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คํานํา 
 

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

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

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

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

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

 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
กรกฎาคม   2559  
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คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 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 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

 

 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  3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 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 
ลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 



6 คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ชื่อหนวยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

1.ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1  
2.อนามัย 2. การเคลื่อนยายผูปวย 1  

3. การปฐมพยาบาล 1  
4. รูทันปองกันได 1 ทักษะชีวติ 
5. อาหารบั่นทอนสุขภาพ 1 ทักษะชีวติ 

3.ความสามารถในเชิง
ทักษะ 

6. ความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ํา 4 ทักษะชีวติ 
7. สมรรถนะทางกาย 2  

4.การสํารวจ 8. วันเวลานาที 1  
9. การเดินทางสํารวจ 1  
10. รักษสาธารณสถานในทองถิ่น 2  

5.การคนหาธรรมชาต ิ 11. สํารวจธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดลอม 

2 ทักษะชีวติ 

6.ความปลอดภัย 12. รูเทาทันสือ่โฆษณา 1 ทักษะชีวติ 
13. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวติ 
14. ตานภัยหางไกลยาเสพติด 1 ทักษะชีวติ 
15. ความปลอดภัย 2  

7.บริการ 16. การบริการ 1  
8.ธงและประเทศตางๆ 17. ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศ  

     อ่ืนๆ 
1  

9.การฝมือ 18. สิ่งประดิษฐ 1  
10.กิจกรรมกลางแจง 19. ทิศทั้ง 8  1  

20. การใชเขม็ทิศ 1  
 
 
 
 
 
 



คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 7 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

 
ชื่อหนวยกิจกรรม 

ตามหลักสูตรขอบังคับ 
คณะลูกเสือแหงชาต ิ

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

11. การบันเทิง 21. การบันเทงิ 1  
12. การผูกเงื่อน 22. ทักษะเง่ือนเชือก 2  
13. คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสํารอง 

23. ลูกเสือสํารองทําดีที่สุด 1  
24. พ่ึงตนเอง : ซอมแซมเส้ือผาดวยมือ 1  
25. ใชไฟฟาอยางประหยัด 1 ทักษะชีวติ 
26. การส่ือสารทางบวก 1 ทักษะชีวติ 
27. ไมลอเลียนกันไดไหม 1 ทักษะชีวติ 
28. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
     สามัญและกิจการลูกเสือโลก 

2  

29. การรวมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญ 1  
14. ประเมินผล 30. การประเมินผล 1  
15. พิธีการ 31. พิธีประดับดาวดวงที่ 3 และ  

     เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพันธ  
1  

รวม  15  หนวยกิจกรรม รวม  31 แผนการจัดกิจกรรม 40  
 

  



8 คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่ 1 ปฐมนิเทศ      
แผนการจัดกิจกรรมที่  1 การปฐมนิเทศ       เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ลูกเสือสามารถจัดหมู เลือกนายหมูและรองนายหมู 
 1.2 ลูกเสือสามารถรวมหมูเปนกองลูกเสือ 
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 การจัดหมูลูกเสือสํารอง การเลือกนายหมู และรองนายหมู 
 2.2 การจัดกองลูกเสือสํารอง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู 

 

4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบกันในหอง
ประชุม ในสนามหรือบริเวณที่เหมาะสม 
 4.2 ผูกํากับลกูเสือนํารองเพลง 
 4.3 ผูกํากับลกูเสือแบงหมูลูกเสือหมูละ  4 -6คน 
 4.4 ใหลูกเสือเลือกนายหมูและรองนายหมู 
 4.5 ผูกํากับลกูเสือทบทวนการแตงเคร่ืองแบบที่ถูกตอง 

4.6 ผูกํากับลกูเสือทบทวนการเปดประชมุกองและปดประชุมกอง ดังน้ี 
 - พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจเครื่องแบบ แยก) 
 - พิธีปดประชมุกอง  (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล  ชักธง  เลิก) 

 4.7 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสรุป และนดัหมาย 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตความพรอมในการแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ 
 
 
 
 

 



คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 9 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 

 
เพลง 

      สุขใจ 

   สุขใจที่ไดมาพบหนา  บรรดาลูกเสือไทย 
  สวัสดี สวัสดี มีชัย   สดชื่นแจมใส สวัสดี สวัสดี 
 
 
ใบความรู 

การจัดกองและการแบงหมูลูกเสือสํารอง 

 กองลูกเสือสํารอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8 - 36 คน (ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 3) โดยแบง
ลูกเสือออกเปนหมู ๆ ละ 4 - 6 คน รวมหานายหมู และรองนายหมู ลูกเสือ 1 กอง ตองมีลูกเสืออยาง
นอย 2 หมู ไมเกิน 6 หมู 
 
 
 



10 คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  2  อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2  การเคลื่อนยายผูปวย     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือสามารถขอความชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยโดยใชเกาอ้ี 
2.  เน้ือหา 
 ในการชวยเหลือผูปวยอุบตัเิหตุที่มีนํ้าหนักมาก ลูกเสือควรมีความสามารถในการขอความ
ชวยเหลือ และการเคลื่อนยายผูปวยดวยเกาอ้ี 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณการเคลื่อนยายผูปวย 
 3.3 ใบความรู เรื่อง การขอความชวยเหลอืเม่ือเกิดอุบัติเหต ุ
 3.4 เร่ืองที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชกัธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ผูกํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสือ 1 – 2 คน เลาประสบการณในการพบผูปวย        
ที่ประสบอุบัตเิหตุ ลูกเสือไดเคยชวยเหลอือยางไรบาง       
    2) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามใหหมูลูกเสือชวยกันคิด “ถาลูกเสือไปพบผูปวยประสบ
อุบัติเหตุ ทีต่วัใหญกวาลูกเสือมาก ลูกเสือจะมีวิธีชวยเหลือเขาอยางไร”  
    3) ผูกํากับลูกเสือสุมถาม 1 – 2 หมู แลวใหหมูที่เหลือเพ่ิมเติม และสรุป  
    4) ผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเตมิถึงวิธีการขอความชวยเหลอืเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  
    5) ผูกํากับลูกเสืออธิบายและสาธติการเคลื่อนยายผูปวยดวยเกาอ้ี  
    6) หมูลูกเสอืทดลองเคลื่อนยายผูปวยดวยเกาอ้ีจนม่ันใจวาทําได 
    7) หมูลูกเสอืเลนเกมการเคลื่อนยายผูปวยโดยใชเกาอ้ี 
        (1) หมูลูกเสือเขาแถวตอนลึก ใหสมาชิกที่แข็งแรงที่สุด 4 คน ยืนในแนวหางจากแถว  
5 เมตร มีเกาอ้ี 1 ตัว  
        (2) เม่ือผูกํากับลูกเสอืใหสัญญาณเริ่มเลนใหสมาชิก 4 คนยกเกาอ้ีมารับสมาชิกที่เขา
แถวและยกกลับไปที่เสนจนครบทุกคน หมูไหนเสร็จกอนถือวาชนะ 

   8) ผูกํากับลูกเสือสรุปวิธกีารขอความชวยเหลือและการเคลื่อนยายผูปวยดวยเกาอ้ี 
4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล  
สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรม และตรวจสอบการปฏิบัตขิองลูกเสือ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 
เพลง 

  ลูกเสือบริการ 

ลูกเสือเราอยูไหน  สบายดีหรือบอกมา โอสบายอุรา  เรานั้นหนาพรอมบริการ 
 
 

หามเลือด 

  บาดแผลมีชัด  กดและมัดทันใด 
  เลือดไมหยุดไหล  ก็อยาไดปลอยปละ 
  ตองขันชะเนาะใหหยุด (ซํ้า) รุดเอาความเย็นประคบไวนะ 
  เลือดออกในอวัยวะ  จําไวนะอยาไดกินอะไรเลย 

 กระดูกหักไซร   อยาเคลื่อนไหวไปแฮ 
  หามเลือดทําแผล  สะอาดแนเปนดี 
  จงเอาไมดามกระดาษหอ (ซํ้า) นําสงโรงพยาบาลอยาไดรอรี 
  เลือดกําเดาไหลน่ังแหงนหนาซี กดใตคางนํ้าแข็งวางหนาผากเอย 

 
เกม 

      เดินลูกไก 
วิธีเลน 

1.  ใหลูกเสือแตละหมูเขาแถวตอนลึก จัดใหทุกหมูมีจํานวนสมาชิกเทา ๆกัน 
2.ใหทุกคนนั่งลง ใชมือขวาจับขอเทาขวา มือซายจับขอเทาซาย 

 3.  เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มเลน  ใหแตละหมูเดินแถวตามกันไปออมที่หมาย ไมใหมือหลุดและ
ไมใหลุกขึ้น แลวกลับมาเขาที่เดิม 

4.  หมูใดทําเสร็จกอนและทําไดถูกตอง เปนหมูชนะ ใหหมูอ่ืนกลาวชมเชย 
 
 
 

 



12 คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ใบความรู 
การขอความชวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

  เม่ือลูกเสือสํารอง- เนตรนารีสํารองพบผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ  หรืออันตราย  ตองรีบใหการ
ชวยเหลือปฐมพยาบาล   แตถาผูปวยมีอาการเกินความสามารถของตนตองขอความชวยเหลือจาก
ผูใหญ  หรือใหใครไปตามผูใหญมาใหเร็วที่สุด  และจําไวเสมอวา  ตองทําเชนนี้เสมอ  แมจะไดเรียนรู
วิธีปฐมพยาบาลเปนอยางดี  และไดเคยชวยเหลือผูอ่ืนมาบางแลวก็ตาม  การขอความชวยเหลือจาก
ผูใหญใหปฏิบัติตามแนวทาง  ดังน้ี 
  1.  ตองแจงใหทราบวาเกิดเหตุอะไรขึ้น  ผูปวยไดรับอุบัติเหตุหรืออันตรายอะไร 
  2.  เหตุเกิดขึ้นที่ไหน 
  3.  ผูปวยมีอาการอยางไร 
  4.  แจงใหผูใหญทราบทันทีดวยวา  จะตองเตรียมอุปกรณใดบางที่จําเปน 
  5.  การพูดขอความชวยเหลือตองพูดสั้นๆ  ใหชัดเจน  เขาใจงาย  เพ่ือที่จะใหผูใหความ
ชวยเหลือมาไดทันเวลา 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ลุงมีชวยชีวติ 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 ระหวางเดินทางกลับบานปองเห็นผูคนกําลังรุมลอมในรานขายอาหารแหงหน่ึง และมีทาทาง
ตื่นตระหนก ปองจึงเดินเขาไปเห็นชายคนหน่ีงน่ังฟุบหนาอยูที่พ้ืน ทราบจากลุงดีเจาของรานวาเขา
เปนลมฉับพลัน ลุงดีพยายามจะนําชายคนนั้นไปสงคลินิกแพทยที่อยูใกลๆ แตเขาไมสามารถยืนได
เลย คนที่ยืนดูอยูคนหนึ่งแนะนําวา ใหพยุงผูปวยนั่งเกาอ้ีที่มีอยูในรานอาหารแลวชวยกันหาม เพ่ือนํา
ผูปวยนั่งรถยนตหนารานไปได ขณะเดียวกันใหคลายเส้ือผา เข็มขัด และรองเทาออกเพ่ือจะไดไมอึด
อัด รวมทั้งขอรองใหคนที่ยืนดูอยูออกหางจากผูปวยอากกาศจะไดถายเทดีขี้น 
 ในที่สุดลุงมีและเพ่ือนก็สามารถนําผูปวยสงถึงคลินิกแพทยไดอยางปลอดภัย ผูปวยมีอาการดี
ขึ้น เขาขอบคุณลุงมีและคนอ่ืนๆ ที่ชวยใหเขาปลอดภัย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ผูปวยจะปลอดภัย ถาเรารูจักวิธีชวยเหลือเบื้องตน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยที่  2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3  การปฐมพยาบาล                           เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลผูทีถู่กแมลงกัดตอยไฟไหมและน้ํารอนลวก 

1.2 ลูกเสือสามารถจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณปจจุบันพยาบาล 

2.  เน้ือหา 
 2.1 การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงกัดตอยไฟ ไหมและน้ํารอนลวก 

2.2 การจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณปจจุบันพยาบาลสําหรับตนเองเพือ่นําติดตัวไปเม่ือมีการ
เดินทางออกไปนอกสถานที ่
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณปจจุบันพยาบาล 
3.3 ใบความรู เรื่อง การปฐมพยาบาล 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ใหลูกเสือเลาประสบการณเคยพบเห็นผูถูกแมลงกัดตอย ไฟไหม และน้ํารอนลวก และ

วิธีปฐมพยาบาล  
    2) ผูกํากับลูกเสืออธิบายและสาธติวิธีการปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกัดตอย ไฟไหมและ 

นํ้ารอนลวก 
     3) ใหลูกเสือฝกการปฐมพยาบาลและผูกํากับลูกเสอืใหขอเสนอแนะ 
     4) ผูกํากับลูกเสือ และลกูเสือสรุปการนําไปใชประโยชน เพ่ือการชวยเหลือผูอ่ืนตอไป 
     5) ใหลูกเสือจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ ปจจุบันพยาบาล (บูรณาการกับวิชาการงาน
อาชีพ) 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 ประเมินจากการปฏิบัตจิริง  การแกไขปญหาเฉพาะหนาเม่ือถูกแมลงกัดตอยไฟไหมและ
นํ้ารอนลวก 
 5.2 ตรวจสอบผลงานการจดัทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ ปจจุบันพยาบาล 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
เพลง 

    มารชปฐมพยาบาล 

 นักปฐมพยาบาล งานของเราชั้นตน 
  คือคิดจะชวยคน   ที่ปวย  กะทันหัน 
  หากใจหยุดเตน   ก็นวดเฟน  และผายปอดพลัน 
  เลือดออกมากน้ัน  เร็วไว  หามไวกอน 
  จับนอนตะแคง   เคร่ืองแตงกาย  น้ันชวยคลายผอน 
  ซบ  เซา  เฝานอน  หามใหยา  หามอาหาร 
  ใหความอุนพอ   และรีบตามหมอจัดการ 
  เราตองชวยพยาบาล  กอนนําสงหมอ 
 
ใบความรู  
     การปฐมพยาบาล 
การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงกัดตอย 

แมลงบางชนิดเม่ือกัดหรือตอย  จะเกิดอาการเจ็บปวดเพราะสารพิษจากแมลงเขาไปใน
รางกาย  แมลงมีพิษ  ไดแก  ตะขาบ   แมลงปอง   แมงมุม   ผึ้ง   ตอ   และแตน   เปนตน   เม่ือถูก
แมลงมีพิษบางชนิดกัดหรือตอยจะมีอาการคัน  บวม  บริเวณแผลมีสีแดง  ปวด  หรือเปนผื่นแดง  
แลวแตชนิดของแมลงที่กัดหรือตอย  ใหปฐมพยาบาลดังน้ี 
 1.  แมลงบางชนิดมีเหล็กในที่ปลายหาง  เชน  ผึ้ง   ตอ   แตน  แมงปอง   เม่ือตอยแลวจะ
ปลอยเหล็กในไว   ตองรีบถอนเหล็กในออกดวยการใชมือกดปากแผลใหเหล็กในโผลขึ้นมาแลว     
ใชแหนบดึงออกมา  หรือใชลูกกุญแจที่มีรูกดทับแผล  ใหรูลูกกุญแจอยูตรงกลางเหล็กใน แลวใช
แหนบคอยๆ คีบดึงออกมา 
 2.  แมลงบางชนิดจะปลอยน้ําพิษไวดวยใหบีบบริเวณรอบรอยกัดตอย  เพ่ือใหนํ้าพิษซึม
ออกมา 
 3.  ลางบริเวณที่ถูกตอยดวยสบูหลายๆ คร้ัง  หรือใชแอมโมเนีย  ยาหมอง  ยาแดง  ดีเกลือ   
ทิงเจอรไอโอดีน  ทาบริเวณที่ถูกตอย 
 4.  เม่ือมีอาการเจ็บปวดใหใชนํ้าแข็งประคบบริเวณทีถ่กูตอย 
 5.  ถายังไมหายปวดหรือปวดมากใหกินยาแกปวด 
 6.  หากปวดหรือบวมมากใหนําสงโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเพ่ือใหแพทยรักษาการ 
ปฐมพยาบาลบาดแผลที่เกิดจาก ไฟไหม  นํ้ารอนลวก 
            บาดแผลลวก  คือ แผลที่เกิดจากความรอน  เชน 
                  - ความรอนจากเปลวไฟหรือไฟไหม 
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                  - ความรอนจากไอน้ําเดือดหรือของเหลวรอน 
                  - ความรอนจากสารเคมี 
                  - ความรอนจากกระแสไฟฟาดูดหรือฟาผา 
                  - ความรอนจากรังสี ตาง ๆ 
            อาการ ไดแกปวดแสบปวดรอน  ผิวหนังแดงพองหรืออาจเปนรอยไหมเกรียมในกรณีที่ถูก
รังสีมาก ๆ  และควรระวังผูปวยทีถู่กไฟฟาดูดซ่ึงอาจเกิดสภาวะหยุดหายใจไดตองรีบผายปอดทนัที
จนกวาผูปวยจะหายใจเองได 

การปฐมพยาบาลผูปวยแผลลวกควรปฏิบัต ิ ดังน้ี 
                  - ถอดหรือตัดเสื้อผาบริเวณที่ถูกไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก 
                  - แตถาบางสวนติดแนนกับผิวหนังไมควรดึงออก  
                  - ควรใชนํ้าเย็นราดบริเวณผิวหนังที่ถกูความรอนเพื่อลดความรอนที่จะไปทําลาย
ผิวหนัง  
                   - ถาปวดแสบปวดรอนใหใชผาชุบนํ้าเยน็หรือนํ้าแข็งวางประคบตรงบริเวณแผลหรือ  
                   - ปดดวยผากอสเพ่ือปองกันมิใหถูกอากาศภายนอก 
                   - ใชนํ้ามันมะพราว นํ้ามันมะกอก หรือ ขี้ผึ้ง วาสลินทาบนผากอสปดบริเวณแผล  
                   - ถาถูกสารเคมีตองรีบลางสารเคมีน้ันออกจากผิวหนังดวยน้ําสะอาดโดยเร็วที่สุด 
                   - ถากระหายนํ้าใหด่ืมนํ้าเล็กนอย และไมควรใหนํ้าเยน็จัด 
                   - ถามีอาการมากตองรีบนําสงแพทยโดยเร็ว 

การจัดทําถุงใสอุปกรณปจจุบันพยาบาล 

อุปกรณ ไดแกเข็ม,  ดาย,  ผา  2  ผืน, กรรไกร,  เชือก 

วิธีทํา 
1. ตัดผาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  2  ผืน  ขนาด  30x20  ซม.  นํามาวางประกบกัน  แลวเยบ็ริมให
ติดกัน  3  ดาน  เวนขอบดานบนมุมซายไว  4  ซม. 
2.  พับผาดานบนลงมา 1 ซม. 
3.  พับทบลงมาอีก 3 ซม. 
4.  เย็บตามรอยประ          
5.  พลิกกลบัถุงผาเอาดานในออกมา 
6.  สอดเชือกแลวผูกใหแนน 
  



16 คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 

 พระราชาของหอยทาก  

 วันหนึ่งหานปาบังเอิญไปเหยียบเจาหอยทากที่กําลังคืบคลานไปอยางชาๆ “เจาหานเอยไฉน
ถึงดูถูกขาเชนนี้ ถือดีอยางไรถึงไดกลามาเหยียบขาเลนเปนสนุกสนาน”เจาหอยทากเอะอะโวยวาย 
ฝายหานปาจึงรีบขอโทษขอโพยเปนการใหญ แตเจาหอยทากก็ยังวางทายโสโอหังไมกลัวหานปาเลย
แมสักนอยนิด  “หานปาเอยเจาคงคิดใชไหมวาทําไมขาจึงไมกลัวเจาซ่ึงเปนสัตวใหญกวาขานะไมกลัว
หรอกเพราะขามีพระราชาผูยิ่งใหญคอยคุมครองดูแลอยู ขาไมใชหอยทากกระจอกๆนะ” 
 หานปาไดฟงเชนนั้นก็สงสัยเปนยิ่งนักจึงเอยถามวา  “หอยทากจะ พระราชาของเจานะเปน
ใครกันหรือแสดงวาคงจะมีความสามารถมากจึงเปนผูยิ่งใหญที่พวกเจาเคารพนับถือไดอยางอบอุนใจ
เชนนี้”           เจ าหอย
ทากยิ่งทําทาอวดเบง พลางเอยขึ้นวา “ออแนนอนสิ เจาอยากจะพบกับพระราชาผูยิ่งใหญของเขาไหม
ละ ขาจะพาไปดูใหเปนบุญตา”วาแลวเจาหอยทากก็คอยๆคืบคลานทีละนิดๆ นําพาเจาหานปาไป
จนถึงอาณาจักรหอยทากของมัน แลว ณ ที่น่ันเจาหานปาก็ไดพบกับพระราชาของเหลาหอยทากยืน
สงบอยูบนโขดหินกอนใหญ ซ่ึงพบวาที่พ้ืนดินนั้นเต็มไปดวยหอยทากปานับหม่ืนนับพันเต็มไปหมด 
“ออน่ันนะหรือพระราชาผูยิ่งใหญของพวกเจา”เจาหานปากระซิบถามเจาหอยทากท่ีถูกตนเหยียบ  
“ไหนลองบอกขาเอาบุญสักหนอยซิวา ไฉนพวกหอยทากอยางเจาจึงยกยองผูยิ่งใหญทานน้ีใหเปน
พระราชาของพวกเจา" หอยทากไดฟงเชนนั้นก็รีบตอบทันทีวา “ก็เพราะวาพระราชาของขาน้ีมีสิ่ง
หน่ึงซ่ึงเหนือกวาพวกหอยทากอยางขา อันเปนความสามารถพิเศษซ่ึงพวกขาไมสามารถทําไดและสิ่ง
ที่พวกขายกยองทานน่ันก็คือพระราชาของขาน้ันทานมีฝเทาที่รวดเร็วกวาพวกขาหลายเทาเลย
ทีเดียวละ”  หานปาไดรับฟงเชนนั้นก็พยักหนาหงึกๆ แลวก็รีบออกมาจากอาณาจักรของหอยทากใน
ทันทีทันใด  หอยทากเห็นเชนนั้นก็ภาคภูมิใจนักวาหานปาเกรงกลัวพระราชาผูยิ่งใหญของตน แตที่
แทแลวหานปารีบกลับมาที่หนองน้ําพลางนั่งหัวเราะอยางชอบอกชอบใจกอนที่จะเลาใหเพ่ือนๆหาน
ของตนฟงวา  “เจารูไหมวาพระราชาของหอยทากนั้นที่แทก็คือเตาน่ันเอง  พิโธเอยเจาเตาสัตวที่
ใครๆก็วาเดินชาอืดอาดยืดยาดที่สุดน้ันที่แทแลวมันก็ยังสามารถไปเปนประราชาผูยิ่งใหญของพวก
หอยทากได  เพียงเพราะพวกหอยทากนั้นเดินชายิ่งกวาเตาน่ันเอง”วาแลวพวกหานปาก็พากัน
หัวเราะอยางสนุกสนานอยูเปนนาน  

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนที่มีดีนอยนั้นก็ยังสามารถเปนใหญได ในทามกลางคนที่มีดีนอยยิ่งกวาตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4  รูทันปองกันได      เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ลูกเสือตระหนักและมีความรูเก่ียวกับโรคและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นไดบอยๆ  

1.2 ลูกเสือบอกวิธีปองกันและปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง 
2.  เน้ือหา 
 โรคและการบาดเจ็บเปนเรื่องใกลตัว  ซ่ึงบางคร้ังเราไมรูวาการกระทําบางอยางอาจทําใหเกิด
การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บได  เชน เลนกับแมว แมวขวนหนา  ไอจามรดกันขณะเปนหวัด 2009  เลน
กับเพ่ือนที่เปนตาแดง  ใชมือเปยกกดสวิทซไฟ  ใชมีดปลายแหลมปอกผลไม  ปนตนไมแลวก่ิงไมหัก 
เปนตน  จึงควรเรียนรูวิธีปองกันและปฏิบัติตัวอยางถูกตอง 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1เกม 
3.2 บัตรคํา  “สถานการณสุขภาพ”  1  ชุด  มีบัตรคํา  12 ใบ 

 3.3 อุปกรณปองกัน เชน หนากากอนามัย 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.กิจกรรม 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ผูกํากับลูกเสืออานบัตรคํา “สถานการณสุขภาพ” ทีละใบ ใหลูกเสือโหวตวาเปนเรื่องที่

ลูกเสือสามารถปองกันได หรือปองกันไมได แลวแยกออกเปน 2 ประเภท (ปองกันได หรือปองกัน
ไมได) 
     2) ผูกํากับลูกเสือนําบัตรคําในกลุมที่ปองกันไดมาอานทีละใบ ใหแตละหมูชวยกันคิดวา 
จะมีวิธีปองกันไดอยางไร  
    3) ผูกํากับลูกเสืออธิบายเพ่ิมเติม และสรุปวิธปีองกันตัวเองใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ
และการบาดเจ็บตางๆ 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
5.1สอบถามเจตคติ  ความคิดความเชื่อของลูกเสือเก่ียวกับโรคระบาดและการบาดเจ็บ    

เปนสถานการณใกลตวัเกิดขึ้นทุกเม่ือแตปองกันได 
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5.2สังเกตการคิด  ความรูเก่ียวกับการปองกันและการบาดเจ็บจากการปฏิบัติกิจกรรม  บัตร
คําสุขภาพในหมูของตน 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

 คือ การคิดวิเคราะหและเกดิความตระหนักรูถึงความสําคัญของการปองกันโรคและอุบัตเิหต
ที่อาจเกิดขึ้นได 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

เกม 

  มังกรกินหาง 
วิธีเลน 
 1. แบงลูกเสือออกเปน 3 – 4 แถว เทา ๆ กัน จับเอวตอกัน คนที่ยืนหัวแถวเปนปากมังกร 
 2. คนที่เปนปากมังกรตองพยายามไลจับคนทายแถวของมังกรตัวอ่ืน ๆ โดยที่แถวของ
ตนเองตองไมขาดจากกัน 
 3. ถาแถวใดถกูปากมังกรจับไดตองมาตอแถวของปากมังกรที่เปนผูจับ 
 4.  ในที่สุดจะเปนมังกรตัวเดียวหางยาว หัวมังกรตองไลจับหางของตัวเองใหได เกมจึงจะจบ 
 
บัตรคําสถานการณสุขภาพ 
 

 

นํ้าทวมบาน 

 

เลนกับแมว  แมวขวนหนา 

 

ว่ิงลงบันได  แลวพลัดตก 
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แผนดินไหวในจังหวัด 

 
 

ใชมือเปยก ๆ กดสวิทซไฟฟา 

 

เจอคนเปนหวัด ไอ จาม 

 

ถูกรถชนขณะวิ่งขามถนน 

 

นํ้ารอนลวกมือ 

 

ปอกผลไมมีดบาดมือ 

 

เพื่อนในหองเรียนเปนตาแดง 
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ทองเสยีจากการทานอาหาร 
ที่แมลงวันตอม 

 
 

เลนกลางฝนโดนฟาผา 
 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

อาหารกองขยะเปนเหต ุ
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 ไทเกอร สุนัขแสนซน ชอบวิ่งออกนอกรั้วบานเม่ือนองแอรเปดประตูร้ัว เม่ือออกไปนอกบาน
ไทเกอรมักจะไปคุยเขี่ยถังขยะที่คนระแวกน้ันนํามาทิ้ง และคาบเศษขยะมากัดเลน วันหน่ึงไทเกอร
กําลังคุยเขี่ยขยะ เห็นกลองอาหารที่มีคนนํามาทิ้งไทเกอรจึงคาบมากินจนหมด 
 คร้ันถึงกลางคืนไทเกอรรองครวญครางทั้งคืนมีอาการทองรวง อาเจียร ตัวรอน ทุรนทุราย 
ทําใหนองแอรและคุณพอตองนําไปโรงพยาบาลสัตวใกลบาน คุณหมอตรวจอาการพบวาอาหารเปน
พิษ จึงฉีดยาและใหนํ้าเกลือ คืนน้ันไทเกอรตองนอนที่โรงพยาบาล 
 นองแอรกับคุณพอสรุปเหตุการณไดวา ไทเกอรไปกินอาหารจากกองขยะที่เนาเสียสวนไท
เกอรก็ไมไปคุยขึ้นถังขยะอีกเลย จึงทําใหทองเสีย ดังน้ัน ตอจากน้ีไปตองระวังอยาใหไทเกอรออกไป
นอกร้ัวบานเปนอันขาด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เราตองระมัดระวังในการรับประทานอาหาร มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการเจ็บปวยได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยที่  2    อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  5  อาหารบั่นทอนสุขภาพ                 เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือรูจักหลกีเลี่ยงอาหารที่ใหโทษแกรางกาย 

2.  เน้ือหา 
 อาหารที่ใหโทษแกรางกาย 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1แผนภูมิเพลง 

 3.2 ภาพอาหารหรือขนมชนิดตาง ๆ ทั้งที่มีประโยชน และมีโทษ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

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

 4.3กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ใหลูกเสือดูภาพอาหารชนิดตาง ๆ หมูละ 2ประเภท เชน ผลไมดอง ขนมหวาน นม ผัก
สด ผลไม นํ้าอัดลม  ขนมกรุบกรอบ  บะหม่ีสําเร็จรูป อาหารมีแมลงวันตอม  อาหารทอดจากนํ้ามัน
ทอดซํ้าฯลฯ ใหแตละหมูชวยกันคิดวา  ภาพอาหารที่หมูไดรับมีผลดีและผลเสียตอรางกายอยางไร 
และสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ  
    2) แตละหมูนําเสนอ โดยผูกํากับลูกเสือชวยเพิ่มเติม และสรุป   
  - ผลไมดอง:  ทําใหทองเสียและมีอาการปวดทอง  

- ขนมหวาน: ทําใหฟนผุและเม่ือรับประทานติดตอกันนาน ๆ จะทําใหเปน
โรคเบาหวาน 
 - บะหมี่สําเร็จรูป: มีรสเค็มสงผลกระทบการทํางานของไต อาจทาํใหเปนโรคไตได 
 - ขนมกรุบกรอบ :  มีรสเค็มสงผลกระทบการทํางานของไตอาจทําใหเปนโรคไตได 
 - นํ้าอัดลม/เคร่ืองด่ืมที่มีรสหวาน :  นํ้าอัดลมมีกรดมากกัดกระเพาะอาหาร สงผลให
เปนโรคกระเพาะอาหารได ทั้งน้ําอัดลมและ เคร่ืองด่ืมมีรสหวาน มีนํ้าตาลผสมอยูในปริมาณ
มากจึงทําใหเกิดโรคอวน และฟนผุได 
 - อาหารแมลงวันตอม:  อาจทําใหเกิดการติดเชื้อโรค ทองรวงอยางรุนแรง รางกาย
เสียนํ้ามาก ทําใหออนเพลียและหมดสติได 
 - อาหารทอดจากนํ้ามันทอดซํ้า : เปนบอเกิดของโรคมะเร็งตับ 
 - ผักสด ผลไม ชวยใหรางกายแข็งแรง ทองไมผูก 
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   3) ใหลูกเสอืเลนเกมสงของ  
(1)ลูกเสือน่ังลอมวง แลวขบัรองเพลง “นม” พรอมกับปรบมือใหจังหวะไปดวย 
(2) ผูกํากับลกูเสือนําภาพอาหารชนิดตางๆ สงใหลูกเสือที่น่ังในวงกลมดูแลวสงตอ

