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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 
 
 

หนา 
คําชี้แจงการใชคูมือ 1 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 5 
   หนวยที่ 1  ปฐมนิเทศ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ 8 
   หนวยที่ 2  อนามัย  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2  พักผอนนอนหลับ 10 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 3  การปฐมพยาบาล 13 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 4  การขอความชวยเหลือจากผูใหญ 16 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 5  รูเทาทันสื่อโฆษณา 19 
   หนวยที่ 3  ความสามารถในเชิงทักษะ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  สมรรถนะทางกาย 21 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  ระเบียบแถว 25 
   หนวยที่ 4  การสํารวจ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  การสํารวจและเยือนสถานที่ในทองถิ่น 28 
   หนวยที่ 5  การคนหาธรรมชาต ิ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ 34 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 อาหารสัตวเลีย้ง 37 
   หนวยที่ 6  ความปลอดภัย  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 ความปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้ํา 40 
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   หนวยที่ 7  บริการ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 13  ลูกเสือสํารองสงขาว 45 
   หนวยที่ 8  ธงและประเทศตางๆ  
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  ธงลูกเสือและธงชาตขิองประเทศอ่ืน ๆ 50 
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 แผนการจัดกิจกรรมที่ 15  วิถีไทยและภมิูปญญาทองถิ่น 57 
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คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 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 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

 

 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   

 
 



 

คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 3 
 

การประเมินผล 
สามารถประเมินไดทั้งระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแลว ตามแนวทางที่ไดใหไว 

ในแตละแผนการจัดกิจกรรม 
องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นไดหลายองคประกอบในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ในที่ น้ีไดระบุเพียง

องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทาน้ัน  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เปนสื่อ อุปกรณ ตามรายการที่ระบุไวในสื่อการเรียนรู เชน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู 

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





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกจิกรรม 
ลูกเสือสํารองดาวดวงที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 



 

6 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

1.ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2.อนามัย 2. พักผอนนอนหลับ 1  

3. การปฐมพยาบาล 1  
4. การขอความชวยเหลือจากผูใหญ 1  
5. รูเทาทันสื่อโฆษณา 1 ทักษะชีวติ 

3.ความสามารถในเชิง
ทักษะ 

6. สมรรถนะทางกาย 2  
7. ระเบียบแถว 2  

4.การสํารวจ 8. การสํารวจและเยือนสถานที่ใน
ทองถิ่น 

2  

5.การคนหาธรรมชาต ิ 9. มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ 1  
10. อาหารสัตวเลี้ยง 1  

6.ความปลอดภัย 11. ความปลอดภัยจากภัยอันตราย 
ทางน้ํา 

1  

12. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวติ 
7. บริการ 13. ลูกเสือสํารองสงขาว 2  
8. ธงและประเทศตางๆ 14. ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศ

อ่ืนๆ 
2  

9. การฝมือ 15. วิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 2  
10. กิจกรรมกลางแจง 16. กิจกรรมการแจง 2  
11. การบันเทิง 17. การบันเทงิ 3  
12. การผูกเงื่อน 18. การผูกเง่ือนเชือก 2  

 
 
 
 

 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   7 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

13. คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสํารอง 

19. ใชนํ้าอยางประหยัด 1 ทักษะชีวติ 

 20. คติพจนลกูเสือสํารอง 1  
 21. ทําตามลกูเสือรุนพ่ี 1  
 22. ไมทําตามใจตนเอง 1 ทักษะชีวติ 
 23. คุยกันฉันทเพ่ือน 1 ทักษะชีวติ 
 24. การควบคุมอารมณ 2 ทักษะชีวติ 
 25. กําจัดยุงลาย 1  
 26. โรงเรียนของฉัน 2 ทักษะชีวติ 
14. ประเมินผล 27. การประเมินผล 1  
15. พิธีการ 28. พิธีประดับดาวดวงที่ 2 1  
    
รวม  15  หนวยกิจกรรม รวม   28  แผนการจัดกิจกรรม 40  

 
  



 

8 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่ 1 ปฐมนิเทศ       
แผนการจัดกิจการมที่ 1 การปฐมนิเทศ                                                             เวลา   1   ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือสามารถจัดแบงหมู  เลือกนายหมูและรองนายหมู 

1.2 ลูกเสือสามารถแตงเคร่ืองแบบถูกตอง 
1.3 ลูกเสือสามารถทําพิธีเปด – ปดประชุมกองได 

 

2.  เน้ือหา  
2.1 การจัดแบงหมู 
2.2 การจัดกองลูกเสือสํารอง 
2.3 การแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสํารองชั้นประถมศึกษาปที่ 2พบกันในหองประชุม ในสนามหรือ
บริเวณทีเ่หมาะสม 
 4.2 ผูกํากับลกูเสือนํารองเพลง 
 4.3 ผูกํากับลกูเสือแบงหมูลูกเสือหมูละ 8 - 10 คน 
 4.4 ใหลูกเสือเลือกนายหมูและรองนายหมู 
 4.5 ผูกํากับลกูเสือทบทวนการแตงเคร่ืองแบบที่ถูกตอง 

4.6 ผูกํากับลกูเสือทบทวนการเปดประชมุกองและปดประชุมกอง ดังน้ี 
 - พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจเคร่ืองแบบ  แยก) 
 - พิธีปดประชมุกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวลชักธง  เลิก) 

 4.7 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสรุปเลาเรือ่งสั้นและนัดหมาย 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสังเกตความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
 5.2 สังเกตความพรอมในการแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ 
 
 
 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   9 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 
เพลง 

ยินดีที่รูจัก 

     ยินดีที่รูจัก       เพ่ือนรักขอเชิญรวมจิต 
เรารักกันฉันมิตร   รักสนิทเหมือนพ่ีนองกัน 
ยินดีที่รูจัก  เพ่ือนที่รักขอรวมใจม่ัน 
ขอใหผูกสัมพันธ รวมรักกันใหนานเถิดเอย 

 
การจัดกองและการแบงหมูลูกเสือสํารอง 
กองลูกเสือสํารอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8-36 คน (ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3) โดยแบงลูกเสือ
ออกเปนหมู ๆ ละ 4-6 คน รวมหานายหมู และรองนายหมู ลูกเสือ 1 กอง ตองมีลูกเสืออยางนอย 2 หมู 
ไมเกิน 6 หมู 

เร่ืองที่เปนประโยชน 

เจาปาจอมปลอม 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผูแตง 

 ในปาแหงหน่ึง สิงโตเจาปาไดตายลง สัตวทั้งหลายที่อาศัยอยูในปาน้ันจึงขาดผูนําสัตวทั้งหลาย
จึงปรึกษากันวาจะเอาใครเปนหัวหนาแทนสิงโตดี ชางแนะนําวา “คนที่เปนหัวหนาตองฉลาดและปราด
เปรียว” หมีบอกวา “คนเปนเขาปาตองแข็งแรง เสียสละ เปนที่พ่ึงพาของพวกเราได” สัตวตางๆชวยกัน
ออกความเห็นมากมาย ลิงจึงบอกวา “ขาเองจะขอเปนผูนําคอยคุมกันพวกทานให” สัตวทั้งหลายไมทัน
คิดจึงเลือกลิงใหเปนเจาปา เม่ือลิงไดเปนเจาปาแลวก็หยิ่งผยอง ผิดไปจากลิงตัวเดิม ลิงมักออกคําส่ังให
สัตวตัวอ่ืนๆ ไปหาอาหารมาใหกิน และยังสั่งใหนกตัวนอยๆ หามหยุดสงเสียงรอง นับวันลิงก็อํานาจขม
ขี่สัตวใหญนอย และคุยโออวดความสามารถของตนเองมากขึ้น 
 วันหนึ่งสุนัขจ้ิงจอกตองการทดสอบความสามารถของลิง จึงบอกกับลิงวา “ทานเจาปา ตรงชาย
ทุงมีผลไมสุกงอมเต็มตนนากินเหลือเกิน” ลิงบอกใหสุนัขจ้ิงจอกไปเก็บมาให แตสุนัขจ้ิงจอกอางวาตน
ขึ้นตนไมไมได ลิงจึงใหสุนัขจ้ิงจอกพาไปที่ตนไมน้ัน ในที่สุดลิงก็ติดกับดักของนายพราน รองใหสัตว
ตางๆชวย สุนัขจ้ิงจอกจึงบอกวา “ทานเฉลียวฉลาดกวาพวกขามากนัก ถูกขังในกรงแคน้ีคงหาทางออก
ได” แลวสัตวทั้งหลายก็เดินหนีไป ทิ้งใหลิงอยูในกรงนายพรานตอไป 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การเลือกผูนําตองพิจารณาอยางรอบคอบ 



 

10 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่   2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2  พักผอนนอนหลับ             เวลา   1   ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือบอกการนอนหลับสนิทในเวลากลางคืนได 

1.2 ลูกเสือบอกขอควรปฏบิตัิในการนอนหลับได 
2.  เน้ือหา  

ความสําคัญและขอควรปฏบิัติของการนอนหลับ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ตัวอยางเกม 
3.3 ใบความรูเรื่องการนอนหลับ 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชกัธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเก่ียวกบัการพักผอนแบบตางๆ เชน อานหนังสือ ฟงดนตรี 
น่ังเลน นอนหลับ เปนตน 
      2) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันอภิปรายเก่ียวกบัความสําคญัของการนอนหลับสนิท
ในเวลกลงคืนและขอควรปฏิบัตใินการนอนหลับ 
      3) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันสรุป 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวล ชกัธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตความตัง้ใจ  ความสนใจและความรวมมือในการฏิบัติกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

เพลง 
หลับตา 

หลับตาเสียออนเพลียทั้งวนั       นอนหลับฝนเห็นเทวดา 
                  มารายมารํางามขําโสภา  (ซํ้า)        พอตื่นขึ้นมาเทวดาไมมี 

เกม 

        ตามผูนํา 
วิธีเลน 

 ใหลูกเสือเขาแถวหนากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง  เลือกหัวหนาคนหน่ึง  คนที่เปนหัวหนา
จะทํากิริยาทาทางตางๆ  เชน  วิ่ง  เดิน  กระโดด หัวเราะ รองไห นอนหลับ น่ัง ฯลฯ  คนอ่ืนๆ  จะตอง
ทําตามทุกอยาง 

การตัดสิน 

 1.ผูที่ไมสามารถทําตามหัวหนาได ตองออกจากการเลน 
 2.  ผูชนะคือผูเลนที่อยูในแถวนานที่สุด 

ใบความรู 

ความสําคัญของการนอนหลับ 

 การนอนหลับ  มีความสําคัญตอสุขภาพมาก  รางกายของคนเรเปรียบเสมือนเครื่องจักร ถา
ทํางานตลอดเวลาโดยไมมีเวลาพัก  อาจจะชํารุดได  ดังนั้นการนอนหลับจึงเปนการพักผอนที่สมบูรณ
ที่สุดของรางกาย  เพราะเปนโอกาสที่อวัยวะสวนตางๆ  ของรางกายไดมีการปรับปรุงและซอมแซม
เซลลสวนตางๆ  ใหพรอมที่จะเผชิญกับภารกิจที่จะตองทําหลังจากตื่นนอน 

ขอควรปฏิบตัิในหารหลับนอน 
 เพ่ือใหการหลับนอนมีผลดีตอสุขภาพอยางแทจริง  ควรปฏิบัติดังน้ี 
 1.  จัดหองนอนใหถูกสุขลักษณะ มีอากาศถายเทที่ดี ปราศจากส่ิงรบกวน เชน เสียง กลิ่น หรือ
แสงสวางมากเกินไป 
 2.  นอนใหเปนเวลา ไมควรนอนดึกเกินไป 
 3.  นอนอยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง 
 4.  ด่ืมนํ้าอุนๆ หน่ึงแกวกอนเขานอน 
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 5.  นอนใหอยูในทาสบายทีสุ่ด โดยใหทุกสวนของรางกายไดพักผอนอยางเต็มที ่
 6.  อยานอนคลุมโปงเพราะจะทําใหอากาศถายเทไมสะดวก 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 

ตุตะตัวเล็ก 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผูแตง 

 ตุตะ เปนเด็กผูชายตัวเล็กๆ แมจึงตั้งชื่อใหตรงกันขามกับตัวเขา ทุกวันหลังเลิกเรียน หลังจาก
ตุตะทําการบาน อาบนํ้าเสร็จ ก็อานหนังสือ และดูโทรทัศนจนดึกทุกวัน เม่ือไปเรียนตอนเชา ตุตะจึง
ชอบหาว  ฟุบหลับ เวียนศีรษะ และเรียนไมรูเร่ือง ตุตะก็ยังตัวเล็กกวาเพ่ือนๆในวัยเดียวกันดวย      
ครูกอยซึ่งเปนครูประจําชั้นของตุตะ สังเกตเห็นตุตะมีอาการแบบน้ีทุกวัน จึงถามแมของตุตะ แมบอกวา 
ตุตะนอนดึกทุกวัน เพราะดูโทรทัศน เม่ือรูสาเหตุการงวงของตุตะแลว ครูกอยจึงบอกตุตะวา “เด็กๆ
ตองนอนหลับพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 8-10 ชั่วโมง เพราะการนอนหลับจะชวยใหสมอง
ทํางานไดเปนปกติ ชวยใหเราเรียนรูไดดี และรางกายเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลว ทําใหเราเลนกีฬา
ได เลนดนตรีได อานหนังสือได เด็กๆจึงไมควรอดนอน 
 ตั้งแตน้ันมา ตุตะก็ไมนอนดึกอีก เขานอนเขาแตหัวค่ําแลวเขานอน ตื่นตอนเชาเขารูสึกสดชื่น
กวาทุกคร้ัง เม่ือไปโรงเรียนก็ไมหลับ และเรียนรูเร่ือง รางกายแข็งแรงและเจริญเติบโตขึ้น เกือบทัน
เพ่ือนแลว 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การนอนกลับพักผอนทําใหสมองปลอดโปรง ชวยใหการเรียนรูและเคลื่อนไหวไดดี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  2  อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3   การปฐมพยาบาล             เวลา   1   ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
  ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือเลือดกําเดาไหลได 

 

2.  เน้ือหา  
การปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือเลือดกําเดาไหล 

 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 เกม  
3.2 อุปกรณปฐมพยาบาล เชน ผากอซ  ผาเช็ดหนา  กอนนํ้าแข็ง 
3.3 ใบความรู เรื่อง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดกําเดาไหล 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง   (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก)  
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) ผูกํากับลูกเสือสาธติการปฐมพยาบาลผูปวยเลือดกําเดาออก 
     2) ลูกเสือวิเคราะหขั้นตอนการปฐมพยาบาล 
     3) ลูกเสือจับคูฝกวธิีปฐมพยาบาลตามขั้นตอนการสาธิต 
     4) รวมกันอภิปรายสรุปการนําวิธีปฐมพยาบาลไปชวยผูอ่ืนเม่ือเกิดเหตุการณเฉพาะหนา 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวลชกัธง  เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสังเกตความสนใจและความตั้งใจและการเขารวมกิจกรรม 
 5.2 ตรวจสอบแสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือมีเลือดกําเดาออกไดถูกตอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 
เกม 

สวัสดี 
 วิธีการเลน 

1. ลูกเสือแตละหมูยืนเปนแถวตอน  หันหนาไปทิศทางเดียวกัน 
2. ดานหนาแถวแตละหมูใหนําส่ิงกีดขวางไปตั้งไวใหตรงกับแถวหางประมาณ 8 หลา 
3.   เม่ือผูกํากับลูกเสือใหสญัญาณเริ่มเลน  ใหนายหมูของแตละหมูวิ่งออกจากหมูตรงไปออมสิ่ง
กีดขวางขางหนาตนแลวออมมายืนหนาส่ิงกีดขวาง  ทําวันทยาหัตถ แลวกลาวคําวา  “สวัสดี
ครับ” จากน้ันวิ่งไปยืนตอขางหลังแถวหมูของตน 
4.   ผูที่ยืนอยูหัวแถว (ดานหนาแถว)  เม่ือนายหมูวันทยาหัตถ  และกลาวคําสวัสดีก็ใหทํา
วันทยาหัตถตอบ แลววิ่งไปออมสิ่งกีดขวาง ทําเชนเดียวกับนายหม ู
5.  ลูกเสืออ่ืน ๆ ทําเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ จนหมดทุกคน  หมูใดเสร็จกอนหมูน้ันชนะ 

 
ใบความรู  

เร่ือง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดกําเดาไหล 
 เลือดกําเดาไหลมักเกิดในชวงหนาหนาวที่อากาศแหงทําใหเยื่อบุจมูกแหงและตกสะเก็ด เม่ือ

สะเก็ดถูกแคะแกะเกาจะทําใหมีเลือดออก สาเหตุอ่ืนที่พบไดบอย คือเปนหวัด และมีไขสูงจากสาเหตุใด
ก็ตาม เสนเลือดฝอยในจมูกอาจแตกทําใหมีเลือดกําเดาไหลได 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

1. ใชน้ิวหัวแมมือและนิ้วชีบ้ีบที่จมูก ประมาณ 5 นาทโีดยหายใจทางปากแทน 
2. น่ังตัวตรงหรือนอนใหศรีษะสูงเพ่ือปองกันการสําลักเลือด 
3. ประคบบริเวณจมูกและแกมดวยผาเยน็ หรือนํ้าแข็งเพ่ือชวยใหเลอืดหยุดเร็วขึ้น 
4. หลีกเลี่ยงการแคะจมูก การส่ังนํ้ามูกแรงๆและการยกของหนัก 
5. กรณีอากาศแหงในชวงหนาหนาว อาจใชวาสลีนครมีหรือขี้ผึ้งทาบริเวณเยื่อบุจมูก        

เพ่ือใหเกิดความชุมชื้น 
6.  หากมีไขควรใหยาลดไขรวมดวย 

สงพบแพทยกรณีตอไปน้ี 
 1. เลือดออกบอยๆหรือออกจํานวนมาก 
 2. เลือดออกขางเดียวเรื้อรัง 
 3. มีอาการอ่ืนๆ รวม เชน ออนเพลีย หนามืดจะเปนลม 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

    สุนัขจิ้งจอกและหนากาก 

 สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงบังเอิญหลุดเขาไปในหองเก็บของ ของโรงละครแหงหน่ึงเขาทันไดนั้นเอง
มันสังเกตเห็นใบหนาหน่ึงกําลังมองลงมาที่มันอยางโกรธเกรี้ยวมันเริม่ตกใจกลวั แตพอเขาไปดูใกลๆ
สุนัขจ้ิงจอกก็พบวาน่ันเปนเพียงหนากาก ที่เหลานักแสดงใชสวมครอบลงบนใบหนาของพวกเขา “โอ”  
สุนัขจ้ิงจอกพูด“แกชางดูสงางามนาเกรงขามมากแตเสยีดายที่แกไมมีสมอง”  
 
เรื่องนี้สอนใหรูวารูปลักษภายนอกไมอาจบงบอกคณุคาภายใน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  2  อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4  การขอความชวยเหลือจากผูใหญ   เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือสามารถขอความชวยเหลือจากผูใหญเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
 

2.  เน้ือหา  
 การขอความชวยเหลือจากผูใหญเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดขึน้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ใบงาน 
 3.3 ใบความรู 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปดประชุมกอง   (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

     1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ือง อุบัติเหตุ เชน หกลมแขนหัก เลือดกําเดาไหล           
เปนลมแดด ฯลฯ ถามคําถามวาใครเคยเปนบางและใครเคยเห็นผูประสบอุบตัิเหตุเหลาน้ีบาง 
     2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละหมู ชวยกันคิดวาถาประสบอุบตัิเหตตุอไปน้ีจะขอ     
ความชวยเหลอืใคร โดยวิธีใด ผูกํากับลูกเสือเปนผูแบงงานใหแตละหมู 
  -  ลมแขนหัก 
  -  เลือดกําเดาไหล 
  -  เดินชนโตะเทาเจ็บ 
  -  ลมหัวเขาเปนแผลถลอก 
    3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุวาเม่ือตองการขอความชวยเหลือผูใหญ            
ทําไดอยางไร โดยวิธีใด 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมและการตอบคําถาม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 
เพลง 

เปด 
ยามเม่ือเปดมันเดินไป  มองแลวไมนาดูเลย 

จําไวเถิดเพ่ือนเอยเอย      จงอยาเดินใหเหมือเปด 
 

เกม 
 

รถไฟดวน 
 วิธีเลน    แบงลูกเสือเปนหมู  ใหแตละหมูเขาแถวตอนเรียงหนึ่ง  ยื่นมือแตะบาคนขางหนา  
เริ่มเลนใหทุกคนวิ่งไปขางหนาลักษณะแถวตอนเรียงหนึง่  โดยมือตองไมหลุดออกจากบาคนขางหนา
วิ่งไปจนคนสดุทายผานเสนชัย 

 

ใบงาน 
     ใบงาน 
 ใหแตละหมูชวยกันคิดวาถาประสบอุบตัิเหตุตอไปน้ีจะขอความชวยเหลือจากใคร  โดย
วิธีใด  ใหเวลาหมูละ   15  นาที  แลวใหเลือก  ตัวแทนเปนผูนําเสนอรวมกับผูกํากับลูกเสือ 

  -  ลมแขนหัก 
  -  เลือดกําเดาไหล 
  -  เดินชนโตะเทาเจ็บ 
  -  ลมหัวเขาเปนแผลถลอก 
 
ใบความรู 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความชวยเหลือ 

 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความชวยเหลือใหทิ้งผูปวยไวที่เดิม  เคลื่อนยายเทาที่จําเปนจะให
พนจากอันตราย  เชน  ไฟ  ฯลฯ  เทาน้ัน  รีบขอความชวยเหลือ  ดังน้ี 
 เหตุเกิดในโรงเรียน  ใหเดินไปหาผูใหญที่ใกลที่สุดเพ่ือขอความชวยเหลือ  อยาวิ่งกลับบาน 
 เหตุเกิดทีบ่านใหเดินไปหาผูใหญในบาน  หากผูใหญไมอยู  ขอความความชวยเหลือจาก
ผูใหญที่เปนเพ่ือนบาน 
 เหตุเกิดนอกโรงเรียนหรือนอกบาน  ใหรีบขอความชวยเหลือจากผูใหญที่พาออกไปหรือที่
อยูใกลที่สุด 



 

18 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

 กรณีเปนแผลถลอกมักจะสกปรก ตองขจัดส่ิงสกปรกโดยการลางดวยสบูและนํ้าเพ่ือใหแนใจวา
สะอาดจริงๆ  ลางดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคอีกที  แลวปดดวยผาพันแผลที่ฆาเชื้อแลวและปลาสเตอรเพ่ือ
ปองกันเชื้อโรค 
 กรณีตองขอความชวยเหลือเม่ืไมมีผูใหญอยูใกลๆ 
 1.  โทรศัพทถึงสายดวนแจงเหตุฉุกเฉิน1669 
 2.  โทรศัพทถึงศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน911 
 3.  โทรศัพทถึงผูใหญที่ตนรูจัก 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

 บทเรียนของอวน อน 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผูแตง 

 เม่ือปดภาคเรียนเทอมปลาย อากาศรอนอบอาวทุกวัน อวนกับอน สองพ่ีนองมักจะชวนกันไป
เลนน้ําที่บอในสวนหลังบานเสมอๆ อวนกับอนวายนํ้าเกงกันทั้งสองคน 
 วันหน่ึง ทั้งสองพ่ีนองก็ไปเลนนํ้าตอนกลางวันหลังกินอาหารเท่ียงเสร็จแลว ตอนอากาศรอน
มาก อวนกับอนพากันลงเลนน้ําในบอเหมือนเคย อวนเลนอยูริมบอ สวนอนพ่ีชายวายนํ้าไปกลางบอ 
ขณะกําลังวายนํ้าไปน้ัน อนรูสึกชาท่ีขาทั้งสองขาง ทําใหไมสามารถวายนํ้าได จึงรองเรียกใหอวนชวย 
“ชวยดวย ชวยดวย อวนชวยดวย อวนชวยดวย” อวนไดยินเสียงพ่ีชายเรียกจึงหันไปดู เห็นอนทําทา
เหมือนกําลังจะจมน้ํา เขาคิดจะลงไปชวยพ่ี แตเขาเห็นวาระยะทางไกลมากคงวายไมถึง บังเอิญ 
เหลือบไปเห็นแผนกระดานวางอยูใกลๆ จึงโยนไมกระดานไปใหอนเกาะไว แลวรีบวิ่งไปตามพอที่ปลูก
ตนไมอยูใกลๆใหมาชวย อวนบอกพอวา “พ่ีอนกําลังจะจมน้ํา ตอนนี้อวนเอาแผนกระดานใหอนเกาะไว
กอน ใหพอรีบไปชวยอนเร็วๆ” พอรีบไปชวยอนที่ลอยอยูในน้ําใหขึ้นมาไดอยางปลอดภัย และอวนกับ
อนสัญญากับพอวา จะไมมาเลนน้ําตามลําพังอีก 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  งานใดที่เกินความสามารถของเรา ก็ไมควรทํา เพราะอาจเกิดอันตรายได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  2  อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  5    รูเทาทันสื่อโฆษณา             เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือสามารถวิเคราะหถึงอิทธิพลของสือ่โฆษณาที่มีผลตอการเลือกบริโภคอาหาร 
 

2. เน้ือหา  
 โฆษณาถูกสรางขึ้นเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจ  โฆษณาแตละชิ้นผานการวางแผนออกแบบ
วิธีการนําเสนอ และใชเทคนิคทันสมัยเขาชวยอยางสมจริง  บวกกับความถี่ในการนําเสนอผานสื่อ  จึงมี
อิทธิพลอยางมากตอการเลือกบริโภคอาหารของเด็กและเยาวชน  ความตระหนักในเรื่องน้ีจะชวยให
รูจักใชเหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารที่เปนประโยชนมากขึ้น 
 

3. ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ฉลากลูกอม  นํ้าอัดลม  มันฝรั่งกรอบ  บะหมี่สําเร็จรูป 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

 เตรียมกิจกรรม โดยมอบหมายใหลูกเสือแตละหมูแสดงบทบาทสมมติเปนผูทําโฆษณา     
หมูละ 1 ชิ้น โดยใหศึกษาขอมูลรายละเอียดของสินคาน้ันๆ ดวย (และเตรียมซักซอมไวลวงหนา)   
4. กิจกรรม   

4.1 พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) ใหลูกเสือแตละหมูออกมาทําโฆษณาตามที่มอบหมายทีละหมูจนครบ 
     2) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถาม ชวนคิด 

