความรอบคอบเปนสวนใหญ อุบัติเหตทุีเ่กิดขึ้นเสมอจากสาเหตุตอไปน้ี 

1. การพลัดตกหกลม 
2. ไฟฟา 
3. ไฟไหม นํ้ารอนลวก 
4. ใชยาผิด 
5. อัคคีภัย 
6. ของมีพิษ แกสพิษ และสตัวรายตางๆ  
7. ของมีคมตางๆ 

วิธีปองกันอุบัติเหตุภายในบาน 
1. จัดวางเครื่องเรือน และเครื่องใชตางๆ ใหเปนระเบียบ ของเลนเด็กควรจัดใหเปนระเบียบไม

เกะกะ และไมวางของเกะกะตามขั้นบันได รวมทั้งบริเวณบานที่อาจทําใหสะดุด และพลัดตกหกลมได 
2. อยาใชมือที่เปยกนํ้าดับสวิตชไฟ การถอดเตาเสียบ ใหจับที่ตวัเตาเสียบแลวดึงออกอยาดึงที่

สายไฟฟาเพราะอาจทําใหสายไฟฟาขาดภายในและเกดิกระแสไฟฟาลัดวงจรได 
3. ระมัดระวังเรื่องไฟในการหุงตม และการยกของรอน เชนนํ้ารอน ถวยแกงรอน ๆ  
4. ไมรับประทานยาใด ๆ กอนจะม่ันใจในความปลอดภัย ดวยการถามผูใหญ 
5. ไมเปดกลอง หีบหอที่ไมรูที่มา ระวังการสัมผัสกับสิ่งของมีพิษ  
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6. ระวังและหลีกเลี่ยงจากแมลงมีพิษตาง ๆ เชน แมลงปอง ตะขาบ ผึ้ง แตน รวมทั้งสัตวเลี้ยงที่
อาจทําอันตรายได เชนสุนัข แมว 
7. ระมัดระวังในการใชของมีคม และของแหลมตางๆ ถายังไมสามารถใชของเหลาน้ีไดจนชํานาญ
ควรขอควมชวยเหลือจากผูใหญชวย 
 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
  
    หมาปากับนกกระเรียน 
 
 หมาปากําลังกินกระตายปาที่ฆาไดอยางตะกละตะกลามแตทันไดนั้นกระดูกชิ้นเล็กๆ ก็ไปติด
คอของมันและมันไมสามารถกลืนกระดูกชิ้นนั้นลงไปได ไมนานมันก็รูสึกเจ็บที่คอหอยก็เลยวิ่งไปวิ่ง
มา รองครวญคราง พยายามหาหนทางบรรเทาความเจ็บปวดมันพยายามขอรองใครก็ตามที่มันเจอ
ใหชวยเอากระดูกออกไปที “ไมวานะขออะไรขาก็ใหไดทั้งน้ัน” หมาปาพูด “ถาชวยเอากระดูกออกไป
ได” ในที่สุด นกกระเรียนก็ตกลงที่นะชวย มันบอกหมาปาใหนอนลงพรอมกับอาปากใหกวางมากที่สุด
เทาที่จะกวางได แลวนกกระเรียนก็ยืดคอยาวๆของมันเขาไปในปากหมาปาใชจงอยปากของมันเขี่ย
กระดูกชิ้นนั้นหลุดออกมาได “เจาจะใหอะไรขาเปนรางวัลตามที่สัญญาไว” นกกระรียนถามหมาปา
แสยะยิ้มแยกเขี้ยว และพูดวา “จงสํานึกตนไวเถิดเพราะเจาเพ่ิงเอาหัวของเจาเขามาในปากของขา
แ ล ะ เ อ า มั น อ อ ก ม า ไ ด อ ย า ง ป ล อ ด ภั ย  น่ั น น า จ ะ เ ป น ร า ง วั ล ที่ ยิ่ ง ใ หญ สํ า ห รั บ เ จ า 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความกตัญูไมมีในหมูคนพาล 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  6  ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17  การเดินขามถนนอยางปลอดภัย                            เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือบอกความหมายและวธิีปฏบิัตตินตอเคร่ืองหมายจราจรที่เก่ียวของกับ
ชีวติประจําวันได 

 1.2 ลูกเสือสามารถขามถนนอยางปลอดภัย  
2.  เน้ือหา 

 2.1 ความหมายและวธิีปฏบิัตตินตอเคร่ืองหมายจราจร ที่เก่ียวของกับชีวติประจําวัน 
 2.2 การขามถนนอยางปลอดภัย 

 3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 แผนภูมิภาพเครื่องหมายจราจรที่เก่ียวของในชวีิตประจําวัน 
 3.3 ใบความรู เรื่อง เคร่ืองหมายจราจรและการขามถนนอยางปลอดภัย 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4. กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

     1) ผูกํากับลูกเสืออธิบายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟสําหรับคนขามถนน การใชทางมา
ลายและสะพานลอยและชวนสนทนาดวยคําถามวา 
        -  ใครเคยขามถนนบางใหยกมือขึ้น สุมถาม 1 -2 คน วาขามอยางไร มีใครชวยพาขาม 

        -  ลูกเสือคิดวา ในการเดินถนนและการขามถนนอาจเกิดอันตรายอะไรไดบาง แ ล ะ คิ ด 
           วาจะระวังตนเองไดอยางไร   
     2) ผูกํากับลูกเสือชวนลกูเสือรองเพลงขามถนน และถอดความหมายของเนื้อเพลง 
  ขามถนนบนสะพานลอย  หรือลอดอุโมงคเหน่ือยหนอย  แตก็ปลอดภัยดี                                   
  ขามถนนบนทางมาลาย  มองขวามองซาย   และมองขวาอีกที  
                    หากปลอดภัยขามไดอยารอรี   คร่ึงหลังมองซายอีกที เพราะอาจจะมีรถมา 
     3) ผูกํากับลูกเสือจัดสถานที่เปนถนนจาํลอง ทบทวนสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคน
ขามถนน สาธติการเดินถนนและขามถนนอยางปลอดภัย 
     4) หมูลูกเสือฝกการเดินถนนและขามถนนอยางปลอดภัยตามขั้นตอนการสาธติ 
     5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุ วิธีการเดินถนนและขามถนนอยางปลอดภัย 
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 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวส ชักธง เลิก)  

 
5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความเขาใจเรื่องสัญญาณไฟจราจร และวิธกีารเดินถนนและขามถนนอยาง
ปลอดภัย 

 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

 
  เพลง 

   ขามถนน 

                 อยาเหมอมอง ตองดูขางหนา อีกซายและขวาเม่ือจะขามถนน 
              หากยวดยานมากหลาย ก็ตองอดใจทนอยาตัดหนารถยนต ทุกทุกคนควรระวังเอย 
                         มง แซะ มง แซะ แซะ มง    ตะลุมตุมมง  (ซํ้า) 

    
    ขามถนน 

 ขามถนนบนสะพานลอย  หรือลอดอุโมงคเหน่ือยหนอย  แตก็ปลอดภัยดี 
                           ขามถนนบนทางมาลาย  มองขวามองซาย   และมองขวาอีกที    
       หากปลอดภัยขามไดอยารอรี   คร่ึงหลังมองซายอีกที เพราะอาจจะมีรถมา 
 

เกม 
     วิ่งผลัดจราจร 

วิธีเลนลูกเสือแตละหมูเขาแถวตอนลึกจํานวนเทา ๆ กัน จัดทําบัตรสีแดง  3  ใบสี  เหลือง 3 ใบ  สี
เขียว  6  ใบ  แตละชุดวางไวหนาหมูลูกเสือ หางจากหัวแถวประมาณ  5  เมตร  เม่ือไดยินสัญญาณ
เริ่มเลนใหคนแรกของแตละหมูวิ่งไปหยิบบัตร หากไดบัตรสีแดงใหคว่ําบัตรไวดังเดิม  แลววิ่งกลับมา
ตอแถวเดิมเพ่ือเตรียมเลนใหม  หากเปนบัตรสีเหลืองใหคว่ําบัตรและรออยูตรงนั้นเพ่ือรอเลนใหม 
หากไดบัตรสีเขียวใหรีบนําบัตรไปไวอีกจุดหนึ่งแลวน่ังรอสมาชิก หมูใดไดบัตรสีเขียวครบกอนเปน
หมูที่ชนะ  
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ใบความรู 
     เครื่องหมายจราจรและการขามถนนอยางปลอดภัย         

 
เครื่องหมายจราจร  
 เปนสัญลักษณที่ใชในการควบคุมการจราจรมักเปนสัญญาณไฟหรือปาย 
 สัญญาณไฟจราจร 
 สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบดวยสัญญาณไฟสามสีติดตั้งตามทางแยกตางเพ่ือ
ควบคุมการจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ไดแกสีแดงใหรถหยุด สีเหลืองใหรถระวัง เตรียมหยุด 
และสีเขียวคือใหรถไปได 
 สําหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เชน มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยูใชสําหรับทางแยกที่
ไมพลุกพลานหมายถงึ ใหระมัดระวังวามีทางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถไดเอง, สัญญาณ
ไฟจราจรสําหรับการขามถนน เปนตน 

สัญญาณไฟจราจรสําหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

 

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

สีเหลือง 

สีแดง 

สีเขียว

สีเขียว

สีแดง 
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ปายจราจร 
เปนปายควบคุมการจราจร แบงออกเปน 3 ประเภท 

 ปายบังคับ มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีแดง เปนปายกําหนด ตองทําตาม เชน หามเลี้ยวขวา 
 ปายเตือน มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีดํา จะเปนปายแจงเตอืนวามีอะไรอยูขางหนา 
 ปายแนะนํา เปนปายที่แนะนําการเดินทางตางๆ อาทิ ทางลัด ปายบอกระยะทาง เปนตน 

ปายจราจร ความหมาย 

 

แสดงตําแหนงทางขามถนน            
 

 

เคร่ืองหมายทางขามถนน 
 

 

โรงเรียน ระวงัเด็ก :ทางขางหนามีโรงเรียนตั้งอยูขางทางใหขับรถให
ชาลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นแกเด็กนักเรียนถาเด็ก
นักเรียนกําลังเดินขามถนนใหหยุดรถใหเด็กนักเรียนขามถนนไปได
โดยปลอดภัยถาเปนเวลาทีโ่รงเรียนกําลังสอนใหงดใชเสียงสัญญาณ
และหามใหเกิดเสียงรบกวนดวยประการใดๆ 

 

ระวังคนขามถนน :ทางขางหนามีทางสําหรับคนขามถนน หรือมี
หมูบานราษฎรอยูขางทางซึ่งมีคนเดินขามไปมาอยูเสมอ ใหขับรถให
ชาลงพอสมควรและระมัดระวังคนขามถนนถามีคนกําลังเดินขามถนน
ใหหยุดใหคนเดินขามถนนไปไดโดยปลอดภัย 

 

เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปายเปนบริเวณที่กําหนดใหเฉพาะคน
เดินเทาน้ัน 

 

หยุด : รถทุกชนิดตองหยุดเม่ือเห็นวาปลอดภัยแลว จึงใหเคลื่อนรถ
ตอไปไดดวยระมัดระวัง 

 

ใหทาง :รถทุกชนิดตองระมัดระวังและใหทางแกรถและคนเดินเทา
ในทางขวางหนาผานไปกอนเม่ือเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลวจึงใหเคลื่อนตอไปไดดวย
ความระมัดระวัง 
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ความปลอดภัยในการเดินถนน และขามถนน 
 เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ผูอ่ืน และเปนตัวอยางที่ดี ควรปฏิบัติในการเดินถนน   ดังน้ี 

1.  ถนนที่มีทางเทา  เดินบนทางเทาและเดินชิดดานซายของทางเทา 
2.  ถนนที่ไมมีทางเทา เดินชิดขอบดานขวาของถนน เม่ือมีรถแลนสวนมาจะไดระมัดระวัง 
3.  เดินถนนตอนกลางคตืนควรถือไฟฉายสองทาง และควรสวมเสื้อผาสีขาวหรือสีออน 
4.  เด็กที่ยังขามถนนไมเปน ตองมีผูใหญดูแลโดยจูงเด็กใหเด็กเดินดานในหางขอบถนน  

การเดินขามถนน  เพ่ือความปลอดภัยใหปฏิบัติ  ดังน้ี 
1.  ขามสะพานลอย  ทางขามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนขาม  ทางมาลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอใหรถจอดสนิทกอนจึงขามไดและระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2.  ถาไมมีสะพานลอย หรือทางขามที่มีสัญญาณไฟ  หรือทางมาลาย ใหขามถนนดวยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางกอน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซาย แลวหันกลับไปดูรถ
ทางขวาอีกคร้ัง  เม่ือไมมีรถหรือรถอยูไกลจึงขามถนนอยางระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3.  ไมควรวิ่ง  ไมควรเดินยอนกลับกลางทาง  และไมควรหยุดเก็บของที่ตกหลนอยูกลาง
ถนน ไมวิ่งเลนหยอกลอคุยโทรศัพท หาของในกระเปาหรือกมเก็บของที่ตกหลนขณะขามถนน
เด็ดขาด เพราะอาจเสียหลัก หกลมจนโดนรถเฉี่ยวชนได 
 4. เพ่ิมความระมัดระวังการขามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เชน ทายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 
 5.การขามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูวารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งยอน
ศรหากเปนถนนที่มีเกาะกลาง ควรขามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไมมีรถคอยขามคร่ึง
หลัง 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ไมเอาไฟแดง 