เพ่ือนๆ ภายในวงกลม  
(3) เม่ือผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณหยุดรองเพลง ภาพอาหารอยูในมือใครคนนั้นตอง

ออกมาทํากริยาทาทางอาการปวยหรือผลจากการรบัประทานอาหารประเภทนั้น 
(4)หมุนเวียนไปจนไดเวลาที่เหมาะสมจึงหยุดกิจกรรม 

   4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุขอคิดที่ไดและการนําไปใช 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
สังเกตความสนใจใฝรูในการรวมกิจกรรม การแสดงออก และการใหความคิดเห็นในหมูและ

กองลูกเสือ 
6. องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ การคิดวิเคราะห และตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

 
เพลง 

ลูกเสือธีรราช 

  เหลาลูกเสือของธีรราช   ทนงองอาจสืบชาตเิชื้อพงศพันธ 
 สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน   พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอด 
  มีจรรยารักษาชื่อสรางเกียรติระบือ   เลื่องลือตอไปชานาน 
 ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน      พวกเราลวนชืน่บานเพราะกจิการลูกเสือ 

   
         นม 
(ทํานองทุยใจดํา) 

    นมคืออะไร   รูไหมเธอจา      
     นมคือยาบํารุงกําลงั     แมใครไดด่ืม 
     คงสมใจจัง              นมมีพลังคือนมจากเตา 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

    เร่ือง กลวย 

 “กลวย” เปนผลไมที่หางาย ไมแพง กินแลวเกิดประโยชนแสนคุม รสชาติยังอรอยดีอีกดวย 
 “กลวยหอม” เปนกลวยอีกชนิดหน่ึงที่มีประโยชนมากมาย ชวยบรรเทาอาการจุกเสียดแนน
ทอง เพราะมีสารลดกรดตามธรรมชาติ ชวยเคลือบเย่ือบุผิวที่บุอยูภายในกระเพาะอาหาร ลดการเปน
แผลในกระเพาะได เสนใยในกลวยหอมยังชวยใหการยอยอาหารของลําไสเล็กดีขึ้นและขับถายไดงาย
ลดอาการทองผูกอีกดวย 
 นอกจากน้ีการกินกลวยหอมในระหวางม้ืออาหารยังชวยปรับระดับนํ้าตาลในเลือด  สามารถ
ชวยลดความเครียดและความออนลาเพราะกลวยหอมมีวิตามินบีอยูมาก  การกินกลวยหอมในวันที่
อากาศรอน ๆ ก็จะชวยใหอุณหภูมิในรางกายลงไดดวย 

 เปลือกกลวยหอมยังมีประโยชนชวยลดอาการคันหรือบวมไดดวยโดยใชเปลือกดานในถูทา
บริเวณที่ถูกยุงหรือแมลงกัด   

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ควรศึกษาเรื่องงายๆ ใกลตัวไวใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  3 ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  6   ความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางนํ้า   เวลา  4  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
ลูกเสือสามารถบอกสถานที่และการกระทําที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยอันตรายทางน้ํา ใน

โรงเรียนและบริเวณใกลเคียง และมีวิธีระวังปองกันภัยอันตรายทางน้ํา 
2. เน้ือหา   

วิเคราะหและสํารวจสถานที่และการกระทําที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยอันตรายทางน้ําใน
โรงเรียนและบริเวณใกลเคยีง และการปองกัน  
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู เรื่อง การปองกันอุบัติภัยทางน้ํา 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม   

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม  

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (1) ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือออกสํารวจสถานที่ตาง ๆ ที่เปนจุดเสีย่งตอภัยอันตรายทางน้ํา

ในโรงเรียน และบริเวณใกลเคียง ลูกเสือรวมกันจดบันทกึ  
    (2) ผูกํากับลูกเสือนําสิ่งที่สํารวจพบมาอภิปรายหาขอสรุปวาจะดําเนินการปองกัน/แกไข
อยางไร ทีละเรื่อง เชน การรณรงค ติดประกาศเตือนใหระมัดระวัง การปกไมขึงเชือกลอมรอบบริเวณ
แหลงน้ําเสี่ยงที่เด็กอาจตกลงไปได การฝกลอยตัวในน้ํา การฝกวายนํ้าใหเปน การเสนอแนะให
ผูเก่ียวของแกไข เชนถมบอที่ไมไดใชประโยชนและเสี่ยงตออันตราย ปดฝาทอระบายน้ําที่เปดทิ้งไว
หรือชํารุด ฯลฯ 

   (3) แบงงานและมอบหมายใหหมูลูกเสือจัดเตรียมอุปกรณ เพ่ือมาดําเนินการในครั้งตอไป 
 4)ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

     4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
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 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) หมูลูกเสือรวมกันดําเนินการ เพ่ือปองกันและแกไขความเสีย่งทีไ่ดสํารวจพบ 
   (2) ผูกํากับลูกเสือสรุปเร่ืองการปองกันอุบัติภัยทางน้าํ และนัดหมายเตรียมการสาํหรับการ

ฝกลอยตวัในน้ําในครั้งตอไป 
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก) 

4.3  กิจกรรมครั้งที่ 3 
    1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

 2) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) เชิญผูเชี่ยวชาญมาสอนสาธิต และใหลูกเสือไดฝกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดในน้ํา ดวย
วิธีการลอยตัวในน้ําแบบตาง ๆ และการรูจักนําอุปกรณตาง ๆ ที่อยูกับตัวเรามาเปนชูชีพเชนรองเทา
แตะฟองน้ํา ขวดน้ําด่ืมพลาสติก เปนตน 

 3) ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธงเลิก) 

4.4  กิจกรรมครั้งที่ 4 
1) พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

 2) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) กองลูกเสือฝกการลอยตัวในน้ํา และแขงขันการลอยตัวในน้ํา ใครลอยไดนานสุดเปนผู
ชนะ 
   (2) ผูกํากับลูกเสือสรุปกิจกรรม และแนะนําใหลูกเสือทุกคนควรฝกการวายน้ําใหคลอง 

เพ่ือชวยเหลือตนเองไดในคราวจําเปน 
3) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตและตรวจสอบความคิดเห็นที่แสดงออกในการตอบคําถามชวนคิด ชวนคุย เก่ียวกับ
ความเชื่อวา นักเรียนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา และวิธีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุและการจมน้ํา 
6. องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะหและตระหนักรูถึงภัยอันตรายทางน้ํา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
 
เพลง 

  พายเรือนอย 

พายพายเรือนอย ลอยไปตามน้าํใหล 
ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปใหชื่นใจ 

 
ROW, ROW, ROW  

ROW  NOW YOUR BOAT GENTLE  DOWN THE STREAM 
MERRILY, MERRILY, MERRILY, MERRILY,   

LIFE IS BUT A DREAM 
 

  พายและแจว 

พาย พาย พาย แลวก็แจว แจว แจว แจว แจว แจวแลวก็พาย พาย พาย 
แสนสนุกสุดสบายเม่ือใดมาพายมาแจว 

 
มาเลนน้ํา 

มาพวกเรามา มาเลนน้ําเร็วไว  ไว พวกเราไว หอยปูกุงปลา 
เราเปนสัตวน้ํา อยูในน้ําทุกเวลา 

 
ใบความรู 

การปองกันอุบัติภัยทางนํ้า 
 

 การจมนํ้าเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ทั่วโลก เสียชีวิตถึงปละ 230,000 
คน ในประเทศไทยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในป 2551 มีผูเสียชีวิตจากการจมนํ้า 4,065 
ราย โดยรอยละ 30 เปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ปรวม 1,229 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย เด็กที่เสียชีวิตรอย
ละ 50-80 วายนํ้าไมเปนในป 2552 โดยเฉพาะชวงปดเทอมตั้งแตเดือนมีนาคม–พฤษภาคมมีเด็ก
จมนํ้าเสียชีวิตเกือบ 500 ราย เฉลี่ยวันละ 6 รายชวงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือชวงเที่ยงถึงหกโมงเย็น 
 จากการสํารวจเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป จํานวนกวา 13 ลานคนในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2548 - 
2552) พบวาเด็กไทย 100 คน จะวายนํ้าเปนเพียง 17 คนโดยเด็กสวนใหญเรียนวายนํ้าเม่ืออายุ 9 ป
ขึ้นไป 
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กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดใหวันเสารแรกของเดือนมีนาคมเปนวันรณรงคปองกันเด็ก
จมนํ้าของประเทศไทย เริ่มตั้งแตป 2553 เปนตนไป โดยมุงหวังใหเด็กอายุ 6 ปตองสามารถวายนํ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอดไดโดยตั้งเปาหมายภายใน 10 ปขางหนา เด็กไทยที่อายุครบ 7 ปจะสามารถวายนํ้า
เปนทุกคน เพ่ือลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ําไดปละ 100 คน เปนอยางนอย การเรียนวายนํ้า
จึงเปนวัคซีนปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําไดดีที่สุด 
 แตการวายนํ้าเปนกับการวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดน้ันแตกตางกัน 

การวายนํ้าเพื่อการแขงขันคือการวายนํ้า 4 ทามาตรฐาน คือ ทาฟรีสไตล ทากบ ทา
กรรเชียง ทาผีเสื้อเปนหลักสูตรที่ใชสอนวายน้ํามาตั้งแต 40 - 50 ปที่แลว แตคนที่สามารถวายนํ้าเปน
ทั้ง  4 ทามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในน้ําไมไดแมจะวายนํ้าเปนก็ชวยคนตกนํ้าไมเปน ถูกคน
ตกนํ้ากอดจมนํ้าตายไปดวยก็เยอะไมรูจักวิธีที่จะดูแลปองกันอุบัติภัยทางน้ําเม่ือตองทํากิจกรรมทาง
นํ้าหรือเดินทางทองเที่ยวซึ่งลวนเปนสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางน้ํา (ทั้งคนที่วายนํ้าเปน
และไมเปน) 

การวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จะไมเนนการสอนทาวายนํ้า 4 ทามาตรฐานแตจะเนน
วิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้ากอนไดแกการลอยตัวทาตาง ๆทั้งแบบนอนหงาย นอนคว่ํา ลูกหมาตก
นํ้าสรางความคุนเคยกับนํ้าทักษะการหายใจสําหรับการวายนํ้า เคลื่อนที่ไปในน้ําดวยการเดินการ
ลอยตัวเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในน้ําดวยทาคว่ําตัวและทาหงายตัว (ทาเตะเทาคว่ําทาเตะเทาหงาย) 

การวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดไมใชการเรียนวายนํ้าเพียงอยางเดียวแตเพ่ือความปลอดภัยทาง
นํ้าจะตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความปลอดภัยทางนํ้า ไดแกเร่ืองทั่วๆ ไปเก่ียวกับภัยอันตราย
ทางนํ้าที่มี และที่อาจเกิดขึ้นไดภายในบานพัก (จมนํ้าในถังสีกะละมังซักผา โองน้ํา) รอบๆ บริเวณ
บาน (แองนํ้าใตถุนบาน) แหลงน้ําเสี่ยงในชุมชน (ฝาทอระบายน้ําชํารุด ไมไดปดขุดบอเพ่ือทําการ
กอสรางคันคอนกรีตขอบรางระบายน้ําในชุมชน)จนถึงอันตรายทางน้ําจากการเดินทางและทองเที่ยว
ร ว มทั้ ง ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร มท า ง น้ํ า ต า ง ๆ  (ก า ร เ ล น เ รื อ ใ บ  ตกป ล า  พา ย เ รื อ  ดํ า นํ้ า ) 
เปาหมายเพื่อใหทุกคนรูวาภัยอันตรายทางน้ําน้ันอยูที่ไหน ตรงไหนจุดใดเปนจุดเสี่ยงจะได
เตรียมการปองกันไวกอน 

2. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางนํ้า 
ทักษะแรก ก็คือวายนํ้าใหเปน จะเคลื่อนที่ไปในน้ําดวยทาอะไรก็ไดทักษะการวายนํ้า

มาตรฐานมี 4 ทาคือ ฟรีสไตล กบ กรรเชียง ผีเสื้อ 
ทักษะท่ี 2 คือ การวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด  คือสุดยอดวิชา ที่จะทําใหคนเราไมจมนํ้าตาย

ไดแก ทักษะการลอยตัวแบบตางๆและการรูจักนําอุปกรณตาง ๆ ที่อยูกับตัวเรามาเปนชูชีพเชน
รองเทาแตะฟองน้ํา ขวดน้ําด่ืมพลาสติก เปนตน 

3. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้าคือการชวยคนตกน้ําหรือคนจมน้ําดวยวิธีที่
ถูกตองและปลอดภัย สําหรับทุกคนทุกระดับอายุ ตั้งแตเด็กเล็กๆคนวายนํ้าไมเปนไปจนถึงผูใหญที่
วายนํ้าเกงๆ ใหรูจักวิธีการชวยผูประสบภัยทางนํ้าซ่ึงไดแกการรองเรียกใหคนอ่ืนหรือผูใหญชวยการ
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ชวยดวยการโยนอุปกรณการชวยดวยการยื่นอุปกรณ การลงนํ้าวายนํ้าออกไปชวยผูประสบภัยเรา
ชวยอยางไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง 2 ฝาย 

4. การปฐมพยาบาลการกูชีพดวยการผายปอดและนวดหัวใจ จะกลาวถึงทฤษฎีและฝก
ปฏิบัติใหรูและเขาใจเหตุและผลวาทําไมการผายปอดจึงสามารถชวยเพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตใหแก
ผูประสบภัย 

นํ้าเปนสิ่งมีคาอยางหนึ่งของมนุษยมนุษยไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดถาขาดนํ้าอยาใหนํ้าเปน
ฆาตกรคราชีวิตคนในครอบครัวมาชวยกันสรางวัคซีนปองกันภัยในชวงปดเทอมฤดูรอนดวยการเรียน
หลักสูตรการวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด 

ที่มา :   http://www.thaihealth.or.th/node/5090 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
      นํ้าทวมรูตุน 

 ตุนตัวหน่ึงขุดรูทํารังอยูใกลกับแมนํ้าสายใหญ วันหน่ึงมีเพ่ือนตุนแวะมาหาเพื่อแจงขาวราย
ใหรีบยายรังหนีไปเพราะไดขาววาปน้ีนํ้าจะทวมขึ้นถึงบนเนินดิน ซ่ึงรังของมันก็จะโดนน้ําทวมไปดวย 
 แตตัวตุนเห็นเปนเรื่องตลก ชี้ใหเพ่ือนดูตอไมที่ปกอยูในแมนํ้า แลวบอกวา “เพ่ือนเห็นรอยน้ํา
ที่ตอไมน่ันไหมนั่นละระดับนํ้าที่แทจริง ฉันอยูที่น่ีมานาน ฉันรูดีวานํ้ามาทุกปแตทุกคร้ังที่นํ้ามามันก็
ไมเคยสูงเกินระดับที่เพ่ือนเห็นเลยดังนั้นเรื่องที่นํ้าจะทวมขึ้นไปถึงเนินดินขางบนนูนคงเปนไปไมได
แนนอน" เพ่ือนตุนจึงลาจากไป เรื่องนํ้าจะทวมนี้ทําใหเจาตุนผูยโสในความคิดของตัวเองนอน
หัวเราะทองคัดทองแข็งอยูหลายวัน โดยไมรูตัวเลยวาหายนะกําลังจะมาเยือน    
 แลววันหนึ่งระหวางที่ตุนกําลังหลับสบายอยูในรังของมันขางนอกน้ันฝนกําลังตกหนัก ฝนตก
ลงมาอยางไมลืมหูลืมตาปริมาณของน้ําฝนทําใหระดับนํ้าในแมนํ้าสูงขึ้น...สูงขึ้น...และสูงขึ้นจนเลย
ระดับเดิมซ่ึงเคยทิ้งรองรอยเอาไวบนตอไมที่ปกอยูในแมนํ้าไมนานน้ําก็ทวมขึ้นมาจนถึงรังของตุน
อยางรวดเร็วจนมิด อนิจจาตุนที่กําลังหลับสบายตองมาตายแบบไมรูตัวเพราะถูกนํ้าทวม...เฮอ!ตุน
หนอตุน...ถามันฟงคําของเพ่ือนเสียบาง ก็คงไมมาจบชีวิตแบบนี้ 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา จงเปดใจรับฟงผูอ่ืน 

     ลิงโงกับปลาโลมา 

 ในการเดินทางโดยทางทะเลคร้ังหน่ึงมนุษยไดพาลิงติดไปดวย ระหวางการเดินทางไดเกิด
พายุขึ้นจนเรือไปเกยหินโสโครกและอับปางลง มนุษยพากันกระโดดลงทะเลเพื่อเอาชีวิตรอด 
ลิงก็กระโดดตามไปดวย ปลาโลมาซึ่งวายนํ้าอยูใกล ๆกับเรืออับปางเห็นลิงลอยคออยูในน้ํา จึงเขามา
ชวยเพราะคิดวาเปนมนุษยแลวพาขี่หลังวายน้ําเขาสูฝงดวยความเขาใจผิด ขณะเขาใกลเมืองทาปเรอุ
ชของกรุงเอเธนส ปลาโลมาก็ถามลิงขึ้นวา เปนชาวกรุงเอเธนสหรือเปลาลิงตอบวา "ใช" แลวยังคุยโว
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ขึ้นอีกวา "ขานะมาจากตระกูลที่เกาแกเชียวนะ"ปลาโลมาพูด "ถาเชนนั้น ทานก็รูจักปเรอุชนะสิ"ลิงได
ฟงดังน้ันก็นึกวาปลาโลมาพูดถึงมนุษยจึงตอบออกไปวา "ออ แนนอนสิ ขารูจักเขาเปนอยางดีทีเดียว
ละเขาเปนเพ่ือนสนิทของขาเอง"ปลาโลมาไดยินเชนนั้น ก็รูสึกเกลียดชังในความโงเขลาของลิงเปน
อยางยิ่งมันสะบัดรางลิงที่อยูบนหลัง จนตกลงไปในทะเลถึงแกความตายทันที 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การคุยโตโออวด กลับทําใหตัวเองตกต่ําและเปนที่เกลียดชังของผูอ่ืนเสมอ 

 

 
 ลาและสุนัขตัวนอย 

 
 ชาวนาไดเขามาดูแลคอกสัตวพรอมกับสุนัขตัวนอย ที่กระโดดโลดเตนอยางมีความสุข 
ชาวนาลวงเขาไปในกระเปาหยิบอาหารอยางดีใหแกสุนัขจากน้ันก็น่ังลงพรอมกับออกคําสั่งพวกคน
รับใช สุนัขกระโดดขึ้นไปนอนอยูบนตักของนายของมัน ในขณะที่ชาวนาก็ลูบหูของมันลาที่อยูในคอก
มองเห็นเหตุการณน้ีโดยตลอดมันอยากเปนเหมือนสุนัข จึงพยายามดิ้นจนหลุดจากเชือกที่ผูกคออยู 
และเคลื่อนใหวอยางราเริงเลียนแบบเจาสุนัขชาวนาเห็นก็หัวเราะ ลาจึงวิ่งไปหาเขาเอาอุงตีนวางบน
ไหลของชาวนาและพยายามปนขึ้นไปอยูบนตักของเขาคนรับใชของชาวนาจึงรีบวิ่งมาพรอมกับดาม
ไมและคราดและตีสั่งสอนเจาลาตัวน้ัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาการเลียนแบบอยางโงเขลาไมใชเรื่องที่ดี 
 

 กากับนกยูง 
 
 กาตัวหน่ึงไดพบขนนกยูงที่รวงตอนผลัดขนกาจึงเอาขนนกเหลาน้ันมาผูกติดกับหางของตน 
และเดินวางทาตรงไปยังฝูงนกยูงเม่ือมันเดินเขามาใกล ฝูงนกยูงก็พบวาพวกมันถูกหลอกจึงเดินตรง
เขาไปหาเจากาพรอมกับจิกและถอนขนจอมปลอมของมันเสียดังนั้นเจากาจึงไมอาจทําอะไรได
นอกจากเดินกลับไปยังฝูงของตนเองที่เฝาดูพฤติกรรมของมันอยูหางๆ พวกมันรูสึกรําคาญเจานกตัว
น้ีเชนกันและกลาวแกมันวา "ขนนกหรูเลิศอยางเดียว ชวยใหเปนนกชั้นสูงไมไดหรอก" 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความงามในจิตใจคือความงามที่แทจริง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  3 ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  7  สมรรถนะทางกาย                           เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

ลูกเสือมีทักษะการวิ่ง การกระโดดไกล การขวางลูกบอลระยะไกลพอสมควร และการกระโดด
ขามรั้ว หรือสิ่งกีดขวางที่สูงไมเกินบั้นเอวของตน 
2.  เน้ือหา 
 การวิ่ง 50 เมตร การกระโดดไกล การขวางลูกบอลระยะไกลพอสมควร และการกระโดดขาม
ร้ัวและสิ่งกีดขวางที่สูงไมเกินบั้นเอวของลูกเสือ 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 อุปกรณ เชน ร้ัว สิ่งกีดขวาง ลูกบอล 
3.3 ใบความรู เรื่องความสามารถเชิงทักษะ 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

แข็งแรงและมีความคลองแคลววองไวและแจงใหทราบวา สมรรถนะทางกายที่หลกัสูตรลูกเสือสํารอง
ดาวดวงที่ 3 กําหนดใหฝกมี 4 กิจกรรม 

-  การวิ่งระยะทาง 50 เมตร 
-  วิ่งหรือยืนกระโดดไกล 
-  การขวางลกูบอลระยะไกล 
-  การกระโดดขามรั้วหรือสิ่งกีดขวางสูงไมเกินเอวของตนเอง 

   (2) ผูกํากับลูกเสือแบงลูกเสือออกเปน 3 กลุม ฝกปฏบิัตติามฐานความสามารถในเชิง
ทักษะ  

ฐานที่ 1   การวิ่งระยะทาง 50 เมตร 
ฐานที่ 2   การยืนกระโดดไกล 
ฐานที่ 3   การวิ่งกระโดดไกล 
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   (3) รวมกอง ผูกํากับลูกเสืออธิบายเพิม่เติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 
และการระวังปองกัน รวมถึงการชวยเหลอืกันในหมู 

   (4) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือไปฝกใหเกิดความคลองแคลว เพ่ือทดสอบ
สมรรถนะและขอรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 3 

4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธเีปดประชุมกอง(แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

  2) เพลง หรือเกม 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      (1) ผูกํากับลูกเสือแบงลูกเสือออกเปน 3 กลุม ฝกปฏบิัตติามฐานความสามารถใน

เชิงทักษะ  
ฐานที่ 1  การขวางลูกบอลระยะไกลพอสมควร 
ฐานที่ 2  การกระโดดขามสิ่งกีดขวางที่แคบ สูงไมเกินเอวของตนเอง 
ฐานที่ 3  การกระโดดขามสิ่งกีดขวางที่กวาง สูงไมเกินเอวของตนเอง 

   (2) รวมกอง ผูกํากับลูกเสืออธิบายเพิม่เติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึ้น และการระวังปองกัน รวมถงึการชวยเหลือกันในหมู 

    (3) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือไปฝกใหเกิดความคลองแคลว เพ่ือ
ทดสอบสมรรถนะและขอรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 3 

4)ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก)   

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความสามารถในการวิ่ง การกระโดดไกล การกระโดดขามรั้วหรือสิ่งกีดขวาง และ

การขวางลูกบอลระยะไกล 
5.2 สังเกตการรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความเปนผูนําและเชื่อฟง “ลูกเสือสํารองทํา

ตามรุนพ่ี” 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 
ออกกําลัง 

ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง  ใหคร้ืนเครงเสยีงเพลงบรรเลงจับใจ 
รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย   แลวเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง 

 
เกม 

วิ่งถอยหลงั 
 วิธีเลน 

1. ใหลูกเสือ แตละหมูเขาแถวตอนลึก เสร็จแลวกลับหลังหัน ใชมือจับเอวคนที่อยูขางหนา
ตนเองไวอยาใหหลุด 

2. เม่ือไดยินสัญญาณ เริ่มเลน ใหแตละหมูวิง่ถอยหลังไปยังที่หมายโดยไมใหมือหลุด 
3. หมูใดถึงที่หมายกอนเปนหมูชนะ ใหหมูอ่ืนรวมกันกลาวคําชมเชย 

 
ใบความรู 

ความสามารถเชิงทักษะ 
 

 การวิ่งระยะทาง 50 เมตร 
 ลูกเสือสํารองที่จะผานไดรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 3 จะตองวิ่งไดระยะทาง 50 เมตร การวิ่ง
จะตองฝกจากการว่ิงระยะสั้น ๆ กอนแลวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ สวนความเร็วน้ันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เชนกัน 
การวิ่งใหไดระยะทาง 50 เมตร ใหปฏิบัติดังน้ี 

1. กอนวิ่งใหอบอุนรางกายดวยการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเน้ือ 
2. ใหยืนที่เสนเริ่ม หางเสนเริ่มไปขางหลังประมาณ 1 กาว 
3. น่ังลงโดยใชมือทั้งสองเทาพ้ืน ซ่ึงอยูหางทางตอนหลังของเสนเริ่ม ยอเทาทั้งสองลงชักเทา

ขางหนึ่งไปขางหลังยันพ้ืนไว ตามองไปขางหนาในทาเตรียมพรอม 
4. เม่ือไดยินคําสั่งวา “ระวัง” ใหเหยียดขาพรอมกับยกสะโพกขึ้น พรอมกับสูดลมหายใจเขาให

ลึก ใหนํ้าหนักตัวอยูที่แขนและเทาที่อยูขางหนา 
5. เม่ือไดยินสัญญาณใหวิ่งซ่ึงอาจใชคําสั่งวา “วิ่ง”หรือใชเสียงนกหวีดหรือเสียงปน และ

สัญญาณอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว ใหถีบเทาหลังอยางแรง กาวเทาไปขางหนาวิ่งไปเรื่อย ๆ 
พยายามโนมตัวไปขางหนาทํามุมกับพ้ืนประมาณ 70 – 75 องศา 

6. เม่ือจะถึงเสนชัยใหเรงฝเทาใหเร็วขึ้น แลวแตะหนาอกหรือเอียงตัวใชไหลแตะเสนชัย หรือวิ่ง
ผานเสนชัยใหเร็วที่สุดโดยไมชะลอความเร็ว 

7. หลังการวิ่งใหคลายกลามเน้ือโดยการเคลื่อนไหวรางกายและนวดกลามเน้ือเบา ๆ  
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 การกระโดดไกล 
การกระโดดไกลมี 2 ลักษณะ คือ การวิ่งกระโดดไกล และการยืนกระโดดไกล 
1.การวิ่งกระโดดไกล ใหปฏิบัติดังน้ี 

1)อบอุนรางกายดวยการบริหารกอนแลวจึงเริ่มโดยการยืนใหหางจากจุดเร่ิมกระโดด
ประมาณ 10 เมตร 

2)  เริ่มวิ่งจากจุดที่ยืนแลวเรงความเร็วใหเร็วเต็มที่เม่ือถึงจุดกระโดด 
3)  เม่ือถึงจุดเร่ิมกระโดดใหใชเทาขางหน่ึงเหยียบใกลเสนเริ่มกระโดด แตอยาใหเลยเสนแลว

สปริงตัวขึ้นใหตัวลอยไปในอากาศ 
4)  กระโดดขึ้นใหสูงพุงไปขางหนาเคลื่อนลําตัว แขน ขา ใหสัมพันธกัน 
5)  เม่ือลงสูพ้ืนใหงอขาทั้งสองขึ้นและเหวี่ยงแขนทั้งสองไปขางหนาดวย เพ่ือการทรงตัว เม่ือ

เทากระทบพื้นใหเหยียบขาตรงขึ้น ระวังอยาใหเสียการทรงตัวแลวเดินไปขางหนาจนพนหลุม
กระโดด หากเดินยอนกลับมาในหลุมกระโดดจะเปนการผิดกติกา 
2.  การยืนกระโดดไกล ใหปฏิบัติดังน้ี 

1)  หลังการอบอุนรางกายใหยืนที่จุดเร่ิมกระโดด อยาใหล้ําหรือเทาเหยียบบนเสน 
2)  ยอเขาทั้งสองขางพรอมกับโนมตัวไปขางหนา เหวี่ยงแขนทั้งสองขางไปขางหลังแรง ๆ 
3)  กระโดดสปริงตัวขึ้นอยางแรงใหสูงที่สุด และพุงลําตัวไปขางหนา พรอมกับเหวี่ยงแขนไป

ขางหนาอยางแรง  
4)  เม่ือจะลงสูพ้ืนใหงอเขาทั้งสองขาง พอเทาแตะพ้ืนใหเหยียดขาทั้งสองและแขนทั้งสองไป

ขางหนาเพ่ือจะชวยใหการทรงตัวทําไดดี 
 

 การขวางลูกบอลระยะไกลพอสมควร 
เพ่ือใหไดระยะทาง ใหปฏิบัติดังน้ี 
1)  จับลูกบอลดวยมือที่ถนัด จับลูกบอลใหกระชับไวในฝามือ ดวยการกางนิ้วทั้งหาจับไว 
2)  เม่ือจะขวางใหถอยเทาขางเดียวกันกับมือที่ถือลูกบอลไปขางหลัง 
3)  โนมตัวไปขางหลัง เหวี่ยงแขนขางที่สุดลูกบอลไปขางหลังใหแรง แตอยาใหลูกบอลหลุดมือ 
4)  เหยียดขาหลังขึ้น พรอมกับขวางลูกบอลไปขางหนาอยางแรงและเร็ว 

 

 การกระโดดขามสิ่งกีดขวาง 
การฝกทักษะกระโดดขามสิ่งกีดขวาง มี 2 ลักษณะ คือ การกระโดดขามส่ิงกีดขวางที่แคบ 

และการกระโดดขามสิ่งกีดขวางที่กวาง 
กระโดดขามสิ่งกีดขวางที่แคบ เชน กระโดดขามเพื่อน กระโดดขามถัง ใหเร่ิมฝกปฏิบัติ

ดังน้ี 
1)  ใหลูกเสือสํารอง คนหน่ึงยืนเปนหลักหรือเปนสิ่งกีดขวางโดยยืนแยกเทาเล็กนอย ขาทั้ง

สองขางเหยียดตรง กมลําตัวลง มือทั้งสองจับที่เขา กมเก็บศีรษะ 
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2)  ใหลูกเสือสํารองที่กระโดดขามอยูดานหลังของเพื่อนที่สมมติใหเปนสิ่งกีดขวาง หาง
ประมาณ 5 เมตร 

3)  วิ่งไปหาเพื่อนที่เปนสิ่งกีดขวางกระโดดแยกเทาขึ้น พรอมทั้งใชมือแตะหลังเพ่ือนที่สิ่งกีด
ขวางสงตัวขามเพ่ือนไป 

4)  ลงสูพ้ืนดวยทายืนยอเขา มือทั้งสองขางยื่นไปขางหนา กาวเทาใดเทาหน่ึงไปขางหนา
เล็กนอย แลวกาวเทาอีกขางไปชิด ลดมือลง 
 การกระโดดขามสิ่งกีดขวางที่กวาง 