-  โฆษณาที่ทาํขึ้นมีจุดใดหรือประเด็นใดบางที่กระตุนใหคนอยากซื้อสินคาของเรา 
-  โฆษณาที่ทาํขึ้นน้ันเปนความจริงหรือไม หรือเกินความเปนจริง เพราะอะไร 
-  ทําไมการโฆษณาจึงเลือกพูดแตความดีของสินคามีการพูดถึง  สวนประกอบ 

ประโยชนและโทษของสินคาหรือไม 
  -  ทําอยางไรจึงจะรูวาสินคาน้ันดีจริง ไมมีผลเสียตอสขุภาพและคุมคากับเงินทีเ่สียไป 
    3) ผูกํากับลูกเสือสรุปกิจกรรมของสินคาวามีประโยชนและโทษอยางไร หากเปรียบเทียบกับ
อาหารหรือขนม  เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ  ที่ใหประโยชนมากกวาหรือนอยกวาเพ่ือใชเปนทางเลือกในการซ้ือ
สินคา 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธปีดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวล ชกัธง  เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตการแสดงออกในการโฆษณาสนิคา บทบาทสมมติที่สมจริงและจูงใจ 
5.2 สังเกตการเสนอความคดิเห็นตามประเด็นคิดอภิปรายเก่ียวกบั เทคนิคการโฆษณาชวน

เชื่อที่เกินสรรพคุณของสินคา 
5.3 สังเกตความรับผิดชอบ  ความใฝรูของหมูลูกเสือ 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวเิคราะห การตดัสินใจ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
     อาหารดี 

   อาหารดี มีประโยชน คือ ผักสด เน้ือ หมู ปู ปลา  
   เปด ไก ไข นม ผลไม นานา 
   ลวนมีคุณคา ตอรางกายของเรา (ซํ้า) 

ที่มา dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-book/child/food.pdf 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

อาการปวดหัวของหวาน 
 
 หวานเปนเด็กผูหญิง อายุ 8 ปชอบกินลูกอม ขนมขบเคี้ยวและของหวานอยางมาก จนตัวอวน
กลมถูกเพ่ือนลอเปนประจํา หวานยังมีฟนผุเต็มปากอีกดวยเพราะไมชอบแปรงฟน  วันหน่ึงหวาน      
มีอาการปวดหัวมาก แมเอายาแกปวดใหกินก็ไมหาย คงปวดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนหวานรองเอะอะ
โวยวาย แมจึงพาไปโรงพยาบาล หมอสั่งเอกซเรยสมองแลวบอกวา หวานมีฝขนาดใหญเทาลูกมะนาว
อยูในสมองสวนหนาดานขวา ที่ปวดหัวมากเพราะสมองบวม ตองรีบผาตัดทันที  หวานถูกงดอาหาร 
ทุกชนิดรวมน้ําดวย ถูกเข็มเจาะเลือด และใหนํ้าเกลือ ฉีดยาอีกหลายเข็ม และผาตัด  
 หวานฟนขึ้นมาจากยาสลบ อาการปวดหัวดีขึ้น แตเจ็บแผลผาตัดแทน และยังตองรักษาตัวใน
โรงพยาบาลอีกหลายวันจึงกลับบานได  
 ที่หวานไมอยากเช่ือก็คือตนเหตุของการปวดหัวมาจากฟนผุ หนองจากฟนเขาสูเลือดแลวไป
สมองตอ หมอยังชี้ใหหวานดูเด็กอีกคนที่เปนเหมือนกับหวานคือฟนผุมาก แลวตองมาผาสมอง หลัง
ออกจากโรงพยาบาล หวานยอมใหแมพาไปหาหมอฟนโดยดี แถมยังขยันแปรงฟน และเลิกกินลูกอม 
ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว ตอนนี้หวานไมอวนกลมแลวนะ พวกเพ่ือน ๆ ก็ไมมีใครลอหวานอีกเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การตามใจปากทําใหลําบากรางกาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  3  ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  6  สมรรถนะทางกาย     เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

   ลูกเสือมีการพัฒนาทักษะทางกายที่คลองแคลววองไว 
2.  เน้ือหา 
 การพัฒนาตนเองและเตรียมความพรอมโดยแสดงความสามารถเชิงทักษะ 5  ประการ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เชือกกระโดด ไมสําหรับทรงตวั ราวไม ลูกบอล บนัได 
 3.3 ใบความรู เรื่อง ทักษะทางกาย 5 ประการ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
     1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือสาธิตประกอบคาํอธิบายทักษะทางกาย 5 ประการ 
        (2) ลูกเสือแตละหมูวเิคราะหขั้นตอนการปฏิบัตทิีบ่รรลุผลไดดีและปลอดภัย 
        (3) แตละหมูฝกปฏบิตัิตามฐานความสามารถในเชิงทักษะ 5 ฐาน สัปดาหน้ีจัด 3 ฐาน 

สัปดาหหนาจัด 2 ฐาน  
           เงื่อนไข  ลูกเสือเม่ือพรอมใหทดสอบเพ่ือรับเคร่ืองหมายดาวดวงที่ 2 

ฐานที่ 1กระโดดเชือกเทาชดิกันโดยแกวงเชือกดวยตวัเองไปขางหนา  15  คร้ัง      
ไปขางหลัง 15  คร้ัง 

ฐานที่ 2 การทรงตัวบนไมหรือกําแพงอิฐสูงประมาณ  1  ฟุต  ระยะทางประมาณ  
15  ฟุต หรือไมนอยกวา  4.5  เมตร 

  ฐานที่ 3 หงายมือจับราวไมสูงเทาบั้นเอวมวนตวัขามราวไม 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธปีด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชกัธง เลิก) 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
     1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนการฝกปฏิบัตเิชิงทักาะ 3 ฐานในสปัดาหกอน 
        (2) จัดกิจกรรมอีก 2 ฐาน 

  ฐานที่ 1 การขึ้นบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได 
  ฐานที่ 2 การเลี้ยงลูกบอลออมสิ่งกีดขวางอยางนอย 6 อยางในระยะทางไมเกิน 18  เมตร 

        (3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปการปฏิบัติกิจกรรมสมรรถนะทางรางกาย 5 ฐาน 
รวมทั้งของสปัดาหกอน 

 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชกัธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมของหมู ความพรอมเพรียงในหมู 
 5.2 ตรวจสอบความสามารถเชิงทักษะ 5 ประการ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 

เพลง 
   เลนกีฬา 

   เลนกีฬาพาใหเราเริงใจ   แมยากเพียงใดเราไมเคยกลัวเกรง 
  เราตองใหอภัยและมีนํ้าใจซึง่เปนกันเอง  พวกเรากลวัเกรงสิ่งที่ไมดีงาม 
 
เกม 

ตักปงปองใสตระกรา 
 วิธีเลน 
 1. แบงลูกเสือเปนหมู เทาๆ กัน เขาแถวตอน 
 2. วางตะกราไวตรงขามกับหัวแถว หางประมาณ 10 ฟุต 
 3. เม่ือสัญญาณเริ่มเลน ลูกเสือคนแรกถอืชอนวิ่งไปยังตะกรา ตักเอาลูกปงปองในตะกรา
กลับมาสงใหคนตอไป  
 4. คนตอไปเม่ือรับชอนแลว นําลูกปงปองนั้นไปวางในตะกราตามเดิม แลวนําชอนมาใหคน
ตอไป ปฎิบตัเิชนนี้จนกวาจะครบทุกคนในหมู หมูใดเสร็จกอนโดยที่ลูกปงปองไมตกเปนฝายชนะ 
 การตัดสิน หมูใดปฏิบัตติามกติกา และเสรจกอน หมูน้ันชนะ 
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ใบความรู  
ทักษะทางกาย 5 ประการ 

 
เดินทรงตัวบนราวไม 

 การฝกหัดเดินทรงตัว จะชวยใหบุคลิกลักษณะดี เดินไดอยางสงา การฝกหัดอาจกระทําไดงาย
โดยขีดเสน  หรือเดินบนขอบถนนที่กวางไมเกิน  5  น้ิว  ฝกเดินอยูในเสน หรือขอบถนนนั้น เม่ือเดิน
ไดดีขึ้นจึงคอยๆ เพ่ิมความสูง 
 

มวนตวัขามราวไม 
 การเลนโดยวธิีหงายมือทั้งสองจับราวไมขึน้สูงอยางนอยบั้นเอวของตน  แลวมวนตวัขามราวไม
น้ัน  ทําไดโดย 

1.  หงายมือจับราวไมใหแนน  โนมตัวไปขางหนาใหราวพาดทอง 
2.  งอแขนใหมาก  ตัวงอ  กมศีรษะใหชิดหนาอกมากที่สุดมวนตวั  โดยคอย ๆ  เลื่อนตัวลง

ขางหนา  งอศอกพรอมที่จะเหนี่ยวตัวใหติดกับราวจนกระทั่งตวัมวนลงจากราว 
ข้ึนบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได 

 การปฏิบัติกิจกรรมนี้ ตองแนใจวาบันไดแข็งแรงพอที่รับนํ้าหนักได บันไดอยูในสภาพดีไมชํารุด   
วิธีปฏิบัติ 

 ยกบันไดวางพ้ืน  หรือพาด  หรือพิงใหม่ันคงไมลม  ถาเปนบันไดที่พับไดควรสับขอให
เรียบรอยเม่ือกางออก 

 มือเกาะบันได   กาวขึ้นทีละขั้นดวยความระมัดระวัง 
 การไตลงถอยหลังลงทีละกาว  พรอมกับลดมือลงจับตัวบันได  เลื่อนมือตามลงไปเรื่อยๆ  

จนกาวลงถึงพ้ืน 
 เลี้ยงลูกบอลออมเครื่องกีดขวาง 
 การเลี้ยงลูกบอล  สายตาจะตองมองที่ลุกบอลพรอมกับเขี่ยลูกบอลไปขางหนา  อาจจะเลี้ยง
ดวยเทาดานใน  ทั้งซายและขวา เขี่ยลูกเบา ๆ  สลับกับการเล้ียงลูกบอลดวยหลังเทา  ใชเทาเขี่ยลูกไป
ขางหนา ฝกหัดเลี้ยงลูกบอล หยุดลูกบอล เปลี่ยนทิศทางใหเร็วขึ้นจนออมเครื่องกีดขวางได 
6 อยาง ในระยะ ทางไมเกิน 18  เมตร 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  7  ระเบียบแถว      เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

1.1 ลูกเสือมีระเบยีบวินัย และปฏิบัตติามคําสั่งไดอยางถูกตอง 
1.2 ลูกเสือมีความอดทนรางกายแข็งแรง มีจิตใจเขมแข็ง และมีคลองแคลววองไว 

2.  เน้ือหา 
 2.1 ระเบียบแถวเบื้องตน 
 2.2 การฝก ทาตรง ทาพัก ซายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน อยูกับที่ 
 2.3 การเขาแถว หนากระดานเรียงเด่ียวแถวครึ่งวงกลมและแถววงกลม 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1กิจกรรมครั้งที่ 1 
       1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัตติามสัญญาณนกหวีด (เรียกแถวรวมกอง, เรียก

นายหมู, สัญญาณชักธงชาติขึ้นสูยอดเสา, สัญญาณชักธงชาตลิงจากยอดเสา) 
   (2) ผูกํากับลกูเสือทบทวนการปฏิบัตติามสัญญาณมือ(เตรียมหรือหยุด, รวมหรือ

กลับมา,จัดแถวหนากระดาน, จัดแถวตอน, เคลื่อนที่ไปยังทิศทางทีต่องการ, นอนลงหรือเขาที่
กําบัง, เรงจังหวะใหเรว็ขึ้น) 
    (3) ผูกํากับลูกเสือทบทวนการเขาแถวตามหมูของตน แถวหนากระดานเรียงเด่ียว ปด
ระยะ และเปดระยะ, แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู   

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

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

3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
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     (1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนระเบียบแถวเบื้องตน  
- ทาตรง  ทาพัก  (ทาพักตามปกติ  ทาพักตามระเบียบ  ทาพักตามสบายและทาพักนอก

แถว) 
  -  หันอยูกับที่ (ขวาหัน ซายหัน กลับหลงัหัน) 
  -  เขาแถวรูปครึ่งวงกลม  และรูปวงกลม   

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

หมายเหตุ ดูภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 ของชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบ 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความเปนระเบียบเรียบรอยในกองลูกเสือการจดจําระเบียบแถวรูปแบบทาทางตาม
ระเบียบของหมูลูกเสือและการปฏิบัติตามคําส่ังของผูกํากับลูกเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  7 
 
เพลง 

สัญญาณนกหวีด 

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

 
ซายหัน  ขวาหัน 

 ซายหัน  ขวาหัน   สนเทาชิดกันปลายเทาแยกออกไป 
จะหันไปครั้งใด (ซํ้า )     นึกไวในใจซายขวาของเรา 

  ซายหันมีสองจังหวะ   ปะเทง ปะปะเทงปะ  หน่ึง – สอง 
  ขวาหันมีสองจังหวะ   ปะเทงปะปะเทงปะ  หน่ึง – สอง 
  กลับหลังหันมีสองจังหวะ  ปะเทงปะปะเทงปะ  หน่ึง – สอง” 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
กวางมองตวัเองในน้ํา 

 กวางตัวหน่ึงมองเงาของมันเอง ขณะที่กินนํ้าอยูในสระแหงหน่ึง " โอ ! เราชางมีเขาที่สวยสงา
นาชมอะไรเชนนี้ " เจากวางเปลงเสียงอุทานอยางดีใจ " เขาสองขางแผก่ิงกานสาขาอยางนาดูอยูบน
หนาผากของฉันแตอยางไรก็ดีฉันก็มีขาเล็กไมไดสวน ซ่ึงทําใหฉัน รูสึกละอายใจยิ่งนักมันยาวเกงกาง
ไมนาดูเลย "ขณะที่มันกําลังรําพึงกับตัวเองนั้นพลันไดยินเสียงของฝูงสุนัขลาเน้ือ มันจึงกระโดดจากบอ
นํ้าตรงไปยังทุงหญา ไมชาก็ทิ้งฝูงสุนัขลาเน้ือไวเบื้องหลังไกลลิบในที่สุดมันก็เขาไปในปาทึบ แตก็โชค
ไมดีเลยเขาของมันไปติดกับก่ิงไมจนไมสามารถจะเคลื่อนไหวได ความตายกําลังจะมาถึงตัวกวางในไม
ชามันจึงครํ่าครวญอยางนาสงสารวา " ฉันนี่โงจริง มัวไปภูมิใจอยูกับเขาของฉันซึ่งมันไมไดชวยอะไร
เลย ขณะเดียวกันฉันก็ตอวาขาของฉันซ่ึงเปนสิ่งเดียวที่จะชวยใหฉันมีชีวิตรอดได "  

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนเรามักเห็นผิดเปนชอบ ไมไดพิจารณาดวยปญญาอยางถองแทมักเห็นแกความ
สวยงามมากกวาประโยชน 

ใครโงกวากัน 

ชายสองคนพ่ีนองคนพ่ีชื่อดําเปนคนขยันทํามาหากินใชจายประหยัดมีเงินเหลือเก็บอยูบางคน
นองชื่อแดงเปนคนเกียจครานไมเอาใจใสทํางานใชจายสุรุยสุรายไมมีเงินเก็บคอยเบียดเบียนนายดําผูพ่ี
ยิ่งไปกวาน้ันถานายดําเผลอเม่ือไหรเปนอันตองถูกนายแดงขโมยเงินเสมอไมวานายดําจะซุกซอนเงิน
ไวตรงไหน 

อยูมาวันหนึ่งนายดําตองออกไปทําธุระนอกบานเกรงวานายแดงจะมาขโมยเงินที่มีอยูหน่ึงพัน
บาทไป จึงคิดหาที่ซอนเงิน ในที่สุดก็ตัดสินใจขุดหลุมเอาเงินหอกระดาษใสลงกนหลุมเอาดินกลบและดู
ความเรียบรอยดูไปดูมานายดําก็คิดวา "น่ีถานายแดงมาเห็นรอยเรากลบหลุมไวอยางน้ีคงตองรูวาเรา
ฝงเงินเอาไวแน เอาอยางน้ีดีกวาเราเขียนปายมาปกไวที่หลุมน้ีวา เงินหน่ึงพันบาทของนายดําไมได
อยูในหลุมน้ีนายแดงก็คงจะไมสงสัยเปนแน” คิดแลวนายดําก็จัดการเขียนปายมาปกไวที่หลุมแลวก็
แตงตัวออกจากบานไป 

ฝายนายแดงหลังจากเท่ียวเตร็ดเตรอยูหลายวันจนเงินหมดจึงกลับบานไมพบพ่ีชาย จึงได
โอกาสเหมาะเท่ียวคนหาเงินเชื่อวาพ่ีชายจะตองซอนไวที่ไหนซักแหงแนคนหาบนบานอยูนานก็ไมพบ
จึงเดินลงจากเรือนไปคนตามหลังบานก็พบปายหนึ่งเขียนไววา "เงินหน่ึงพันบาทของนายดําไมได
อยูในหลุมน้ี" เม่ือนายแดงอานปายดูแลวก็เกิดความสงสัยวาเม่ือไมมีเงินแลวจะเขียนปายบอกไว
ทําไม จึงลงมือขุดดูก็พบเงินที่ซอนไวเม่ือไดเงินมาแลวนายแดงเกิดนึกขึ้นไดวาถาพ่ีชายกลับมาเห็นเงิน
ในหลุมหายไปก็คงโทษเราแนอยากระน้ันเลยเราเขียนปายปกไวดีกวาเม่ือพ่ีชายมาเห็นจะไดคิดวาเรา
ไมไดเอาไปคิดดังนั้นแลวนายแดงก็จัดการเขียนปายมาปกไวที่หลุมวา "เงินหน่ึงพันบาทในหลุมน้ี
นายแดงไมไดเอาไป"                

ที่มา http://www.everykid.com 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนโงทําสิ่งใดก็ไรผล  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่   4 การสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8  การสํารวจและเยือนสถานที่ในทองถิ่น  เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือสามารถเขียนการสํารวจและการเยือนสถานที่ในทองถิ่นได 
 

2.  เน้ือหา  
 การสํารวจและการเยือนสถานที่ในทองถิน่ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ใบความรู 
 3.3แบบรายงานการสํารวจ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

    1) พิธีเปดประชุมกอง   (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
    2) เพลงหรือเกม 
    3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

        (1) ใหลกูเสือเลาประสบการณจากการที่เคยไปสาํรวจและเยือนสถานที่ตางๆ 
        (2) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเก่ียวกับวธิีการสํารวจและเยือนสถานที่ในทองถิ่น 
        (3) ผูกํากับลูกเสือใหลกูเสือดูรายงานแบบสํารวจและอธิบายวธิเีขียนรายงาน 
        (4) ผูกํากับลูกเสือใหลกูเสือเลือกสถานที่ที่จะไปสาํรวจบริเวณใกลโรงเรียน เชน วัด  
ศูนยแพทยประจําตําบล โรงพยาบาล ทีว่าการอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล/จังหวัด ศาล
เจา มัสยิสฯลฯ 
       (5)ใหลูกเสือวางแผนเพื่อเดินทางสํารวจในครั้งตอไป 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
    5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชกัธง เลิก) 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
     1) พิธีเปดประชุมกอง   (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจแยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

         (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาสอบถามความพรอมในการเดินทางสํารวจ 
         (2) ผูกํากับลูกเสือหรอืลูกเสือรุนพ่ีพาลูกเสือออกเดินทางสํารวจสถานทีว่างแผนไว 
         (3) ลูกเสือกับมาถึงโรงเรียนเขียนรายงานและนําเสนอในกอง 
         (4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป 
      4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรือ่งที่เปนประโยชน 
      5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมและตรวจรายงานการเดินทางสํารวจ 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  8 

 
เพลง 

ระบํานางชาง 

นางชางตัวหน่ึง ออกไปเที่ยวเดิน บนใยแมลงมมุ 
เลนจนเพลิดเพลิน มันเห็นเปนการ  สนุกเหลือไง 

มันจึงองเรียกให นางชางอีกตัวหน่ึงขึ้นมา 
นางชางสองตัว................. 
นางชางสามตัว................ 
นางชางหลายตัว............... 

 
  ควาย 

ควาย  ควาย  ควาย    เราแลเห็นความอยูในทุงนา 
อาหารของมันคือหญา  (ซํ้า)   เราไวไถนาเกี่ยวขาวใหเรากิน 
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ใบความรู 
 

การสํารวจและการเยือนสถานที่ 

 การอาศัยอยุในแตละทอถิ่น  ทุกคนจําเปนตองรูจักทองถิ่นของตนเอง  และสังเกตเห็นคุณคา
ของส่ิงเหลาน้ันได  โดยเฉพาะสถนที่สําคัญตางๆ  ซ่ึงจะใชบริการ  ทุกคนจําเปนตองรูจักการสํารวจ
และการเยือนสถานที่เหลาน้ัน  เพ่ือที่จะไดใชบริการน้ันไดถูกตอง  และสามารถแนะนําผูอ่ืนใหใช
บริการไดดีดวย 
  การสํารวจ  หมายถึง  การคนหาหรือคนพบ  คือส่ิงที่ยังไมพบก็ตองพยายามคนหาให
พบเม่ือพบแลวก็ตองศึกษาใหเขาใจ  โดยรวบรวมเปนรายละเอียดเพ่ือประโยชนในการใชบริการตอไป 
  การเยือน  หมายถึง  การเยี่ยม  คือ  เม่ือเราคนหาหรือคนพบส่ิงใดแลวเราจําเปนตอง
ศึกษาและเก็บรายละเอียดตางๆ  การเก็บรายละเอียดจําเปนที่จะตองพบเห็นกับสิง่เหลาน้ัน  หากเปน
สถานที่เรากต็องออกไปเยือนหรือเยี่ยมสถานที่เพ่ือหารายละเอียด 

วิธีการสํารวจและการเยือนสถานที่ 
 สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการออกสํารวจและเยือนสถานที่  คือ  
  1.  เดินทางก่ีคน ใชเวลาก่ีวัน ระยะทางเทาไร มีการพักคางคืนหรือไม จะเตรียม
สิ่งของเครื่องใชจําเปนและอาหารอยางไร 
  2.มีแผนที่สังเขป เชน ระบุสถานที่ ทางเดินเทา ทางน้ํา ทางรถ ระยะทางหางจากจุด
กําหนดให 
  3. กําหนดหัวขอที่ตองการทราบ  เชน  ชื่อสถานที่  ความสําคัญของสถานที่ที่
รับผิดชอบ  รายละเอียดในการติดตอขอใชบริการ  หากมีหมายเลขโทรศัพทก็ควนบันทึกไวดวย     
ควรสังเกต  จําลักษณะ  สถานที่และหนทางที่ผาน 
เมื่อเตรียมทุกอยางพรอมแลว ในขณะเดินทางไปยังสถานที่น้ันกจะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปน้ี 
  1.  ความเปนระเบียบเรียบรอยในการเดินทาง  เชน  การใชเสียง  การกําจัดขยะมูล
ฝอย  การดับไฟ  และการกําจัดเถาถาน  การเก็บเศษอาหาร  การจัดที่พัก  และการรื้อถอนสิ่งปลูก
สรางตางๆ   
  2. ความรอบคอบในการเดนิทาง  เชน  การระวังอันตรายในการเดินทางทั้งทางถนน  
ทางเกวียน  ทางเรือ  ทางเดินเทา  การปฏิบัตติามกฎจราจร  การระวังอันตราจากสัตวราย  และแมลง  
เชน  สุนัข  แตน  ตอ  และสัตวอ่ืนๆ  และพืชที่อาจเปนอันตรายแกรางกาย  เชน  หมามุย  ตําแย  
เปนตน 
  3. ปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนตองบันทึก  สงัเกต  จํา  ลักษณะสถานที่                 
โดยการสอบถามรายละเอียดจากผูรูหรือผูเปนเจาของสถานที ่
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  การรายงานผลสํารวจการเยือนสถานที่  ควรประกอบดวยรายละเอียดและหัวขอสําคัญ
ดังตอไปน้ี 
  1.  ชื่อสถานที่ 
  2.  ตรอก/ถนน  ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด 
  3.  ชื่อผูรับผิดชอบสถานที่  หมายเลขโทรศัพท 
  4.  รายละเอียดลักษณะสถานที่  ใหบอกรายละเอียดวาเปนที่ทําอะไร  เชน  
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลน  อาคาร  สํานักงาน  แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ  โบราณสถาน 
  5.  ความสําคัญของสถานที่  ใหบอกรายละเอียดวา  สําคัญทางใด  ใหบริการอะไรบาง 
  6.  ประวัติพ้ืนบาน  เชน  นิทาน  ตํานาน  เพลงพ้ืนบานที่เก่ียวของกับชสถานที่น้ันๆ  
หรือเลาดวยจะดีมาก 
  7.  อยูหางจากจุดกําหนด  อาจเปนบานหรือกกองลูกเสือ  โดบบอกรายละเอียด  เชน  
ระยะทางอยูทางทิศการเดินทางโดยประมาณ 
  8.  เสร็จแลวลงชื่อผูเสนอรายงาน  และวัน  เดือน  ป  ที่รายงานดวย 
 
สถานที่ที่ควรสํารวจและการเยือนสถานที่ 
 เพ่ือประโยชนในการใชบริการของสถานที่ตางๆ  ในทองถิ่นที่เราอาศัยอยู  หรือบริเวณ
ใกลเคยีงไดอยางถุกตองควรจะมีการสํารวจและการเยือนสถานที่ดังตอไปน้ี 
  1.  สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  เชน  วัด  มัสยิด  คริสตจักร  ศาลเจา  ฯลฯ 
  2.  สถานที่ราชการ  เชน  ที่ทําการสภาตําบล  สถานอีนามัย  โรงพยาบาล  สถานี
ตํารวจ  สถานีดับเพลิง  การปะปา  การไฟฟา  ไปรษณีย  โทรศัพท  สถานีรถไฟ  โรงเรียน  อําเภอ  
เทศบาล  ศาล  เรือนจํา  ศาลากลาง  ฯลฯ 
  3.  สถานที่สําคัญตางๆ  เชน  สถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตร  โบราณสถาน  
สถานที่ทองเที่ยว 
  4.  สถานที่บรกิารอ่ืนๆ  เชน  ทาเรือ  สถานที่จอดรถโดยสาร  ทาอากาศยาน 
  5.  ที่พักอาศัยบุคคลสําคัญของทองถิ่น  เชน  บานพักกํานัน  ผูใหญบาน  บานพัก
แพทยประจําตําบล  นายอําเภอ  จวนผูวาราชการจังหวัด 
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ตัวอยาง  :  แบบรายงานการสํารวจและการเยือนสถานที่ 
 