   ณ เมืองแหงหน่ึงซ่ึงรถติดเปนประจํามีชายคนหน่ึง เบื่อรถติดมาก แตก็ไมรูจะทําอยางไรดี 
ไดแตบนและดาไปวันๆจนวันหน่ึง เทวดาทนเสียงบนของชายคนนี้ไมไหว จึงไดลงจากสวรรคมาหา
ชายคนนี้แลวถามวา "ขาทนฟงเจาบนทุกวันจนเบื่อแลว เจามีปญหาอะไรไหนลองเลามาซิ"ชายคน
น้ันเห็นเทวดาก็ตกใจ แตก็ไมรูจะทํายังไง ไดตอบวา "ที่ผมบนก็เพราะเมืองนี้รถติดมาก ผานไปที่ไหน
รถก็ติดกันยาวเหยียด"เทวดาถามชายคนนั้นวา  "แลวเจาตองการอะไรละ จะใหขาทําใหรถทั้งหมด
หายไปจากโลกนี้เลยก็ไดนะ แตรถของเจาก็ตองหายไปดวยนะ เพ่ือความยุติธรรม"ชายคนน้ันก็คาน
ขึ้นวา "ไมเอาหรอก แบบนั้นผมจะไปทํางานยังไงละทาน เอาง้ีก็แลวกัน ผมขอใหตอจากน้ีไปเมืองน้ี
ไมมีไฟแดงอีกตอไป"   เทวดาจึงตอบวา "เอาง้ันก็ได"แลวหลังจากน้ันมา เมืองน้ีก็ไมมีไฟแดงอีกเลย 
ไมวาจะขับรถผานไปแยกไหน ไฟจราจรทุกดานก็กลายเปนไฟเขียวหมดตลอดเวลาคนที่จะขามถนน 
ก็ขามไมได รถก็วิ่งขวักไขวตลอดเวลา ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากมาย ในที่สุดชายคนเดิมจึงตองขอรอง
ใหเทวดาเปลี่ยนกลับไปเปนไฟ 3 สี เหมือนเดิม 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การปฏิบัตติามกฎจราจร ชวยใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  6  ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18   รูเทาทันโฆษณาชวนเชื่อ   เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือรูเทาทนัโฆษณาชวนเชื่อ 
2.  เน้ือหา      
 การโฆษณาขายสินคา (ขนม ของเลน) เกินความเปนจริง 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ขนมและของเลน หรือใชภาพแทน 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน  
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือเตรียมขนมของเลนที่เด็ก ๆชอบ มาใหลูกเสือแลวชวนคิดชวนคยุ  
   - ใครชอบขนม/ของเลนชนิดไหนเพราะเหตุใดจึงชอบ 

   - ผูกํากับลูกเสือแสดงบทบาทสมมติเปนนักโฆษณาสนิคา โฆษณาขนม/ของเลน
โดยเลียนแบบโฆษณา ชวนเชื่อใหเกินความจริงอยางชัดเจน 
 2) ผูกํากับลูกเสือสุมถามลูกเสือวา เชื่อหรือไมเชื่อ และจะซื้อสินคาที่โฆษณาหรอืไม 
 3) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามชวนคิดทลีะคาํถาม 
  (1) ลูกเสือคิดวาจุดประสงคของการโฆษณาสินคาคืออะไร 
  (2) เราควรเชื่อสิ่งที่เขาบอกหรือไม เพราะอะไร (สรุปใหเห็นวาการโฆษณามี
จุดประสงคเพ่ือจงใจใหคนซ้ือสินคา จึงมักพูดแตสิ่งที่ชวยใหขายของไดเทาน้ัน ไมสามารถเชื่อได
ทั้งหมด ลูกเสือจึงไมควรซื้อขนม/ สิ่งของตามคําโฆษณา เพราะอาจเกิดผลเสีย เชน ของไมดี ราคา
แพงเกินจริงและอาจมีสีหรือมีสารพิษปนอยู) 
 4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความคิดเห็นของลูกเสือสํารองที่มีตอการซ้ือขนมของเลน จากโฆษณาชวนเชื่อเปน
การไมถูกตอง หรือการรูเทาทันโฆษณา 
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6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะหสามารถตัดสินใจไดวา ควรเชื่อคําโฆษณาสินคาหรือไม 
 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 
เพลง 

ยินดีที่รูจัก 
 

 ยินดีที่รูจัก เพ่ือนรักขอเชิญรวมจิต เรารักกันฉันมิตร รักสนิทเหมือนพ่ีนองกัน 
 ยินดีที่รูจัก เพ่ือนรักขอรวมใจม่ัน  ขอใหผูกสัมพันธ รวมรักกันใหนานเถิดเอย 

 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
       ของเลนสอนใจ 

 วันนี้แมไดพาลูกหมีมาตลาดดวย ลูกหมีเดินผานรานลูกอมและของเลนเด็ก จึงขอใหแมซ้ือ
ซ้ือของเลนให แมตรวจดูของและถามราคา พบวาแพงไป และของเลนมีสีที่อาจไมปลอดภัยไดจึงไม
ซ้ือให แตลูกหมีไมเขาใจ เสียใจและรองไหที่แมไมซ้ือให ลงด้ินอยูกับพ้ืน    
 แมอธิบายแตลูกหมีไมฟง จะเอาของเลนใหได ดวยความรักลูกในที่สุดแมก็ใจออน ซ้ือของ
เลนชิ้นนั้นใหลูกหมี         
 ลูกหมีดีใจหยุดรองไหทันที ตอมาของเลนน้ันเลนไดไมนานก็หลุดเปนชิ้น ๆ แตที่รายกวาน้ัน
ลูกหมีมีอาการปวดทองมาก อาเจียน เม่ือไปหาหมอจึงรูวาลูกหมีไดรับสารพิษจากสีในของเลน
 แมเสียใจมากที่ใจออนยอมซ้ือของเลนใหลูกหมีทั้งที่สงสัยวาจะไมปลอดภัย และลูกหมีเองก็
เสียใจที่ไมเชื่อฟงแม จึงบอกวาตอไปน้ีลูกหมีจะเชื่อแมทุกคร้ัง 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ขนม ของเลน อาจมีอันตรายได จึงควรปรึกษาและเชื่อฟงผูใหญในการซื้อ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  7  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  ลูกเสือสํารองบริการ   เวลา   2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือสามารถเก็บเสื้อผาและรองเทาของตนได 
 1.2 ลูกเสือสามารถจัดและเก็บที่นอนได 
 1.3 ลูกเสือรูจักวิธีการตมนํ้ารอน 
 1.4 ลูกเสือสามารถทําความสะอาดเครื่องใชตางๆ เม่ือใชแลวได 
2.  เน้ือหา      
 2.1 การเก็บเสื้อผาและรองเทาของตนเอง 
 2.2 การจัดและเก็บที่นอน 
 2.3 การตมนํ้ารอน 
 2.4 การทําความสะอาดเครื่องใชตางๆ เม่ือใชแลว 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เสื้อผา,  รองเทา,  ผาเช็ดหนา,  ฯลฯ 
 3.3  ใบความรู 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน  
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนา เรื่องการแตงตวัและการนอน 
    - ใครแตงตัวไดเองเม่ือมาโรงเรียน 
    - ใครเปลีย่นเส้ือผาไดเองเม่ือกลับถึงบาน 
    - ลูกเสือนอนกับใคร นอนที่ไหน 
    - ถาอยากใหหองนอนเรียบรอย  ควรทําอยางไร  เปนตน 

  (2) ผูกํากับลกูเสือจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียน 2 ฐาน 
   ฐานที่  1  การเก็บเสื้อผาและรองเทา 
   ฐานที่  2  การจัดและเก็บทีน่อน 
   (3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือชวยกันสรปุกิจกรรมทั้ง 2 ฐาน 
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4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง  เลิก) 
4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนา  เรื่องการตมนํ้ารอน  และการทําความสะอาดเครื่องใช  
เชน 

- เคยด่ืมนํ้ารอนไหม 
- นํ้ารอนใชทําอะไร 
- ตมนํ้ารอนเปนหรือไม 
- ใครเคยซักเสือ้ผา 
- ใครเคยขัดรองเทา 

    ฯลฯ 
   (2) ผูกํากับลกูเสือจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียน  3  ฐาน 

   ฐานที่  1  สาธิตการตมนํ้ารอน 
   ฐานที่  2  สาธิตและทดลองทําความสะอาดแกวนํ้าและจาน 
   ฐานที่  3  สาธิตและทดลองทําความสะอาดพื้นบาน , อาคาร 
  (3) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือชวยกันสรปุกิจกรรมทั้ง  3  ฐาน 

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

 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสามารถในการเก็บและทําความสะอาดเส้ือผารองเทา  เคร่ืองใช (แกว,จาน)  
และความสนใจในการเรียนรู วิธีตมนํ้ารอน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 
เพลง 

งานสิ่งใด 

งานสิ่งใด    งานสิ่งใด  แมใครละเลยทิ้งปลอย 
มัวแตคอย  เฝาแตตอย  หวังคอยจะเก่ียงโยนกอง 

ไมมีเสร็จ  (ซํ้า) รับรองจําไวทุกคนตองทาํงานเราตองชวยกัน 
ชวยกัน ชวยกัน  ชวยกัน 

ใบความรู 

การเก็บเส้ือผา 

 เสื้อผาที่ใสแลวกอนนําลงไปซักควรปฏบิตัิดังน้ี 
 1.  ผึ่งใหเหง่ือแหงกอนนําไปใสตะกรา 
 2.  ซอมแซมตรงที่ชํารุด 
 3.  แยกถุงเทาและชุดชั้นใน 
 4.  แยกผาสีและผาขาว 

วิธีซักเสื้อผา 

 1.  แชผาในน้ําสะอาด  10  นาที  แลวขยีเ้อาสิ่งสกปรกออก 
 2.  แชผาในน้ําผงซักฟอก  15  นาที 
 3.  ขยี้ผาตรวจสวนที่สกปรกมากจนสะอาดแลวจึงขยี้สวนอ่ืนๆ 
 4.  นําผามาซักในน้ําสะอาด  2-3  คร้ัง  จนหมดฟอง 
 5.  นําไปตากใชที่หนีบผากันผาตกหลน 
 6.  เม่ือผาแหงแลว  พับแยกประเภท  จัดเก็บเขาตู 

วิธีเก็บรองเทา 

รองเทาผาใบ 
1.  ถอดเชือกผูกรองเทาและเคาะฝุนออก 
2.  แชในน้ําผงซักฟอก  10  นาที  ใชแปรงขัดใหสะอาด  ซักในน้ําสะอาด  2-3  คร้ัง  จน

หมดฟอง 
3.  นําไปตากใหแหง  รอยเชือกรองเทา  แลวนําจัดเก็บเขาที ่
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รองเทาหนัง 
 1.  เคาะฝุนออกแลวใชผาชบุนํ้าเช็ดใหสะอาด 
 2.ทายาขัดรองเทาใหทั่ว ใชแปรงขัดใหเงาขึ้นแลวจัดเก็บเขาที ่

การจัดเก็บทีน่อน 

หลังจากตื่นที่นอนแลว  ควรจัดเก็บทีน่อนดังน้ี 
1.  ดึงผาปูที่นอนใหตึง ปดฝุนออก 
2.จัดวางหมอนบนหัวเตียง ปดฝุนออก 
3.  พับผาหมจัดวางปลายเตียง กอนพับควรสลัดฝุนออก 
4.  ใชผาคลุมเตียงคลุมกันฝุนใหเรียบรอย 

การทําควาสะอาดเครื่องใช 

วิธีลางแกวและจาน  (ควรแยกลางโดยลางแกวกอน) 
1.  เทนํ้าออกจากแกว เทเศษอาหารออกจากจานกอนลาง 
2.  ลางในน้ําเปลา 1 คร้ัง 
3.  ผสมน้ําลางจาน นําแกวหรือจานลางโดยใชฟองนํ้าถูใหสะอาด 
4.ลางในน้ําสะอาด 2 – 3 คร้ัง 
5.  คว่ําในตะกราหรือที่คว่ําจาน 
6.  แหงแลวจักเก็บเขาที ่

การตมนํ้ารอน 
1.  ใสนํ้าลงในกาใหพอดี นํากาตั้งบนเตาไฟ หันพวยกาไปดานที่ไมมีคนอยู 
2.  เม่ือนํ้าเดือดใหสวมถุงมือกันรอนหรือใชผาจับยกกาลงจากเตา 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ชินจังเด็กนารัก 
น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดเนินสูง  ผูแตง 

 “ชินจัง ชินจัง ตื่นไดแลว สายมากแลว เด๋ียวไปโรงเรียนไมทัน”  เสียงของแมดังขึ้นชางๆหูชิน
จัง ที่กําลังหลับสบาย ชินจังยังไมอยากตื่น จึงบอกแมดวยเสียงอูอ้ีวา “เด๋ียวขอชินจังนอนตออีกนิดนะ
ครับแม” วาแลวก็ทําทาทาจะนอนตอ แมจึงจับใหชินจังลุกขึ้น แลวออกจากหองไป ชินจังลุกขึ้นไป
แปรงฟน อาบนํ้า แลวแตงตัวไปรับประทานอาหารเชากับแม แตกอนออกจากหอง ชินจังหันมาดูที่
นอนของตัวเอง ยังไมเรียบรอย จึงไปพับผาหม เก็บหมอนเขาที่ เก็บชุดใสที่นอน  และผาเช็ดตัวที่
กองอยูกับพ้ืน ไปผึ่งใหเรียบรอย เพราะแมเคยสอนไววา เม่ือตื่นนอนตองเก็บที่นอน พับผาหมให
เรียบรอย เสื้อผาที่ใสแลวตองผึ่งไว ไมเก็บยัดตะกรา ผาอาจขึ้นราได ผาเช็ดตัวที่เปยกนํ้ายิ่งตองผึ่ง
ใหแหงกอนเก็บ 
 เม่ือชินจังเก็บที่นอน และผึ่งผาเสร็จก็ออกจากหองไปรับประทานอาหาร แมเอยปากชมวาชิน
จังเก็บหองไดสะอาดเรียบรอยดี ไมรกรุงรัง ทําใหหองนานอน กอนลงจากบานไป แมกําชับใหชินจัง
ผูกเชือกรองเทากอนเดินทุกคร้ัง ไมเชนนั้นอาจสะดุดเชือกรองเทาที่ไมไดผูกหกลมได แลวชินจังก็
เดินไปโรงเรียนอยางมีความสุข 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา การเก็บสิ่งของเครื่องใชใหสะอาดเปนระเบียบ ยอมทําใหเกิดความปลอดภัยกับ
ผูใช 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  8  ธงและประเทศตางๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  20   รักและศรทัธาสถาบันชาติ  ศาสน  กษัตริย         เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือรูพระราชประวัตขิองพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน 