กระโดดขามรั้ว กระโดดขางกําแพงเตี้ย ๆ หรือการเร่ิมฝกกระโดดขามบล็อกไม 
การฝกกระโดดขามบล็อกไม ใหเริ่มฝกปฏิบัติดังน้ี 

1)  ใหผูที่จะกระโดดยืนอยูหางบล็อกไมที่สมมติใหเปนสิ่งกีดขวางประมาณ 5 เมตร 
2)  วิ่งอยางรวดเร็วไปยังบล็อกไมที่เปนสิ่งกีดขวาง 
3)  วางมือทั้งสองขางบนบล็อกไมที่เปนสิ่งกีดขวาง ใหมือทั้งสองหางกันประมาณ 1 ฟุต 
4)  กระโดดสปริงตัวขึ้น ใหนํ้าหนักตัวอยูที่แขนทั้งสองขาง เทาทั้งสองชิดกันเหวี่ยงลําตัวขาม

สิ่งกีดขวางไปทางใดทางหนึ่ง 
5)  เม่ือลําตัวขามไปแลวใหปลอยมือ กระโดดลงสูพ้ืนในทายืน 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
วัวส่ีตวักับราชสีห 

ราชสีหตัวหน่ึงมักจะเขาไปหากินบริเวณทุงหญาซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของวัวทั้งสี่ตัว บอยคร้ังที่
ราชสีหพยายามเขาจูโจมพวกวัวแตเม่ือใดก็ตามที่มันเขาใกล วัวทั้งสี่จะหันหางเขาหากันดังน้ันไมวา
ราชสีหจะวิ่งไปทางไหนก็หนีไมพนเขาของพวกวัว 

อยางไรก็ตาม ในที่สุดวัวทั้งสี่ตัวก็เกิดเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกันพวกมันแตละตัวแยกกันเดิน
ไปในทุงหญาตามลําพังแลวราชสีหก็เขาจูโจมพวกมันทีละตัวทําใหวัวทั้งสี่ตัวตองพบจุดจบในที่สุด 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา รวมกันเราอยู แยกหมูเราตาย 

 
หมอสองใบ 

 คร้ังหน่ึงมีหมอสองใบถูกทิง้ไวที่ริมแมนํ้าแหงหน่ึง ใบหนึ่งทําจากทองเหลืองสวนอีกใบทํา
จากดินเผา พอระดับนํ้าขึ้นสูงหมอทั้งสองใบก็ถูกพัดลอยลงไปในกระแสน้ําตอนนี้เองหมอดินได
พยายามที่จะรักษาระยะหางจากหมอทองเหลืองอยางเต็มที่แมวาหมอทองเหลืองจะรองตะโกนวา  

“ไมตองกลัวหรอกเพ่ือนเอยขาจะไมกระแทกเจาหรอก” 
“แตขาอาจเขาไปใกลเจาได” หมออีกใบตอบ “ถาขาเขาใกลเจามากเกินไปไมวาเจากระแทก

ขา หรือขากระแทกเจา ขาก็มีแตจะพังเทาน้ัน” 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความแข็งแกรงและความออนแอไมอาจรวมทางกันได  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  4 การสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8    วัน เวลา นาที                            เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือสามารถดูนาฬิกาและนับเวลา 24 ชั่วโมง 
  

2.  เน้ือหา 
 การดูนาฬิกาและนับเวลา 24 ชั่วโมง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1แผนภูมิเพลง  
3.2 นาฬิกาจําลอง 
3.3 นาฬิกาจริง 
3.4ใบงาน 
3.5 ใบความรู 
3.6 เรื่องที่เปนประโยชน 

 

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

 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับนาฬิกาและการดูเวลา ถามคําถามเชน ใครสวม
นาฬิกา บานใครมีนาฬิกาแขวนผนัง ฯลฯ  

2) ผูกํากับลูกเสืออธิบายวิธีดูนาฬิกาและนับเวลา ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน           
จนครบ 24 ชั่วโมง 

3) ผูกํากับลูกเสือฝกใหลูกเสือฝกดูนาฬิกา ฝกตั้งเวลาตามใบงานเปนหมู 
4) ลูกเสือนําเสนอผลการปฏิบัตติามใบงาน  
5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปถึงประโยชนของจากดูนาฬิกาได 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 ตรวจผลงานการปฏิบัตติามใบงาน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 

เพลง 
    เพลง  วัน เวลา นาที  

   วัน เวลา นาท ี   มีราคามากยิ่งกวาส่ิงใดใด 
  หากวาใครไมเสียดายเวลา  ปลอยเวลาลวงเลยไป 
  อันวันเวลาเอาคืนมาไมได  เม่ือเวลาเสียไปขอใครกัน 
ใบงาน 

 

ใบงาน 

 ใหหมูลูกเสือชวยกันวาดภาพนาฬิกา ใหเข็มนาฬิกาตรงตามที่กําหนด พรอมใหเลือก
ตัวแทนนําเสนอตอกองลูกเสือ 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 09.00 น. และ 21.30 น. 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 11.00 น. และ 20.45 น. 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 06.20 น. และ 19.00 น. 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 13.00 น. และ 23.30 น. 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 05.45 น. และ 22.00 น. 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 07.50 น. และ 20.00 น. 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 10.45 น. และ 20.00 น. 
  หมู...........................เวลาที่กําหนดใหวาด เวลา 08.20 น. และ 18.00 น. 
ใบความรู 
     การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา 

 ลูกเสือจําเปนตองดูนาฬิกาใหเปน เพ่ือจะไดรูเวลาในแตละวันซึ่งจะทําใหการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ เปนไปตาม เวลาที่กําหนด เชน เขาเรียน ตรงเวลาเรียน สงการบานตรงเวลา 
นอกจากน้ียังเปนการสรางลักษณะนิสัยใหเปนคนตรงตอเวลามากอีกดวย 
  องคประกอบบนหนาปดนาฬิกา 

- เข็มยาวชี้บอกเวลาเปนนาที 
- เข็มสั้น ชี้บอกเวลาเปนชั่วโมง 

- ชองใหญ บอกเวลาชองละ 5 นาที 
- ชองเล็ก บอกเวลาชองละ 1 นาที 

เรามีมาตรการนับเวลาดังน้ี 

  60 วินาที เปน 1 นาที 
  60 นาที   เปน 1 ชั่วโมง 
  24 ชั่วโมง เปน 1 วัน 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

เร่ือง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก นาฬิกา 

 ในขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับสบายอยูน้ัน ยังมีเสียง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก แววมา เสียงของใครกันนะ 
น่ันเปนเสียงของ “คุณตัวกลม” นาฬิกาปลุกสีแดงที่ยังเดินแผวๆ อยูในความมืด ทองฟาใกลสวางแลว
สินะ นาฬิกานอยแสนขยันทําหนาที่ของตนเองมาตลอดทั้งคืน อีกไมก่ีนาทีก็จะไดเวลาสั่นกระด่ิงปลุก 
เด็กหญิงสายไหมแลว นาฬิกานอยตื่นเตนขึ้นทุกขณะที่เข็มเดินไปขางหนา 
 จะมีใครรูไหมหนอวา เหลานาฬิกาเขาตั้งใจทําหนาที่ของตัวเองแคไหน เพ่ือจะไมใหผิดพลาด
เลย  “พวกเรานาฬิกา รักษาเวลาทุกเม่ือเชื่อวัน แมเราตัวเล็ก แตก็สําคัญ เดินผิดพลาดน้ันทําคน
วุนวาย” 
 โอย  ...มัวแตรองเพลงเชียรเพลินเลยเรา ถึงเวลาปลุกแลว กร๊ิงงงงง เสียงนาฬิกาดังขึ้น  
เด็กหญิงสายไหมพลิกตัวแลวคอยๆ ยืดแขนขึ้นไปจับนาฬิกากดปุมปดเสียงอยางงัวเงีย เชาแลวสินะ 
เด็กหญิงตัวกลมผมสั้นลุกขึ้นจากเตียงนอนไปอาบน้ําแตงตัวเพ่ือเตรียมไปโรงเรียนเหมือนทุกวัน 
“ขอบใจนะจะคุณตัวกลมที่ปลุกฉัน” คุณตัวกลมยิ้ม ...เราโชคดีจังที่เปนนาฬิกาของสายไหม  
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  ถาทุกคนรูหนาที่ ทําหนาที่ของตนเองอยางดีแลว ทุกเวลานาทีก็จะใชไปอยางมี
คุณคา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  4 การสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  9  การเดินทางสํารวจ              เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
1.1 ลูกเสือวางแผนการเดินทางสํารวจได 
1.2 ลูกเสือวางแผนการใชจายในการเดินทางสํารวจ 
1.3 ลูกเสือบอกขอควรปฏบิตัิในขณะเดินทางสํารวจได 

2.  เน้ือหา 
การวางแผนการเดินทางไกล 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แบบฟอรมรายงานผลการวางแผนเดินทางไกล, แผนที่การเดินทาง 
3.3 ใบความรู เรื่อง การวางแผนการเดินทางไกล 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (แกรนดฮาวล ชกัธง สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ แยก) 

 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) หมูลูกเสอืประชุมวางแผนการปฏิบัตกิิจกรรมการเดินทางไกลตามหัวขอดังน้ี 

(1)  กําหนดจุดประสงคของการเดินทางไกล 
(2)  กําหนดสถานที่จะเดินทางไกล 
(3)  ระยะเวลาในการเดินทาง 
(4)  วิธีเดินทาง (เดินหรือขี่จักรยาน) 
(5)  กําหนดคาใชจายในการเดินทางไกลทําบัญชวีาจะใชจายอะไร 
(6)  กิจกรรมระหวางเดินทางไกลมีอะไรบาง (ฐานกิจกรรม) 
(7)  การรายงานผลเม่ือเดินทางไกลกลบัมาแลว 

   2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุการวางแผนตามขั้นตอนโดยใหทุกคนลงมติเลือก 
กิจกรรมการเดินทางไกลของหมูที่ทุกคนเห็นวาดีที่สุดเพ่ือปฏิบัติการเดินทางไกลจริง 
 4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 

5.1 สังเกตความสามารถในการวางแผนการเดินทางไกลดีเปนระบบหมู 
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5.2 ตรวจรายงานผลการวางแผนเดินทางไกลและการเตรียม  วัสดุอุปกรณสิ่งจําเปนในการ
เดินทางไปนอกสถานศึกษา 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
  เดินทางไกล 

เกิดมาเปนคน  ตองตรงเวลา  อยางมัวรอชารีบมาไวไว 
เรืองเดินทางไกล  จะไกลเพยีงใด  ถาหากตั้งใจ  ตั้งใจจริง  

  เริงสําราญ  เราเบิกบานเดินทางไกล 
 เดินครั้งใด เราสุขใจจริง ๆ   
 

ใบความรู 
การวางแผนการเดินทางไกล 

 การเดินทางไปสํารวจหรือเยือนสถานที่ตางๆ  นอกจากโรงเรียนน้ัน  เปนสิ่งที่นาสนใจ นา
ตื่นเตน ใหทั้งความรูและความสนุกสนาน  กอนที่ลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองจะเดินทาง ตอง
วางแผนรวมกันกับผูกํากับลูกเสือ ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1.  กําหนดจุดประสงค  ตองชวยกันคิดวา  ในการเดินทางไปสํารวจสถานที่ตางๆ นอก
โรงเรียนนั้น  มีจุดประสงคหรือจุดมุงหมายใด  เพ่ืออะไร  โดยกําหนดเปนขอๆ 
 2.  การกําหนดสถานที่  จะเดินทางไปที่ใดบาง  อาจเดินทางไปสํารวจเพียงแหงเดียวหรือ
หลายแหงก็ได  สถานที่ควรสํารวจ  เชน  บานบุคคลสําคัญ  สถานที่ทางประวัติศาสตรหรือศาสนา  
สวนสัตว  สวนสาธารณะ  พิพิธภัณฑสถาน  จะตองบันทึกสถานที่สํารวจไวตามลําดับและเตรียม
รายการสิ่งของที่จําเปนตองใช  และจะตองติดตอสถานที่ตางๆ ไวใหเรียบรอย  และตองศึกษาหา
ความรูเก่ียวกับสถานที่เหลาน้ันไวลวงหนา 
 3.  ระยะเวลา  ชวยกันคิดวาจะตองใชเวลาในการเดินทางเทาใด  ใชเวลาสํารวจสถานที่แต
ละแหงเทาใด  และเดินทางกลับเทาใด  กําหนด  วัน  เดือน  ป  และเวลาที่จะไปสํารวจ 
 4.  วิธีการเดินทาง  ชวยกันกําหนดวิธีการเดินทาง  เชน  อาจจะเดิน  หรือโดยสารรถประจํา
ทาง  ลงเรือ หรือรถไฟ  หรือเชาเหมารถ  หรือบางคร้ังลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองอาจตอง
เดินทางหลายวิธีก็ใหกําหนดไวใหชัดเจน 
 5.  คาใชจาย ชวยกันคิดคาใชจายในการเดินทางคนละเทาใด  ใหแยกเปนคารถ  คาที่พัก  
คาอาหาร  และคาใชจายอ่ืนๆ 
 6.  กิจกรรม  ชวยกันกําหนดกิจกรรมตางๆ ไวใหชัดเจน  เชน  จะสํารวจอะไร  จะดูอะไร    
จะเลนเกมอะไร 
 7.  การรายงานผล  เม่ือกลบัจากการสํารวจแลวจะตองรายงานผลใหผูกํากับลูกเสือใหทราบ
ดวย 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ลูกเตาบกกับลุงเตานํ้า 

 ลูกเตาบกตัวหน่ึงเดินทางเพ่ือคนหาดินแดนที่อุดมสมบูรณวันหนึ่งลูกเตาบกเดินทางมาถึงบึง
นํ้าที่กวางใหญและไดพบกับลุงเตานํ้าขนาดใหญใจดีลุงเตานํ้าพาลูกเตาบกวายนํ้าเที่ยวที่บึงนํ้าแหง
น้ันทั้งสองสนิมสนมกันอยางเร็วตอมาลูกเตาบกอยากเห็นที่อยูของมนุษยที่ลุงเตานํ้าเลาใหฟงแมลุง
เตานํ้าจะทัดทานอยางไรลูกเตาบกก็ไมฟงลุงเตานํ้ารักและเปนหวงลูกเตาบกจึงตัดสินใจเดินทางไป
ดวยไปดูที่อยูของมนุษยทั้งสองถูกมนุษยจับไปขายที่บริเวณหนาวัดแหงหน่ึงโชคดีที่มีเด็กใจดีมาซ้ือ
ลูกเตาบกไปปลอยเด็กนอยไมเขาใจวาลูกเตาบกวายนํ้าไมเกงจึงพยายามโยนลูกเตาบกลงไปใน
แมนํ้าขณะนั้นมีคนใจดีอีกคนหน่ึงซ้ือลุงเตานํ้ามาปลอยลุงเตานํ้าจึงวายนํ้ามาชวยชีวิตลูกเตาบกไวได
ทันเวลาทั้งสองขอบคุณคนใจดีและวายน้ําไปจากที่น่ันโดยไมหวนกลับมาอีกเลย 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความมีเมตตากรุณาเปนคุณสมบัตทิี่สําคัญของคนเรา   
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  4 การสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10  รักษสาธารณสถานในทองถิ่น    เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
ลูกเสือสามารถสํารวจและมีสวนรวมในการรักษาสาธารณสมบัติในชมุชน 

2.  เน้ือหา/สาระ    
สํารวจสาธารณสมบัติในชมุชน และมีสวนรวมในการรกัษาสาธารณสมบัติใหอยูในสภาพดี 

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

4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) มอบหมายพ้ืนที่ใหลกูเสือแตละหมู ออกสํารวจสถานที่สาธารณประโยชนใกล

โรงเรียนเชนที่อานหนังสือพิมพหมูบาน วัด สวนสาธารณะ เปนตน  
          (2) รายงานในกองลูกเสือ และสรปุวาแตละหมูจะเลือกพัฒนาสถานที่แหงใด 

         (3) ลูกเสือแตละหมูวางแผนทําความสะอาด/พัฒนา สถานที่ทีห่มูรับผิดชอบ และนัด 
หมายจัดเตรียมอุปกรณสําหรับทําความสะอาดในคร้ังตอไป 

4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 

1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล, ชักธง, สวดมนต, สงบน่ิง, ตรวจ, แยก 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ปฏิบตัติามที่วางแผนไวโดยผูกํากับลูกเสือคอยควบคุมดูแล อยางใกลชิด 
   (2) ประชุมประเมินถึงการทาํงานปญหาที่เกิดขึ้นและขอควรปรบัปรุงแกไขการทาํงาน

ภายในหมูของตนในคราวตอไป 
   (3) เก็บรวบรวมภาพและบันทึกการดูแลรักษาสาธารณสมบัติแตละคร้ัง 
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความสามารถในการวางแผนและการปฏบิัตงิาน 
 5.2 ตรวจสอบความเรียบรอยของผลงาน  และการทาํความสะอาดสถานที่ในชุมชน 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 

  งานสิ่งใด 

งานสิ่งใด  งานสิ่งใด    แมใครละเลยทิ้งปลอย 
มัวแตคอย  เฝาแตคอย    หวังคอยแตเก่ียงโยนกลอง 

ไมมีเสร็จ  ไมมีเสร็จรับรอง   จําไวทุกคน 
ตองทํางาน  เราตองชวยกนั  ชวยกัน  ชวยกัน  ชวยกัน 

 

ในหมูลูกเสือ 

ในหมูลูกเสือเม่ือมารวมอยู  ตางคนตางรูกันดีวา  หนาที่ทุกอยาง  ตองชวยกันทํา  
ทําไมเวนวาง  งานทุกอยาง  งานทุกอยาง  จะเสร็จไดงายดาย 

 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
ความฝนของผีเสื้อ 

 ณ เมืองใหญแหงหน่ึง ผีเสื้อตัวนอย กําลังบินหารอาหารกับแมของมัน สิ่งที่ทั้งสองมองหา 
เปนอะไรที่สุดแสนจะธรรมดาสําหรับโลกใบนี้ แตมันชางหายากเย็นจริง ๆ “แมจา หนูหิว ทําไมจึงหา
ตนไมและดอกไมไดแสนจะยากเย็นอยางน้ี โลกชางโหดรายจัง”  แมผีเสื้อยิ้มอยางออนโยนพลาง
ปลอบลูกนอย “ โลกไมเคยโหดรายกับเราเลยลูก แตโลกใบน้ีถูกผูคนทําราย พวกเขาพรอมใจกันทํา
รายธรรมชาติอยางหนัก ตัดตนไม ทิ้งขยะเพิ่มมลพิษ ทําใหโลกรอนขึ้น ลูกเคยไดยินไหมที่เขาพูดกัน
วา “เด็ดดอกไมดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาว”ไมวาใครจะทําอะไรท่ีไหน มีผลกระทบตอเน่ือง
ไปถึ ง กั น ได หมดทั้ ง โ ลก เลยลู ก  อดทน อีก นิดนะ เ ด๋ี ย ว เ ร า ก็ จ ะ ได กิ นอาหารแล ว ลู ก ”   
 เบื้องหนาของผีเสื้อทั้งสอง ในที่สุดก็พบกับพุมดอกไมแหงความหวัง สองแมลูกตางรีบเขาไป
ด่ืมนํ้าหวานจากเหลาเกสรดอกไม ลูกผีเสื้อขณะด่ืมนํ้าหวานก็ครุนคิดถึงสิ่งที่แมเลาใหฟง มนุษยทํา
รายธรรมชาติทําใหโลกกลายเปนแบบน้ี…เด็ดดอกไมดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาว?? ลูกผีเสื้อมอง
ดอกไมที่อยูรอบๆ แลวเขาก็คิดบางอยางได….ในมุมที่กลับกัน    
 “แคเด็ดดอกไมดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาวแลว ถาอยางน้ัน...ผมที่เปนผีเสื้อก็สามารถ
ชวยผสมเกสร ชวยขยายพันธุตนไม คงจะมีคุณคามากมายตอโลกใบนี้ได ผมจะทําเพ่ือที่สักวัน 
ดอกไมจะงอกงามเบงบานไปทั่วโลก” ลูกผีเสื้อกลาวดวยแววตาที่เปลงประกายไปดวยความหวัง  

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา จงชวยกันรักษาธรรมชาต ิ
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     ใครจะเอากระพรวนไปแขวนคอแมว 

      กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว...หนูๆ ทั้งหลายเปดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและพิจารณาดวย
สติปญญา กันวาจะเอาชนะศัตรูซ่ึงก็คือแมว...ที่ชอบเขามาทํารายพวกมันกันอยางไรดีบางตัวก็พูดวา
เอาอยางน้ีสิ..บางตัวก็พูดวาเอาอยางน้ันสิ...ใหวุนวายไปหมดและในที่สุดหนูหนุมตัวหน่ึงไดลุกขึ้น
แลวออกความ คิดเห็นวา        
 " ขาคิดออกแลว...และความคิดน้ีทุกตัวในที่น้ีจะตองเห็นดวยแนนอน"มันพูด"ส่ิงน้ัน
ก็คือจะตองมีใครตัวใดตัวหน่ึงในพวกเราตองเอากระพรวนผูกโบวแลวเอาไปแขวนที่คอของ
แมวเอาไว เพราะเสียงกระพรวนจะทําใหพวกเราไดรูถึงวาเวลาที่แมวมันไดมาอยูใกลๆ เม่ือ
น้ั น พ ว ก เ ร า ก็ เ ก็ บ ตั ว ห ล บ อ ยู ไ ม อ อ ก ไ ป จ น ก ว า มั น จ ะ เ ดิ น พ น ไ ป "   
    ขอเสนออันน้ีเปนวิธีการที่ฉลาดที่สุดหนูทุกตัวทําการปรบมือแสดงความชื่นชมเห็นดวย 
จนกระทั่งหนูแกตัวหน่ึงไดลุกขึ้นแลวพูดวา"เปนวิธีการที่ฉลาดที่สุด แตวาใครเลา จะเปนคนเอา
กระพรวนไปแขวนที่คอแมวละ"สุดทายก็ไมมีหนูตัวไหนที่จะกลารับอาสาออกไปเอากระพรวนไป
แขวนที่คอของแมว กันสักตัว ดังน้ันหนูแกจึงไดพูดสรุปวา " ของบางอยางน้ัน พูดไดงาย แตทํา
ไดยาก " 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ของบางอยางน้ัน พูดไดงาย แตทําไดยาก  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  5 การคนหาธรรมชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่  11  สํารวจธรรมชาติและดูแลสิง่แวดลอม        เวลา   2   ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือตระหนกัถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ที่มีตอการดําเนิน
ชีวติของชุมชน 
2.  เน้ือหา 
 2.1 การสํารวจธรรมชาติและส่ิงมีชีวติ รอบ ๆ ตวั 
 2.2 การสังเกตจดจํา และบอกประโยชนของสิ่งที่พบเห็นที่มีตอการดําเนินชีวิตของชุมชน 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 แบบบันทกึการสํารวจ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรือเกม 

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือนํากองลูกเสือ ออกสํารวจธรรมชาติในชุมชนรอบโรงเรียน มอบหมายให

ลูกเสือจดบันทึก และหาขอมูลของสิ่งที่พบในธรรมชาตริอบชุมชน หมูละ อยางนอย 4 อยาง เชน บอ
นํ้า ตนไมใหญแตละตนทีพ่บตามทาง สมุนไพร อากาศท่ีอยูรอบ ๆ ตัว ไสเดือนดิน ผีเสื้อ นก ทุงนา 
ควาย สุนัขเฝาบานฯลฯ ใหเตรียมหาขอมูลจากการสอบถามคนในชมุชนและเตรียมวาดภาพประกอบ 
นํามาจัดทําสมุดภาพ ตามคําสั่งในใบงาน  

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

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

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
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   (1) ลูกเสือรายงานทีละหมู ผูกํากับลูกเสือเปดโอกาสใหหมูอ่ืนซักถามเพ่ือความเขาใจ และ
อภิปรายแสดงความเห็นได จนครบทุกหมู พรอมสงสมุดภาพ 
    (2) ผูกํากับลูกเสือชวนคดิ และชวยเพ่ิมเติม ดวยประเด็นคําถาม 
  - ถาเราทําลายสิ่งตาง ๆ ทีมี่อยูในธรรมชาติ เชน ตัดตนไม  ทิ้งขยะลงบอนํ้า  
ใชยาฆาแมลง เผาขยะใหเกิดควันพิษ ฯลฯ จะมีผลตอชีวติของคนเราอยางไร 
  - ลูกเสือคิดวาตนเองจะสามารถมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมไดอยางไรบาง  

   (3) มอบหมายใหหมูลูกเสือหาขอมูลเก่ียวกับควันพิษ ซ่ึงเปนมลพิษทางอากาศและ 
การปองกัน เพ่ือใชในกิจกรรมครั้งตอไป   

4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธงเลิก)           

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความมุงม่ันความรับผิดชอบและความสําเรจ็ในการทํางานระบบหมูของลูกเสือ 
 5.2 ตรวจสอบความรูทีถู่กตองจากการสํารวจและการบันทึกขอมูล 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 องคประกอบทักษะชีวติสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม คือ การคิดวิเคราะหและตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีมี่ตอชุมชน 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
 

เพลง 
 ตนไมมีประโยชน 

ปาไม    ไมผล   พืชผัก        ประโยชนมากนักนานัปการ 
ใชทําเปนอาหาร                           ทําเชื้อเพลิงฟนถานสรางบานอยูอาศัย 
ทําเคร่ืองมือเคร่ืองใช                      ทําเสื้อผาสวมใสและนําไปใชทํายา 
ปาไมใหคุณคาเลิศลน                     เพราะชวยใหฝนตกตามกาลเวลา 
ชวยดูดซับคงคา                              มิใหนองไหลบาทวมทนนาและไร 
ทําใหอากาศแจมใส                        เราจึงควรรวมใจอยาทําลายตนไมเอย 

ตนไม 
ตนไมคือสิ่งแวดลอม    ยอมความชุมชื่นชีวติ 

เจาดูดอากาศเปนพิษ      ทําใหชีวติสดชื่นยืนยาว 
อากาศเปนพิษชวีิตจะสั้น     ตนไมเทาน้ัน 
ทั้งกันและแก      ตนไมกําเนิดกอเกิดทรัพยแน 
ตนไมแนแท      แกชวยกัน 
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เกม  

    เกม เสือกินวัว 
วิธีเลน 

1.  ใหลูกเสือ เขาแถวเปนวงกลม   จับมือกัน 
2.  เลือกลูกเสือ  2  คน  คนหน่ึงใหเปนวัว  อีกคนหน่ึงใหเปนเสือ 

 3.  เม่ือไดยินสัญญาณ  เริ่มเลน  คนที่เปนเสือ ตองพยายาม จับคนที่เปนววัใหได คนที่อยูใน
วงกลม  คอยเปดทางใหวัวหนี และคอยกันเสือไมใหผานไปได  ถาเสือจับไดก็ชนะ จะสลับกันเปนเสือ
หรือเปลี่ยนคูก็ได  
 
ใบงาน 

ใบงาน 

 ใหหมูลูกเสือออกสํารวจธรรมชาติใกลโรงเรียนตามที่ผูกํากับลูกเสือนําไปและปฏบิัตกิิจกรรม
ดังน้ี 
  1.  จดบันทึกธรรมชาตทิี่พบเห็น  อยางนอย  3  อยางแตละอยางหาขอมูลประกอบ
ไดแก 
   1.1  ชื่อสิ่งที่พบ 
   1.2  ลักษณะเปนอยางไร 
   1.3  ตําแหนงที่พบ 
   1.4  ประโยชน/โทษ 
   1.5  ผูใหขอมูล 
  2.  วาดภาพธรรมชาติที่เลือกจดบันทึก 
  3.  จัดทําสมุดภาพ 
  4.  ทําขอมูลรายงานในกองลกูเสือในการประชุมกองคร้ังตอไป 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

เร่ือง ผีเสื้อแสนสวย 
น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 คุณยายของเอ้ือมชอบเลานิทานและเรื่องตางๆ ที่คุณยายไดพบเห็นใหเอ้ือมฟงอยูเสมอ วันนี้
ขณะท่ีน่ังเลนที่สนามหนาบาน เอ้ือมมองเห็นผีเสื้อหลายตัวกําลังบินตอมดอกไม คุณยายจึงเลาเร่ือง
ผีเสื้อใหฟงวาผีเสื้อเปนแมลงที่มีปกสีสันสวยงามทําใหคนหลงไหลและสงสัยในธรรมชาติที่แทจริงของ
มัน ผีเสื้อชอบแสงอาทิตยและอากาศเย็นสบาย เรามักเห็นมันบินวนเวียนตามดอกไมอยางสนุกสนาน 
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อยางไมรูจักหยุดหยอนหรือเหน็ดเหน่ือย การที่มันบินคละเคลาเกสรดอกไมอยูเชนนี้ เพราะมัน
ตองการนํ้าหวานจากเกสรดอกไมเปนอาหารและมันยังชวยในการผสมพันธุดอกไมดวย คุณยายเลา
ตอวานักชีววิทยาประมาณวาขณะนี้ในโลกมีผีเสื้อ 7,000 ชนิด สวนในประเทศไทยเรามีผีเสื้อ
ประมาณ 900 ชนิดเทาน้ัน 
 คุณยายจึงถามเอ้ือมวาทําอยางไร เราจะทําใหมีผีเสื้อมากขึ้นได เอ้ือมตอบวาคนเราตองไม
ฆาผีเสื้อ และชวยกันปลูกตนไม ดอกท่ีมีนํ้าหวานเปนอาหารของผีเสื้อ คุณยายชมวาเอ้ือมฉลาดและ
เปนเด็กชางคดิ เอ้ือมดีใจมากและขอบคณุที่คุณยายเลาเรื่องผีเสื้อ 
เรื่องนี้สอนใหรูวา เราไมควรทําลายธรรมชาติ เพราธรรมชาติทําใหโลกสดใส 
 

