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ค ำนิยม 

นับว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ที่ส าคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตต ารา 
ในลักษณะคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับปัญหาตามวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับวิธีการ
ลูกเสือ ครู อาจารย์ ผู้ก ากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก าลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จึงเป็นต าราและคู่มือทางการวิชาการ ส าหรับกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอารยประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณ
และให้ก าลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ก าลังความคิด จนท าให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้ส าหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดท าขึ้นโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับ
ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค 
 หลักส าคัญของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางด้านเนื ้อหาสาระส าคัญ วิธีสอน  
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้สอนได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการคือ การน าเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการท ากิจกรรมอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป 
 ขอขอบคุณ ผู้ร่วมด าเนินการในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต 
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการท าเอกสารชุดนี้จนส าเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ได้ 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด 
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คำ�นำ�

 สำานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ในการทำากิจกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน 
และปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการทำางานเป็นระบบหมู่ตามกระบวนการลูกเสือ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์แบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทำาให้เด็กและ
เยาวชนมีระเบียบวินัย มีจิตสำานึกในการทำาความดีเพื่อทำาประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ต่อไป
 เร่ิมจากการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านลูกเสือ ด้านทักษะชีวิต รวมทั้งด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อกำาหนด
กรอบโครงสรา้งหลักสตูรลกูเสอืเสริมสรา้งทกัษะชวีติ ทีส่อดคลอ้งกับปญัหาตามวัยและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  
ของลูกเสือแต่ละประเภท
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ฉบับทดลอง สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ริม่ใชใ้นปี พ.ศ. 2553 มโีรงเรยีนจากทกุภมูภิาคของประเทศเขา้ร่วมโครงการ จำานวน 
26 โรงเรียน โดยได้ดำาเนินการควบคู่ไปกับการวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือ และทำาการปรับปรุงคู่มือ
ครั้งแรกเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยได้เพิ่มเติม เพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นและเนื้อหาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
 การปรับปรุงครั้งที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุมปฏิบัติการ 
“การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ” ซึ่งจัดโดยสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย 
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพ่ิมจำานวนแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 40 ช่ัวโมง  
เพ่ือครอบคลุมสาระท่ีจำาเป็นอย่างครบถ้วน เป็นการเตรียมการขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ท่ัวประเทศ และได้แบ่งคู่มือออกเป็น 11 เล่ม สำาหรับลูกเสือแต่ละช้ันปี  
เพื่อความสะดวกของผู้สอน รวมทั้งทางสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำาเนินการวิจัย
และประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต จำานวน 53 โรงเรียน คู่ขนานกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ด้วย
 สำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการให้สำาเร็จลุล่วง ณ โอกาสน้ี ตั้งแต่ 
การริเริ่มโครงการการจัดทำาหลักสูตรและคู่มือ การทดลองวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือ รวมทั้ง 
การปรับปรุงคู่มือทั้ง 2 ครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือชุดนี้จะช่วยส่งเสริมให้กิจการลูกเสือของประเทศไทย  
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สำ�นักก�รลูกเสือ ยุวก�ช�ดและกิจก�รนักเรียน
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ค ำนิยม 
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ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้ส าหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดท าขึ้นโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับ
ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค 
 หลักส าคัญของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางด้านเนื ้อหาสาระส าคัญ วิธีสอน  
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้สอนได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการคือ การน าเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการท ากิจกรรมอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป 
 ขอขอบคุณ ผู้ร่วมด าเนินการในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต 
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการท าเอกสารชุดนี้จนส าเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ได้ 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด 
 
 
 
 
      นายประเสริฐ บุญเรือง 

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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คําชี้แจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู้
กํากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ อีกด้วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกว่าแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช้เมื่อใด 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน  
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  
 1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย 
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คําชี้แจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู้
กํากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ อีกด้วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกว่าแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช้เมื่อใด 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน  
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  
 1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
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 คู่มือแต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

ผู้สอนควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรือ
ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้  มีจุดเน้นที่การตั้งประเด็นให้วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา 
ความรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเจตคติ มีจุดเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก และการตั้งประเด็นให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ เน้นที่การทําความเข้าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ได้ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ซ้อนกันมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จุดประสงค์หลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรือไม่ 
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ และเรื่องที่

เป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว้ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน์ ซึ่งใส่ไว้ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู้กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ผู้สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้ก่อนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู้สําหรับผู้สอน และใบงานสําหรับผู้เรียน เพื่อที่ผู้สอนจะได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ได้เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเขา้ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ใน

แต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศัพท์  0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

ผู้สอนควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรือ
ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้  มีจุดเน้นที่การตั้งประเด็นให้วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา 
ความรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเจตคติ มีจุดเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก และการตั้งประเด็นให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ เน้นที่การทําความเข้าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ได้ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ซ้อนกันมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านท่ีเป็น
จุดประสงค์หลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรือไม่ 
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ และเรื่องที่
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เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน์ ซึ่งใส่ไว้ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู้กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ผู้สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้ก่อนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู้สําหรับผู้สอน และใบงานสําหรับผู้เรียน เพื่อที่ผู้สอนจะได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ได้เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเขา้ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ใน

แต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศัพท์  0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130

สำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402
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แผนการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
แผนการจัดกิจกรรม 

เรื่อง 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1 
2. สาระสําคัญของการลูกเสือ 2. ความเข้าใจในเรือ่งกิจการของลูกเสือ 2 

3. ดีติดดาว 1 ทักษะชีวิต 
4. การคบเพื่อน 1 ทักษะชีวิต 
5. วิถีไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 1 ทักษะชีวิต 
6. เด็กตดิเกม 2 ทักษะชีวิต 

3. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 7. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 2 
8. ความซื่อสัตย์สุจริต 2 ทักษะชีวิต 
9. ความเป็นสุภาพบุรุษ และสภุาพสตรี 1 ทักษะชีวิต 
10. ขยะนี้มมีูลค่า 3 ทักษะชีวิต 

4. ระเบียบแถว 11. ระเบียบแถวลูกเสือ 3 
5. กางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม 12. การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์ทีพ่ักแรม 2 
6. การบรรจุเครื่องหลัง 13. การบรรจุเครื่องหลงัสําหรับเดิน

ทางไกลไปพกัแรม
2 

7. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง 14. การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง และปรุง
อาหาร

2 

8. แผนที่ เข็มทิศ 15. การอ่านและใช้แผนที่เขม็ทิศ 3 
9. ทักษะเง่ือนเชือก 16. เงื่อนเชือกลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 
10. การปฐมพยาบาล 17. การปฐมพยาบาล 2 
11. ความปลอดภัย 18. ภัยสังคมจากอินเทอร์เน็ต 1 ทักษะชีวิต 

19. เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว 1 ทักษะชีวิต 
20. รู้เท่าทันสื่อ 1 ทักษะชีวิต 
21. โฆษณาเป็นพิษ 2 ทักษะชีวิต 

12. ประเมินผล 22. การประเมินผล 1 
13. พิธีการ 23. พิธีเข้าประจํากองและประดับ

เครื่องหมายลูกเสอืโลก
1 

รวม  13  หน่วยกิจกรรม รวม  23  แผนการจัดกิจกรรม 40 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 1  ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1  ปฐมนิเทศ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  แต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือได้อยา่งถูกตอ้ง 
1.2  ปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรได้ 

2. เนื้อหา
2.1  การแต่งกาย 
2.2  การเรียนตามหลักสูตร 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ 

1) เครื่องหมายลูกเสือโลก / หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2) เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

          3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงวันนี้ยินด ี, สุขดวงใจ 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาถงึความหมายและประโยชน์ของ “เครื่องแบบลูกเสือ”
แนะนําการแต่งเครื่องแบบ การติดเครือ่งหมายต่าง ๆ ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 

2) ผู้กํากับลูกเสอืแนะนําขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมลกูเสือตามหลกัสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ การวัดและประเมนิผล ให้ลูกเสือรู้และเข้าใจ และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมตามหลกัสูตรได้ 

3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปความรูแ้ละแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักสูตร 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องราชสีห์กับหมาป่า 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)   

5. การประเมินผล
5.1  ลูกเสือแต่งเครือ่งแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบได้อยา่งถูกต้อง 
5.2  ลูกเสือปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกจิกรรมตามหลักสูตรได ้

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

6.บันทึกผลหลังสอน
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........................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
    (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................... 
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   (...............................................) 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 15 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  1 

เพลง 
วันนี้ยินดี 

วันนี้ยินด ี ที่เราได้มาพบกนั  วันนีย้ินด ี ที่เราได้มาพบกัน  ยินด ี ยินดี  ยินด ี มาเถิดมา   
เรามาร่วมสนุก  ปลดเปลื้องความทุกข์ใหม้ันสิน้ไป  มาเถิดมา  เรามาร่วมจิต  ช่วยกันคิดทาํให้การ
ลูกเสือเจริญ 

สุขดวงใจ 
สุขดวงใจทีไ่ดม้าพบหน้า  สุขอุราที่ได้มาเจอกนั  ถึงจะอยู่บ้านใกล้บ้านไกลจะอยู่แห่งไหน 

เราก็ไทยด้วยกนั  โอ ่ โอ  โอ  โอ่  มารอ้งไชโยลูกเสือไทยด้วยกัน  
ลั่น  ลัน  ลา  ลัน  ลา  ลัน  ลา ....................................ลา 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบความรู้ 

       เครื่องหมายลูกเสือโลก 
       ลักษณะเครื่องหมาย 

เป็นรูปวงกลม ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง ๔.๓ ซม. ตามแบบ มีตราเครือ่งหมายหัวลูกศรสีขาว 
บนพื้นสีม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลมผูกเป็นเงือ่นพิรอดอยู่เบื้องล่าง 

 ที่มารูปภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc08.jpg 
   เครือ่งหมายนี้เปน็เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่ที่ได้เขา้พิธีประจํากองแล้ว และติดทีก่ึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข้างซา้ย       

หลักสูตร 
1. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร

1.1 กิจการของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ
1.2 กิจการของคณะลูกเสอืโลกและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ 

2. ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เข้าใจเรื่องระเบยีบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสอืของสํานักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 
4. กางและรื้อเต็นท์ทีพ่ักแรมในเวลากลางคนืกับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญอ่ีกคนหนึ่ง
5. สาธิตการบรรจุเครือ่งหลังอย่างถูกต้อง สําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน
6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างเพยีงพอสําหรับ 2 คน
7. สามารถอา่นและใช้แผนที่ เขม็ทิศและรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ โดยพิจารณาจากเขม็ทิศ

และสิ่งแวดล้อมที่มองเหน็ด้วยตาเปล่า 
8. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงือ่น 10 เงื่อน ต่อไปนี้ คือ เงือ่นพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ

เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงือ่นบ่วงสายธนู เงือ่นตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงือ่นผูกซงุ เงื่อนผูกรั้ง 
เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ) 

9. รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี ้คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม้ น้าํร้อนลวก
เป็นลม งูกดั แมงมุมกดั แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง 

10. รู้เรื่องที่พึงระมดัระวังเพื่อความปลอดภยัทั่วไป เกีย่วกับกิจกรรมของลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่
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7. สามารถอา่นและใช้แผนที่ เขม็ทิศและรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ โดยพิจารณาจากเขม็ทิศ

และสิ่งแวดล้อมที่มองเหน็ด้วยตาเปล่า 
8. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงือ่น 10 เงื่อน ต่อไปนี้ คือ เงือ่นพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ

เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงือ่นบ่วงสายธนู เงือ่นตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงือ่นผูกซงุ เงื่อนผูกรั้ง 
เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ) 

9. รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี ้คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม้ น้าํร้อนลวก
เป็นลม งูกดั แมงมุมกดั แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง 

10. รู้เรื่องที่พึงระมดัระวังเพื่อความปลอดภยัทั่วไป เกีย่วกับกิจกรรมของลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 

เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
หมวก ทรงอ่อน ( เบเร่ห์ ) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง เวลา

สวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
เสื้อ คอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทําเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็ม

ขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุม
กึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม.  ปลายมน  มีดุมที่ปลายอินทรธนู
ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทําด้วยวัตถุสีน้ําตาลแก่ ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง  

ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ด้านฐาน 100 ซ.ม. ด้านตั้ง 75 ซ.ม. สีตามสีประจําภาค
การศึกษา และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 

กางเกง สีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ  5 ซ.ม.  ส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรง ห่างจากขา
ตั้งแต่ 8 - 12  ซ.ม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซ.ม.  ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ  
1 กระเป๋าและมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม.   

เข็มขัด  หนังสีน้ําตาล  กว้างไม่เกิน  3 ซ.ม.  หัวชนิดหัวขัด ทําด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  

ถุงเท้า  ยาว สีกากี พับซ่อนไว้ใต้เข่า ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่  โผล่ออกมาจากขอบถุงเท้า
ประมาณ 1/2 นิ้ว หรือ 1 ซ.ม.  

รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีน้ําตาลแก่ไม่มีลวดลาย  หุ้มส้นชนิดผูกเชือก 
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ  

 เครื่องหมายจังหวัด ทําด้วยผา้ มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครือ่งแบบกําหนด
ติดที่มุมผ้าผกูคอตรงข้ามกับดา้นฐาน

 เครื่องหมายสังกดั ทําด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5  ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีชื่อกลุ่ม หรือกอง (ชื่อโรงเรียน) สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา

 เลขกลุ่มและเลขกอง ทําด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลีย่มจตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสขีาวสูง 1.5 ซ.ม. อยูข่้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม.  อยู่ข้างล่าง
ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุม่หรือกอง

กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้มีเลขกองอย่างเดียว 
 เครื่องหมายหมู่  ทําด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. มีรูปสามเหลี่ยม  2 รูป 

สีตามสีประจําหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบริมสีเลือดหมู  ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 

ประมาณ 1 ซ.ม.
 อินทรธนูสเีลือดหม ูปลายอินทรธนูมอีักษร “ ล.ญ. ”  ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง

ปลาย อินทรธนูมดีุมเช่นเดียวกับดมุเสื้อ  ( ดุมทองไม่ถูกต้อง )

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ 
1. ถ้าเป็นนายหมู่หรือรองนายหมู่ให้สวมสายนกหวีดเหลืองทับผ้าผูกคอ นกหวีดใส่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
2. ถ้าสอบเครือ่งหมายวิชาพิเศษได้ให้ตดิแขนเสือ้ข้างขวาเรยีงเป็นสามแถว ถ้าเกนิ 9 วิชา

ให้ติดที่สายสะพายสีเหลืองขลิบสีน้ําเงนิ
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา 

ตัวอย่าง
เครื่องหมายหมู่ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ เหล่า

เสนา 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 

เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
หมวก ทรงอ่อน ( เบเร่ห์ ) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง เวลา

สวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
เสื้อ คอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทําเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็ม

ขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุม
กึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม.  ปลายมน  มีดุมที่ปลายอินทรธนู
ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทําด้วยวัตถุสีน้ําตาลแก่ ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง  

ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ด้านฐาน 100 ซ.ม. ด้านตั้ง 75 ซ.ม. สีตามสีประจําภาค
การศึกษา และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 

กางเกง สีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ  5 ซ.ม.  ส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรง ห่างจากขา
ตั้งแต่ 8 - 12  ซ.ม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซ.ม.  ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ  
1 กระเป๋าและมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม.   

เข็มขัด  หนังสีน้ําตาล  กว้างไม่เกิน  3 ซ.ม.  หัวชนิดหัวขัด ทําด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  

ถุงเท้า  ยาว สีกากี พับซ่อนไว้ใต้เข่า ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่  โผล่ออกมาจากขอบถุงเท้า
ประมาณ 1/2 นิ้ว หรือ 1 ซ.ม.  

รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีน้ําตาลแก่ไม่มีลวดลาย  หุ้มส้นชนิดผูกเชือก 
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ  

 เครื่องหมายจังหวัด ทําด้วยผา้ มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครือ่งแบบกําหนด
ติดที่มุมผ้าผกูคอตรงข้ามกับดา้นฐาน

 เครื่องหมายสังกดั ทําด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5  ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีชื่อกลุ่ม หรือกอง (ชื่อโรงเรียน) สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา

 เลขกลุ่มและเลขกอง ทําด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลีย่มจตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสขีาวสูง 1.5 ซ.ม. อยูข่้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม.  อยู่ข้างล่าง
ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุม่หรือกอง

กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้มีเลขกองอย่างเดียว 
 เครื่องหมายหมู่  ทําด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. มีรูปสามเหลี่ยม  2 รูป 

สีตามสีประจําหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบริมสีเลือดหมู  ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 

ประมาณ 1 ซ.ม.
 อินทรธนูสเีลือดหม ูปลายอินทรธนูมอีักษร “ ล.ญ. ”  ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง

ปลาย อินทรธนูมดีุมเช่นเดียวกับดมุเสื้อ  ( ดุมทองไม่ถูกต้อง )

18 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ 
1. ถ้าเป็นนายหมู่หรือรองนายหมู่ให้สวมสายนกหวีดเหลืองทับผ้าผูกคอ นกหวีดใส่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
2. ถ้าสอบเครือ่งหมายวิชาพิเศษได้ให้ตดิแขนเสือ้ข้างขวาเรยีงเป็นสามแถว ถ้าเกนิ 9 วิชา

ให้ติดที่สายสะพายสีเหลืองขลิบสีน้ําเงนิ
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา 

ตัวอย่าง
เครื่องหมายหมู่ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ เหล่า

เสนา 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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12

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 19 

เคร่ืองแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน ์

ราชสีห์กับหมาป่า 

หมาป่าตัวหนึ่งออกล่าลูกแกะมาได้  และกําลังพยายามที่จะนําซากลูกแกะผู้น่าสงสารนั้น 
กลับไปที่รัง แต่โชคร้ายที่มันไปพบกับราชสีห์อดโซเข้าตัวหนึ่ง ราชสีห์ตรงเข้ามาแย่งลูกแกะนั้นทันที   
ซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับหมาป่ามากมันตะโกนบอกราชสีห์ว่า  “ท่านไม่นึกละอายใจบ้างหรืออย่างไร 
ที่ทําตัวเป็นเหมือนโจรร้าย เข้าแย่งอาหารของข้าแบบนี้” ราชสีห์ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะร่า แล้วตอบ 
กลับไปว่า “ตัวข้าน่ะรึ  ที่เจ้าประณามว่าเป็นไอ้โจรร้าย ฮ่ะ...ฮ่ะ...แล้วสิ่งที่เจ้ากระทํามานั้นเล่าเรียกว่า
ความสุจริตหรอกรึ ข้าไม่เชื่อหรอกว่า คนเลี้ยงแกะจะคิดว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์  ทั้งๆ ที่เจ้าขโมยเอาลูกแกะ
ของเขามาเช่นนี้!” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ทุจริต ยากจะหาความยุติธรรมจากผู้อื่นได้ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
13

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 19 

เคร่ืองแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

20 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน ์

ราชสีห์กับหมาป่า 

หมาป่าตัวหนึ่งออกล่าลูกแกะมาได้  และกําลังพยายามที่จะนําซากลูกแกะผู้น่าสงสารนั้น 
กลับไปที่รัง แต่โชคร้ายที่มันไปพบกับราชสีห์อดโซเข้าตัวหนึ่ง ราชสีห์ตรงเข้ามาแย่งลูกแกะนั้นทันที   
ซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับหมาป่ามากมันตะโกนบอกราชสีห์ว่า  “ท่านไม่นึกละอายใจบ้างหรืออย่างไร 
ที่ทําตัวเป็นเหมือนโจรร้าย เข้าแย่งอาหารของข้าแบบนี้” ราชสีห์ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะร่า แล้วตอบ 
กลับไปว่า “ตัวข้าน่ะรึ  ที่เจ้าประณามว่าเป็นไอ้โจรร้าย ฮ่ะ...ฮ่ะ...แล้วสิ่งที่เจ้ากระทํามานั้นเล่าเรียกว่า
ความสุจริตหรอกรึ ข้าไม่เชื่อหรอกว่า คนเลี้ยงแกะจะคิดว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์  ทั้งๆ ที่เจ้าขโมยเอาลูกแกะ
ของเขามาเช่นนี้!” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ทุจริต ยากจะหาความยุติธรรมจากผู้อื่นได้ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 21 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายเกีย่วกับกิจการลูกเสือโลกโดยสังเขปได้
2. อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติได้
3. อธิบายโครงสรา้งการบริหารงานองคก์ารลูกเสือโลกได้
4. อธิบายบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญท่ี่มีต่อชมุชนได้
5. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเหน็
6. มีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือ

2. เนื้อหา
2.1 กิจการของลูกเสอืโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสอืนานาชาติ 
2.2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.3 บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้  

1) เรื่อง การลกูเสือโลกและความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
2) เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3) เรื่อง บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงลูกเสือธีรราช  เพลงเกียรติศักดิ์ลกูเสือ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาด้วยคําถาม ตอ่ไปนี้
  -  การลูกเสือเริม่ต้นมาจากประเทศใด 

     -  ลูกเสือไทยกับลูกเสอืต่างประเทศมคีวามสมัพันธก์ันอย่างไร 
(2) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้ แล้วส่งตัวแทนรายงานสรุป

ในกองลูกเสือ 
  - กิจการของลกูเสอืโลกและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาต ิ

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

   - โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสอืแห่งชาติ 
 (3) ตัวแทนหมู่ลูกเสอืนําเสนอ กองลกูเสือซักถามเพือ่ความเข้าใจ และผู้กํากับลูกเสือช่วย

เพิ่มเติม 
       (4) ผู้กํากับลกูเสือและลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์บทบาทของตนเอง ที่จะสามารถมสี่วนรว่ม

ในกิจการลูกเสอืไทยและลูกเสือโลก เช่น การรว่มกิจกรรมกับลูกเสอืต่างโรงเรียน การร่วมกิจกรรมและ
การประชุมกับลูกเสอืนานาชาติ การร่วมงานชุมนุมลกูเสือโลก เป็นต้น   

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งสัจจะ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเขยีนบันทกึความรู้ความเข้าใจกิจการลูกเสือโลก โครงสร้าง
ลูกเสือ ลงในสมดุบันทกึประจําตัว และบันทึกความจํา ประสบการณ์ของตนเองในบทบาทหนา้ที่จากการที่เคย
เป็นลูกเสือสาํรอง ลกูเสือสามัญ เนตรนารสีามญั ยุวกาชาด หรือผู้บําเพ็ญประโยชน ์

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมจับหมี
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มให้ลูกเสอืเล่าประสบการณ์ของตนเอง 2 – 3 คน ที่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะลูกเสอืสํารอง  ลูกเสือสามัญ  เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด หรอืผู้บําเพ็ญประโยชน์ โดยเปิด
โอกาสให้เพื่อนลูกเสอืซักถามและเล่าประสบการณ์เพิ่มเติมได ้

    (2) ผู้กํากับลูกเสือสรุปว่า “ในฐานะลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ลูกเสอืทุกคนก็จะต้องมี
บทบาทหน้าที ่ที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน”  

    (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลกูเสือรว่มกันศึกษาใบความรู้เรือ่ง “บทบาทของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” และอภิปรายหาข้อสรุปในเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นลูกเสือ 
สามัญรุ่นใหญ่” ในประเด็นต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 

- บทบาทหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมลกูเสือในโรงเรียน 
- การบริการช่วยเหลือโรงเรยีนและชุมชน 
- การบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน ์
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีเกียรติ เชือ่ถือได ้

(4) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มให้ลูกเสือส่งตัวแทนรายงานหมู่ละ 1 ประเด็น ผู้กํากับลูกเสือ 
นําอภิปรายให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ทีละประเด็นจนครบ  

(5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปและวางแผนการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ 
ตามบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และส่งเสริมให้ลูกเสือนาํไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งลูกชาวนากับมรดก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
15

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 21 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายเกีย่วกับกิจการลูกเสือโลกโดยสังเขปได้
2. อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติได้
3. อธิบายโครงสรา้งการบริหารงานองคก์ารลูกเสือโลกได้
4. อธิบายบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญท่ี่มีต่อชมุชนได้
5. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเหน็
6. มีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือ

2. เนื้อหา
2.1 กิจการของลูกเสอืโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสอืนานาชาติ 
2.2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.3 บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้  

1) เรื่อง การลกูเสือโลกและความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
2) เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3) เรื่อง บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงลูกเสือธีรราช  เพลงเกียรติศักดิ์ลกูเสือ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาด้วยคําถาม ตอ่ไปนี้
  -  การลูกเสือเริม่ต้นมาจากประเทศใด 

     -  ลูกเสือไทยกับลูกเสอืต่างประเทศมคีวามสมัพันธก์ันอย่างไร 
(2) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้ แล้วส่งตัวแทนรายงานสรุป

ในกองลูกเสือ 
  - กิจการของลกูเสอืโลกและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาต ิ

22 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

   - โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสอืแห่งชาติ 
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4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งสัจจะ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม  ผู้กํากับลูกเสืออาจมอบหมายให้หมู่ลูกเสืออภิปราย  
หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่ม และนําเสนอในรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) หรือใช้วิธีการนําเสนอ
อื่นๆ 
5.การประเมินผล

  5.1 ประเมินจากสมุดบันทึกประจําตัวของลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่
        5.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมของลูกเสือในการทํากิจกรรมตามที่ผูก้ํากับลูกเสือวางแผน 

ครบทุกกิจกรรม และการเสนอความคิดเห็นในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

 เพลง 
 ลูกเสือธีรราช 

เหล่าลูกเสอืของธีรราช       ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ 
สมัครสมานโดยมีสามคัคีมั่น     พวกเราจะรักร่วมกันจะผกูสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา รกัษาชื่อ           สร้างเกียรติระบือเลือ่งลือตอ่ไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้ืนนาน   พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสอืไทย 

 เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ซิลูกผู้ชาย  ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลาย ซิลูกเสือไทย 
รักเกียรต ิ  รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อืน่ 
แม้ลําบากตรากตรํา กจ็ะทําใหส้ําเร็จ       ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา 
เสียชีพอย่าเสยีสัตย์  รักชาติใหม้ั่นไว้  ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกฎุทรงประทาน 

เกม 
เกม  “จับหมี” 

วิธีการเล่น ดังต่อไปนี ้
1. สมมติลูกเสือคนหนี่งเป็นหมี  ส่วนคนอื่นเป็นหมาป่าตามจับหม ี โดยให้หมี

เดินนําหน้า 
2. หากหมีเดนิกลับหลังมามองเมือ่ไร  ให้ผู้เล่นที่เป็นหมาป่านัง่ลง  ใครนั่งช้าตอ้ง

ออกจากการเล่น 
3. คนสุดท้ายที่เหลือจะเป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้  

การลูกเสือโลกและความความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
ภูมิหลัง 

การลูกเสือเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 (ค.ศ.1907)  จากแนวคิดของลอร์ดเบเดน 
เพาเวลล์ และหนังสือเรื่อง “การลูกเสือสําหรับเด็กชาย” (Lord Baden Powell – “Scouting for Boys) 
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวที่ชวนให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์  ร่วมกันทํากิจกรรมตามอุดมการณ์ 
และวิธีการของลูกเสือ ก่อให้เกิดสันติภาพความเข้าใจอันดี และภราดรภาพแห่งโลก  

วัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการลูกเสือ 
       การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาสําหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบุคลิกภาพ 

และพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการลูกเสือซึ่ง
ประกอบด้วย  การยึดมั่นในกฎและคําปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการกระทํา 
(Learning by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) การใช้ระบบหมู่ 
(Patrol System)  และการส่งเสริมความก้าวหน้าตามวิถีทางของลูกเสือ ด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ (Proficiency Badges)   
          การลูกเสือเป็นการอาสาสมัครทํางาน ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยก 
กีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้อง 
กับการเมือง ยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลกอย่างมั่นคง    

พันธกิจหลัก  (Mission) 
พันธกิจหลักของการลูกเสอืในการฝึกอบรมเยาวชน มี 3 ประการ คือ 
1. ให้เด็กได้เป็นลูกเสือแต่เยาว์วัย  โดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ใช้วิธีการลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน ใหม้ีคณุสมบัติที่พึงประสงค ์4 ประการ คือ

2.1 เป็นผู้ที่เชื่อถือได ้ 
2.2 สามารถพึ่งตนเองได ้
2.3 มคีวามรับผิดชอบ 
2.4 กล้าสูง้านหนัก   

3. พัฒนาระบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ในการขดัเกลาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
โดยใช้กฎลูกเสอืเป็นหลกั 

จากพนัธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการนี้ นาํไปสู่ยุทธศาสตรห์ลัก (Strategy) ที่ใช้ใน  
การพัฒนาการลูกเสือให้ตอบสนองสอดคลอ้งกบัพันธกิจ 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยุทธศาสตร ์ (Strategy) 
1. ให้เยาวชนไดม้ีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมตัดสินใจ
2. มีผู้ใหญ่เป็นผู้ให้การสนับสนนุกิจกรรมลูกเสอื
3. ฝึกอบรมลูกเสอืชาย-หญิงอย่างเสมอภาค ให้เข้าใจในสิทธิและหน้าที ่ทั้งต่อตนเองและผู้อืน่
4. ให้ทุ่มเทงานหนกั
5. ใช้ระบบอาสาสมัคร
6. องค์กรลูกเสือต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
7. ปรับระบบลูกเสือให้เข้มแข็ง
8. ใช้เทคโนโลยีการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทํางานทันสมัย ทันคน

และทันต่อเหตุการณ์ 
9. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน เพื่อรายงานความกา้วหน้าให้สังคมรับรู้
10. สร้างเครือขา่ยการทํางานร่วมกนัในองคก์รลูกเสือ ทัง้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
11. สร้างเครือขา่ยการทํางานร่วมกับองคก์รเอกชนและองคก์รเยาวชนอื่นๆ
12. สนับสนุนใหม้ีประเทศสมาชิกใหม่ เข้าร่วมองค์การลูกเสอืโลก และส่งเสริมการเพิ่มจาํนวน

สมาชิกลกูเสือในประเทศ 
13. จัดตั้งกองทนุเพือ่หาเงนิสนับสนุนกจิการลกูเสืออย่างเป็นระบบและมั่นคง

องค์การลูกเสือโลก  (WOSM: World Organization of the Scout Movement) 
การลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปทั่วโลก มีสมาชิกกว่า 28 ล้านคน ใน 160 ประเทศ 

และเขตปกครอง อาณานิคม แคว้นต่าง ๆ ทั่วโลก (ข้อมูล พ.ศ.2553)   
คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบด้วยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชิก 12 ประเทศ เลือกตั้ง 

โดยที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก กรรมการลูกเสือโลกอยู่ในตําแหน่งคนละ 6 ปี และเลือกตั้งกันเอง 
เป็นประธานและรองประธาน กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง 6 คน ทุกๆ 3 ปี  และเลือกคนใหม่เข้าแทนที่ 
โดยวิธีลงคะแนนลับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก คือ  Ahmad Al hendawi เป็นเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือโลกคนปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เป็นชาวจอร์แดน  ซึ่งมีผู้แทนมาจาก 
161 ประเทศทั่วโลก โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเดิมสํานักงานลูกเสือโลก ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ปัจจุบันย้ายตั้งที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดทําการ 18 มิถุนายน 2014 

อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก มีดังนี้ 
1. ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก
2. แต่งตั้งเลขาธิการของสาํนักงานลูกเสือโลก
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของสาํนักงานลกูเสือโลก
4. จัดหาเงินทุนสําหรับส่งเสรมิกิจการลูกเสอืโลก
5. พิจารณามอบเครื่องหมายลูกเสือสดุดีให้แก่ผู้ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างดีเด่น



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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ใบความรู้  

การลูกเสือโลกและความความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
ภูมิหลัง 

การลูกเสือเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 (ค.ศ.1907)  จากแนวคิดของลอร์ดเบเดน 
เพาเวลล์ และหนังสือเรื่อง “การลูกเสือสําหรับเด็กชาย” (Lord Baden Powell – “Scouting for Boys) 
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวที่ชวนให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์  ร่วมกันทํากิจกรรมตามอุดมการณ์ 
และวิธีการของลูกเสือ ก่อให้เกิดสันติภาพความเข้าใจอันดี และภราดรภาพแห่งโลก  

วัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการลูกเสือ 
       การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาสําหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบุคลิกภาพ 

และพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการลูกเสือซึ่ง
ประกอบด้วย  การยึดมั่นในกฎและคําปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการกระทํา 
(Learning by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) การใช้ระบบหมู่ 
(Patrol System)  และการส่งเสริมความก้าวหน้าตามวิถีทางของลูกเสือ ด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ (Proficiency Badges)   
          การลูกเสือเป็นการอาสาสมัครทํางาน ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยก 
กีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้อง 
กับการเมือง ยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลกอย่างมั่นคง    

พันธกิจหลัก  (Mission) 
พันธกิจหลักของการลูกเสอืในการฝึกอบรมเยาวชน มี 3 ประการ คือ 
1. ให้เด็กได้เป็นลูกเสือแต่เยาว์วัย  โดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ใช้วิธีการลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน ใหม้ีคณุสมบัติที่พึงประสงค ์4 ประการ คือ

2.1 เป็นผู้ที่เชื่อถือได ้ 
2.2 สามารถพึ่งตนเองได ้
2.3 มคีวามรับผิดชอบ 
2.4 กล้าสูง้านหนัก   

3. พัฒนาระบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ในการขดัเกลาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
โดยใช้กฎลูกเสอืเป็นหลกั 

จากพนัธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการนี้ นาํไปสู่ยุทธศาสตรห์ลัก (Strategy) ที่ใช้ใน  
การพัฒนาการลูกเสือให้ตอบสนองสอดคลอ้งกบัพันธกิจ 
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ยุทธศาสตร ์ (Strategy) 
1. ให้เยาวชนไดม้ีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมตัดสินใจ
2. มีผู้ใหญ่เป็นผู้ให้การสนับสนนุกิจกรรมลูกเสอื
3. ฝึกอบรมลูกเสอืชาย-หญิงอย่างเสมอภาค ให้เข้าใจในสิทธิและหน้าที ่ทั้งต่อตนเองและผู้อืน่
4. ให้ทุ่มเทงานหนกั
5. ใช้ระบบอาสาสมัคร
6. องค์กรลูกเสือต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
7. ปรับระบบลูกเสือให้เข้มแข็ง
8. ใช้เทคโนโลยีการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทํางานทันสมัย ทันคน

และทันต่อเหตุการณ์ 
9. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน เพื่อรายงานความกา้วหน้าให้สังคมรับรู้
10. สร้างเครือขา่ยการทํางานร่วมกนัในองคก์รลูกเสือ ทัง้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
11. สร้างเครือขา่ยการทํางานร่วมกับองคก์รเอกชนและองคก์รเยาวชนอื่นๆ
12. สนับสนุนใหม้ีประเทศสมาชิกใหม่ เข้าร่วมองค์การลูกเสอืโลก และส่งเสริมการเพิ่มจาํนวน