1.2 ลูกเสือรูหนาที่ของคนไทยที่ตองปฏิบตัิตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
2.  เน้ือหา 
 หนาที่ของคนไทยทีต่องปฏิบัตติอชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลงชาต ิ
 3.2 พระบรมฉายาลักษณพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน และพระราชประวตัิโดยยอ, รูปนักกีฬา
รับเหรียญรางวัล, บทสวดมนต, แผนภูมิภาพ การกราบพระ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

    1) ลูกเสือดูรูปนักกีฬาที่ชนะเลศิระดับชาติที่ไดแสดงความเคารพและรองเพลงชาติตอนรับ
เหรียญรางวัล 

   2) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถาม 
 -  ลูกเสือเคยพบเห็นหรือรูจักบุคคลในภาพหรือไม 
 -  ทําไมนักกีฬาไทยเม่ือไดรับชัยชนะหรือเหรียญรางวัลจึงกราบรูปพระเจาอยูหัว 
โบกธงชาติและรองเพลงชาต ิ
 -  หนาที่ของคนไทยมีอะไรบาง?  
   3) ลูกเสือฝกปฏิบัตติามฐานเพ่ือแสดงความเปนไทย 

ฐานที่ 1  รองเพลงชาต ิ
ฐานที่ 2  สวดมนตไดถูกตอง 
ฐานที่ 3  ทําความเคารพพระบรมฉายาลกัษณที่ถูกตอง 
ฐานที่ 4  กราบเบญจางคประดิษฐ 

   4) ผูกํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ไดรับใหกับลูกเสือ 
4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง  เลิก) 

 



102 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 
 

5.  การประเมินผล  
ทดสอบจากการฝกปฏิบตัิการรองเพลงชาติ  การสวดมนต  การทําความเคารพพระบรม

ฉายาลักษณและการกราบเบญจางคประดิษฐ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  20 
เพลง 

     ชาติไทย 

       ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐ 
  ไผทของไทยทุกสวน      อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล 
  ดวยไทยลวนหมาย  รักสามัคคี     ไทยนี้รักสงบ  
  แตถึงรบไมขลาด      เอกราชจะไมใหใครขมขี ่
 สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี      เถลิงประเทศชาตไิทยทวมีีชัย ชโย 
 
บทสวดมนต 
  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา         พุทธัง ภะคะวนัตัง อะภิวาเทมิ(กราบ) 
                    สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม                 ธัมมัง นะมัสสามิ(กราบ) 
 สุปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ       สังฆัง นะมามิ (กราบ) 
ภาพ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
     กบเลือกนาย 
 

 วันหน่ึง  กบฝูงหน่ึงเกิดความเบื่อหนายที่จะดูแลปกครองกันเอง มันจึงไปรองทุกขตอเทวดาให
ชวยหานายใหมัน เทวดาทนรําคาญไมไดสงซุงลงมาใหทอนหน่ึง ซุงไดลองมาอยางแรงทีเดียว  
กบหวาดกลัวทอนซุงทอนน้ีมาก  เพราะมันเปนทอนซุงขนาดใหญไมนาไวใจ  มันจึงหนีออกไปอยูหางๆ 
ไมกลาเขาใกล  มันแทบไมกลาดูนายใหมของมันเสียดวยซ้ํา  
 ในไมชาความเงียบของทอนซุงก็ทําใหพวกกบกลากระโดดขึ้นเกาะบนทอนซุง พวกมันพากัน
กระโดดโลดเตนและคอย ๆ คุนเคยกับทอนซุง  ในที่สุดไมวากบจะทําอะไร  ทอนซุงผูรักษาความสงบ
ก็น่ิงเงียบไมปริปาก   
 นานวันเขาพวกก็เริ่มเบื่อหนายทอนซุง  มันจึงพากันเขาไปลอตอเทวดา  “หานายใหมใหเรา
เถิดนายของเราคนนี้เกียจครานเกินไป วันหนึ่ง ๆ ไมเห็นทําอะไรเลย” เทวดารําคาญจึงสงนกกระสา
มาให นกระสาตัวนี้ หิวขึ้นมาเม่ือใด  ก็จะจับกบกินเม่ือน้ัน  พวกกบจึงไปหาเทวดาอีก  เทวดาจึง
กลาววา  “ตอนนี้พวกเจาจะเอาอะไรอีก  ทําไมพวกเจาจึงเปลี่ยนใจบอยเหลือเกินละ  จะใหขาหานาย
ใหมใหอีกเชนนั้นหรือ นายคนใหมจะยิ่งโหดรายยิ่งกวานกกระสาอีกนะ” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  8  ธงและประเทศตางๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  21   ประวัติธงชาติไทย   เวลา   1    ชั่วโมง 
 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือรูจักประวตัิของธงชาติไทยและวิธีชักธงชาติไทย 
 1.2 ลูกเสือรูจักธงลูกเสือโลกและธงชาติของประเทศอ่ืนอีก 2 ประเทศ 
2.  เน้ือหา   
 ประวตัิของธงชาติไทยธงลกูเสือโลกและธงชาตขิองประเทศอ่ืนอีก 2 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลงไตรรงคธงไทย  
 3.2 อุปกรณวาดรูป, ธงชาตไิทยภาพธงลกูเสือโลกและธงชาตขิองประเทศอ่ืนอีก 2 ประเทศ 
 3.3 ใบความรู เรื่อง ประวัตธิงชาติไทย 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ลูกเสือขับรองเพลงไตรรงคธงไทยแลวถอดความหมายของธงชาตแิละสีของธงชาติ
ไทย 

    2) ผูกํากับลูกเสืออธิบายเลาประวตัิของธงชาติไทยประกอบภาพ 
 3) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองวิธีชักธงชาติไทย เชน เคยเห็นการชักธงชาติไทยแลว

หรือไม มีวิธีชักอยางไร ใครเคยเปนผูชักธงบาง ฯลฯ และสรุปวธิีการชกัธงชาติไทยที่ถูกตอง 
    4) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือดูธงลูกเสือโลก และจดจําธงชาติของประเทศอ่ืนอีก 2 

ประเทศ พรอมบอกที่ตั้งของประเทศน้ัน 
     5) ลูกเสือวาดภาพธงชาติไทย  
          4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธงเลิก) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมีสวนรวมขบัรองเพลง 
 5.2 ตรวจสอบผลงานที่แสดงถึงความเขาใจและรูจักความเปนมาของธงไตรรงค ธงชาติไทย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

      ไตรรงคธงไทย 

       อันไตรรงคธงชัยรวมไทยทั้งชาต ิ สีแดงคือหยาดเลือดพลีถวาย 
  สีขาวแทนศาสนสะอาดใจ  สีนํ้าเงินน้ันไซรแทนราชา 
  ชาติศาสนาพระมหากษัตรยิจงยืนยง เปนม่ิงขวัญม่ันคงคูดินฟา 
  อํานวยสุขอุนเกลาผองชาวประชา เราพรอมกันรักษาเทิดไตรรงค 
 

     ไตรรงคธงไทย  

 ไตรรงคธงไทยปลิวไสวสวยงามสงา 
 สีแดงคือ ชาติ  สีขาวศาสนา 
 นํ้าเงิน หมายวา พระมหากษัตริยไทย   พระมหากษัตริยไทย 
 

ใบความรู 
     ประวัติธงชาติไทย 

ความหมายของธงชาติไทย 
ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ธงไตรรงค มีลักษณะเปนธงสี่เหลี่ยมผืนผา ใชสีหลัก

ในธง 3 สี คือ สีแดงขาว และนํ้าเงิน ภายในแบงเปนแถบ 5 แถบ แถบที่อยูตรงกลางเปนสีนํ้าเงิน ถัด
มาดานนอกทั้งดานบนและลางเปนสีขาวและสีแดงตามลําดับ แถบสีนํ้าเงินมีขนาดใหญกวาแถบสีอ่ืน
เปน 2 เทา ความหมายสําคัญของธงไตรรงคน้ันหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ 
ชาติ   (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย (สีนํ้าเงิน) สีทั้งสามน้ีเองคือที่มาของการเรียกชื่อ
ธงน้ีวาธงไตรรงค (ไตร = สาม, รงค = สี)พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหใชธงน้ีเปนธงชาติไทย (ขณะนั้นยังเรียกชื่อประเทศวาสยาม) เม่ือชวงปลายป พ.ศ. 
2460 เพ่ือแกไขปญหาการชักธงชางเผือกกลับดาน (ซ่ึงใชเปนธงชาติมาตั้งแตรัชกาลที่ 4) และเพื่อ
เปนอนุสรณในการเขารวมสงครามโลกคร้ังที่ 1 กับฝายสัมพันธมิตรลักษณะของธงชาติไทยนั้น มี
ความคลายคลึงกับธงชาติของประเทศคอสตาริกา ซ่ึงเปนประเทศในทวีปอเมริกากลางมาก ตางกันที่
เรียงแถบสีธงชาติสลับกันเทาน้ัน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

     ลาอยากรองเพลง 

 จักจ่ันมักจะสงเสียงรองเพลงอยางไพเราะตลอดเวลาลาจึงถามจักจ่ันวา"เพ่ือนเอย เจากิน
อะไรหรือ จึงมีเสียงที่ไพเราะนัก" จักจ่ันยิ้มเเลวตอบวา "ออ อาหารของขาก็คือนํ้าคางไงละ" 
 ลาจึงเขาใจวาเพราะจักจ่ันกินเเตนํ้าคางอยางเดียวจึงไดมีเสียงไพเราะ เชนนั้น ถาตนลองกิน
นํ้าคางบางก็คงจะรองเพลงไดไพเราะอยางจักจ่ัน ตั้งเเตวันนั้นลาก็กินเเตนํ้าคาง ไมกินหญาที่เปน
อาหาร ของตนไมชาไมนานนัก ลาก็ตายไปเพราะ ความหิวโหย 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูอ่ืนอาจไมใชสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  9  การฝมือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22 มหัศจรรยจากเศษวัสดุ   เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือสามารถประดิษฐหุนจําลองหริอสิ่งของงายๆ จากเศษวัสดุ 
 1.2 ลูกเสือรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
2.  เน้ือหา   
 ประดิษฐหุนจําลองหรือสิ่งของงายๆ  จากเศษวัสดุ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 เศษวัสดุ  เชน  เศษผา  เศษกระดาษ  ขวดเปลา  หลอดดาย  ไมไอติม  กานมะพราว  
ฯลฯ 
 3.2 อุปกรณ  เชน  กรรไกร  สีเมจิก  สีเทียน  กาว  คัตเตอร  ฯลฯ 
 3.3 ตัวอยางหุนจําลองหรือสิ่งประดิษฐ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

    1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนา เรื่องเศษวัสดุทีส่ามารถนํามาประดิษฐเปนหุนจําลองรือสิ่งของ
งายๆ   เชนนําเศษกระดาษมาประดิษฐเปนดอกไม ขวดพลาสติกหรือกลองนํามาประดิษฐเปนตุกตา
หรือหุนยนต ไมไอติมนํามาประดิษฐเปนกลองใสดินสอ เปนตน 

   2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือรวมกันประดิษฐเศษวัสดุเปนหุนจําลองหรือสิ่งของงายๆ หมูละ 
1 ชิ้น 

   3) ผูกํากับลูกเสือใหแตละหมูสงตัวแทนนําสนอผลงานของหมูตนเอง 
   4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรปุ 

          4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธงเลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจและความรวมมือในการทํางานกลุม 
 5.2 ตรวจสอบผลงานและการนําเสนอ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  22 
 
เพลง 

   ลิมโบลูกเสือ 
  สนุกกันไปพาใจใหร่ืนเริง  รวมบันเทิงกับลูกเสือดีกวา  (ซํ้า) 
กายและใจจะคลายเหนื่อยลา   ยังรักษาอายุยืนนาน 
กิจการงานลูกเสือไมหวั่น   เพราะทุกวันใจเรารื่นเริง 
 

ใบความรู 
ภาพตัวอยางหุนจําลอง/ส่ิงประดิษฐจากเศษวัสดุ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

     เศษผาคุณยาย 

น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผูแตง 

 ปดเทอมปลาย จ๊ิบ จ๊ิบไปเที่ยวบานคุณตา คุณยายที่ตางจังหวัด บานคุณตา คุณยายเปน
บานสวน ปลูกผลไมตางๆมากมาย จ๊ิบ จ๊ิบจึงสนุกสนานกับการเขาสวนเพ่ือไปเก็บผลไมกับคุณตา
คุณยาย นานเขาจ๊ิบ จ๊ิบ จึงรูสึกเบื่อ ไมอยากเขาสวนอีก จึงบอกคุณยายวา อยากอยูเลนที่บาน คุณ
ยายเห็นวาถาจ๊ิบ จ๊ิบ อยูบาน น่ังๆ นอนๆ เลนอยูจะทําใหเสียเวลาเปลา จึงสอนใหจ๊ิบ จ๊ิบ นําเศษผา
ที่เหลือจากที่ใชแลวมาประดิษฐพรมเช็ดเทา จ๊ิบ จ๊ิบจึงเอาเศษผาเหลือใชของยา มาตัดเปนชิ้นเล็กๆ 
ตามที่ยายสอน แลวนํามาสอดกับถุงใสนํ้าตาลทรายขนาดใหญที่ตัดเปนสี่เหลี่ยม จ๊ิบ จ๊ิบทําพรมเช็ด
เทาทุกวัน จนเสร็จ และนํากลับบานไปอวดพอกับแม ทุกคนชื่นชมจ๊ิบ จ๊ิบ วาเปนเด็กดี รูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน   
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา เศษวัสดุที่เหลือใช สามารถนํามาประดิษฐเปนของใช หรือของเลนได นอกจาก
ทําใหไดของใชโดยไมตองซื้อใหมแลวยังเปนการรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  10  กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23  สะกดรอย     เวลา  2    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือสามารถเดินสะกดรอยตามเครื่องหมายที่กําหนดไว 
2.  เน้ือหา   
 2.1 การเดินสะกดรอย 
 2.2 เคร่ืองหมายที่ใชในการเดินสะกดรอย 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณในการทําเคร่ืองหมาย เชน ก่ิงไม กอนหิน กระดาษ มีด กรรไกร  ดินสอสี  ฯลฯ 
 3.3 ใบความรูเรื่อง การเดินสะกดรอยและภาพเครื่องหมายตางๆ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนา เรื่องการเดินสะกดรอย 
   (2) ผูกํากับลูกเสืออธิบายถึงสัญลักษณของเครื่องหมายตางๆ ในการเดินสะกดรอย 
   (3) ผูกํากับลูกเสือสาธติวธิีเดินสะกดรอยอยางงายๆ โดยเนนใหลูกเสือรูจักสังเกตการ