ตนแอปเปลกับเด็กนอย 

 เด็กผูชายตัวเล็กๆคนนึงชอบมาเลนที่ตนแอปเปลใหญทุกวัน  เขาปนขึ้นไปกินลูกแอปเปล
บนตนและก็นอนหลับใตรมเงาของตนไม เขารักตนไมและตนไมก็รักเขา เวลาผานไปเด็กนอยโตขึ้น 
เขาไมอยากมาวิ่งเลนที่ตนไมแลวแตอยากไดของเลนแทน ตนแอปเปลจึงแนะใหเขาเก็บลูกแอปเปล
ไปขาย เม่ือเด็กชายไดของเลนใหมเขาก็ไมมาเลนที่ตนไมอีกเลย ตนไมไดแตคอย  
 เวลาผานไปเด็กนอยโตเปนชายหนุม เขากลับมาหาตนไมอยางเศราสรอย "มาหาฉัน และมา
เลนกับฉันเหรอ"ตนไมถามอยางดีใจ 
  "ฉันไมมีเวลามาเลนหรอกฉันมีครอบครัวแลวฉันตองทํางานเพ่ือครอบครัวของฉันเองเรา
ตองการบานชวยฉันไดไหม" 
 ตนไมจึงแนะใหเขาตัดก่ิงกานทั้งหมดของตนไมไปสรางบานชายหนุมจากไปอยางมีความสุข
แตตนไมถูกทิ้งใหเศราเดียวดาย 
 วันหนึ่งในฤดูรอนชายหนุมกลับมาหาตนไม ซ่ึงดีใจมาก เขาบอกกับตนไมวา "ฉันรูสึกผิดหวัง
กับชีวิต และเริ่มแกขึ้นฉันอยากแลนเรือไปพักผอนไกลๆใหเรือฉันไดไหม"ตนไมจึงใหลําตนเอาไป
สรางเรือ เขาลองเรือไปและไมเคยกลับมาอีกเลย 
 หลายปผานไปในที่สุดชายหนุมกลับมาคราวน้ีเขาดูแกลงไปมากตนไมรีบออกตัว "ฉันเสียใจ 
ฉันไมเหลืออะไรจะใหอีกแลวไมมีผลแอปเปลให ....ฉันไมมีลําตนใหปนอีกแลวสิ่งเดียวที่เหลือ มีเพียง
รากที่กําลังจะตาย" 
 ชายหนุมตอบวา "ฉันไมมีฟนจะกินแลวฉันปนไมไหว และฉันก็แกแลวดวย ตอนนี้ฉันไม
ตองการอะไรอีกแลว แคอยากไดที่พักพิงฉันเหนื่อยมาหลายปแลว" 
 "รากของตนไมแกๆจะเปนที่พักพิงของเธอได มาสิ น่ังลงขางๆฉัน ...หลับใหสบาย....."เด็ก
นอยน่ังลงขางๆตนไมดีใจ ยิ้ม...และน้ําตาไหล 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา ตองกตัญูตอพอแมผูมีพระคุณ ตนไมในเรื่องก็เปรียบเหมือนกับพอแม ที่คอย
ดูแลหวงใยเราตลอดเวลา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  6 ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  12  รูเทาทันสือ่โฆษณา    เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือรูเทาทนัสื่อและโฆษณาชวนเชื่อ 
2.  เน้ือหา 

2.1 การวิเคราะหโฆษณาสนิคาที่โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ 
 2.2 โทษของการโฆษณาและผลกระทบตอผูบริโภค 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 เกม  
 3.2 รูปภาพหรือของจริงที่เก่ียวกับสินคาอุปโภค และบริโภคชนิดตาง ๆ 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) หมูลูกเสอืเลือกสินคาหมูละ 1 ชนิด และเลนบทบาทสมมติโฆษณาเพื่อขายสินคา 
    2) ลูกเสือหมูอ่ืน ชวยกันคิดหาเหตุผลคัดคานการโฆษณาสินคาแตละชนิด 
    3) ผูกํากับลูกเสือชวนคดิดวยคําถามดังน้ี 
  -กิจกรรมน้ี ใหขอคิดอะไรบาง 
  -การโฆษณาสินคาที่เกินความเปนจริงจะมีผลตอผูบรโิภคอยางไร 

   4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุหลักการในการเลือกซ้ือสินคา   
 -ควรตรวจสอบขอมูลของสนิคา วาเปนจริงตามคําโฆษณาหรือไม และไมมีผลเสยี 

ตอผูบริโภค  
 -เปรียบเทียบคุณภาพสินคาและราคาจากผูผลิตหลายราย ใหม่ันใจวาไมไดขาย 

เกินราคาที่ควรเปน  
4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวล ชกัธง  เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรม และแสดงความคิดเห็น 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

เกม 
    ตอยาว 

วิธีการเลน 
1.  ใหลูกเสือแตละหมูแขงขันกัน โดยใหยืนรวมกัน อยูหลังเสนเริ่ม 
2.  ผูกํากับลูกเสือแจกกระดาษหนังสือพิมพ ใหหมูละ  1  แผน 
3.  เม่ือไดยินสัญญาณเร่ิมเลน  ใหลูกเสือในแตละหมู ชวยกันฉีกกระดาษเปนเสนโดยไมให

ขาดออกจากกัน  โดยใหคนหน่ึงจับยกปลายกระดาษไวที่เสนเริ่ม คนอ่ืน ๆ พยายามฉีกกระดาษให
ยาวที่สุด โดยไมใหขาดออกจากกัน 

4.  เม่ือหมดเวลา  ใหสัญญาณหยุด หมูใดฉีกกระดาษไดยาวที่สุดเปนหมูชนะ ใหหมูอ่ืนกลาว
ชมเชย 

 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
     ไก  แมว และหนู 

 มีลูกหนูซุกซนตัวหน่ึงหนีออกไปเที่ยวนอกบานแลวกลับมาเลาใหแมฟงวา  “หนูออกไปไกล
มาก  ไปเจอตัวอะไรก็ไมรู  สงเสียงรองหนวกหูไมหยุด  หนาตาแปลก ไมนาไวใจ  มีปากยาว  คอยาว  
บนหัวมีหงอนอีกดวย และแทนที่จะมีขาหนาสองขาเหมือนอยางพวกเรา กลับมีปกสองขางแทน  แสหาง
ของมันก็แผออกไปยาวมาก แลวอยูดี ๆ มันก็เอาปกตีสีขางของมันจะแม เสียงดังมากเลย ขนาดหนู
เองซ่ึงเปนลูกหนูที่กลาหาญมาก ยังตกใจจนตองวิ่งหนี แตหนูไมไดวิ่งอยางเดียวนะ หนูวิ่งไปและก็
รองดามันไปดวยจะแม” สัตวที่ลูกหนูพูดถึงก็คือไกโตงน่ันเอง 
 “ ยังมีอีกตัวนะแม ดูสงางาม ทาทางออนโยนแลวก็ใจดีดวย ถาไมใชเพราะเจาอสุรกายมีปก
ตัวน้ีหนูคงไดคุยกับสัตวอีกตัวแลว “ 
 ”รูปรางหนาตาเปนอยางไรละ”  แมหนูถาม  
 “ออ เขามีขนกับหูเหมือนเราเลย แตขนเขาเรียบเปนมันมีลายดวย มีหางยาวกวาเรา ตาวาว ดู
เงียบ ๆ คงเปยมไปดวยความเมตตากรุณา  หนูกําลังจะเขาไปแนะนําตัวเองกับเขาอยูพอดี  แตเจา
อสุรกายมีปกตัวน้ันมันสงเสียงไลหนูออกมาเสียกอน” 
 “ลูกเอยแมจะบอกอะไรให สัตวทาทางใจดีที่หนูบอกนั้น เขาเรียกวาแมว มันชอบกินหนูมาก เปน
ศัตรูตัวสําคัญของเราทีเดียวแหละ สวนอสุรกายมีปกน้ันคือไก ซ่ึงไมมีอันตรายตอเราเลย จงจําไวนะลูก
วาหนาตาทาทางไมไดบอกถึงนิสัยใจคอที่แทจริงนะลูก”  

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา อยาตัดสินคุณคาของใคร  ดวยการดูแตภายนอกเทาน้ัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  6 ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13    นาทีวิกฤต                 เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 
2.  เน้ือหา 
 การตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา กรณีลูกเสือเห็นคนตกน้ํา 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณชวยคนตกน้ํา เชน เชือก, ไม, หวงยาง 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือรวมกันคิดหาทางออกกรณี “เห็นคนตกน้ํา” ใน
ประเด็น 

(1) จะชวยหรอืไมชวย เพราะอะไร 
(2) ถาชวยจะมีวิธีชวยเหลือก่ีวิธี แตละวิธมีีขอดีและขอเสียอยางไร 
(3) หมูตัดสินใจเลือกชวยอยางไร เพราะอะไร  

    2) สุมใหหมูลูกเสือรายงาน 1 - 2 หมู ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายใหหมูอ่ืนแสดงความเห็น
เพ่ิมเติม และรวมกันสรุป โดยผูกํากับลูกเสือชวยเพิ่มเติม  
(วิธีชวยคนตกน้ําหรือคนจมน้ําไดแก1. การรองเรียกใหคนอ่ืนหรือผูใหญชวย 2. การชวยดวยการโยน
อุปกรณที่ชวยลอยตัวเชน หวงยาง หมอนลม ขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญ  ลูกมะพราว แผนโฟมขนาด
ใหญ ลูกบอล ลูกบาส ฯลฯ 3. การชวยดวยการยื่นอุปกรณ เชน ไมยาว ๆ  เชือก และ 4. การลงน้ําวาย
นํ้าออกไปชวย ตองม่ันใจวาวายนํ้าเปนและตองชวยคนตกน้ําเปนดวย ไมเชนนั้นอาจ ถูกคนตกน้ํา
กอดรัดจนจมนํ้าไปดวย  ลูกเสือตองวิเคราะหใหไดวา จะสามารถชวยอยางไรจึงจะรอดและปลอดภัย
ทั้ง 2 ฝาย  เพ่ือความปลอดภัยของลูกเสือ ควรตองใชวิธีรองเรียกคนอ่ืนและผูใหญชวย รวมกับวิธีอ่ืน 
ๆ เชน ถาไมแนใจวานํ้าลึกมากนอยเพียงใด ใหโยนอุปกรณที่ชวยลอยตัว หรือยื่นไมยาวใหเกาะ ถา
ม่ันใจวานํ้าไมลึก ลูกเสือม่ันใจวาสามารถชวยได ผูประสบภัยเปนเด็กตัวเล็กกวามาก ก็อาจลงน้ําไป
ชวยได ) 
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   3) หมูลูกเสอืแขงขันเกมเชือกชวยชวีติ   
 (1) ลูกเสือแตละหมูเขาแถวตอนลึก  นายหมูออกไปยืนหางจากแถวประมาณ        
5 เมตร  สมมติวาตกอยูในบอนํ้า 

  (2) เม่ือไดยินสัญญาณสมาชิกในหมูรีบผูกปลายเชือกตัวเองกับเชือกของสมาชิก 
ที่ยืนติดกัน ดวยเง่ือนพิรอดแลวใหคนที่ยืนอยูหัวแถว ถือปลายเชือกไวดานหน่ึง  อีกดานหนึ่งโยนให
นายหมูของตัวเอง  เม่ือนายหมูไดเชือกแลวใหผูกเชือกกับเอวของตัวเอง ดวยเง่ือนบวงสายธนูเม่ือ
ผูกเสร็จใหสมาชิกรีบดึงนายหมูตนเองเขามารวมกับสมาชิกคลายกับการ ชวยดึงคนขึ้นจากบอนํ้า 
  (3)  สํารวจการผูกเง่ือนของแตละหมู หมูไหนผูกไดถูกตองและทําเสร็จกอนเปนหมูที่
ชนะ      

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรมและการแสดงความคดิเห็น 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะห การตดัสินใจ และการแกไขปญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
 
เพลง 

รวมใจ 

(สรอย)  รวมใจ  เราพรอมใจ  (3 คร้ัง)  งานนอยใหญพรอมใจกันทํา 
พวกเราลูกเสอืไทยตางพรอมใจสามัคคี  นํ้าใจเรากลาผจญ  บากบั่นอดทนหม่ันทําความดี 

ผูกมิตรและมีไมตรีเหมือนดังนองพ่ีรับความชื่นบาน (สรอย) 
พวกเราลูกเสอืไทย  บุกปาไปลุยนํ้าเอง  แมเราจะฝาภัยพาล  แตจิตเบิกบานเพราะความปรองดอง  

ชมฟาและน้ําลําคลอง  เสียงคึกคะนอง  รองเพลงเพลนิใจ (สรอย) 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน    

สิงโตโลภมากกับกระตายปา 
ในปาใหญแหงหน่ึงสิงโตหิวโซตัวหน่ึงกําลังหาเหยื่อ มันพบกระตายปาตัวหน่ึงเห็นแลวนากิน 

จึงวิ่งตามกระตายปาจนทัน ขณะจะจับกระตายปากินก็เหลือบไปเห็นกวางตัวหน่ึงวิ่งผานมา มันคิด
ใหมวากวางนาจะอรอยกวา และเปนอาหารม้ือใหญดีกวากระตายที่ตัวเล็กนิดเดียว 

ดังน้ัน มันจึงปลอยใหกระตายปาหลุดรอดไปแลวมันเองก็วิ่งกวดตามกวางไปทันที แตกวาง
ตัวน้ันวิ่งเร็วมากเร็วเสียจนในไมชามันก็ลับหายไป เม่ือสิงโตเห็นหมดหวังจะตามกวางไดทันมันก็คิด
ใหมอีกวา“ฉันจะกลับไปกินกระตาย ดีกวา”แตเม่ือมันกลับมาที่ ๆ ซ่ึงเม่ือตะก้ีที่มันไดตอนกระตาย
จนจนมุมน้ัน มันไดพบวา กระตายไดหนีหายไปเสียแลว 

“โธเอย ฉันนาจะกินกระตายเสียกอนตั้งแตตอนที่พบเม่ือแรกแลว”สิงโตคร่ําครวญ“น่ี
เปนเพราะฉันโลภมากเกินไป ผลสุดทายก็เลยไมได กินอะไรเลย” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนฉลาดตองรูจักพอ ในสิ่งที่ตนมีอยูแลว 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  6 ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14  ตานภัยหางไกลยาเสพติด             เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู   
ลูกเสือตระหนกัถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่อยูใกลตวั 

2.  เน้ือหา  
ยาเสพติดเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอชีวิตและอนาคตของเด็กและเยาวชน  ลูกเสือจึง

ควรตระหนักในโทษและพิษภัยและหลีกเลี่ยงให  หางไกลยาเสพติด 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง   
 3.2 ขวดน้ํา และถวยน้ํา 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) หมูลูกเสือแขงขันกรอกนํ้าลงขวดโดยผูกํากับลูกเสือแจกนํ้าที่บรรจุเต็มขวดใหหมูละ 1 
ขวด และแจกถวยพลาสติกใหลูกเสือคนละ 1 ใบ การแขงขัน แบงเปน 2 รอบ 

รอบที่ 1 ใหนายหมูเทนํ้าในขวดแจกใสถวยของลูกเสือในหมูทุกคนจนหมดขวด แลว 
ใหลูกเสือแตละคนกรอกน้ําในถวยลงขวดจนหมด  นายหมูเอาขวดน้ํามาเปรียบเทียบกัน นํ้าในขวด
ของหมูใดมีมากที่สุดเปนผูชนะ แตละหมูเก็บขวดน้ําของตนไวเปรียบเทียบกับรอบที่ 2 

รอบที่ 2 ผูกํากับลูกเสือแจกขวดน้ําขวดใหม ใหหมูลูกเสือดําเนินการเหมือนรอบแรก 
แต ใหทุกคนหมุนรอบตัวเอง 3 รอบกอนกรอกน้ํากลับลงขวด ทุกหมูนําขวดนํ้ามาเปรียบเทียบกัน 
หมูใดเหลือมากที่สุดเปนผูชนะ 
    2) ผูกํากับลูกเสือใหนายหมูนําขวดน้ําของหมูในรอบแรก มาเทียบกับรอบที่ 2 แลว       
ตั้งคําถามวาในกองลูกเสือวา “ทําไมน้ําในรอบที่ 2 ของทุกหมู จึงเหลือนอยกวาในรอบแรก”  
    3) ผูกํากับลูกเสือสุมถาม 2 – 3 คน แลวสรุปวา การหมุนรอบตัวน้ัน เปรียบเหมือนการ  
ใชยาเสพติด ซ่ึงมีผลเสียตอสติปญญาและความสามารถของคนผูน้ัน จึงทําใหกรอกนํ้าแลวนํ้าหก
มากกวาตอนที่ไมหมุนตัว 
    4) ใหลูกเสอืจับคูคุยกัน ชวยกันคิดวายาเสพติดใกลตัวที่ลูกเสือรูจัก มีอะไรบาง และจะ
หลีกเลี่ยงไดอยางไร  
    5) ผูกํากับลูกเสือสุมถาม 2 – 3 คู และให คูอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ผูกํากับลูกเสือชวยเพิ่มเติม 
และสรุป 
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(ไมลองใชยาเสพติด /ขอรองดวยความหวงใยใหคนในครอบครัวเลิก บุหร่ี และเหลา )  
    6) ผูกํากับลูกเสือใหขอคดิที่เปนประโยชน 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรม และการแสดงความคดิเห็น 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ ตระหนักรูในเรื่องโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

ยาเสพติด 
ด่ืมเหลาทําลายชีวติ   ยาเสพติดทําลายสังคม 

ลูกเสือไมควรนิยม                 ไมควรชื่นชมสูบบุหร่ีกัญชา 
มอรฟน  ฝน  เฮโรอิน                        ทํารายรางกายเห่ียวแหงโรยรา 

ทดลองกับอบายมุข                     จะตองทนทุกขตลอดเวลา 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ไกที่ไขเปนทองคํา 

      ผัวเมียคูหน่ึงเลี้ยงไกไวกินไข เกิดโชคดีมีแมไกประหลาดตัวหน่ึงออกไขเปนทองคําใหวันละ1 
ใบ ทุกวันสองผัวเมียจะนําไขทองคําน้ันไปแลกเปนเงินมีความเปนอยูอยางสุขสบายไมคิดจะทํามาหา
กินใหเหน่ือย ไดแตเที่ยวเลนสําเริงสําราญฟุงเฟอ ไมเก็บสะสมหรือหวงอนาคตของตนเลย วั น ห น่ึ ง
ทั้งสองนึกอยากท่ีจะไดเงินมากกวาที่เปนอยูผูเปนเมียจึงเสนอใหผาทองไก เพ่ือเอาไขทองคําออกมา
มาก ๆ  สามีเห็นดวย ทั้งสองชวยกันจัดการฆาไกตัวน้ันเสีย แลวใชมีดผาทองของมันดูผลปรากฏวา 
ไมมีแมแตเศษทอง หรืออะไรที่จะเอาไปแลกเปนเงินไดเลยอยูในนั้น ทั้งสองยืนหนาซีดและ
โศรกเศรา" ฮื่อ ๆๆ หมดเลย..หมดแลว น่ีถาเราไมโลภมาก ก็ยังมีไขทอง ตั้งวันละใบ ไปใช
แลกเงินไดตลอดชีวิต นาเสียดายจริง ฮื่อๆๆๆ "จะมาคิดไดในตอนนี้ก็สายไปเสียแลว... เพราะ 
ไกตัวน้ันมันไดตายลงไปเพราะมือและความคิดโงๆ ของตัวเองนั่นแหละ....สองผัวเมียเลยอดที่จะมีไข
ทองไปขายแลกเงินและ อยูสุขสบายเหมือนเม่ือกอน 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ทําอะไรควรคิดใหรอบคอบและควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  6ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15    ความปลอดภัย                   เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ลูกเสือปฏิบัตติามกฎจราจรไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 1.2 ลูกเสือบอกขอควรปฏบิตัิในการปองกันภัยเม่ือไมมีคนอยูบานได 
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 กฎและเครื่องหมายจราจร 
 2.2 ความปลอดภัยในบาน 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 แผนภูมิหรือภาพสัญญาณ และเครื่องหมายจราจร 
3.3 ใบความรู 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

 

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

     3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
       (1) ผูกํากับลูกเสือใหความรูเรื่องการปฏิบัตติามกฎจราจร โดยเรียนรูเปนฐาน 
 ฐานที่ 1 สัญญาณไฟ 
 ฐานที่ 2 เคร่ืองหมายจราจร เชน ทางมาลาย หามจอด หามเลี้ยว ฯลฯ 
 ฐานที่ 3 การเดินทางเทา  
      (2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป 
    4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
    5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
     1) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 

      3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกับภัยที่อาจเกิดขึ้นไดเม่ือไมมีคนอยูบาน  
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    (2) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือแตละหมูรวมกันอภิปรายถึงขอควรปฏิบัติเม่ือไมมี   
คนอยูบาน แลวเลือก 1 รายการพรอมวาดภาพประกอบ นํามาเสนอในกองลูกเสือ 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 ตรวจผลงาน  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 

เพลง 
เพลง  ดูรถยนตกอน 

แมวาเราจะขามถนน               ดูรถยนต ดูรถยนต 
 แมวาเราจะขามถนน    ดูรถยนตกอน 
  หากรถยนตมา    อยาอวดเกงกลาดวนจร 
 ใหรถไปกอน     แนนอนปลอดภัย 

 
เพลง  ขามถนน 

อยาเหมอมองตองดูขางหนา  อีกซายและขวาเม่ือจะขามถนน 
หากยวดยานหลายก็ตองอดใจทน   อยาตัดหนารถยนตทุกๆคนจงระวังเอย 
มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุม ตุมมง 
 

ใบความรู 

 กฎหมายและเครื่องหมายจราจร 
 กฎและเครื่องหมายจราจรที่ลุกเสือควรศึกษาและเรียนรู คือ  
 1. สัญญาณไฟ  
  สีแดง ใหรถทุกคันที่จะวิ่งไปขางหนา หยุดที่เสน 
  สีเหลือง ใหรถทุกคันเตรียมตัว หรือใหระมัดระวัง เพ่ือที่จะหยุดหรือไป 
  สีเขียว ใหรถผานไปได 
 2. เคร่ืองหมายจราจร เชน ทางมาลายสําหรับใหคนขามถนน รถที่จะผานทางมาลาย
ตองขับชาๆหรือหยุดใหคนเดินขามไปกอน 
 3. การเดินทางเทา  
  3.1 ถนนที่มีทางเทา ตองเดินบนทางเทาใหชิดทางซาย 



 

 
มองเ
 
ระหว
 
กลับ
 
ควรข
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูกา

 3
เห็นรถขางห

 3
วางซอกรถที

 3
มาดูทางขวา

 3
ขามขณะที่มี

ขอควรป
1. กอนอ
2. ตรวจ
3. ปดปร
4. ใสกุญ
5. ถาระบ
6. ปดวา

 

 

 ห

ารจัดกิจกรรม

3.2 ถนนที่ไม
หนาไดแตไกล
3.3 ไมควรข
ที่จอด เพราะ
3.4 กอนขา
าอีกคร้ังเพ่ือ
3.5 ตองขา
สัญญาณปล

ปฏิบัติเม่ือไ
ออกจากบาน
ตราสิ่งตางๆ
ระตูหนาตางใ
ญแจบานหรือ
บบไฟฟาสาม
ลวน้าํ 

หามกลับรถ 

มลูกเสือสํารอง

มมีทางเทาจ
ล  
ามถนนโดย
ะจะมองไมเห็
ามถนนทุกค
ความแนใจว
มถนนขณะที
ลอยใหรถเดิน

มมีคนอยูบ
นควรดับไฟห
ๆ อยาใหมีสิ่ง
ใหเรียบรอย
ปดร้ัวบานให
มารถตั้งเวลา

   

งเสริมสรางทั

จะตองเดินทา

ออกจากที่กํ
ห็นรถที่แลนม
ครั้งตองหยุด
วาไมมีรถแล
ที่มีสัญญาณ
น เพราะจะเสี

บาน  
หรือปดสวิตซ
งที่ติดไฟ ถา
 
หแนนหนา 
าเปด-ปดได

 หาม

ักษะชีวิต ดาว

างชิดขอบดา

าบัง เชน ทา
มาในระยะใก
ดยืนที่ขอบท
นมาในระยะ
หามรถ และ
สี่ยงอันตราย

ซเครื่องใชไฟ
มีควรดับใหห

 ควรตั้งเวลา

มแลวซาย  

วดวงท่ี 3  ชั้นป

านขวา หันห

ายรถหรือหน
กล 
าง มองดูทา
ะใกล  
ะดูใหแนใจวา
ยมาก 

ฟฟา 
หมด 

าไวดวย 

        

ประถมศึกษา

หนาสวนทาง

นารถประจํา

างขวา ทางซ

ารถหยุดสนิ

  หามเลี้ยวข
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งรถจะได

ทางหรือ

ซาย และ

ทแลวไม

ขวา 

7 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
      เด็กชายเด่ียว 

น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปก ผูแตง 

 ณ หมูบานในเมืองเล็กๆ แหงหน่ึง เด็กชายเด่ียวอาศัยอยูกับพอแม เขามีสัตวเลี้ยงตัวหน่ึงคือ 
เจาด๊ิกก้ี ทุกวันพอจะพาเด็กชายเด่ียวและเจาด๊ิกก้ีไปเดินเลน บานของเด็กชายเด่ียวอยูติดถนน ทุก
คร้ังที่พอพาไปมักจะเตือนวา “เด่ียวรูไหมลูก วาเวลาเราเดินบนถนนนั้น จะตองเดินชิดขอบถนนคอย
ระวังรถที่วิ่งไปมา และเวลาขามถนนก็จะตองระวังรถที่วิ่งมาทั้งทางซายมือและขวามือใหดี เพ่ือให
แนใจวาไมมีรถวิ่งมาแนใจวาปลอดภัยจึงคอยขามถนน แลวก็หามวิ่งเลนใกลถนนดวยนะลูก” 
 เด็กชายเด่ียวตอบพอวา “ครับพอ ผมจะระวังตัวเวลาเดินทางหรือจะขามถนนครับ” 
 วันหน่ึงขณะที่แมกําลังเลานิทานใหเด็กชายเดี่ยวฟง ก็ไดยินเสียงเจาด๊ิกก้ีเหาอยูหนาบาน 
เพราะมีสุนัขตัวหน่ึงมาคุยถังขยะอยูหนาบาน เจาด๊ิกก้ีวิ่งไลสุนัขตัวน้ันไปที่ถนนโดยไมไดมองวามีรถ
วิ่งมาทําใหถูกรถชน พอกับแมจึงพาเจาด๊ิกก้ีไปหาหมอเพื่อชวยทําแผลให 
 พอจึงกลับมาเตือนเด็กชายเด่ียววา  “จําไดหรือเปลาที่พอเคยบอกวา ตองระวังเวลาเดินหรือ
ขามถนน เพราะไมอยางน้ันจะตองเจ็บตัวเหมือนเจาด๊ิกก้ี” เด็กชายเด่ียวตอบพออยางจริงจังวา “ครับ
พอ ผมจะจําไวใหดี”  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การระมัดระวังจะไมกอใหเกิดอุบัติเหต ุ
 

ความรอบคอบ 
น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปก ผูแตง 

 เทศกาลสงกรานตปน้ี ครอบครัวของสมโชคจะไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดนครสวรรค ทุกคน
ตองเดินทางไปโดยไมมีใครเฝาบาน คุณพอและคุณแมจึงวางแผนการปองกันภัยในระหวางไมอยูบาน 
คุณพอโทรศัพท แจงขอรับบริการฝากบานกับตํารวจในทองที่ที่บานตั้งอยูลวงหนาเรียบรอย กอนวัน
เดินทางหลายวัน รวมทั้งนําทรัพยสินมีคาฝากตูเซฟธนาคาร 
 เชาตรูวันเดินทาง คุณพอ คุณแมและสมโชค ชวยกันดูแลปดไฟฟา ปดสวิตซไฟฟา ปดก็อก
และวาลวนํ้าประปา ปดประตูหนาตางล็อคอยางเรียบรอย เม่ือคุณพอนํารถยนตออกจากร้ัวบาน คุณ
แมก็ใสกุญแจประตูร้ัวบานอยางแนนหนา ทุกคนออกเดินทางอยางสบายใจ ระหวางอยูบานคุณยาย 
ทุกคนพักผอนกันโดยไมมีความกังวลใจ 
 เม่ือกลับมาถึงบานก็พบวาบานของตนปลอดภัย ทุกคนสบายใจมากยิ่งขึ้น และจะปฏิบัติเชน
เม่ือจะออกจากบานไปพรอมกัน สมโชคขอบคุณคุณพอ คุณแมที่ชวยสอนใหเปนคนรอบคอบจนเปน
นิสัย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ความรอบคอบจะทาํใหเกิดความปลอดภัยเม่ือไมอยูบาน  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  7 บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16    การบริการ                      เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือสามารถวางแผนและดําเนินการใหบริการแกผูอ่ืนได 
2.  เน้ือหา 

การวางแผนและดําเนินการใหบริการแกผูอ่ืนได  
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู  
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือสนทนาเก่ียวกับการบริการ ซ่ึงการเปนลูกเสือน้ัน มีหนาที่

กระทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน ใหลูกเสือเสนอแนวคิดในการใหบริการแกผูอ่ืน  
   2) ผูกํากับลูกเสืออธิบายเรื่องการวางแผนใหบริการแกผู อ่ืน แลวใหลูกเสือแตละหมู

อภิปราย และวางแผนในการชวยเหลือผูอ่ืน พรอมบันทึกไวเพ่ือใหบริการตอไป  
   3) ใหลูกเสอืนําเสนอการวางแผนใหกองลูกเสือทราบ  
   4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุกิจกรรม  
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมีสวนรวมกิจกรรม 
 5.2 ตรวจผลการวางแผนใหบริการแกผูอ่ืน  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 

เพลง 
เจอะกันสุขใจ 

 เจอะกันวันน้ีสขุใจ  สบายดีหรือบอกมา 
  หางเธอฉันเหงาอุรา   รองรําดีกวาวันนี้สุขใจ (ซํ้า) 
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ใบความรู 

การวางแผนและดําเนินการใหบริการแกผูอ่ืน 
 ผูกํากับลูกเสือรวมกับลูกเสือสํารองวางแผนดําเนินการใหบริการแกผูอ่ืน เชน 
1. จัดสถานที่ในงานสวนรวม เชน งานโรงเรียน งานวัด 
2. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัด ตลาด อนามัย ที่วาการอําเภอ 
3. ประดิษฐของที่ระลึก เพ่ือจําหนายหารายไดตามวัตถุประสงค เชน ทําพวงกุญแจ ที่เขี่ยบุหร่ี แจกัน 
ดอกไม ฯลฯ 
4. ชวยในการจําหนายเพ่ือการกุศล เชน ของที่ระลึก ดอกไมธูปเทียน งานวัด อาหาร  
5. ชวยดูแลผูสูงอายุในชุมชน เชน อานหนังสือใหฟง กวาดบาน กรอกนํ้า รดนํ้าตนไม ใหอาหาร
สัตวเลี้ยง ฯลฯ  
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

มดกับนกเขา 

 ในวันที่ปาแหงแลงขาดแคลนน้ํา มดยักษตัวหน่ึงกําลังกระหายน้ําอยางมาก พยายามที่จะไต
ไปกินตามน้ําพุที่ไหลเชี่ยวดวยความที่เขาตัวเล็กจึงพลาดตกลงไปและไหลไปตามลําธาร มดยักษตัว
น้ันพยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝง จนเจานกตัวหน่ึงเห็นเขาจึงไปคาบใบไมทิ้งลงไปในน้ําใหเจา     
มดยักษเกาะ 
 “ขอบใจเจามากนะ” เจามดยักษกลาวขอบคุณนกในความชวยเหลือคร้ังน้ี 
 “ไมเปนไรหรอก ชีวิตใคร ใครก็รัก” เจานกกลาวตอบ 
 “ขารูมาวาแถวนี้นายพรานเยอะนะ เจาไมกลัวถูกลาเหรอ” เจามดยักษถามเจานก 
 “ขาแคแวะมาหาอาหารเทาน้ัน เด๋ียวก็ไปแลว” เจานกบอกพรอมกับกมลงหาอาหารตามพื้น 
และไมไดสังเกตวาภัยกําลังมาถึงตัว แตดีที่เจามดยักษอยูเปนเพ่ือนดวย เลยชวยเหลือไดทันเวลา 
ระหวางที่กําลังสนทนากัน มดยักษเหลือบไปเห็นนายพรานคนหนึ่งกําลังใชตาขายเหวี่ยงหมายจะจับ
นก มดยักษจึงกัดเทาของนายพราน  ทําใหนายพรานเหวี่ยงัจะจตาจับยผิดทาง เจานกไดยินเสียงรอง
ลั่นดวยความเจ็บปวดของนายพรานจึงบินหนีไปเพ่ือเอาชีวิตรอด เจามดยักษก็รีบวิ่งหนีไปเชนกัน
กอนที่จะโดนนายพรานเหยียบตาย  
 ดวยความมีนํ้าใจของเจานกทําใหเจามดยักษไดตอบแทนความชวยเหลือ เจานกจึงรอดพน
อันตรายไปได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาการมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน ยอมไดรับความดีตอบแทน 
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หนวยที่  8 ธงและประเทศตางๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17  ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอ่ืนๆ              เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือบอกลักษณะธงลกูเสือประเภทตางๆ ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือสํารองของโรงเรียน 
ธงลูกเสือประจําจังหวัดและธงคณะลูกเสอืแหงชาติ 
 1.2 ลูกเสือบอกที่ตั้งและสามารถเขียนภาพธงชาตขิองประเทศอ่ืนรวม 8 ประเทศ 
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 ธงลูกเสือประเภทตางๆ ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือสํารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจํา
จังหวัด และธงคณะลูกเสือแหงชาติ 
 2.2 ที่ตั้งและธงชาติของประเทศอ่ืนรวม 8 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1แผนภูมิเพลง 
 3.2 ภาพตัวอยางหรือธงลูกเสือประเภทตางๆ : ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือสํารองของโรงเรียน 
ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงคณะลูกเสือแหงชาติ  ภาพธงชาติของประเทศอ่ืนๆ 8 ประเทศ 