สมาชิกลกูเสือในประเทศ 
13. จัดตั้งกองทนุเพือ่หาเงนิสนับสนุนกจิการลกูเสืออย่างเป็นระบบและมั่นคง

องค์การลูกเสือโลก  (WOSM: World Organization of the Scout Movement) 
การลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปทั่วโลก มีสมาชิกกว่า 28 ล้านคน ใน 160 ประเทศ 

และเขตปกครอง อาณานิคม แคว้นต่าง ๆ ทั่วโลก (ข้อมูล พ.ศ.2553)   
คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบด้วยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชิก 12 ประเทศ เลือกตั้ง 

โดยที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก กรรมการลูกเสือโลกอยู่ในตําแหน่งคนละ 6 ปี และเลือกตั้งกันเอง 
เป็นประธานและรองประธาน กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง 6 คน ทุกๆ 3 ปี  และเลือกคนใหม่เข้าแทนที่ 
โดยวิธีลงคะแนนลับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก คือ  Ahmad Al hendawi เป็นเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือโลกคนปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เป็นชาวจอร์แดน  ซึ่งมีผู้แทนมาจาก 
161 ประเทศทั่วโลก โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเดิมสํานักงานลูกเสือโลก ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ปัจจุบันย้ายตั้งที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดทําการ 18 มิถุนายน 2014 

อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก มีดังนี้ 
1. ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก
2. แต่งตั้งเลขาธิการของสาํนักงานลูกเสือโลก
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของสาํนักงานลกูเสือโลก
4. จัดหาเงินทุนสําหรับส่งเสรมิกิจการลูกเสอืโลก
5. พิจารณามอบเครื่องหมายลูกเสือสดุดีให้แก่ผู้ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างดีเด่น



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) 
 สมัชชาลูกเสือโลก คือที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือประเทศต่าง  ๆ (พ.ศ.2553 มี 160 
ประเทศ)  เป็นผู้แทนของลูกเสือทั่วโลกประมาณ 28 ล้านคน  ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
ได้ไม่เกินประเทศละ 6 คน และต้องมาจากองค์การเดียวที่เป็นผู้แทนของแต่ละประเทศ  
 สมัชชาลูกเสือโลกมีอํานาจและหน้าที่ในการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งต้องยื่นใบสมัครและรับรองว่า 
จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และหลักการสําคัญของลูกเสือโลก เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง
ใดๆ   

การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก จัดให้มีขึ้นทุก 3 ปี  ในแต่ละครั้งจะมีประเทศต่างๆ ขอเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม และสมัชชาลูกเสือโลกเป็นผู้คัดเลือกว่าจะจัดประชุมที่ประเทศใด ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ
การประชุมครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2536 ครั้งล่าสุดเป็นการประชุมครั้งที่ 40 จัดที่ประเทศสโลวีเนีย เมื่อวันที่ 11 – 
15 สิงหาคม 2557 ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 41 จัดที่ ประเทศอาเซอร์ไบจาน ปี พ.ศ. 2560 

สํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau)   
  ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการฯ ดูแลการ
ดําเนินงานของประเทศสมาชิก ให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบายขององค์การลูกเสือโลก และตามมติของที่
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก งานของสํานักงานลูกเสือโลกอาจจําแนกได้ดังนี้  

 1. ให้คําชี้แจงแนะนําแก่ประเทศสมาชิก และองค์การที่เกี่ยวข้อง  
 2.  ช่วยเหลือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในประเทศสมาชิก  
 3.  จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกและการชุมนุมลูกเสือโลก  
 4.  การเยี่ยมเยีอน และการช่วยเหลือโดยตรง  
 5.  การจัดพิมพ์เอกสารและการค้นคว้า  

 นอกจากสาํนักงานลูกเสือโลกแล้ว ยังมีสํานักงานลูกเสือภาคพื้นในภมูิภาคทั่วโลก อกี 6 แห่ง 
ได้แก ่
 1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 
 2. ภาคพื้น ยูเรเชีย (Eurasia) สํานักงานใหญต่ั้งอยู่ที่สาธารณรัฐยูเครน และสํานักงานสาขา  
ที่กรุงมอสโคว ์ ประเทศรัสเซีย  
 3. ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา (Interamerica) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ทีก่รุงซานดิเอโก ประเทศชิลี 
 4.  ภาคพื้นอาหรับ (Arab) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 
 5.  ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) สํานักงานใหญต่ั้งอยู่ที่กรงุไนโรบ ี ประเทศเคนยา 
 6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ทีก่รุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์
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ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
กิจการลูกเสือของทุกประเทศยึดมั่นในวัตถุประสงค์ หลักการสําคัญ  และวิธีการของลูกเสือ 

เหมือนกันทั่วโลก ทุกประเทศเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ และเป็นอิสระจากอิทธิพลการเมือง  
มุ่งพัฒนาเยาวชนด้วยรากฐานของอุดมการณ์ลูกเสือ ซึ่งมีคําปฏิญาณและกฎลูกเสือเป็นพื้นฐาน  

การชุมนุมลูกเสือโลก (World Scout Jamboree) 
ริเริ่มโดยลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือนานาชาติได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน 

การประชุมครั้งแรกจัดที่โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2463 มีลูกเสือร่วมประชุม  
จํานวน 8,000 คน จาก 34 ประเทศ จากนั้นได้มีการประชุมทุก 4 ปี โดยเปลี่ยนสถานที่ประชุม 
ไปตามประเทศสมาชิก   มีสํานักงานลูกเสือโลกเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

การชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 วันที่ 28 ธันวาคม 2545 ถึง 7 มกราคม 2546  ประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมที่ชายทะเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง มีลูกเสือชาย–หญิง เข้าร่วมประชุม 
รวม 24,000 คน จาก 147 ประเทศ ครั้งท่ี 21 เป็นปีฉลองอายุ 150 ปีของลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ จัด
ประชุมที่ Hylands Park เมือง Chelmsford ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2550 มีลูกเสือชาย – หญิงจาก
ทั่วโลก เข้าร่วมประชุมกว่า 40,000 คน  ครั้งล่าสุดจัดที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 28 กค. – 8 สค. 2558 เป็น
ครั้งที่ 23 ครั้งต่อไปกําหนดจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 22 กค. – 2 สค. 2562 นับเป็นครั้งที่ 24 

สมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค 
เดิมเรียกว่า  Far East Scout Conference  เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Asia – Pacific Regional 

Scout Conference เมื่อพ.ศ. 2513 จัดประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระยะแรก 
มีการประชุมทุก 2 ปี ต่อมาเปลี่ยนเป็นประชุมทุก 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532  

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค 
ที่มาจากการคัดเลือกจํานวน 10 คน อยู่ในตําแหน่งคราวละ 6 ปี ทั้ง 10 คน จะคัดเลือกประธาน  
และรองประธานกันเอง ในการประชุมทุก 3 ปี จะมีกรรมการครบวาระ 5 คน และจะมีการเลือก  
กรรมการใหม่เข้ามาทดแทน  โดยมีคนไทยหลายท่านที่เคยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ 

 โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ  

ตามพระราชบัญญัต ิ ลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกอบด้วย บรรดาลูกเสอืทั้งปวงและบุคลากรทาง 
การลูกเสอื มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหนา้  
ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง   ดังต่อไปนี ้
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สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) 
 สมัชชาลูกเสือโลก คือที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือประเทศต่าง  ๆ (พ.ศ.2553 มี 160 
ประเทศ)  เป็นผู้แทนของลูกเสือทั่วโลกประมาณ 28 ล้านคน  ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
ได้ไม่เกินประเทศละ 6 คน และต้องมาจากองค์การเดียวที่เป็นผู้แทนของแต่ละประเทศ  
 สมัชชาลูกเสือโลกมีอํานาจและหน้าที่ในการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งต้องยื่นใบสมัครและรับรองว่า 
จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และหลักการสําคัญของลูกเสือโลก เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง
ใดๆ   

การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก จัดให้มีขึ้นทุก 3 ปี  ในแต่ละครั้งจะมีประเทศต่างๆ ขอเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม และสมัชชาลูกเสือโลกเป็นผู้คัดเลือกว่าจะจัดประชุมที่ประเทศใด ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ
การประชุมครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2536 ครั้งล่าสุดเป็นการประชุมครั้งที่ 40 จัดที่ประเทศสโลวีเนีย เมื่อวันที่ 11 – 
15 สิงหาคม 2557 ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 41 จัดที่ ประเทศอาเซอร์ไบจาน ปี พ.ศ. 2560 

สํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau)   
  ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการฯ ดูแลการ
ดําเนินงานของประเทศสมาชิก ให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบายขององค์การลูกเสือโลก และตามมติของที่
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก งานของสํานักงานลูกเสือโลกอาจจําแนกได้ดังนี้  

 1. ให้คําชี้แจงแนะนําแก่ประเทศสมาชิก และองค์การที่เกี่ยวข้อง  
 2.  ช่วยเหลือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในประเทศสมาชิก  
 3.  จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกและการชุมนุมลูกเสือโลก  
 4.  การเยี่ยมเยีอน และการช่วยเหลือโดยตรง  
 5.  การจัดพิมพ์เอกสารและการค้นคว้า  

 นอกจากสาํนักงานลูกเสือโลกแล้ว ยังมีสํานักงานลูกเสือภาคพื้นในภมูิภาคทั่วโลก อกี 6 แห่ง 
ได้แก ่
 1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 
 2. ภาคพื้น ยูเรเชีย (Eurasia) สํานักงานใหญต่ั้งอยู่ที่สาธารณรัฐยูเครน และสํานักงานสาขา  
ที่กรุงมอสโคว ์ ประเทศรัสเซีย  
 3. ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา (Interamerica) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ทีก่รุงซานดิเอโก ประเทศชิลี 
 4.  ภาคพื้นอาหรับ (Arab) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 
 5.  ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) สํานักงานใหญต่ั้งอยู่ที่กรงุไนโรบ ี ประเทศเคนยา 
 6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ทีก่รุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์
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ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
กิจการลูกเสือของทุกประเทศยึดมั่นในวัตถุประสงค์ หลักการสําคัญ  และวิธีการของลูกเสือ 

เหมือนกันทั่วโลก ทุกประเทศเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ และเป็นอิสระจากอิทธิพลการเมือง  
มุ่งพัฒนาเยาวชนด้วยรากฐานของอุดมการณ์ลูกเสือ ซึ่งมีคําปฏิญาณและกฎลูกเสือเป็นพื้นฐาน  

การชุมนุมลูกเสือโลก (World Scout Jamboree) 
ริเริ่มโดยลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือนานาชาติได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน 

การประชุมครั้งแรกจัดที่โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2463 มีลูกเสือร่วมประชุม  
จํานวน 8,000 คน จาก 34 ประเทศ จากนั้นได้มีการประชุมทุก 4 ปี โดยเปลี่ยนสถานที่ประชุม 
ไปตามประเทศสมาชิก   มีสํานักงานลูกเสือโลกเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

การชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 วันที่ 28 ธันวาคม 2545 ถึง 7 มกราคม 2546  ประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมที่ชายทะเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง มีลูกเสือชาย–หญิง เข้าร่วมประชุม 
รวม 24,000 คน จาก 147 ประเทศ คร้ังที่ 21 เป็นปีฉลองอายุ 150 ปีของลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ จัด
ประชุมที่ Hylands Park เมือง Chelmsford ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2550 มีลูกเสือชาย – หญิงจาก
ทั่วโลก เข้าร่วมประชุมกว่า 40,000 คน  ครั้งล่าสุดจัดที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 28 กค. – 8 สค. 2558 เป็น
ครั้งที่ 23 ครั้งต่อไปกําหนดจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 22 กค. – 2 สค. 2562 นับเป็นครั้งที่ 24 

สมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค 
เดิมเรียกว่า  Far East Scout Conference  เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Asia – Pacific Regional 

Scout Conference เมื่อพ.ศ. 2513 จัดประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระยะแรก 
มีการประชุมทุก 2 ปี ต่อมาเปลี่ยนเป็นประชุมทุก 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532  

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค 
ที่มาจากการคัดเลือกจํานวน 10 คน อยู่ในตําแหน่งคราวละ 6 ปี ทั้ง 10 คน จะคัดเลือกประธาน  
และรองประธานกันเอง ในการประชุมทุก 3 ปี จะมีกรรมการครบวาระ 5 คน และจะมีการเลือก  
กรรมการใหม่เข้ามาทดแทน  โดยมีคนไทยหลายท่านที่เคยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ 

 โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ  

ตามพระราชบัญญัต ิ ลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกอบด้วย บรรดาลูกเสอืทั้งปวงและบุคลากรทาง 
การลูกเสอื มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหนา้  
ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง   ดังต่อไปนี ้
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 29 

1. ให้มีนิสยัในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อืน่
3. ให้รู้จักบําเพญ็ตนเพือ่สาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทําการฝีมอื และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ สํานักงานลูกเสือจังหวัด  สํานักงานลูกเสือ 
เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไป 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

สภาลูกเสือไทย 
มีนายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก และเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เปน็กรรมการ 

และเลขานุการ  มีอํานาจหนา้ที ่ดังต่อไปนี ้
    (1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
    (2) ให้คาํแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 
    (3) พิจารณารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ 
    (4) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ป ี 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
เป็นองคก์รบริหารของคณะลูกเสอืแห่งชาติ มีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการสาํนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(1) ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
(2) ส่งเสริมความสัมพนัธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3) สนับสนนุและส่งเสริมให้มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) สนับสนนุให้มกีารจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(5) จัดการทรัพยส์ินของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(6) ให้ความเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสาํนักงานลกูเสือแหง่ชาติ  
(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกจิการลูกเสอื 
(9) จัดทํารายงานประจําปีเสนอสภาลูกเสอืไทยพิจารณา  
(10) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแห่งชาตมิอบหมาย 
(12) กํากับดูแล สนับสนนุ และส่งเสริมกิจการลกูเสือชาวบ้าน 
(13) จัดตั้งตําแหน่งกิตตมิศักดิ์และตําแหนง่อื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาตหิรือตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบคุคลและอยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทาํหนา้ที่เลขาธิการสาํนักงาน 

ลูกเสือแห่งชาต ิ 
มีหน้าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ 

สภาลูกเสือไทย   รวมทั้งให้มีอาํนาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้ 
1. ถือกรรมสิทธิห์รือสิทธคิรอบครองในทรัพยส์นิของคณะลูกเสือแหง่ชาติหรือดําเนนิการใดๆ

เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
2. ทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
3. รับผิดชอบการดําเนนิงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ
4.ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบยีบของ 

ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
5. จัดให้มกีารฝึกอบรมหรือการชุมนมุลูกเสอื ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจา้หนา้ที่ลูกเสอื
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1. ให้มีนิสยัในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อืน่
3. ให้รู้จักบําเพญ็ตนเพือ่สาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทําการฝีมอื และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ สํานักงานลูกเสือจังหวัด  สํานักงานลูกเสือ 
เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไป 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

สภาลูกเสือไทย 
มีนายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก และเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เปน็กรรมการ 

และเลขานุการ  มีอํานาจหนา้ที ่ดังต่อไปนี ้
    (1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
    (2) ให้คาํแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 
    (3) พิจารณารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ 
    (4) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ป ี 

30 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
เป็นองคก์รบริหารของคณะลูกเสอืแห่งชาติ มีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการสาํนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(1) ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
(2) ส่งเสริมความสัมพนัธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3) สนับสนนุและส่งเสริมให้มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) สนับสนนุให้มกีารจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(5) จัดการทรัพยส์ินของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(6) ให้ความเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสาํนักงานลกูเสือแหง่ชาติ  
(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกจิการลูกเสอื 
(9) จัดทํารายงานประจําปีเสนอสภาลูกเสอืไทยพิจารณา  
(10) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแห่งชาตมิอบหมาย 
(12) กํากับดูแล สนับสนนุ และส่งเสริมกิจการลกูเสือชาวบ้าน 
(13) จัดตั้งตําแหน่งกิตตมิศักดิ์และตําแหนง่อื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาตหิรือตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบคุคลและอยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทาํหนา้ที่เลขาธิการสาํนักงาน 

ลูกเสือแห่งชาต ิ 
มีหน้าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ 

สภาลูกเสือไทย   รวมทั้งให้มีอาํนาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้ 
1. ถือกรรมสิทธิห์รือสิทธคิรอบครองในทรัพยส์นิของคณะลูกเสือแหง่ชาติหรือดําเนนิการใดๆ

เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
2. ทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
3. รับผิดชอบการดําเนนิงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ
4.ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบยีบของ 

ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
5. จัดให้มกีารฝึกอบรมหรือการชุมนมุลูกเสอื ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจา้หนา้ที่ลูกเสอื



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 31 

6. จัดทํารายงานประจําปีพรอ้มงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ
7. จัดให้มีทะเบยีนและสถิติต่าง ๆ เกีย่วกับลูกเสือ
8. ประสานและส่งเสริมสํานักงานลูกเสอืจังหวัด และสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 

แต่ละจังหวัดจัดระเบียบการปกครองลูกเสอืตามเขตจังหวัด สําหรับการจดัระเบียบการปกครอง
ลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มกีฎหมายจดัตั้งเป็นรูปแบบพิเศษ 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการลกูเสือจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้อาํนวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานกุาร  

มีอํานาจหน้าทีภ่ายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี ้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ 

และคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหง่ชาติ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3) สนับสนนุและส่งเสริมให้มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยส์ินในกิจการของลกูเสอืจงัหวัด 
(5) พิจารณาคําขอการจดัตั้งคา่ยลูกเสือตามมาตรา 32 
(6) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือจังหวัด 
(7) ให้ความเหน็ชอบแผนปฏิบัติการประจําปี 
(8) ให้คาํแนะนําผู้อาํนวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสอื 
(9) จัดใหม้ีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจังหวัด 

ซึ่งจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแหง่ชาต ิ

(11) จัดทํารายงานประจําปีและรายงานที่เกีย่วข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 

        (12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดมอบหมาย 

(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตมิอบหมาย ให้มีสํานกังานลูกเสอื
จังหวัดอยู่ในสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขต1 โดยมีผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเขต 1 
เป็นหัวหน้าสาํนักงานลูกเสือจงัหวัด บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนนิงานของสํานกังานลกูเสือ
จังหวัด  

32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  
มีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เป็นประธานกรรมการ และรองผูอ้ํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ   
มีอํานาจหน้าทีภ่ายในเขตพืน้ที่การศึกษา   ดังต่อไปนี ้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ 

ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมลกูเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยส์ินในกิจการของลกูเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(5) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือเขตพืน้ที่การศึกษาและรายงานให้

คณะกรรมการลกูเสือจังหวัดทราบ 
(6) ให้ความเหน็ชอบในแผนปฏิบัติการประจําปี 
(7) ให้คาํแนะนําแก่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
(8) จัดใหม้ีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(9) กํากับดูแล สนับสนุนและส่งเสรมิกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่การศึกษา 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขตพื้นที่

การศึกษา ซึ่งจะต้องไมข่ัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหง่ชาต ิ 

มีสํานกังานลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษาอยู่ในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานั้น โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเป็นหัวหนา้สํานกังานลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษา บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบ  
ตําแหน่งลูกเสือ  

ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีลําดับ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้อํานวยการใหญ ่(รมต.กระทรวงศึกษาธิการ) 

        (2) รองผู้อํานวยการใหญ่ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/เลขาธิการ สพฐ. / เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

  (3) ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ ่(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
  (4) ผู้อํานวยการลูกเสอืจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
  (5) รองผู้อํานวยการลกูเสือจงัหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) 
(6) ผู้ช่วยผู้อํานวยการลูกเสอืจังหวดั (ปลัดจังหวัด) 
(7) ผู้อํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา (ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)  
(8) รองผู้อํานวยการลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา (รองผู้อํานวยการเขตพืน้ที่การศึกษา) 
(9)  ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน (ผู้อํานวยการโรงเรียน) 
(10) รองผู้อํานวยการลกูเสือโรงเรียน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 31 

6. จัดทํารายงานประจําปีพรอ้มงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ
7. จัดให้มีทะเบยีนและสถิติต่าง ๆ เกีย่วกับลูกเสือ
8. ประสานและส่งเสริมสํานักงานลูกเสอืจังหวัด และสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 

แต่ละจังหวัดจัดระเบียบการปกครองลูกเสอืตามเขตจังหวัด สําหรับการจดัระเบียบการปกครอง
ลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มกีฎหมายจดัตั้งเป็นรูปแบบพิเศษ 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการลกูเสือจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้อาํนวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานกุาร  

มีอํานาจหน้าทีภ่ายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี ้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ 

และคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหง่ชาติ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3) สนับสนนุและส่งเสริมให้มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยส์ินในกิจการของลกูเสอืจงัหวัด 
(5) พิจารณาคําขอการจดัตั้งคา่ยลูกเสือตามมาตรา 32 
(6) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือจังหวัด 
(7) ให้ความเหน็ชอบแผนปฏิบัติการประจําปี 
(8) ให้คาํแนะนําผู้อาํนวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสอื 
(9) จัดใหม้ีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจังหวัด 

ซึ่งจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแหง่ชาต ิ

(11) จัดทํารายงานประจําปีและรายงานที่เกีย่วข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 

        (12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดมอบหมาย 

(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตมิอบหมาย ให้มีสํานกังานลูกเสอื
จังหวัดอยู่ในสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขต1 โดยมีผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเขต 1 
เป็นหัวหน้าสาํนักงานลูกเสือจงัหวัด บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนนิงานของสํานกังานลกูเสือ
จังหวัด  
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คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  
มีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เป็นประธานกรรมการ และรองผูอ้ํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ   
มีอํานาจหน้าทีภ่ายในเขตพืน้ที่การศึกษา   ดังต่อไปนี ้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ 

ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมลกูเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยส์ินในกิจการของลกูเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(5) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือเขตพืน้ที่การศึกษาและรายงานให้

คณะกรรมการลกูเสือจังหวัดทราบ 
(6) ให้ความเหน็ชอบในแผนปฏิบัติการประจําปี 
(7) ให้คาํแนะนําแก่ผูอ้ํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
(8) จัดใหม้ีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(9) กํากับดูแล สนับสนุนและส่งเสรมิกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่การศึกษา 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขตพื้นที่

การศึกษา ซึ่งจะต้องไมข่ัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหง่ชาต ิ 

มีสํานกังานลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษาอยู่ในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานั้น โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเป็นหัวหนา้สํานกังานลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษา บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบ  
ตําแหน่งลูกเสือ  

ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีลําดับ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้อํานวยการใหญ ่(รมต.กระทรวงศึกษาธิการ) 

        (2) รองผู้อํานวยการใหญ่ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/เลขาธิการ สพฐ. / เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

  (3) ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ ่(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
  (4) ผู้อํานวยการลูกเสอืจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
  (5) รองผู้อํานวยการลกูเสือจงัหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) 
(6) ผู้ช่วยผู้อํานวยการลูกเสอืจังหวดั (ปลัดจังหวัด) 
(7) ผู้อํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา (ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)  
(8) รองผู้อํานวยการลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา (รองผู้อํานวยการเขตพืน้ที่การศึกษา) 
(9)  ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน (ผู้อํานวยการโรงเรียน) 
(10) รองผู้อํานวยการลกูเสือโรงเรียน 
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(11) ผู้กํากับลูกเสือกลุ่มลูกเสือ 
(12) รองผู้กํากับลูกเสอืกลุ่มลกูเสือ 
(13) ผู้กํากับลูกเสือกองลูกเสือ 
(14) รองผู้กํากับลูกเสอืกองลูกเสอื 
(15) นายหมู่ลูกเสือ 
(16) รองนายหมู่ลกูเสอื  

การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสอืให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 

ตําแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ มีลําดับดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ตรวจการใหญพ่ิเศษ (นายกรัฐมนตรี) 
(2) ผู้ตรวจการใหญ่ (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(3) รองผู้ตรวจการใหญ่ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่) 
(4) ผู้ตรวจการลูกเสอืประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(5) รองผู้ตรวจการลกูเสือประจําสํานกังานลกูเสือแห่งชาติ 
(6) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสอืประจําสํานกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(7) ผู้ตรวจการลูกเสอืจังหวัด 
(8) รองผู้ตรวจการลกูเสือจงัหวัด 
(9) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสอืจังหวัด 
(10) ผู้ตรวจการลูกเสอืเขตพื้นที่การศึกษา 
(11) รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   
การแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกําหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือให้เป็นไป 

ตามขอ้บังคับคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ 
 ผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าที่ตรวจตรา แนะนํา ชี้แจง และรายงานเพื่อให้การบริหารงาลูกเสอื 

เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ  
  สภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 

คณะกรรมการลูกเสืออําเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 
จะได้มีสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  
และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

       ให้นํากฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใช้ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551   
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ในฐานะที่คณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT)  
เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM)  
นอกจากจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลก 
ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว คณะลูกเสือแห่งชาติยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ด้วย 

การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเดิม เป็นกิจก รรมทางเลือก  ต่อมาในพ.ศ.2544 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยกําหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องมีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี หรือกําลังเรียนในชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยไม่จําเป็นต้องเคยเป็นลูกเสือมาก่อน นักเรียนหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ให้เรียกว่า เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใช้การฝึกอบรมและกิจกรรมเป็นระบบหมู่  ฝึกให้มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น เป็นผู้นําในระบอบประชาธิปไตย ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะลูกเสือ ฝึกอบรมความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งพัฒนาลูกเสือซึ่งอยู่ในวัยรุ่นดังนี้ 

1. พัฒนาความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล สังเกต
และสืบค้นข้อมูล ความเป็นจริง และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ตลอดจนมีแนวทาง  
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง
3. กล้าแสดงออก รกัษาสิทธิของตนเอง ยอมรบัสิทธิและความคิดเหน็ของผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐาน

ของประชาธิปไตย 
4. แสวงหาเอกลักษณ์ที่ดีของตนเอง
บทบาทหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อาจสรุปได้ ดงันี ้
1. หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง
2. หน้าที่ต่อผูอ้ื่น ทั้งในโรงเรียน และชุมชนที่ลกูเสืออาศัยอยู ่ได้แก่

 2.1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทําความสะอาด การดูแลความปลอดภัย  
ให้เด็กเล็ก ลูกเสือจราจร การกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหา และความต้องการ 
ที่เกิดขึ้น ในโรงเรียนและชุมชนในขณะนั้น  ลูกเสือต้องมีใจพร้อมอาสาทุกเมื่อ 

2.2 กิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือเห็นควร 
จัดให้มีขึ้น อาจเป็นโครงการที่ดําเนินการเอง หรือร่วมมือกับผู้นําชุมชน หรือหน่วยงานราชการซึ่งเข้ามา
ดําเนินโครงการอยู่ในชุมชนก็ได้  ขั้นตอนการดําเนินโครงการมีดังนี้ 
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(11) ผู้กํากับลูกเสือกลุ่มลูกเสือ 
(12) รองผู้กํากับลูกเสอืกลุ่มลกูเสือ 
(13) ผู้กํากับลูกเสือกองลูกเสือ 
(14) รองผู้กํากับลูกเสอืกองลูกเสอื 
(15) นายหมู่ลูกเสือ 
(16) รองนายหมู่ลกูเสอื  

การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสอืให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 

ตําแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ มีลําดับดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ตรวจการใหญพ่ิเศษ (นายกรัฐมนตรี) 
(2) ผู้ตรวจการใหญ่ (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(3) รองผู้ตรวจการใหญ่ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่) 
(4) ผู้ตรวจการลูกเสอืประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(5) รองผู้ตรวจการลกูเสือประจําสํานกังานลกูเสือแห่งชาติ 
(6) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสอืประจําสํานกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(7) ผู้ตรวจการลูกเสอืจังหวัด 
(8) รองผู้ตรวจการลกูเสือจงัหวัด 
(9) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสอืจังหวัด 
(10) ผู้ตรวจการลูกเสอืเขตพื้นที่การศึกษา 
(11) รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   
การแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกําหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือให้เป็นไป 

ตามขอ้บังคับคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ 
 ผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าที่ตรวจตรา แนะนํา ชี้แจง และรายงานเพื่อให้การบริหารงาลูกเสอื 

เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ  
  สภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 

คณะกรรมการลูกเสืออําเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 
จะได้มีสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  
และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

       ให้นํากฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใช้ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551   
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ในฐานะที่คณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT)  
เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM)  
นอกจากจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลก 
ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว คณะลูกเสือแห่งชาติยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ด้วย 

การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเดิม เป็นกิจก รรมทางเลือก  ต่อมาในพ.ศ.2544 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยกําหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องมีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี หรือกําลังเรียนในชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยไม่จําเป็นต้องเคยเป็นลูกเสือมาก่อน นักเรียนหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ให้เรียกว่า เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใช้การฝึกอบรมและกิจกรรมเป็นระบบหมู่  ฝึกให้มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น เป็นผู้นําในระบอบประชาธิปไตย ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะลูกเสือ ฝึกอบรมความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งพัฒนาลูกเสือซึ่งอยู่ในวัยรุ่นดังนี้ 

1. พัฒนาความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล สังเกต
และสืบค้นข้อมูล ความเป็นจริง และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ตลอดจนมีแนวทาง  
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง
3. กล้าแสดงออก รกัษาสิทธิของตนเอง ยอมรบัสิทธิและความคิดเหน็ของผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐาน

ของประชาธิปไตย 
4. แสวงหาเอกลักษณ์ที่ดีของตนเอง
บทบาทหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อาจสรุปได้ ดงันี ้
1. หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง
2. หน้าที่ต่อผูอ้ื่น ทั้งในโรงเรียน และชุมชนที่ลกูเสืออาศัยอยู ่ได้แก่

 2.1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทําความสะอาด การดูแลความปลอดภัย  
ให้เด็กเล็ก ลูกเสือจราจร การกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหา และความต้องการ 
ที่เกิดขึ้น ในโรงเรียนและชุมชนในขณะนั้น  ลูกเสือต้องมีใจพร้อมอาสาทุกเมื่อ 

2.2 กิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือเห็นควร 
จัดให้มีขึ้น อาจเป็นโครงการที่ดําเนินการเอง หรือร่วมมือกับผู้นําชุมชน หรือหน่วยงานราชการซึ่งเข้ามา
ดําเนินโครงการอยู่ในชุมชนก็ได้  ขั้นตอนการดําเนินโครงการมีดังนี้ 
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1) ขั้นวางแผน  เป็นการสํารวจข้อมูล เขียนโครงการ และกาํหนดรายละเอยีด
ที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งการประสานงาน งบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวขอ้ง 

2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นการจัดแบ่งงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีรายละเอียดในการปฏิบัติ กําหนดระยะเวลาการทํางาน สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ 

3) การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติ เป็นการติดตามดูว่ามีปัญหา อุปสรรคใด
ที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงบ้าง /การปฏิบัติงานถูกตอ้ง เรียบร้อย และเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ /ทุกฝ่าย   
ที่เกี่ยวขอ้งมคีวามพึงพอใจและให้ความร่วมมือมากนอ้ยเพียงใด / ปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม /     
การเขียนบันทึกและรายงาน 

ตัวอย่างกจิกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 
- ปลูกต้นไม ้
- รณรงค์รักษาความสะอาด 

- ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ํา และกําจัดแหลง่น้ําขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
  - พัฒนาถนน ทางเข้า หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และสาธารณสถานอืน่ ๆ  

      - ปลูกพืชสวนครัว สมุนไพร 
      - เพาะพนัธุ์ปลา เลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้ 
      - เลี้ยงไก่ เพือ่กินไข ่
      - การกําจัดขยะ อย่างครบวงจร 

ฯลฯ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สัจจะ 

          ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ สัตว์ใหญ่และแข็งแรงก็ฆ่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่า
เพื่อกินเป็นอาหาร  สัตว์ป่าที่อ่อนแอก็อยู่อย่างไม่เป็นสุข หวาดกลัวอันตรายอยู่ตลอดเวลา สิงโต 
ซึ่งเป็นเจ้าป่าเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายต่างไม่มีความสุข จึงเรียกประชุมและขอให้สัตว์ป่าเลิกฆ่ากัน 
กินแต่เนื้อของสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้น สัตว์ทั้งหลายต่างเชื่อฟังและทําตามจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    

วันหนึ่งมีคนเข้ามาปลูกบ้านอยู่ริมน้ํากลางป่า สัตว์ป่าต่างพากันกลัวอีกว่าคนจะมาทําร้าย  
สิงห์โตจึงเรียกประชุมเพื่อช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรกับคน 

“บุกเข้าไปพังบ้านเสียก็หมดเรื่อง” ช้างพูดพลางยกงวงชูไปมา  
“อย่าเพิ่งเลยตอนนี้เราต้องคอยดูความเคลือ่นไหวของเขากอ่น” ม้าเสนอความคิด 
“ฉันจะพาพวกบุกเขา้ไปกนิคนพวกนั้นให้สาสมกับที่เขามาบุกรุกป่าของพวกเรา”  

เสือโคร่งพดูอยา่งเดอืดพลา่น  
“เราน่าจะส่งตัวแทนไปบอกให้เขาออกไปเสียจากป่า พวกเราจะได้อยูอ่ยา่งสงบสขุ” 

ลิงแนะนําขณะที่มอืยังถือกล้วยอยู่ 
สัตว์ทุกตัวเห็นด้วยกับขอ้เสนอของลิง สิงห์โตจงึรับหน้าที่ไปขอร้องให้คนออกจากป่าไป 
“เราไม่มีทีอ่ยู่ จึงมาอยู่ในป่า” ชายคนหนึ่งบอก   
“แต่สัตว์ทั้งหลายกลัวพวกท่านจะทําร้ายเอา” สิงห์โตบอก   
“อย่ากลัวพวกเราเลย พวกเรามาอยูใ่นป่าเพือ่ทาํมาหากิน เราจะไม่รบกวนและทํารา้ยสัตว์ 

เราขอให้สัญญา” ชายคนนัน้กล่าว 
สิงโตเห็นว่าคาํพูดของคนเหล่านั้นน่าเชื่อถือจึงยินยอมใหอ้ยู่ในป่าตอ่ไป ก่อนกลับสิงโต 

ได้ย้ํากับคนเหล่านัน้ว่า  “เราขอใหท้่านรักษาคาํพูดตลอดไป ทั้งคนและสัตว์จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ 
ป่าแห่งนี้ก็จะเป็นที่ร่มเยน็น่าอยู่ตลอดไป”    

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรักษาคําพดูหรือสัจจะสัญญาที่ใหไ้ว้ต่อกนัเป็นสิ่งด ีและนํามาซึ่งความสงบสุข 
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1) ขั้นวางแผน  เป็นการสํารวจข้อมูล เขียนโครงการ และกาํหนดรายละเอยีด
ที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งการประสานงาน งบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวขอ้ง 