 
 

 
 
 

นิทานสอนใจ 
    เร่ือง 

นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา 
  

ช่ือสถานท่ี...............................................................ต้ังอยูท่ี   ตรอก/ถนน...................................................... 
ตําบล....................................................อําเภอ..............................................จังหวดั...................................... 
ช่ือผูรับผิดชอบสถานท่ี...............................................................โทรศัพท.................................................... 
 ลักษณะของสถานท่ี......................................................................................................................... 
การเดินทางจากจุดท่ีกําหนดใหระยะทาง.........................กิโลเมตร   อยูทิศทาง........................................... 
เดินทางโดย.................................................ใชเวลาเดินทางประมาณ..............ช่ัวโมง...........................นาที 
สถานท่ีหรือส่ิงท่ีอยูใกลเคียงกอนถึง............................................................................................................. 
 ความสําคัญของสถานท่ี  รายละเอียดในการใหบริการทางใดบาง
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ.........................ผูรายงาน 
        วันท่ี.......เดือน............พ.ศ. ............... 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

หมูบานแสนสุข 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผูแตง 

 หมูบานแสนสุข เปนหมูบานเล็กๆ ในชนบทแหงหน่ึง คนในหมูบานจะรักใครกลมเกลียวกัน 
เม่ือมีเรื่องเดือดรอนก็จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หมูตุน อาศัยอยูในหมูบานแสนสุขกับพอแม บานของ
หมูตุนอยูใกลๆกับโรงเรียนและวัด หมูตุนมักจะตามพอแมไปทําบุญที่วัดอยูเสมอๆ 
 วันหน่ึง คุณครูไดใหหมูตุนเลาถึงสถานที่ตางๆในหมูบานแสนสุขที่หมูตุนชอบ และ ประทับใจ 
หมูตุนเลาใหเพ่ือนๆฟงวา “หมูตุนชอบวัด เพราะวัดบานแสนสุขมีโบสถที่สรางดวยไมตาล จํานวน 
3,000 ตน แกะสลักสวยงามมาก มีนักทองเทียวมาเที่ยวชมวัดน้ีเปนประจําครับ”  จากน้ันหมูตุนก็บอก
วา หมูตุนประทับใจคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชน ในหมูบานที่แสนใจดี โรงพยาบาลชุมชน เปนที่
สําหรับรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวยเพียงเล็กนอย แตถาเจ็บปวยมากๆ ตองสงไปโรรงพยาบาลประจํา
อําเภอ หรือโรงพยาบาลประจําจังหวัด เพราะมีเคร่ืองมือแพทยครบมือหมอมาก นอกจากน้ันหมูตุนยัง
เลาถึงศูนยจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน ที่เปนที่จําหนายผลิตภัณฑที่ทําจากกลวย เชน กระเปาที่ทํา
จากกาบกลวย กลวยฉาบ กลวยอบ เพราะทุกบานจะปลูกกลวยกัน หมูตุนเคยชวยแมนํากลวยฉาบไป
ขายดวย หมูตุนเลนดวยความภาคภูมิใจในหมูบานแสนสุขของตน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การใหความสนใจสิ่งรอบตัวหรือใกลตวัเปนสิ่งทีดี่ 
 

ความประทับใจ 

       น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 ทบัทิมเปนเด็กในหมูบานที่มีโอกาสไดเรียนตอในวิทยาลัยเกษตรกรรมในตัวเมือง เพราะทับทิม
มีความประทับใจในชุมชนที่อาศัยอยู ตอนเปนนักเรียนประถมศึกษา ทับทิมไมมีอาหารรับประทานมาก
นัก มีผักที่รับประทานโดยเก็บจากขางรั้วบานเพียง 2 อยาง คือ ผักกระถิน และผักตําลึง จึงไปปรึกษา
คุณครูวา จะทําอยางไรดี จึงจะไดรับประทานผักชนิดอ่ืนๆ บาง คุณครูใหไปแนะนําดูการปลูกผักของลุง
บุญมีในหมูบานใกลๆ ทับทิมเห็นสวนผักลุงบุญมี มีผักชนิดตางๆ เชน ผักกาด ผักชี ผักบุงและคะนา 
เปนตน ทับทิมจึงมีแรงบันดาลใจอยากปลูกผักใหงามๆ แบบนี้บาง จึงตั้งใจเรียนสูงๆ เพ่ือจะไดหาทาง
ปลูกผักใหงามกวาสวนลุงบุญมี 
 เวลาผานไป ทับทิมมีโอกาสไดเขาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและไดศึกษาวิธีปลูกผัก ผลไม 
ตามที่ตองการ ปจจุบันทับทิมเปนเจาของสวนผักที่ใหญที่สุดในจังหวัด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความประทับใจในชุมชน มีผลใหคนที่สนใจมีอาชีพดีๆ ได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่ 5  การคนหาธรรมชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่  9   มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ        เวลา  1 ชัว่โมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือสามารถเพาะถัว่งอกหรือเมล็ดพันธุพืชอยางอ่ืนที่งอกงายได 
2. เน้ือหา 

การเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุพืชอยางอ่ืนที่งอกงายได 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 เมล็ดพันธุพืช 
3.3 ภาชนะที่ใชเพาะเมล็ด เชน กระถาง กระปอง ถุงพลาสติก กระบะ ฯลฯ 
3.4 ดินทราย  
3.5 ใบความรู  
3.6 เรื่องที่เปนประโยชน 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีประชมุกอง (แกรนดฮาวลชักธงสวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1)ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาเก่ียวกับการเพาะเมล็ดพันธุพืชที่งอกงาย เชน ถั่วงอก ผักบุงฯลฯ 
   2)ผูกํากับลกูเสือและลูกเสืออภิปรายถึงวิธีเพาะพันธุเมล็ดถั่วงอกหรืออ่ืนๆ ที่เตรียมมา 
พรอมวิธีจดบนัทึกการเจริญเติบโตของพืชน้ันๆ 
   3)ลูกเสือปฏิบัติการเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุพืชอ่ืนที่เตรียมมา 
   4)ผูกํากับลกูเสือนัดหมายสงบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช 
4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวสชักธงเลิก) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม 
5.2 ตรวจผลการบันทึกความเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุพืช 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

 ในหมูลูกเสือ  

ในหมูลูกเสือ  เม่ือเรามารวมอยู 
ตางคนตางรูกันดี  วาหนาที่ทุกอยาง 
ตองชวยกันทาํ   ทําไมเวนวาง 

 งานทุกอยาง งานทุกอยาง จะเสร็จอยางงายดาย 
 

ใบความรู 
การเพาะถ่ัวงอกหรือเมล็ดพันธุที่งอกงาย 

วิธีการเพาะ 
1. นํากระถาง กระปอง ถังพลาสติก หรือ กระบะ ใสทรายเล็กนอย ปูดวยกระดาษซับหรือสําล ี
2. โรยถั่วเขียวหรือเมล็ดผัก พรมน้ําใหชื้น แตไมแฉะหรือไมแหงจนเกินไป 
3. วางไวในทีมี่แสงสวางและคอยสังเกตความเจริญเตบิโตแลวบันทึกไว 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 มาปลูกผักกันเถอะ 

น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผูแตง 

 ในชั่วโมงเรียนวิชาเกษตร คุณครูสอนขั้นตอนการปลูกผักใหกับนักเรียน จากน้ันก็แบงกลุมให
นักเรียนลงมือทํา บางคนปลูกผักกาด บางกลุมปลูกผักคะนา บางกลุมปลูกตนหอม สวนนิดกับนอย
ไดรับมอบหมายใหปลูกผักบุง ทั้งสองลงมือขุดดิน ยกแปลง ทํารองเปนแนวยาวอยางสวยงาม รองพ้ืน
ดวยปุยคอก แลวนําเมล็ดมาโรย และรดน้ําจนชุม เม่ือครูมาตรวจ ก็ชมวาทุกคนทําไดดีถูกตองตาม
ขั้นตอน แลวกําชับใหรดนํ้าทุกเชาเย็น และหม่ันพรวนดินอยูเสมอ วันรุงขึ้นฝนตก นิดกับนอยไปดู
แปลงผัก เห็นชุมดี ทั้งคูดีใจที่ไมตองรดน้ํา 
 วันตอมานิดมัวหวงเลนที่สนามเด็กเลน ไมไปดูแปลงผัก คงมีแตนอยที่ไปตักนํ้ามารดแปลงผัก
ของตน กอนไปเลนกับเพ่ือน หลายวันผานไป นิดก็ยังไมไปดูแลแปลงผักจนดินแหง เม่ือคุณครูมา
ตรวจดู เห็นผักบุงของนอยเติบโตขึ้นอยางสวยงาม สวนผักบุงของนิดแคระแกรน เห็นผลของการ
เพิกเฉยไมใสใจดูแลแปลงผักของตน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาการปลกูตนไมตองเอาใจใสดูแลรดน้ํา อยาปลอยตามยถากรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
หนวยที่  5   การคนหาธรรมชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10  อาหารสัตวเลี้ยง                     เวลา  1 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือสามารถบอกชนิดอาหารที่พึงใหแกสัตวเลี้ยงได 
2. เน้ือหา 

ชนิดอาหารที่พึงใหแกสัตวเลี้ยง 
3. ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบงาน 
3.4 ใบความรู  
3.5 เรื่องที่เปนประโยชน 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีประชมุกอง (แกรนดฮาวลชักธงสวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองสัตวเลี้ยง และอาหารที่สัตวเลี้ยงแตละชนิดควรกิน 

         2) ผูกํากับลูกเสือใหแตละหมูจับฉลากชื่อสัตว เชน สุนัข หมู ไก แมว นก ปลา วัว ควาย  
แพะฯลฯ 

    3) ผูกํากับลูกเสือมอบใบงานใหลูกเสือแตละหมูรวมกันอภิปรายวาสัตวที่หมูจับฉลากไดกิน
อะไร เปนอาหารไดบาง แลวนําเสนอทีป่ระชุม 

    4 ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมและการตอบคําถาม 
5.2 ตรวจผลงานหมู 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 
เพลง 

ไกที่ฉันเลีย้ง 

     ไกที่ฉันเลี้ยง   มันเปนเพ่ือนของฉัน 
     มันขันใหฉันฟง  เอกเอกเอก  ไกเอย  
  

เกม 
สัตวเลี้ยง 

 วิธีเลน ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือเขาแถวเปนวงกลม ใหลูกเสือชวยกันเลือกสัตวเลี้ยงมา 5 ชนิด 
แลวปฏบิัตติามคําสั่งผูกํากับลูกเสือซ่ึงยนือยูตรงกลางวงกลม ดังน้ี 
  ถาพูดชื่อ “แมว” ใหเคลื่อนตวัไปทางขวา 1 กาว 
  ถาพูดชื่อ “หมา” ใหเคลื่อนตวัไปทางซาย 1 กาว 
  ถาพูดชื่อ “ไก”   ใหกระโดดไปขางหนา 1 กาว 
  ถาพูดชื่อ “เปด” ใหกระโดดถอยหลัง 1 กาว 
  ถาพูดชื่อ “วัว” ใหยืนอยูกับที่ 
 หมายเหตุ ชื่อสัตวเลี้ยงใหเปลี่ยนไดตามที่ลูกเสือรวมกันคิด 
 การตัดสิน ใครทําผิดคําสัง่ตองออกจากการเลนเกม มาชวยผูกํากับลูกเสือดูเพ่ือนๆ เลนตอไป 
 
 
ใบความรู 

อาหารของสัตวเลี้ยง 
 การเลี้ยงสัตว ลูกเสือจําเปนตองใหอาหารสัตวเลี้ยงของตน ดังน้ัน ลูกเสือควรรูจักชนิดของ
อาหารที่จะใหกับสัตวแตละชนิด ซ่ึงตองเปนอาหารที่จําเปนและมีประโยชนตอสัตวเลี้ยงนั้นๆ เชน ขาว 
รํา กลวย พริก ถั่วเขียว ออย ถัวฝกยาว หญา และพืช ผลไมตางๆ เปนตน นอกจากน้ี ในปจจุบันนิยม
ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดอีกดวย ซ่ึงตองเลือกซ้ือตามชนิดของสัตวเลี้ยงนั้นๆ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ออมแอมรักสัตว 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผูแตง 

 ออมแอม เลี้ยงแมวและหมาไวในบาน ทุกวันออมแอมตองดูแลสัตวเหลาน้ีกอนออมแอมไป
โรงเรียน เจาดางเปนหมาที่ออมแอมตองดูแลกอนออมแอมไปโรงเรียน เจาดางเปนหมาที่ออมแอมเลี้ยง
ไวตั้งแตเล็กๆ ตอนยังเล็กออมแอมจะใหนมกอน เม่ือเจาดางโตขึ้น จึงใหเจาดางกินอาหารเม็ดที่มีขาย
ตามทองตลาด บางวันก็ใหเจาดางกินขาวคลุกกับเศษอาหารท่ีเหลือจากที่ออมแอมกิน ออมแอมจะ
เลือกอาหารที่มีกระดูกไมแข็งมาก เพราะถากระดูกแขง็อาจเขาไปแทงกระเพาะเจาดางได สวนเจาหมีพู
แมวตัวนอย ออมแอมเลี้ยงดวยขาวคลุกกับปลาทูตัวเล็กๆ ถาวันไหนออมแอมตองไปบานคุณยาย ออม
แอมก็จะเอาอาหารเม็ดใสกระบะไวใหเจาหมีพูกิน และไมลืมเอาขันน้ํามาวางไวใกลๆใหเจาหมีพูกิน
ดวย ออมแอมเลี้ยงแมวไวในบาน เวลาแมวเยี่ยวหรือถายอุจจาระ ตองหากระบะทรายแมวมาวางไวให 
พอเจาหมีพูถายเสร็จก็จะกลบทุกคร้ังและตักไปทิ้งได 
 เจาดางและเจาหมีพู ดูมีความสุขและอวนทวนแข็งแรง เพราะออมแอมเอาใจใสใหอาหารเอง
ไมใหเปนภาระของพอแม ออมแอมรูสึกภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสัตวเลี้ยงของตัวเองได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาเม่ือเลี้ยงสัตวก็ตองดูแลใหอาหาร ไมปลอยใหสตัวหากินเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่ 6    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11   ความปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้ํา  เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู   
ลูกเสือบอกวธิปีฏิบัตตินใหปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ํา  

2. เน้ือหา   
วิธีปฏบิตัิตนใหปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ํา   

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู เรื่อง ภัยอันตรายทางน้ํา และการปองกัน 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   

4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชกัธงสวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม  
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) ตั้งคําถามใหลูกเสือชวยกันตอบ และผูกํากับลกูเสือชวยเพิ่มเติม 

(1) ลูกเสือรูไหมวา ในประเทศไทยเรามีเด็ก ๆ เสียชีวิตจากการจมน้ํา  เฉลี่ยวันละกี่คน  
(เฉลยวันละ 4 – 6 คนปละกวา 1,200 คน ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหวันเสารแรกของ
เดือนมีนาคมเปนวันรณรงคปองกันเด็กจมนํ้าของประเทศไทย เริ่มตั้งแตป 2553 เปนตนไป) 

(2) ทําไมเด็กเหลาน้ัน จึงจมน้ํา เสียชีวติ(วายน้ําไมเปน ไมรูจักวิธีดูแลและปองกันภัย 
อันตรายทางน้ํา) 

     2) ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือชวยกันคิดวา สถานที่หรือการกระทําที่เสี่ยงตอภัยอันตรายทาง
นํ้าใกล ๆ ตวัเรา มีอะไรบางแลวสงตัวแทนรายงาน 

     3) รวมกอง ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานผูกํากับลูกเสือชวยสรุปและเพ่ิมเติม  
     4) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันเสนอวิธีปฏบิัตตินใหปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้ํา      

ที่สรุปไดในขอ (4)  
     5) ผูกํากับลูกเสือและลกูเสือรวมกันสรุปแนวคิดที่ได และการนําไปใชในชีวติประจําวัน 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมและตรวจสอบความคิดเห็นที่แสดงออกในกิจกรรมแตละขอ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลง 
     จงเตรียมตวั 
 
 จงเตรียมตวัเอาไว  อยาใหใจเลื่อนลอย  เรามิควรจะปลอยใหใจเราลอยเลอะเลือน 

 (นับ 1 2 3 4 5 6 7) 
ทาประกอบ - ยืนเปนวงกลมจับกันจะทําวงเดียวหรือ 2 วงก็ได 
1.  จงเตรียมตัวเอาไว อยาใหใจเลื่อนลอย ทั้ง 2 วง เดินเขาหาศูนยกลาง 7 กาว 
2.  เรามิควรจะปลอยใหใจเราลอยเลอะเลอืน ทั้ง 2 วง เดินถอยหลังออกมาจากศูนยกลาง 7 กาว 
3.  1 2 3 4 5 6 7     วงในทําขวาหัน, วงนอกทําซายหัน แลวเดินปรบ 

 มือพรอมกับนับ 1 2 3 4 5 6 7 แลวหันเขาหาวง  
 จับมือกันเริ่มตนใหม 

หมายเหตุ - การนับ อาจจะเปลี่ยนจากการนับภาษาไทยเปนภาษาจีน .อังกฤษ ฯลฯ ก็ได 
 
ใบความรู 

ภัยอันตรายทางน้ํา และการปองกัน 
ภัยอันตรายทางน้ํา 

 สถานที่หรือการกระทําที่เสีย่งตอภัยอันตรายทางน้ําใกล ๆ ตวัเรา เชน 
 ภายในบานพักไดแก จมนํ้าในถังสีกะละมังซักผา โองนํ้า  
 รอบ ๆ บริเวณบาน ไดแก แองนํ้าใตถุนบาน แหลงนํ้าเสี่ยงในชมุชนฝาทอระบายน้ําชํารุด
หรือไมไดปดขุดบอเพ่ือทําการกอสรางคันคอนกรีตขอบรางระบายน้าํในชุมชน 
 การเดินทางและทองเที่ยวไดแก การเดินทางทางเรือ 
 การทํากิจกรรมทางนํ้าตางๆ ไดแกตกปลา พายเรือ ดํานํ้า เปนตน 
 ภาวะนํ้าทวม (อุทกภัย) และนํ้าปาไหลหลากเวลาฝนตกหนัก 
การปองกัน 

1. ไมเลน หรือ หยอกลอกันในบริเวณที่มีแหลงนํ้าที่อาจทําใหพลัดตกลงไปได ทั้งแหลงนํ้าใน
บาน และนอกบาน 

2. ไมลงเลนนํ้า ตามแหลงนํ้าตาง ๆ โดยท่ีวายนํ้าไมเปน และไมมีผูใหญที่สามารถชวยเหลือ
เม่ือเกิดอุบัติเหตุได 

3. ควรฝกวายน้ําใหคลองรวมทั้งการฝกเอาชีวิตรอดในน้ํา เชน การลอยตัวในน้ําทาตาง ๆ การ
ลอยตัวเคลื่อนที่ และการเคลื่อนที่ไปในน้ําดวยทาคว่ําตัว และหงายตัว 

4. ไมลงชวยเหลือคนจมน้ําโดยที่ตนเองวายนํ้าไมคลอง และไมเคยฝกการชวยเหลือคนตกน้ํา
อยางถูกตองและปลอดภัยมากอน เพราะแมวายนํ้าเปน แตถาชวยคนตกน้ําไมเปน ก็อาจถูกคนตกน้ํา
กอดรัดจมนํ้าทั้งคูได ควรชวยเหลือโดย  
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 4.1 รองเรียกดัง ๆ ใหคนอ่ืน ๆ หรือผูใหญที่อยูใกลเคยีงมาชวย 
 4.2 การโยนอุปกรณที่ชวยใหลอยตัวได เชน ขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญที่ปดฝาแนน หวงยาง
ลม กระดานลอยตัว เปนตน ชน 
 4.3 การยื่นอุปกรณใหคนตกน้ําจับแลวชวยดึงเขามา แตถาไมแข็งแรงพอ อาจตกลงไปอีกคน
หน่ึงได 

5. ในการเดินทางทางน้ําควรใหเรือเทียบทาสนิทกอนจึงคอยขึ้น/ลงเรือ และไมแกงแยง
เบียดเสียดขณะขึ้น/ลงเรือ รวมทั้งเลือกน่ังในที่ปลอดภัย ไมน่ังหอยเทาหรือยื่นแขนขาออกนอกลําเรือ 
และไมชะโงกวักนํ้าเลน เพราะอาจพลัดตกลงไปได สิ่งสําคัญควรสํารวจดูตําแหนงเสื้อชูชีพ และอุปกรณ
ลอยตัวประจําเรือ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินจะไดนํามาชวยชีวิตได 

6. การทํากิจกรรมทางน้ําตาง ๆ เชนตกปลา ดํานํ้า พายเรือ ตองม่ันใจวาไดเรยีนรูและฝกฝน
ทักษะการวายนํ้า และดํานํ้าจนคลอง 

7.  เม่ือเกิดอุทกภัย ตองประเมินดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เชน นํ้าทวมบาน อาจทําใหเกิดไฟฟา
ร่ัวสูนํ้าและเปนอันตรายตอผูที่ยืนแชนํ้าในตําแหนงใกลเคียงได, สัตวรายที่อาจมากับนํ้า ไดแก งู จระเข
ที่หลุดจากฟารมเลี้ยง แมลงมีพิษที่หนีนํ้าขึ้นมาอยูในบาน เปนตน บางแหงน้ําอาจทวมสูงมากจนตอง
รีบอพยพ เปนตน 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
แมนํ้ากับทะเล 

 
 คร้ังหนึ่งนานมาแลว  แมนํ้าหลายสายตางเขารวมประชุมกันเพ่ือจะไมยอมไหลลงสูทะเล    
และแมนํ้าสายหนึ่งไดบอกเหตุผลใหทะเลฟงวา 
 “การที่พวกขาซ่ึงเปนนํ้าจืดสนิทและใสสะอาด ไหลลงไปสูพวกเจาแลวกลับกลายเปนน้ําเค็ม 
จนมนุษยใชบริโภคไมได พวกเขาจึงจะไมไหลไปหาพวกเจาอีก” 
 นํ้าทะเลจึงตอบวา “ถาเชนน้ันตอไปน้ีพวกเจาจงลนฝง แลวเออทนขึ้นไปทวมไรนาใหมนุษยเขา
เดือดรอน อยาไหลมารวมกับขาอีกเลย” 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผูที่ไดผลประโยชนมากที่สุดมักรองทุกขและโวยวายเสียงดังมากที่สุด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่ 6ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  12  นาทีวิกฤต      เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือสามารถตัดสินใจในสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีเหตุผลและเหมาะสม 
2.  เน้ือหา   
 ทักษะการตัดสินใจ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 แผนภูมิเพลง 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชกัธงสวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม  
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามวา “จะทําอยางไรถาคนแปลกหนามาขอความชวยเหลือ เชน 
ขอใหเอาสิ่งของไปสงใหแกบุคคลที่ลูกเสือรูจัก หรือขอใหลูกเสือไปกับเขาโดยลําพังเพ่ือพาไปสงยัง
สถานที่ที่ลูกเสือรูจัก” 

2) แบงลูกเสือออกเปน 2 กลุม เทา ๆ กัน สมมุติใหกลุมที่ 1 เลือกวาจะไปสง และกลุมที่ 2 
เลือกที่จะไมไปสง ใหแตละกลุมคิดวาทางเลือกของกลุมมีขอดี และขอเสียอยางไร 

3) ผูกํากับลูกเสือถามใหรายงานทีละกลุม 
4) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายดังน้ี 
 1) ใหลูกเสือเปรียบเทยีบวา ทางเลือกใดที่มีขอดีมากกวาและมีขอเสยีนอยกวา 
 2) สรุปวาลูกเสือจะเลือกการไปสง หรือไมไปสง  
 3) ถาไมไปสงลูกเสือจะมีวธิอีอกจากเหตุการณอยางไร 
5) ผูกํากับลูกเสือสรุปขั้นตอนการตัดสินใจ (1. ระบุทางเลือกที่มีอยู 2. วิเคราะหขอดี และ

ขอเสียของแตละทางเลือก 3. ตัดสินใจเลือกทางเลือกทีมี่ขอดีมากกวาและขอเสียนอยกวา 4. ปฏิบัติ
ตามทางเลือกที่เลือก) ขอคดิที่ได และการนําไปใช 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง(นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตการรวมกิจกรรม การแสดงออก และการใชเหตผุล 

6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การตัดสินใจ และการแกไขปญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 
เกม 

ลิงชงิหลัก (นํ้าข้ึนนํ้าลง) 
วิธีเลน 

  เกมนี้ตองมีจํานวนผูเลนอยางนอย 3 คน ผูเลนคนหนึ่ง สมมุติวาเปน "ลิงหลักลอย" ไม
มีหลักจับ อีก 2 คนเปนลิงจับหลัก ผูเปนลิงหลักลอยตองพยายามแยงหลักในขณะที่ผูเลนทั้งหมด
เปลี่ยนที่กัน สวนมากมักจะใชสี่หลัก ผูที่เปนลิงชิงหลักตองคอยสังเกตดูวาตนจะชิงหลักไหนได
สะดวก ก็รีบวิ่งไปชิงหลักน้ันไว ถาจับหลักไดกอนผูที่มาชาก็เปนลิงหลักลอย คอยชิงหลักของคน
อ่ืน บางคนทําทาเปลี่ยนแลวไมเปลี่ยนเปนการลอหลอก ถือวาเทายังยึดหลักอยู ผูอ่ืนจะชิงไมได 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