3.3 อุปกรณการวาดภาพ 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือนําภาพตัวอยางหรือธงลูกเสือประเภทตางๆ ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือ

สํารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงคณะลูกเสือแหงชาติ และธงชาติประเทศอ่ืนๆ8 
ประเทศ มาใหลูกเสือไดสัมผัสและอธิบายถึงความสําคัญของธงและวิธีการใชธงในโอกาสตางๆ  

   2) ใหลูกเสือบอกถึงความรูสึก ตอการเปนลูกเสือซ่ึงถือเปนพระราชมรดกที่ลูกเสือไดรับ
พระราชทานจากพระมหากษัตริย   

   3) ลูกเสือแตละหมูชวยกันวาดภาพธงลูกเสือประเภทตางๆ ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือ
สํารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงคณะลูกเสือแหงชาติและธงประเทศอ่ืนๆ 8 ประเทศ 
ในกระดาษปรูฟ ระบายสีใหสวยงาม 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

 
 

5.  การประเมินผล 
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 5.1 สังเกตการสะทอนความรูสึกภาคภูมิใจของลูกเสือที่เปนลูกเสือของพระเจาอยูหัว 
 5.2 ตรวจสอบผลงานการวาดที่สังเกตและจดจําธงลูกเสือประเภทตางๆ ธงลูกเสือประจํากอง 
ลูกเสือสํารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงคณะลูกเสือแหงชาติและธงประเทศอ่ืนๆ        
8 ประเทศ 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
 
เพลง 

ฉันรักเมืองไทย 
ใครจะรักใคร ๆ ฉันรักเมืองไทยของฉันเมืองเดียว  เมืองไหนฉันไมของเก่ียว (ซํ้า) 

รักเดียวใจเดียวฉันรักเมืองไทย 
(สรอย)  ฉันรักพระเจาอยูหัว  ฉันรักพระราชินี  ฉันรักฟนปฐพี  เมืองฉันมีอูขาว  อูนํ้า 

เรามาสามัคคี  ใครหาญราวเีรารบสุดใจ  ใครอยาเขามาทําใหญ (ซํ้า) 
ใครล้ําแดนไทยเตรียมพรอมยอมพลี (สรอย) 

ใครจะรักใคร ๆ ฉันรักเมืองไทยจําไวจงจํา  ใครอยาเขามาเหยียบย่ํา (ซํ้า)   
ไทยไมใจดําถาทานมาดี 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

นักมวยเหรียญทอง 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 คุณตาวิเชียรชอบดูกีฬาทุกชนิด โดยเฉพาะการชกมวยคุณตาวิเชียรชื่นชอบนักมวยคนหน่ึง
สามารถเลาประวัติใหเด็กชายนอยฟงได คุณชายวิเชียรเลาวา สมจิต จงจอหอ เปนชาวจังหวัด
นครราชสีมา จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ไดรับเหรียญทองจากการ
แขงขันมวยรายการตางๆ มากมาย อาทิ เวิลดแชมเปยนชิพ มวยทหารโลก เอเชียนเกมสเปนตน สม
จิตสามารถควาเหรียญทองจากการแขงขันในรุน 51 กิโลกรัม เม่ือป 2008 ในวันที่มีการแขงขัน คุณ
ตาวิเชียรไดดูการถายทอดสดทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ไดเห็นบรรยากาศการ
มอบเหรียญทอง หลังจากรับมอบเหรียญทองแลว เจาภาพจัดการแขงขันจะเชิญธงชาติไทยขึ้นสูยอด
เสา พรอมเสียงเพลงชาติไทยดังกระห่ึมไปทั่วสนาม คนไทยที่ชมทั้งในสนามและทางบานตางนํ้าตา
ซึมดวยความดีใจทราบซึ้งที่คนไทยสามารถสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย 
 คุณตาวิเชียรบอกเด็กชายนอยวา ตองเอาตัวอยางจากสมจิต เพราะเขาเปนคนมุมานะ 
อดทนฝกซอมทําการแขงขัน ซ่ึงมีทั้งชนะและแพจนในที่สุด เขาสามารถชนะการแขงขันที่สําคัญ    
ในครั้งน้ีได 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ทุกสาขาอาชีพสามารถทําชื่อเสียงมาสูประเทศได  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  9 การฝมือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18    ส่ิงประดิษฐ                     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ลูกเสือสามารถประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุโดยใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมได 
 1.2 ลูกเสือบอกวิธีใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือได 
  

2.  เน้ือหา 
 2.1 การประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ 
 2.2 วิธีใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือ เชน มีดพับ กรรไกร คอน เลื่อย และไขควง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 เศษวัสดุ เชน กระดาษ ไม โลหะ ผา 
3.3 เคร่ืองมือชนิดตางๆ เชน มีดพับ กรรไกร คอน เลื่อย ไขควง 
3.4 อุปกรณการเก็บรักษาเคร่ืองมือ 
3.5 ใบความรู 
3.6 เรื่องที่เปนประโยชน 

 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเร่ืองการประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุอภิปรายถึง

ประโยชนของการประดิษฐ พรอมชวยกันยกตัวอยาง การประดิษฐของเลนของใช เชน รถ นก        
ที่คั่นหนังสือ วาว กระปุก ออมสิน ฯลฯ 

   2) ผูกํากับลูกเสือแนะนําใหลูกเสือรูจักเคร่ืองมือชนิดตางๆ เชน มีดพับ กรรไกร คอน 
เลื่อย ไขควง และอภิปรายถึงวิธใีชและวธิีดูแลเก็บรักษา 

   3) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือประดิษฐสิง่ของตามที่ตนสนใจ แลวนําสงตามเวลาที่กําหนด 
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและการตอบคําถาม 
 5.2 ตรวจผลงานสิ่งประดิษฐ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 

เพลง 
      สุขอุรา  

   สุขฤทยัเพลินใจเพลินตา   สุขอุราเพลินตาเพลินใจ 
  โอละเนอ โอละเนอ (ซํ้า)    ฉันไดเจอเพ่ือนใจเพ่ือนใจ (ซํ้า) 
 

ใบความรู 
    วิธีใชและรักษาเครื่องมือ 

  การใชมีด มีดเปนของมีคม หากไมระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได ตามปกติมีด
พับจะเก็บไวที่ดามโดยซอนคมไว เวลาใชใหหันคมมีดออกนอกตัวเสมอ อยาใชกับวัตถุที่แข็ง
เกินไปจําทําใหมีดทื่อหรือบิ่น อยาวางมีดทิ้งไวบนพื้นดินหรอวางกับพื้น จะเตะถูกเปนอันตราย 
การใชจะตองจับที่ดามถือใหมั่น ใหคมมีดไปสัมผัสกับวัสดุสิ่งของที่ตองการตัด และไมนําเอามา
แกวงลอกัน เมื่อใชแลวควรลางเช็ดถูใหแหงสะอาด แลวชะโลมดวยน้ํามันเก็บไวที่มิดชิด 
 การใชเลื่อย กอนจะเลื่อยไมตองไมมีเหล็กหรือตะปูฝงอยู หากไมเปอนดิน ทราย โคลน 
ตองทําใหสะอาดกอนเลื่อย การสงเลื่อยขึ้นที่สูง ถายืนสงไมถึงใหผูกดามสาวขึ้นไป เลื่อยที่ใช
งานมากๆฟนทื่อใหลับดวยตะไปสามเหลี่ยม หลังใชปดแปรงเช็ดสิ่งสกปรก ชะโชมน้ํามันใหทั่ว 
การเก็บเลื่อยควรแขวน ไมวางหรือพิง และควรหาปลอกหุมปองกันฟนเลื่อยบิ่น 
 การใชเครื่องมืออื่นๆ เชน กรรไกร คอน ไขควง ก็เชนเดียวกับการใชมีด เลื่อย คือถา
รูจีกใชและวิธีบํารุงรักษา จะใชไดนานและคงทนถาวร ขอที่ควรระวังคือ อยาใชผิดประเภทเพราะ
จะไมไดผลและอาจเกิดอันตรายตอผูใชดวย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             กระปุกออมสิน     ที่คั่นหนังสือ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

รถยนตขวดพลาสติก 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 ในหองเรียน ป.3/1 มีนักเรียนประมาณ 40 คน นักเรียนแตละคนมักจะมีของเลนติดตัวมาเลน
หลังเลิกเรียนในระหวางรอผูปกครองมารับ เด็กชายเกรียงศักด์ิเปนเด็กในครอบครัวยากจน พอแมมี
ลูกหลายคน เขาจึงไมมีของเลนราคาแพงมาเลนเหมือนเพ่ือนๆ ไดแตมองหรืออยางดีเพ่ือนบางคน
แบงใหเลนบางเปนบางครั้ง อยูมาวันหน่ึงเกรียงศักด์ิเห็นเพ่ือนเลนรถยนตเล็กๆ นารัก จึงอยากเลน
และมีรถยนตเปนของตนเองบาง จึงขอคําปรึกษาจากสุพจน ลูกเสือสามัญรุนพ่ีของเขา ใหชวยสอน
ทํารถยนตจากเศษวัสดุ สุพจนทราบดีวาเกรียงศักด์ิไมมีเงินซื้อของเลน จึงพยายามชวยเกรียงศักด์ิ
ประดิษฐรถยนตจากขวดพลาสติกจนสําเร็จและสามารถใชเลนได 
 เม่ือเกรียงศักด์ินํามาเลนเพ่ือนในหองใหความสนใจมาก  เพราะรถยนตประดิษฐรูปรางแปลก
ตาเพ่ือนๆ แปลกใจที่ขวดพลาสติกเปลาสามารถเปนรถยนตเลนได เพ่ือนๆ จึงใหเกรียงศักด์ิชวยสอน 
วิธีประดิษฐรถยนต เพ่ือนํากลับไปใหผูปกครองดูที่บาน เกรียงศักด์ิภูมิใจที่ทําประโยชนตอเพ่ือนๆ ได 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา สิ่งของบางอยางอาจดูไรคา แตถาใชความคิดสรางสรรคก็จะเปลี่ยนเปน
มูลคาเพ่ิมได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยที่  10กิจกรรมกลางแจง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19    ทิศทั้ง  8                        เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือสามารถสังเกตและจดจําการหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติได 
2.  เน้ือหา 

2.1การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาต ิ
 2.2 บอกทิศและแสดงการชีท้ิศอยางถูกตองได 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
3.2 ใบความรู เรื่อง ทิศทั้ง 8 และการหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาต ิ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองทิศและการเรียกชือ่ทิศทั้ง 8 ทิศ 
   2) ใหลูกเสอืเลนเกมวิ่งหาทิศเพ่ือทบทวนตําแหนงและการเรียกชือ่ทิศทั้งแปดทศิ 
   3) ผูกํากับลูกเสืออธิบายการหาทิศ โดยการสังเกตธรรมชาติเชน ดวงอาทิตย ตนไมใหญ 

อุโบสถเสาไฟฟา เสาวิทยุ ฯลฯ 
4.4ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.5พิธปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความสามารถในการสังเกต  จดจําและหาทิศ โดยสังเกตธรรมชาต ิ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เพลง 
     ทิศทั้ง 8 

 ทิศทั้งแปดทศิ              ขอใหคิดจําใหเคยชิน 
  อุดรตรงขามทักษิณ  บูรพาประจิมจําไว 

  อีสานตรงหรดี  ทองอีกทีจําใหขึ้นใจ 
 พายัพอยูที่ไหน   ตรงขามไปคืออาคเนย 
 

เกม 
วิ่งหาทิศ 

วิธีเลน  เขียนวงกลมที่พ้ืนรัศมีประมาณ  3  เมตร ลากเสนรัศมี  8 ทิศ จัดลูกเสือยืน  9 จุด ตรงจุด
ศูนยกลาง 1 จุดและตรงปลายเสนที่ลากอีก 8 จุด เม่ือเร่ิมเลนผูกํากับลูกเสือเอยชื่อทิศคร้ังละ 3 ทิศ  
เชน ทิศเหนือ  ทิศใต  ทิศตะวันตก   ผูเลนตองวิ่งสลับที่ คนที่ยืนอยูตรงกลางตองรีบไปแทนที่คนอ่ืน  
คนที่ถูกแยงที่ตองออกจากการแขงขัน แลวใหสมาชิกที่อยูนอกวงมาเลนแทน เวียนไปเรื่อยๆ       
จนม่ันใจวาลูกเสือจําตําแหนง และเรียกชื่อทิศทั้ง 8 ทิศ ไดอยางถูกตอง  

ใบความรู 

ทิศทั้ง 8 ทศิ และการหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ 

 ทิศ 
 การเดินทางในปาหรือเดินทางไปสถานที่ที่ไมรูจักอาจจะพลัดหลงทางได ลูกเสือสํารอง – 
เนตรนารีสํารอง จําเปนที่จะตองรูจักทาง เพ่ือจะไดสะดวกในการเดินทาง 
 ทิศที่สําคัญ  4  ทิศ  คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวนัตก 
 ระหวางทิศทีส่ําคัญแตละทศิเราอาจแบงครึ่งไดเปนทศิเฉียงอีก 4 ทิศ รวมเปน 8 ทิศ       
และยังมีชื่อเรยีกสั้นๆ  อีกอยางหนึ่งดังแสดงไวในวงเลบ็ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหนือ  (อุดร) 

ใต (ทักษณิ) 

ตะวันตก (ประจิม) ตะวันออก (บูรพา) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)            ตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) 

      ตะวันตกเฉียงใต (หรดี) ตะวันออกเฉียงใต (อาคเนย) 
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การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาต ิ

 

 ธรรมชาตทิี่อยูรอบตัวลูกเสอืสํารอง – เนตรนารีสํารองสามารถนํามาใชประโยชนในการบอก
ทิศ ไดแก 
 1.  ดวงอาทิตย   ทิศที่ดวงอาทิตยขึ้นในตอนเชาเรียกวา ทิศตะวันออก  และดวงอาทิตย   
จะตกในทศิตรงขามเรียกวา ทิศตะวันตก  ถาหันหนาไปทางทิศตะวันออกแลวกางแขนออก        
ทางขวามือจะเปน  ทิศใต   และทางซายมือจะเปน  ทิศเหนือ 
 2.  ตนไมใหญ   เม่ือดวงอาทิตยตกไปแลว  อาจจะหาทิศไดโดยใชฝามือไปจับดูรอบๆ  
ตนไมใหญ ดานที่ยังอุนอยูคือ ทิศตะวันตก และดานตรงขามก็จะเปน  ทิศตะวันออก       
เม่ือหันหนาไปทางทิศตะวันตกแลวจากน้ันก็กางแขนทั้งสองออก ทางซายมือจะเปน ทิศใต   
และทางขวาจะเปน  ทิศเหนือ 
 3.  อุโบสถ   โดยทั่วไปพระประธานในอุโบสถ  จะมีการสรางใหหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออกเสมอ  เม่ือทราบทิศตะวันออกแลว  การหาทิศอ่ืนๆ  ก็ปฏิบัติไดเชนเดียวกับขอ 1 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

พระพุทธรูปบอกทิศ 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 เชาวันนี้เกษมศักด์ิและเพื่อนๆ ดีใจมากที่จะไดไปศึกษาแหลงเรียนรูใกลๆ โรงเรียน คุณครู
และนักเรียนตกลงกันวาจะไปวัดศาลาทองใกลโรงเรียน ที่เลือกวัดน้ีเพราะคุณตาคุณยายในชุมชน
มักจะบอกนักเรียนวาวัดน้ีมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาประดิษฐานในโบสถ บุคคลทั่วไป
มักจะหาโอกาสมาสักการะเพื่อความเปนสิริมงคล นักเรียนจัดเตรียมดอกไมธูปเทียนไปเพื่อใช
สักการะทุกคน 
 เม่ือเดินทางไปถึงทานเจาอาวาสวัดศาลาทองไดเลาประวัติของวัดใหนักเรียนไดรับทราบ 
ทานเลาวาพระพุทธรูปในโบสถ จะตองหันหนาไปทางทิศตะวันออกเสมอ ดังน้ัน ถาใครไปตางถิ่น 
และจําทิศไมไดก็ใหสังเกตพระพุทธรูปในโบสถวัดตางๆ ได 
 วันนี้นักเรียนไดรับความรูทั้งเรื่องศาสนาและขอสังเกตเรื่องทิศ สามารถนําไปใชประโยชน  
ในชีวิตได คุณครูและนักเรียนกราบลาทานเจาอาวาสแลวเดินทางกลบัโรงเรียน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ภูมิปญญาชาวบานงายๆ สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันในปจจุบันไดเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่ 10   กิจกรรมกลางแจง  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20  การใชเข็มทิศ     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
1.1 ลูกเสือสามารถอานทิศและหาทิศดวยเข็มทิศได 
1.2 ลูกเสือหาเสนทางในระยะ 400 เมตร โดยใชเข็มทศิได 

2.  เน้ือหา 
2.1 การหาทิศโดยการใชเข็มทิศ 

 2.2 การหาเสนทางในระยะ 400 เมตร โดยใชเข็มทศิ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง    
3.2 เข็มทิศ     
3.3 ใบความรู เรื่อง การหาทิศโดยการใชเข็มทิศ 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธเีปดประชุมกอง(แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือสาธติประกอบการอธบิายวธิีการใชเข็มทิศลูกเสือ 
   2) ลูกเสือฝกปฏิบัติการใชเข็มทศิหาทศิและหาเสนทางในระยะ 400 เมตร 
   3) ผูกํากับลูกเสืออธิบายสรุปประโยชนที่ไดจากการใชเข็มทศิ 

 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความสามารถในการอานทิศและหาทิศโดยการใชเข็มทศิแบบซิลวา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
เพลง 

      เดินวนหาทิศ 

เดินเอยเดินวน  สี่คนสี่ทิศ  ขอถามสักนิด    เธออยูทิศอะไร 
ทุกคนโปรดไดเขาใจ          ใครอยูทิศอะไรก็จงบอกมา 

 หน่ึงสมพร   เธออยูทิศเหนอื               สองบุญเหลือ  น้ันอยูทิศใต 
สามตะวันออก  สมใจ  จําไว   สี่บุญให  อยูทศิตะวันตกเอย  

 
ใบความรู 

การหาทิศโดยการใชเข็มทิศ 

 เข็มทิศทําขึ้นจากแทงแมเหล็กเล็กๆ  ตั้งบนแกนใหเคลื่อนที่ไดอิสระ  ปลายลูกศรเข็มทิศ
จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ตามหลักภูมิศาสตรสามารถใชเข็มทิศเปนเครื่องหมายประกอบการ
เดินทางของนักเดินเรื  นักสํารวจปา นักผจญภัย ฯลฯ โดยการวางเข็มทิศจะชี้ไปทางเหนือดาน
ตรงขาม จะเปนทิศใต  จากนั้นหันหนาไปสูทิศเหนือกางแขนทั้งสองขางออก ทางขวามือจะเปน
ทิศตะวันออก  และทางซายมือจะเปนทิศตะวันตก 

 หนาปดเข็มทิศจะมีเคร่ืองหมายบอกทิศเปนองศาและอักษรยอภาษาอังกฤษ 
  0 หรือ 360หรือ  N คือ   ทิศเหนือ (อุดร) 
  45 หรือ NE  คิอ   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 
  90 หรือ E  คือ   ทิศตะวันออก (บรูพา) 
  135 หรือ SE  คือ   ทิศตะวันออกเฉียงใต (อาคเนย) 
  180 หรือ S  คือ   ทิศใต (ทักษิณ) 
  225 หรือ SW  คือ   ทิศตะวันตกเฉียงใต (หรดี) 
  270 หรือ W  คือ   ทิศตะวันตก (ประจิม) 
  315 หรือ NW  คือ   ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  (พายัพ) 
เข็มทิศแบบซิลวา 
 ผลิตในประเทศสวีเดนมีลักษณะเปนเข็มทิศและไมโปรแทรกเตอรรวมกันอยู เปนเข็มทิศที่
นิยมใชในวงการลูกเสือเพราะมีราคาถูก ใชงายและพกพาสะดวก  
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 สวนประกอบของเข็มทศิซิลวา 
1. แผนฐานเปนตัววตัถุโปรงใส 
2. ที่ขอบมีมาตราสวนเปนน้ิวและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรชี้ทศิทางที่จะไป 
4. เลนสขยาย 
5. ตลับเข็มทศิเปนวงกลมหมุนไดบนกรอบหนาปดของตลับเข็มทศิแบงออกเปน 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเปนแมเหล็กสีแดงซึ่งจะชี้ไปทางทศิเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุมอยูบนหนาปดตรงโคนลกูศรชี้ทศิทาง 

 
วิธีใชเข็มทศิซิลวา  
 การหาทิศเหนือ 

วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศขางหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือคอย ๆหมุนหนาปดของ
เข็มทิศใหตําแหนงตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหนาปดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศเม่ือปรับ
เข็มตรงกับทิศเหนือแลวจะสามารถอานทิศตางๆไดอยางถูกตองจากหนาปดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถนําเข็มทิศไปใชในกิจกรรมตางๆไดเชนการเดินทางไกลการสํารวจปาการ
ผจญภัยการสํารวจและการเยือนสถานที่เปนตน เม่ือเร่ิมออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุงหนาไป
ใหทราบกอนวาเปนทิศใด เม่ือเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ จากเข็มทิศได 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
พญานก 

พญานกตั้งตัวขึ้นเปนเจาของปาแหงหนึ่งนกตัวใดตองการมาอาศัยอยูในปาน้ันตองเชาที่
สําหรับทํารังถาทํารังอยูบนตนไมที่มีนกอาศัยอยูแลวจะเชาในราคาถูกกวาสรางรังบนตนไมตนใหมทาํ
ใหตนไมน้ันเปนชุมชนแออัดแตฝูงนกก็ตองทนอยูเพราะไมสามารถเชาตนไมตนใหมอยูไดตอมาเม่ือ
พญานกปวยหนัก ฝูงนกไดมาชวยกันดูแลรักษาพญานกคิดไดจึงประกาศยกเลิกการเก็บคาเชาพรอม
ทั้งมอบตนไมใหนกทํารังครอบครัวละหนึ่งตนเปนการตอบแทน 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ควรใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  11การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  21    การบันเทิง                      เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  
 1.1 จัดและเขารวมในการแสดงละครกับเพ่ือนลูกเสือได 
 1.2 รองเพลงหรือฟอนรําโดยมีดนตรีประกอบได 
 1.3 ทําหุนและเชิดหุนเรื่องสั้นๆกับเพ่ือนลูกเสือได 
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 การแสดงละคร 
 2.2 รองเพลงหรือฟอนรํามีดนตรีประกอบ 
 2.3 การทําหุนหรือเชิดหุน 
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง  

3.2 ดนตรีที่หาไดงายๆตามทองถิ่น 
3.3 หุนมือแบบตางๆ  
3.4 วัสดุอุปกรณที่ใชทําหุนมือ เชน ถุงกระดาษ กลองกระดาษ สี กระดาษสี กรรไกร มีด 

กาว ฯลฯ 
3.5 ใบความรู  
3.6 เรื่องที่เปนประโยชน 

 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกับการแสดงตางๆ แลวอภิปรายถึงการแสดง

ละคร การรองเพลงประกอบดนตรี การเชดิหุน   
   2) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือเลือกทํากิจกรรมเพียงหมูละ 1 อยาง   
   3) ลูกเสือนําเสนอผลงานที่หมูของตนเองเลือก  
   4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุ  
4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 ตรวจผลงานการแสดง การรองเพลงหรือการเชิดหุน 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 

 

เพลง 
    จับปูดํา 

จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล 
สนุกจริงเอย  แลวเลยนอนเปล  โอละเห  นอนในเปลหลับไป 
 

ขามถนน 

อยาเหมอมองตองดูขางหนา  อีกซายและขวาเม่ือจะขามถนน 
หากยวดยานหลายก็ตองอดใจทน   อยาตัดหนารถยนตทุกๆคนจงระวังเอย 
มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุม ตุมมง 
 

ใบความรู 
     การแสดงละคร   

 การปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงของลูกเสือนั้น ผูกํากับลูกเสืออาจกําหนดหัวขอเรื่องหรือใหลุก
เสือแตละหมูไปคิดคนเรื่องที่สนใจมาแสดงเปนละคร แลวนํามาแสดงใหเพื่อนชมเปนการสราง
ความม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออกและไดรับความสนุกสนาน 
 
    การรองเพลงประกอบเคร่ืองดนตรี 

 การรองเพลงจะสนุกสนานขึ้น ตองมีดนตรีประกอบ เพราะจะชวยใหชวงจังหวะและ
ทวงทํานองพรอมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเลนเครื่องดนตรีได เชน หีบปากเพลงเมริกีตาร 
ขลุย ฯลฯ ควรนํามาเลนประกอบการรองเพลง ก็จะทําใหไพเราะและนาฟงยิ่งขึ้น  
 บางครั้งลูกเสืออาจทําเครื่องดนตรีจากวัสดุตางๆ เชนทํากลองดวยกระปอง ทําปดวยลํา
ไผเล็กๆ ทําที่เคาะจังหวะจากไม 2 ทอน หรือใชฝาขวดน้ําอัดลมเจาะรูรอยเปนพวงเขาดวยกัน 
และหาขวดใสนํ้าใหมีระดับแตกตางกันสัก 4-5 ใบเคาะใหมีเสียงแทนเครื่องดนตรี 
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การทําหุน 
การทําหุนมือจากถุงกระดาษ 
   วัสดุที่ใช  
 1. ถุงกระดาษสีนํ้าตาลชนิดเน้ือหนา 1 ใบ 
 2. กระดาษแข็งเทาขาว 
 3. สีเมจิก หรือกระดาษสีใชติดแทนการระบายสี 
 4. กรรไกรตัดกระดาษ 
 5. แปงเปยก 
   วิธีทํา 
 1.วาดหุนที่ตองการบนกระดาษเทาขาว แลวใชกรรไกรตัดหุนออกเปน 2 สวน คือสวน
หัว สวนตัวหุน 
 2. ระบายสีหุนหรือใชกระดาษสีติดบางสวนแทนการระบายสีก็ได 
 3. ทาแปงเปยกดานหลังภาพ แลวติดสวนหัวหุนที่กนถุงกระดาษ ติดสวนตัวหุนที่ขางถุง
กระดาษ ทิ้งใหแหงก็นําไปเชิดได 
 
การทําหุนมือจากกลองกระดาษ 
    วัสดุที่ใช  
 1. กลองกระดาษแข็งขนาดเล็กที่มือสอดเขาได 
 2. กระดาษแข็งเทาขาว 
 3. สีเมจิก หรือกระดาษสีใชติดแทนการระบายสี 
 4. กรรไกรตัดกระดาษ 
 5. แปงเปยก 
   วิธีทํา  
 1. ตัดกลองกระดาษดานขาง 3 ดาน เหลือไว 1 ดาน เพ่ือพับเปนปากหุน 
 2. วาดหุนที่ตองการบนกระดาษเทาขาว แลวใชกรรไกรตัดหุนตามรูปหนาหุนแยกเปน 2 
สวน คือสวนดานบนของปากหุน และสวนดานลางของปากหุน 
 3. ระบายสีหุนหรือใชกระดาษสีติดบางสวนแทนการระบายสีก็ได 
 4. ทาแปงเปยกดานหลังภาพ แลวติดสวนหัวหุนที่กนถุงกระดาษ ทิ้งใหแหงก็นําไปเชิด
ได 
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การเชิดหุน 

 โดยมากเราจะใชฝามือและนิ้วมือสอดเขาในหัวหุนและเชิด ถาเปนหุนทีมีแขนจะสอด
นิ้วชี้ที่หัวหุน นิ้วกลางแลวนิ้วหัวแมมือที่แขนทั้ง 2 ขาง เมื่อเคลื่อนไหวนิ้วทั้งทั้ง 3 หุน ก็จะดู
คลายมีชีวิตขึ้นทันที 
  ถาเปนหุนที่ไมมีแขน จะสอดนิ้วหัวแมมือที่ปากลางของหุน นิ้วที่เหลือสอดไว
ปากบนของหุน เม่ือขยับน้ิวเขาหากัน หุนจะเคลื่อนไหวคลายกําลังพูด 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 

  เสียงเพลงชวยชวีิต 

น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว มีนกกระจิบนอยตัวหนึ่งเปนนกอารมณดีมักจะรองรําทําเพลงให
เพ่ือนนกและสัตวอ่ืนๆในปาฟงอยูเสมอ  ทําใหฝูงสัตวตางๆ มีความสุขเม่ือไดฟงเพลงไพเราะของ
นกกระจิบนอย และจะมารอฟงเพลงไพเราะเปนประจํา 
 วันหน่ึง นายพรานปาเขามาดักจับสัตวในปา นกกระจิบนอยและครอบครัวออกหาอาหาร
ตามปกติ ไมทันไดระวังภัย จึงโดนตาขายของนายพรานที่ดักไว  นกกระจิบนอยพยายามขอความ
ชวยเหลือ  จึงนึกไดวาตนเองเคยรองเพลงใหบรรดาสัตวนอยใหญในปาไดฟงและชอบใจมาแลว     
จึงสงเสียงรองเพลง สัตวตางๆเม่ือไดยินเสียงรองก็รีบวิ่งมาดู เห็นนอยกระจิบนอยติดตาขาย         
จึงชวยกันดึงตาขายเพ่ือชวยชีวิตนกกระจิบนอยและครอบครัวไวได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา สิ่งเล็กนอยๆที่เราเต็มใจทําใหผู อ่ืนมีความสุข  อาจมีผลใหเราไดรับความ
ชวยเหลือได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  12  การผูกเงื่อน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22   ทักษะเงื่อนเชือก     เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

1.1  ลูกเสือสามารถบอกประโยชนและแสดงวิธีการผูกเง่ือนบวงสายธนู เง่ือนกระหวัดไม        
2 ชั้น ไดอยางถูกตอง 