2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นการจัดแบ่งงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีรายละเอียดในการปฏิบัติ กําหนดระยะเวลาการทํางาน สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ 

3) การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติ เป็นการติดตามดูว่ามีปัญหา อุปสรรคใด
ที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงบ้าง /การปฏิบัติงานถูกตอ้ง เรียบร้อย และเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ /ทุกฝ่าย   
ที่เกี่ยวขอ้งมคีวามพึงพอใจและให้ความร่วมมือมากนอ้ยเพียงใด / ปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม /     
การเขียนบันทึกและรายงาน 

ตัวอย่างกจิกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 
- ปลูกต้นไม ้
- รณรงค์รักษาความสะอาด 

- ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ํา และกําจัดแหลง่น้ําขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
  - พัฒนาถนน ทางเข้า หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และสาธารณสถานอืน่ ๆ  

      - ปลูกพืชสวนครัว สมุนไพร 
      - เพาะพนัธุ์ปลา เลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้ 
      - เลี้ยงไก่ เพือ่กินไข ่
      - การกําจัดขยะ อย่างครบวงจร 

ฯลฯ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สัจจะ 

          ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ สัตว์ใหญ่และแข็งแรงก็ฆ่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่า
เพื่อกินเป็นอาหาร  สัตว์ป่าที่อ่อนแอก็อยู่อย่างไม่เป็นสุข หวาดกลัวอันตรายอยู่ตลอดเวลา สิงโต 
ซึ่งเป็นเจ้าป่าเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายต่างไม่มีความสุข จึงเรียกประชุมและขอให้สัตว์ป่าเลิกฆ่ากัน 
กินแต่เนื้อของสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้น สัตว์ทั้งหลายต่างเชื่อฟังและทําตามจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    

วันหนึ่งมีคนเข้ามาปลูกบ้านอยู่ริมน้ํากลางป่า สัตว์ป่าต่างพากันกลัวอีกว่าคนจะมาทําร้าย  
สิงห์โตจึงเรียกประชุมเพื่อช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรกับคน 

“บุกเข้าไปพังบ้านเสียก็หมดเรื่อง” ช้างพูดพลางยกงวงชูไปมา  
“อย่าเพิ่งเลยตอนนี้เราต้องคอยดูความเคลือ่นไหวของเขากอ่น” ม้าเสนอความคิด 
“ฉันจะพาพวกบุกเขา้ไปกนิคนพวกนั้นให้สาสมกับที่เขามาบุกรุกป่าของพวกเรา”  

เสือโคร่งพดูอยา่งเดอืดพลา่น  
“เราน่าจะส่งตัวแทนไปบอกให้เขาออกไปเสียจากป่า พวกเราจะได้อยูอ่ยา่งสงบสขุ” 

ลิงแนะนําขณะที่มอืยังถือกล้วยอยู่ 
สัตว์ทุกตัวเห็นด้วยกับขอ้เสนอของลิง สิงห์โตจงึรับหน้าที่ไปขอร้องให้คนออกจากป่าไป 
“เราไม่มีทีอ่ยู่ จึงมาอยู่ในป่า” ชายคนหนึ่งบอก   
“แต่สัตว์ทั้งหลายกลัวพวกท่านจะทําร้ายเอา” สิงห์โตบอก   
“อย่ากลัวพวกเราเลย พวกเรามาอยูใ่นป่าเพือ่ทาํมาหากิน เราจะไม่รบกวนและทํารา้ยสัตว์ 

เราขอให้สัญญา” ชายคนนัน้กล่าว 
สิงโตเห็นว่าคาํพูดของคนเหล่านั้นน่าเชื่อถือจึงยินยอมใหอ้ยู่ในป่าตอ่ไป ก่อนกลับสิงโต 

ได้ย้ํากับคนเหล่านัน้ว่า  “เราขอใหท้่านรักษาคาํพูดตลอดไป ทั้งคนและสัตว์จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ 
ป่าแห่งนี้ก็จะเป็นที่ร่มเยน็น่าอยู่ตลอดไป”    

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรักษาคําพดูหรือสัจจะสัญญาที่ใหไ้ว้ต่อกนัเป็นสิ่งด ีและนํามาซึ่งความสงบสุข 
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พวก 

การที่เราอยู่ร่วมกนัในสังคมนี้ไดอ้ย่างเป็นสุขเพราะมีคําว่า “พวก”    ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ 
3 ตัว คือ  พ.พาน   ว.แหวน และ  ก.ไก่  ซึง่พยัญชนะแต่ละตัวมีความหมายสําคัญดังนี้ 

พ. หมายถึง พอใจ 
การที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เป็นกลุ่มใดกลุม่หนึ่งเราย่อมตอ้งมคีวามพอใจซึ่งกนัและกัน  หากเราไม่

มีความพอใจกันแล้ว แน่นอนเราคงอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่พอใจไม่ได ้ เพราะนอกจากจะไม่มีความสุขใน
ใจแล้ว  บางครั้งอาจเกดิการทะเลาะวิวาท ว่ากล่าวกันด้วยถ้อยคาํที่ไม่สุภาพ  ทําร้ายรา่งกายกัน ดังนั้น 
การที่เราจะอยู่ร่วมกับใครได้นั้นย่อมตอ้งเกดิทีค่วามพอใจเป็นอันดับแรก  เราเองก็ต้องกระทําการใด ๆ 
ให้เกิดความพอใจในหมู่พวกของเราเชน่กัน จึงจะรวมกลุ่ม อยู่ด้วยกันได้ 

ว. หมายถึง วางใจ 
การอยู่ร่วมกันทีด่ีนอกจากพออกพอใจกันแล้ว  ต้องมคีวามไว้วางใจ ไม่หวาดระแวง สงสยั และ

ต้องไมก่ระทําตนเปน็ที่หวาดระแวงของหมู่พวก  กระทาํตนหรอืประพฤติตนใหอ้ยู่ในความสัตย์  สุจริต 
เป็นที่น่าเชื่อถือไว้ใจ 

ก. หมายถึง เกรงใจ 
คนเราเมื่อมคีวามสนิทสนมกนัมาก ๆ ความเกรงใจย่อมขาดหายไปเป็นธรรมดา ควร พึงรู้อยา่ง

หนึ่งว่า ไม่มีใครที่เหมือนเราไปเสยีทุกอย่าง  บางคนอาจจะชอบบางสิ่งบางอย่างที่   ไม่เหมือนเรา  
ยกตัวอยา่ง  บางคนชอบรสหวาน  บางคนชอบรสเปรี้ยว บางคนชอบสีดํา  แต่เราไม่ชอบสีดําเอาเสียเลย 
อย่างนีเ้ป็นต้น  เมื่อคนเรามีความแตกต่างกันบา้งในด้านความคดิ ความรู้สึก   แน่นอนว่าหากเรากระทํา
การใด ๆ ด้วยความสนิทสนมจนขาดความเกรงใจแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความไมพ่อใจขึ้นในใจของเพื่อน
เราบ้าง  หากไม่มากนกัก็อาจจะไม่ว่ากล่าวอะไร  แต่ถ้ามากจนเกนิไปกอ็าจจะก่อให้เกดิการว่ากล่าว
รุนแรง อันจะนาํไปสูค่วามไม่พอใจทั้งสองฝ่าย เมื่อเกดิความไม่พอใจ คาํว่า “พวก” ก็จะถูกทําลายใน
ที่สุด 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การจะเป็นหมู่ เป็นพวกที่ดี ย่อมต้องระลึกถึงความพอใจ ความวางใจ และ  
ความเกรงใจ จึงจะอยูด่้วยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข 
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ลูกชาวนากับมรดก 
นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยูค่รอบครัวหนึง่ เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็

ชวนกันออกไปขดุหาสมบัติในสวนองุ่น เพราะพ่อได้สั่งเสยีเอาไว้ก่อนที่จะตายว่าทรัพย์สมบัตขิองพอ่อยู่
ในสวนองุน่ “น้องไปขุดตรงนัน้นะ ส่วนพี่จะขุดตรงนี้เอง” 

ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกนัขุดดินเพือ่หาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่
สามารถหาสมบัติทีค่ิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้ เเต่สวนองุ่นที่ถกูขุดถกูพรวนดนิจนทั่วนั้น กลับยิ่งเจริญ
งอกงามดี จนลูกชาวนาสองพี่นอ้งสามารถที่จะขายองุ่นจนได้ทรพัย์สนิเงินทองมากมาย ทั้งสองจึงเพิ่งรู้
ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เปน็มรดกนั้นแท้จรงิไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคอือะไร 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า       ความขยันพากเพียรสามารถกอ่ให้เกิดทรัพย์ 
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พวก 

การที่เราอยู่ร่วมกนัในสังคมนี้ไดอ้ย่างเป็นสุขเพราะมีคําว่า “พวก”    ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ 
3 ตัว คือ  พ.พาน   ว.แหวน และ  ก.ไก่  ซึง่พยัญชนะแต่ละตัวมีความหมายสําคัญดังนี้ 

พ. หมายถึง พอใจ 
การที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เป็นกลุ่มใดกลุม่หนึ่งเราย่อมตอ้งมคีวามพอใจซึ่งกนัและกัน  หากเราไม่

มีความพอใจกันแล้ว แน่นอนเราคงอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่พอใจไม่ได ้ เพราะนอกจากจะไม่มีความสุขใน
ใจแล้ว  บางครั้งอาจเกดิการทะเลาะวิวาท ว่ากล่าวกันด้วยถ้อยคาํที่ไม่สุภาพ  ทําร้ายรา่งกายกัน ดังนั้น 
การที่เราจะอยู่ร่วมกับใครได้นั้นย่อมตอ้งเกดิทีค่วามพอใจเป็นอันดับแรก  เราเองก็ต้องกระทําการใด ๆ 
ให้เกิดความพอใจในหมู่พวกของเราเชน่กัน จึงจะรวมกลุ่ม อยู่ด้วยกันได้ 

ว. หมายถึง วางใจ 
การอยู่ร่วมกันทีด่ีนอกจากพออกพอใจกันแล้ว  ต้องมคีวามไว้วางใจ ไม่หวาดระแวง สงสยั และ

ต้องไมก่ระทําตนเปน็ที่หวาดระแวงของหมู่พวก  กระทาํตนหรอืประพฤติตนใหอ้ยู่ในความสัตย์  สุจริต 
เป็นที่น่าเชื่อถือไว้ใจ 

ก. หมายถึง เกรงใจ 
คนเราเมื่อมคีวามสนิทสนมกนัมาก ๆ ความเกรงใจย่อมขาดหายไปเป็นธรรมดา ควร พึงรู้อยา่ง

หนึ่งว่า ไม่มีใครที่เหมือนเราไปเสยีทุกอย่าง  บางคนอาจจะชอบบางสิ่งบางอย่างที่   ไม่เหมือนเรา  
ยกตัวอยา่ง  บางคนชอบรสหวาน  บางคนชอบรสเปรี้ยว บางคนชอบสีดํา  แต่เราไม่ชอบสีดําเอาเสียเลย 
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การใด ๆ ด้วยความสนิทสนมจนขาดความเกรงใจแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความไมพ่อใจขึ้นในใจของเพื่อน
เราบ้าง  หากไม่มากนกัก็อาจจะไม่ว่ากล่าวอะไร  แต่ถ้ามากจนเกนิไปกอ็าจจะก่อให้เกดิการว่ากล่าว
รุนแรง อันจะนาํไปสูค่วามไม่พอใจทั้งสองฝ่าย เมื่อเกดิความไม่พอใจ คาํว่า “พวก” ก็จะถูกทําลายใน
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ลูกชาวนากับมรดก 
นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยูค่รอบครัวหนึง่ เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็

ชวนกันออกไปขดุหาสมบัติในสวนองุ่น เพราะพ่อได้สั่งเสยีเอาไว้ก่อนที่จะตายว่าทรัพย์สมบัตขิองพอ่อยู่
ในสวนองุน่ “น้องไปขุดตรงนัน้นะ ส่วนพี่จะขุดตรงนี้เอง” 

ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกนัขุดดินเพือ่หาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่
สามารถหาสมบัติทีค่ิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้ เเต่สวนองุ่นที่ถกูขุดถกูพรวนดนิจนทั่วนั้น กลับยิ่งเจริญ
งอกงามดี จนลูกชาวนาสองพี่นอ้งสามารถที่จะขายองุ่นจนได้ทรพัย์สนิเงินทองมากมาย ทั้งสองจึงเพิ่งรู้
ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เปน็มรดกนั้นแท้จรงิไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคอือะไร 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า       ความขยันพากเพียรสามารถกอ่ให้เกิดทรัพย์ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2    สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   ดีติดดาว  เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 รู้จักและเข้าใจขอ้ดขีองตนเอง ด้วยการวิเคราะห์จากความเห็นของเพื่อนๆ 
1.2 มีส่วนร่วมในการทํากจิกรรมและเสนอความคิดเห็น 
1.3 มีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

2. เนื้อหา
การนําเสนอสิง่ดี ๆ ลักษณะเด่น หรือความสามารถพิเศษของตนเองโดยมีเพื่อน 

ช่วยให้ความเห็น จะสร้างความมั่นใจและรู้จักตนเองได้ดีที่สดุ 
3.ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษเอ 4,  สติ๊กเกอร์รูปดาว 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหน้าทีข่องเด็ก 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) หมู่ลูกเสอืนั่งล้อมวง แจกกระดาษ ขนาด เอ 4 ที่แบ่งเป็น 4 ช่อง ให้คนละ 1 แผ่น
2) ลูกเสือแต่ละคนเขียน ข้อดีของตนเอง คนละ 3 ข้อ ในกระดาษทีไ่ด้รับ ช่องละ 1 ข้อ

ช่องที่เหลือให้เขยีนชื่อตนเองลงไป 
3) นํากระดาษมาวางเรยีงกนั แจกสติก๊เกอร์รูปดาวให้ลูกเสือคนละ 10 ดวง
4) ลูกเสือเดนิดูกระดาษของหมู่ ถ้าเห็นด้วยกับข้อดขีองเพื่อนข้อใด ให้ตดิดาวลงในชอ่งนั้น

ติดได้แค่ชอ่งละ 1 ดวง และตอ้งใช้ดาวจนหมด ดังนั้นแต่ละคนต้องเลือกใหค้รบ 10 ช่อง 
5) เมื่อติดเสร็จลกูเสือแต่ละคนนาํกระดาษของตนกลับไปดู แล้วเข้ารวมในกองลูกเสือ
6) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปราย ในประเด็น “ลูกเสือดูกระดาษของตนเองแล้วรู้สึกอย่างไร

และได้ข้อคิดอะไรบ้าง” และสรุป (สิ่งที่ลูกเสือคดิว่าเป็นข้อดีของตนเอง อย่างน้อยก็มีเพื่อนเหน็ด้วย 
ดังนั้นลูกเสือจึงควรภาคภมูิใจในตนเอง และพฒันาข้อดีเหล่านัน้ใหม้ากขึ้น)  

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องหมากับเดก็ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 การสังเคราะห์ความเห็นของเพื่อนเพื่อรู้จกัและเข้าใจขอ้ดีของตนเอง  
5.2 สังเกต การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู่และกองลกูเสือ 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรมคือ เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 
หน้าที่ของเด็ก

เด็กเอย๋ เดก็ด ีต้องมหีน้าทีส่ิบอย่างด้วยกนั  เดก็เอ๋ย เด็กด ีต้องมีหนา้ที่สิบอย่างด้วยกัน 
หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนยีมมั่น สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่วาจานั้นตอ้งสุภาพออ่นหวาน 
ห้ายึดมั่นกตัญํ ูหกเป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจ ไม่ครา้น 
แปดรู้จักออม ประหยดั เก้าต้องซือ่สัตย์ตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากล้าหาญใหเ้หมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 
สิบทําตนให้เป็นประโยชน ์รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมยัชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พา
ชาติไทย เจริญ 

เด็กเอย๋ เดก็ด ีต้องมหีน้าทีส่ิบอย่างด้วยกนั เด็กเอ๋ย เด็กด ีต้องมีหนา้ที่สิบอย่างด้วยกัน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

หมากับไก่ 

 หมากับไก่เป็นเพื่อนรักกนัมานาน 

     วันหนึ่ง  สัตว์ทั้งสองเดินทางไปด้วยกัน  เมื่อค่ําลงจึงแวะพักแรมที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง  ไก่บินขึ้นไป 

นอนบนกิ่งไม้  ส่วนหมานอนที่โคนต้นไม้  ครั้นฟ้าสางไก่ก็โก่งคอขันรับอรุณ   " เอ้ก อี้ เอ้ก เอ้ก "  
หมาจิ้งจอกได้ยินเสียงก็นึกอยากกินไก่ จึงคิดอุบายเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วพูดกับไก่ ว่า  " เสียงของเจ้า
ไพเราะเหลือเกิน  ได้โปรดลงมาร่วมร้องเพลงกับข้าหน่อยได้ไหม " 

      ไก่รู้ทนัเล่ห์กลหมาจิ้งจอกจึงตอบว่า " ได้ส ิแต่ที่ใต้ต้นไมไ้มม่ีตัวอะไรไม่รู้นอนขวางทางอยู่  เจ้าช่วย
ไล่ไปให้พน้กอ่นสิ "  หมาจิง้จอกคิดวา่ไกห่ลงกลจึงตรงไปที่โคนตน้ไม ้ ทําให้เจ้าหมาตกใจตื่นและ
กระโจน เขา้กัดหมาจิ้งจอกจนตาย. 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   เมื่อเผชิญอนัตรายอย่างมสีติและไหวพริบย่อมช่วยให้ตนพ้นภัย 