แบงแตงโม 

 ชาวนาผูหน่ึงมีบุตรสาวอยูสองคนวันหน่ึงอยากจะทดลองปญญาของบุตรทั้งสอง จึงสงแตงโม
ใหบุตรทั้งสอง 1 ใบโดยบอกวาใหทั้งสองไปแบงกันกินใหเทาๆกัน เพ่ือจะไดไมตองโตเถียงทะเลาะ
เบาะแวงกันเรื่องไดมากไดนอยถาแบงไมไดเทาๆกัน และเกิดทุมเถียงกันขึ้นเม่ือใดก็จะตองถูกลงโทษ
ทั้งสองคน 
 เด็กทั้งสองเม่ือได รับแตงโมมาแลวไม รูวาจะผาแบงกันอยางไรจึงจะไดสวนเทาๆกัน 
ดวยเกรงจะตองถูกทําโทษในที่สุดจึงตกลงกันในวิธีการดังนี้โดยที่เด็กทั้งสอง เห็นวาเปนวิธีที่ยุติธรรม 
คือถาหากใครเปนผูผาแตงโมออกเปนสองซีกผูน้ันจะตองเปนฝายเลือกทีหลังและจะตองยอมใหฝายที่
ไมใชเปนคนผาเลือกกอนทั้งน้ีก็เพ่ือปองกันไมใหคนผาลําเอียงโดยผาเปนชิ้นโตชิ้นหน่ึงและชิ้นเล็กชิ้น
หน่ึงแลวคนผารีบเลือกเอาชิ้นโตเปนของตนเองเสียกอน เม่ือเด็กทั้งสองไดผาแตงโมแบงกันเสร็จแลว
จึงรีบวิ่งไปเลาใหบิดาฟงบิดามีความพอใจในสติปญญาของเด็กทั้งสองนั้นมาก 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความยุติธรรมนํามาซึ่งความพอใจของทุกฝาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
หนวยที่ 7  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13  ลูกเสือสํารองสงขาว        เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1.1 ลูกเสือสามารถจดจําและสงขาวซ่ึงประกอบดวย วันที่ ตัวเลข และชื่อตางๆ ได  
1.2 ลูกเสือสามารถใชโทรศพัทสาธารณะและสมุดโทรศพัทอยางถูกตอง 
1.3 ลูกเสือรูจักวิธตีิดตอสงขาวใหผูใหญหรือเจาหนาที่ทราบในกรณมีีเหตุฉุกเฉิน 

2. เน้ือหา 
2.1 การจดจําและการสงขาว 
2.2 การใชโทรศัพทเพ่ือแจงขาวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบความรู  
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

     1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธงสวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกับการสงขาวที่มักใชบอยๆ เชน การบอกเลา 

การเขียน และการโทรศัพท ฯลฯ 
        (2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือปฏิบตักิิจกรรมเปนหมูโดยใหฟงเรื่องแถวตอนลึก และเลือก

คนที่สงขาวไดดีที่สุดในหมู น่ังหัวแถว 
        (3) ลูกเสือที่น่ังหัวแถว อานขอความที่ผูกํากับลูกเสือเตรียมไว กระซิบตอเพ่ือนจนถึงคน

สุดทาย แลวใหคนสุดทายบอกขอความนั้นทีละหมู 
 ตัวอยางขอความ 
 - สมชายกินขนมกับไอติม สมลิ้มกินขาวแกง 
 -ดอกกุหลาบสีแดงดอกโต ดอกชงโคดอกเล็กสีชมพู  
 -นองหมาขนฟูชื่อแตว นองแมวขนสั้นชือ่ติ๋ว 
       (4) ผูกํากับลูกเสือเริ่มกิจกรรมใหมใหลูกเสือน่ังเหมือนเดิม ใหลูกเสือน่ังหัวแถว อานแลว

จดบันทึกขอความสงใหเพ่ือนอานทีละคน แลวคนสุดทายเปนผูบอกขอความที่ได อานทีละหมู 
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       (5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปวา วธิีการสงขาว 2 วิธ ีคือ การบอกเลาโดยการ
กระซิบ และการอานจดบันทึกขอความ สิ่งใดที่สงขาวไดดีกวา เพราะเหตุใด 

 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวลชักธงเลิก) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธงสวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
 2) เพลงหรือเกม (ควรเลนเกมสสงขาว) 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
         (1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกบัการสงขาวในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน เรื่อง

การใชโทรศัพท 
         (2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเร่ืองการใชโทรศัพท สมุดโทรศัพท ใหลูกเสือที่เคย

ใชโทรศัพท แสดงวิธีใชใหเพ่ือนๆดู 
         (3) ผูกํากับลูกเสือใหสถานการณสมมติเหตุฉุกเฉิน แลวใหลกูเสือแตละหมูชวยกัน

ปฏิบัตวิธิีขอความชวยเหลือโดยการสงขาวเชน คนถูกรถชน ไฟไหมบาน คนถูกโจรแยงกระเปาเงิน 
ฯลฯ 

         (4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปหรือเลนเกมสงขาว 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนดฮาวลชักธงเลิก) 

5. การประเมินผล 
สังเกตความตัง้ใจ ความสนใจ และการรวมกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

เม่ือยไหมจะ 

เม่ือยไหมจะนองจา เรามาทําทา  (พรอมทําทาทางประกอบ) อยางน้ีๆ 
ทําแลวสนุกดี อยางน้ีๆ สบายใจจัง 
  

เกม 
เกมสงขาว 

     
     
     
เสนสงขาว      เสนเริ่ม 

 วิธีเลน ผูกํากับลูกเสอืใหลูกเสือเขาแถวเปนวงกลม ใหลูกเสือชวยกันเลือกสัตวเลี้ยงมา 5 ชนิด 
แลวปฏบิัต ิ
 1. แบงลูกเสือออกเปนหมู 
 2. ผูกํากับลูกเสือเขียนขาวแลววางไวทีเ่สนสงขาว 
 3. ใหสัญญาณคนแรกมาดู – อานขาวจนจําได แลวไปตั้งแถวใหมโดยกอนไปตั้งแถวใหมให
กลับไปบอกขาวที่อานมาใหสมาชิกแถวเดียวกันรูแลวบอกตอๆ ไปจนหมดแถวแลวคนสุดทายมา
รายงานขาว หมูใดเสร็จกอนและใหขาวถูกตองเปนผูชนะ 
  
ใบความรู 

การสงขาวและการขอความชวยเหลือ 

 เหตุฉุกเฉินเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา  โดยไมสามารถจะทราบไดกอนลวงหนาหรือ
โดยไมคาดหมายมากอน  จะเปนเพราะความประมาท รูเทาไมถึงการณ ขาดความชํานาญ สิ่งของ
เคร่ืองใชไมม่ันคงแข็งแรง  หรือสภาพแวดลอมไมดีก็ตาม  ผูใหการบริการตองรูจักวิธีสงขาวให
เจาหนาที่หรือผูใหญทราบโดยเร็ว 
การสงขาว 
 การสงขาว หมายถึง การนําเหตุการณจากจุดๆ หน่ึง อาจเปนเรื่องอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
การเจ็บปวยไปแจงกับเจาหนาที่เก่ียวของทราบโดยอาศัยวิธีการสงขาวเปนตัวกลางในการติดตอ 
วิธีการสงขาว 

1. การบอกเลา  การบอกเลาเปนการสงขาวโดยใชคนเปนตัวกลาง  วิธีการสงขาวแบบน้ีตอง
เปนขาวที่ไมยาวมากนัก เพราะถาขาวยาวอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในเนื้อขาวได 
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2. การเขียน  การสงขาวโดยการเขียนหมายถึงการเขียนจดหมายติดตอกันนั่นเอง  การสง
ขาวแบบน้ีสามารถสงขาวไดยาวมาก และไมคอยเกิดการผิดพลาด เพราะเปนขาวจาก    
ผูสงถึงผูรับ  แตมีขอเสีย คือ ใชเวลาในการสงและการตอบนานพอสมควร   

3. การใชโทรศัพท  การสงขาวโดยการใชโทรศัพทตองอาศัยการสงขาวทั้งการบอกเลาและ
การเขียนผสมกัน  เพ่ือใหขอความที่สงถูกตองชัดเจน  การสงขาวโดยการใชโทรศัพท
นับเปนการสงขาวโดยตรงและรวดเร็วที่สุด 
3.1. วิธีใชโทรศัพทโทรศัพทที่นิยมใชในขณะนี้เปนแบบตัวเลข คือแบบใชน้ิวหมุนและ 

ใชน้ิวกด กอนใชโทรศัพท  ผูสงขาวตองปฏิบัติ ดังน้ี 
- คนหา  สอบถามหมายเลขโทรศัพทจากผูรู และจากหนังสือโทรศัพท 
- ยกหูฟง   “สัญญาณใหหมุน”  ถาเปนโทรศัพทสาธารณะตองใชเหรียญหยอด

ตามอัตราที่มีกําหนดไวแตถาเปนโทรศัพทสวนตัวก็หมุนไดเลย 
- ใชน้ิวหมุนหรือกด (แลวแตประเภทของเครื่องโทรศัพท) บนตัวเลขที่หนาปดจน

ครบหมายเลขรหัสแลวฟง “สัญญาณเรียก” หากไมมีใครมารับสายก็วางไวแลว
จึงทําการหมุนใหม 

- เม่ือมีผูรับสาย แลวจึงพูดกลาวตามที่เตรียมมา 
การขอความชวยเหลือ 
 เหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นไดจากความประมาท  รูเทาไมถึงการณ ขาดความชํานาญ  การเจ็บปวยโดย
กะทันหันหรือจากภัยธรรมชาติ เปนตน  ถาเราอยูในเหตุการณหรือไดรับการขอรองใหชวยเหลือ  ควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เหตุดวนหรือเหตุรายแรง เชน การทํารายรางกาย  ปลนทรัพย อุบัติเหตุ ควรแจงให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ใกลที่สุดทราบ เชน กํานัน ผูใหญบาน ตํารวจ ทหาร ฯลฯ 

2. เม่ือมีเหตุการณเก่ียวกับอุบัติภัย เชน ไฟไหม  ควรแจงเทศบาล สุขาภิบาล สถานี
ดับเพลิง  

3. เหตุฉุกเฉินที่ตองใชรถพยาบาล ในการนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล  ควรแจง
โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียง 

4. แจงวาผูพูดคือใคร และกําลังโทรศัพทจากที่ใด 
 ขอควรคํานึงในการสงขาวโดยการใชโทรศัพท คือการพูดใหชาๆ ชัดเจน ไดถอยความอยาง
รวบรัด และมั่นใจวาสงขาวไดถูกตอง  หากสถานที่ไมมีโทรศัพทสาธารณะ ควรสังเกตวามีบานหรือ
สถานที่ใกลเคียงพอที่จะขอใชโทรศัพทไดบางไหม   

คุณสมบัติของผูสงขาวที่ดี  จะตองประกอบดวย 
1. การสังเกต  ตองเปนคนชางสังเกต 
2. ตองมีความจําดี 
3. ตองยอความไดดีและชัดเจน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
หยกอยากกลับบาน 

น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผูแตง 

 ในโรงเรียนแหงหน่ึง เสียงเด็กๆ เลนหยอดลอกันอยางสนุกสนานหลังเวลาเลิกเรียน หยก เปน
เด็กผูหญิงตัวเล็กๆ ผิวดํา เรียนอยูชั้น ป.1 ชอบคุยมาก ก็เลนอยูกับเพื่อนๆ เพ่ือรอพอมารับ บานของ
หยกอยูไกลจากโรงเรียนมาก บางวันหยกตองรอพอมารับจนเหลือหยกเปนคนสุดทายในโรงเรียน 
 วันหนึ่ง หยกก็คงรอพอมารับกลับบานหลังเลิกเรียนเหมือนทุกวัน หยกเลนอยูกับเพ่ือนๆ จน
เพ่ือนกลับกันหมด และเย็นมากแลวยังไมมีใครมารับหยก เหลือหยกกับครูเวรเพียงสองคนเทาน้ัน หยก
นึกขึ้นไดวาพอเคยเขียนเบอรโทรศัพทของพอ และพี่ๆ ใสสมุดเล็กๆ ใหหยกใสกระเปาไว จึงหยิบสมุด
น้ันวิ่งไปหาครูเวร และบอกใหครูโทรศัพทหาพอของเธอตามหมายเลขนี้ ครูเวรไดโทรศัพทติดตอพอ
ของหยกได แตพอบอกวาติดงานมารับไมได หยกจึงบอกคุณครูวา คุณครูขามีเบอรอีกหลายเบอรคะ 
อยูในสมุดอีก ในที่สุดครูก็โทรศัพทติดตอพ่ีใหมารับหยก หยกจึงกลับบานอยางปลอดภัย 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การรูจักบอกเลา สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจความตองการของเรา จะทําใหเรารอดพน
จากอันตรายได 

 
เด็กชายเดนชางสังเกต 

น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 
 ณ โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กําลังเลนเกมกันอยางสนุกสนานที่สนามหนาเสา
ธง มีรถตูเขามาในบริเวณโรงเรียน ขับเขามาจอดบริเวณที่นักเรียนกําลังเลนกัน ชายแปลกหนาที่เปน
คนขับรถ ลงมากวักมือเรียกนักเรียนสองคนคือดวงใจและมาลินี ที่นั่งดูเพ่ือนๆ เลน แลวรีบจับนักเรียน
ทั้งสองคนขึ้นรถ และขับรถออกไปดวยความรวดเร็ว นักเรียนทุกคนตกใจเม่ือเห็นเหตุการณที่นา
ตื่นเตนน้ี รีบวิ่งไปบอกคุณครูที่กําลังประชุมกันอยูในหองประชุมของโรงเรียน คุณครูถามรายละเอียด
เรื่องรถตูและชายแปลกหนา นักเรียนหลายคนไมสามารถตอบได มีนักเรียนชายคนหนึ่งชื่อเดน ซ่ึงเปน
คนชางสังเกต บอกรายละเอียด ยี่หอ สี และหมายเลขรถตูได รวมทั้งสามารถบอกลักษณะของชาย
แปลกหนาได คุณครูรีบโทรศัพทแจงตํารวจและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหมูบานทันที 
 ประมาณหนึ่งชั่วโมงผานไป ตํารวจและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถจับรถตูนั้นได 
ดวงใจและมาลินีกลับมาอยางปลอดภัย คุณครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่รวมมือกัน โดยเฉพาะเด็กชาย
เดนที่เปนคนชางสังเกต ซ่ึงนักเรียนทุกคนตองฝกตนเองใหเปนคนชางสังเกตดวย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาการเปนคนชางสังเกต จดจํา เปนประโยชนตอการชวยเหลือกันในยามฉุกเฉิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  8  ธงและประเทศตางๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14  ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอ่ืนๆ  เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

1.1 ลูกเสือปฏิบัตวิิธชีักธงชาติขึ้นสูยอดเขา และเชิญธงชาตลิงได 
1.2 ลูกเสือเก็บรักษาธงชาติใหเรียบรอยและอยูในสถานที่ที่เหมาะสมได 
1.3 ลูกเสือเขยีนภาพธงคณะลูกเสือโลกได 
1.4 ลูกเสือรูจักที่ตั้งและสามารถเขียนภาพธงชาติประเทศอ่ืนได 4 ประเทศ 

2.  เน้ือหา 
 2.1 การปฏิบัติตนตอธงชาติไทยที่เปนสญัลักษณของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 
 2.2 ธงคณะลกูเสือโลก และธงชาตปิระเทศอ่ืน ๆ รวม 4 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 เสาธง  ธงชาติ  พาน, ภาพธงคณะลกูเสือโลก, ภาพธงชาติประเทศอ่ืน ๆ รวม 4 ประเทศ, 
อุปกรณสําหรับวาดภาพธงชาต ิ
 3.3 ใบความรู เรื่อง ธงลูกเสือและธงชาตขิองประเทศอ่ืนๆ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม  
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธงสวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ผูกํากับลูกเสืออธิบาย และสาธติ การเก็บรักษาธงชาติ การชักธงสูยอดเสา การชักธงครึ่ง
เสา และการเชิญธงลง 
    (2) ลูกเสือแตละหมูจับฉลากแสดงการปฏิบัติ ตามหัวขอ 

หัวขอที่  1  วิธีเก็บรักษาธงชาต ิ
หัวขอที่ 2  วิธีชักธงสูยอดเสา 
หัวขอที่ 3  วิธีชักธงคร่ึงเสาเม่ือมีเหตุการณสําคัญ 
หัวขอที่ 4  วธิีเชิญธงลง 

   (3) ผูกํากับลูกเสือตรวจสอบความถูกตอง และเปดโอกาสใหหมูลูกเสือฝกปฏิบตั ิ
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก) 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธงสวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาถึง ธงคณะลกูเสือโลก ที่ตัง้และธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ 
รวม 4 ประเทศ  
    (2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเขียนภาพธงคณะลูกเสอืโลกและธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ รวม  
4 ประเทศ พรอมทั้งบอกที่ตัง้ 

   (3) ผูกํากับลูกเสือตรวจสอบความถูกตอง  
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชมุกอง (นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรม 
 5.2 ซักถามความรูเก่ียวกบัวิธีเก็บรักษาธงชาติ ที่ตั้ง และธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ รวม  
4 ประเทศ 
 5.3 ทดสอบการชักธงชาติขึน้  และเชิญธงชาติลง  โดยปฏิบัติจริง 
 5.4 ตรวจสอบผลงาน 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

ไตรรงคธงไทย 
ไตรรงคธงไทย   ปลิวไสวงามสงา 

สีแดงหมายถึงชาติ    สีขาวศาสนา 
นํ้าเงินหมายวา    พระมหากษัตริยไทย พระมหากษัตริยไทย 

 
เกม 

ผูวิเศษ 
 
วิธีเลน เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติวาเปนผูวิเศษเม่ือแตะถูกผูใดแลวคนนั้นจะตองกลายเปน
หินยืนอยู กับที่  สํ าห รับคน อ่ืนๆตองพยายามหนี ในเขตที่ กํ าหนดไวอย า ใหถูกแตะตัวได 
การตัดสิน  เม่ือหมดเวลาผูที่ไมถูกแตะใหกลายเปนหินเปนผูชนะ  การเลนควรแบงเปนหมู  หมูใด
เหลือผูเลนที่ไมโดนแตะมากเปนทีมชนะ 
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ใบความรู 
 
           ธงไตรรงค /ธงชาตไิทย                                     ธงคณะลูกเสือโลก 

          
 

 
      ธงชาติประเทศญี่ปุน    ธงชาติประเทศมาเลเซยี 

        
 

 
           ธงชาติประเทศสงิคโปร      ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 
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ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอ่ืนๆ 
ธงชาติไทย 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาต ิ   พ.ศ. 2550  มีดังน้ี 

     1.  กําหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและเชญิธงชาตลิง 
1)  ในวันเปดเรียนใหชักธงชาติขึ้นสูยอดเสาเวลาเขาเรียน  และเชิญธงลงเวลา  18.00 น. 
2)  ในวัดปดเรียนใหชักธงชาติขึ้นสูยอดเสาเวลา 8.00 น. และเชิญธงชาติลงเวลา 18.00 น. 
สถานศึกษาใดมีความจําเปน ไมอาจจะชักธงชาติขึ้นและเชิญธงชาติลงตามเวลาที่กําหนดไวใน  

1)   หรือ  2)  ได ใหขออนุญาตตอกรมเจา สัง กัดสําหรับสถานศึกษาที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง                
และผูวาราชการจังหวัดสําหรับสถานศึกษาที่อยูในความดูแลของผูวาราชการจังหวัด 
     2.  การปฏิบัตใินการชกัธงชาตขิึ้นสูยอดเสา 

1)  เวลากอนเขาเรียนตอนเชา ใหจัดนักเรียนเขาแถว มีครูประจําชั้นเปนผูควบคุมแถว 

2)  เม่ือใกลกําหนดเวลาชักธงใหเตรียมธงชาติผูกตดิกับสายเชือกทางดานขวาของผูชักธง     
ใหเรียบรอยเมื่อพรอมแลวใหผูบริหารโรงเรียนหรือผูทําการแทน  บอก  “ธงขึ้น  ตรง” 

3)  ใหนักเรียนทั้งหมดรองเพลงชาติ  พอเร่ิมรองเพลงใหผูชักธงคนทางซายคอยๆสาวสาย
เชือกใหธงขึ้นสูเสาชา ๆ ใหสายเชือกตึง  สวนอีกคนหน่ึงผอนสายเชือกใหธงคอย ๆ ขึ้นไปและคุมสาย
เชือกใหตึงเสมอกัน  ผูชักธงจะตองกะระยะวาพอเพลงชาติจะจบก็ใหมีระยะธงชาติหางจากปลายเสา
ประมาณ  50  เซนติเมตร  พอเพลงชาติจบจึงกระตุกเชือกใหธงชาติถึงปลายเสาทันที  เสร็จแลวผูก
สายเชือกใหเรียบรอย 
     3.การปฏิบัติในการเชญิธงชาตลิง 
 1)  สถานศึกษาที่เลิกเรียนแลว  ใหจัดผูที่เห็นสมควร  2  คน  แตงกายใหเรียบรอยเปนผูทํา
หนาที่เชิญธงลง  โดยฟงเสียงเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียง  หรือในกรณีที่ไมมีเสียงวิทยุก็ให
เชิญธงลงเวลา  18.00  น.  ตรง  ตามเวลาของสถานศึกษานั้น 

2)  สถานศึกษาที่จะเชิญธงลงเมื่อเลิกเรียน  หรือที่ยังเปดทําการสอนใหจัดนักเรียน 2 คน  ทํา
หนาที่เชิญธงลง  ผูบริหารโรงเรียนหรือผูทําการใหสัญญาณธงลง  ซ่ึงอาจเปนนกหวีด  ระฆัง  ออด  
หรืออ่ืน ๆ  ที่เหมาะสม 
     4.  การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นสูยอดเสา  และเชิญธงลงในวันปดเรียน  ใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาสถานศึกษา  จัดผูที่เห็นสมควร  2  คน  แตงกายใหเรียบรอย  ทําหนาที่ชักธงชาติขึ้นและเชิญ
ธงชาติลง  โดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ  4 (3)    หรือขอ  5 (1)   โดยอนุโลม  โดยฟงเสียงเพลงชาติจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยถาหากมี 
     5.  การปฏิบัติในขณะชักธงชาติขึ้นหรือเชิญธงชาติลง  ใหผูที่อยูในบริเวณสถานศึกษาน้ัน หยุด การ
กระทําใด ๆ ทันที  แลวยืนตรงจนกวาการชักธงหรือเชิญธงลงจะเสร็จสิ้น  ถานักเรียนอยูในแถวในความ
ควบคุม  ใหผูควบคุมแถวบอก“ตรง”เทาน้ัน 
    6.  การปฏิบัติในขณะที่ฝนตก น้ําทวม หรือพ้ืนที่ไมสะดวกที่จะตั้งแถวนักเรียน  ก็อาจใหนักเรียน
ยืนในที่ที่เหมาะสมหรือในหองเรียนก็ได 
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      7.  การปฏิบัตใินกรณีที่ทางรายการประกาศใหชักธงชาติคร่ึงเสา ใหชักธงชาติขึ้นจนถึงปลายเสา
แลวลดลงโดยเร็วจากปลายเสาเปนระยะ 1 ใน 3 ของความสูงของเสาธงกอนที่จะเชิญธงลงใหชกัธงไป
ใหถึงปลายเสากอนแลวจึงเชิญธงลงตามปกต ิ
การเก็บรักษาธงชาต ิ

1. เม่ือชักธงและเชิญธงลงตองระวังอยาใหธงถูกพ้ืนดิน 
2. ควรเก็บธงชาติไวที่สูงหรือที่สมควร  เชน  ใสพานไว 
3. เม่ือธงเกาแลวตองเปลี่ยนใหมใหสมศักด์ิศรี 
4. ไมเหยียบย่ําทําลายธง 
5. ไมนําธงชาติไปใชในที่ไมสมควร  เชน  เช็ดถูพ้ืน  ฯลฯ 
6. ไมใชสีธงชาตเิปนเคร่ืองอาภรณ  หรือทําเปนเคร่ืองนุงหม 
7. ไมนําสิ่งใด ๆ ไปประดับบนผืนธงชาต ิ

 
ธงคณะลูกเสอืโลก 
 พ.ศ. 2514 ประเทศอังกฤษธงลูกเสือโลกขึ้น เปนสัญญลักษณแทนสมาชิกของคณะลูกเสือโลก 
เปนรูปเคร่ืองหมายเฟลอเดลลี สีขาว 3 แฉก ที่แฉกขางทั้ง 2 มีดาว 5 แฉกขางละ 1 ดวง อยูบนพ้ืนสี
มวง มีเชือกสีขาวลอมรอบผูกเปนเง่ือนพิรอด ใตเคร่ืองหมายเฟลอเดลลี มีความหมายดังน้ี 
 ดอกเฟลอเดลลี หมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ขอ 
 ดาว 5 แฉกบนกลีบดอก 2 ขาง หมายถึง กฎลูกเสือ 10 ขอ 
 เชือกสีขาวท่ีลอมรอบและผูกเปนเง่ือนพิรอด หมายถึง ประเทศสมาชิกทุกประเทศตางยอมรับ
และปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ มีความผูกพันฉันทพ่ีนองดังเง่ือนที่ผูกแนนเปนสาย
สัมพันธ 
 พ้ืนสีมวง แทนสีของทวีปตาง ๆ ในโลก และเปนสทีี่ใชแทนคณะลูกเสือโลก 
 
ธงชาติประเทศญี่ปุน 
 พ.ศ . 2413 ไดมีประกาศกําหนดลักษณะและขนาดของธงชาติญ่ีปุน พ้ืนธงสีขาว รูป
สี่เหลี่ยมผืนผายาว 10 สวน กวาง 7 สวน มีรูปดวงอาทิตยสีแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ใน 4 สวน 
ของความกวางติดอยูกลางผืนธง  ความหมาย 
 วงกลมสีแดง หมายถึง ดวงอาทิตยซ่ึงเปนสัญญลักษณของประเทศญ่ีปุน แสดงถึงความ
กระตือรือรน ความแข็งแกรง และความมีเมตตากรุณา 
 สีขาว หมายถึง ความรมเย็ย ยุติธรรม บริสุทธ ความสงบ ความเสมอภาค และความสันโดษ 
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ธงชาติประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียไดรับเอกราชเม่ือ พ.ศ. 2506 ธงชาติไดเปลี่ยนแปลงมาจากธงของมลรัฐ
มาเลเซีย สมัยอยูใตปกครองของอังกฤษ  
 ธงเปนรูป สี่เหลี่ยมผืนผา 3 ใน 4 สวนของผืนธง มีแถบสีแดงสลับสีขาวตามแนวนอน 14 แถบ 
หมายถึงความเสมอภาคของรัฐทั้ง 13 รัฐ กับรัฐบาลกลาง รวมเปน 14 แถบ 
มุมธงดานบนซาย เปนสีนํ้าเงินขนาด 1 ใน 4 สวนของผืนธง มีพระจันทรเสี้ยวและดาวสีเหลืองอยูกลาง 
ดาวสีเหลืองมีรัศมี 14 แฉก เปนสัญญลักษณของพระราชาธิบดี ซ่ึงมีอํานาจเหนือรัฐทั้ง 13 รัฐ และ
รัฐบาลกลาง พระจันทรเสี้ยวสีเหลืองเปนสัญญลักษณของศาสนาอิสลาม 
 