1.2  ลูกเสือขดเชือกหรือสายเสนหนึ่งใหเรียบรอยได 
2.  เน้ือหา 

2.1 วิธีการผูกเง่ือนบวงสายธนู (ผูกรอบตวัเอง, ผูกรอบตัวคนอ่ืน, ผูกเปนหวงเพ่ือโยนให  
คนอ่ืน) 
 2.2 วิธีการผูกเง่ือนกระหวัดไม 2 ชั้น และการใชประโยชนจากเง่ือนทั้ง 2 ชนิด 
 2.3  วิธีขดเชอืกหรือสายยาง 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 เชือกสําหรับผูกเง่ือน 
3.3  เชือกหรือสายยางสําหรับขดและการขดเชือกหรือสายยาง 
3.4 ใบความรู เรื่อง การผูกเง่ือนเชือก 
3.5 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
               1) พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวล  ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนถึงการผูกเง่ือนและประโยชนของเง่ือนที่เคยเรียนมาแลว 

(เง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธิ, เง่ือนบวงสายธนู, เง่ือนกระหวัดไมชั้นเดียว, การเก็บเชือก) 
    (2) ผูกํากับลูกเสือสาธติการผูกเง่ือน บวงสายธนู (ผกูรอบตัวเอง, ผูกรอบตัวคนอื่น,      
ผูกเปนหวงเพ่ือโยนใหคนอ่ืน)ลูกเสือแตละหมูฝกปฏิบตัิการผูกเง่ือนทีละขั้นตอน 
    (3) หมูลูกเสือแขงขันเกมทดสอบเงื่อน 
    (4) ผูกํากับลูกเสือสนทนาถึงการใชประโยชนของการผูกเง่ือน บวงสายธน ู
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
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 4.2กิจกรรมครั้งที่ 2 
      1) พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวล  ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 

2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือแจงวาจะมีการเรียนรูเปนหลักฐาน 2 ฐาน ดังน้ี 
  ฐานที่  1  การผูกเง่ือนกระหวัดไม  2  ชิ้น  (วิธีผูกและประโยชน) 
  ฐานที่  2  การขดเชือกหรือสายยาง   
   (2) ผูกํากับลูกเสือรวมกองลูกเสือสรุปการเรียนรูทั้ง 2 ฐาน 
4)ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

      5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชกัธงเลิก) 
5.  การประเมินผล 

สังเกตและทดสอบความสามารถในการผูกเง่ือนบวงสายธนู และเง่ือนกระหวัดไม 2 ชั้น 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

เพลง 

 

  ลูกเสือธีรราช 

  เหลาลูกเสือของธีรราช  ทะนงองอาจสืบชาตเิชื้อพงศพันธุ 
 สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน    พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอดกาล 
 มีจรรยารักษาชื่อ   สรางเกียรติระบือเลื่องลือตอไปชานาน 
 ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน    พวกเราลวนชืน่บานเพราะกจิกรรมลูกเสือไทย 
 

เกม 
ขนลิง 

วิธีเลน 
1.  แตละหมูเขาแถวตอนลกึ ทุกหมูมีจํานวนสมาชิกเทากัน คนหัวแถวถือสมุดไว 3 เลม 
2.  เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มเลน ใหคนหัวแถววางสมุดไวบนศีรษะ 1 เลม วางบนฝามือซาย 1  

เลม และวางบนฝามือขวา 1 เลม แลวเดินไปออมที่หมายกลับมาสงใหคนถัดไป จากน้ันไป
ตอทายแถว ถาสมุดหลนตองหยุดวางใหเรียบรอยกอน จึงจะเดินตอไปได 

3.   คนถัดไปเม่ือไดรับสมุดแลว ใหปฏบิตัิเชนเดียวกัน  หมูใดทําครบทุกคน และเสร็จกอน
เปนหมูชนะ ใหหมูอ่ืนกลาวคําชมเชย 
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ทดสอบเงื่อน 
วิธีเลน 
1. ใหลูกเสือขาแถวตอนลึก แตละหมูมีจํานวนสมาชิกเทากัน โดยทุกคนถือเชือกไวคนละ 

1  เสน นายหมูออกมายืนหางจากคนหัวแถวประมาณ  10  เมตร 
2.  เม่ือไดยินสัญญาณเร่ิมเลน   ใหคนหัวแถววิ่งไปผูกเง่ือนบวงสายธนู ที่ขาของนายหมู  

แลววิ่งมาแตะคนตอไป และตนเองไปยืนตอทายแถว 
3. คนที่ถูกแตะวิ่งไปผูกเง่ือนบวงสายธนู ที่ขาของนายหมู  และวิ่งกลับมาแตะคนตอไป 

ปฏิบัติเชนเดียวกับคนแรก 
4.  ปฏิบัติไปเรื่อยๆหมูใดเสร็จกอนและผูกเง่ือนไดถูกตองทุกคน เปนหมูชนะ ใหหมูอ่ืนกลาว

ชมเชย 
 

ใบความรู 
    การผูกเงื่อนเชือก 

เงื่อนบวงสายธนู 
ประโยชนของเง่ือนบวงสายธน ูเปนบวงคงที่  ไมรูด  ไมเลื่อน      

1. ใชคลองกับเสาหรือตนไม  ทําใหแข็งแรงทนทานตอการยึด 
2. ใชเปนบวงคลองชวยคนที่กําลังจะจมน้ําโดยลากขึ้นมาซึ่งเง่ือนน้ีจะไมรูดเขาหาลําตัว 
3. ใชแทนเง่ือนเกาอ้ีในการคลองคนเพ่ือหยอนตัวจากที่สงู 
4. ใชคลองคันธนู 
5. ใชผูกสัตวไวกับหลักหรือตนไม  และสตัวสามารถเดินรอบหลักไดโดยเชือกไมพันกันหรือรัด

คอสัตว 
6. ใชผูกเรือกับหลักเม่ือเวลาน้ําขึ้นหรือนํ้าลดก็ไมมีปญหาเพราะบวงจะเลื่อนขึ้นลงได 

วิธีผูกเง่ือนบวงสายธน ู
1. ขดเชือกใหเปนบวงคลายเลข 6  ถือไวดวยมือซาย 
2. มือขวาจับปลายเชือกดานลางสอดเขาไปในบวงเลข 6  
3. จับปลายเชือกที่สอดออกจากบวงเลข 6  ออมหลังเชือกเสนตั้งของเลข 6 แลวสอดปลายลง 

ในบวงเลข 6 แลวจัดเง่ือนใหแนนและเรียบรอย  โดยการดึงตามทิศทางของลูกศร 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
    ราชสีหกับตวัเห็บ 

 ราชสีหตัวหน่ึง หยิ่งผยองในพละกําลังและความเขมแข็งของตนมาก กลาวดูหม่ินเหยียด
หยามเห็บซ่ึงมันไดพบเขาวา เห็บน้ันเปนสัตวต่ําตอย  ไรคา  เฉกเชนเศษธุลี 
   เห็บแคนใจมาก ประกาศสงครามกับราชสีห “ทานคิดวา  การท่ีใคร ๆ เรียกทานวาเจาปา
น้ัน  จะทําใหขากลัวทานเชนนั้นหรือ”  เห็บถาม “ตัวขาเองนั้นเคยทําสงครามกับวัวมาแลว แข็งแรง
กวาทานเสียอีก  ขาจะรบกับทานดวยวิธีการเดียวกับการที่ขารบชนะวัวมาแลวน่ันแหละ” วาแลว   
มันก็กระโดดไปรอบ ๆ ตัวราชสีห  ทําการสํารวจชัยภูมิเพ่ือที่จะไดรูวา  ตรงไหนเปนจุดออนที่มันจะ
โจมตีไดบาง  แลวมันก็แทรกตัวเขาไปในขนคอของราชสีหกอน กัดเน้ือที่ออน ๆ หลังตนคอนั้น   
 ราชสีหเจ็บปวดมาก สงเสียงคํารามลั่น ไดยินไปไกลจนสัตวปาอ่ืน ๆ  เงียบเสียงลงดวยความ
หวาดกลัว  ตัวเห็บไมไดหยุดเพียงแคน้ัน มันยังกัดราชสีหตามที่อ่ืน ๆ อีกจนในที่สุด มันก็เขาไปใน
โพรงจมูกของราชสีห  และกัดเต็มแรง ราชสีหโกรธสุดขีดแมวามันจะมีพละกําลังมหาศาลมีเขี้ยวเล็บ
อันแหลมคม แตก็ไมอาจใชใหเปนประโยชนได มันไดแตสงเสียรอง อาปากออก ตะปบกรงเล็บ  
ไขวควาอากาศ  หางฟาดพ้ืน  มันกระโดดและวิ่งวนเวียนไปมาอยูนานจนกระทั่งสิ้นแรง 
 เห็บเปนผูชนะ มันกระโดดโลดเตน  สงเสียงหัวเราะกองอยางลําพอง  ปาวประกาศใหสัตวทั้ง
ปารูวา มันสามารถสยบราชสีหได  มันออกเดินอยางยิ่งผยอง  ไมระวังตัว จนไปสะดุดเอาใยแมงมุม
เขา ยิ่งพยายามดิ้นรน ใยก็ยิ่งรัดแนนเขาอีก แมงมุมไตมาที่เหยื่อของมันอยางรวดเร็ว และกินตัวเห็บ
เปนอาหาร 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา อยาผยองในอํานาจของตนเอง และอยาผยองเม่ือไดรับชัยชนะ เพราะคนเรา
ไมไดเกงไปหมดทุกอยาง   
 

กระตายปากับกบ 
 
 คร้ังหน่ึงมีเหลากระตายปาอาศัยอยูอยางทุกขทรมาณ เพราะทุกๆวันพวกมันถูกบรรดาสัตว
ปารังควานเม่ือไรก็ตามที่พวกมันเห็นสัตวตัวหน่ึงเดินเขามาใกล ก็จะรีบวิ่งหนีวันหนึ่งฝูงกระตายเห็น
ฝูงมาปาวิ่งหอตรงเขามาก็พากันตื่นตกใจและรีบวิ่งตรงไปที่ริมทะเลสาบพวกมันยอมจมน้ําตายดีกวา
ตองมีชีวิตอยางหวาดกลัวไมมีที่สิ้นสุดเชนนี้ แตพอมาถึงใกลทะเลสาบกบฝูงหน่ึงก็ตื่นตระหนกกับ
การมาเยือนของกระตายปาตางรีบกระโดดจอมลงไปในน้ํา “จริงๆ แลว” กระตายปาตัวหน่ึงเอย 
“อะไรๆมันก็ไมไดเลวรายอยางที่ดูเหมือนวาจะเปนหรอก”  
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ยังมีคนที่แยกวาเราเสมอ  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  13 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23  ลูกเสือสํารองทําดีที่สุด     เวลา  1 ชั่วโมง                            
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือประพฤตตินตามคําปฏิญาณกฎ และคติพจนของลูกเสือสํารอง 

2.  เน้ือหา 
 ปฏิบัตตินตามคําปฏิญาณกฎ และคติพจนของลูกเสือสํารอง 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แบบบันทกึความดี 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือทบทวนคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสํารอง 
    2) ตัวแทนลูกเสือแตละหมูออกมาเลาประสบการณของตนเองที่ไดปฏิบัตตินตาม         
คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสาํรอง 
  -  การแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
  -  ทําตามลูกเสือรุนพ่ี 

 -  ไมทําตามใจตัวเอง 
  -  ทําดีที่สุด 
    3) ผูกํากับลูกเสือรวมสนทนา วิเคราะห ลูกเสือรุนพ่ีที่ทําประโยชนตอโรงเรียนและสังคม  
หรือรุนที่ไดรับรางวัลประเภทตาง ๆ 
    4) มอบหมายลูกเสือสํารองแตละหมู สัมภาษณการทําดีของลูกเสือรุนพ่ี หมูละอยาง 
นอย 2 คน แลวนําขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณมาจัดเขาแฟม รายงาน เรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน” 
    5) รวมกันสรุปการปฏิบตัิตนที่สอดคลองกับ ตามคําปฏิญาณกฎ และคติพจนของ 
ลูกเสือสํารอง 
    6) ลูกเสือสาํรองสังเกตความดีที่เพ่ือน บุคคลในครอบครัว และความดีที่ตนเองทํา  
หรือสิ่งที่จะนํามาเปนแบบอยาง บันทึกลงแบบบันทึกความดีทุกวัน ภายใน 1 สัปดาห  (7วัน) 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง  เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตและบันทึกขอมูลประสบการณการทําดีของลูกเสือจากการรายงานของลูกเสือ   

แตละหมู 
5.2 ติดตาม สังเกต  ตรวจสอบ  การบันทึกความดีของลูกเสือ 

  -  การมองหาความดีของเพ่ือนและบุคคลใกลตวั  แลวชื่นชมยินดี 
  -  การทําความดีตามแบบของตน 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 
 
 เพลง 

 ตะลงุลูกเสอืสํารอง 

      ลูกเสือสํารอง  ตองทําหนาที่        จงรักภักดี  ตอชาติ  ศาสนา  
  ทั้งองคกษัตรยิ  รักยิ่งชีวา          เราตองรักษา  หนาที่ของตน   
  ยึดม่ันในกฎ เพ่ือความรุงโรจน             บําเพ็ญประโยชน  แกเหลาปวงชน 
  ทําตามรุนพ่ี  ไมตามใจตน                  ลูกเสือทุกคน  ทําดีที่สุด 
 
แบบบันทึกความด ี

แบบบันทึกความด ี
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ.................... 

ผูที่ทําดีชื่อ 
................................................... 
ความดีที่กระทํา  
................................................... 

วันนี้ฉันทําดีคอื  
........................................................ 
........................................................ 
………………………………………. 

ฉันอยากบอกเขาวา  
.................................................. 
…………………………………… 

ความรูสึก/ความคิดเห็นของฉัน  
........................................................ 
....................................................... 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

นายพรานกับฝูงนกกระจาบ 
 
 นกกระจาบฝูงหน่ึงถูกนายพรานใชตาขายจับไปหัวหนาฝูงนกกระจาบและนกทั้งหมดได
พยายามหาวิธีรอดพนจากตาขายโดยใชกลวิธีความสามัคคี ชวยกันจิกเชือกตาขายจนขาดเปนรูโต
พอที่ตัวนกจะลอดออกมาไดทําใหนกทุกตัวรอดพนจากตาขายนายพรานไดอยางปลอดภัย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับบานได 
 

 
นักเลานิทานที่ชื่อวา “อีสป” คือใคร 

 
 อีสปเปนทาสชาวกรีกเกิดที่ดินแดนประเทศตุรกีปจจุบัน เขาเปนคนหลังคอมและมีเสียงพูดอู
อ้ีคลายเสียงสัตว ทําใหเขาตองใชชีวิตด้ินรนเอาตัวรอดดวยปฏิภาณไหวพริบอยูเสมอเปนผลทําใหเขา
กลายเปนคนเฉลียวฉลาด มีปญญาเฉียบแหลม และสามารถแกไขสถานการณคับขันตางๆ ไดเปน
อยางดี ดวยความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดีทําใหเขาไดรับอิสระจากการเปนทาสเขาไปทํางานใน
ราชสํานักของกษัตริยโครเอซุสแหงแควนลิเดีย ณที่แหงน้ีเอง อีสปไดเลานิทานหลากหลายจนเปนที่
ชอบใจและโปรดปรานของกษัตริยโครเอซุส  
 นิทานของอีสปไดถูกนํามาเลาจากยุคสูยุคเปนที่รูจักจนถึงบัดน้ีราวสองพันหกรอยกวาปแลว 
มีผูรวบรวมและแปลออกเปนภาษาตาง ๆ มากมาย เลากันไปทั่วโลก คติของอีสปทําใหเราไดรูวาโลก
น้ีเราจะอยูคนเดียวไมได ชีวิตแตละชีวิตตองอาศัยซ่ึงกันและกันอยูเสมอ อีสปคือ สุดยอดนักเลา
นิทาน ที่ทําใหนองๆ หนูๆ ไดรูจักชีวิตรูจักเพ่ือนบานทั้งตัวเล็กและตัวใหญไมวาจะเปน หนู ราชสีห 
แมว สุนัขนก ชาง มด และสัตวอ่ืนๆ อีกมากมาย  
 แมเวลาจะผานไปนานเทาไร แต สาระ คติ ขอคิด และความสนุกสนานของ “นิทานอีสป” ก็
ยังคงความเปนนิรันดรอยูตลอดไป 
 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การรูจักเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส จะเกิดประโยชนตอการใชชีวติ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  13 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24  พ่ึงตนเอง : ซอมแซมเสื้อผาดวยมือ   เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือฝกการซอมแซมเส้ือผาดวยมือ (การพ่ึงตนเอง) 
2.  เน้ือหา  

การซอมแซมเส้ือผาดวยมือ (การพ่ึงตนเอง)   
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง   
 3.2 เศษผา อุปกรณสําหรับเย็บผาดวยมือ 
 3.3 ใบความรู เรื่อง การซอมเส้ือผาดวยมือ 
 3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวลชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจแยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

1) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงการพ่ึงตนเองเปนการอยูอยางพอเพียง การใชเสื้อผาอยางคุมคา 
เม่ือขาดก็ซอมแซมนํามาใชใหม เพราะผาก็มาจากพืชหากใชฟุมเฟอยก็จะเปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2) ลูกเสือปฏบิัติกิจกรรมฐาน 2 ฐาน แตละฐานมีผูกํากับลูกเสือสาธติวธิีการเยบ็
ซอมแซมเส้ือผา ลูกเสือฝกปฏบิัติการเยบ็ผาหมุนเวียนตามฐานตอไปน้ี 

  ฐานที่ 1 การสอยผา : การสอยซอนดาย และการสอยฟนปลา 
  ฐานที่ 2 การติดกระดุม 

  3) ผูกํากับลูกเสือสรุปประโยชน และการนําไปใชในชีวติประจําวัน 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจและตั้งใจในการเขารวมกิจกรรม ซักถาม และ ตรวจผลงานในการซอมแซม
เสื้อผาดวยมือโดยการเย็บ  สอย  ชุน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
 
เพลง 

  ชวยกันทํางาน 

 งานสิ่งใด งานส่ิงใด  แมใครละเลยทิ้งปลอย 
  มัวแตคอย เฝาแตคอย ไมมีเสร็จ ไมมีเสร็จรับรอง 

 จําไวทุกคนตอง  ทํางานเราตองชวยกัน  ชวยกันชวยกัน ชวยกัน 
 

เกม 
  ผูวิเศษ 

 
วิธีเลน  เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติวาเปนผูวิเศษเม่ือแตะถูกผูใดแลวคนนั้นจะตอง
กลายเปนหินยืนอยูกับที่ สําหรับคนอ่ืนๆตองพยายามหนีในเขตที่กําหนดไวอยาใหถูกแตะตัวได 
การตัดสิน   เม่ือหมดเวลาผูที่ไมถูกแตะใหกลายเปนหินเปนผูชนะ  การเลนควรแบงเปนหมูหมูใด
เหลือผูเลนที่ไมโดนแตะมากเปนทีมชนะ 
 
ใบความรู 

การซอมเส้ือผาดวยมือ 
 การเนา 

เปนการเย็บผาดวยมือใหติดกันชั่วคราวเพื่อการเย็บถาวรหรือการสอยเชนการเนาตะเข็บ  
การเนาชายเส้ือและชายกระโปรงเนากระเปาใหติดกับตัวเสื้อเปนตนการเนามีหลายชนิดแตละชนิด       
มีประโยชนและการใชงานแตกตางกันการเนาสวนใหญทําจากขวาไปซายเพราะคนทั่วไปถนัดขวา 

การเนาเทากัน คือ การเย็บดวยมือที่ชวยยึดผา 2 ชิ้นหรือมากกวาใหติดกัน มีความถี่หาง
ของฝเข็มเสมอกันทั้งดานบนและดานลางฝเข็มหางประมาณ 1/4 ถึง 1/2 น้ิว ซ่ึงถาเนาหางกวาน้ี    
จะไมสามารถบังคับผาทั้ง 2 ชิ้นใหอยูคงที่ได การเนาเทากันเหมาะสําหรับเนาตะเข็บกอนเย็บเนา
ชายเสื้อและชายกระโปรงกอนสอย เปนตน 

การเนาไมเทากันเปนการเนาท่ีมีความถี่หางของฝเข็มสลับกันฝเข็มถี่อยูดานบนฝเข็มหาง
อยูดานลางเปนการเนาที่ชวยยึดผาใหติดกันแนนกวาการเนาเทากันการเนาชนิดน้ีใชเปนแนวในการ
เย็บจักรไดดีหรือใชเนาเพ่ือลองตัวเสื้อหรือกระโปรงเปนตน 

 การดน 
เปนการเย็บดวยมือที่ใชแทนการเย็บดวยจักรมีความทนทานมากการดนที่นิยมทั่วไปมี ดังน้ี 
การดนตะลุยวิธีทําคลายการเนาเปนการเย็บผา 2 ชิ้นใหติดกันอยางถาวรโดยแทงเข็มขึ้น

และลงใหฝเข็มถี่ที่สุดใชเย็บทั่วไปทําแนวรูดปะผาเปนตน 
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การดนถอยหลังเปนการเย็บผา2ชนิดใหติดกันโดยแทงเข็มขึ้นและยอนกลับไปแทงเข็ม
ดานหลังใหมีเข็มมีความยาวเพียง½ของฝเข็มแรงแทงเข็มลงแลวดึงดายขึ้นทําเชนนี้ไปจนสิ้นสุด
ตะเข็บตะเข็บชนิดน้ีมีความทนทานมากดานหนาจะมีลักษณะฝเข็มเหมือนการเย็บดวยจักรสวน
ดานหลังดายเย็บซอนกันแนนเหมาะสําหรับเย็บผาโดยทั่วไปที่ตองการความทนทาน 

 การสอย 
เปนการเย็บดวยมือที่มองเห็นรอยเย็บทางดานนอกนอยที่สุดนิยมใชสอยชายเสื้อ

ชายกระโปรงชายขากางเกงหรือชายผาอ่ืนๆ ที่ตองการความสวยงามประณีตการสอยมีหลายชนิดที่
นิยมใชทั่วไปมีดังน้ี 

การสอยซอนดาย เปนการสอยที่มองเห็นเสนดายเย็บเพียงเล็กนอยโดยแทงเข็มใหเข็มสอด
ในพับบทของผาใหกวางชวงละประมาณ 1 เซนติเมตรกอนแทงเข็มออกสะกิดเสนดายจากผาชิ้นลาง
ประมาณ 1 – 3 เสนแลวสอดเข็มเขาไปในเสนทบผาแทงเข็มออกสะกิดเสนดายจากผาชิ้นลางทํา
เชนนี้เรื่อยไปจนสิ้นสุดแนวที่ตองการสอย 

การสอยฟนปลา  เปนการสอยที่มองเห็นเสนดายทางดานผิดมากกวาทางดานถูกโดยแทง
เข็มสะกิดเนื้อผาดานบนและดานลางแลวดึงเข็มดึงดายตามทําเชนน้ีไปจนสิ้นสุดการเย็บการสอยชนิด
น้ีเปนการสอยที่ใหความทนทานนิยมใชสอยชายกางเกงทั่วไปไวเพ่ือใหเย็บตรงตําแหนงใชดายเย็บ
ตรงกลางฐานกานกระดุมกับตัวเสื้อไมดึง 

 การติดกระดมุในที่น้ีจะกลาวถึงวธิีติดกระดุม 2 ชนิดคอื 
กระดุมมีกาน คือกระดุมที่มีสวนยื่นออกมาจากใตเม็ดกระดุมเพ่ือใชเย็บติดกับเสื้อผาการติด

กระดุมชนิดน้ีจะไมมีเสนดายเย็บปรากฏบนเม็ดกระดุมวิธีติดกระดุมมีกานนิยมใชเศษผารองใตผาให
ตรงตําแหนงกานตองทําเคร่ืองหมายดายเย็บจนตึงเพราะจะทําใหเสื้อยนมีขั้นตอนการติดดังน้ี 

1. วางกระดุมลงบนผาในตําแหนงที่จะติดกระดุมสอดเข็มหมุดที่หวงกานกระดุมเพ่ือยึดไวชั่วคราว 
2. แทงเข็มขึ้นดานบนสอดเขาไปในหวงกระดุม แทงเข็มลงใหทะลุผาดานลางดึงดายใหตึง

เอาเข็มหมุดออก 
3. ทําแบบขอ 2 ซํ้าประมาณ 3 – 4 คร้ังพันกานกระดุมดวยดาย 3 รอบ แทงเข็มลงใตชิ้นผา

ผูกปมใหแนน ตัดดายออก 
กระดุมไมมีกาน คือกระดุมที่มีรู 2 รู หรือ 4 รูปรากฏใหเห็นบนเม็ดกระดุม การเย็บกระดุม

ชนิดน้ีจะมองเห็นเสนดายที่เย็บวิธีการเย็บกระดุมไมมีกานถาเปนกระดุม 2 รูใหขมวดปลายหนึ่งของ
ดายเย็บใหเปนปม ทําเชนเดียวกับเย็บกระดุม 2 รูหรืออาจแทงเข็มใหเสนดายดานบนทแยงไขวกันก็
ไดมีขั้นตอนการทําดังน้ี 

1. กาเคร่ืองหมายตรงตําแหนงที่ตองการจะติดกระดุม 
2. ใชดาย 2 ทบ รอยเข็ม เพ่ือใหกระดุมแนนหนาไมหลุดลุยงาย ขมวดปลายดายทําปมใช

เข็มแทงขึ้นตรงบริเวณที่ทําเคร่ืองหมายไวถึงดายใหแนน 
3. วางกระดุมลงตรงกลางแลวสอดเข็มลอดรูกระดุมร้ังดายใหตึงแทงขึน้ลงตามรูกระดุม

กลับไปกลับมาหลายคร้ังจนกระดุมแนน 
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4.สอดดายใตกระดุมซอนปมอีกคร้ังแลวตัดดายออก 
กระดุมแปบ ทําดวยโลหะผสม มีลักษณะตางไปจากกระดุมธรรมดาคือประกอบดวยฝาบน

ซ่ึงมีปุมนูนตรงกลางและตัวรับซ่ึงตรงกลางเปนแองตองใชคูกันเสมอทําใหประกบกันสนิทการติด
กระดุมแปบถาเปนผาบางควรจะมีผาชิ้นเล็ก ๆรองขางในตรงตําแหนงที่เย็บกระดุมเพ่ือความคงทน
สวนใหญใชกับเสื้อสตรีสําหรับยึดสาบเส้ือหรือขอบแขนใหติดกันมีขั้นตอนการติดดังน้ี 

1.วางกระดุมลงในตําแหนงที่ตองการแปบตัวผูวางบนสาบเส้ือชิ้นบน แปบตัวเมียวางบน
สาบเสื้อชิ้นลางสนดายใสเข็มขมวดปลายดายใหเปนสองทบ 

2.แทงเข็มสอดขึ้นลงในรูกระดุมทีละรู รูละ 3 คร้ัง เม่ือจะเย็บรูตอไปใหแทงเข็มโดยซอนดาย
ไวใตผาแลวดึงเข็มขึ้นเม่ือเย็บครบ 4 รูจึงผูกปมดายทั้งแปบตัวผูและตัวเมียมีวิธีการเย็บเหมือนกัน 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
     ชางซอมเส้ือผา 

       น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 ในระหวางปดภาคเรียน อมรและอัมพร พ่ีสาวจะติดตามแมที่เปนชางซอมแซมเสื้อผาไปชวย
แมทุกวัน แมมีจักรเย็บผาเกาๆ คอยใหบริการซอมแซมเส้ือผา บางคนมาเย็บตะเข็บที่หลุด บางคน
มาเปลี่ยนซิปกางเกง กระโปรง บางคนมาขยายเสื้อผาใหโตขึ้น บางคนมาเย็บเสื้อผาใหเล็กลง เปน
ตน เม่ือแมซอมแซมเสื้อผาตามที่ลูกคาแจงไวแลว ถามีงานสอยผาหรือติดกระดุม อมรและอัมพรจะ
ชวยแมทํางานนี้ดวยความคลองแคลว เพราะท้ังอมรและอัมพรไดเรียนรูการซอมแซมเสื้อผาดวยมือ
มาจากโรงเรียน 
 ทุกคร้ังที่ลูกคามารับเสื้อผาคืน มักจะใหกําลังใจอมรและอัมพรวาเปนเด็กดีที่รูจักชวยแม
ทํางาน งานท่ีชวยแมก็ทําไดเรียบรอย แมวาอมรจะเรียนระดับประถมศึกษาก็พยายามทํางานใหดี
ที่สุด โดยมีแมและอัมพรชวยตรวจตราอีกคร้ังหน่ึง ลูกคาจึงมักจะเวียนมาใชบริการอยูเสมอ 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา ความรูเล็กๆ นอยๆ จากการเรียนรูที่โรงเรียนสามารถนํามาใชประโยชนกับ
ครอบครัวได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  13 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25   ใชไฟฟาอยางประหยัด             เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 ลูกเสือเกิดความตระหนักถึงการประหยัดไฟฟา  

1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีใชไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา     
2.  เน้ือหา 
 การผลิตไฟฟาตองอาศัยพลังงานจากถานหินและน้ํามัน ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือ
นอยลงทุกที นอกจากน้ียังเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตไฟฟาอีกดวย จึงควรใชไฟฟาอยาง
ประหยัดและคุมคา  เพ่ือชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1แผนภูมิเพลง 
 3.2 สําเนาใบเสร็จคาไฟฟาที่ลูกเสือนํามาจากบานหรือ ผูกํากับลูกเสือเตรียมใบเสร็จคาไฟฟา
ของโรงเรียน ยอนหลัง  2 เดือน 

3.3 ใบความรู เรื่อง วิธีประหยัดไฟฟา 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
    1) ใหลูกเสอืแตละคนไปสํารวจวาทีบ่านมีอุปกรณไฟฟาอะไรบาง จํานวนเทาไร และ 
เสียคาไฟฟาเฉลี่ยเดือนละเทาไร   
    2) ใหสมาชกิหมูคุยแลกเปลี่ยนกัน แลวเลือกบานของคนที่เสียคาไฟฟามากที่สุดและ 
นอยที่สุด มารายงานในกอง 
    3) ผูกํากับลูกเสือชวนคดิวา   
  (1) เพราะอะไรเราจึงเสียคาไฟฟาสูง 
  (2)  ถาเราเสยีคาไฟฟานอยลง เงินที่เหลือเราจะเอาไปทําอะไรไดบาง 
  (3)  ใหแตละหมูชวยกันคิดวา เราจะมีวิธใีชไฟฟาอยางไรใหประหยัด และคุมคาที่สดุ 
และสงตัวแทนรายงาน 
    4) ผูกํากับลูกเสือสรุปวิธีใชไฟฟาอยางคุมคาประหยัดและปลอดภัยทั้งที่บานและสถานที่อ่ืนๆ  

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวลชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกตกระบวนการคิด  หาวิธีใชไฟฟาอยางประหยัดคุมคาและปลอดภัย จากกิจกรรมชวน
คิดชวนคุย 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ การคิดวิเคราะหและตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดไฟ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
 

เพลง 
  วันน้ียินดี 

วันนี้ยินดี  ที่เราไดมาพบกัน   วันน้ียินดีที่เราไดมาพบกัน 
ยินดี  ยินดี  ยินดี   มาเถิดมาเรามารวมจิต 
ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมาเรามารวมจิต 