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2    สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   การคบเพื่อน                 เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.1 อธิบายถึงความสําคัญของการคบเพื่อนได ้
1.2 สร้างสัมพนัธภาพที่เหมาะสมกับเพื่อน ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศได ้
1.3  มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.4  มีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
เพื่อนมีความสําคัญอยา่งมากกับคนทกุวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่น การสร้างสัมพนัธภาพที่

เหมาะสมกับทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ จะเป็นรากฐานสาํคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคม 
เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เลอืกคู่ครองและสรา้งครอบครัวที่มั่นคงในอนาคต 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสาํหรับจดบนัทึก 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงเพื่อน 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคดิชวนคุย “เพื่อนสาํคัญอย่างไร”
2) ลูกเสือนั่งลอ้มวงเป็นหมู่ แจกกระดาษแผ่นเล็กคนละ 3 แผ่น
3) ลูกเสือเขยีน “คุณสมบัติของเพื่อนที่ลูกเสืออยากคบด้วย” คนละ 3 ขอ้ ลงกระดาษขอ้ละ

1 แผ่น แล้วนําไปจัดประเภทติดบนบอร์ดโดยไม่มีการพูดกัน เพื่อให้เกิดจากการตัดสนิใจของตนเอง  
ไม่เอนเอียงจากคําพูดคนอื่น 

4) นายหมู่รวบรวม และสรุปผล นํารายงานในกองลกูเสือ
5) ผู้กํากับลูกเสือสุม่ให้รายงาน 1 หมู่ หมู่ที่เหลอืให้เพิ่มเตมิ เฉพาะส่วนทีไ่มซ่้ํากนั
6) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายทีละประเด็น โดยผู้กํากับลูกเสอืช่วยเพิม่เติมและสรปุว่า

เพื่อจะให้ได้เพื่อนอย่างที่อยากคบ ลูกเสือควรมแีนวทางในการคบเพือ่นดังนี ้
     (1) คบให้หลากหลายทั้งชายและหญงิ เพราะเพื่อนแต่ละคนจะมีความแตกต่าง 

ทั้งประสบการณ์ ความคดิ ความสามารถ และนสิัยใจคอ ท าใหไ้ด้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุกดา้น 
เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม และยังสามารถช่วยเหลือเกือ้กูลกนัได้  

(2) เข้าใจ ให้เกยีรติ และยอมรับเพื่อนแต่ละคนอย่างที่เขาเป็น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 
หน้าที่ของเด็ก

เด็กเอย๋ เดก็ด ีต้องมหีน้าทีส่ิบอย่างด้วยกนั  เดก็เอ๋ย เด็กด ีต้องมีหนา้ที่สิบอย่างด้วยกัน 
หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนยีมมั่น สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่วาจานั้นตอ้งสุภาพออ่นหวาน 
ห้ายึดมั่นกตัญํ ูหกเป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจ ไม่ครา้น 
แปดรู้จักออม ประหยดั เก้าต้องซือ่สัตย์ตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากล้าหาญใหเ้หมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 
สิบทําตนให้เป็นประโยชน ์รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมยัชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พา
ชาติไทย เจริญ 

เด็กเอย๋ เดก็ด ีต้องมหีน้าทีส่ิบอย่างด้วยกนั เด็กเอ๋ย เด็กด ีต้องมีหนา้ที่สิบอย่างด้วยกัน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

หมากับไก่ 

 หมากับไก่เป็นเพื่อนรักกนัมานาน 

     วันหนึ่ง  สัตว์ทั้งสองเดินทางไปด้วยกัน  เมื่อค่ําลงจึงแวะพักแรมที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง  ไก่บินขึ้นไป 

นอนบนกิ่งไม้  ส่วนหมานอนที่โคนต้นไม้  ครั้นฟ้าสางไก่ก็โก่งคอขันรับอรุณ   " เอ้ก อี้ เอ้ก เอ้ก "  
หมาจิ้งจอกได้ยินเสียงก็นึกอยากกินไก่ จึงคิดอุบายเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วพูดกับไก่ ว่า  " เสียงของเจ้า
ไพเราะเหลือเกิน  ได้โปรดลงมาร่วมร้องเพลงกับข้าหน่อยได้ไหม " 

      ไก่รู้ทนัเล่ห์กลหมาจิ้งจอกจึงตอบว่า " ได้ส ิแต่ที่ใต้ต้นไมไ้มม่ีตัวอะไรไม่รู้นอนขวางทางอยู่  เจ้าช่วย
ไล่ไปให้พน้กอ่นสิ "  หมาจิง้จอกคิดวา่ไกห่ลงกลจึงตรงไปที่โคนตน้ไม ้ ทําให้เจ้าหมาตกใจตื่นและ
กระโจน เขา้กัดหมาจิ้งจอกจนตาย. 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   เมื่อเผชิญอนัตรายอย่างมสีติและไหวพริบย่อมช่วยให้ตนพ้นภัย 

42 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2    สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   การคบเพื่อน                 เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.1 อธิบายถึงความสําคัญของการคบเพื่อนได ้
1.2 สร้างสัมพนัธภาพที่เหมาะสมกับเพื่อน ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศได ้
1.3  มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.4  มีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
เพื่อนมีความสําคัญอยา่งมากกับคนทกุวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่น การสร้างสัมพนัธภาพที่

เหมาะสมกับทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ จะเป็นรากฐานสาํคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคม 
เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เลอืกคู่ครองและสรา้งครอบครัวที่มั่นคงในอนาคต 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสาํหรับจดบนัทึก 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงเพื่อน 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคดิชวนคุย “เพื่อนสาํคัญอย่างไร”
2) ลูกเสือนั่งลอ้มวงเป็นหมู่ แจกกระดาษแผ่นเล็กคนละ 3 แผ่น
3) ลูกเสือเขยีน “คุณสมบัติของเพื่อนที่ลูกเสืออยากคบด้วย” คนละ 3 ขอ้ ลงกระดาษขอ้ละ

1 แผ่น แล้วนําไปจัดประเภทติดบนบอร์ดโดยไม่มีการพูดกัน เพื่อให้เกิดจากการตัดสนิใจของตนเอง  
ไม่เอนเอียงจากคําพูดคนอื่น 

4) นายหมู่รวบรวม และสรุปผล นํารายงานในกองลกูเสือ
5) ผู้กํากับลูกเสือสุม่ให้รายงาน 1 หมู่ หมู่ที่เหลอืให้เพิ่มเตมิ เฉพาะส่วนทีไ่มซ่้ํากนั
6) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายทีละประเด็น โดยผู้กํากับลูกเสอืช่วยเพิม่เติมและสรปุว่า

เพื่อจะให้ได้เพื่อนอย่างที่อยากคบ ลูกเสือควรมแีนวทางในการคบเพือ่นดังนี ้
     (1) คบให้หลากหลายทั้งชายและหญงิ เพราะเพื่อนแต่ละคนจะมีความแตกต่าง 

ทั้งประสบการณ์ ความคดิ ความสามารถ และนสิัยใจคอ ท าใหไ้ด้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุกดา้น 
เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม และยังสามารถช่วยเหลือเกือ้กูลกนัได้  

(2) เข้าใจ ให้เกยีรติ และยอมรับเพื่อนแต่ละคนอย่างที่เขาเป็น 

 (1) คบให้หลากหลายทัง้ชายและหญงิ เพราะเพ่ือนแตล่ะคนมคีวามแตกตร่างกนัทัง้ประสบการณ์ 
ความคดิ ความสามารถ และนสิยัใจคอ ทำาใหไ้ด้มโีอกาสแลกเปล่ียนเรยีนรูก้นัในทกุดา้นเปน็การพัฒนาทกัษะ
ทางสังคม และยังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้
 (2) เข้าใจ ให้เกียรติ และยอมรับเพื่อนแต่ละคนอย่างที่เขาเป็น
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(3) เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ท าในสิ่งที่เพือ่นไม่ชอบ  
(4) ซื่อสัตย์ จริงใจ  
(5) ใช้การสื่อสารทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธและเตือนเพือ่น 

และถ้าเป็นการคบเพือ่นต่างเพศ ลูกเสือควรมีแนวทางเพิม่เติมดงันี้ 
(1) คบอย่างมีขอบเขตในฐานะเพื่อน ให้โอกาสในการเรียนรู้นิสัยใจคอกันอย่างเพียงพอ 
(2) ไม่ควรสนิทสนมใกล้ชิดกับใครเพยีงคนเดียวเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดและปิดกั้น 

โอกาสที่จะค้นพบคนทีเ่หมาะสมจรงิ ๆ 
 (3) หลีกเลี่ยงการสัมผัส การอยู่ด้วยกันตามล าพัง และการอยู่ในที่ลับตา เพราะอาจตกอยู่

ในสถานการณ์ที่ท าใหเ้กิดอารมณ์เพศ และน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคดิ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่องหงสก์ับกา 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงความสําคัญของการคบเพือ่น และการมีสมัพันธภาพที่ดกีับเพื่อน  
5.2 สังเกต การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู่และกองลกูเสือ 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพนัธภาพ

และการสื่อสาร 

44 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

                             ที ่4 

เพลง 
เพื่อน 

เพื่อน  เพื่อนไม่เคยทิ้งเพือ่น ยามร่วมงานเราเหมือน  มีหัวใจเดยีวกัน 
เพื่อน  เพื่อนไม่ลืมสมัพันธ์ ยามร่วมงานเราฝัน  สารพันเพือ่นเอย 
กินน้ําร่วมแก้วร่วมขัน  กินข้าวหม้อเดียวกนัมันจังเลย 
ยามทกุข์เราตา่งเปิดเผย  สุขทุกข์ใดเลยเพื่อนกัน 

เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
หงส์กับกา 

ครั้งหนึ่งมีหงสอ์ยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักชอบแอบหนีออกจากฝูงไปเที่ยวกับกาที่นสิัยเสยี แม้ว่าเพื่อนๆ 
จะทักจะเตือนอย่างไรแต่หงส์กไ็ม่ฟงั 

เชา้วันหนึ่งหงส์กอ็อกไปเที่ยวเล่นและหาอาหารเช้ากับกาเหมือนเช่นเคย พอเริ่มสายแดดก็เริม่
ร้อนขึ้น พวกมันจึงพากนับินไปหลบแดดที่ใต้ตน้ไม้ใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีชายคนหนึ่งกําลังนอนหลับอยู่และ
แสงแดดกําลังจะรอดผ่านเงาไม้ไปสอ่งยังใบหนา้ของเขา 
เมื่อหงส์ที่มนีิสัยโอบอ้อมอารีเหน็เข้าก็รีบกางปกีออกเพื่อบังแสงแดดให้แก่ชายผู้นี้ ทําให้ชายผูน้ี้สามารถ
นอนหลับต่อไดอ้ย่างสบาย ในขณะที่กาซึ่งมนีิสยัชอบเบียดเบียนผูอ้ื่น เห็นเพือ่นทาํเช่นนั้นจึงคดิกลั่น
แกล้งโดยการขึ้นไปยืนเหนือกิ่งไม้ตรงที่ชายผู้นัน้นอนหลับอยู่ แล้วอึใส่ไปที่ใบหน้าของเขา จากนั้นก็รีบ
บินหนีไปพรอ้มกับที่ชายผู้นั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความโมโห 

เมื่อเขามองขึ้นไปยังต้นไมก้็เห็นหงส์ทีย่ืนกางปีกอยู่บนกิ่งไม้ก็เข้าใจผิดคิดว่าหงส์แกล้งอึใส่หนา้
ของตน จึงคว้าหน้าไม้ที่วางอยูข่้างๆ ขึ้นมาขว้างใส่หงส์จนมันตกลงมาจากกิ่งไม้นัน้และตายในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : การคบคนพาลย่อมให้โทษแก่ตนเอง 

 (3) เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ทำาในสิ่งที่เพื่อนไม่ชอบ
 (4) ซื่อสัตย์ จริงใจ
 (5) ใช้การสื่อสารทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธและเตือนเพืี่อน และถ้าเป็น 
การคบเพื่อนต่างเพศ ลูกเสือควรมีแนวทางเพิ่มเติมดังนี้
 (1) คบอย่างมีขอบเขตในฐานะเพื่อน ให้โอกาสในการเรียนรู้นิสัยใจคอกันอย่างเพียงพอ
 (2) ไม่ควรสนิทสนมใกล้ชิดกับใครเพียงคนเดียวเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดและปิดกั้น
โอกาสที่จะค้นพบคนที่เหมาะสมจริง ๆ
 (3) หลกีเลีย่งการสัมผัส การอยูด่ว้ยกนัตามลำาพัง และการอยูใ่นทีลั่บตา เพราะอาจตกอยูใ่น 
สถานการณ์ที่ทำาให้เกิดอารมณ์เพศ และนำาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
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(3) เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ท าในสิ่งที่เพือ่นไม่ชอบ  
(4) ซื่อสัตย์ จริงใจ  
(5) ใช้การสื่อสารทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธและเตือนเพือ่น 

และถ้าเป็นการคบเพือ่นต่างเพศ ลูกเสือควรมีแนวทางเพิม่เติมดงันี้ 
(1) คบอย่างมีขอบเขตในฐานะเพื่อน ให้โอกาสในการเรียนรู้นิสัยใจคอกันอย่างเพียงพอ 
(2) ไม่ควรสนิทสนมใกล้ชิดกับใครเพยีงคนเดียวเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดและปิดกั้น 

โอกาสที่จะค้นพบคนทีเ่หมาะสมจรงิ ๆ 
 (3) หลีกเลี่ยงการสัมผัส การอยู่ด้วยกันตามล าพัง และการอยู่ในที่ลับตา เพราะอาจตกอยู่

ในสถานการณ์ที่ท าใหเ้กิดอารมณ์เพศ และน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคดิ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่องหงสก์ับกา 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงความสําคัญของการคบเพือ่น และการมีสมัพันธภาพที่ดกีับเพื่อน  
5.2 สังเกต การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู่และกองลกูเสือ 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพนัธภาพ

และการสื่อสาร 

44 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

                             ที ่4 

เพลง 
เพื่อน 

เพื่อน  เพื่อนไม่เคยทิ้งเพือ่น ยามร่วมงานเราเหมือน  มีหัวใจเดยีวกัน 
เพื่อน  เพื่อนไม่ลืมสมัพันธ์ ยามร่วมงานเราฝัน  สารพันเพือ่นเอย 
กินน้ําร่วมแก้วร่วมขัน  กินข้าวหม้อเดียวกนัมันจังเลย 
ยามทกุข์เราตา่งเปิดเผย  สุขทุกข์ใดเลยเพื่อนกัน 

เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
หงส์กับกา 

ครั้งหนึ่งมีหงสอ์ยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักชอบแอบหนีออกจากฝูงไปเที่ยวกับกาที่นสิัยเสยี แม้ว่าเพื่อนๆ 
จะทักจะเตือนอย่างไรแต่หงส์กไ็ม่ฟงั 

เชา้วันหนึ่งหงส์กอ็อกไปเที่ยวเล่นและหาอาหารเช้ากับกาเหมือนเช่นเคย พอเริ่มสายแดดก็เริม่
ร้อนขึ้น พวกมันจึงพากนับินไปหลบแดดที่ใต้ตน้ไม้ใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีชายคนหนึ่งกําลังนอนหลับอยู่และ
แสงแดดกําลังจะรอดผ่านเงาไม้ไปสอ่งยังใบหนา้ของเขา 
เมื่อหงส์ที่มนีิสัยโอบอ้อมอารีเหน็เข้าก็รีบกางปกีออกเพื่อบังแสงแดดให้แก่ชายผู้นี้ ทําให้ชายผูน้ี้สามารถ
นอนหลับต่อไดอ้ย่างสบาย ในขณะที่กาซึ่งมนีิสยัชอบเบียดเบียนผูอ้ื่น เห็นเพือ่นทาํเช่นนั้นจึงคดิกลั่น
แกล้งโดยการขึ้นไปยืนเหนือกิ่งไม้ตรงที่ชายผู้นัน้นอนหลับอยู่ แล้วอึใส่ไปที่ใบหน้าของเขา จากนั้นก็รีบ
บินหนีไปพรอ้มกับที่ชายผู้นั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความโมโห 

เมื่อเขามองขึ้นไปยังต้นไมก้็เห็นหงส์ทีย่ืนกางปีกอยู่บนกิ่งไม้ก็เข้าใจผิดคิดว่าหงส์แกล้งอึใส่หนา้
ของตน จึงคว้าหน้าไม้ที่วางอยูข่้างๆ ขึ้นมาขว้างใส่หงส์จนมันตกลงมาจากกิ่งไม้นัน้และตายในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : การคบคนพาลย่อมให้โทษแก่ตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2  สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5    วิถีไทยและภูมปิญัญาท้องถิ่น                เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอืปฏิบัติตามวิถีไทยและภมูิปัญญาทอ้งถิ่นได ้
1.2  มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.3  มีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
การปฏิบัติตนตามวิถีไทยแสดงออกถึงความสมัพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นภมูิปัญญาของบรรพบุรุษที่ลูกเสือควรศึกษา 
และนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดสํานึกความเป็นไทย 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงเมืองกังวล เพลงสงกรานต์บ้านนา 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือจดัสถานที่สําหรับจดักิจกรรมการโต้วาที
2) ผู้ดําเนินรายการ ดําเนินกิจกรรมโต้วาทีญัตติ “คนไทยเป็นสุขได้ด้วยวิถีไทย

และภูมิปัญญาไทย” 
    - ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านต่างมหีัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน 
    - ลูกเสือเลือกกรรมการตัดสนิ 3 คน 