ทําเคร่ืองหมาย วัสดุที่ทําและความเกาใหมของเครื่องหมาย 
   (4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุเพ่ือเตรียมเดินสะกดรอยในสัปดาหตอไป 

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

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือใหรองผูกํากับลูกเสือ วิทยากรพิเศษ หรือลูกเสือรุนพ่ี (ลูกเสือ

สามัญ) มาชวยเหลือกิจกรรมเดินสะกดรอย โดยแนะนําผูชวยเหลือกิจกรรมและจัด
มอบหมายเปนหมู 
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   (2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเริ่มปฏิบัตกิิจกรรมการเดินสะกดรอยเปนหมูตาม
เคร่ืองหมายที่กําหนดและกลับมาอภิปรายพรอมนําเสนอผลการปฏบิัติกิจกรรม 

   (3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุ 
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

 
5.  การประเมินผล  
 5.1 สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและความรวมมือในนการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 ซักถามเก่ียวกับเคร่ืองหมายที่ใชในการสะกดรอย 
 

 
 
 ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  23 

 
เพลง 

    ในหมูลูกเสือ 

    ในหมูลูกเสือ  เม่ือเรามารวมอยู 
        ตางคนตางรูกันดี  วาหนาที่ทุกอยาง  
  ตองชวยกันทาํ  ทําไมเวนวาง 
  งานทุกอยาง  งานทุกอยาง           จะเสร็จโดยงายดาย 
   
 
       เพ่ือน 

   เพ่ือนเอยเพ่ือนรัก ฉันเคยรูจักเพ่ือนรักอยูไหน  (ซํ้า) 
ใครเห็นรัอกเร็วไว (ซํ้า)  น้ันยังไงเขาอยูน้ี........ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

ตามลาหาตวัดวง 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผูแตง 

 เติ้ลกับหนุยเปนเพ่ือนกัน ทั้งสองชอบไปไหนมาไหนดวยกันเสมอๆ ไมวาจะอยูที่บานหรือที่
โรงเรียน  เพราะทั้งสองคนเรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน และอยูบานใกลกัน 
 วันหนึ่ง เติ้ลกับหนุยชวนกันไปหาตัวดวงที่อยูชายปาใกลๆกับโรงเรียน เขาทั้งสองเดินหา
ดวงไปเรื่อยๆ ก็ยังไมพบดวงเลย จึงเดินหาดวงไปเรื่อยๆ จนหลงเขาไปในปาลึก เติ้ลกับหนุยหมุนตัว
ไปมา หาทางกลับออกจากปาไมได ทั้งสองพยายามชวยกันคิดหาทางออกจากปา แลวเขาก็พยายาม
คิดวา ระหวางทางที่เดินมา สังเกตเห็นอะไรบาง เติ้ลบอกวา “พบตนไมที่ยืนตนตาย อยูทางทิศใต
กอนจะมาถึงที่น่ี” ทั้งสองจึงเดินไปที่ตนไมที่ตายน้ัน หนุยบอกวา เขาสังเกตเห็น กอนหินกอนใหญ
ตั้งอยูเลยตนไมน้ีไปทางซายมือ ทั้งสองจึงเดินไปจนพบกอนหินกอนใหญสองกอน ทั้งสองพยายาม
ชวยกันหาทางออกจากปา โดยชวยกันคิดวาไดพบเห็นอะไรบางระหวางทางที่เดินมา จนในที่สุด เติ้ล
กับหนุยก็ออกจากปาไดโดยไมไดตัวดวงเลย 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การเปนคนชางสังเกต ชวยใหผานพนอุปสรรคไปได 
 

รอยเทาชวยชีวติ 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 ณ ปาแหงหน่ึง เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ ทั้งน้ําและอาหารของสัตวและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
ตอนกลางวันมักจะมีชาวบานเขาไปหาผลไม ผักตางๆ เพ่ือนําไปเปนอาหาร และขายหารายไดเลี้ยง
ครอบครัว ชาวบานในละแวกนี้ตกลงกันวาจะไมฆาสัตว เพ่ือเปนอาหารโดยเด็ดขาด สัตวตางๆ จึง
อาศัยอยูในปาแหงน้ีดวยความสุข 
 ในระหวางปดภาคเรียนกานตามพอเขาไปหาผลไมและผักในปา เขาชวยพอเก็บผักอยาง
เพลิดเพลินจนพลัดหลงกับพอ กานพยายามเดินหาพอแตไมพบ จนถึงเวลาพลบค่ํา กานมองเห็น
กระทอมหลังหน่ึงที่เจาหนาที่ปาไมปลูกทิ้งไว จึงตัดสินใจเขาไปพัก สวนพอเม่ือแนใจวากานหลงทาง 
จึงขอรองเพ่ือนบานชวยกันคนหา พอสังเกตเห็นรอยเทาคน เปนรอยเทาเล็กๆ พอและเพ่ือนบานจึง
เดินตามเรื่อย และเม่ือหมดรอยเทาแลว พอพบใบไมที่เพ่ิงเด็ดวางเปนระยะๆ ไปจนกระทั่ง พบวา 
กานอยูในกระทอม พอลูกดีใจมากที่พบกันและลูกปลอดภัย พอบอกกานวาดีที่ปาแหงนี้ชุมชื้นอยู
ตลอดเวลา ทําใหมองเห็นรอยเทาชัด และโชคดีที่ชาวบานไมทํารายสัตว จึงไมมีสัตวมาทํารายกาน 
พอชมวากานฉลาดที่รูจักเด็ดใบไม วางเรียงเปนระยะ เพ่ือใหเปนที่สังเกต ทําใหติดตามกานได ทุก
คนจึงรับเดินทางออกจากปาทันที 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การเรียนรูจากการสังเกต จะทําใหชวยชวีติคนได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  11  การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24   วิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น           เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงค 

ลูกเสือรูจักการละเลนพ้ืนบานของไทยที่เปนวิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
2.  เน้ือหา   

การละเลนพ้ืนบานของไทยตามภูมิภาคตาง ๆ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู เรื่อง การละเลนพ้ืนบานของไทย  
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) เปดตลาดนัดการละเลนพ้ืนบาน โดยจัดวัสดุอุปกรณไวเปนฐาน 3 ฐานใหลูกเสือเขา
รวมกิจกรรมตลาดนัดฐานการละเลนพ้ืนบาน ดังน้ี 

ฐานที่ 1 มอญซอนผา 
ฐานที่ 2 รีรีขาวสาร 
ฐานที่ 3 เดินกะลา 

     2) ฐานรวม ใหลูกเสือชวยกันสรุปประโยชนของการละเลนพ้ืนบานและการสืบสานใน
โอกาสตางๆและผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติม 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง  เลิก) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความสนใจใฝรูความสนุกสนาน และการเขารวมปฏิบตัิกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน

ครบทุกกิจกรรม 
 5.2 สอบถามความพึงพอใจของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  24 
 

เพลง 
     ตีกลองรองรํา 

    ตีกลองรองรํา ๆ ระบําบรรเลงแบบไทย     สุขใจชื่นบาน ๆ สําราญเริงรื่นตื่นตา 
 ยามรองยามเรยีนยามเลน  เราแบงกันเปนเวลา  ยามไหนยามเรียนยามอาน  เราไมหลีกงานหลบมา 
  (สรอย)  ปะมง   เทงมง  เทงมง  ฉิ่งฉับ ฉิ่งฉับ  เทงมง  เทงมง   เทงมง 
    ปะมง   เทงมง  เทงมง  (ฮา)  ซํ้า 

 
 

     เสยีงโทน 

  โทนเอยโทน  ปะติงโทนโทนโทน 
  เสียงโทนตะโพนเราใจ  โทนเอย  โทนจา  ฉันสุขอุราเสียน่ีกะไร 
  ชุมชื่นหัวใจ  เม่ือไดยินเสียงสําเนียงเพลงโทน 
  ปะโทน  ปะโทนๆ   ปะโทนปะ  โทนปะ  โทน ๆ 
      
 

วาว 

   วาวเอย วาวไทย  มีมากมาย อยูในบานเรา 
   วาวลม วาวงู ปกเปา  วาวคน วาวจุฬา วาวเตา 
   วาวนก วาวดาว  ไมใผมาเหลา ทําวาวกัน 
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ใบความรู 
     การละเลนพ้ืนบานของไทย 
 

 
 

 

 มอญซอนผา 
อุปกรณประกอบการเลนคือ ผา 1 ผืนขนาด
ไมโตนักอาจเปนผาเช็ดหนาก็ได มีกติกา
และวิธีเลนดังน้ี 
 
 
กติกา 
 1.   ผูที่น่ังลอมวงทุกคนจะตองนั่งราบกับพ้ืนหามน่ังยอง ๆ  
 2.   ผูเลนทุกคนจะหันไปดูขางหลังไมได อนุญาตใหใชเพียงมือคลําดูเทาน้ัน 
 3.  ผูซอนผาตองวางผาใหใกลตัวผูน่ังพอสมควรเม่ือวางแลวใหเดินหรือวิ่งตอไปจะหันหลัง
กลับไมได 

วิธีเลน 
             เลนก่ีคนก็ได ผูเลนจะน่ังลอมวงกัน มีคนหนึ่งสมมุติเปน “มอญ” ถือผาอาจเปนผาเช็ดหนา
หรือผาอื่นที่มีขนาดไมโตนักสามารถเก็บซอนไดเดินหรือวิ่งไปรอบๆวง  ผูที่นั่งลอมวงจะรองบท
รองพรอมๆกัน(ดูหัวขอเพลงประกอบการเลน) ผูที่เปน “มอญ” จะตองคอยสังเกตวาผูน่ังลอมวงคนใด
เผลอจะเอาผาที่ถือไววางขางหลังผูน้ันแลวเดินหรือวิ่งตอไปทําทีเหมือนกับยังไมไดวางผา หากผูถูก
วางขางหลังยังไมรูตัว เม่ือผูเปน “มอญ” เดินหรือวิ่งมาถึงจะหยิบผาน้ันตีผูที่น่ังอยูซ่ึงผูที่ถูกตีจะตอง
รีบลุกออกจากท่ีน่ังวิ่งหนีไปรอบวงครบ 1 รอบจึงกลับเขาน่ังที่ตามเดิม ผูที่เปน “มอญ” จะถือผาเดิน
หรือวิ่งรอบๆวงเพื่อจะวางผาซอนไวขางหลังผูน่ังคนอ่ืนตอไปในทางกลับกันหากผูน่ังที่ถูกวางผาขาง
หลังรูตัวก็จะหยิบผาและลุกขึ้นวิ่งไลตีผูเปน “มอญ” ไปรอบวง ซ่ึงผูเปน “มอญ” จะตองรีบวิ่งหนีและ
เขาน่ังแทนที่ผูที่วิ่งไล และผูที่ไดผาก็จะเปน“มอญ” ซอนผาคนอ่ืนตอไป 
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เพลงประกอบการเลน 
 "มอญซอนผาตุกตาอยูขางหลัง ไวโนนไวน่ี ฉันจะตีกนเธอ” 
 

 รีรีขาวสาร 
ผูเลน 2 คน มายืนหันหนาเขาหากันประสาน

มือยกขึ้นทําเปนซุม ผูเลนที่เหลือเกาะเอวกันเปนแถว
เดินลอดซุมพรอมรองเพลง “รีรีขาวสาร สองทะนาน 
ขาวเปลือก เลือกทองใบลานเก็บเบี้ยใตถุนราน คด
ขาวใสจานพานเอาคนขางหลังไว” ทันทีที่จบเพลงซุม
จะกระตุกแขนลงมากั้นคนที่กําลังลอดไวคนที่ถูกก้ันไว
ไดจะตองถูกคัดออก แลวเริ่มเลนตอจนกวาจะก้ันได
หมดทุกคน 
 

 เดินกะลา 
 ใหขีดเสนชัย โดยหางจากเสนเริ่มตน 3 เมตร
หรือ 5 เมตรหรือตามแตจะตกลงกันผูเลนจะตองขึ้นไป
ยืนบนกะลาที่คว่ําลงทั้งสองซีกใชน้ิวหัวแมเทากับน้ิวชี้
คีบหนีบเชือกไว มือจับเชือกดึงใหถนัดเร่ิมเลนโดยการ
ใหทุกคนเดินจากเสนเริ่มตนแขงขันกัน ใครที่ถึงเสนชัย
กอนก็ชนะหรือถาไมเลนแบบแขงขันกัน ก็ใชเลนเดินใน
สวน หรือที่สนามก็ ใชออกกําลังกายก็เปนการเลนที่สนุก
อีกแบบนึง 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

    กวางหลงเขาของตนเอง 
 กวางตัวหน่ึงมองดูเงาของตนในน้ํา มันมองดูเขาของตนเองอยางชื่นชม เขาของมันแตก
ออกเปนก่ิงกาน  งดงาม ทําใหเกิดความพอใจยิ่งนัก  แตเม่ือมันมองดูขาของตนเองกลับรูสึกไมพอใจ
ขาทั้งสี่ขาง  มันเห็นวาไมสวย  ไมนาดูเลย  มันคิดวา “เขาของเราชวยใหหัวของเราสงางามขึ้นเปน
อันมาก แตกแขนงออกไปสูงกวาพุมไมเสียอีก  แตทําไมนะ ขาของเราถึงไดดูนาเกลียดนัก” 
 ขณะน้ันเอง  มันก็เหลือบไปเห็นสุนัขลาเน้ือตัวหน่ึงเขา  จึงกระโจนหนีเขาไปในปาทึบขาของ
มันซึ่งคิดวานาเกลียดน้ัน กลับชวยใหมันวิ่งไดอยางรวดเร็ว  แตเขาซึ่งมีก่ิงสวยงามของมันกลับเอา
แตชนและเกี่ยวเขากับก่ิงไม  มันเพ่ิงรูในตอนนั้นเองวา  เขาของมันเปนสิ่งนําตัวมันไปสูหายนะ 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความหลงผิด  นําไปสูความตาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  11  การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25   การแสดงเงียบ   เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงค 