ชวยกันคิดทําใหการลูกเสือเจริญ 
 

ใบความรู 
    วิธีประหยัดไฟฟา  

 1. ปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเม่ือเลิกใชงานสรางใหเปนนิสัยในการดับไฟทุกคร้ัง
ที่ออกจากหอง 
 2. ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิที่กําลังสบาย อุณหภูมิ
ที่เพ่ิมขึ้น 1 องศาตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5-10 และปดประตูหองทุกคร้ังที่เปด
เคร่ืองปรับอากาศ 
 3. ควรปลูกตนไมรอบๆ บานเพ่ือชวยบังแดด และตนไมขนาดใหญ 1 ตนใหความเย็นเทากับ
เคร่ืองปรับอากาศ 1 ตัน 
 4. หากอากาศไมรอนเกินไปควรเปดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะชวยประหยัดไฟ  
 5. หม่ันทําความสะอาดหลอดไฟที่บานเพราะจะชวยเพิ่มแสงสวางโดยไมตองใชพลังงานมากขึ้น 
ควรทําอยางนอย 4 คร้ังตอป 
 6.  ปดตูเย็นใหสนิททําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอนหลังตูเย็น
สมํ่าเสมอเพื่อใหตูเย็นไมตองทํางานหนักและเปลืองไฟ 
 7. อยาเปดตูเย็นบอยอยานําของรอนเขาแชในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นทํางานเพิ่มขึ้นกินไฟ
มากขึ้น 
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 8. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเสื่อมสภาพเพราะจะทําใหความเย็นรั่วออกมาได 
ทําใหสิ้นเปลืองไฟมากกวาที่จําเปน 
 9. ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสมํ่าเสมอการปลอยใหนํ้าแข็งจับหนาเกินไป จะทําใหเคร่ืองตอง
ทํางานหนัก ทําใหกินไฟมาก 
 10 ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผาเพราะตองใชความรอนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงาน
มากขึ้นเสียคาไฟเพ่ิมขึ้น 
 11. ดึงปลั๊กออกกอนการรีดเสื้อผาเสร็จเพราะความรอนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดตอได
จนกระทั่งเสร็จ 
 12. เสียบปลั๊กคร้ังเดียวตองรีดเส้ือผาใหเสร็จ ไมควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบอยๆเพราะ
การทําใหเตารีดรอนแตละครั้งกินไฟมาก 
 13. ซักผาดวยเครื่องควรใสผาใหเต็มกําลังของเครื่อง เพราะซัก1 ตัวกับซัก 20 ตัวก็ตองใช
ไฟปริมาณเทาๆ กัน 
 14. ปดโทรทัศนทันทีเม่ือไมมีคนดูเพราะการเปดทิ้งไวโดยไมมีคนดู เปนการสิ้นเปลืองไฟฟา
โดยใชเหตุแถมยังตองซอมเร็วอีกดวย 
 15. ไมควรปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไปและอยาเปดโทรทัศนใหเสียงดังเกินความจําเปน 
เพราะเปลืองไฟทําใหอายุเคร่ืองสั้นลงดวย 
 16. อยูบานเดียวกันดูโทรทัศนรายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเคร่ืองเดียวกัน 
 17. อยาเสียบปลั๊กหมอหุงขาวไวเพราะระบบอุนจะทํางานตลอดเวลา ทําใหสิ้นเปลืองไฟเกิน
ความจําเปน 
 18. กาตมนํ้าไฟฟาตองดึงปลั๊กออกทันทีเม่ือนํ้าเดือด อยาเสียบไฟไวเม่ือไมมีคนอยูเพราะ
นอกจากจะไมประหยัดพลังงานแลวยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได 
 19. อยาเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงาน 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
ขุมทรัพยในไรองุน 

 ที่ไรองุนแหงหน่ึงมีพอผูสูงอายุกับลูกชายจอมขี้เกียจ 3 คนอาศัยอยูตอมาพอลมปวยลงและ
กอนที่จะสิ้นลมหายใจไดเรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียวาอยาขายที่ดินเพราะพอไดซอนขุมทรัพย
มหาศาลเอาไวใหขุดดินพรวนดินขุดหาใหทั่วทุกตารางนิ้วของไรเม่ือพอไดสิ้นใจตายลงไปแลวลูกชาย
ทั้ง 3 ก็ลงมือและตั้งหนาตั้งตาไถคราดพรวนดินพวกเขาก็ไมพบแมแตเศษเงินอยางที่พอไดบอกไว
หน่ึงปผานไปไรองุนที่พวกเขาตั้งหนาตั้งตาขุดพรวนดินเพ่ือหาขุมทรัพยน้ันกลับเกิดผลออกดอกออก
ผลออกมาและเม่ือเปนเชนน้ันลูกชายทั้ง 3 จึงหันมาชวยกันนําผลองุนเหลาน้ันออกขายและพวกเขารู
วาขุมทรัพยที่พอพูดถึงน้ันหมายถึงการทํางานหนักขยันขันแข็งเอาหยาดเหง่ือแรงงานเขาแลกใน
ที่ดินที่พอของพวกเขาไดทิ้งไวใหมากกวาน่ันเอง 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความขยันทําใหทํางานสําเร็จ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  13 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  26  การส่ือสารทางบวก    เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารที่ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกที่ดี  
2.  เน้ือหา  

การส่ือสารทางบวก 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
     1) หมูลูกเสือรวมกันคิดคําพูดและทาทางที่ลูกเสือไมชอบ และไมอยากใหใครมาใชกับ

ลูกเสือ หมูละ 1 เรื่อง และใหชวยกันเปลี่ยนเปนคําพูดและทาทางที่ลูกเสือชอบอยากใหพูดกับลูกเสือ
แบบน้ัน เตรียมซอมบทบาทสมมติ เปน 2 รอบ รอบแรกแบบที่ลูกเสือไมชอบ รอบที่ 2 เปลี่ยนเปน
แบบที่ลูกเสือชอบ นําเสนอในกองลูกเสือ ใชเวลาหมูละไมเกิน 3 นาที 

    2) ลูกเสือแตละหมูแสดงบทบาทสมมติ หมูละ 2 รอบ รอบแรกเปนแบบที่ไมชอบ และรอบ
ที่ 2 เปนแบบที่ชอบ 

    3) ผูกํากับลูกเสือ ตั้งคําถาม ชวนคิด 
(1) คําพูดและทาทาง ที่ลูกเสือไมชอบมักเปนคําพูดและทาทางอยางไร ทําไมจึงไม 

ชอบ (ลอเลียน ดาวา ประชด กํากวมไมเขาใจ ดูถูก รังเกียจ เหยียดหยาม ฯลฯ ที่ไมชอบเพราะทําให
เกิดความรูสึกที่ไมดี) 

(2)คําพูดและทาทางที่ลูกเสอืชอบมักเปนคําพูดและทาทางอยางไร ทําไมจึงชอบ  
(สุภาพ จริงใจ เขาใจไดชัดเจน ใหกําลังใจ ใหความภาคภูมิใจ ใหความเปนมิตรฯลฯ ที่ชอบเพราะเกิด
ความรูสึกที่ดี) 
  (3)ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปขอคิดที่ไดและการนําไปใช ( สิ่งที่เราไมชอบ
คนอ่ืนก็ไมชอบเชนกัน จึงควรใชคําพูดและทาทางที่เราชอบ กับเพ่ือนเพ่ือสรางมิตร ) 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 

4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 
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5.การประเมินผล  
สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และแสดงความคิดเห็น 

6.องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 
เพลง 

  สวัสดี 
เม่ือเจอะกันเราทักกันสวัสดี  (สวัสดีคะ, สวัสดีครับ) 

เม่ือผิดพลั้งขออภัยขอโทษที (ขอโทษคะ , ขอโทษครับ) 
เม่ือจากไปยกมือไหวสวัสดี  (สวัสดีคะ  , สวัสดีครับ) 
ผูใดมีจิตไมตรขีอขอบคุณ  (ขอบคุณคะ , ขอบคุณครับ) 

 
เกม 

      แขงขันคิดแปลก 
วิธีเลน  ลูกเสือแตละหมูรวมกันคิดถึงสิ่งที่มีลักษณะกลม มีสีเหลือง มาใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได  

ภายในเวลา  5  นาที 
การตัดสิน   หมูไหนบอกสิ่งที่มีลักษณะกลมมีสีเหลือง  มากที่สุด และคิดไดแปลกมากที่สุดเปนหมูที่
ชนะ  (สะสมแตม) 
   
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ไกฟากับสุนัขจิ้งจอกเจาเลห 
 
 สุนัขจ้ิงจอกเจาเลหตัวหนึ่งเดินผานมาเห็นไกฟาเกาะอยูบนก่ิงไมสูงขางทาง มันอยากจะกิน
ไกฟาเปนยิ่งนักจึงคิดหาอุบายเเลวเอยขึ้นวา "ไกฟาเอย ทานชางเปนสัตวที่งดงามนัก ปกของทานมี
สีสันสดใสหลายสีปากก็งดงามไมเหมือนใคร อยากรูจังวาถาทานหลับตาเเลวยังจะงามอยูหรือไม" 
 ไกฟาไดฟงคํายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวดทันที สุนัขจ้ิงจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้น
กระโดดงับตัวไกฟาไวได เม่ือไกฟาพลาดทา เเตก็ยังมีสติ จึงเอยขึ้นวา 
 "จ้ิงจอกเอย กอนตายขาอยากฟงเสียงอันไพเราะของทาน อีกคร้ังไดไหม" 
 สุนัขจ้ิงจอกไดฟงคําปอยอก็หลงกล รีบอาปากเหาคําราม ไกฟาจึงรีบบินหนีจากไปทันที 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คํายกยอปอปนทําใหคนหลงเคลิบเคลิ้มจนไมระวังตนไดเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  13 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27    ไมลอเลียนกันไดไหม    เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ลูกเสือตระหนกัถึงผลเสียของการลอเลียนกันในหมูเพ่ือน และมีวิธีการส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหา 
2.  เน้ือหา 

2.1 ผลเสียของการลอเลียนกันในหมูเพ่ือน 
2.2การส่ือสารเพ่ือแกปญหา และปองกันความรุนแรง 

3.  ส่ือการเรียนรู  
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
      1) ผูกํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุย “ใครเคยถูกเพ่ือนลอเลียนบาง ยกมือขึ้น”ใหเอามือลง 
      2) ขออาสาสมัคร 1 – 2 คนที่เคยถูกลอเลียนมาเลาใหเพ่ือนฟงทีละคน โดยผูกํากับ
ลูกเสือคอยตั้งคําถามชวนคดิชวนคุย  “หนูถูกลอเลียนวาอยางไร / ทําไมเพ่ือนจึงลอเลียนเชนนัน้ / 
เม่ือถูกลอหนูมีความรูสึกอยางไร / มีปฏิกิริยาโตตอบอยางไร / ทําไปแลวเกิดผลอะไรตามมาบาง / 
อยากบอกอะไรกับคนทีล่อหนูบาง” 
              3) ตั้งคําถามใหฉุกใจคิด 
    (1) ทําไมคนบางคนจึงชอบลอเลียนคนอ่ืน เขาทําเพราะอะไร (สนุกอยากแกลงใหอาย) 
    (2) เรื่องที่เอามาลอเลียนกัน มักเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร (จุดออน ปมดอยของคนอ่ืน) 
    (3) คนที่ถูกลอเลียนจะเปนอยางไรบาง เขาสนุกหรือไม (ไมสนุก/ไมชอบ/อายจนไม 
อยากมาโรงเรียน/โกรธจนมีเรื่องทะเลาะหรือใชกําลงั) 

     (4) คิดวาการลอเลียนเลนกันในหมูเพ่ือนควรมีขอบเขตอยางไร (ไมทําในสิง่ที่เพ่ือนไม 
ชอบเชนไมตอกย้ําจุดออนหรือปมดอย ไมทําใหเพ่ือนเสียใจ หรืออับอายขายหนา) 

 4) จับคูใหลูกเสือคุยกัน “สมมติวาตนเองถูกลอและไมชอบ ลูกเสือ คิดวาควรจะมีวิธี 
บอกเพ่ือนอยางไรใหเขาเขาใจและเลิกลอเลียนเรา 
 5) สุมถามความเห็น และครูชวยเพ่ิมเติม (ใชหลักการสื่อสารเพ่ือแกไขความขัดแยง            
3 ขั้นตอน     
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  (1).บอกความรูสึกตอเหตุการณที่เกิดเชน “ไมชอบเลย ฉันอายมากที่เธอมาลอฉัน
แบบน้ี”             
  (2).บอกความตองการของเรา เชน “ขอรองละ เลิกลอฉันซะที” 
  (3) ถามความเห็นเขา เชน “ไดไหม”  “เธอทําไดไหม” 
 6) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือ รวมกันสรุปขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือแกไขความขัดแยง และ 
สรุปแนวคิดที่ไดรับ  

4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  แกรนดฮาวล  ชักธง  เลิก) 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตและสอบถามถึงความคิด ความเชื่อของลูกเสือตอการลอกันในหมูเพ่ือนทําใหเกิด
ความรุนแรง และการสื่อสารที่ดี หยุดความรุนแรงได 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
 คือ เขาใจ/ เห็นใจผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
เพลง     

ฉันและเธอ 

 

 ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เม่ือเจอกันเราทักกันเพ่ือสมานไมตรี                
ยิ้มใหกันทีไร สุขฤทยัเปรมปรี ตางพูดจาพาทีสวัสดีลากอน 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ตนสนอวดด ี
 ตนสนมักจะคิดวาตนนั้นมีความสวยงามกวาตนจามจุรี อีกทั้งยังมีประโยชนมากกวาดวย 

"คนตองการตนสนอยางเราเพื่อไปสรางเปนที่อยูอาศัย  เเละ ขาวของเคร่ืองใชตางๆ" 
ตนสนคุยขมตนจามจุรีที่ยืนอยูใกลๆ กัน  "เเตเจานะไมเห็นจะเปนประโยชนตอใครเลย" 
"ขารูตวัดี วาขาน้ันต่ําตอยดอยคากวาทาน เเตลองดูขางหนาน่ันสมีิคนเอาเลื่อยกับขวานมาเเลว      
ทีน้ีทานยังอยากเปนตนสนหรือตนจามจุละ" 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เที่ยวโออวด ความดี ความเดน ยอมเปนโทษเปนภัยเเกตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  ดาวดวงที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  13 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการสอนที่  28  คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือสามัญและกิจการลูกเสือโลก 
          เวลา  2  ชั่วโมง 
1.  จุดประสงคการเรียนรู   

1.1 ลูกเสือทองและบอกความหมายของคําปฏิญาณและกฏลูกเสือสามัญได 
1.2 ลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฏลูกเสือสามัญได 
1.3 ลูกเสือมีความรูเรื่องประวัติของผูใหกําเนิดลูกเสือโลกและการกําเนิดลูกเสือโลก 
1.4 ลูกเสือไดเตรียมความพรอมในกิจกรรมที่จะนําสูเกณฑการรับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ 

2.  เน้ือหา 
2.1 คําปฏิญาณและกฏลูกเสือสามัญ 
2.2 ประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลกและกําเนิดลูกเสือโลก 
2.3 เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพันธตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง

หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง (ฉบับที่ ๑๐) 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 ใบความรู  
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
   (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเร่ืองเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธและแจงเกณฑที่จะสงเสริม

ใหลูกเสือสํารองทุกคนปฏิบตัิงานเพื่อใหเขาเกณฑที่จะรับเครื่องหมายนี้ 
   (2) ผูกํากับลูกเสือนําเสนอคําปฏิญาณและกฏลูกเสือสามัญ วิธีการแสดงรหัสเม่ือกลาว

คําปฏิญาณ 
   (3) ลูกเสือแตละหมูจับฉลากกฏลูกเสอืสามัญและแสดงบทบาทสมมุติหมูละ 1 ขอ 
   (4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรปุ 
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล ชักธง เลิก) 

 
 



98 คูการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารองเสริมสรางทักษะชีวิต ดาวดวงท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

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

3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
        (1) ผูกํากับลูกเสือเลาประวตัิลอรด  เบเดลเพาเวลล(บี.พี.)  และกําเนิดลูกเสือ  
         (2) ผูกํากับลูกเสือทบทวนความรูของลูกเสือโดยใหจับฉลากคาํถามหมูละ 1 ขอ  

ชวยกันคิดคําตอบ  เชน  
    -บี.พี.  เปนใคร 
    -บี.พี.  เปนชนชาติใด 
    -บี.พี.  เคยประกอบอาชีพใด 
    -บี.พี.  ฝกเด็กๆ  ใหทําอะไร 
    -บี.พี.  นําเด็กๆ  ไปพักแรมที่เกาะใด  ฯลฯ 
  4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
     5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล  ชักธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 

5.1 สังเกตการมีสวนรวมกิจกรรม 
5.2 ตรวจผลลานการนําเสนองานกลุม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

 
เพลง 

กฎลูกเสือ 

นํ้าคางพรมลมเย็นเม่ือยามดึก      คนึงนึกกฎลูกเสือเพ่ือปรุงสมอง 
หน่ึงมีเกียรติสองจงรักภักดีปอง  สามประคองหนาที่สี่มิตรคน 
หาสุภาพไมงันงกหกเมตตา  เจ็ดเชื่อฟงแปดเร่ิงราอยาสับสน 
เกาเปนผูมัธยสัถไมอับจน    สิบฝกตนประพฤติชอบวาจาใจ 

 
 

เกียรติคุณลกูเสือไทย 

ลูกเสือ  ลูกเสือไวศักด์ิซิลูกผูชาย 
ลูกเสือ  ลูกเสือไวลายซิลูกเสือไทย 
รักเกียรติรักวนัิยแข็งแรงและอดทน 

เราจะบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
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ใบความรู 
   การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
1.  ลูกเสือไดรับมอบหมายการงานใด  ไดกระทําจนเปนผลสําเร็จ 
2.  แสดงความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย เปนนิจ 
3.  บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสาธารณชนทุกวัน  (อยางนอยวันละ  1  คร้ัง) 
4.  จะตองปฏิบัตตินตอเพ่ือรวมหมู  รวมคณะของตนและยังมีเพ่ือนตางโรงเรียน           
ตางอําเภออีก  (อยางนอยสัปดาหละ  2  คน) 
5.  ไมเคยถูกลงโทษ  เพราะความไมถูกตองเรียบรอย 
6.  ไดเคยชวยเหลือชีวติสตัวและมีความเมตตตาสงสารสัตว 
7.  ไมเคยถูกลงโทษ  เพราะขัดคําส่ังบิดามารดา  ครู  อาจารย 
8.  ไมเคยหลกีเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมายใหทํารวมกับคนอ่ืน 
9.  ไดสะสมเงินซ่ึงหาไดโดยน้ําพักนํ้าแรง  หรือไดอดออมจากที่บิดามารดาใหไว  แลวเก็บ
ฝากออมสินไววันละ  .......บาท  หรือสัปดาหละ......บาท 
10.  เคยทําความผิดมาบาง  แตไดกลับตัวกลับใจปฏบิัตเิปนคนดีของบาน  ของโรงเรียน  
และของสังคม  และจะไมทําในทางที่เสื่อมเสียอีกเด็ดขาด 
 อธิบาย  คําปฏิญาณของลูกเสือเปยถอยคําที่กลาวออกมาดวยความจริงใจ  เพ่ือเปน
หลักยึดเหนี่ยวใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งที่ดีและถูกตอง  คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ  คือ  
คําม่ันสัญญา  ที่ลูกเสือใหไวแกผูบังคับบัญชา  ตอหนาแถว  หรือในพิธีทางลูกเสือ  เปนหลัก
สากลซ่ึงลูกเสือทุกประเทศปฏิบัติเชนเดียวกันหมด  ลูกเสือจะเปนพลเมืองของชาติบานเมือง
ก็โดยอาศัยยึดหลักคําปฏิญาณเปนอุดมการณนําไปปฏิบัติในชีวิต 
 คําปฏิญาณ  ขอ  1  “ขาจะจงรักภักดีตอชาติ  ศานาส  พระมหากษัตริย”  หมายถึง  
ลุกเสือตองมีความเคารพ  บูชา  เทิดทูนไวดวยความซื่อสัตย  จริงใจ  เพราะชาติหมายถึงผืน
แผนดินและประชาชนที่อยูรวมกัน  มีธรรมเนียมประเพณี  มีกฏหมายอันเดียวกันคุมครอง  
จึงงควรปฏิบัติตอชาติดังน้ี 
 1.  ประพฤตตินเปนพลเมืองดี 
 2.  เคารพปฏิบัตติามคําส่ังและกฏหมายบานเมือง 
 3.  ประพฤตตินตามธรรมเนียมประเพณีนิยม 
 4.  รักคนในชาติและรักแผนดินถิ่นเกิดของตน 
 ศานา  มีพระคุณแกเรา  คือ  ชวยแนะนําส่ังสอนใหรูดีรูชอบ  ละเวนความช่ัว  ไมให
เบียดเบียนกันประพฤติชอบทั้งกาย  วาจา  ใจ  ฉะน้ันลูกเสือจึงตองเคารพ และปฏิบัติตาม 
ตอศาสนากอน  ดังน้ี 
 1.  ประพฤตปิฏิบัตติอกิจการของศาสนา 
 2.  เคารพเชื่อฟงปฏิบัตติามคําสอนโดยมิเลือกศาสนา 
 3.  ละเวนการกระทําชัว่  กระทําแตความดี 
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 4.  ทําบุญบางในเวลาหรือโอกาศที่สะดวก 
 พระมหากษัตริย  ทรงเปนประมุขของประเทศชาติ ทรงเปนพระประมุขของคณะ
ลูกเสือแหงชาติและทรงเปนม่ิงขัวญของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ลุกเสือตองปฏิบัติดังน้ี 
 1.  แสดงความเคารพสักการะตอองคพระประมุขและพระบรมฉายาลกัษณ 
 2.  ไมกระทําการใด  ที่เปนการกระทบกระเทือนเส่ือมเสียพระเกียรตคิุณ 
 3.  ลูกเสือตองชวยกันปองกันมิใหคนอ่ืนกระทําการน้ันดวย  
 คําปฏิญาณ  ขอ  2  “ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ”  การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน
เปนเรื่องสําคัญของลูกเสือสามัญที่พังปฏิบัติ  ลูกเสือพึงชวยเหลือดูแล  มีใจเมตตา กรุณา  
เอ้ือเฟอตอผูอ่ืน  ลูกเสือกระทําไดทุกโอกาส  เชน  ชวยพอแม  ครู  อาจารย  ชวยเหลือ
โรงเรียนตลอดจนชุมชน 
 คําปฏิญาณ  ขอ  3  “ขาจะปฏิบัติตามกฏของลูกเสือ”  คําปฏิญาณและกฏของ
ลูกเสือเปรียบเสมือนศีลของลูกเสือที่เปนหลักยึดเหนี่ยวใหลูกสือประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงาม
ตามกฏของลูกเสือ  10  ขอ  อยางเครงครัดโดยไมหลีกเลี่ยง 

กฎของลูกเสือ มี  10 ขอ  
 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได  
 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซื่อตรง 
        ตอผูมีพระคุณ  
3. ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 
4. ลูกเสือเปนมิตรของคนทกุคนและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 
5. ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 
6. ลูกเสือมีความเมตตากรณุาตอ 
7. ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และผูบังคบับัญชาดวยความเคารพ 
8. ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอทอตอความยากลําบาก                    
9. ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ                       

 10. ลูกเสือประพฤตชิอบดวยกาย วาจา ใจ  
ขอ 1  “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได”  คือ เปนผูมีเกียรติเปนที่ไววางใจของผูอ่ืน  เชื่อถือ

ไดเม่ือกลาวสิ่งใดออกไปตองรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เม่ือไดรับมอยหมายส่ิง
ใดตองทําสิ่งน้ันใหเสร็จเรียบรอยดวยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ  ตามสติกําลัง  ไม
เพิกเฉยหลีกเลี่ยง 

ขอ 2  “ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซ่ือตรงตอผูมี
พระคุณ”  หมายความวา จะตองมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย
ดวยใจจริง ประพฤติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนประเพณี และมีความ
ซ่ือตรงตอพอ แม ครู อาจารย ผูบังคับบัญชา และผูมีพระคุณ 
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ขอ 3  “ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน”  หมายความวา  
จะตองพยายามทําประโยชนแกผูอ่ืน เตรียมความพรอมเสมอที่จะชวยชีวิตผู อ่ืนใหรอดพนจาก
อันตราย 

ขอ 4  “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก”  หมายถึง  
ลูกเสือจะตองเปนผูโอบออมอารีแกคนทั่วไปโดยไมเลือกชาติหรือชั้นวรรณะ โดยถือวาเปนพ่ีนองกัน
ทั่วโลก 

ขอ 5  “ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย” หมายความวา เปนผูมีกิริยาวาจาสุภาพแก
บุคคลทั่วไป  โดยเฉพาะเด็กและคนชรา 

ขอ 6  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอ”  หมายถึง เปนผูมีจิตใจเมตตากรุณา ไมฆา  
ไมทรมานสัตว  เม่ือเจ็บปวยตองดูแลรักษา ถาเปนสัตวที่ใชงานก็พยายามใชแตพอสมควร และให
สัตวน้ันไดรับความสบายพอสมควร 

ขอ 7  “ลูกเสือเชื่อฟงคําส่ังของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ”  
หมายความวา  ลูกเสือจะตองเปนผูปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมลังเลใจ  กระทําดวยความเต็มใจเขมแข็ง 

ขอ 8  “ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอทอตอความยากลําบาก”  หมายถึง  เปนผูมีความ
ยิ้มแยมแจมใส  ไมบน  ไมยอทอตอความยากลําบาก  แมจะพบอุปสรรคก็ตองฟนฝาและอดทน        

ขอ 9 “ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ”  หมายความวา  ลูกเสือจะตองเปนผูรูจักประหยัด รูจัก
เก็บหอมรอบรริบ  ใชจายอยางประหยัด  ไมปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน  และรูจักรักษา
ทรัพยสิ่งของทั้งของตนเองและผูอ่ืน 

ขอ 10  “ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ”  หมายความวา  ลูกเสือจะตอง
ประพฤติตนดีงาม  วาจาเรียบรอย  มีความละอายตอบาปและเกรงกลัวความชั่ว  มีสติเหน่ียวรั้งไม
ยอมกระทําสิ่งที่ผิด 

 
ประวตัิของ ลอรด  เบเดน  เพาเวลล  ( บี.พี. ) 

 ลอรด เบเดน เพาเวลล เปนผูใหกําเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มวา โรเบิรต สติเฟสัน สไมธ เบเดน
เพาเวลล เรียกยอๆ วา บี.พี.  เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2400  ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
มีบิดาเปนศาสตราจารยสอนวิชาเรขาคณิตและธรรมชาติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  มารดา
ของเขาเปนธิดาของพลเรือเอก ดับบิว.ที.  สไมธ  แหงราชนาวีอังกฤษ  บี.พี. ไดสมรสกับนางสาว 
โมลาฟ  เซ็นตแคลร  เม่ืออายุได  55  ป 
ชีวิตในวัยเด็ก 
 บี.พี. เขาศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตอมา
โรงเรียนมัธยมชื่อชาเตอรเฮาส ที่เขาศึกษาอยูไดยายไปอยูในชนบท ณ เมืองโกคาลมิง ในแควนเซอร
เรย ซ่ึงอยูใกลกับปาใหญ มีธรรมชาติสวยงาม มีลําธารน้ําไหลผาน เขาจึงมักใชเวลาวางหลบเขาไปใช
ชีวิตศึกษาธรรมชาติ ชีวิตสัตวและตนไม เขาชอบวาดภาพ รองเพลง แสดงละคร นอกจากน้ีบี.พี.ยัง
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ไดรับความรูพิเศษจากพลเรือเอกสไมธผูเปนตา เก่ียวกับการวายน้ํา เลนสเกต ขี่มา การวัดแดดและดู
ดาว ตลอดจนความรูเชิงพราน ในชวงปดภาคเขาจึงมักจะทองเท่ียวพักแรมไปกับพ่ีชายอีก 3 คน 
 เม่ือจบช้ันมัธยมศึกษา บี.พี. สอบเขาเรียนที่โรงเรียนนายรอยแซนดเฮิสต หลังจบการศึกษาเขา
ไดรับการแตงตั้งเปนนายรอยตรีแหงกองทัพบกของอังกฤษ และถูกสงไปประจําการที่ประเทศอินเดีย  
เม่ืออายุ 19 ป 

ชีวติในการรับราชการทหาร 
 บี.พี. รับราชการทหารในประเทศอินเดีย  ประจํากองทหารมาอุสซารที่ 13 เปนเวลา  8  ป  
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ขณะที่มียศเปนรอยตรีเขาไดรับเงินเดือนนอยมาก จึงดําเนินชีวิต
อยางประหยัด คือไมสูบบุหรี่ ด่ืมสุราแตนอย และยังหารายไดพิเศษโดยการเขียนเร่ืองและเขียนภาพ
ลงหนังสือพิมพ ชีวิตราชการทหารของเขาสวนใหญอยูในประเทศอินเดียและอาฟริกา ไดรับยศรอย
เอกตั้งแตอายุ 26  ป  ในระหวางน้ีมีเหตุการณที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของเขาหลายอยาง เชนไดรับ
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันกีฬาแทงหมูปา ขณะอยูบนหลังมาโดยใชหอกส้ันเม่ือ พ.ศ. 2426  และมี
เรื่องราวประทับใจที่เก่ียวของกับกิจการลูกเสือหลายครั้งดังน้ี 
 คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2431 ไปปราบชนเผาซูลูซ่ึงมีหัวหนาเผาชื่อ ดินีส ซูลู ในอาฟริกาใตไดสําเร็จ 
เขานําประสบการณบางอยางในครั้งน้ีมาใชในกิจการลูกเสือดวย ไดแกบทเพลง อินกอน ยามา 

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

สรอยคอของดินิส ซูลู ทําดวยไม แกะเปนทอนเล็กๆ ซ่ึงตอมา บี.พี.ไดนํามาเปนบีด 
เคร่ืองหมายวูดแบดจ สําหรับผูที่ผานการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง 
 คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลตา บี.พี. ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยทูตทหาร  ทําหนาที่เปน
ทหารสืบราชการลับ 
 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2438 ทําการรบกับเผาอาซันติ  ซ่ึงมีกษัตริยชื่อวา  คิงเปรมเปห  และไดรับชัย
ชนะ เหตุการณคร้ังน้ี บี.พี. ไดประสบการณดังตอไปน้ี 

1. การบุกเบิก เชนการโคนตนไม การทําสะพาน การสรางคายพัก 
2.ทดลองการแตงกายของตนเอง ใชหมวกปกแบบโคบาล จนไดรับฉายาจากพวกพื้นเมืองวา 

คัมตะไค แปลวาคนสวมหมวกปกกวาง 
3.  ประเพณีการจับมือซาย จากการแสดงความเปนมิตรของคนพื้นเมือง 
คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซ่ึงเปนเผาหน่ึงของซูลู เดิมอยูในทรานสวาล และถูกพวก

บัวรขับไล จึงอพยพไปอยูในมาติบิลี (ปจจุบันเรียกโรดิเซีย) พวกมาตาบิลีกอการกบฏ รัฐบาลอังกฤษ
จึงสั่งทหารไปปราบบี.พี. ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง คร้ังน้ีเขาไดรับประสบการณเร่ืองการสอด
แนม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตอนกลางคืน เลยไดรับฉายาวา  "อิมปซา"  แปลวาหมาปาผูไมเคย
นอนหลับ 

คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2442 หลังจากที่ บี.พี. กลับจากการปฏิบัติงานที่ อินเดีย 2 ป ก็ไดรับคําสั่ง
ดวนใหเดินทางไปอาฟริกาเพ่ือหาทางปองกันการรุกรานที่เมืองมาฟคิง จากพวกบัวร (ชาวดัทซที่
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อพยพไปอยูในแอฟริกาใต) ในทรานสวาลและออเรนจทรีสเตท ซ่ึงจะตั้งตนเปนเอกราช บี.พี.ไดนํา
กองทหารไปรักษาเมืองมาฟคิง ซ่ึงถูกลอมโดยกองทหารบัวรเปนเวลานานถึง 217 วัน จนกระทั่งกองทัพ
ใหญไปถึงทําใหพวกบัวรตองลาถอยไป 

ในการปองกันเมืองมาฟคิง บี.พี. ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแขง็ อดทนราเริงไมยอทอ    ใช
สติปญญาหาวิธีแกปญหา ทํากลอุบายลวงขาศึกใหเขาใจผิด คิดวามีกําลังทหารมากมายและมีการ
ปองกันรักษาเมืองอยางเขมแข็ง  ตลอดจนใชเด็กอาสาสมัครที่ไดรับการอบรมทําหนาที่สงขาว 
ปรากฏวาทํางานไดผลดี  ทาํให  บี.พี.  มีความประทับใจในตัวเด็กและเห็นวา  ถาฝกอบรมเด็กใหถูก
ทางแลวจะเกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางมาก  จึงไดริเริ่มการลูกเสือในเวลาตอมา  จาก
เหตุการณที่เมืองมาฟคิง ทําให บี.พี. ไดรับฉายาวา "ผูปองกันมาฟคิง" 
 
การกําเนิดลกูเสือ 
 บี.พี.เดินทางกลับอังกฤษในฐานะวีรบุรุษและไดนําประสบการณจากเมืองมาฟคิงมาใช  เขาจัดให
เด็กๆ  เขามาชวยเหลือในการรักษาเมือง  โดยทําหนาที่เปนผูสื่อขาวและสอดแนมของกองทัพ รักษา
ความสงบภายใน ปฏิบัติงานตางๆ ที่อยูในความสามารถ  เชน อยูยามบนหอคอย  ใหสัญญาณแก
ประชาชนเม่ือพวกบัวรโจมตี เด็ก ๆ เหลาน้ีสามารถทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเขมแข็ง วองไว 
ไดผลดีไมแพผูใหญ  ดังน้ัน บี.พี. จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้น โดยนําความคิดและประสบการณตาง 
ๆ มาพัฒนาอยางรอบคอบ จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นในป พ.ศ. 2450 โดยบี.พี. ไดรวบรวมเด็กชาย 
20 คน ไปอยูที่เกาะบราวนซี ในชองแคบอังกฤษ นับเปนการพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก 
 ปตอมากองลูกเสือไดเริ่มกอตั้งขึ้นอยางจริงจังเปนครั้งแรกในอังกฤษ และขยายตัวแพรหลาย
อยางรวดเร็ว ขบวนการลูกเสือไดเจริญขึ้นตามลําดับ ทําให บี.พี. มองเห็นการณไกลวาลูกเสือจะเปน
งานสําคัญในชีวิต ชวยฝกอบรมเด็ก ๆ ใหเปนพลเมืองดีของชาติ เปนประโยชนแกบานเมืองอยาง
มากตอไป  บี.พี. จึงลาออกจากราชการทหาร มาใช"ชีวิตที่สอง" ซ่ึงเปนชีวิตที่ใหบริการแกลูกเสือทั่ว
โลก 
 พ.ศ. 2454 บี.พี. เดินทางรอบโลก เพ่ือพบลูกเสือประเทศตางๆ เปนการเร่ิมตนสงเสริมความ
เปนพ่ีนองกันของลูกเสือทั่วโลก 

พ.ศ. 2463 มีงานชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรก ในการชุมนุมคร้ังน้ีลูกเสือทั่วโลกที่มารวมประชุม
ไดพรอมใจกันประกาศให บี.พี. อยูในตําแหนงประมุขคณะลูกเสือโลก 
 เม่ือการลูกเสือมีอายุครบ 21 ป ซ่ึงเปรียบเหมือนการบรรลุ  "นิติภาวะ"  ตามกฎหมาย
อังกฤษ มีลูกเสือทั่วโลกถึงกวา 2 ลานคน พระเจายอรชที่ 5 ไดพระราชทานบรรดาศักด์ิให บี.พี. เปน
บารอน จากน้ันมากิจการลูกเสือก็เจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง และมีการชุมนุมลูกเสือโลกอีกหลายครั้ง 
 เม่ือ บี.พี. มีอายุ 80 ป เขาไดกลับไปพักผอนในชวงสุดทายของชีวิตอยูที่ประเทศเคนยา    
ในทวีปอาฟริกาอีกคร้ังหน่ึง และถึงแกกรรมที่น่ันเม่ือวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2484 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
    

จั๊กจั่นกับมดงามใจดี 
 น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 กาลคร้ังหน่ึง  มีจ๊ักจ่ันเจาสําราญตัวหน่ึงนิสัยเกียจคราน ชอบความสะดวกสบาย  ตลอดชวง
ฤดูรอนมดงามพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไวในรัง  เจาจ๊ักจ่ันมัวแตรองรําทําเพลง สนุกสนานไป
วันๆ 
 คร้ันถึงฤดูหนาวหิมะตกหนัก  มดงามเก็บตัวอยูกับเมล็ดพืชที่มันไดหาเก็บเตรียมพรอมไว  
จ๊ักจ่ันไมสามารถหาอาหารกินได  อดอยูหลายวัน  ในที่สุดตองซมซานดวยความหิวโหยมาเคาะประตู
รองขอมดงามซ่ึงเคยรูจักกัน “ไดโปรดเถิดเพ่ือน  ขออาหารใหฉันประทังชีวิตสักหนอย  เม่ือพนฤดู
หนาวอันแสนทารุณน้ีแลว  ฉันสัญญาวาจะหามาใชคืนใหเปนเทาตัว”  จ๊ักจ่ันพยายามวิงวอน มดงาม
จึงกลาวตอจ๊ักจ่ันวา “เม่ือฤดูรอนที่ใครๆเขาก็ตางพากันทํามาหากินตัวเปนเกลียว  เจามัวทําอะไรอยู” 
“เพราะวาฉันไมมีเวลานะสิ ฉันยุงอยูกับการรองเพลง เม่ือตอนที่เธอและเพื่อนๆขนอาหารผานมา เจา
ก็ไดยินมิใชหรือ”   มดงามหัวเราะคําตอบของจ๊ักจ่ันแลวตอบวา  “ไดยินสิ เม่ือเจามัวแตรองเพลงฤดู
รอน  เม่ือฤดูหนาวเจาก็จงเตนรําใหสนุกเถิด  แตขาคงไมใจดําพอจะไมแบงอาหารใหเจาหรอกนะ  
เจาตองสัญญวาปตอไปเจาตองรูจักหาอาหารไวกินในฤดูหนาวเองดวย”  วาแลวมดงามก็คาบอาหาร
มาแบงใหจ๊ักจ่ัน  นับแตน้ันมาจ๊ักจ่ันก็หาอาหารและแบงปนใหมดงามดวยมิตรภาพที่ดีตอกัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การแบงปนและการชวยเหลือกันในยามคับขัน จะชวยใหไดมิตรเพ่ิมขึ้น 
 

คนดีของครอบครัว 

 น.ส.จุฑามาส  ชุมเมืองปก  ผูแตง 

 พงษชัยเปนลูกชายคนถีบสามลอที่ยากจน เขาตองทํางานชวยพอแมตั้งแตเล็กจนโต เพ่ือหา

เงินเรียนหนังสือและซื้ออาหาร เขาเปนคนขยันขันแข็งไมปลอยใหโอกาสเขามาหา แตเขาจะเปนผูไป

หาโอกาสดวยตัวเอง น่ันคือเขาวางจากเรียนเขาจะตองไปทํางาน เชน ลางจานรานอาหาร ทําความ

สะอาดบาน เลี้ยงเด็ก เม่ือเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขาก็รับสอนการบานนองที่เรียนประถมศึกษาดวย 

ดวยความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนและการทํางานชวยครอบครัวน้ี ทําใหเขาสามารถเรียนจบปริญญา

ตรีไดทํางานที่ม่ันคงมีรายได เลี้ยงดูครอบครัว เขาใหพอเลิกถีบสามลอ ทํางานเบาๆ ที่บาน พอกับ

แมภูมิใจในตัวของพงษชัยมาก เขาเปนตัวอยางที่ดีของคนในชุมชนและผูอ่ืน 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ความขยันอดทน ทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่  13 คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  29    การรวมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญ               เวลา  1  ชั่วโมง          
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 ลูกเสือรวมกิจกรรมกับลูกเสอืสามัญเพ่ือความสัมพันธอันดีและเปนไปตามเกณฑการรับ
เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพันธ  
2.  เน้ือหา 
 กิจกรรมสําคัญของลูกเสือสามัญที่ลูกเสือสํารองควรมีสวนรวม  
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู  

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

 4.2 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
1)ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเร่ืองการรวมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญใหลูกเสือแตละหมู

อภิปรายวาจะรวมกิจกรรมใดบางและเกิดประโยชนอยางไรในการรวมกิจกรรมน้ันๆ 
2) ลูกเสือนําเสนอผลการอภิปรายทีละหมู 
3) ผูกํากับลูกเสือสรุปและนดัหมายการรวมกิจกรรมในโอกาสตางๆกับลูกเสือสามัญ 
4.3ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
4.4พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวส ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตความรวมกิจกรรมและการนําเสนองาน 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 
 

เพลง 
    ลูกเสือไมจับมือขวา  

   ลูกเสือเขาไมจับมือขวา   ยื่นซายมาจับมือกันม่ัน 
มือขวาใชเคารพกัน    มือขวาใชเคารพกัน 
ยื่นมือซายออกมาพลัน    จับมือจับมือ 

จับมือน้ันหมายถึงมิตร   เหมือนญาติสนิทที่ควรยึดถอื 
ยิ้มดวยเม่ือยามจับมือ    ยิ้มดวยเม่ือยามจับมือ 
เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน   เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน 
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ใบความรู 
  กิจกรรมลูกเสือสามัญที่ลูกเสือสํารองเขารวม 
 มีกิจกรรมลูกเสือสามัญหลายกิจกรรมที่ลูกเสือสํารองสามารถเขารวมได เชน  
 1. พิธีการ 
  1.1 พิธีสงลูกเสือสํารองไปเปนลูกเสือสามัญ 
  ขอ 291 พิธีสงลูกเสือสํารองไปเปนลูกเสือสามัญ 
 พิธีสงลูกเสือสํารองไปเปนลูกเสือสามัญ ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี  
  1) กองลูกเสือสํารองทํารูปวงกลมใหญ กองลูกเสือสามัญทํารูปเกือกมา 

 2) ระหวางกองทั้งสองมีการแบงเขตแดน(อาจใชเชือก ไมพลอง หรือโรยปูนขาว 
ไวก็ได)  

3) กองลูกเสือทั้งสองมีธงประจํากองและปายคําขวัญของตน และอยูในแดนของตน 
ใหรองผูกํากับลูกเสือเปนคนถือไว 

  4) กองลูกเสือสํารองทําแกรนดฮาวล 
  5) ผูกํากับลูกเสือสํารองอธิบายความหมายของการจะทําพิธีสงใหกองทราบ 

 6) ผูกํากับลูกเสือสํารองเรียกลูกเสือที่จะสงออกมายืนหนาผูกํากับลูกเสือ แลวอบรม
สั่งสอนในการที่จะจากไปและใหทวนคําปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง โดยส่ังวา “เพ่ือเปนที่แนใจวา
เจายังจําคําปฏิญาณของเจาไดขอใหเจาทบทวนคําปฏิญาณอีกคร้ัง” แลวลูกเสือก็กลาวคํา
ปฏิญาณ 

7) ลูกเสือกลับหลังหัน ไปล่ําลาลูกเสือเฉพาะในหมูของตน โดยการสัมผัสมือแลว
กลับมายืนหนาผูกํากับลูกเสือกองลูกเสือสํารองไชโยใหแกเขาสามคร้ัง 

8) ผูกํากับลูกเสือสํารองสั่งเปดทางเพ่ือนําลูกเสือออกไปหาผูกํากับลูกเสือสามัญที่
เสนก้ันแดน 

9) ผูกํากับลูกเสือสํารองจะแนะนําและฝากฝงลูกเสือสํารองกับผูกํากับลูกเสือสามัญ 
แลวนําลูกเสือสํารองขามแดนไป (ถาหากลูกเสือสํารองผูใดไดรับเครื่องหมายเสือเผนก็ให
กระโดดขาม) 

10) ผูกํากับลูกเสือสามัญนําลูกเสือสํารองไปแนะนําใหรูจักนายหมูของลูกเสือที่จะ
เขาไปอยู 

11) นายหมูลูกเสือสามัญแนะนําใหลูกเสือสํารองรูจักกับลูกเสือสามัญในหมูที่ตนเขา
ไปอยูน้ัน 

12) พิธีเสร็จสิ้นดวยการเปลงเสียงรองของลูกเสือสามัญหรอไชโยสามครั้ง 
          2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
          3) กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืน ฯลฯ 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
      ดินสอกับยางลบ 
 คร้ังหนึ่งมีดินสอที่เขียนอยางไรก็ไมมีวันหมดอยูแทงหน่ึง และมียางลบท่ีลบอยางไรก็ไมมี
หมดอยูกอนหนึ่ง  ดินสอเปนเพ่ือกับยางลบไปไหนมาไหนดวยกัน  ทําอะไรทําดวยกัน  หนาที่ของ
ดินสอคือเขียน  มันจึงเขียนทุกที่ทุกอยางตลอดเวลาที่อยูกับยางลบ  หนาที่ของยางลบคือ  ลบทุก
อยางที่ดินสอเขียนทุกที่ทุกเวลา 
 เวลาผานไปนานหลายป  ทุกอยางดําเนินไปเหมือนเดิม  จนกระทั่งดินสอเอยกับยางลบวา 
“เราคงอยูกันไมไดแลว” ยางลบถามวา “ทําไม”  ดินสอตอบวา “ก็เราเขียน นายลบ แลวมันก็ไมเหลือ
อะไรเลย”  ยางลบเถียงวา “เราก็ลบตามหนาที่ของเรา  เราไมผิด”  ทั้งคูจึงแยกทางกัน 
 เม่ือเวลาผานไป  ดินสอเริ่มเขียนผิด  ขอความที่เคยเขียนสวยๆ มีรอยขีดฆาสกปรก  เพราะ
ไมมีใครลบให  ดินสอ “คิดถึงยางลบจับใจ”  ฝายยางลบเม่ือแยกทางกับดินสอก็สบายใจที่ตัวมันไม
ตองเปอน  แตเวลาผานไปยางลบเริ่มรูสึกวาตัวเองไรคา เพราะไมมีอะไรใหลบ  บางลบ “คิดถึงดินจับ
ใจ” 
 ทั้งคูจึงกลับมาคบกันใหม  คราวนี้ดินสอเขียนนอยลง เขียนเฉพาะสิ่งดีๆ  สวนยางลบก็ลบ
เฉพาะสิ่งที่ดินสอเขียนผิดเทาน้ัน  ถาเปรียบการเขียนดินสอเปนการจํา  ตอนแรกดินสอจําทุกเร่ืองทั้ง
ดีและไมดี  แตพอเปลี่ยนไปก็หัดเลือกจําแตสิ่งดีๆเทาน้ัน  สวนการลบเปรียบเสมือนการลืม  ยางลบ
น้ันตอนแรกจะลืมทุกอยางทั้งดีและไมดี  ทุกคร้ังที่ลืมมันก็จะสกปรก แตตอนหลังมันเลือกลืม คือลืม
เรื่องไมดี  ซ่ึงก็คือ “การใหอภัย” น่ันเอง 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เพ่ือนที่ดีควรจําสิ่งที่ดีของกันและกัน  ควรลืมสิ่งที่ไมดีเสียจะทําใหมิตรภาพ 
ยืนยาว 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่ 14   ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30 การประเมินผล                 เวลา   1  ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

1.1 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผาน ไมผานกิจกรรม 
1.2 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินพฤตกิรรมทักษะชวีิตที่ลูกเสือไดรับการพัฒนา 
1.3 เตรียมความพรอมรับการประเมินตามวิธีการของผูกํากับกองลูกเสือ 

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

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

4.1 ผูกํากับลกูเสืออธิบายหลักเกณฑ วธิีการประเมินผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 

4.2 ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึพฤติกรรมของลูกเสือที่ไดรับการเสริมสรางทักษะชวีติผาน
กิจกรรมลูกเสอื 

4.3 ลูกเสือประเมินความพรอมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน
สวนที่ไมม่ันใจ 

4.4 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือกําหนดขอตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5.2 สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรูจากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 

ตัดสินผลการเรียนรูผานเกณฑ

ผลการประเมิน

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

ไมผาน

ผาน 
ผาน

 

ผูกํากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่รวมกิจกรรม 

- ซอมเสริม 
- พัฒนาซ้ํา 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลกูเสือ 
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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/ ซอมเสริมบางเร่ือง 
  ตองการความชวยเหลือจากผูกํากับลกูเสือ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผูกํากับลูกเสือ 
 

คําชี้แจง   ใหผูตอบทําแบบประเมินทุกขอโดยแตละขอใหทําเคร่ืองหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับความ 
    เปนจริง 
 
2.1 พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการสังเกตและจดจํา   
2. ลูกเสือสามารถพ่ึงตนเองและดูแลตนเองได   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรักษาสิ่งแวดลอม 
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไมมีปญหาทันตสุขภาพและไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรูจักรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   

6.  ลูกเสือรูจักแกปญหาเฉพาะหนาหรือใหการชวยเหลอื/ แจงเหตุเม่ือประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารไดถูกกาลเทศะและไมกาวราวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทักษะชีวติ 

 
ฉันจะมีทักษะชีวติ 

ถาแกไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันตองพัฒนาตนเองอีกมาก 
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2.2พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง   

2. ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได   
4. ลูกเสือไมมีปญหาทันตสขุภาพ ไมด่ืมนํ้าอัดลมขนมกรุบกรอบ 
ไมรับประทานขนมหวานเปนประจํา 

  

5. ลูกเสือรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมติดเกม   

6. ลูกเสือประพฤตตินเหมาะสมกับเพศและวยัมีทักษะการสราง 
สัมพันธภาพและการสื่อสารไมกาวราวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย รูจักแกปญหา หรือใหความ 
ชวยเหลือผูอ่ืน 

  

8. ลูกเสือมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

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

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการทํากิจกรรมลูกเสือ 
   ตามความสนใจและไดรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

  

2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว  
   สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  

3. ลูกเสือใชเวลาวางที่เปนประโยชนทํากิจกรรม อนุรักษสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

4. ลูกเสือรูเทาทันสื่อโฆษณาและรูจักใชประโยชนจาก  Internet   

5. ลูกเสือเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได 
เหมาะสมกับเพศวัยไมกาวราวรุนแรง 

  

6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร   

7. ลูกเสือมีการออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเน่ือง   
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบตัิเหตุจากการใชยานพาหนะ   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

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

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

3. ลูกเสือรูจักวิธีปองกันความเสี่ยงทางเพศ   
4. ลูกเสือใชเวลากับสื่อไอทีไดอยางเหมาะสม   
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากส่ิงยาเสพติด   

6. ลูกเสือมีคานิยมสุขภาพ ดานอาหาร และความงามที่เหมาะสม   

7. ลูกเสือทํางานหารายไดระหวางเรียน   

8. ลูกเสือไมมีพฤติกรรมกาวราวและไมกอเหตุรุนแรง   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

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

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

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมง
ตอปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่ง
ที่ตองประเมินดังน้ี 
 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 / 
คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการ
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้นๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย
ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผล
การผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเปน
รายบุคคล รายหมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑการตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว          
2 ระดับ คือ ผาน และ ไมผาน 
 2.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
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      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษาน้ัน 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได) 
 

……………………………………… 
 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2551. 
 
2. การประเมินพฤติกรรมทกัษะชวีิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม 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 
   (2) พ่ึงตนเอง ดูแลตนเองได 
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   (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 สงัคม 

   (3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   (4) รวมกิจกรรมสงเสริมอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห การยับยั้งไมเปนทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใชประโยชนจาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจายของตนเองอยางตอเน่ือง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพนและไมเกิดอุบัติเหตุจากการใช
ยานพาหนะ 

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

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
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   (3) รูวิธีปองกัน/ และหลีกเลีย่งความเสี่ยงทางเพศ 
  (4) ใชเวลากบัสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชวีติปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมดานสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกิดผลเสยีตามมา 

  (7) มีคานิยมดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกิดผลเสียหาย
ตามมา 

   (8) มีคานิยมดานความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 
  (9) ไมมีพฤตกิรรมกาวราวและกอเหตรุุนแรง 
 

อางอิงจาก หัวขอในคูมือ Bench Marking 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

หนวยที่ 15  พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 31  พิธีประดับดาวดวงที่ 3 และเครื่องหมายลูกเสือสมัพันธ  
          เวลา  1  ชั่วโมง          
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู  
 1.1 ลูกเสือสํารองประดับดาวดวงที่ 3  
 1.2 ลูกเสือสํารองรับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ  
2.  เน้ือหา 
 กิจกรรมสําคัญของลูกเสือสามัญที่ลูกเสือสํารองควรมีสวนรวม  
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ดาวประดับหมวก 
3.3 ใบความรู 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสํารองทุกคนพรอมกันบริเวณที่นัดหมาย เชน สนามโรงเรียน 

หองประชุมหรือบริเวณที่เหมาะสม 

4.2ผูกํากับลูกเสือจัดพิธีประดับดาวดวงที3่ 
4.3 ผูกํากับกองลูกเสือแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมาย เพ่ือรวมกิจกรรม

ลูกเสือสามัญ 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมกิจกรรม 
 5.2 จํานวนลกูเสือที่ประดับดาวดวงที่ 3 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 31 

เพลง 
      ในหมูลูกเสือ  

ในหมูลูกเสือ   เม่ือเรามารวมอยู  
ตางคนตางรูกันดี   วาหนาที่ทุกอยาง  
ตองชวยกันทาํ    ทําไมเวนวาง  
งานทุกอยาง (ซํ้า)    จะเสร็จโดยงายดาย 

 
ใบความรู 
   

พิธีประดับดาวดวงที่ 3 
 

1) จัดใหลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่  3  ใหยืนอยู ในแถววงกลมติดกับนายหมูบริการ          
ทางดานขวาตรงหนาผูกํากับลูกเสือ 

2) กองลูกเสือสํารองทําแกรนดฮาวล  นายหมูบริการเปนผูรอง  “จงทําดี  จงทําดี  จงทําดี”  
 3) หมวกที่ติดดาวดวงที่  3  อยูที่ผูกํากับลูกเสือ 

4) ผูกํากับลูกเสือเรียกลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่  3  ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหนาผูกํากับ
ลูกเสือ เปนแถวหนากระดาน  แถวละไมเกิน  6  คน 

5)  ผูกํากับลูกเสืออธิบายความหมายของดาวดวงที่  3  และใหโอวาทส่ังสอน  แลวสั่งให
ลูกเสือกลาวทบทวนคําปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง 

6)  ผูกํากับลูกเสือมอบหมวกใหลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเอง แลวทําความเคารพผูกํากับ
ลูกเสือ  ผูกํากับลูกเสือแสดงความยินดี  ดวยการสัมผัสมือกับลูกเสือ 

7)  ลูกเสือที่ไดรับดาวดวงที่  3  ทํากลับหลังหันวิ่งเขาประจําที่ของตน 
8)  ลูกเสือทุกคนในแถววงกลม  สัมผัสมือแสดงความยินดี กับลูกเสือที่ไดรับดาวดวงที่ 3  

(ใหเวียนจากซายไปขวา) 
9)  กองลูกเสือสํารองทําแกรนดฮาวลแสดงความยินดีอีกคร้ังหนึ่ง  ใหลูกเสือที่ไดรับดาวดวง

ที่  3  เปนผูรอง  “จงทําดี  จงทําดี  จงทําดี”  พรอม ๆ  กัน 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองคประกอบทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิต เปนความสามารถของบุคคล ที่จําเปนตอการปรับตัวในการเผชิญปญหาตาง ๆ  

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

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแกไข
ปญหา

การสราง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สรางสรรค

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ความเห็นใจ
ผูอ่ืน

ความคิดวิเคราะห
วิจารณ

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รูในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องคประกอบทักษะชีวิต 6 คู 3 ดาน

  
แผนภาพที่ 1 องคประกอบของทักษะชวีติ 

 
1. ดานพุทธิพิสัย จัดไวตรงกลางของแผนภาพ เพราะเปนองคประกอบรวมและเปนพ้ืนฐาน

ของทุกองคประกอบ ไดแก 
 - ความคิดวเิคราะหวจิารณ เปนความสามารถที่จะวเิคราะห สังเคราะห ประเมิน 

ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไม

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

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

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

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

 - ความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและมี
สวนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผูอ่ืนและสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเขาคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

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

คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความตองการ ของอีกฝายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

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

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

ชีวิตป

เก่ียว
ชวยเ
 
ทักษ

ทักษ
สําหร
ชวยเ
เปนร
 

 
 
 
 
 

7 คูมือกา

ามแตกตาง
 ท

ประจําวัน ดว
 ท

วกับการปอ
เหลือนักเรียน

ษะชีวิตกับก
 เ

ษะชีวิตจะเปน
รับเด็กกลุมเ
เหลือนักเรียน
รายบุคคล แล

 

ารจัดกิจกรรม

งระหวางทัก
ทักษะชีวิตท
วยทักษะชีวติ
ทักษะชีวิตเ
งกันปญหาเ
นรองรับ 

การพัฒนา
เม่ือแบงเยาว
นกลยุทธสําค
เสี่ยงตองมีกา
นรองรับ สวน
ละมีระบบสงต

ลูกเสือสํารอง

กษะชีวิตทั่
ทั่วไป เปนก
ต 12  องคปร
เฉพาะ เปน
เฉพาะเร่ือง

าเยาวชน  
วชนออกเปน
คัญในการสง
ารสอนทักษ
นเด็กที่มีปญ
ตอยังวิชาชพี

งเสริมสรางทัก

ทัว่ไปและทั
การสรางภูมิ
ระกอบ ใหกับ
การประยุกต
สําหรับเด็กก

 
น 3 กลุม คือ
งเสริมภูมิคุม
ษะชีวิตเฉพาะ
หาแลวใชกา

พเฉพาะที่เก่ีย

กษะชีวิต ดาว

ักษะชีวิตเฉ
คุมกันทางสั
บเด็กทุกคน  
ตใชทักษะชี
กลุมเสี่ยง โ

อเด็กปกติ เ
มกันทางสังค
ะในแตละปญ
ารดูแลใกลชิด
ยวของ 

วดวงท่ี 3  ชั้นป

ฉพาะ 
สังคม สําหรับ

วิต 12 องค
ดยมีครูที่ปรึ

ด็กกลุมเสี่ย
ม ใหกับเด็ก
ญหา มีครูที่ป
ดเพ่ือหาทาง

ประถมศึกษาป

บปญหาท่ัว 

ประกอบ ที่
รึกษาและระ

ง และเด็กที่
กปกติ และเด็
ปรึกษาและระ
แกปญหาท่ีเ

ปท่ี 3 

 ๆ ไปใน

มีเน้ือหา
ะบบดูแล

ที่มีปญหา 
ด็กทุกคน 
ะบบดูแล
เหมาะสม

 



 

คูมือ

 

ตัวอยาง

 

 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรร

งทักษะชวีิต

รมลูกเสือสําร

เฉพาะ 

รองเสริมสรางงทักษะชีวิต  ดดาวดวงท่ี 3  ชชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

 

 

128 



 

129
 

 
 

ควา
 
และท
และเ
 
ของชี
ขี่จักร
 
 
ปกติ 
ใชทกั
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9 คูมือกา

 
 

ามแตกตาง
ทักษะชี

ทักษะ ทีจํ่
ตรียมพรอมส

ทักษะก
ชวีิต มักเป
รยาน วายน้าํ

ความเชื
ทักษะชี

 และในสถาน
กษะการดํารง

สถานก
การจัดก
ตระหนัก
การชวย
การสื่อส
กิจวัตรที

ผา ปรุงอาหาร

ารจัดกิจกรรม

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

ลูกเสือสํารอง

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

งเสริมสรางทัก

และทักษะก
วามสามารถท
ทามกลางสภา
นอนาคต มี 6
Skills) เปน
เชน อา

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

กษะชีวิต ดาว

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

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

วดวงท่ี 3  ชั้นป

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

ชน อาบนํ้า 
ศ ฯลฯ  

ประถมศึกษาป

บ ดวย ความ
ยางรวดเร็วใน

จําวัน ในเรือ่
เสื้อผา ปร
ลฯ 

ทั้งในกิจวัตรป
ัวชวยในการ

ติเหตุ   

แตงตวั แปร

ปท่ี 3 

 

รู เจตคติ 
นปจจุบัน 

องพ้ืนฐาน
รุงอาหาร  

ประจําวัน
เลอืกและ

รงฟน ซัก
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การสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

• สรางความรู (Construction) กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สติปญญา คนพบความรูดวยตนเอง

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมตองสงเสริมปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นและแหลงความรูที่หลากหลาย

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

• มีการประยุกตใช (Application)

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

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  

 การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจ
ตนเอง และเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผดิชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
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8 กลุมสาระ
การเรยีนรู 

กจิกรรมพฒันา
ผู เรยีน

กจิกรรม
แนะแนว

กจิกรรม
นกัเรยีน

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน

ลกูเสอื/ เนตรนาร ี/
 บาํเพ็ญประโยชน /
นศ.วชิาทหาร

กจิกรรม
ชุมนมุ 
ชมรม

การสอนทักษะชวีติ

 
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
สําหรับเยาวชน เพ่ือสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ดวยวิธีการ
ลูกเสือ 

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

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสอืโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1.หนาที่ตอพระเจา /ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2.หนาที่ตอผูอ่ืน ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

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

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอ่ืนและเพื่อนมนุษยทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลวุตัถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกิจกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอ่ืน 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 มี 7 องคประกอบ 
คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดขึ้นดวยกิจกรรมดังตารางตอไปน้ี   

วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปล่ียนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสงัคม

การยอมรับจากเพื่อน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพื่อนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซึ่งกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากขึ้น

สื่อสารและสราง
สัมพันธภาพ ประสบการณ ปฏิสัมพันธในกลุม การทํางานรวมกัน

การเรียนรูและการฝกฝนตัดสินใจและแกไขปญหา

จัดการอารมณ
และความเครียด

 
วัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาต ิ(พระราชบญัญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

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

 1. ใหมีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

 2. ใหซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

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

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

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

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1.กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพ
ปญหาของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดน้ี 

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

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

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

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

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

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสราง
วิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตน้ัน  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว ทุก
ประการ  แตเนนการสอดแทรกการเรียนรูทักษะชีวิตเพ่ิมเขาไปดวยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่รอบ
ดาน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

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

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