3) หัวหน้าฝ่ายเสนอนําเสนอขอ้มูล 3 นาท ีและหัวหน้าฝ่ายค้านนําเสนอข้อมูล 3 นาที
4) ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายคนละ 2 นาที
5) หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสรุปคนละ1 นาที
6) ผู้ดําเนินรายการใหก้รรมการตัดสนิผู้ชนะการโต้วาที
7) ผู้กํากับลูกเสอืให้ขอ้เสนอแนะและกล่าวคําชมเชยลูกเสอื

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่องค้างคาวเลือกพวก 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของลกูเสือ 
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเหน็ในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสาํคัญของการปฏิบัติตามวิถีไทย

และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2  สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5    วิถีไทยและภูมปิญัญาท้องถิ่น                เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอืปฏิบัติตามวิถีไทยและภมูิปัญญาทอ้งถิ่นได ้
1.2  มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.3  มีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
การปฏิบัติตนตามวิถีไทยแสดงออกถึงความสมัพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นภมูิปัญญาของบรรพบุรุษที่ลูกเสือควรศึกษา 
และนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดสํานึกความเป็นไทย 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงเมืองกังวล เพลงสงกรานต์บ้านนา 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือจดัสถานที่สําหรับจดักิจกรรมการโต้วาที
2) ผู้ดําเนินรายการ ดําเนินกิจกรรมโต้วาทีญัตติ “คนไทยเป็นสุขได้ด้วยวิถีไทย

และภูมิปัญญาไทย” 
    - ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านต่างมหีัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน 
    - ลูกเสือเลือกกรรมการตัดสนิ 3 คน 

3) หัวหน้าฝ่ายเสนอนําเสนอขอ้มูล 3 นาท ีและหัวหน้าฝ่ายค้านนําเสนอข้อมูล 3 นาที
4) ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายคนละ 2 นาที
5) หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสรุปคนละ1 นาที
6) ผู้ดําเนินรายการใหก้รรมการตัดสนิผู้ชนะการโต้วาที
7) ผู้กํากับลูกเสอืให้ขอ้เสนอแนะและกล่าวคําชมเชยลูกเสอื

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่องค้างคาวเลือกพวก 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของลกูเสือ 
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเหน็ในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสาํคัญของการปฏิบัติตามวิถีไทย

และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5
เพลง 

  เมืองกังวล 
เมืองใดไมม่ีทหาร เมืองนัน้ไมน่านเป็นข้า 

เมืองใดไร้จอมพารา  เมืองนัน้ไม่ชา้อับจน 
เมืองใดไมม่ีพานิชเลิศ เมืองนัน้ย่อมเกดิขัดสน 

เมืองใดไร้ศิลปะโสภณ  เมืองนัน้ไมพ่้นเสือ่มทราม 
เมืองใดไมม่ีกวีแก้ว เมืองนัน้ไม่แคล้วคนหยาม 

เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนัน้สิ้นความภูมิใจ 
เมืองใดไมม่ีดนตรีเลิศ เมืองนัน้ไมเ่พริศพิศมัย 

เมืองใดไร้ธรรมอําไพ  เมืองนัน้บรรลัยแน่เอย 

เพลงสงกรานต์บ้านนา 
ประเพณีไทย เมื่อสมยั ครัง้เก่าก่อน เล่นแอบซ่อนลูกช่วง พวงมาลัย ตรุษ สงกรานต์สนานสนกุกันพอใจ
พี่ วิ่งไล่น้องก็หลบ เมื่อ พบหน้า พี่ เข้ากอดน้องยังออด ทํา เอียงอาย คืน เดือนหงาย พอพี่จูบ น้อง  
ทุบพลาง นอน หนุนตัก สัญญารัก ข้าง กองฟาง จน แสงเดือนจาง พี่ไม่ยอมห่าง น้องไปไกล 
ลืม น้ําคําของพี่ เสียหมด พี่คงอด เที่ยววันสงกรานต์เดือนอ้าย ย่างเข้าเดือนยี่แล้วน้องหนีพี่ไปไหน 
หรือเจ้า ไปมีแฟนใหม่ลืมเราวิ่งไล่ ในวันสงกรานต์ รัก กัน มาแต่เมษา วันที่เก้า เศร้า ปีนี้เศร้า ขาดคู่ 
เคล้า เศร้าซมซาน คืน วันเพ็ญแสงเดือนเด่นเป็นพยาน กลับเถิดนงคราญ มาเล่นสงกรานต์ที่บ้านนา เรา 

เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
ค้างคาวเลือกพวก 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีค้างคาวตัวหนึ่งมันถือว่าตนมีปีกเหมอืนนก 
เเละก็มีหูเหมอืนสัตว์อืน่ทั่วๆ ไปดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปตอ่สู่กับสัตว์อืน่ๆ ค้างคาวกข็อตัว 
ไม่เขา้ข้างฝา่ยใดโดยทําตัวเป็นกลาง 

เเต่พอเมือ่พวกนกนัน้มีทา่ทีว่าจะชนะค้างคาวกจ็ะประกาศตัว แล้วไปเข้าข้างกับฝ่ายนกทันที 
ต่อมาพวกนกกําลังพลาดทา่เสียทีเเก่สัตว์อืน่ๆ ค้างคาวก็ผละจากฝ่ายนกไปเขา้พวกกับสัตว์อืน่ๆ 
ต่อมาพวกนกตอ่สู้จนใกล้จะได้รับชัยชนะคา้งคาวก็กลับมาอยูก่ับพวกนกอีก 

เมื่อนกกับสัตว์อืน่ๆ ทาํสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกันสัตว์ทั้งหลายต่างกพ็ากันขับไล่ค้างคาว 
ไม่ยอมใหเ้ข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจงึต้องไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ําและจะออกจากถ้ําไปหา อาหาร ใน
ตอนกลางคืนเทา่นั้น 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า    ผู้ที่ขาดความจริงใจ…ไมม่ีใครอยากคบหาด้วย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  เด็กติดเกม                                 เวลา    2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.1 อธิบายถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกมจากสือ่อิเล็กทรอนกิส์ เช่น เกมกด 

วิดีโอเกม  เกมคอมพิวเตอร ์ เกมออนไลน ์ได้ 
1.2 อธิบายแนวทางในการป้องกันการติดเกมได้ 
1.3 มีส่วนร่วมในการทํากจิกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.4 มีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
 การติดเกมเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบัน นอกจากเสียเวลา เสียเงิน และเสียสุขภาพแล้ว 

ยังนําไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีก  เช่น  ปลูกฝังให้ชินชากับความก้าวร้าวรุนแรงจากเนื้อหาในเกม  ซึ่งนําไปสู่
การเลียนแบบและขาดความยับยั้งชั่งใจใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาโดยไม่รู้สึกว่าผิด นอกจากนี้ความ
ต้องการเงินมาเล่นเกม  อาจถูกชักนําไปสู่การกระทําผิดอื่น เช่น ลักขโมย  รีดไถ/ข่มขู่กรรโชกทรัพย์เด็ก
ที่เล็กกว่า  ขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ เป็นต้น  ความตระหนักในเรื่องนี้และหาวิธีป้องกันจะช่วย
ลดปัญหาจากการติดเกมลงได้  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง เด็กตดิเกม 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงตบมือใหด้ัง เกม จ้าํจี้มะเขือเปราะ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืเตรียมการแสดงบทบาทสมมติ
อาการของเด็กติดเกม หมู่ละ 1 เรื่อง และนาํเสนอในกองลูกเสือ 

    (2) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานในกองลกูเสอื 
    (3) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปราย สรุป และเพิม่เติมในประเดน็ต่อไปนี ้

1) ลักษณะ และพฤติกรรม ของเดก็ติดเกม มีอะไรบ้าง
(ใบความรูข้้อ 2)

2) คิดว่าจํานวนเด็กตดิเกมในประเทศไทยนั้นมมีากน้อยแคไ่หน
  (ใบความรูข้้อ 1) 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5
เพลง 

  เมืองกังวล 
เมืองใดไมม่ีทหาร เมืองนัน้ไมน่านเป็นข้า 

เมืองใดไร้จอมพารา  เมืองนัน้ไม่ชา้อับจน 
เมืองใดไมม่ีพานิชเลิศ เมืองนัน้ย่อมเกดิขัดสน 

เมืองใดไร้ศิลปะโสภณ  เมืองนัน้ไมพ่้นเสือ่มทราม 
เมืองใดไมม่ีกวีแก้ว เมืองนัน้ไม่แคล้วคนหยาม 

เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนัน้สิ้นความภูมิใจ 
เมืองใดไมม่ีดนตรีเลิศ เมืองนัน้ไมเ่พริศพิศมัย 

เมืองใดไร้ธรรมอําไพ  เมืองนัน้บรรลัยแน่เอย 

เพลงสงกรานต์บ้านนา 
ประเพณีไทย เมื่อสมยั ครัง้เก่าก่อน เล่นแอบซ่อนลูกช่วง พวงมาลัย ตรุษ สงกรานต์สนานสนกุกันพอใจ
พี่ วิ่งไล่น้องก็หลบ เมื่อ พบหน้า พี่ เข้ากอดน้องยังออด ทํา เอียงอาย คืน เดือนหงาย พอพี่จูบ น้อง  
ทุบพลาง นอน หนุนตัก สัญญารัก ข้าง กองฟาง จน แสงเดือนจาง พี่ไม่ยอมห่าง น้องไปไกล 
ลืม น้ําคําของพี่ เสียหมด พี่คงอด เที่ยววันสงกรานต์เดือนอ้าย ย่างเข้าเดือนยี่แล้วน้องหนีพี่ไปไหน 
หรือเจ้า ไปมีแฟนใหม่ลืมเราวิ่งไล่ ในวันสงกรานต์ รัก กัน มาแต่เมษา วันที่เก้า เศร้า ปีนี้เศร้า ขาดคู่ 
เคล้า เศร้าซมซาน คืน วันเพ็ญแสงเดือนเด่นเป็นพยาน กลับเถิดนงคราญ มาเล่นสงกรานต์ที่บ้านนา เรา 

เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
ค้างคาวเลือกพวก 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีค้างคาวตัวหนึ่งมันถือว่าตนมีปีกเหมอืนนก 
เเละก็มีหูเหมอืนสัตว์อืน่ทั่วๆ ไปดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปตอ่สู่กับสัตว์อืน่ๆ ค้างคาวกข็อตัว 
ไม่เขา้ข้างฝา่ยใดโดยทําตัวเป็นกลาง 

เเต่พอเมือ่พวกนกนัน้มีทา่ทีว่าจะชนะค้างคาวกจ็ะประกาศตัว แล้วไปเข้าข้างกับฝ่ายนกทันที 
ต่อมาพวกนกกําลังพลาดทา่เสียทีเเก่สัตว์อืน่ๆ ค้างคาวก็ผละจากฝ่ายนกไปเขา้พวกกับสัตว์อืน่ๆ 
ต่อมาพวกนกตอ่สู้จนใกล้จะได้รับชัยชนะคา้งคาวก็กลับมาอยูก่ับพวกนกอีก 

เมื่อนกกับสัตว์อืน่ๆ ทาํสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกันสัตว์ทั้งหลายต่างกพ็ากันขับไล่ค้างคาว 
ไม่ยอมใหเ้ข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจงึต้องไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ําและจะออกจากถ้ําไปหา อาหาร ใน
ตอนกลางคืนเทา่นั้น 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า    ผู้ที่ขาดความจริงใจ…ไมม่ีใครอยากคบหาด้วย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  เด็กติดเกม                                 เวลา    2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.1 อธิบายถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกมจากสือ่อิเล็กทรอนกิส์ เช่น เกมกด 

วิดีโอเกม  เกมคอมพิวเตอร ์ เกมออนไลน ์ได้ 
1.2 อธิบายแนวทางในการป้องกันการติดเกมได้ 
1.3 มีส่วนร่วมในการทํากจิกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.4 มีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
 การติดเกมเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบัน นอกจากเสียเวลา เสียเงิน และเสียสุขภาพแล้ว 

ยังนําไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีก  เช่น  ปลูกฝังให้ชินชากับความก้าวร้าวรุนแรงจากเนื้อหาในเกม  ซึ่งนําไปสู่
การเลียนแบบและขาดความยับยั้งชั่งใจใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาโดยไม่รู้สึกว่าผิด นอกจากนี้ความ
ต้องการเงินมาเล่นเกม  อาจถูกชักนําไปสู่การกระทําผิดอื่น เช่น ลักขโมย  รีดไถ/ข่มขู่กรรโชกทรัพย์เด็ก
ที่เล็กกว่า  ขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ เป็นต้น  ความตระหนักในเรื่องนี้และหาวิธีป้องกันจะช่วย
ลดปัญหาจากการติดเกมลงได้  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง เด็กตดิเกม 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงตบมือใหด้ัง เกม จ้าํจี้มะเขือเปราะ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืเตรียมการแสดงบทบาทสมมติ
อาการของเด็กติดเกม หมู่ละ 1 เรื่อง และนาํเสนอในกองลูกเสือ 

    (2) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานในกองลกูเสอื 
    (3) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปราย สรุป และเพิม่เติมในประเดน็ต่อไปนี ้

1) ลักษณะ และพฤติกรรม ของเดก็ติดเกม มีอะไรบ้าง
(ใบความรูข้้อ 2)

2) คิดว่าจํานวนเด็กตดิเกมในประเทศไทยนั้นมมีากน้อยแคไ่หน
  (ใบความรูข้้อ 1) 
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3) ผลกระทบที่สําคัญต่อเด็กตดิเกมมีอะไรบ้าง (ใบความรู้ข้อ 2,4,5)
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่งแม่เหยี่ยวกับลูก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมทายใจ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือแต่ละหมู่รว่มกันอภิปรายในประเดน็ต่อไปนี้
และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 

1) อะไรเป็นสาเหตุที่ทาํให้เด็กและเยาวชนคลัง่ไคล้ในเกม จนพัฒนาไปสู่
การติดเกมในทีสุ่ด (ใบความรู้ข้อ 6) 

2) ทําไมจึงมีเด็กที่ลองเล่นเกม แตไ่ม่ติด (ใบความรู้ข้อ 7)
3) ลูกเสือคิดว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ เป็น

ประโยชน์และไม่เกิดปัญหาการตดิเกมตามมา (ใบความรู้ขอ้ 8) 
(2)  ผู้กํากับลูกเสือสุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน หมู่ละ 1 ประเด็น ผู้กาํกับลูกเสือ 

นําอภิปรายให้ลกูเสือหมู่อืน่ เพิม่เติม และสรุปทีละประเด็นจนครบ 
(3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืเขียนคําขวัญการรณรงค์แก้ปัญหา 

“เด็กติดเกม”ในโรงเรียน หมู่ละ 1 คําขวัญ เขียนติดบอร์ดในที่เห็นได้ชัดเจน 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง นักโทษประหารกับมารดา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกมจากสื่ออีเลคโทรนิกส์ และบอกแนวทาง

ในการป้องกันการติดเกม 
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเหน็ในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

เพลงตบมือให้ดัง 
ตบมือให้ดงั  อย่ามัวนั่งนิ่งเฉย  ตบมอืกนัเถิดเหวย  เพือ่นเอ๋ย พี่น้องกัน 

ตบมือให้ดงั  เจ็บมือช่างปะไร  ตบมือกัน......คน 
บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ  (ซ้ํา) 

เกมจ้ําจี้ 
จํานวนผู้เล่น ประมาณ 2-3 คนข้ึนไป 
วิธีเล่น 
ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน คว่ํามอืทั้งสองลงบนพืน้ คนหนึ่งเป็นคนจี้ โดยใช้นิ้วช้ีจิ้มไปทีน่ิ้วของผู้เลน่ไล่ไปทีละ
นิ้วให้รอบวง พรอ้มทั้งรอ้งเพลงไปด้วย เมื่อร้องจบแล้ว จิ้มอยู่ที่นิ้วใดคนนั้นตอ้งพับนิ้วนั้นเขา้ไป ผู้จิ้มก็
เริ่มเล่นใหม่ไปเรื่อยๆ ใครต้องพับนิ้วทั้งหมดเป็นคนแรกแพ ้
บทร้องประกอบ 
"จ้ําจีม้ะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุม่ สาวๆ หนุ่มๆ อาบน้าํท่าไหน 
อาบน้ําทา่วัด เอาแป้งที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนส่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู ้

เกมทายใจ 
วิธีเล่น 

แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  แถวเท่าๆกัน  แล้วเข้าแถว  2  แถวหน้ากระดานหนัหลังชนกัน  เริ่ม
โดยให้ลูกเสือแถวที่หนึ่งเปน็หลักจะหันหน้าไปทางด้านซ้ายหรือดา้นขวาก็ได้เมือ่ได้รับสัญญาณให้หัน
หน้า  ลูกเสือแถวที ่ 1  จะต้องทายใจแถวที่หนึง่ที่เป็นคู่ของตนเองใหไ้ด้ว่าจะหันหน้าไปทางซา้ยหรือ
ขวา  และจําทันทีพรอ้มกนัเมือ่ได้รับสัญญาณให้เล่น  ขณะหันหนา้ไปใหอ้อกเสียงร้อง “จ๊ะเอ๋” ไปด้วย  
ถ้าลูกเสือแถวที่สองทายใจลูกเสือแถวที่หนึ่งถกู  คืนหันหน้าไปเจอกันพอดี  ลูกเสือแถวที่หนึง่ต้องออก
จากการแข่งขนั  แต่ถ้าหันหนา้ไปไม่เจอ  ลูกเสือแถวที่สองต้องออกจากการแข่งขัน  เริ่มเล่นใหม่โดยให้
ลูกเสือแถวที่สองเป็นหลักบ้าง  สลับกันไปเรื่อยๆ 
การตัดสิน  ลูกเสือที่เหลือคนสดุท้ายจะเป็นผู้ชนะ 
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3) ผลกระทบที่สําคัญต่อเด็กตดิเกมมีอะไรบ้าง (ใบความรู้ข้อ 2,4,5)
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่งแม่เหยี่ยวกับลูก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมทายใจ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือแต่ละหมู่รว่มกันอภิปรายในประเดน็ต่อไปนี้
และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 