ธงชาติประเทศสิงคโปร 
 ประกอบดวยแถบยาว 2 สวนเทากัน ตอนบนมีสีแดง ดานซายมีดวงจันทรคร่ึงเสี้ยวสีขาว    
อยูเคียงกับดาวสีขาว 5 ดวง เรียงกันเปนวงกลม ความหมาย 
 สีแดง หมายถึงความเสมอภาคของมนุษยชาต ิ
 สีขาว หมายถงึ ความบริสุทธิ์ และความดี 
 ดวงจันทรเสี้ยว หมายถึง ความมีอํานาจ 
 ดาว 5 ดวง หมายถึง ความสงบ ความกาวหนา ความยตุิธรรม และความเปนประชาธปิไตย 
 
ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 
 ประกอบดวยแถบใหญตามแนวนอน 2 แถบ สีแดงอยูบน และสีขาวอยูลาง 
 สีแดง หมายถึง อิสรภาพ และความกลาหาญ 
 สีขาว หมายถงึ ความบริสุทธิ์ยุตธิรรม 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ศิลปะในการขอทาน 

 เวลาพลบคํ่าชายคนหนึ่งกําลังขับรถ เขาสังเกตุเห็นหญิงชราคนหนึ่งกําลังถือตะเกียงเดินกมๆ
เงยๆอยูเหมือนจะหาอะไรในพงหญาขางถนนนั้น ดวยความสนใจเขาจึงหยุดรถแลวเดินตรงเขาไปถาม
หญิงชรานั้นวา "น่ียายยายกําลังกมหาอะไรอยูหรือ" 
 "ออ...ยายกําลังหาเหรียญบาทท่ีทําตกลงไปในพงหญาน้ียายหามาตั้งคร่ึงชั่วโมงแลว 
หาเทาไรก็หาไมเจอสักทีพอหนุมจะชวยยายหาหรือ" หญิงชราพูด  
 ดวยความสงสารชายหนุมจึงควักเงิน 10 บาทออกมาแลวยื่นใหแกหญิงชรา พรอมกับพูดขึ้นวา 
"เอาเงิน 10 บาทน้ีไปก็แลวกันนะยายเหรียญบาทคงหาไมเจอแลวละ" เม่ือรับเงินจากชายหนุมหญิงชรา
กลาวขอบใจแลวก็ดับตะเกียงจากไป 
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 ชายหนุมคนนั้นขับรถเขาไปทําธุระในเมืองเสร็จแลวเขาก็ขับรถกลับตามเสนทางเดิมเขาตอง
ประหลาดใจมากที่ไดเห็นหญิงชราคนหนึ่งกําลังจุดตะเกียงสองหาอะไรบางอยางในพงหญาขางถนน
ดวยความสงสัยเขาจึงหยุดรถแลวเดินเขาไปดูใกลๆ เขาก็จําไดทันทีวาหญิงชราคนนี้ก็คือหญิงชราคน
เดิมที่เขาใหเงินไป 10 บาทเม่ือตอนหัวค่ําน่ันเองเขาจึงถามหญิงชรานั้นวา "น่ียาย...ยายทําเงินตกหาย
อีกแลวรึ" 
 หญิงชราเงยหนาขึ้นก็จําชายหนุมผูใจดีคนน้ีไดจึงตอบไปวา "ใชแลวหลาน...แตหลานชายไม
ตองควักเงินใหยายอีกนะ”  
 "ทําไมละยาย" ชายหนุมสงสัย 
 "น่ีมันเปนกลวิธีในการขอทานที่ไดผลดีที่สุด...ขอบใจสําหรับเงิน 10 บาทนะหลานเอย" 
พูดจบหญิงชราก็เดินจากไปทิ้งใหชายหนุมมึนงงอยูตรงนั้นเอง 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  ทุกอาชีพตางก็มีกลวิธีในการทํามาหากินของตนเอง แลวแตใครจะใชชองทางใด
แตก็ควรใชวิธีที่สุจริต 
 

เสือตีนโต 
 สามีภรรยาคูหน่ึงอาชีพทําไรวันน้ีทั้งสองคนออกไปชวยกันทําไร แตไมหอขาวไปกินดวย 
เพราะคิดวาจะกลับไปกินกันที่บาน พอตกบายจึงชวนกันกลับบานเม่ือถึงบานสามีจึงพูดวา 
"น่ีนองไปหุงหาอาหารมากินกันเถอะวันน้ีไมรูเปนอะไรพี่หิวจังเลย" 
 ฝายภรรยาเปนคนเกียจครานไมชอบหุงหาอาหารเม่ือไดยินสามีพูด จึงตรงไปยังหองครัวเปด
ห ม อ ข า ว ดู เ ห็ น มี ข า ว เ ห ลื อ อ ยู น า จ ะ พ อ แ บ ง กั น กิ น ไ ด  จึ ง บ อ ก กั บ ส า มี ไ ป ว า 
"ขาวมีอยูแลวพ่ีกับขาวเม่ือเชาน้ีก็ยังเหลือพ่ีหิวก็มากินไดเลย" 
 สามีภรรยาแบงขาวกันกินคนละจานขาวในหมอจึงเหลืออีกเล็กนอยเทาน้ัน เผอิญมีเพ่ือนคน
หน่ึงมาที่บานสามีจึงกลาวเชิญชวนเพ่ือนกินขาวตามธรรมเนียมของคนไทย เพ่ือนก็มาน่ังรวมวงกิน
ขาวดวยภรรยาจึงตักขาวที่เหลืออยูในหมอใหแขก 
 ทั้งสามคนกินกันไปคุยกันไปขาวในจานของเพ่ือนหมดกอนแตยังไมอ่ิมจึงคิดหาอุบายที่จะบอก
ใหเจาของบานคดขาวใหแลวพูดขึ้นวา "เม่ือวานนี้เราไปเที่ยวในปามาโอโฮเพ่ือนเอยเราไปเจอเสือตัว
ห น่ึ ง ร อยตี น โ ตขนาดจ านข า ว น่ี เ ล ย " เ พ่ื อน พู ดพร อ ม กั บ เ อี ย ง จ าน ให เ จ า ข อ งบ า น ดู 
 เจาของบานเม่ือเห็นดังน้ีก็ถือโอกาสเลาตอวา "เม่ือวานนี้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ไปเที่ยวปา
มาเหมือนกันโอโฮเพ่ือนเอย เราไปเจอชางรอยตีนโตขนาดหมอน่ีแหละ" พูดพรอมเอียงหมอใหดูเพราะ
ขาวก็หมดหมอแลวเหมือนกัน 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  การจะพูดบอกอะไรใครนั้นในบางครั้งเราจะพูดบอกตรงๆไมไดเพราะอาจเปนการ
เสียมารยาทผูฉลาดมักจะหาวิธีการบอกใหอีกฝายหนึ่งรูไดโดยออม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  9   การฝมือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15  วิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น   เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือปฏิบตัตินตามวถิีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น ดวยการประดิษฐ และเลนวาวไทย 
  

2.  เน้ือหา 
 ภูมิปญญาทองถิ่น การทําวาวไทย  ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร  เรือ่ง แรงลม   

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณทําวาว, วาวอีลุมใชเปนตวัอยาง 
3.3 ใบความรู เรื่อง การทําวาวอีลุม 

 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

    1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
    2) เพลงหรือเกม 

     3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองวาว 
        (2) ผูกํากับลูกเสือสาธติวธิีการทําวาว 
        (3) ลูกเสือแตละหมูสงัเกตขั้นตอนและปฏบิัตติามแลวใหทดลองเลน ถาไมทันเวลา      
ใหนําไปทดลองในเวลาวาง เปนพักกลางวันหรือหลังเลกิเรียนเปนตน 

   4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
   5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชกัธงเลิก) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2   
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเร่ืองการนําเศษวัสดุมาประดิษฐสิ่งของเคร่ืองใช หรือเคร่ืองเลน
ที่เปนการอนุรักษภูมิปญญาไทย 
 (2) ผูกํากับลูกเสือยกตัวอยาง 3-4 อยาง เชน การพับกระดาษ การทําไมสูงสําหรับเดิน 
นาฬิกาแดดและเข็มทิศจําลอง 
 (3) สมาชิกในหมูลูกเสือชวยกันคิดประดิษฐสิ่งของ/ เคร่ืองใช/ เคร่ืองเลน หมูละ 1 อยาง  
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 (4) ลูกเสือนําเสนอสิ่งประดิษฐของหมู พรอมแสดงความคิดเห็นวาส่ิงประดิษฐของตน
สงเสริม วิถีไทย และภูมิปญญาทองถิ่น อยางไรบาง 
 (5) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุป ขอคิดที่ได 

 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลกิ) 

                     หมายเหตุ สามารถปรับใหเหมาะสมตามสภาพวิถีและภูมิปญญาของแตละทองถิน่ 
5.  การประเมินผล 

5.1 การสังเกตความตั้งใจ ความรับผิดชอบ  และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
 5.2 การตรวจผลงาน การประดิษฐวาวไทย 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
   เพลง 

วาว 

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

 
กายบริหาร 

   กํามือขึ้นแลวหมุน  หมุน     ชูมือขึ้นแลวโบกไปมา  )ซํ้า(  
   กางแขนขึ้นและลง                   พับแขนมือแตะไหล 
   กางแขนขึ้นและลง                   ชูมือตรงหมุนไปรอบตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบคว

 
 
 
 

วาวปร
ตอสูใช
วาวกิน

ามรู 

 
 
 
 
 
 
 
วาว   เปนก

ระมาณเดือนมี
ชความ สามาร
นลมวาวที่รูจัก

 

คูมือก

กีฬาที่สนุกส
มีนาคมของท
รถ ไหวพริบ 
กกันดีตามพื้น

การจัดกิจกรร

สนานอยางหนึ
ทุกป  การเลน
 และกําลังคว
นบานทั่วไป คื

มลูกเสือสํารอ

วาวไทย 
 

น่ึง นิยมเลนก
นวาวของคน
วามฉับไวในก
คือ วาวอีลุม 

การทําวาวอี

 

 

อง ดาวดวงท่ี 

กันมาตั้งแตค
นไทยถือวาเป
การชัก เอาช
 วาวจุฬา วาว

อีลุม 

 2  ชั้นประถม

ครั้งโบราณใน
ปนการแขงขัน
ชนะดวยกระแ
วปกเปา วาว

 

มศึกษาปท่ี 2   

นฤดูรอน หรื
ันกีฬา  พ้ืนเ
แสแรงลมที่พั
วดุยดุย ฯลฯ 
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อหนาลม
มือง การ
ัด เพ่ือให



 

60 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

การทําวาวอีลุม 
วัสดุอุปกรณ(สําหรับวาวอีลุม) 
-  ไมไผแกลําตรง ควรมีปลองยาวประมาณ 1-2 ฟุต 
-  กระดาษแกวหรือกระดาษวาวสีตางๆ 
-  เชือกปาน  
-  กาวลาเท็กซ หรือแปงเปยก 
-  มีดจักตอก 
-  เชือก ดาย 
-  กระดาษหนังสือพิมพ 
หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
วาวลอยตัวในอากาศในลักษณะคลายเครื่องบิน   กระแสลมผลักให เกิดแรงยกที่ตัววาว 

ในขณะที่ตัววาว เอียงทํามุมกับทิศทางลม  สายปาน ที่ดึงรั้งอยูน้ันชวยไมใหตัววาวหลุดลอยไป 
วิธีทํา  
1)  ตัดไมไผ ผาเปนซี่เล็กๆ เลือกมา 2 อัน นํามาเหลาใหกลมกลึงใหติดผิวไผ เพราะทําใหมี

สปริง อันหนึ่งเรียกไมปก อีกอันหนึ่ง เรียกไมอก ไมปกตองเหลาปลายทั้ง 2 ขางใหเรียว ทานํ้ามันแลว
ลนไฟ 

2)  นําไมอกและไมปก มาผูกมัดเขาดวยกันดวยเชือกดาย มัดตั้งฉากกันใหจุดที่ผูกอยูประมาณ 
1/5 ของไมอก และ 1/2 ของ ไมปก 

3)  ผูกดายที่ปลายทั้งสองขางไมอก แลวโยงเชือกไปยังไมปกผูกเชอืกกับปลายไมปกทั้ง 2 ขาง 
พยายามดึงใหโกงโคงงอลงมา พอสวยงาม ขึงเชือกใหตึง เรียกวา โครงวาว 

4)  ตัดกระดาษแกวสี ตามแบบที่ขึ้นโครงวาว เผ่ือริมไวประมาณ 1 เซนติเมตร จากน้ัน  
ทากาว หรือแปงเปยกบนของกระดาษ ใหทั่วทุกดาน แลวคอยๆ พับทบปดลงบนเชือกขึงกระดาษใหตึง
ทุกดาน 

5)  ตัดกระดาษสมุด หรือกระดาษหนังสือพิมพ เปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 - 5
เซนติเมตร 2 ชิ้น ปดลงบนไมแกน บริเวณกลางตัววาว 2 จุด 

การผูกเชือก 
นําเชือกปาน (หรือเชือกวาว) ผูกตรงจุด 2 จุดที่ติดกระดาษวงกลมไว ดวยเง่ือนผูกซุง นําไป

ทดลอง ถาวาวไมขึ้นตองถวงดวย พูปก และพูหาง การเลนวาวเลนกันในฤดูรอนเดือน มีนาคม- 
เมษายน ที่มีลมวาว และเลนในฤดูหนาวเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ   
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ส่ิงประดิษฐวถีิไทย ภูมิปญญาไทย 
 

พับกระดาษหรือผาเปนรูปตางๆ  
 การพับหมวก 
  1. ใชกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กวางยาวเทากัน ทบครึ่งแลวพับริมซานขวาใหจรดกัน
ตรงกลาง 
  2. แยกริมกระดาษซายขวา ใหดานบนที่ทบไวเปนมุมแหลมติดดานทีพั่บคร่ึงแรก 
  3. ยกกลับดานหนาลง พับรอยที่ทบไวใหเหมือนดานแรก 
  4. พับกระดาษดานลาง 2 คร้ัง เปนขอบหมวกทั้ง 2 ขาง แลวจับตรงกลางขอบหมวก
แยกออก จะไดหมวกทรงสูงกลางยุบลงตามตองการ 
 
ไมสูงสําหรับเดิน  
 วิธีทํา หาทอนไมที่มีความสูงตามตองการ แลวหาไมตอกติดเปนหลักสูงจากพ้ืนประมาณ 1 ฟุต 
การเดินแรกเริ่มฝกหัดเดินเตี้ยๆ กอน โดยอาจจะตอกหลักใหต่ําลง แลวคอยๆ เพ่ิมสูงขึ้นทีละนอย 
 
นาฬิกาแดด 
 วิธีทํา 
 1. ปรับพ้ืนดินสวนที่จะทําเปนนาฬิกาใหเรยีบ 
 2. เตรยีมหมุดไม สําหรับเปนเลขบอกเวลา 
 3. วางไมยาวพอสมควร ใหเงาปลายไมทัง้สองอยูบนพ้ืนดิน ปลายทศิเหนือชี้ลงดิน ปลายทิศ
ใตชี้เฉียงขึ้น 45 องศา 
 4. ปกปลายไมดานทิศเหนือลงในดิน สังเกตเงาไมจากดวงอาทิตยที่เคลื่อนไปตามเวลา 
 5. ตอกหมุดลงในดินทุกๆ คร่ึงชั่วโมง เปนเข็มนาฬิกา ซ่ึงเดินจนกระทั่งเงาไมจรดเปนวงกลม 
 6.  เตรียมแผนกระดาษแขง็ เขียนรูปวงกลม แลวจดเวลาตามที่ตอกหมุดทุกคร่ึงชั่วโมง 
 
เข็มทิศจําลอง 
 อุปกรณ ไดแก แทงแมเหล็ก เข็มเย็บผา ไมก็อก อางนํ้า 
 วิธีทํา 
 1. วางเข็มเยบ็ผาในแนวราบ 
 2. ใชขั้วเหนือของแมเหล็ก ลากถูจากหัวเข็มไปจนสุดปลายเข็ม ทําซํ้าหลายๆ คร้ัง เข็มเย็บผา
จะกลายเปนแมเหล็ก 
 3. วางเข็มเยบ็ผาบนไมก็อก แลวนําไปลอยในอางนํ้าจะเห็นวาปลายเข็มน้ันชี้ไปทางทิศเหนือ
เสมอ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

    ความสามัคคีของมด 

 มีแมลงตัวหน่ึงไดตกลงทามกลางฝูงมด ประมาณ 10 ตัว แมวาแมลงจะมีขนาดใหญกวามด แต
เม่ือถูกฝูงมดรุมกัดในขณะที่มันพยายามด้ินเพ่ือใหรอดพนจากการทํารายแตแมลงตัวใหญก็ทําไดแค
เพียงสะบัดใหมดประมาณ 5 ตัว หลุดออกไปเทาน้ันในขณะนั้นมดฝูงใหญไมต่ํากวา 100 ตัวก็มารุมกัด
แมลงจนมันตองพายแพถึงแกความตายในที่สุด 
 ฝูงมดชวยกันแบบซากแมลงกลับรังในระหวางทาง มดตัวหน่ึงก็ไดอวดอางถึงความสามารถ
ของตนโดยการตรงเขาไปแบกหนวดคร่ึงเสนของแมลง  แตปรากฏวาแมเพียงหนวดคร่ึงเสนของแมลง
มันก็ไมสามารถที่จะแบกได คร้ันเม่ือมันมองเพ่ือน ๆที่ชวยกันแบกแมลงยักษกลับรังอยางสบาย มันจึง
ตะโกนเรียกเพื่อน ๆมาชวยกันแบกหนวดที่มันไมสามารถจัดการได เม่ือเพ่ือน ๆ ประมาณ 10 ตัวมา
ชวยกันก็สามารถขนหนวดแมลงกลับรังไดราวกับไมไดไมไดแบกอะไรเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความสามัคคีรวมแรงรวมใจ เปนบอเกิดแหงความสําเร็จ 

 
 เดือดรอนเพราะปาก 

เตาหน่ึงตัวและหงสสองตัวสนิทสนมกันมาก ไดอาศัยอยูและเที่ยวหากินที่สระน้ําแหงหน่ึงเปน
ประจํา อยูมาวันหนึ่งหงสไดชวนเตาไปยังสระอีกแหงหน่ึงซ่ึงสวยงามนาอยูมาก เตาบอกวาตนบินไมได
จะไปไดอยางไรหงสจึงขอคําสัญญาวาเม่ือหงสพาบินไปหามเตาพูดเด็ดขาดไมวาจะเห็นอะไรก็ตาม 

หงสทั้งสองจึงคาบปลายไมตัวละขาง ใหเตาคาบกลางไม และพาเตาบินไปกลางอากาศใน
ระหวางทางที่พาเตาบินไปมีเด็กเลี้ยงวัวกลุมหน่ึงเห็นหงสหามเตาจึงรองวา “หงสหามเตาเตาบินไมได” 
รองกันเสียงเซ็งแซ เตาจึงเกิดความไมพอใจอาปากจะดาเด็ก แตไมทันไดดา  เตาก็รวงลงสูพ้ืนดิน
กระดองแตกตายไปเสียกอน 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ควรพูดใหถูกที่และถูกเวลาเทาน้ัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  10  กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16   กิจกรรมกลางแจง     เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและกอไฟแบบงาย ๆ ได 
 1.2 ลูกเสืออธิบายและทําอาหารงาย ๆ ได 1 อยาง 
 1.3 ลูกเสือบอกวิธีและปฏบิตัิ การดับไฟและการทําความสะอาดสถานที่กอไฟเม่ือเสร็จงานแลว
ได 
2.  เน้ือหา  
 2.1 การกอไฟ 
 2.2 การทําอาหาร 
 2.3 การดับไฟและการทําความสะอาดสถานที่กอไฟเม่ือเสร็จงานแลว 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม  
3.2 อุปกรณในการกอไฟเชน ก่ิงไม  เชื้อฟน, อุปกรณในการทําอาหาร  

 3.3 ใบความรู เรื่อง การกอไฟ     
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
 2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเลนเกมการกอไฟ 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือสาธิตวิธกีารกอไฟ   
     (2) ลูกเสือจับคูวิเคราะหขั้นตอนและลงมอืฝกปฏิบัติกอกองไฟ คูละ 1 กอง 
     (3) ผูกํากับลกูเสือตรวจสอบและใหคําแนะนํา 
     (4) ผูกํากับลกูเสือสาธิตวิธกีารดับไฟและการทําความสะอาดสถานที่กอไฟ 
     (5) ลูกเสือแตละคูฝกปฏิบตั ิโดยผูกํากับลูกเสือตรวจสอบและใหคําแนะนํา 

 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก) 
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4.2 กิจกรรมที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือทบทวนขั้นตอนวิธีการกอไฟ 
    (2) ผูกํากับลกูเสือสาธิตการปรุงอาหาร ลูกเสือจับคูวิเคราะหขั้นตอนและลงมือฝก

ปฏิบัต ิ
 (3) ผูกํากับลกูเสือตรวจสอบและใหคําแนะนํา 
 (4) ลูกเสือแตละคูรวมกันดับไฟและทําความสะอาดสถานที่กอไฟ 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 

 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 การสังเกต -  ความรับผดิชอบและความสามัคคี ความเปนประชาธิปไตย 
   -  ความสนใจและความตั้งใจ 
   -  การเขารวมกิจกรรม 
 5.2 ตรวจผลงาน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

โอเม่ือมีไฟ 
(ทํานองเพลงคริสโตเฟอร โคลัมบัส) 

โอเม่ือมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจมจา             พวกเรามาสุขอุราพรอมหนากัน 
คืนวันนี้มีสุข ปลดเปลื้องทกุขรับความสาํราญ     เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ (ซํ้า)  

 
เกม 

การกอไฟ 
 วิธีเลน 

1)  ลูกเสือแตละหมูที่มีจํานวนสมาชิกเทากันเขาแถวตอนลึก ลูกเสือแตละหมูจัดหาเศษ 
กระดาษและไมขีดไฟจํานวนแผนและกานไมขีดเทาจํานวนคนนําไปวางหางจากแถว 5 เมตร  

2)  เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มเลนใหสมาชิกหมูวิ่งไปจุดกระดาษ 1 แผนจนครบทุกคน 
3)  สํารวจหมูที่ชนะคือเผากระดาษไดมากที่สุด 
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ใบความรู 
การกอกองไฟ 

 
การกอกองไฟมีไดหลายรูปแบบ ไดแก 
 

แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมูเปนการกอ
กองไฟโดยการนําทอนฟนใหญมากองเรียงกันเปนชั้น ๆ 
สวนฟนทอนเล็ก ๆ จะอยูขางลาง การกอกองไฟแบบน้ีจะ
ใหความรอนมากและใหแสงสวางดี 

 

แบบกระโจมอินเดียแดง หรือ แบบปรามิด วิธีกอแบบ
น้ี ขั้นแรกตองนําเชื้อไฟมากอสุมกันเสียกอน จากนั้นจึง
นําก่ิงไมเล็กๆ กอสุมกันขึ้นมา โดยช้ันบนสุดจะมีฟน
ทอนใหญสุมทับอีกทีหน่ึง 

 

 

แบบผสม  เปนการกอกองไฟโดยการเรียงทอนฟนแบบ 
เชิงตะกอน สวนตรงกลาง ใชก่ิงไมเล็กๆ กอกันเปนรูป
กระโจม การกอกองไฟแบบเหมาะแกการเลนรอบกองไฟ 

 การกอไฟสําหรับปรุงอาหารในที่กลางแจง เปน
กิจกรรมอยางหนึ่งของลูกเสือ การกอไฟควรระมัดระวัง
อันตรายซึ่งอาจเกิดไฟไหมได  
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ข้ันตอนในการกอไฟ 
1.  เลือกสถานที่ที่จะกอกองไฟ กวาดใบไม หรือวัสดุที่จะติดไฟออกใหหมด 

 2.  ขุดดินบริเวณที่จะกอกองไฟเปนรูปสี่เหลี่ยม ถาที่พ้ืนมีหญาใหแซะหญาออกกอน เม่ือ 
ดับไฟและทําฟนใหเย็นแลว จึงเอาหญาไวที่เดิม 
 3.  ใชก่ิงไมเล็กๆวางตั้งไวรอบฝอยเชื้อไฟ หรือกระดาษเชื้อไฟ เปนรูปกระโจม 
 4.  น่ังบังทิศทางลม พยายามใชไมขีดไฟกานเดียว จุดฝอยเชื้อไฟ เม่ือไฟตดิก่ิงไมเล็กๆแลว 
จึงเอากิ่งไมที่โตกวาเติมลงไป ก็จะไดกองไฟสําหรับปรุงอาหาร 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 

     ชายข้ีลืม 

 ชายคนหนึ่งเปนคนขี้ลืมขี้ลืมจริงๆเร่ืองอะไรจําไดประเด๋ียวเดียวแลวก็ลืมหมด เขาจะทําอะไร
ไมไดเลย วันหนึ่งชายขี้ลืมคนนี้ถือมีดเขาไปในปาเพ่ือจะไปตัดตนไมเดินทางไปไดสักพักหน่ึง  เกิดปวด
อุจจาระจึงเอามีดฟนติดกับตนไมไวแลวก็หาที่หลบไปถายอุจจาระพอถายอุจจาระเสร็จก็เดินออกมา
เห็นมีดเลมหน่ึงอยูที่ตนไมเขาลืมไปวาเปนมีดของตัวเอง เขาดีใจมากจึงรีบวิ่งไปความีดมาถือไวแลวจับ
มีดชูขึ้นพลางเตนไปรอบๆแลวพูดวา “วันน้ีโชคดีแตเชาเลยมีดของใครก็ไมรูยังใหมอยูลับเอาไวคมกริบ
ทีเดียวเจาของมีดน้ีแยมากของดีๆ อยางน้ีมาลืมไวไดอายคนไมรูจักรักษาของคนอยางน้ีทํามาหากิน
อะไรมีแตจะลมจม”เผอิญเขาเดินไปเหยียบเอาอุจจาระท่ีตนเองถายไวเม่ือครูน้ีเขาลืมวาเปนของตัวเอง
จึงตะโกนดาขึ้นวา “อายคนอุบาทวที่ไหนมาถายไวไดที่ทั้งปากวางใหญมาทําโสโครกเอาไวตรงนี้เอง
อายมนุษยอัปรีย”  