ลูกเสือสามารถแสดงเงียบตามลําพัง  หรือรวมกับเพ่ือนได 
2.  เน้ือหา   

การแสดงเงียบ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณในการแตงตวั  เชน  ผา  กระดาษ  ก่ิงไม  พลาสติก  ฯลฯ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเก่ียวกับการแสดงตางๆ 
    2) ใหลูกเสือเลาประสบการณที่ตนเคยชมการแสดง 
    3) ผูกํากับลูกเสืออธิบายความหมายและลักษณะของการแสดงเงียบ พรอมทั้งสาธิตวธิี

แสดงเงียบ 
    4) ผูกํากับลูกเสือทําสลากกาํหนดตัวละครใหลูกเสือจับสลากและออกมาแสดงตามที่

กําหนด โดยลูกเสือคนอ่ืนๆ ทายวาแสดงเปนตัวอะไร 
    5) ใหลูกเสือแตละหมูคิดเร่ืองแลวนํามาแสดงใหเพ่ือนชมและทาย 
    6) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุป 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ และการมีสวนรวม 

 5.2 ทดสอบจากการแสดงเงียบรายบุคคลและเปนหมู 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  25 
เพลง 

    อยูไหน 
  สี......อยูไหน   จะตองไปหา  อยูไกลหนักหนาแมขอบฟาบัง 

         คิดถึงเธออยูไมเคยนกึชัง   ใจเรายังคิดถงึกันทุกวันคืน 
 

   

ใบความรู 
การแสดงเงยีบ เปนการแสดงทาทางที่ออกเสียงหรือไมแสดงคําพูดใด  ออกมาทั้งสิ้น  เปน

การแสดงที่ใหผูดูแปลความหายจากกริยาทาทางและการแตงกาย 
 การแสดงเงียบ  เปนการแสดงที่ฝกฝนใหผูแสดงมีความเชื่อม่ันในตนเอง  กลาแสดงออก 
 วิธีการแสดงเงียบ 
 1)  ผูกํากับลกูเสือจัดทําฉลากกําหนดการแสดงใหครบจํานวนลูกเสือหรืออาจจะแสดงเปนหมู
ตามเนื้อเรื่องที่กําหนดให เชน คนบา ครู นักมวย ลิเก 
 2)  ผูกํากับลกูเสืออธิบายวธิีเลน (หามบอกคนอ่ืนวาตนจับฉลากไดแสดงเปนอะไร) 
 3)  ใหลูกเสือจับฉลากไดคนละใบ แลวไปเตรียมตัวและกลับมานั่งที่เดิม 
 4)  ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืออกมาแสดงทีละคน หรือหลายๆ คน ทีแ่สดงเหมือนกัน 
 5)  ใหผูดูทายวาแสดงเปนอะไร ถาทายถกูก็เลิกแสดง ถาทายผิดใหแสดงตอไปจนกวาจะ
ทายถูก ตอจากน้ันก็ใหคนอ่ืนแสดงตอไป 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

จับผิดตัว 
น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 เย็นวันหน่ึงหลังเลิกเรียนแลว อานนทและเพื่อนๆ เลนฟุตบอลอยูสนามเด็กเล็กใกลบาน มี
ชายแปลกหนาสองคนขับขี่รถมอรเตอรไซตมาจับตัวอานนทขึ้นซอนมอรเตอรไซตออกไปอยาง
รวดเร็ว เพ่ือนๆ ตกใจมาก อานนทถูกพาไปในบานรางแหงหนึ่ง เขาถูกมัดเทามัดมือและปดปาก 
อานนทพยายามด้ินจนเชือกที่มัดมือหลุด ขณะที่กําลังพยายามแกะผามัดปากออก ชายคนหนึ่งเขามา
พบจึงไมยอมใหอานนทแกะผา อานนทพยายามทําทาทางเพ่ือบอกใหเขารูวาตนเองเปนเด็กนักเรียน
และเปนลูกเสือ โดยทําทาวันทยาหัตถแบบลูกเสือสํารอง ชายอีกคนหน่ึงจึงบอกเพ่ือนเขาวา "ตายละ
สิ จับตัวมาผิด มันไมใชเจาเด็กเกเรที่ขโมยสินคาเราบอยๆ แลวนะ มันเปนลูกเสือ" ทั้งสองเลยตกลง
ปลอยตัวอานนทกลับไปบานอยางปลอดภัย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การรูจักวิธีแสดงทาทาง ทําใหรอดพนจากอันตรายได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่   12  การผูกเงื่อน       
แผนการจัดกิจกรรมที่  26   การผูกเงือ่นตอเชือก            เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

1.1 ลูกเสือสามารถผูกเง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธิ และเก็บเชือกอยางงายได 
1.2 ลูกเสือสามารถใชเง่ือนพิรอดและเง่ือนขัดสมาธิได 

2.  เน้ือหา 
 การผูกเง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธิ และการเก็บเชือกอยางงาย 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 เชือก 
 3.3 ใบความรู  1) เรื่อง การผูกเง่ือน 2) เรื่อง การเก็บเชือกอยางงาย  
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือสาธิตและใหลูกเสือฝกปฏิบัตติามฐาน โดยแบงลูกเสือออกเปน 2 กลุม
เทา ๆ กัน ใหแตละกลุมเขาฐานที่1 หรือ 2 เพียงฐานเดียว จากน้ันเขาฐานรวม 
  * ฐานที่ 1 การผูกเชือกดวยเง่ือนพิรอด และการใชเง่ือนพิรอด 
  * ฐานที่ 2 การผูกเชือกดวยเง่ือนขัดสมาธิ และการใชเง่ือนขัดสมาธิ 
  * ฐานรวม ลูกเสือที่เคยผานฐานที่ 1 จับคูกับลูกเสือทีเ่คยผานฐานที่ 2 แลกเปลี่ยน
กันสอนผูกเง่ือนพิรอดและเง่ือนขัดสมาธิ 
 2) ผูกํากับลูกเสือสาธิตการเก็บเชือกอยางงายๆ 
 3) ผูกํากับลูกเสือประเมินผลโดยการใหลกูเสือเลนเกมตอเชือก 

    4) ผูกํากับลูกเสือสรุปประโยชนของเง่ือนพิรอด และเงื่อนขัดสมาธิแนะนําใหลูกเสือหา
โอกาสฝกการผูกเง่ือนใหคลอง เชน ผูกผาผูกคอ ผูกสายรองเทา เปนตน  

4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความถูกตองของการผูกเง่ือน  และสังเกตความคลองแคลววองไวในการผูกเง่ือน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  26 
 
เพลง 

เงื่อน 
เชือกเสนยาวกลมๆ ดูงามนาชมถาเราเอามาผูกเง่ือน 
ประโยชนก็มีมากมาย ผูกงายแกงายนี่แหละความหมายของเงื่อน 
 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกรอน ผูกซุง ผูกถังนอน 
บวงสายธนู เลข 8 ปมตาไก จําชื่อเง่ือนเอาไว จะไดไมงง 

 
เกม   

 ตอเชือก 

 วิธีเลน 
 1 ) ใหลูกเสือเขาแถวตอนลกึ 
 2 ) ใหลูกเสือคนที่   1 - 2 - 3  ของแตละหมูดึงเชือกกันดวยเง่ือนพิรอด  คนที่  4- 5 - 6  ตอ
เชือกดวยเง่ือนขัดสมาธ ิ
 3)ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณ ลูกเสือเริ่มตอเชือกกับเพ่ือนตามที่กําหนดไว โดยผูกจนเปนเสน
เดียวกัน   ดึงใหตึงแลววางลง 
 4 )ผูกํากับลูกเสือตรวจ ถาหมูใดผูกไดถูกตองและเสรจ็กอน หมูน้ันชนะ  
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ใบความรู 
 การผูกเงื่อน 

เงื่อนพิรอด 
ประโยชนของเง่ือนพิรอด 

1. ใชในการตอเชือกที่มีขนาดเทากันและเหนียวเทากัน 
2. ใชผูกปลายเชอืกเสนเดียวกนั  เพ่ือผูกมัดหอสิ่งของและวัตถุตาง ๆ 
3. ใชผูกเชือกผูกรองเทา (ใชเง่ือนพิรอดกระตุกปลาย 2 ขาง) 
4. ใชผูกโบว  ผูกชายผาพันแผล  ผูกชายผาทําสลิง 
5. ใชผูกปลายเชอืกกากบาทญ่ีปุน 

วิธีผูกเง่ือนพิรอด 

 

1. นําปลายเชอืกดานซายทับปลายเชือกดานขวา 
2. ออมปลายเชือกดานซายลงลอดใตเสนเชือกดานขวา 
3. รวบปลายเชือกเขาหากัน โดยใหดานขวาทบัดานซาย จัดเง่ือนใหแนนและเรียบรอย 

เงื่อนขัดสมาธิ 
ประโยชนของเง่ือนขัดสมาธิ 

1. ใชในการตอเชือกที่มีขนาดตางกัน 
2. ใชผูกกับสิ่งทีมี่ลักษณะเปนขอหรือเปนหูอยูแลว  เชน  เชือกรอยธงชาต ิ เปนตน 
3. ใชตอเสนดาย  เสนไหมทอผา 

วิธีผูกเง่ือนขัดสมาธิ 
1. งอเชือกเสนใหญใหเปนบวง สอดปลายเชือกอีกเสนหนึ่งเขาในบวงที่ทําไว โดยสอดจาก

ดานลาง 
2. มวนปลายเชือกลงออมดานหลังของบวงที่ทําไวคร้ังแรก      
3. จับปลายเชอืกขึ้นไปลอดขัดตัวเอง แลวจัดเง่ือนใหแนนและเรียบรอยโดยการดึงตามทิศทาง

ของลูกศร 
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 การเก็บเชือกอยางงาย 
 
 เชือก  เม่ือใชงานเสร็จแลวคววรเก็บใหเรียบรอย  เพราะถาปลอยทิ้งไวเชือกจะพันกันทําให
เสียรูปทรง  และชํารุด  เม่ือจะใชงานก็ตองเสียเวลาแกอีก หลังจากใชเชือกแลวใหเก็บเชือกรอยไวที่
เข็มขัดหอยมวนเชือกลงดานขางตัว เพ่ือความเรียบรอยสวยงาม 
 
วิธีที่ 1 นําปลายเชือกมาวางไวในชองระหวางหัวแมมือกับน้ิวชี้   แลวพันเชือกพันทบเชือกระหวาง
ศอกกับชองหัวแมมือกับน้ิวชี้ พันไปจนเหลือประมาณ   2  ฟุต   เอามือจับรวบกึ่งกลางมวนเชือก   
เอาปลายเชือกที่เหลือ  2  ฟุตน้ันพันรัดตรงกลางที่จับ    แลวผูกแนนใหปลายเชือกที่ใชมือจับคร้ัง
แรกโดยโผลออกมาพอใชถือได 
 
วิธีที่ 2 แบงเชือกออกเปน   2   สวน   เทา  ๆ  กัน    เอาสวนหนึ่งพับกลบัไปกลบัมา   3  คร้ัง   
เอาปลายเชือกดานที่เหลือมาพันรอบสวนที่ทบจนจรดปลายเชือกของสวนที่ทบ    แลวสอดปลาย
เชือกเขาในหวง   แลวดึงใหแนน 
 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ไขทองคํา 

 ชายชราผูหน่ึงมีฐานะยากจน สมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบานเกา ๆหลังหนึ่งกับแม
หานตัวหน่ึงชึ่งจะออกไข ใหเขานําไปขายที่ตลาดทุกวันวันละฟอง วันหน่ึงแมหานนึกสงสารชายชรา
จึงนําออกไขเปนทองคําใหฟองหนึ่งชายชราดีใจมากรีบนําไขทองคําไปขายจนไดเงินมากมายฐานะก็
ดีขึ้นจนชายชราเกิดความโลภ อยากจะไดไขทองคําคราวเดียวกันหลาย ๆ ใบดวยความคิดที่วาใน
ทองหา นมีไขทองคําอยูอีกมากวันหน่ึงชายชราจึงแอบยอง เขาไปในเลาหานแลวเอามีดที่เตรียมไป
ผาทองหานทันที แตอนิจจานอกจากจะไมพบไขทองคําแมแตใบเดียวแลว หานก็ตองมาตายลงอีก
ตั้งแตน้ันมาเม่ือไมมีหานก็ไมมีไขทองคําใหชายชรานําไปขายอีก 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา โลภมากมักลาภหาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  27  การวิเคราะหตนเอง           เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือบอกจุดดี จุดเดน ของเพ่ือนได 
 1.2 ลูกเสือบอกไดวาตนเองมีความสามารถอะไรและพฒันาความสามารถใหดีใหเกงยิ่งขึ้น 
2.  เน้ือหา 
 การคนหาจุดดี จุดเดน ของเพื่อน และความสามารถของตนเอง รวมทั้งหาแนวทางพัฒนา
ความสามารถใหดีขึ้นกวาเดิม 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

    1) ลูกเสือทําวงกลม 2 วงซอนกัน วงกลมวงนอกซายหัน วงกลมวงใน ขวาหัน 
    2) ผูกํากับลูกเสือนํารองเพลง “ยินดีพบเธอ” ลูกเสือปรบมือและเดินตามจังหวะเพลง 
    3) ผูกํากับลูกเสือเปานกหวดีใหสัญญาณหยุด ลูกเสือในวงกลมนอกและวงกลมในหัน

หนาเขาหากันจับมือซาย พรอมกับพูดวา “ยินดีที่ไดพบกัน” 
    4) ในรอบตอไปเม่ือเพลงหยุดใหลูกเสือผลดักันพูดถึงสิ่งดี ๆ ที่เห็น ในตัวของเพ่ือนที่หัน

หนาเจอกัน  
    5) ผูกํากับลูกเสือชวนสนทนา 

-  สุมถามลูกเสือ 3 – 4 คน “ รูสึกอยางไรเม่ือมีคนพูดถึงสิ่งดี ๆ ในตัวเรา” 
    -  ใหลูกเสอืแตละคน คนหาสิ่งที่ตนเองทําไดดีที่สุด คนละ 1 อยาง 
     -  สุมถาม  5 – 6 คน  
     -  ถามวา “การที่เรารูตวัวามีความสามารถอะไรบาง จะเปนประโยชนกับลูกเสอือยางไร” 
(จะไดใชประโยชนจากความสามารถน้ัน และพัฒนาใหเกงมากยิ่งขึ้น) 
    6) ผูกํากับลูกเสือสรุปแนวคดิที่ได (การพูดถึงสิ่งดี ๆ ของผูอ่ืน จะสรางกําลังใจและ