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ขึ้นชื่อวาคนขีล้ืมแลวมักจะลืมไดทุกอยาง ฉะนั้นจงทําอะไรดวยความมีสติเสมอ 
         

ที่มา นิทานพื้นบานชุด ขําขัน 
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อยากอยูกระทอมสูงๆ 

 ผัวเมียคูหน่ึงเพ่ิงจะแตงงานกันใหมๆ พอแมใหไปปลูกกระทอมอยูนที่ปลายนาเพื่อคอยดูแล
ขาวที่เก็บไว  เกรงวาวัว ควายนก หนู จะมากัดกินขาวเสียหาย ผัวเมียทั้งสองก็มิไดขัดของ เม่ือพอแม
ใหไปก็ไป เม่ือไปถึงก็ชวยกันปลูกกระทอมดวยไมไผและพยายามปลูกใหสูงที่สุดเทาที่จะสูงได   เพราะ
ไมตองการใหนํ้าทวม ผัวจึงไปตัดไมไผเอามาทําเสากระทอมตัดมามากมายกายกองเหลือประมาณปลูก
กระทอมจนเสร็จ กระทอมน้ันนับวาสูงที่สุดเลยทีเดียว 
 คร้ันเสร็จแลวก็ขึ้นไปอยูกันนอนหลับสบายทั้งคืนจนรุงเชาผัวตื่นขึ้นไมเห็นเมียก็ตกใจมองหา
จนทั่วก็ไมเห็น ผัวสงสัยคิดวาเมียตกกระทอมจึงกมลงไปดูขางลาง  เห็นเมียตกกระทอมรางของเมียยัง
ลอยอยูยังไมถึงพ้ึนยังสูงอีกมากแลวไมรูวาเม่ือไรจะตกถึงพ้ืนดินเลยยังไมรูวาผลเปนอยางไร... 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การทําอะไรเกินพอดี   อาจเกิดโทษภัยตางๆขึน้ไดฉะนั้นควรพิจารณาใหรอบคอบ
กอนทําและควรทําแตพอดี 

ที่มา นิทานพื้นบาน สําหรับเด็กและเยาวชน 
http://www.everykid.com/once%20upon...html 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
หนวยที ่ 11  การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่   17 การบันเทงิ      เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือสามารถปฏิบตัิกิจกรรมตอไปน้ีอยางนอย 2 อยาง ตามลําพังหรือกับเพ่ือนลูกเสือสํารอง
ได 
 1.1 แสดงกล 
 1.2 เลานิทานหรือทองกลอนหรือแสดงทาทางขบขัน 
 1.3 รองเพลง 
 1.4 เลนดนตร ี
 1.5 แสดงการมวนตวัทาตางๆ 
2. เน้ือหา 
 2.1 การแสดงกล 
 2.2 การเลานิทาน 
 2.3 การรองเพลง 
 2.4 การเลนดนตร ี
 2.5 การมวนตัวทาตางๆ 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณในการแสดงกล เชน ถังนํ้า ไมกอก เทียน ไมขีด ขวดแกว 
 3.3 หนังสือเพลง 
 3.4 เคร่ืองดนตรีที่หาไดงายตามสภาพทองถิ่น เชน แคน ขลุย หีบเพลงปาก เมโรดิกากีตาร ฉิ่ง 
ฉาบ กลอง ฯลฯ 
 3.5 เรื่องที่เปนประโยชน 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือสนทนาเกี่ยวกับวิธีการแสดงกล เลานิทาน ทองกลอน แสดงทา
ขบขัน รองเพลง เลนดนตรี และมวนตัวทาตางๆ 
 (2) ผูกํากับลกูเสือใหหมูลูกเสือเลือกปฏิบัติ 2 กิจกรรม 
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     (3) ลูกเสือวางแผนเตรียมการแสดงทั้ง 2 กิจกรรมในการเปดประชุมกองคร้ังตอไป   
อีก 2 คร้ัง 
     (4) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสรุปการแสดงแตละหมู 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2  
 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือทําความเขาใจ ที่จะปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 1 กิจกรรมในครั้ง
น้ีตามที่ลูกเสอืเตรียมตวั โดยแสดงเปนหมู 
        (2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
        (3) เม่ือลูกเสือปฏิบตักิิจกรรมทุกหมูแลวรวมกันสรุป และเตรียมปฏิบัติกิจกรรมอีกหน่ึง
กิจกรรมในการประชุมกองคร้ังตอไป 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 
 4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

         (1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนการแสดงในครั้งที่แลว และใหลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมที่เหลือ
หมูละ 1 กิจกรรม  

          (2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
          (3) เม่ือลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมทกุหมูแลวรวมกันสรุปกิจกรรมบันเทิงทั้ง 5 กิจกกรม 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
 5.2 สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงเปนรายหมู 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17  
 
เพลง 

ย้ิม 
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม   ยิ้มมานัยนตาหวานชื่น 
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดใส อุรา อยามัวรอ 

สดชื่นอุรา อยาหนางอ มายิ้มกันหนอเพ่ือนเอย 
 

ชาง 
ชาง ชาง ชาง    นองเคยเห็นชางหรือเปลา 
ชางมันตัวโตไมเบา  จมูกยาวยาวเรียกวางวง 
สองเขี้ยวใตงวงเรียกวางา  มีหู มีตา หางยาว 
 

พมาเขว 
                                 เขว  เขว  เขว                    เสแสรงแตงเปนพมา   
                                ถือกลองยางยองออกมา         เอาวาทุงยา บาเล 
 เลเลเลเลเลเล 
 
 หมายเหตุ เม่ือลูกเสือรองไดทั้ง 3 เพลง ผูกํากับลูกเสืออาจใหรองทีละหมู โดยสลับรองหมูละ
เพลงไดตามความเหมาะสม 
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ใบความรู 
     กิจกรรมบันเทิง 
1. การแสดงกล 
 จุดเทียนใตนํ้า  
 1. ใสนํ้าเต็มถงั 
 2. ลอยไมกอกอันใหญในน้ํา 
 3. ติดเทียนกบัทอนไมเล็กๆใหแนน 
 4. จุดเทียนแลววางบนไมกอก 
 5. คว่ําขวดแกวปากกวางครอบไมกอก จะแลเห็นเปลวไฟจากเทียนลุกใตนํ้า  
2. การเลานิทาน 
 เด็กทุกคนชอบฟงนิทาน นิทานที่นาสนใจยอมทําใหผูฟงพอใจ ประทับใจตื่นเตน สนุกสนาน 
ซ่ึงผูเลาจะตอง มีความสามารถในการถายทอดเร่ืองราวไดชัดเจน ดวยการเตรียมตัวฝกฝนเปนอยางดี  
 กอนเลานิทาน ผูเลานิทานตองเลือกนิทานใหเหมาะสมกับผูฟง ควรเปนเรื่องสั้นจํางาย เขาใจ
งาย มีประโยชนชวยเสริมสรางคติเตือนใจ ความสามัคคี ความกตัญู และความรักชาตบิานเมือง  
 นอกจากเลือกเร่ืองแลว ผูเลาจะตองเตรียมอุปกรณ บทบาท ทาทาง เพ่ือสรางความสนใจใหแก
ผูฟง เพราะการเลาโดยใชอุปกรณประกอบสามารถดึงดูดความสนใจของผูฟงได การเลานิทาน ผูเลา
จะตองเลาดวยเสียงไมคอยหรือดังจนเกินไป ตอนไหนที่ตื่นเตน ปลุกใจ ซาบซ้ึง เศรา ผูเลาตองทําเสียง
ใหเขากับเนื้อเรื่อง และควรสรุปตอนลงทายดวยถอยคําที่ประทับใจดวย 
3. การรองเพลง 
 การรองเพลงเปนความสุข สนุกสนาน ผอนความตึงเครียด เน้ือเพลงอาจเปนสื่อ ชวยปลูกฝง
ความสามัคคี ความรักชาติบานเมือง ความกตัญูและชวยใหจําบทเรียนไดงาย และแมนยําขึ้น ทั้งเปน
การเสริมสรางสุขภาพดานรางกาย และจิตใจเปนอยางดี  
 ลูกเสือควรฝกหัดรองเพลง หากไดทําทาทางประกอบการรองเพลงดวย จะทําใหผอนคลาย
ความตึงเครียด และเปนการหาความสุข สนุกสนาน ร่ืนเริง ใหแกตนเองและผูอ่ืนดวย 
 การเตรียมตวัในการรองเพลง ควรปฏบิัตดัิงน้ี 
 1. เลือกเพลง เพลงที่นํามารองควรเปนเพลงสั้นๆ ทํานองและจังหวะงายๆ มีทาทางประกอบ 
หรือมีคูรองรับ จะเพิ่มความสนุกสนาน เราใจมากยิ่งขึ้น เพลงที่เลือกควรใหความบันเทิง และมีเน้ือหา
สาระที่เปนประโยชนดวย เชน เพลงประกอบบทเรียน 
 2. การฝกรอง ผูรองเพลงที่ดีตองจําเน้ือรองและทํานองไดแมนยํา ฝกฟงเพลงหลายๆครั้ง รอง
ตามเบาๆทีละวรรค เม่ือจับเสียงทํานองและเน้ือเร้ืองไดแมนยําดีแลว จึงเริ่มออกเสียงแตพอดี อยาออม
เสียง หรือรองเสียงดังจนเกินไป จะทําใหขาดความไพเราะ และกอความรําคาญแกผูฟงเพลงดวย เม่ือ
ฝกรองไดคลองดีแลว ควรฝกทาทางประกอบเพลง ฝกจังหวะ ฝกลูกคูใหเกิดความพรองเพรียงกอน  
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4. การเลนดนตรี 
 ลูกเสือสามารถเลนดนตรีจากเคร่ืองดนตรีที่ทําขึ้นงายๆ เชน ทํากลองดวยกระปอง ทําปดวยลํา
ไผเล็ก ๆ ทําที่เคาะจังหวะจากไมสองทอน หรือใชฝาขวดนํ้าอัดลมเจาะรูรอยเปนพวงเขาดวยกัน การ
เลนดนตรีประกอบการรองเพลง จะชวยใหเกิดความสนุกสนาน เพราะเคร่ืองดนตรีจะชวยใหจังหวะและ
ทํานองพรอมเพรียงกัน ลูกเสือที่สารถเลนเครื่องดนตรีได เชน หีบเพลงปาก เมโรดิกา กีตาร ขลุย ควร
นํามาเลนประกอบการรองเพลง จะชวยใหเพลงไพเราะนาฟง และเปนการแสดงความสารถอีกดวย 
5. การมวนตัวทาตางๆ  
 การมวนตัว หรือหกคะเมน เปนการเลนที่ชวยทําใหเกิดความสนุกสนาน ลูกเสือควรฝกมวนตัว
ดวยทาตางๆ เชน มวนหลัง มวนตัวไปรอบๆ หรือมวนตัวทาลอเกวียน  
 มวนหลัง 
 1. ยืนเทาชิด น่ังลง ยกแขนทั้งสองไปขางหนาเสมอไหล 
 2. ยกเขาโนมนํ้าหนักตัวไปขางหลัง แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ  
 3. มวนตัวไปขางหลัง พรอมกับกมศีรษะและงอเขา 
 4. กลับมานั่งในทาเดิม แลวลุกขึ้นสูทายืน 
มวนตวัไปรอบๆ  
 1. น่ังงอเขา ยกขาทั้งสองไขวกัน  
 2. แขนทั้งสองเหยียดตึงอยูระหวางเขา มือทั้งสองจับขอเทา  
 3. มวนตัวไปขางหลัง แลวมวนไปขางซาย-ขวา แลวมวนกลับมาขางหลังอีกคร้ังหน่ึง 
6. ลอเกวียน 
 1. ยืนหันหนาไปทางดานที่จะเคลื่อนที่ไป วางมือซายแตะพ้ืนขางๆ น้ิวกดลงบนพืน้ตามองที่
พ้ืน 
 2. วางมือขวาหางมือซายพอประมาณ ยกเทาขวาเหวีย่งขึ้นไปขางบน 
 3. เหวี่ยงเทาซายตามเทาขวา ขาแยก นํ้าหนักตัวอยูบนมือและแขนหันหนาไปดานตรงขาม 
 4. ดึงเทาขวาลงเหยียบพ้ืน พรอมกับยกมือซายขึ้น เหวีย่งตัวหมุนไปขางหนา ทันทีที่เทาซาย
แตะพ้ืนใหยกมือขวาขึ้น แลวกลบัสูทาเดิม 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ดนตรีผูกมิตร 

       น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว มีสัตวหลายชนิดเปนเพ่ือนกัน ไดแก นกแกว นกกระจิบ หมาปา ชาง 
และเสือ ทุกเย็นหลังกินอาหารเย็นแลว สัตวทั้งหาตัวจะมาพบปะกัน รวมบรรเลงดนตรี นกแกวรอง
เสียงแกว...แกว...แกว นกกระจิบรอง จ๊ิบ...จ๊ิบ...จ๊ิบ หมาปาสงเสียงหอน ฮู...ฮู...ฮู ชางชูงวงรอง แปรน
...แปรน...แปรน และเสือคําราม โฮก...โฮก...โฮก เสียงรองและเสียงคําราม ชางเปนเสียงดนตรีที่
ไพเราะ บรรดาสัตวทั้งหลายเม่ือไดยินตางก็มาลอมวงฟงดนตรีกันทุกวัน ทําใหสัตวตางๆ เปนมิตรที่ดี
ตอกันตั้งแตน้ันมา 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ดนตรีสามารถเปนสือ่ของมิตรภาพได 

 

 

พอเพียงนํ้าใจดี 
 

       น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 พอเพียงเปนผูหญิงตัวเล็กๆ แตเสียงสดใส รองเพลงไพเราะมาก เปนตัวแทนของโรงเรียน เขา
รวมการประกวดรองเพลงไดรับรางวัลเสมอ ทุกคร้ังที่ไดรับรางวัลไมวาจะเปนสิ่งของหรือเปนเงินรางวัล 
พอเพียงก็จะแบงใหเพ่ือนๆ  เพ่ือนที่เคยไดรับความชวยเหลือจากพอเพียง ไดแก สมชายไดผาเช็ดตัว
ผืนเล็กไปใชที่บาน ดวงพรไดดินสอไวเขียน อมรชัยไดเงินสองรอยบาทไปใหแมซ้ือนมใหนอง และฟา
ใสไดโบวติดผมสวยงาม เปนตน คุณครูชมเชยวาพอเพียงเปนเด็กดี มีนํ้าใจตอเพ่ือนๆ เด็กๆ ทุกคน
ควรยึดเปนแบบอยาง 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความสามารถเฉพาะบุคคล สามารถชวยเหลือบุคคลอ่ืนๆ ได 
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นองนิดอารมณดี 
 

       น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 นองนิดเปนเด็กอารมณดี ชอบเลาเร่ืองสนุกสนานใหเพ่ือนๆ ฟงเสมอๆ ในชั้นเรียน ป.2 เด็กๆ 
มักจะหยอกลอคุยกันเสียงดัง เม่ือคุณครูไมอยูในหอง นองนิดจะออกมาเลาเรื่องสนุกๆ หนาชั้นใหเพ่ือน
ฟง เพ่ือนๆ ก็จะเงียบฟงดวยความสนใจ เสียงคุยกันดังหนวกหูเปลี่ยนเปนเสียงปรบมือ หัวเราะชอบใจ 
 นองนอยเปนเด็กชอบเก็บตัวเงียบ พูดคุยกับเพ่ือนๆ นอยมาก บอยคร้ังเพ่ือนคุยกัน นองนอย
จะเดินออกไปจากหองนองนิดสังเกตเห็นพฤติกรรมเหลาน้ี จึงชวนเพื่อนคนอ่ืนหาทางชวยเหลือ ทุก
คร้ังที่นองนิดเลาเรื่องสนุกสนาน มักจะใหนองนอยชวยตั้งชื่อตัวละครในเรื่องและตั้งชื่อเร่ืองใหเสมอๆ 
ภายหลังนองนอยเร่ิมพูดคุยกับเพ่ือนๆ มากขึ้น และมีอารมณแจมใสมากขึ้น นองนิดและเพ่ือนๆ ภูมิใจ
มากที่ชวยนองนอยได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาเรื่องราวขําขัน สนุกสนาน สามารถทําใหผูฟงมีอารมณแจมใสได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  12  การผูกเงื่อน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18  การผูกเงื่อนเชือก     เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

1.1 ลูกเสือสามารถผูกเง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธิ เง่ือนบวงสายธนู เง่ือนผูกกระหวัดไม และเก็บ
เชือกได 
 1.2 ลูกเสือสามารถบอกประโยชนของการผูกเง่ือนแตละชนิด  
2.  เน้ือหา 

2.1 การผูกเง่ือนพิรอด  เง่ือนขัดสมาธิ  เง่ือนบวงสายธนู เง่ือนผูกกระหวัดไม 
2.2 ประโยชนของการผูกเง่ือนแตละชนิด 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง      
 3.2 เชือกขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 
 3.3 ใบความรู เรื่อง การผูกเง่ือนเชือก 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจแยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือสนทนา เรื่องการผูกเง่ือน 
    (2) ลูกเสือเรียนรูจากฐานตางๆ  
      ฐานที่1 เง่ือนพิรอด 
      ฐานที่ 2 เง่ือนขัดสมาธิ 
    (3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปเรื่องสําคัญและประโยชนของเง่ือนทั้ง 2 เง่ือน 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 2   

 1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลกูเสือทบทวนความรูเรื่องเง่ือนพิรรอดและเง่ือนขัดสมาธ ิ
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    (2) ลูกเสือเรียนรูจากฐานตางๆ  
      ฐานที่ 1 เง่ือนบวงสายธนู 
      ฐานที่ 2 เง่ือนผูกกระหวัดไม 
      ฐานที่ 3 การเก็บเชือก  
    (3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปประโยชนที่ได 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสนใจ ความมุงม่ัน และระเบียบวินัยในการฝกปฏิบตัผิูกเง่ือน 
 5.2 ทดสอบความสามารถในการผกูเง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธ ิเง่ือนบวงสายธนู เง่ือนผูกกระหวัด
ไม และเกบ็เชอืก 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 
เพลง 
      เงื่อน 

เชือกเสนยาวกลมๆ ดูงามนาชมถาเราเอามาผูกเง่ือน 
ประโยชนก็มีมากมาย ผูกงายแกงายนี่แหละความหมายของเงื่อน 

 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกรอน ผูกซุง ผูกถังนอน 
บวงสายธนู เลข 8 ปมตาไก จําชื่อเง่ือนเอาไว จะไดไมงง 

 
        ลูกเสืออยูไหน 

 ลูกเสืออยูไหนจะตองไปหา อยูไกลหนักหนาแมขอบฟาบัง 
 คิดถึงเธออยูไมเคยคิดชัง ใจเรายังคิดถงึกันทุกวันคืน 

 
ใบความรู  

     การผูกเงื่อนเชือก 
เงื่อนบวงสายธนู 
ประโยชนของเงื่อนบวงสายธนู                

1. ใชคลองกับเสาหรือตนไม  ทําใหแข็งแรงทนทานตอการยึด 
2. ใชเปนบวงคลองชวยคนที่กําลังจะจมน้ําโดยลากขึ้นมาซ่ึงเง่ือนน้ีจะไมรูดเขาหาลําตัว 
3. ใชแทนเง่ือนเกาอ้ีในการคลองคนเพ่ือหยอนตัวจากที่สงู 
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4. ใชคลองคันธนู 
5. ใชผูกสัตวไวกับหลักหรือตนไม  และสตัวสามารถเดินรอบหลักไดโดยเชือกไมพันกันหรือรัดคอ

สัตว 
6. ใชผูกเรือกับหลักเม่ือเวลาน้ําขึ้นหรือนํ้าลดก็ไมมีปญหาเพราะบวงจะเลื่อนขึ้นลงได 

 วิธีผูกเงื่อนบวงสายธนู 

1. ขดเชือกใหเปนบวงคลายเลข 6  ถือไวดวยมือซาย 
2. มือขวาจับปลายเชือกดานลางสอดเขาไปในบวงเลข 6  
3. จับปลายเชือกที่สอดออกจากบวงเลข 6  ออมหลังเชือกเสนตั้งของเลข 6   แลวสอดปลายลงใน

บวงเลข 6  แลวจัดเง่ือนใหแนนและเรียบรอย  โดยการดึงตามทิศทางของลูกศร 

 

เงื่อนผูกกระหวัดไม 
ประโยชนของเง่ือนผูกกระหวัดไม 

1. ใชในการผูกลามสัตวไวกับหลักหรือตนไม 
2. ใชผูกเรือไวกับหลัก  เม่ือเวลาน้ําขึ้นหรือนํ้าลงบวงจะเลื่อนขึ้น-ลงไดเอง 
3. ใชคลองคนเพ่ือหยอนตัวจากที่สูง  หรือชวยคนทีต่กนํ้า 

วิธีผูกเงื่อนผูกกระหวัดไม 

1. พันเชือกรอบหลัก 1-2 รอบ  แลวสอดปลายเชือกพันกับเชือกเสนหลกั 
2. สอดปลายเชอืกพันกับเชอืกเสนหลักอีกครั้งหน่ึงโดยตองไมใหปลายเชือกโผลออกเปน

คูขนานกับการพันเชือกครั้งแรก     
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หมายเหตุ การผูกเง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธิ ดูไดจากแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
 
การเก็บเชือก 
 
ขั้นที่ 1 ทบเชอืกแบงเปน  3 สวนเทากันตามรูป 1 
ขั้นที่ 2 ทบเชอืก 1 ใน  3 สวน แรก เปน 4 เสน เทา ๆ กัน อีก 2 สวนปลอยคลี่ออกเปนปลาย B ตาม
รูป 2 
ขั้นที่ 3 จับเชือก 4 เสนที่ทบรวมกัน เอาสวนที่คลี่ออกพันทับรอบเชอืก 4 เสน ใหเหลือบวง C ไว 1 น้ิว 
พันเรียงกันจนถึงบวง D เอาปลาย B สอดเขาบวง D ทั้ง 2 บวง ตามรูป 4 ถือไวดวยมือซาย 
ขั้นที่ 4  ดึงบวง C  จนบวง D รัดปลายเชือกที่สอดไวแนน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
 
 สุนัขจ้ิงจอกเชิญนกกระสามาเปนแขกกินอาหารเย็นกับขาวมีแตแกงจืด ซ่ึงใสจานที่กวางและ
ตื้น สุนัขจ้ิงจอกสามารถจะกินได งายแตนกกระสาตองจุมปากจึงไดกินอาหารแคปลายจะงอยปาก
เทาน้ันมันจึงกินอาหารไดเล็กนอย หลังจากน้ัน 2 - 3 วันตอมานกกระสาไดเชิญสุนัขจ้ิงจอกไปกิน
อาหารเย็นเปนการตอบแทนและนกกระสาก็เตรียมหาเน้ือสัตวสับใสเหยือกแกวยาวและปากแคบไว 
สุนัขจ้ิงจอกจึงกินไดแตบริเวณที่อยูตอนบน ธรรมชาติของนกกระสามันจะมีจะงอยปากยาวจึงสามารถ
กินอาหารที่อยูในเหยือกแกวลึกไดอยางเอร็ด อรอยตอนแรกสุนัขจ้ิงจอกรูสึกอึดอัดรําคาญแตตอนลา
กลับมันคิดวาที่นกกระสาทํากับมันเชนนั้นเปนการสมควรแลว เพราะตัวมันเองเปนผูเร่ิมทําตัวอยางไว
กอน  
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  การแสดงกิริยาดูถูกคนอ่ืนเปนมารยาทที่ไมดี แตถาเราทําเราก็จะตองพรอมที่รับ
การตอบแทนจากการกระทําน้ัน 

 

ลากับจิ้งหรีด 

 ลาโงตัวหน่ึงกินหญาอยูที่ชายปา ไดยินเสียงจ้ิงหรีดรองเพราะจับใจ อยากจะใครรองไดบาง จึง
ไปถามจิ้งหรีดวา “เจากินอะไรจึงไดเสียงเพราะอยางน้ี” 
 จ้ิงหรีดจึงบอกวา “เรากินน้าํคาง” 
 ลาไดยินดังน้ันก็อดหญาอดน้ําตั้งแตวันน้ันมา ตั้งหนาตั้งตาเทีย่วเลียนํ้าคางตามใบหยาใบไม 
ในไมชาก็ตาย 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  สิ่งใดที่ผิดวิสัยของตนไปทําเขาอาจจะใหโทษ 

 
  



 

80 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  ใชนํ้าอยางประหยัด    เวลา   1   ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือบอกวธิกีารใชทรัพยากรไดอยางคุมคาดวยการประหยัดนํ้า 
2.  เน้ือหา  
 การประหยัดนํ้า 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชกัธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจแยก) 

 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาถึงการใชนํ้าในชีวติประจําวัน วาลูกเสือใชนํ้าทําอะไรบาง (เชน 
แปรงฟน ลางหนา อาบนํ้า ด่ืม ลางจาน ซักผา ทําอาหาร ลางรถ ลางมือ ฯลฯ) 
     2) หมูลูกเสือเลือกกิจกรรมการใชนํ้า หมูละ 1 อยาง รวมกันคิดหาวิธีใชนํ้าใหประหยัดที่สุด 
แลวนําเสนอในกองลูกเสือ โดยจัดทําแผนภาพ หรือใชอุปกรณประกอบตามความคิดของหมู 
     3) ลูกเสือรายงานทีละหมูจนครบ ผูกํากับลูกเสือชวยซักถามเพ่ือความเขาใจ 
     4) กองลูกเสือโหวตวาชอบวิธีประหยดันํ้าของหมูใดมากที่สุด 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวลชกัธง  เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
 5.2 ซักถามความรูเก่ียวกบัวิธีการใชทรัพยากรไดอยางคุมคาดวยการประหยัดนํ้า 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ความรับผดิชอบตอสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 เพลง 

เพลง  นํ้า 

นํ้าฝนหลนจากฟากฟา  ใหตนไม ในปา สดชื่นเขียวขจี 
สัตวนานา อาศัยนํ้าดํารงชีว ี  เปนหม่ืนแสนลานป..นํ้ายังมีประโยชน 

คนเราทั้งชายและหญิง ในความเปนจริงก็ใชนํ้ามากมาย 
อาบด่ืมกิน ซักผาก็ได รดพืชผัก ดอกไม ..เหลือเก็บเอาไว ในตุมเอย 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