ความรูสึกที่ดีๆ ใหกับเพ่ือน และการที่เราไดรูวาตนเองมีความสามารถในเรื่องอะไรจะชวยใหเราไดใช
ประโยชนจากความเกงน้ันและพัฒนาใหดีมากย่ิงขึ้น) 
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4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการวิเคราะหตนเองของหมูลูกเสือ 
 5.2 สังเกตตรวจสอบความคิดเห็นตามประเด็นคิดในกจิกรรมการเรียนรู 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การเขาใจตนเอง การเขาใจ/ เห็นใจผูอ่ืน ภูมิใจ/ เห็นคณุคาตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  27 
 
เพลง  

     ยินดีที่พบเธอ 
       วันน้ียินดี  ที่เราไดมาพบกัน (ซํ้า) ยินดี ๆ ๆ  
  มาเถิดมา เรามารวมสนุก  ปลดเปลื้องความทุกข  ใหมันสิ้นไป  
  มาเกิดมา  เรามารวมจิต    ชวยกันคิดทําใหการลูกเสือเจริญ 
 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

     หนูกับอีเห็น 
 

 หนูกับอีเห็นเปนศัตรูกัน ยกพวกเขาตอสูกันหลายครั้ง ฝายหนูน้ันสูไมไดแพกลับไปทุกคร้ัง   
พวกหนูประชุมกันวาทําไมจึงสูไมได ก็พบวาเปนเพราะพวกหนูไมมีระเบียบวินัย เวลาสูก็ไมพรอมเพรียง 
ตางคนตางสู ไมมีใครฟงใคร  
 เม่ือไดขอสรุปเชนนี้ พวกหนูจึงลงมติเลือกหนูบางตัวขึ้นมาบังคับบัญชาในสนามรบ หนูที่
ไดรับแตงตั้งจึงแตงตัวประดับประดาเครื่องประดับมากมายใหดูภาคภูมิสมกับตําแหนงที่ไดรับ และ
วางตัวเปนนายคอยออกคําสั่ง สวนหนูที่เหลือเปนพวกพลรบ   
 ในการตอสูคร้ังตอไป พวกหนูก็พายแพยับเยินอีก หนูพลรบไดหนีเขาโพรงเอาตัวรอด  สวน
พวกตัวนายซึ่งมีเคร่ืองประดับมากมาย อุยอายหนีไมทัน ถูกจับเปนเชลยและถูกอีเห็นกินทั้งหมด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความฟุงเฟอน้ัน  มักเปนเหตุใหเกิดความพินาศ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28  หลีกเลี่ยงความรุนแรงตอสัตว                      เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

ลูกเสือมีใจเมตตาตอสัตวและหลีกเลี่ยงการกระทํารุนแรงตอสัตว 
 

2.  เน้ือหา   
ความเมตตาตอสัตวและหลกีเลี่ยงการกระทํารุนแรงตอสัตว 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ภาพนกโพระดก 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม 

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

-  เคยเห็นนกไหม เห็นที่ไหนรูจักนกอะไรบาง 
-  ใครรูจักนกโพระดกบาง ยกมือขึ้นใหตอบ 

    2) ผูกํากับลูกเสือใหดูภาพนกโพระดกและอธิบายเพ่ิมเติมลักษณะและธรรมชาติของนก
โพระดก 

    3) ผูกํากับลูกเสือชวนลูกเสอืรองเพลงนกโพระดก ถอดความหมายของเนื้อเพลงและ
ถามความรูสกึวารูสกึอยางไรกับคําชมของนกโพระดก 

    4) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามใหคิดวิเคราะห 
-  นอกจากการยิงนกแลว เคยไดยินการรังแกสัตวแบบไหน รูสึกอยางไรกับสัตวทีถู่ก

รังแก (เตะสุนัข โยนแมวลงน้ํา ขังนกไวในกรง วางยาเบื่อ ฯลฯ) 
 -  คิดวาคนทีรั่งแกสัตว เขาทําเพราะอะไร และรูสึกอยางไรกับคนที่รังแกสัตว(สนุก 
ไมเห็นความทุกขของผูอ่ืน ใจราย ฯลฯ) 
 -  ลูกเสืออยากชวยสตัวไมใหถูกรังแกไหม มาชวยกันคิดวาจะทําอยางไรคนจึงไมรังแกสัตว    
    5) ผูกํากับลูกเสือสรุปแนวคดิที่ไดรับใหกับลูกเสือ(อยากชวย โดนเริม่ที่ตัวเองไมรังแกสัตว 
และชักชวนเพื่อนและคนในครอบครัวใหทําตามดวย) 
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4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความคิดเห็นของลูกเสือที่แสดงออกถึงความเมตตาและไมกระทํารุนแรงตอสัตว        

5.2 สังเกตแนวคิดของลูกเสอืที่วา “จะทําอยางไร.... คนจึงไมรังแกสัตว” 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  28 
 
เพลง 

    นกโพระดก 
  ยุกยิก   ยุกยิก  ยุกยิก   ยุกยิก   ควาหนังสติ๊ก จะไปยิงนก 
  โอโฮ    นกโพระดก   (ซํ้า)   มันรอง   โฮกปก   อยายิง   อยายิง 
  ยุกยิก   ยุกยิก  ยุกยิก   ยุกยิก   เก็บหนังสติ๊ก  เอาไวชายพก 
  ไมยิง   นกโพระดก   (ซํ้า)   มันรอง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี  
  ยุกยิก   ยุกยิก  ยุกยิก   ยุกยิก   ควาหนังสติ๊ก จะไปยิงนก 
  โอโฮ    นกโพระดก   (ซํ้า)   มันรอง   โฮกปก   อยายิง   อยายิง 
       ยุกยิก   ยุกยิก  ยุกยิก   ยุกยิก   เก็บหนังสติ๊ก  เอาไวชายพก 
  ไมยิง   นกโพระดก   (ซํ้า)   มันรอง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี 
       ยุกยิก   ยุกยิก  ยุกยิก   ยุกยิก   เก็บหนังสติ๊ก  เอาไวชายพก 
  ไมยิง   นกโพระดก   (ซํ้า)   มันรอง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี (ซํ้าบรรทัดสุดทาย) 
 
 
ภาพนกโพระดก 
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นกโพระดก 
 นกโพระดกธรรมดาทั้งตัวผูและตวัเมียมีลกัษณะเหมือนกันขนตามลําตัวมีสีเขียวสด สวน
หัวและอกมีสนํ้ีาตาลออนและมีลายสเีหลอืงเปนขีดปากสีเหลือง     
ถ่ินอาศัยและอาหาร 
      ในประเทศไทยพบอยูทั่วทุกภาคยกเวณภาคอีสานตอนบนอาศัยอยูตามปาโปรง ปาผลัด
ใบและเรือกสวนท้ังที่ลุมและบนปาภูเขาในฤดูผสมพันธุจะอยูเปนคู สงเสียงรองดัง (โฮก-ปก)ซํ้าทุกๆ 
3-4 นาที นกชนิดน้ีผสมพันธุในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคมชอบทํารังอยูตามโพรงไม ในปาสูง 
วางไขคร้ังละ 2-4 ฟอง 
      นกโพระดกธรรมดาจะออกหากินตามธรรมชาติ ชอบกินแมลง หนอน สัตวเลื้อยคลานและ
ผลไมตาง ๆ เปนการชวยกําจัดศัตรูพืชใหกับเกษตรกร 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

 นกสาวมีลูก 

 เม่ือกกไขไดหลายตัว นกพิราบสาวก็ดีอกดีใจเปนยิ่งนัก จึงได คุยอวดกับกาเฒาวา "ฉันมีลูก
เพ่ิมขึ้นอีกหลายตัวเเลวจะ" กาเฒามองนกพิราบสาวอยางเวทนาพลางพูดวา "การที่มีลูกเพ่ิมอีกหน่ึง
ตัวก็เทากับมีภาระเพิ่มอีกอยางหน่ึงถามีลูกเพ่ิมอีกหาตัว ก็มีภาระเพ่ิมอีกหาอยาง"นกพิราบสาวตอบ
วา “ถึงมีภาระเพ่ิม ฉันก็ยินดี เพราะฉันรักลูก” 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา แมสามารถทําทุกอยางใหลูกได เพราะความรัก  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่ 13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  29 ทักษะการสื่อสาร                          เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

ลูกเสือมีทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารกับผูอ่ืน 
2.  เน้ือหา   

การใชคําวา “สวัสดี” “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ”  
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ลูกเสือทําวงกลม 2 วงซอนกัน วงกลมวงนอกซายหัน วงกลมวงใน ขวาหัน 
 2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันรองเพลง “สวัสดี (2)” ลูกเสือปรบมือ เดินตาม
จังหวะเพลง และทําทาทางตามเพลง 3 รอบ ดังน้ี 

บทเพลง 
 เม่ือเจอะกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีคะ  สวสัดีครับ 
 ลูกเสือทําทาทาง  (ปรับมือตามจังหวะ) 
 เม่ือผิดพลั้งขออภัยขอโทษที 
 ลูกเสือทําทาทาง  (ทุกคนทําทาพนมมือไหวคูของตน  พรอมกับพูดวา ขอโทษคะ  ขอโทษครับ) 
 เม่ือจากไปยกมือไหว  “สวัสดี” 
 ลูกเสือทําทาทาง (ทุกคนกาวเทาไปทางดานขวามือ พรอมยกมือโบกลา และยกมือไหวพรอม

กลาว  สวัสดี) 
 ผูใดมีจิตไมตร ีขอขอบคุณ 
 ลูกเสือทําทาทาง (ลูกเสอืพบคูคนใหมลูกเสือยกเมือไหวพรอมกลาวขอบคุณคะ, ขอบคุณครับ) 
  3) ขออาสาสมัครออกมาเลาเรื่องที่ลูกเสือเคยใชคําวา สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ คําพูดละ 1 คน  
       4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป “ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน คําพูดที่ลูกเสือ
ตองใชอยูเสมอคือ คําวา “สวัสดี” ใชเปนคําทักทาย “ขอโทษ” เม่ือเราไดกระทําส่ิงผิดพลาดตอผูอ่ืน แมแต
เพียงเล็กนอย และคําวา “ขอบคุณ” ใชเม่ือมีใครทําดีตอเราแมเพียงเล็กนอย 

      5) ผูกํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ไดรับใหกับลูกเสือ 
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4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม 
 
6.  องคประกอบทักษะชีวิตสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  29 
เพลง 

     สวัสดี (1) 
   สวัสดี  สวัสดี   วันนี้เรามาพบกัน   
   เธอและฉัน   พบกันสวัสดี 
   สวัสดีคะ  สวสัดีครับ 

   สวัสดี (2) 
   เม่ือเจอะกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีคะ  สวสัดีครับ    
   เม่ือผิดพลั้งขออภัยขอโทษที  ขอโทษคะ  ขอโทษครับ 
   เม่ือจากไปยกมือไหว ขอลาที ลากอนคะ ลากอนคะ   
   ผูใดมีมิตรไมตรี ขอขอบคณุ ขอบคุณคะ ขอบคุณครับ 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

  ปากเปนเอก 
 
     ชายคนหนึ่งมีศีรษะลาน และเปนคนใจนอย  มีลูกสาวสวยคนหนึ่ง  ชายคนนี้เปนชางฝมือดี
ตอเกวียนไวเลมหน่ึงสวยงามมาก  นอกจากนี้ยังมีวัวคูหน่ึงลักษณะดีตองตามตํารา  เปนที่เลื่องลือไป
ทั่ว  มีผูพยายามไปขอซื้อใหราคาสูงเทาใดก็ไมยอมขาย  วันหน่ึงขาวน้ีรูถึงหูเจาเมืองเขา  ก็มีความ
อยากได  จึงประกาศแกทาสทั้งหลายวา  หากทาสคนใดสามารถเอาเกวียนและวัวจากชายคนน้ี
ได  จะไดรับรางวัลและปลดปลอยใหเปนไท  มีทาสอาสาสมัคร 3 คน  เจาเมืองจึงใหจับฉลาก  ทาส
คนที่ 1 ใชวิธีการขูตะคอก  พูดจาไมไพเราะ  ปรากฏวาเจรจาไมสําเร็จ  ทาสคนที่ 2  ไปเฝาออนวอน
ตั้งแตบายจนเท่ียงคืน  ก็ยังไมสําเร็จ  ทาสคนที่ 3  เม่ือไปถึงบานก็ทําความเคารพอยางนอบ
นอม  ใชวิธีการพูดเสนาะหู  ตองใจชายศีรษะลานจึงยกวัวและเกวียนให  และในตอนหลังยังยกปฏัก
ดามทองพรอมลูกสาวใหแกทาสคนนั้นอีกดวย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   การพูดดี  และพูดใหเหมาะกาลเทศะ เปนประโยชนกับตนเอง   
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  30   การรับรูอารมณ    เวลา   1    ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงค 

ลูกเสือมีทักษะการสังเกตอารมณของเพ่ือน 
2.  เน้ือหา 
 2.1 การรับรูอารมณเพ่ือน ดวยการสังเกตสีหนาทาทางที่แสดงอารมณ 
 2.2 การปฏิบัติตอเพ่ือนใหสอดคลองกับอารมณของเขา 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 เกม 
 3.2 หนากากอารมณ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) สนทนาถึงอารมณของคนและการแสดงใบหนาทาทางประกอบอารมณตางๆเปน
อยางไร 

    2) ผูกํากับลูกเสือแสดงหนากากอารมณใหลูกเสือดู 
    3) อาสาสมัครลูกเสือมาทําสหีนาทาทางแสดงอารมณตางๆตามที่เห็นจากรูปหนากาก 
    4) แจกหนากากอารมณใหลูกเสือหมูละ 2 แบบ เปนอารมณทุกข 1 แบบ และอารมณสุข 

1 แบบ ใหสมาชิกหมูชวยกนัทายวาเปนอารมณอะไร เพราะเหตใุดหนาตาจึงเปนอยางน้ัน 
    5) ผูกํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยดวยคําถาม 

- เราจะรูไดอยางไรวาเพ่ือนมีอารมณดี หรืออารมณไมดี(จากการสังเกต) 
- การรับรูอารมณของเพ่ือนมีประโยชนกับลูกเสืออยางไร 

(ปฏิบัตตินกับเพ่ือนไดเหมาะสม) 
- ถาเพ่ือนกําลังโกรธ ลูกเสือคิดวาควรทําอยางไร(ขอโทษถาเราเปนตนเหตุ) 
- ถาเพ่ือนกําลังเศราเสียใจ ลกูเสือคิดวาควรทําอยางไร (ใหกําลังใจ) 
- ถาเพ่ือนกําลังดีใจ สอบไดที่ 1 ลูกเสือควรทําอยางไร (แสดงความยินดีดวย) 

    6) ผูกํากับลูกเสือสรุปแนวคดิที่ได (อารมณของคนมี 2 ลักษณะ  คืออารมณเปนสุขไดแก  
อารมณดีใจ  สุขใจ  สบายใจ  มองโลกในแงดี  และอารมณเปนทุกข  ไดแก  กลัว  โกรธ  โมโห  แคน  
เศรา เจ็บฯลฯ  ถาเราสังเกตและรูอารมณของเพ่ือน จะสามารถแสดงออกตอเพ่ือนไดอยางเหมาะสม) 
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4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส  ชักธง  เลิก) 

 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมทายและรับรูอารมณ 
 5.2 สังเกตความสามารถในการสังเกตและรับรูอารมณของตนเองและเพื่อน ๆ 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การเขาใจ/ เห็นใจผูอ่ืน การจัดการกับอารมณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30 
 

เกม 
    ทําตรงกันขาม  

 เลือกผูนํา 1  คน   ใหผูนําทําทาทางตาง ๆ  สวนผูเลนคนอ่ืนนั้นจะตองทําตรงกันขามกับที่ 
ผูนําทํา  เชน    ผูนําหัวเราะ  -  ลูกเสือทุกคนตองรองไห ผูนําน่ังลง  -  ลูกเสือตองยืนขึ้น     
 ผูนํากาวเทาซาย  -   ลูกเสอืกาวเทาขวา การทําจะเร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ 
การตัดสิน   ลูกเสือที่ทําตามผูนําหรือทําชา   จะตองออกจากการแขงขัน   หรือเปลี่ยนมาเปนผูนํา 
 

หนากากอารมณ 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชวีิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 137 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

     กระตายกับกบ 

 กระตายตัวหน่ึง  มีนิสัยขี้ขลาด หวาดระแวง และตื่นตกใจงาย  แมจะอยูทามกลางฝูง
กระตายดวยกันก็ยังวิตกกังวลหวาดกลัวไปสารพัด  ไมมีความสุขเปนกระตายผูแสนเศรา  บอยคร้ัง
มันเฝาแตสงสัยวาเหตุใดมันจึงมีแตความทุกข  ไมอาจหาความสุขสบายไดเลย นอนหลับก็ไมสนิท  
จะกินอาหารก็รีบรอน ระหวางกินก็ตองเหลียวหนาเหลียวหลัง สายลมกรรโชกแรงหนอย หรือมีเงา
อะไรผานมาสักแวบ  ก็ทําใหเราอยูไมสุขเสียแลว  ทําอยางไรหนอเราถึงจะเอาชนะความกลัวได 
 วันหน่ึง ขณะที่กระตายตัวนี้นอนอยูกลางทุงหญา  มันก็ไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจาก
กระตายตัวหน่ึงเปนเสียงเล็ก ๆ แผวเบา  เจากระตายขี้ขลาด  รีบออกวิ่งเต็มเหยียดมุงหนาไปสูโพรง
ที่มันอาศัยอยูทันที  ในระหวางน้ัน มันวิ่งผานสระน้ําแหงหน่ึง  กบที่น่ังอยูริมสระก็ตางพากันตกใจสุด
ขีด  พากันกระโดดหนีลงในน้ําเปนจาละหวั่น  ทั้งที่กระตายมิใชศัตรูของกบเลย  เม่ือกระตายขี้ขลาด
ไดเห็นเชนนั้นเขา  มันก็เขาใจไดทันทีวา  ความกลัวที่มีอยูในจิตใจของพวกกบนั้น  ไมมีเหตุผลเลย  
เชนเดียวกับความกลัวที่มีอยูในจิตใจของมัน 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา คนขี้ขลาดตื่นตกใจงายดายเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่  14  ประเมินผล 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 31 การประเมินผล     เวลา   1 ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

1.1 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผาน ไมผานกิจกรรม 
1.2 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินพฤตกิรรมทักษะชวีิตที่ลูกเสือไดรับการพัฒนา 
1.3 เตรียมความพรอมรับการประเมินตามวิธีการของผูกํากับกองลูกเสือ 

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

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

4.1 ผูกํากับลกูเสืออธิบายหลักเกณฑ วธิีการประเมินผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 

4.2 ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึพฤติกรรมของลูกเสือที่ไดรับการเสริมสรางทักษะชวีติผาน
กิจกรรมลูกเสอื 

4.3 ลูกเสือประเมินความพรอมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน
สวนที่ไมม่ันใจ 

4.4 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือกําหนดขอตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5.2 สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 31 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑของหลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



140 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 
 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ขอคิดเห็น 
ครบ/
ผาน 

ไมครบ/
ไมผาน 

การพัฒนา 

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

 
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     

สรุป  ฉันม่ันใจวาผาน ฉันมีความพรอมใหประเมิน ฉันยังไมพรอม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
 1. กรณีลูกเสือสํารอง (ใหเลือกภาพตอไปน้ีแทนการยนืยันการประเมินตนเอง) 

 
 

   
 

ม่ันใจมากที่ไดรับ
เคร่ืองหมาย 
วิชาพิเศษ 

พรอมแลว ไมแนใจ ตองขอความ
ชวยเหลือจาก 

ผูกํากับ 

งุนงง 
ไมเขาใจ 

 
 2. กรณีลูกเสือสามัญ-สามัญรุนใหญ 

 ม่ันใจมาก พรอมรับการประเมินเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
 พรอมรับการประเมิน 
 ยังตองพัฒนา/ ซอมเสริมบางเรื่อง 
 ตองการความชวยเหลือจากผูกํากับลกูเสือ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผูกํากับลูกเสือ 
 

คําชี้แจง  ใหผูตอบทําแบบประเมินทุกขอโดยแตละขอใหทําเคร่ืองหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับความ 
    เปนจริง 
 
2.1 พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการสังเกตและจดจํา   
2. ลูกเสือสามารถพ่ึงตนเองและดูแลตนเองได   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรักษาสิ่งแวดลอม 
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไมมีปญหาทันตสุขภาพและไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรูจักรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   

6.  ลูกเสือรูจักแกปญหาเฉพาะหนาหรือใหการชวยเหลอื/ แจงเหตุเม่ือประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารไดถูกกาลเทศะและไมกาวราวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทักษะชีวติ 

 
ฉันจะมีทักษะชีวติ 

ถาแกไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันตองพัฒนาตนเองอีกมาก 
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2.2พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง   

2. ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได   
4. ลูกเสือไมมีปญหาทันตสขุภาพ ไมด่ืมนํ้าอัดลมขนมกรุบกรอบ 
ไมรับประทานขนมหวานเปนประจํา 

  

5. ลูกเสือรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมติดเกม   

6. ลูกเสือประพฤตตินเหมาะสมกับเพศและวยัมีทักษะการสราง 
สัมพันธภาพและการสื่อสารไมกาวราวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย รูจักแกปญหา หรือใหความ 
ชวยเหลือผูอ่ืน 

  

8. ลูกเสือมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

 
เร่ืองที่ฉันจะตองปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.3พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการทํากิจกรรมลูกเสือ 
   ตามความสนใจและไดรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

  

2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว  
   สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  

3. ลูกเสือใชเวลาวางที่เปนประโยชนทํากิจกรรม อนุรักษสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

4. ลูกเสือรูเทาทันสื่อโฆษณาและรูจักใชประโยชนจาก  Internet   

5. ลูกเสือเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได 
เหมาะสมกับเพศวัยไมกาวราวรุนแรง 

  

6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร   

7. ลูกเสือมีการออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเน่ือง   
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบตัิเหตุจากการใชยานพาหนะ   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

 
เร่ืองที่ฉันจะตองปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.4 พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวงั 
 

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

3. ลูกเสือรูจักวิธีปองกันความเสี่ยงทางเพศ   
4. ลูกเสือใชเวลากับสื่อไอทีไดอยางเหมาะสม   
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากส่ิงยาเสพติด   

6. ลูกเสือมีคานิยมสุขภาพ ดานอาหาร และความงามที่เหมาะสม   

7. ลูกเสือทํางานหารายไดระหวางเรียน   

8. ลูกเสือไมมีพฤติกรรมกาวราวและไมกอเหตุรุนแรง   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

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

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

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



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชวีิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 147 

 

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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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการ
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้นๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย
ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผล
การผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเปน
รายบุคคล รายหมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑการตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว         
2 ระดับ คือ ผาน และ ไมผาน 
 2.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
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      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษาน้ัน 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได) 
 

……………………………………… 
 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2551. 
 
 
2. การประเมินพฤติกรรมทกัษะชวีิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  2) ความสามารถในการคิดสรางสรรค 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ่ืน 
  4) เห็นคุณคาตนเอง 
  5) รับผิดชอบตอสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสรางสัมพันธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสินใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไขปญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลกูเสือโดยรวม คือ 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
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   (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 
 
 
  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 ลอดพนและไมเกิดอุบัติเหตุจากการใช
ยานพาหนะ 

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

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รูวิธีปองกัน/ และหลีกเลีย่งความเสี่ยงทางเพศ 

  (4) ใชเวลากบัสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชวีติปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมดานสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกิดผลเสยีตามมา 

  (7) มีคานิยมดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกิดผลเสียหาย
ตามมา 

   (8) มีคานิยมดานความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 
  (9) ไมมีพฤตกิรรมกาวราวและกอเหตุรุนแรง 
 

อางอิงจาก หัวขอในคูมือ Bench Marking 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หนวยที่   15 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  32 พิธีเขาประจํากองและพิธีประดับดาวดวงท่ี  1 เวลา  1   ชั่วโมง 
 
1.จุดประสงคการเรียนรู  

1.1 ลูกเสือไดรวมพิธีเขาประจํากองลูกเสือสํารอง 
1.2 ลูกเสือรวมพิธีประดับดาวดวงที1่ 

2.  เน้ือหา   
2.1 พิธีเขาประจํากองลูกเสือสํารอง 
 -  มีกองลูกเสืออยูแลว 
 -  ยังไมมีกองลูกเสือ 
2.2 พิธีประดับดาวดวงที่ 1 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 ดาวลูกเสอืสํารอง 
 3.2 ใบความรู 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสํารองทุกคนพรอมกันบริเวณที่นัดหมายเชน  สนามโรงเรียน  
หองประชุม  หรือบริเวณที่เหมาะสม 

4.2 ผูกํากับลกูเสือจัดพิธีเขาประจํากองลูกเสือสํารอง 
4.3 ผูกํากับลกูเสือจัดพิธีประดับดาวดวงที่  1 
4.4 ผูกํากับลกูเสือแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมายเพ่ือรวมกิจกรรมดาวดวงที2่ 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการรวมกิจกรรมและจํานวนลูกเสือที่ไดประดับดาวดวงที่  1 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 32 
 
ใบความรู 
 
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง  
(ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2522 
ขอ  288  พิธีเขาประจํากองลูกเสือสํารอง 

ในพิธีเขาประจํากองลูกเสือสํารองหรือเรียกวาพิธีปฏญิาณตนหรือเรียกวาพิธตีอนรับลูกเสือ
ใหมน้ัน ใหเปนหนาที่ของกองลูกเสือตางกองตางจัดทํา  มีอยู๒วิธีคือ    

วิธีที่ 1   มีกองลูกเสืออยูกอนแลว  และวธิีที ่ 2   ยังไมมีกองเปนการตั้งกองขึ้นใหม  ให
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

ก.  มีกองลูกเสืออยูกอนแลว  
(1)กองลูกเสือสํารอง  ทํารูปวงกลมใหญ  
(2) หมวกที่ตดิเคร่ืองหมายลูกเสือสํารองแลว  กับเครื่องหมายลูกเสือสํารองที่ติด

เหนือกระเปาเสื้ออยูที่ผูกํากับลูกเสือ 
(3) ธงประจํากอง  ( ถามี )  ใหรองผูกํากับลูกเสือถือไวในทาตรงนอกวงกลม  
(4)  ลูกเสือใหมอยูนอกวงกลม (แตงเคร่ืองแบบครบเวนแตเคร่ืองหมายลูกเสือสํารอง

ที่จะติดกระเปาเสื้อกับหมวกอยูที่ผูกํากับลูกเสือ)  ดานหลังของหมูที่ตนจะเขา
ไปอยู  

(5) ผูกํากับลกูเสือเรียกลูกเสือใหมเขามาในวงกลมหนาผูกํากับลูกเสือ (หากหลายคน
ใหเขาแถวหนากระดาน ) 

(6) ผูกํากับลกูเสือสอบถามลูกเสือใหม  ดังน้ี 
 ผูกํากับลูกเสอื      “เจาตองการเปนลูกเสือสํารองใชไหม ” 
 ลกูเสือใหม   “ใชครับ” 
ผูกํากับลูกเสอื       “เจาเขาใจกฎ  คําปฎิญาณ  การทําความเคารพและการทําแกรนดฮาวล

หรือไม ” ลูกเสือใหม     
ลูกเสือใหม   “ขาเขาใจและปฏิบัติได ” 
 ผูกํากับลูกเสอื         “กฎมีวาอยางไร ”  
ลูกเสือใหม    “ขอ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพ่ี 

 ขอ 2 ลูกเสือสํารองไมทําตามใจตนเอง ”  
ผูกํากับลูกเสอื   “ถาเชนน้ันจะใหเชื่อไดหรือไมวา ” 