  ตัดเทาไหรถึงจะพอ 

     นายชุมชื่นมีอาชีพขายฟน  อาศัยอยูในหมูบานเล็กๆแหงหน่ึงใกลเชิงเขา ทุกวันเขาจะ
เก็บก่ิงไมแหงจากเชิงเขาเพ่ือนําไปขายในตลาด ชาวบานซ้ือก่ิงไมไปทําฟนสําหรับหุงตม  ฟนของนาย
ชุมชื่นขายดิบขายดีนายชุมชื่นไดเงินกลับบานมา  ก็แบงใหภรรยาไวใชสอยประจําวัน ".เอา.....เรเขามา 
เรเขามา ไมซ้ือไมหาไมวาอะไร ฟนนายชื่นเนื้อไมแหงสนิทจุดงายติดงายใชงานนานกวาใคร" 
  วันหนึ่งภรรยานายชุมชื่นพูดกับสามีวา. “เดินเก็บก่ิงไมแหงไปขายเม่ือไหรจะร่ํารวยสัก
ที” นายชุมชื่น...“ใชน่ันสิ   ทั้งๆที่ฟนฉันก็ขายดิบขายดี”ภรรยา...“ฉันวานะ แทนที่จะเก็บก่ิงไม 
เปลี่ยนเปนไปตัดตนไมนาจะดี”  

รุงเชานายชุมชื่นจึงออกตัดตนไมที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุมชื่นกําลังตัดตนไมตน
หน่ึงอยูก็มีแมนกกางเขนตัวหน่ึงบินมาขอรองไมใหตัดตนไมตนนั้น ..แตนายชุมชื่นก็ไมสนใจ แลวก็ลง
มือตัดตนไมตอไปไดไมกองใหญนําไปขายไดเงินมากกวาเดิม ฝายภรรยาเม่ือเห็นสามีไดเงินมากขึ้นก็
เกิดความโลภจึงยุใหสามีไปตัดตนไมใหหมดทั้งปานายชุมชื่นเห็นดวย  จึงเกณฑญาติพ่ีนองมาชวยกัน
ตัดตนไม แลวก็พบกับสัตวปาฝูงหน่ึงมาขอรองไมใหตัดตนไมเพราะจะทําลายที่อยูอาศัยและแหลง
อาหารของสัตวเหลาน้ัน  แตนายชุมชื่นก็ไมสนใจและยังคงตัดตนไมตอไป ..โคน โคน 
โคน  ตัด  ตัด  ตัด  ไมใหญ ไมเล็ก เรามาตัดกัน!!!     
 แลวก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเม่ือปาไมเหลือแตตอไมมีตนไมคอบโอบอุมซับนํ้าฝน  พอเกิด
พายุใหญ  ลม และฝนก็โหมกระหน่ํา  นํ้าปาไหลบาพัดพาเอาทอนซุงที่กองไว   ทับถมหมูบานจนพัง
พินาศ เกิดนํ้าทวมใหญ  ทั้งหมูบานจมอยูใตนํ้า นายชุมชื่นและภรรยาตองไปอาศัยบนหลังคาบาน นาย
ชุมชื่น บนกับภรรยาถึงความผิดพลาดจนกอนใหเกิดความสูญเสียใหญหลวง 

 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  การไมรูจักประมาณตน, ไมใชเหตุผล และขาดคุณธรรม เบียดเบียน และทําลาย
ธรรมชาติ  สัตวปา โดยไมคิดถึงผลกระทบตอสวนรวม เปนคนเห็นแกตัว และตองประสบกับความ
สูญเสียในที่สุด 

ที่มา  นิทานเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  20 คติพจนลูกเสือสํารอง    เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือปฏิบตัตินตามคติพจนลูกเสือสํารอง “ทําดีสี่สุด” 
2. เน้ือหา  

การทําดีที่สุด 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 เกม 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   

4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชกัธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) ลูกเสือขับรองเพลงคติพจนลูกเสือสํารอง 

   เราลูกเสือสํารอง  เราตองทําความดี 
   คติพจนเรามี  ทําใหดีที่สุด   ทําดีที่สุด 
      2) หมูลูกเสือเลาประสบการณการทําความดี หรือทําสิ่งที่เปนประโยชนที่เคยทําหรือคิดวา
ตองการทําดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและรวบรวมเพื่อนําเสนอในกองลูกเสือ 
      3) หมูลูกเสือนําเสนอประสบการณการทําความดี 
      4) มอบหมายใหลูกเสือไปทําความดีอยางตอเน่ือง ทําดีทุกวันแลวบันทึกความดีไว เพ่ือ
เปนหลักฐานการทําดีและการเปนสุภาพบุรุษในอนาคต 
 4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวลชกัธง  เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการจดจํากฎและคติพจนลูกเสือ การแสดงบทบาทสมมติ “การทําดี”และความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
 5.2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งผู กํากับลูกเสือ และความดีหรือการกระทําที่ ดีจาก
ประสบการณของหมูลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  20 
 
เพลง 

คติพจนลูกเสือสํารอง 

    เราลูกเสือสํารอง  เราตองทําความดี 
   คติพจนเรามี   ทําใหดีที่สุด   ทําดีที่สุด 
 
เกม 

ไฟฟาชอต 

1) หมูลูกเสือเขาแถวตอนหมู (แถวตอนเรียงหนึ่ง) จัดแถว 
2) ใหยืนหางกัน 1 ชวงแขน 
3) ผูกํากับลูกเสอืใหสัญญาณเริ่มปฏิบัต ิ

-  นายหมูหรือคนหัวแถวหันหลังกลับเอามือไปแตะหัวไหลลูกเสือคนที่ 2 แลวน่ังลง  
ลูกเสือคนที่ 2 เม่ือถูกแตะก็กลับหลังหัน เอามือไปแตะไหลลูกเสือคนที่ 3 แลวน่ังลง ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ 
จนถึงลูกเสือคนสุดทาย 
 การตัดสิน  ทีมที่รอง “โอย” กอนเปนทีมชนะ 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
     มากับสิงหโต 
 
 สิงหโตแกตัวหน่ึงรูสึกวาสัตวตางๆมีความรวดเร็ววองไวมาก เกินกําลังที่มันจะจับไดสะดวก
เหมือนแตกอนจึงคิดหาอุบายที่จะจับสัตวอ่ืนกินโดยงายมันแพรขาวออกไปวามันไดไปเลาเรียนสุดยอด
วิชาแพทยที่สามารถรักษาการเจ็บปวยไดทุกชนิด  
 แตมารูทันอุบายของสิงหโต และตั้งใจวาจะตองแกลําสิงหโตใหไดดังน้ันมาจึงแกลงทําเปนปวด
ที่ขาอยางรุนแรง เดินโขยกเขยกเขาไปหาสิงหโตขอใหสิงหโตชวยรักษาอาการเจ็บปวดให 
 ฝายสิงหโตดีใจคิดวา “มาน้ีคงจะเปนอาหารม้ือวิเศษสุดของเรา” จึงบอกใหมายกขาขางที่เจ็บ
ขึ้น เพ่ือจะไดมองเห็นชัดๆพอสิงหโตโนมตัวมาขางหนา มาจึงยกขาขึ้นและใชกีบที่แหลมคมโขกหนา
สิงหโตอยางแรงแลววิ่งอาวหนีไป พรอมทั้งสงเสียงรองดวยความยินดีในความสําเร็จและความสามารถ
ในการแกลําสิงหโตไดอยางงาม  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เราไมควรไวใจคนทีไ่มซ่ือตอเราเปนนิจ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  13   ทําตามลูกเสือรุนพ่ี 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21   ทําตามลูกเสือรุนพ่ี      เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือปฏิบตัติามกฎลูกเสอืสํารอง “ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพ่ี” 

2. เน้ือหา 

กฎลูกเสือสํารอง 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง   
 3.2 แบบฟอรมการสํารวจสัมภาษณ ทําแผนที่ความดี 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชกัธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม  
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      1) ผูกํากับลูกเสือรองเพลงกฎลูกเสือสํารอง ทบทวนกฎลูกเสือสํารอง 
   ไหน  ไหน  ไหน ไหนเธอวาเปนลูกเสือ 
  ฉันยังไมเชื่อ   เธอคือลูกเสือสํารอง 
  ฉันจํากฎได   ไหนทองใหฉันฟงลอง 
  บอกพ่ีไดไหมนอง  สํารองกฎวาอยางไร 
       - ใหลูกเสือรองเน้ือเพลงที่เปนกฎลกูเสือสํารอง 2 ขอ 
   ลูกเสือสํารอง  ทําตามลูกเสือรุนพ่ี 
   ลูกเสือสํารอง  ไมทําตามใจตนเอง 
 2) ผูกํากับลูกเสือสอบถามคําวา รุนพ่ี หมายถึงใครบาง (นายหมู ประธานนักเรียนผูกํากับ
ลูกเสือพอแม) 

 3) ลูกเสือสอบถามประวัตคิวามดี ความสามารถของนายหมู หัวหนาชั้น ประธานนักเรียน 
แลวจัดทําแผนที่ความดีที่เปนตัวอยางใหปฏิบัตติาม 

 4) ลูกเสือกําหนดทําความดีตามแบบอยางของตน หรือขอทํางานรวมกับรุนพ่ีในวนัสําคัญ
ตาง ๆ เชน ทาํงานรวมกับสภานักเรียน ฯลฯ โดยครูเปนผูใหคําแนะนําดูแลชวยเหลือ 
 4.4 ผูกํากับลกูเสอืเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการจดจํากฎและคําปฏิญาณ 
 5.2 ตรวจสอบสาระเนื้อหาในแผนที่ความดีที่เหมาะสม และกิจกรรมที่ลูกเสือสํารองจะขอทํา
ตามลูกเสือรุนพ่ีและสิ่งที่จะทําตามแบบอยางของตน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
 
เพลง 

รวมนํ้าใจ 

พวกเราลูกเสอืไทย (เฮ) พวกเราลูกเสอืไทย 
เราลูกเสือไทย   รวมน้ําใจไมตรี   รักกันยิ่งจริงนํ้าใจ  (ซํ้า) 

เราลูกเสือไทย   รักใครกันเถิดเอย 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ราชสีหกับหนู 
 
 ราชสีหตัวหน่ึงรูสึกงวงจึงลมตัวลงนอนพักผอนใตรมเงาไมในขณะที่กําลังเคลิ้มหลับน้ันก็ตอง
สะดุงตื่นขึ้น มันคํารามดวย ความโกรธเพราะหนูตัวหน่ึงขึ้นไปวิ่งเลนบนหลัง ราชสีหจึงยกอุงเทาขึ้น
ตะปบไวไดและจะฆามันเสีย เจาหนูสัตวนอยๆพูดขอรอง ราชสีหวา " ทานราชสีหโปรดอยาฆาขาพเจา
เลย สัตวที่สูงศักด์ิดังทานไมเหมาะที่จะมาฆาสัตวต่ําตอยเชนขาพเจา " ราชสีหไดฟง ดังน้ันจึงปลอยหนู
ไปตอมาไมนานนัก ราชสีหออกลาเหยื่อ ไปติดบวงของนายพรานจึงรองดวยเสียงอันดังเม่ือหนูไดยินจึง
ได มาชวยเหลือ หนูกลาววา " อยากลัวไปเลยขาพเจาเปนเพ่ือนของทาน " วาแลวก็เขาแทะบวงจน
ขาด ราชสีหไดเปนอิสระ 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  ไมมีใครในโลกที่จะยิ่งใหญและสําคัญมากจนไมตองการความชวยเหลือจากคนที่
ดอยกวาและไมมีความสําคัญ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22   ไมทําตามใจตนเอง           เวลา   1   ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือบอกผลเสียของการแกลงและหยอกลอกันจนเกินเลยขอบเขต 
2.  เน้ือหา  
 การแกลงและหยอกลอกันในกลุมเพ่ือนอยางสนุกสนาน ไมเกิดความรูสึกทางลบ  ถือเปนเรื่อง
ปกติ  แตการแกลงกันที่เกินขอบเขต  จนเกิดผลเสียตอผูอ่ืน  จัดเปนความรุนแรงอยางหนึ่ง  และเปน
การไมเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  กอใหเกิดผลเสียตอทั้งผูกระทําและผูถูกกระทํา  และยังเปนจุดเชื่อมโยง
ไปสูการใชความรุนแรงที่มากขึ้นเปนลําดับ  ความตระหนักในเรื่องนี้จะชวยลดปญหาความรุนแรงได 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชกัธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุย “ใครเคยถูกแกลงบางยกมือขึ้น...” 

 2) ขออาสาสมัครคนที่เคยถูกแกลงเลาใหเพ่ือนฟงทีละคนจนครบ 4-5 คน                
โดยผูกํากับลกูเสือตั้งคําถาม 

- ถูกแกลงอยางไร / มีความรูสึกอยางไร / ทําอยางไรบางเม่ือถูกแกลง 
- ทําไปแลวเกิดผลอะไรตามมาบาง / อยากบอกอะไรกับคนที่มาแกลงบาง 

 3) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถาม ถามลูกเสือในกอง 
-  ลูกเสอืคิดวาคนที่แกลงคนอ่ืน เขาทําเพราะอะไร 
-  คนที่ถูกแกลงจะเปนอยางไรบาง เขารูสึกอยางไร 
-  การแกลงกันไปมามีผลตามมาอยางไรบาง (ทะเลาะ โกรธ ตีกัน ไมมีเพ่ือน) 

 4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืชวยกันสรุปวา ควรเลนกับเพ่ือนอยางไร จึงจะไมเกิดปญหา
ตามมา 
(ขอคิด   เวลาเลนกับเพ่ือนตองระวังไมทําในสิ่งที่เพ่ือนไมชอบและสิ่งที่ทําใหเกิดการทะเลาะหรือโกรธกัน
เพราะการแกลงการเลนหยอกลอเกินขอบเขตทําใหเพ่ือนเปนทุกข อารมณไมดี โกรธเคืองและอาจทําความ
รุนแรงตอบโตได  ซ่ึงสงผลใหทะเลาะเบาะแวงผิดใจกันระหวางเพ่ือน)  
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 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความรูสึกของลูกเสือเม่ือไดรับรูความรูสึกของเพื่อน  และสังเกตความคิดของลูกเสือตอ
วิธีการเลนกับเพ่ือนที่ไมกอใหเกิดปญหา 

6.  องคประกอบทักษะชีวิตสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 

 คือ เขาใจตนเอง เขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน การจัดการอารมณ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 

เพลง 
ชางนอย 

  ชางนอย  ในปาพงไพร      เที่ยวเกเรไป  เลยโดนเสือไลกัด   
ชางตัวใหญ  วิ่งไมคอยถนัด(ซํ้า)    เลยโดนเสือกัดกลับบานขาเป  โดนเสือกัดกลับบานขาเป 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

นกนางแอนกับเพ่ือนนกทั้งหลาย 

 
 นกนางแอนตัวหน่ึงมองเห็นชาวไรที่กําลงัหวานเมล็ดฝาย จึงเรียกเพ่ือนนกตัวอ่ืนมาพรอมกัน
แลวบอกกับเพ่ือนนกทั้งหลายวา “ฝายเปนดายใชสําหรับทํารางแห ตาขายและกับดักสัตว ดังน้ันพวก
เราจึงควรชวยกันจิกกินเมล็ดฝายเพ่ือทาํลายเสียใหหมด”  
 ถึงแมวานกทั้งหลายจะไดยินคําพูดของนกนางแอน แตพวกนกเหลาน้ันก็ไมสนใจ ไมมีใครทํา
ตามเม่ือถึงเวลาท่ีเมล็ดฝายงอก นกนางแอนก็เตือนบรรดานกทั้งหลายใหระวังตัวอีกวา มันยังไมสายท่ี
จะหลีกเลี่ยงความเดือดรอนถาพวกเราจะหนีไปอยูในที่ที่ปลอดภัย แตนกเหลาน้ันก็ยังคงทําเปนไมรู
เรื่องอยูน่ันเอง 
 ดังน้ันนกนางแอนจึงออกไปจากปาเพ่ือไปอยูในเมืองฝายไดเติบโตและแข็งแรงผลิดอกออกผล
ตอจากน้ันนกนางแอนก็เห็นนกตัวอ่ืนๆ ถูกจับดวยตาขายที่ทอจากฝายซ่ึงมันเคยเตือนแลวเด๋ียวนี้พวก
นกเหลาน้ันไดรับบทเรียนแตมันก็สายเกินไปเสียแลว 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  คนฉลาดสามารถรูถึงเหตุลวงหนาที่จะเกิดขึ้นแตคนโงจะไมเชื่อจนกวาความวิบัติ
จะเกิดขึ้นจนปองกันไมได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่  2 

หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23  คุยกันฉันทเพ่ือน     เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   
 ลูกเสือเกิดความตระหนักในการสื่อสารที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดได 
2.  เน้ือหา    
 การพูดคุยที่จะทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันจะตองมีความชัดเจนในขอความที่พูดคุย 
และมีการซักถามกันระหวางผูพูดและผูฟงสามารถตรวจสอบความเขาใจกันได 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธเีปดประชมุกอง  (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ใหลูกเสือเขาแถวตอนตามหมู หางกันคนละ1 กาว 

 2) ผูกํากับลูกเสือบอกกติกาการแขงขันวามี 2 รอบ รอบแรก ใหลูกเสือแตละหมูกระซิบ
ขอความตอ ๆ กัน จนถึงคนสุดทาย โดยฟงสิ่งที่เพ่ือนกระซิบโดยไมตองถามและบอกตอเพ่ือนคน
ถัดไป หมูใดเสร็จกอนใหยกมือขึ้น 

 3) ผูกํากับลูกเสือกระซิบขอความขางหูหัวแถวคนละ 1 ขอความ (เชน กินขาวกับนํ้าพริก
ปลาทู / ปลายางและผักลวกราดกะทิ / ไปดูหนังเรื่องสามเกลอผจญจระเข / มะละกอหวานกิโลละ
สามสิบบาท/ ตาอินกะตานาหาปลาไมไดเลย เปนตน) 

 4) ตรวจสอบ โดยใหคนสุดทายพูดประโยคที่ไดยิน และผูกํากับลูกเสือเฉลย 
    5) ผูกํากับลูกเสือถามความรูสึกลูกเสือที่เปนผูรับฟงโดยไมไดถามขอสงสัย และถามวาจะ

สื่อสารอยางไรจึงจะเขาใจตรงกัน 
    6) ผูกํากับลูกเสือบอกกติกาการแขงขันรอบที่สองวา ใหฟงโดยถามขอสงสัยได โดยผูกํากับ

ลูกเสือเปลี่ยนประโยคกระซิบใหม เชน แมไปตลาดไปซื้อกระดาษซ้ือหวีซ้ือยาสาวสวยใสเสื้อสีแสดขาด
หวีขาดยา เดินทางไปเหนือพบเสือเหมือนเสือเหมือนคน 

    7) ตรวจสอบ โดยใหคนสุดทายพูดประโยคที่ไดยิน และผูกํากับลกูเสือเฉลย 
    8) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามวา ทําไมรอบแรกจึงเปนเชนน้ัน และทาํไมรอบที่สองจึงบอกได

ถูกตอง 
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 9) ผูกํากับลูกเสือสรุปวาในการพูดคุยกันตองใชคําพูดที่ชัดเจนและซักถามกันได เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตอง 

    10) ใหลูกเสือชวยกันยกตัวอยางเหตุการณจริงในชีวิตที่เคยเขาใจผิดจากการส่ือสาร     
เพ่ือเตือนใหระมัดระวังในการใชคําพูดไมใหเกิดขอขัดแยง 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความตั้งใจในการรวมกิจกรรม  
5.2 ตรวจสอบโดยการซักถามและเปดโอกาสใหลูกเสือไดสะทอนความคิดความเชื่อของตนเอง 

เก่ียวกับความสําคัญของการพูดส่ือสาร 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ เขาใจตนเอง เขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 
เพลง 

สวัสดีเธอจา 

สวัสดีเธอจา  เรามาพบกัน เธอกับฉันพบกันสวัสดี 
 

เกม 
ทําตามสั่ง 

วิธีเลน  ถาผูกํากับลูกเสือสั่งลูกเสือวา  “น่ัง”   ใหลูกเสือลุกขึ้นยืน 
  ถาผูกํากับลูกเสือสั่งลูกเสือวา  “ยืน”   ใหลูกเสือน่ังลง 
  ถาผูกํากับลูกเสือสั่งลูกเสือวา  “พายุ” ใหลูกเสือโยกตวัไปมา 
  ถาผูกํากับลูกเสือสั่งลูกเสือวา “นํ้าไหล” ใหลูกเสือยืนนิง่ ๆ 
กตกิา            หมูใดมีสมาชิกลูกเสือไมทําตามสั่งใหน่ังลงถือวาแพคัดออก 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 

งูนํ้า 

 มีเรื่องเลาลือกันตอ ๆ กันมาวา แตเดิมงูนํ้าเปนงูชนิดเดียวที่มีพิษและมีพิษรายแรงมากเพียง
แคกัดรอยเทาของใครเขาเจาของรอยเทาน้ันก็จะถึงแกความตายได     
 อยูมาวันหนึ่งงูนํ้าไดกัดชายคนหนึ่งซ่ึงมีชื่อวา "อายไมตาย"หลังจากนายอายไมตายถูกงูนํ้ากัด
ตายแลวชาวบานก็ลือกันวา "งูนํ้ากัดนายอายไมตายเสียแลว"บางก็พูดวา"งูนํ้ากัดนายอายไมตายแลว" 
เม่ืองูนํ้ารูขาวน้ีก็เสียใจและเจ็บใจตัวเองวาพิษรายของตนเองเสื่อมถึงที่สุดแลวเพราะแตกอนเพียงกดัแค
รอยเทาใครผูน้ันก็ตายแลว แตคราวน้ีกัดถูกเทาจริงๆกลับไมตาย งูนํ้านอยใจมากจึงไปสํารอกพิษ
ทั้งหมดทิ้งไปพิษที่สํารอกออกมาน้ันไปติดอยูที่ตนรังทังชางรังทังไก หมามุยพวกงูชนิดอ่ืนๆพากันไป
อมพิษนั้นไว งูที่ไปถึงกอนก็ไดแก งูจงอาง งูเหางูกะปะ เปนตนพวกนี้จึงมีพิษรายแรง สวนงูและสัตว
อ่ืนๆ ที่ไปทีหลังจะไดพิษลดนอยลงเรื่อยๆ เชน งูเขียว ตะขาบ สวนตนรังทังชาง รังทังไก หมามุยก็มี
พิษเหลืออยูบางใครไปถูกก็โดนพิษดังที่เปนอยูตราบเทาทุกวันนี้ในปจจุบันงูนํ้าจึงไมมีพิษรายแรง 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  การไดยินคํารํ่าลือตางๆจะตองคิดไตรตรองใหรอบคอบไมคิดตัดสินใจอะไรดวย
ความรีบรอน เพราะการกระทําบางอยางเม่ือผิดพลาดไปแลวไมมีโอกาสแกไขไดอีก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24  การควบคุมอารมณ    เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือสามารถควบคุมอารมณโกรธของตนเองได 
2.   เน้ือหา  
 การฝกควบคมุอารมณโกรธ เพ่ือการแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 ใบความรู เรื่อง ขั้นตอนการควบคุมอารมณโกรธ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธเีปดประชุมกอง   (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) หมูลูกเสือแลกเปลี่ยนประสบการณ เก่ียวกับความโกรธ โดยใหสมาชิกเลาเรื่องที่ 

ตนเองเคยโกรธ โกรธเรื่องอะไร เม่ือโกรธแลวทําอยางไร และผลสุดทายเกิดอะไรข้ึน หลังแลกเปลี่ยน
ใหเลือกมา 1 เรื่อง เพ่ือเปนตัวแทนมาเลาในกองลูกเสือ  

   (2) ตัวแทนหมูเลาเรื่องของแตละหมู จนครบ 
   (3) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถาม จากเรื่องที่ลูกเสือเลา    

-  ขอดีของการโกรธ มีอะไรบาง 
-  ขอเสียของการโกรธมีอะไรบาง 
-  เราควรที่จะควบคุมอารมณโกรธหรือไม เพราะอะไร 

   (4) ผูกํากับลูกเสือสรุปขอคิดที่ได และนัดหมายเตรียมตัวเพ่ือฝกการควบคุมอารมณ
โกรธในครั้งตอไป 

4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธเีปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือสาธติ และใหลูกเสือฝกปฏิบตัิการควบคุมอารมณโกรธ 2 ขั้นตอน 

   ขั้นตอนที่ 1  ตั้งสติและควบคุมอารมณโกรธ  
   ขั้นตอนที่ 2  บอกความรูสึกและความตองการดวยทาทีสงบไมกาวราว  

   (2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปขั้นตอนการควบคุมอารมณโกรธ และแนะนํา 
เพ่ิมเติมเก่ียวกับกิจกรรมที่ชวยผอนคลายอารมณโกรธ 

   (3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุขอคิดที่ได และการนําไปใช   
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจ การมีสวนรวมในกิจกรรม และความเขาใจในขั้นตอนการควบคุมอารมณ
โกรธ 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การควบคุมอารมณ การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 

เพลง 
  หัวเราะพรอมกัน 

ลูกเสือ เยาวชน ชายหญิง       อารมย ดีจริง ยิ้มแยม ชื่นบาน 
จับมือกัน หัวเราะ ดังกังวาน        อารมณดีกันทั้งวัน.. 
หัวเราะพรอมกันทันที......ฮา..ฮา..ฮา..ฮา.. 
เม่ือลูกเสือรองได เราก็อธิบายวิธีเลน  ใหลูกเสือแตละกลุมคิดเสียงหัวเราะดวยกัน เรารองเพลง
สลับกับหัวเราะ  วิทยากรชีใ้หลูกเสือหัวเราะพรอมกันเปนกลุม เปนหมู สลับการรองเพลง เอา
เสียงหัวเราะมาแทน ...........ฮา..ฮา..ฮา..ฮา.........ในเพลง 
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เกม 
ถา .....จะ 

วิธีเลน 
ใหลูกเสือแตละหมู  รวมกันคิดหาคําประโยคที่มีคําวา  “ ถา  .... จะ .... ” 

เชน  ถาทุกคนบินได  จะเกิดอะไรขึ้น 
 หมูใดคิดไดกอนใหยกมือขึ้น แลวตั้งประโยค  “ถา.... จะ ...”  แตละหมูประโยคตองไมซํ้ากัน 
กติกา   หมูใดคิดชาและถกูหมูอ่ืนแซงไปกอนถือวาแพคัดออก 
 
 
ใบความรู 
 

ข้ันตอนการควบคุมอารมณโกรธ 

 ในแตละขณะคนเราจะมีอารมณไดแบบเดียว ดังน้ันถาเรานําอารมณที่สงบมาแทนที่อารมณ
โกรธได ความโกรธก็จะเบาบางลง   
 ขั้นตอนการควบคุมอารมณโกรธ มี 2 ขั้นตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1  ตั้งสติและควบคุมอารมณโกรธ วิธทีี่ทําไดงาย ไดแก 
1.1 หายใจเขาออกยาว ๆ มีวิธฝีกดังน้ี 

  1) สูดลมหายใจเขาลึก ๆ ชา ๆ พรอมกับนับ 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 
  2) กลั้นหายใจ 1 วินาที 
  3) คอย ๆหายใจออกยาว ๆ ชา ๆ พรอมกับนับ 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 

1.2 นับเลขเบรคอารมณ โดยนับเลขในใจชา ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
1.3 น่ังตัวตรง หลับตา หายใจเขาทางจมูก หายใจออกทางปากอยางชาๆ 

 ข้ันตอนที่ 2บอกความรูสึก และความตองการดวยทาทีสงบ ไมกาวราว เชน กรณีโกรธ
เพราะถูกเพ่ือนแกลง 

- เราไมสนุกดวยเลย เลิกแกลงเราไดไหม  
- เราไมชอบการเลนแรง ๆ แบบน้ี  เราไมเลนแลวนะ  (แลวเดินออกจากเหตุการณ) 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
สุนัขจิ้งจอกกับอีกา 

 
 สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึง เห็นอีกาคาบชื้นเนื้ออยูบนตนไมมันตองการเนื้อชิ้นนั้น เจาสุนัขจ้ิงจอกที่
ฉลาดแกมโกง จึงกลาวยกยออีกา วา "เจาชางสวยอะไรเชนนี้ จะดูขนก็สวยงามกวาใครๆขายังไมเคย
พบใครขนสวยอยางน้ีมากอนเลย รูปรางก็ระหง สวยสงา นํ้าเสียงหรือก็จะแสนไพเราะจับใจ " อีกาดีใจ
ที่ไดฟงคําพูดยกยอดังน้ันจึงกระโดดไปมาดวยความตื่นเตนบนกิ่งไมและตองการพิสูจนตัวเองวามีเสียง
ไพเราะจริง หรือไมจึงอาปากสงเสียงรองเพลงทันใดนั้นชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่สุนัขจ้ิงจอกซ่ึงตรงเขา
ตะครุบและขย้ํากินทันทีดวยความปลาบปลื้มกับ สมองอันชาญฉลาดของมัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ในโลกนี้มีนอยคนนัก ที่ไมสามารถเอาชนะการประจบยกยอได 
 

 แตนกับรังผ้ึง 
 

 แตนฝูงหน่ึงกับผึ้งฝูงหน่ึงกําลังทะเลาะกันอ้ืออึงวา  ใครเปนเปนเจาของรังผึ้งรังหน่ึงที่อยูบน 
ก่ิงไมใหญตอตัวหน่ึงบินผานมาพอดีจึงถูกเชิญใหเขามาตัดสิน  ตัวตอถามผึ้ง ๆ ก็บอกวามันนาจะเปน
เจาของมากกวา  พอถามแตน ๆ ก็วา  นาจะเปนพวกมันตางหาก  ถกเถียงกันอยูหลายวันก็หาขอยุติ
ไมได  ในที่สุดตัวตอก็ใหหาผูรูเห็นมาเปนพยาน  เริ่มที่ฝูงมด  แลวก็ปลวก  แลวก็ผีเสื้อ  ผึ้งเจาปญญา
ตัวหน่ึงอดรนทนไมไหวจึงพูดขึ้นวา  “เอาอยางน้ีไมดีกวาหรือ กอนที่เราจะถกเถียงกันจนกระทั่งน้ําผึ้ง
เนาเสียไปหมด ใหพวกน้ีทํารังของมันและพวกแตนก็ทํารังของมัน จะไดเห็นเสียที่วาใครกันที่ทํารังได
เหมือนอยางน้ี” 
 พวกแตนบนพึมวาแบบน้ีพวกตนเห็นจะไมไหวแลว  จึงพากันหนีไป  ดังน้ัน  ตัวตอจึงตัดสินวา
ผึ้งควรที่จะเปนเจาของรังผึ้งน้ัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ผลงานยอมชี้คุณคาของคนที่กระทํา 
 

  



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   95 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่  13  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25  กําจัดยุงลาย     เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

1.1 ลูกเสือมีจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสวนรวม 
1.2 ลูกเสือสามารถสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงลายและกําจัดได 
 

2.  เน้ือหา  
 สํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ทรายอะเบท ถุงมือ/ถุงพลาสติก 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชกัธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจแยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      1) ผูกํากับลูกเสือนําลกูเสือสํารวจแหลงแหลงเพาะพันธุยุงลายในบริเวณโรงเรียน และทํา
ใบงานการสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
      2) กองลูกเสือรวมกันกําจัดลูกนํ้ายุงลายและแหลงเพาะพันธุยุงลาย โดยการคว่ํากะลา นํ้า
ขัง การใชทรายอะเบท 
     3) กองลูกเสือวางแผนใหความรูกับเพ่ือน ๆ นอง ๆ และบคุคลอ่ืนเก่ียวกับการปองกันโรค
ไขเลือดออกโดยวิธีการตาง ๆ เชน เสียงตามสาย ติดปายประกาศขาว เดินรณรงคในชุมชน และการ
เฝาระวังตลอดปการศึกษา เพ่ือดําเนินการตอไป 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการทํางาน  ความสามัคคี และจิตอาสา 
 5.2 ตรวจสอบการสะทอนจิตสํานึก และจิตอาสาทํางานเพ่ือสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

ฉันเกลียดยุง 
     ฉันเกลียด  เกลียดยุงสิ้นดี  เผลอหนอยกัดเราทุกท ี

ขาแขงจํ้าแดงแลวส ิ   ดูซิ ดูซิ บินมากันใหญ 
  บินมา  บินมา  บินมา    บินถลา ใกลไกล 
  ไลไป  บินมา  ไลไป  บินมา  แหม!  ชางนารําคาญ 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
งูกับตะไบเหล็ก 

 งูตัวหน่ึงเลื้อยเขาไปในโรงงานของชางเหล็กไดพบกับตะไบเหล็กเขามันคิดวาเปนสิ่งแปลก
ประหลาดมันจึงเริ่มลองเลียตะไบเหล็กน้ัน ยิ่งเลียมากเทาไรเลือดก็ออกมาจากลิ้นของมันมากขึ้น
เทาน้ัน มันเชื่ออยางโงเขลาวามันสามารถทําใหตะไบเหล็กเลือดออกไดและคิดวามันไดเปรียบแลวมันก็
เลียตอไปอีกเร่ือย ๆ จนมันไมสามารถทําตอไดอีกแลว มันจึงกัดตะไบเหล็ก แตตะไบเหล็กกลับแข็งแรง
เกินกวาฟนของมันจะทําอะไรได ไมชามันจึงเลิกลมความตั้งใจและเลื้อยจากไป 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การทํารายผูอ่ืนดวยความโกรธ เปนความบาระหํ่า และเปนผลรายตอผูกระทํา
อยางมาก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่  2 

หนวยที่  13   คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  26    โรงเรียนของฉัน     เวลา 2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือรักและหวงแหนสาธารณสมบัติในโรงเรียน 
 

2.  เน้ือหา  
2.1 ลูกเสือสํารวจโตะเกาอ้ีและฝาผนังในหองเรียนของตนเองที่มีรอยขีดขวน รอยปากกาแลว

วางแผนชวยกันทําความสะอาด 
2.2 การรณรงคประชาสัมพันธใหทุกหองเรียนใชโตะเกาอ้ีดวยความระมัดระวังไมทาํสกปรก

เลอะเทอะเวลาชํารุดหักพังตองแจงครูหรือนักการภารโรงทันท ี
2.3 การทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี พ้ืน และฝาผนังในหองเรียน 

 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แบบฟอรมการบันทึกขอมูลการสํารวจ  อุปกรณการทําความสะอาด 

 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
 
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ใหลูกเสอืแตละหมูสํารวจ โตะ เกาอ้ี พ้ืนและผนังในหองเรียนของตนเองที่มีรอย 

ขีดขวน รอยปากกา เขียนลงแบบฟอรมการบันทึกขอมูลสํารวจ และนํามารายงานในกองลูกเสือ 
   (2) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความรูสึกของลูกเสือในสิ่งที่ไดพบเห็นจากการสํารวจ 

และแนะนําวิธีการทําความสะอาดบางวิธี เชน การทําความสะอาดครบสีเมจิ 
   (3) รวมกันวางแผนทําความสะอาดสิ่งที่สํารวจของแตละหมู และมอบหมายใหลูกเสือ

จัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดมาทําความสะอาดในคาบตอไป 
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ลูกเสือแตละหมูทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี พ้ืนและผนังในหองเรียน ตามที่ได

วางแผนไว 
   (2) ผูกํากับลูกเสือถามความรูสึกของลูกเสือที่ชวยกนัทําใหหองเรียนสะอาดสวยงาม 
   (3) ลูกเสือรวมกันวางแผนรณรงคประชาสัมพันธใหทุกหองเรียนใชโตะ เกาอ้ี พ้ืนและผนัง

ในหองเรียนดวยความระมัดระวังไมทําสกปรกเลอะเทอะและเมื่อพบเห็นของชํารุดหักพังควรแจงครู
หรือนักการภารโรคทันที (เชน การเขียนขอความ เขียนแผนปาย คําขวัญ เชิญชวนใหรักษาความ
สะอาดติดในบริเวณโรงเรียนที่เหมาะสม ถาเวลาไมพอ อาจใหมาติดปายวัดถัดไปได) 

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

 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกต -  กระบวนการทํางานตอนที่รับมอบหมายของหมูลูกเสือสํารอง 

   -  กระบวนการวางแผนของหมูลูกเสือสํารอง 
   -  ผลงานของลูกเสือที่ประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจ 
 5.2 ตรวจสอบ -  ความคิดเห็น  ความรูสึกและเจตคตขิองลูกเสือจากการสนทนาสะทอน 

   ความรูสึกและการทําความสะอาด และการรณรงคประชาสัมพันธ 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบตอสังคม และทักษะการสื่อสาร 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

 
เพลง 

ในหมูลูกเสือ 
ในหมูลูกเสือ      เม่ือเรามารวมอยู 

ตางคนตางรู   กันดีวาหนาที่ทุกอยาง 
ตางชวยกันทาํ   ทําไมเวนวาง 

งานทุกอยาง งานทุกอยาง   จะเสร็จโดยงายหาย 
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เกม 
   ทําไม  อยางไร 

 วิธีเลน ใหหมูลูกเสือคิดตั้งคําถามที่ถามวา  “ทําไม”“อยางไร”“อะไร” 
  เชน กอนอิฐทาํมาจากอะไร? , ถาเมืองไทยมีแตฤดูหนาวจะเปนอยางไร? , ทําไมลอรถ
จึงกลม?  
 กติกา  หมูลูกเสือชวยกันคิดตั้งคําถามแปลก ๆ มาใหมากที่สุดในเวลา 5 นาที 
  หมูใดตั้งคําถามไดมากที่สุด เหมาะสมที่สุด เปนผูชนะ 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

    แมวกับสุนัขจิ้งจอก 
 แมวและสุนัขจ้ิงจอกเปนเพ่ือนกัน  สัตวทั้งคูกําลังเดินทางไกลเพื่อแสวงบุญ เม่ือทั้งคูเกิดความ
เบื่อหนายก็กอดรัดฟดเหวี่ยง ขูคํารามเขาไลกัดลอเลนกัน เม่ือเหนื่อยก็น่ังพักและพูดคุยถึงแผนการใน
อนาคต ตกกลางคืนทั้งคูก็หลับสบาย  เพราะตอนกลางวันเหน็ดเหนื่อยกันมามาก   
 วันหนึ่งสุนัขจ้ิงจอกพูดขึ้นวา  “เธอนะฉลาดนักหรือ  แตฉันคิดวา ฉันฉลาดกวาเธอเพราะฉันมี
ความสามารถมากมายเลย” 
 แมวตอบวา  “ถึงฉันจะเกงอยูเพียงอยางเดียว  แตก็คิดวาความเกงของฉันมีคามากกวา
ความสามารถเล็ก ๆ นอย ๆ ของเธอ  ตั้งพันอยางเสียอีก” 
 ทั้งคูตรงเขาตอสูกันอีกเพ่ือที่จะไดรูวาใครเกงกวาใคร  ยังไมทันไร  สุนัขลาสัตวฝูงหน่ึงก็ 
หอมลอมกันทั้งคูไว  
 “เอาละ คงจะถึงเวลาแลวกระมังที่จะรูวาใครเกงกวาใคร” แมวพูดแลวก็ปนขึ้นตนไม 
“ความสามารถเพียงอยางเดียวของฉันก็คือ ฉันปนตนไมไดคลอง” 
 สุนัขจ้ิงจอกไดแตเดินวนอยูรอบ ๆ  ตนไมน้ัน มันมุดเขาไปในโพรงใตตนไม  แตไมมีโพรงไหน
ที่ปลอดภัยพอ  ฝูงสุนัขลาสัตว บีบวงลอมแคบเขามาทุกที ๆ สุนัขจ้ิงจอกจะปนตนไมอยาง 
แมวบางก็ปนไมได  มันพยายามกระโจนสูง ๆ เพ่ือที่จะบินอยางนกแตก็บินไมได  ในที่สุดมันก็ถูกฝูง
สุนัขลาสัตวรุมกัดตาย 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   อันความรูแมจะรูกระจางเพียงอยางเดียว  แตใหเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล   
     

ชายหัวลานกับแมลงวัน 
 ในวันที่แสนรอนระอุวันหนึ่งในฤดูรอนมีชายหัวลานคนหน่ึงน่ังพักเหนื่อยหลังจากทํางานเสร็จ
ไมนานก็มีแมลงวันตวัหน่ึงบินมาตอมที่หัวลานของเขาและคอยกวนเขาครั้งแลวครัง้เลาชายคนนีเ้ล็งจะ
ตบไปที่ศตัรูตวันอยของเขาแตแลวก็พลาด กลับตีโดนศีรษะของตวัเองแทน แมลงวันยังบินเขามากวน
เขาอีก แตคราวน้ีเขารูทันและกลาววา “เรามีแตจะทํารายตัวเองถามัวจดจอกับศัตรูที่ชั่วราย”  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  อยาเสียเวลากบัเรื่องไรสาระ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่  2 

หนวยที่ 14  ประเมินผล 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 27 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 ลูกเสือประเมินความพรอมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสวน
ที่ไมม่ันใจ 

4.4 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือกําหนดขอตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5.2 สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรูจากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 

ตัดสินผลการเรียนรูผานเกณฑ

ผลการประเมิน

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

ไมผาน

ผาน 
ผาน

 

ผูกํากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่รวมกิจกรรม 

- ซอมเสริม
- พัฒนาซ้ํา 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลกูเสือ 



 

102 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

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  บําเพ็ญประโยชนแกสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกันปญหาสังคมตามชวงวัยของ
ลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังตองเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติและสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกดวย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตอ
ปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่งที่
ตองประเมินดังน้ี 
 1. เวลาในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2. การเรียนรูผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผูเรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรูหรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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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 / 
คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมิน
ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการ
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้นๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย
ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือ
และจบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผลการผานใน
แตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือ
และประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
ของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเปนรายบุคคล 
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” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ
กิจกรรมลูกเสือก็ได) 
 

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

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
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   (3) รูวิธีปองกัน/ และหลีกเลีย่งความเสี่ยงทางเพศ 
  (4) ใชเวลากบัสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชวีติปกตขิอง
ตนเอง 

   (5) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมดานสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกิดผลเสยีตามมา 

  (7) มีคานิยมดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกิดผลเสียหายตามมา 
   (8) มีคานิยมดานความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 

  (9) ไมมีพฤตกิรรมกาวราวและกอเหตุรุนแรง 
 

อางอิงจาก หัวขอในคูมือ Bench Marking 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 2ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
หนวยที่ 15 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28  พิธีประดับดาวดวงที่ 2    เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือไดรวมพิธีประดับดาวดวงที่  2 
 

2.  เน้ือหา  
 พิธีประดับดาวดวงที่  2 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 ดาวลูกเสอืสํารอง 

 3.2 ใบความรู 
 

4.  กิจกรรม   
4.1ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสํารองทุกคนพรอมกันบริเวณที่นัดหมาย เชน สนามโรงเรียน   

หองประชุมหรือบริเวณที่เหมาะสม 

4.2ผูกํากับลูกเสือจัดพิธีประดับดาวดวงที่ 2 
4.3 ผูกํากับกองลูกเสือแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมาย เพ่ือรวมกิจกรรม       

ดาวดวงที่ 3 
  

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการรวมกิจกรรมและจํานวนลูกเสือที่ไดประดับดาวดวงที่  2 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 
 
ใบความรู 

ขอ  288  ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ  วาดวยการปกครองและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง  
(ฉบับ 10 )  พ.ศ. 2522 

 
พิธีประดับดาวดวงที ่ 2 

เม่ือลูกเสือสํารองสอบไดวิชาดาวดวงที่  2  ครบแลว  ใหทําพิธีประดับดาวดวงที่  2  โดยให
ปฏิบัติดังน้ี 

(1) กองลูกเสือสํารองทํารูปวงกลมใหญ 
          (2) ผูกํากับลูกเสือสํารองอยูกลางวงกลม  มีรองผูกํากับลูกเสือยืนอยูนอกวงกลมหลัง  ผูกํากับ
ลูกเสือ 
 (3) หมวกที่ติดดาวดวงที่  2  แลว  อยูที่ผูกํากับลูกเสือ 
 (4) ลูกเสือที่จะไดรับดาวดวงท่ี  2  มายืนอยูหนาผูกํากับลูกเสือในแถววงกลม (แมจะมีหลาย
หมูหลายคนก็ใหมายืนอยูรวมกันหนาผูกํากับลูกเสือ) 
          (5) ผูกํากับลูกเสืออธิบายความหมายของดาวดวงที ่ 2  ใหลูกเสือที่จะได รับทราบ แลวสั่งสอน
 (6) ผูกํากับลกูเสือสั่งใหลูกเสือที่จะไดรับทวนคําปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง  โดยส่ังวา  “เพ่ือเปนที่
แนใจวา  เจายังคงจําคําปฏิญาณของเจาได  ขอใหเจาทวนคําปฏญิาณอีกคร้ังหน่ึง”  แลวลูกเสือที่จะ
ไดรับก็กลาวคําปฏิญาณ  
 (7)  ผูกํากับลกูเสือมอบหมวกใหลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเอง แลวทาํวันทยหัตถผูกํากับ
ลูกเสือ  
 (8)  ผูกํากับลกูเสือแสดงความยินดี  ดวยการสัมผัสมือกับลูกเสือ  
 (9)  ลูกเสือที่ไดรับดาวดวงที่  2 ทํากลับหลังหัน วิ่งเขาที่ของตน  (คือหนาผูกํากับ
ลูกเสือ  ไมใชหมูของตน) 
          (10) กองลูกเสือแสดงความยินดีดวยการทําแกรนดฮาวล ลูกเสือทีไ่ดรับดาวดวงที่ 2 เปน      
ผูรอง “จงทําดี-จงทําดี-จงทําดี” (ถามีหลายคนก็ใหรองพรอมกันทั้งหมด) เสร็จพิธี 



117 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองคประกอบทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิต เปนความสามารถของบุคคล ที่จําเปนตอการปรับตัวในการเผชิญปญหาตาง ๆ  

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

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแกไข
ปญหา

การสราง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สรางสรรค

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ความเห็นใจ
ผูอ่ืน

ความคิดวิเคราะห
วิจารณ

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รูในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องคประกอบทักษะชีวิต 6 คู 3 ดาน

  
แผนภาพที่ 1 องคประกอบของทักษะชวีติ 

 
1. ดานพุทธิพิสัย จัดไวตรงกลางของแผนภาพ เพราะเปนองคประกอบรวมและเปนพ้ืนฐาน

ของทุกองคประกอบ ไดแก 
 - ความคิดวเิคราะหวจิารณ เปนความสามารถที่จะวเิคราะห สังเคราะห ประเมิน 

ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไม

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

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

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

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

 - ความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและมี
สวนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผูอ่ืนและสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเขาคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

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

คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความตองการ ของอีกฝายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

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

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



 

ความแ

ชีวิตประ

เก่ียวกับ
ชวยเหลื
 
ทักษะชี

ทักษะชี ิ
สําหรับเ
ชวยเหลื
เปนราย
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แตกตางระ
 ทักษ
ะจําวัน ดวยทั
 ทักษ
บการปองกัน
อนักเรียนรอ

ชีวิตกับการ
 เม่ือ
วิตจะเปนกล
เด็กกลุมเสี่ย
ลือนักเรียนรอ
บุคคล และมี

 

การจัดกิจกรร

ะหวางทักษ
ษะชีวิตทั่วไ
ทกัษะชีวิต 12
ษะชีวิตเฉพ
นปญหาเฉพ
องรับ 

รพัฒนาเยา
แบงเยาวชน
ลยุทธสําคัญใ
งตองมีการส
องรับ สวนเด็
มระบบสงตอยั

รมลูกเสือสําร

ษะชีวิตทั่วไ
ไป เปนการ
2  องคประกอ
พาะ เปนการ
พาะเร่ืองสําห

าวชน  
นออกเปน 3
ในการสงเสริ
สอนทักษะชีวิ
ด็กที่มีปญหา
ยังวิชาชีพเฉพ

องเสริมสราง

ปและทักษ
สรางภูมิคุม
อบ ใหกับเด็ก
รประยุกตใช
หรับเด็กกลุม

3 กลุม คือเด็
ริมภูมิคุมกัน
วิตเฉพาะใน
แลวใชการดู
พาะที่เก่ียวขอ

ทักษะชีวิต   ช

ษะชีวิตเฉพ
กันทางสังค
กทุกคน  
ชทักษะชีวิต
มเสี่ยง โดย

ด็กปกติ เด็ก
นทางสังคม ใ
นแตละปญหา
แลใกลชิดเพื
อง 

ชั้นประถมศึก

พาะ 
ม สําหรับป

 12 องคปร
มีครูที่ปรึกษ

กลุมเสี่ยง แ
ใหกับเด็กปก
า มีครูที่ปรึก
พ่ือหาทางแกป

ษาปท่ี 2 

ญหาท่ัว ๆ ไ

ะกอบ ที่มีเนื
ษาและระบบ

และเด็กที่มีป
กติ และเด็กท
ษาและระบบ
ปญหาท่ีเหม
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ปญหา 
ทุกคน 
บดูแล
าะสม
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ความแ
 
และทักษ
และเตรีย
 
ของชีวิต
ขี่จักรยา
 
 
ปกติ แล
ใชทักษะ
 
  
  
  
  
 
เสื้อผา ป

คูมือก

 
 

แตกตางระ
ทักษะชีวติ

ษะ ที่จําเป
ยมพรอมสําห
ทักษะการ

ต มักเปนท
น วายน้ํา ผกู
ความเชื่อม
ทักษะชีวติ

ละในสถานกา
ะการดํารงชีวิ
สถานการณ
การจัดการ
ตระหนักรูแ
การชวยเห
การสื่อสาร
กิจวัตรทีท่าํ

ปรุงอาหาร ขี่

การจัดกิจกรร

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

รมลูกเสือสําร

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

องเสริมสราง

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

ทักษะชีวิต   ช

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

ปนหลกั เชน 
นที่เข็มทศิ ฯ

ชั้นประถมศึก

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

องกันอุบัติเหต

 อาบนํ้า แตง
ลฯ  

ษาปท่ี 2 

วย ความรู เจ
งรวดเร็วในปจ

ัน ในเรื่องพ้ื
ผา ปรุงอ

นกิจวัตรประ
วยในการเลอื

ตุ   

งตวั แปรงฟน
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การสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

• สรางความรู (Construction) กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สติปญญา คนพบความรูดวยตนเอง

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมตองสงเสริมปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นและแหลงความรูที่หลากหลาย

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

• มีการประยุกตใช (Application)

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

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  

 การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจ
ตนเอง และเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผดิชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
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8 กลุมสาระ
การเรยีนรู 

กจิกรรมพฒันา
ผู เรยีน

กจิกรรม
แนะแนว

กจิกรรม
นกัเรยีน

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน

ลกูเสอื/ เนตรนาร ี/
 บาํเพ็ญประโยชน /
นศ.วชิาทหาร

กจิกรรม
ชุมนมุ 
ชมรม

การสอนทักษะชวีติ

 
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
สําหรับเยาวชน เพ่ือสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ดวยวิธีการ
ลูกเสือ 

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

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสอืโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1.หนาที่ตอพระเจา /ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2.หนาที่ตอผูอ่ืน ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

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

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอ่ืนและเพื่อนมนุษยทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลวุตัถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกิจกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอ่ืน 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 มี 7 องคประกอบ 
คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดขึ้นดวยกิจกรรมดังตารางตอไปน้ี   

วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปล่ียนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสงัคม

การยอมรับจากเพื่อน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพื่อนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซึ่งกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากขึ้น

สื่อสารและสราง
สัมพันธภาพ ประสบการณ ปฏิสัมพันธในกลุม การทํางานรวมกัน

การเรียนรูและการฝกฝนตัดสินใจและแกไขปญหา

จัดการอารมณ
และความเครียด

 
วัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาต ิ(พระราชบญัญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

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

 1. ใหมีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

 2. ใหซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

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

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

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

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1.กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพ
ปญหาของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดน้ี 

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

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา สื่อการเรียนรู กิจกรรม 
การประเมินผล องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู เร่ืองที่เปนประโยชน) 
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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 
ประยุกตใชโดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตางจากเดิม เชน การทํารายงาน ทําสรุปยอ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมมีเน้ือหา แตเปนความรูสึกและความคิด
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน  ประยุกตโดยการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติที่เกิด เชน การ
กระทําที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย การกระทําที่แสดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เปนตน                        
 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเขาใจขั้นตอนและทําทักษะ
น้ัน ๆ ได ประยุกตโดยการฝกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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