“ขอ 1 เจาจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย ”  
“ขอ 2 เจาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนทุก
วัน”                                 
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ลูกเสือใหม ทําวันทยหัตถ  “ขาสัญญาวา”                                  
“ขอ 1 ขาจะจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย”        

 “ขอ 2 ขาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนทุกวัน” 
ผูกํากับลูกเสอื “เจาจงรักษาคําม่ันสัญญาของเจาไวใหม่ันตอไป  บัดน้ีเจาไดเขาเปนลูกเสือ

สํารอง  และเปนสมาชิกผูหน่ึงของคณะพ่ีนองลูกเสือแหงโลกอันยิ่งใหญแลว ” 
ลูกเสือลดมือลง 

(7) ผูกํากับลกูเสือมอบเครื่องหมายลูกเสือสํารองสําหรับติดกระเปาและมอบหมวกให
ลูกเสือรับมาสวมเอง  ลูกเสือทําวันทยหัตถและลดมือลง  แลวสัมผัสมือกับผู
กํากับลูกเสือ ในกรณีที่ผูกํากับลูกเสือกลุมเปนประธาน  หรือเชิญผูอ่ืนเปน
ประธาน   ก็ควรใหทําหนาที่แทนผูกํากับลูกเสือตาม  ขอ 7 น้ี  

(8) เสร็จแลว  ลูกเสือใหมทาํกลับหลังหัน ทําความเคารพลูกเสือเกาดวยทา
วันทยหัตถลูกเสือเการับการเคารพดวยทาวันทยหัตถเชนกัน  แลวลดมือลง
พรอมกัน  (โดยไมตองสั่ง)   

(9) ผูกํากับลกูเสือสั่งลูกเสอืใหมเขาประจําหมูโดยส่ังวา  “ลูกเสือใหมเขาประจําหมู –
วิ่ง” ลูกเสือใหมวิ่งเขาประจําหมูของตน (ซ่ึงจัดแบงไวเรียบรอยแลว)  

(10) เสร็จสิ้นดวยการทําแกรนดฮาวล 
ข.       ยังไมมีกองลูกเสือ 

(1) ลูกเสือใหมทั้งหมดเขาแถวเปนแนวตอนหมูหนาผูกํากับลูกเสือแตงเคร่ืองแบบ
ครบเวนแตเคร่ืองหมายลูกเสือสํารองที่จะติดกระเปาเสือ้กับหมวกอยูที่ผูกํากับ
ลูกเสือ 

(2) หมวกที่ตดิเคร่ืองหมายลูกเสือสํารองแลว  กับเครื่องหมายลูกเสือสํารองที่จะติด
กระเปาเสื้ออยูที่ผูกํากับลกูเสือ 

(3) ธงประจํากอง (ถามี) ใหรองผูกํากับลูกเสือถือไวในทาตรงนอกวงกลม  
(4) ผูกํากับลกูเสือเรียกลูกเสือใหมออกมายืนหนาผูกํากับลูกเสือคร้ังละหมูโดยออก

คําสั่งวา  “หมูสี....” ใหหมูสีน้ันออกมายืนเปนแถวหนากระดาน  
(5) ผูกํากับลกูเสือสอบถามลูกเสือใหม  (เหมือนอยางมีกองลูกเสืออยูกอนแลว) 
(6) เม่ือผูกํากับลูกเสือหรือประธานมอบเครื่องหมายและหมวกและสัมผัสมือกับ

ลูกเสือใหมแลวใหลูกเสือใหมไปเขาแถวเตรียมเปนรูปวงกลม(หมายความ
วา  เม่ือทุกหมูเขาแถวเรียบรอยแลว  จะเปนรูปวงกลมลอมรอบผูกํากับ
ลูกเสือ)  โดยออกคําส่ังวา  “ลูกเสือใหมเขาประจําที่ – วิง่” ลูกเสือใหมวิ่งไปเขา
ที่ของตน (ซ่ึงผูกํากับลูกเสือนัดหมายไวกอนแลว)  

(7) เสร็จสิ้นดวยการทําแกรนดฮาวล  
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หมายเหตุ 

1. ขณะที่ลูกเสือกลาวคําปฎิญาณตอหนาผูกํากับลูกเสือน้ันผูกํากับลกูเสือทํา
วันทยหัตถ (2 น้ิว)  สวนรองผูกํากับลูกเสือหรือผูบังคับบัญชาลูกเสืออ่ืนๆ ทํารหัส
ลูกเสือ๓ 

2. ลูกเสือผูใดไดกระทําพิธปีฎิญาณตนแลว  ขณะที่ลูกเสือใหมกลาวคําปฎิญาณนั้น
ตองทําวันทยาหัตถดวย  ลูกเสือผูใดยังไมไดปฎิญาณตนไมตองทําคงยืนตรง
เฉยๆ 

3. การส่ังใหแถวแยก  หมายความวาแยกไปเรียนวชิาอ่ืนกอน  ใหสั่งวา “แพค-
แยก”  หรือ “กอง-แยก“ ลูกเสือทําขวาหันแลวแยกไป  

4. การส่ังใหเลิกแถว  หมายความวาเลิกจากการเรียนแลวหรือปดการประชุมใหสัง่
วา “แพค-เลิก”  หรือ  “กอง-เลิก”   ลูกเสือทําวันทยหัตถ (หรือวันทยาวุธ)  แลว
ขวาหันเลิกแถวไป 

 
พิธีประดับดาวดวงท่ี  1 

เม่ือลูกเสือสอบไดวิชาดาวดวงท่ี๑ครบแลว  ใหทําพิธีประดับดาวดวงที่ 1 โดยใหปฏิบัติดังน้ี 
                (1)  กองลูกเสือสํารองทําเปนรูปวงกลมใหญ 
               (2)  ผูกํากับลกูเสือสํารองอยูกลางวงกลม  มีรองผูกํากับลูกเสือยืนอยูนอกวงกลมหลังผู
กํากับลูกเสือ 
                (3)  หมวกที่ตดิดาวดวงที ่1 แลว  อยูที่ผูกํากับลูกเสือ 
                (4)  ผูกํากับลกูเสือประกาศใหกองรูวาจะกระทําพิธีประดับดาวดวงที ่1  
               (5)  ผูกํากับลกูเสือเรียกลูกเสือที่จะไดดาวดวงที ่1 มายืนหนาผูกํากับลูกเสือ       
(ซ่ึงขณะนั้นตางก็ยืนอยูในหมูของตน) 
                (6)  ผูกํากับลกูเสืออธิบายความหมายของดาวดวงที ่1 ใหลูกเสือที่จะไดรับทราบแลว 
สั่งสอน 
                (7)  ผู กํากับลูกเสือมอบหมวกใหลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแลวทําวันทยหัตถ          
ผูกํากับลูกเสือ 
                (8)  ผูกํากับลกูเสือแสดงความยินดีดวยการสัมผัสมือกับลูกเสือ 
                (9)  ลูกเสือที่ไดรับทํากลับหลังหัน วิ่งเขาประจําหมูของตน  

    (10)  ลูกเสือในหมูของตน  (เฉพาะในหมูที่ลูกเสือไดดาวเทาน้ัน)  ตางก็มาแสดงความ
ยินดีดวยการสัมผัสมือ  เสร็จพิธี  ไมมีแกรนดฮาวล) 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองคประกอบทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิต เปนความสามารถของบุคคล ที่จําเปนตอการปรับตัวในการเผชิญปญหาตาง ๆ  

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

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแกไข
ปญหา

การสราง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สรางสรรค

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ความเห็นใจ
ผูอ่ืน

ความคิดวิเคราะห
วิจารณ

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รูในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องคประกอบทักษะชีวิต 6 คู 3 ดาน

  
แผนภาพที่ 1 องคประกอบของทักษะชวีติ 

 
1. ดานพุทธิพิสัย จัดไวตรงกลางของแผนภาพ เพราะเปนองคประกอบรวมและเปนพ้ืนฐาน

ของทุกองคประกอบ ไดแก 
 - ความคิดวเิคราะหวจิารณ เปนความสามารถที่จะวเิคราะห สังเคราะห ประเมิน 

ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไม

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

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

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

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

 - ความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและมี
สวนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผูอ่ืนและสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเขาคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

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

คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความตองการ ของอีกฝายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

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

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

ชีวิตป

เก่ียว
ชวยเ
 
ทักษ

ทักษ
สําหร
ชวยเ
เปนร
 

 
 
 
 
 

9 คูมือกา

ามแตกตาง
 ท

ประจําวัน ดว
 ท

วกับการปอ
เหลือนักเรียน

ษะชีวิตกับก
 เ

ษะชีวิตจะเปน
รับเด็กกลุมเ
เหลือนักเรียน
รายบุคคล แล

 

ารจัดกิจกรรม

งระหวางทัก
ทักษะชีวิตท
วยทักษะชีวติ
ทักษะชีวิตเ
งกันปญหาเ
นรองรับ 

การพัฒนา
เม่ือแบงเยาว
นกลยุทธสําค
เสี่ยงตองมีกา
นรองรับ สวน
ละมีระบบสงต

ลูกเสือสํารอง

กษะชีวิตทั่
ทั่วไป เปนก
ต 12  องคปร
เฉพาะ เปน
เฉพาะเร่ือง

าเยาวชน  
วชนออกเปน
คัญในการสง
ารสอนทักษ
นเด็กที่มีปญ
ตอยังวิชาชพี

งเสริมสรางทัก

ทัว่ไปและทั
การสรางภูมิ
ระกอบ ใหกับ
การประยุกต
สําหรับเด็กก

 
น 3 กลุม คือ
งเสริมภูมิคุม
ษะชีวิตเฉพาะ
หาแลวใชกา

พเฉพาะที่เก่ีย

กษะชีวิต  ดาว

ักษะชีวิตเฉ
คุมกันทางสั
บเด็กทุกคน  
ตใชทักษะชี
กลุมเสี่ยง โ

อเด็กปกติ เ
มกันทางสังค
ะในแตละปญ
ารดูแลใกลชิด
ยวของ 

วดวงท่ี 1  ชั้น

ฉพาะ 
สังคม สําหรับ

วิต 12 องค
ดยมีครูที่ปรึ

ด็กกลุมเสี่ย
ม ใหกับเด็ก
ญหา มีครูที่ป
ดเพ่ือหาทาง

ประถมศึกษา

บปญหาท่ัว 

ประกอบ ที่
รึกษาและระ

ง และเด็กที่
กปกติ และเด็
ปรึกษาและระ
แกปญหาท่ีเ

าปท่ี 1 

 ๆ ไปใน

มีเน้ือหา
ะบบดูแล

ที่มีปญหา 
ด็กทุกคน 
ะบบดูแล
เหมาะสม

 



 

คูมอื

 

ตัวอยาง

 

 
 
 
 
 
 

อการจัดกิจกร

งทักษะชวีิต

รรมลูกเสือสํา

เฉพาะ 
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ควา
 
และท
และเ
 
ของชี
ขี่จักร
 
 
ปกติ 
ใชทกั
 
  
  
  
  
 
เสื้อผ

1 คูมือกา

 
 

ามแตกตาง
ทักษะชี

ทักษะ ทีจํ่
ตรียมพรอมส

ทักษะก
ชวีิต มักเป
รยาน วายน้าํ

ความเชื
ทักษะชี

 และในสถาน
กษะการดํารง

สถานก
การจัดก
ตระหนัก
การชวย
การสื่อส
กิจวัตรที

ผา ปรุงอาหาร

ารจัดกิจกรรม

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

ลูกเสือสํารอง

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

งเสริมสรางทัก

และทักษะก
วามสามารถท
ทามกลางสภา
นอนาคต มี 6
Skills) เปน
เชน อา

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

กษะชีวิต  ดาว

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

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

วดวงท่ี 1  ชั้น

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

ชน อาบนํ้า 
ศ ฯลฯ  

ประถมศึกษา

บ ดวย ความ
ยางรวดเร็วใน

จําวัน ในเรือ่
เสื้อผา ปร
ลฯ 

ทั้งในกิจวัตรป
ัวชวยในการ

ติเหตุ   

แตงตวั แปร

าปท่ี 1 

 

รู เจตคติ 
นปจจุบัน 

องพ้ืนฐาน
รุงอาหาร  

ประจําวัน
เลอืกและ

รงฟน ซัก
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การสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

• สรางความรู (Construction) กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สติปญญา คนพบความรูดวยตนเอง

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมตองสงเสริมปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นและแหลงความรูที่หลากหลาย

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

• มีการประยุกตใช (Application)

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

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  

 การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจ
ตนเอง และเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผดิชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
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8 กลุมสาระ
การเรยีนรู 

กจิกรรมพฒันา
ผู เรยีน

กจิกรรม
แนะแนว

กจิกรรม
นกัเรยีน

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน

ลกูเสอื/ เนตรนาร ี/
 บาํเพ็ญประโยชน /
นศ.วชิาทหาร

กจิกรรม
ชุมนมุ 
ชมรม

การสอนทักษะชวีติ

 
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
สําหรับเยาวชน เพ่ือสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ดวยวิธีการ
ลูกเสือ 

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

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสอืโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1.หนาที่ตอพระเจา /ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2.หนาที่ตอผูอ่ืน ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

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

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอ่ืนและเพื่อนมนุษยทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลวุตัถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกิจกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอ่ืน 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 มี 7 องคประกอบ 
คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดขึ้นดวยกิจกรรมดังตารางตอไปน้ี   

วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปล่ียนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสงัคม

การยอมรับจากเพื่อน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพื่อนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซึ่งกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากขึ้น

สื่อสารและสราง
สัมพันธภาพ ประสบการณ ปฏิสัมพันธในกลุม การทํางานรวมกัน

การเรียนรูและการฝกฝนตัดสินใจและแกไขปญหา

จัดการอารมณ
และความเครียด

 
วัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาต ิ(พระราชบญัญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

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

 1. ใหมีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

 2. ใหซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

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

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

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

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1.กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพ
ปญหาของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดน้ี 

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

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

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

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

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

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสราง
วิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตน้ัน  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว ทุก
ประการ  แตเนนการสอดแทรกการเรียนรูทักษะชีวิตเพ่ิมเขาไปดวยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่รอบ
ดาน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

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

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