1) อะไรเป็นสาเหตุที่ทาํให้เด็กและเยาวชนคลัง่ไคล้ในเกม จนพัฒนาไปสู่
การติดเกมในทีสุ่ด (ใบความรู้ข้อ 6) 

2) ทําไมจึงมีเด็กที่ลองเล่นเกม แตไ่ม่ติด (ใบความรู้ข้อ 7)
3) ลูกเสือคิดว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ เป็น

ประโยชน์และไม่เกิดปัญหาการตดิเกมตามมา (ใบความรู้ขอ้ 8) 
(2)  ผู้กํากับลูกเสือสุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน หมู่ละ 1 ประเด็น ผู้กาํกับลูกเสือ 

นําอภิปรายให้ลกูเสือหมู่อืน่ เพิม่เติม และสรุปทีละประเด็นจนครบ 
(3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืเขียนคําขวัญการรณรงค์แก้ปัญหา 

“เด็กติดเกม”ในโรงเรียน หมู่ละ 1 คําขวัญ เขียนติดบอร์ดในที่เห็นได้ชัดเจน 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง นักโทษประหารกับมารดา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกมจากสื่ออีเลคโทรนิกส์ และบอกแนวทาง

ในการป้องกันการติดเกม 
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเหน็ในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

เพลงตบมือให้ดัง 
ตบมือให้ดงั  อย่ามัวนั่งนิ่งเฉย  ตบมอืกนัเถิดเหวย  เพือ่นเอ๋ย พี่น้องกัน 

ตบมือให้ดงั  เจ็บมือช่างปะไร  ตบมือกัน......คน 
บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ  (ซ้ํา) 

เกมจ้ําจี้ 
จํานวนผู้เล่น ประมาณ 2-3 คนข้ึนไป 
วิธีเล่น 
ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน คว่ํามอืทั้งสองลงบนพืน้ คนหนึ่งเป็นคนจี้ โดยใช้นิ้วช้ีจิ้มไปทีน่ิ้วของผู้เลน่ไล่ไปทีละ
นิ้วให้รอบวง พรอ้มทั้งรอ้งเพลงไปด้วย เมื่อร้องจบแล้ว จิ้มอยู่ที่นิ้วใดคนนั้นตอ้งพับนิ้วนั้นเขา้ไป ผู้จิ้มก็
เริ่มเล่นใหม่ไปเรื่อยๆ ใครต้องพับนิ้วทั้งหมดเป็นคนแรกแพ ้
บทร้องประกอบ 
"จ้ําจีม้ะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุม่ สาวๆ หนุ่มๆ อาบน้าํท่าไหน 
อาบน้ําทา่วัด เอาแป้งที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนส่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู ้

เกมทายใจ 
วิธีเล่น 

แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  แถวเท่าๆกัน  แล้วเข้าแถว  2  แถวหน้ากระดานหนัหลังชนกัน  เริ่ม
โดยให้ลูกเสือแถวที่หนึ่งเปน็หลักจะหันหน้าไปทางด้านซ้ายหรือดา้นขวาก็ได้เมือ่ได้รับสัญญาณให้หัน
หน้า  ลูกเสือแถวที ่ 1  จะต้องทายใจแถวที่หนึง่ที่เป็นคู่ของตนเองใหไ้ด้ว่าจะหันหน้าไปทางซา้ยหรือ
ขวา  และจําทันทีพรอ้มกนัเมือ่ได้รับสัญญาณให้เล่น  ขณะหันหนา้ไปใหอ้อกเสียงรอ้ง “จ๊ะเอ๋” ไปด้วย  
ถ้าลูกเสือแถวที่สองทายใจลูกเสือแถวที่หนึ่งถกู  คืนหันหน้าไปเจอกันพอดี  ลูกเสือแถวที่หนึง่ต้องออก
จากการแข่งขนั  แต่ถ้าหันหนา้ไปไม่เจอ  ลูกเสือแถวที่สองต้องออกจากการแข่งขัน  เริ่มเล่นใหม่โดยให้
ลูกเสือแถวที่สองเป็นหลักบ้าง  สลับกันไปเรื่อยๆ 
การตัดสิน  ลูกเสือที่เหลือคนสดุท้ายจะเป็นผู้ชนะ 
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ใบความรู้  
เด็กติดเกม 

1. ข้อมูลของศูนย์ป้องกันและแกไ้ขปัญหาเด็กติดเกม ระบุว่าวัยรุน่ที่มอีายุ 12 ปีขึ้นไป
ราว 1,500,000 คนนิยมเล่นเกมออนไลน์ใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ย 4.5 ชม.ต่อวัน เสียเงนิกว่า 50-300 บาท
ต่อครั้ง หรอืเฉลี่ยประมาณ 1,114 บาทต่อเดอืน บริเวณใกล้บ้านมีร้านเลน่เกมเฉลี่ย 5 ร้าน ใช้เวลา
เดินทางจากบ้านไปร้านเกมไม่ถึง 10 นาที 

2. การเล่นเกมจึงเป็นกจิกรรมทัง้ยามว่างและไม่ว่างของเด็ก เป็นผลให้ไม่มกีิจกรรมอื่น
ขาดการออกกาํลังกาย ไม่กินหรือกนิอาหารไม่เป็นเวลา  อดนอน  ขาดการปฏิสมัพันธก์ับผู้อื่น   
หนีเรียนไปมั่วสุมตามร้านเกม มีผลกระทบตอ่การเรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ทัง้ทางรา่งกาย  
อารมณ์  สังคม  ความคดิ การตดัสินใจ  เจตคติ  และการแสดงออกทางพฤตกิรรม  ทําใหเ้กิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา  เช่น การคดิ/การตัดสนิใจโดยขาดเหตุผล ไม่มกีารยับยัง้ชั่งใจ  ขาดการควบคมุตนเอง 
และอาจนําไปสู่การใช้สารเสพตดิ มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร หรือเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว 
จากเกมที่มเีนื้อหารุนแรง อาทิ  การต่อสู้ เตะ ตอ่ย ฆ่าฟนั ขม่ขืน  และการทาํลายล้างคู่ต่อสู้  
เนื่องจากความชินชา และรู้สึกวา่ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ  ไม่ผิด  เป็นต้น  มีผลกระทบทําให้ 
เสียการเรยีนและเสียอนาคตในทีสุ่ด 

3. ความนยิมอย่างมาก ทําให้เว็บไซต์เกมออนไลน์เปิดตัวเพิ่มขึ้นจาํนวนมาก ปี 2547
มีประมาณ 10,000,000, เว็บไซต์พุ่งสูงขึ้นเป็น 75,500,000 เว็บไซต์ในปี 2548 

4. ตัวเลขที่น่าตกใจก็คอื ในผู้ที่ไปขอรับคําปรกึษาทางโทรศัพทก์ับสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิตในระหว่างเดือน พ.ย.2547 – เดือน มี.ค.2548 พบว่า 
จํานวนเกนิครึ่งเกิดจากปัญหาเด็กประถมและมธัยมที่ติดเกม 

5. สถิติจํานวนเดก็และวัยรุ่นที่เคยประสบปัญหาในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ ่เคยถกูรีดไถ
มีถึง 60,560 คน/เคยถกูทําร้ายร่างกาย 57,606 คน/เป็นหนี้ร้านอินเทอร์เน็ต 53,175 คน และถูกบังคับ
ให้ทําสิ่งที่ไมอ่ยากทํา  เดก็ในสถานพินจิจํานวนมากทําผิดกฎหมายด้วยสาเหตุตอ้งการเงินมาเล่นเกม 

6. ระดับการติดเกม  ของเด็กมกีารพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
6.1  เริ่มชอบ  แรกๆ มักเล่นตามเพื่อน อยากรูอ้ยากเห็นตามวัย เลน่เพื่อสนุก  

ระยะนี้การเรียนและการดาํรงชีวิตยังเป็นปกติ ถ้าไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไร เดก็บางคนเมือ่หมดความสนใจ
หรือมีสิ่งใหมท่ี่สนใจกว่ากจ็ะเลิกเล่นไป 

6.2  หลงใหลหรือคลั่งไคล้  เลน่แล้วสนุกเพลดิเพลิน เกดิความพึงพอใจ ภูมใิจที่ 
ชนะเกมได้ มีเพื่อนที่เล่นด้วยกัน คุยเรือ่งเดยีวกัน และเปรียบเทียบกนัได ้เกิดแรงจูงใจใหอ้ยากเล่น
ต่อไปเรื่อยๆระดับนี้ยังเลน่ยามว่างเป็นงานอดิเรก การเรียนไม่เสีย และชีวิตประจําวันยังเป็นปกติ  
เด็กกลุม่นี้มจีํานวน รอ้ยละ 10 ของเด็กทั่วไป 

6.3  ติดเกม  เป็นระยะที่พัฒนาจากเล่นเรื่อยๆ เป็นเล่นประจํา จนเป็นความเคยชิน 
ปลีกตัวได้เมือ่ไหรก่็จะเล่นเกมในที่สุดก็เล่นเกมไม่สนใจอยา่งอืน่ หมกมุน่อยูก่ับเกมทั้งวัน หนีเรียน 
และมีผลกระทบต่อร่ายกาย และจิตใจ ได้แก่ กนิข้าวไม่เป็นเวลา ขาดการออกกาํลังกาย นอนดึก   
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หรือนอนไม่หลับเลย ในความคิดจะมีแต่เรื่องเกม มองเห็นภาพในสมองของตนเอง พยายามเลน่พนัน 
ในเกม ก้าวร้าวกับพ่อแม่ เป็นต้น ระดับนีม้ีจํานวนร้อยละ 5 ของเดก็ทั่วไป  พบว่าเดก็ติดเกมอายุ 
น้อยที่สดุคอื 6 ปี 

7. อย่างไรก็ตามยังมีเด็กที่เลน่เกมแต่ไม่ตดิ  เป็นเพราะเด็กเหล่านัน้ เป็นผู้มีวินยั คอื การไมท่ํา
ในสิ่งที่ไม่ควรทําและเป็นผูม้ีความรับผิดชอบ คอื การทาํในสิ่งที่ควรทํา ซึ่งมีรากฐานมาจากการคิด  
และตัดสินใจอย่างมเีหตุผล การรู้จักยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง รวมทั้งการจัดการเวลาอย่างเหมาะสม
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

8. แนวทางการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์
8.1  กาํหนดเวลาที่เหมาะสมจํากัดเวลาในการเล่น และต้องไม่เกินเวลาที่ตั้งใจไว ้
8.2 เลือกเลน่เกมที่สร้างสรรค์ได้ฝึกประสาทสัมผัสหลายดา้น ฝึกสมอง ฝึกการแก้ไข

ปัญหาที่เป็นขั้นตอน เกมฝกึฝนความรู้และคุณธรรม  เกมที่ต้องเคลื่อนไหวเน้นการออกกําลัง เนื้อหา 
และรายละเอียดของเกมเหมาะสมกับวัยไมม่ีเนือ้หาที่รุนแรง 

8.3  ใหค้วามรู้สกึผ่อนคลาย สนกุสนาน ไม่เครยีดหรือหมกมุ่นกับการเอาชนะ 
8.4 เกมที่เล่นพรอ้มกัน 2 คนขึน้ไป จะช่วยให้มปีฏิสัมพันธ์กับผู้อืน่  ไม่แยกตัว 

และช่วยกันควบคุมเวลาได ้
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ใบความรู้  
เด็กติดเกม 

1. ข้อมูลของศูนย์ป้องกันและแกไ้ขปัญหาเด็กติดเกม ระบุว่าวัยรุน่ที่มอีายุ 12 ปีขึ้นไป
ราว 1,500,000 คนนิยมเล่นเกมออนไลน์ใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ย 4.5 ชม.ต่อวัน เสียเงนิกว่า 50-300 บาท
ต่อครั้ง หรอืเฉลี่ยประมาณ 1,114 บาทต่อเดอืน บริเวณใกล้บ้านมีร้านเลน่เกมเฉลี่ย 5 ร้าน ใช้เวลา
เดินทางจากบ้านไปร้านเกมไม่ถึง 10 นาท ี

2. การเล่นเกมจึงเป็นกจิกรรมทัง้ยามว่างและไม่ว่างของเด็ก เป็นผลให้ไม่มกีิจกรรมอื่น
ขาดการออกกาํลังกาย ไม่กินหรือกนิอาหารไม่เป็นเวลา  อดนอน  ขาดการปฏิสมัพันธก์ับผู้อื่น   
หนีเรียนไปมั่วสุมตามร้านเกม มีผลกระทบตอ่การเรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ทัง้ทางรา่งกาย  
อารมณ์  สังคม  ความคดิ การตดัสินใจ  เจตคติ  และการแสดงออกทางพฤตกิรรม  ทําใหเ้กิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา  เช่น การคดิ/การตัดสนิใจโดยขาดเหตุผล ไม่มกีารยับยัง้ชั่งใจ  ขาดการควบคมุตนเอง 
และอาจนําไปสู่การใช้สารเสพตดิ มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร หรือเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว 
จากเกมที่มเีนื้อหารุนแรง อาทิ  การต่อสู้ เตะ ตอ่ย ฆ่าฟนั ขม่ขืน  และการทาํลายล้างคู่ต่อสู้  
เนื่องจากความชินชา และรู้สึกวา่ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ  ไม่ผิด  เป็นต้น  มีผลกระทบทําให้ 
เสียการเรยีนและเสียอนาคตในทีสุ่ด 

3. ความนยิมอย่างมาก ทําให้เว็บไซต์เกมออนไลน์เปิดตัวเพิ่มขึ้นจาํนวนมาก ปี 2547
มีประมาณ 10,000,000, เว็บไซต์พุ่งสูงขึ้นเป็น 75,500,000 เว็บไซต์ในปี 2548 

4. ตัวเลขที่น่าตกใจก็คอื ในผู้ที่ไปขอรับคําปรกึษาทางโทรศัพทก์ับสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิตในระหว่างเดือน พ.ย.2547 – เดือน มี.ค.2548 พบว่า 
จํานวนเกนิครึ่งเกิดจากปัญหาเด็กประถมและมธัยมที่ติดเกม 

5. สถิติจํานวนเดก็และวัยรุ่นที่เคยประสบปัญหาในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ ่เคยถกูรีดไถ
มีถึง 60,560 คน/เคยถกูทําร้ายร่างกาย 57,606 คน/เป็นหนี้ร้านอินเทอร์เน็ต 53,175 คน และถูกบังคับ
ให้ทําสิ่งที่ไมอ่ยากทํา  เดก็ในสถานพินจิจํานวนมากทําผิดกฎหมายด้วยสาเหตุตอ้งการเงินมาเล่นเกม 

6. ระดับการติดเกม  ของเด็กมกีารพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
6.1  เริ่มชอบ  แรกๆ มักเล่นตามเพื่อน อยากรูอ้ยากเห็นตามวัย เลน่เพื่อสนุก  

ระยะนี้การเรียนและการดาํรงชีวิตยังเป็นปกติ ถ้าไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไร เดก็บางคนเมือ่หมดความสนใจ
หรือมีสิ่งใหมท่ี่สนใจกว่ากจ็ะเลิกเล่นไป 

6.2  หลงใหลหรือคลั่งไคล้  เลน่แล้วสนุกเพลดิเพลิน เกดิความพึงพอใจ ภูมใิจที่ 
ชนะเกมได้ มีเพื่อนที่เล่นด้วยกัน คุยเรือ่งเดยีวกัน และเปรียบเทียบกนัได ้เกิดแรงจูงใจใหอ้ยากเล่น
ต่อไปเรื่อยๆระดับนี้ยังเลน่ยามว่างเป็นงานอดิเรก การเรียนไม่เสีย และชีวิตประจําวันยังเป็นปกติ  
เด็กกลุม่นี้มจีํานวน รอ้ยละ 10 ของเด็กทั่วไป 

6.3  ติดเกม  เป็นระยะที่พัฒนาจากเล่นเรื่อยๆ เป็นเล่นประจํา จนเป็นความเคยชิน 
ปลีกตัวได้เมือ่ไหรก่็จะเล่นเกมในที่สุดก็เล่นเกมไม่สนใจอยา่งอืน่ หมกมุน่อยูก่ับเกมทั้งวัน หนีเรียน 
และมีผลกระทบต่อร่ายกาย และจิตใจ ได้แก่ กนิข้าวไม่เป็นเวลา ขาดการออกกาํลังกาย นอนดึก   
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หรือนอนไม่หลับเลย ในความคิดจะมีแต่เรื่องเกม มองเห็นภาพในสมองของตนเอง พยายามเลน่พนัน 
ในเกม ก้าวร้าวกับพ่อแม่ เป็นต้น ระดับนีม้ีจํานวนร้อยละ 5 ของเดก็ทั่วไป  พบว่าเดก็ติดเกมอายุ 
น้อยที่สดุคอื 6 ปี 

7. อย่างไรก็ตามยังมีเด็กที่เลน่เกมแต่ไม่ตดิ  เป็นเพราะเด็กเหล่านัน้ เป็นผู้มีวินยั คอื การไมท่ํา
ในสิ่งที่ไม่ควรทําและเป็นผูม้ีความรับผิดชอบ คอื การทาํในสิ่งที่ควรทํา ซึ่งมีรากฐานมาจากการคิด  
และตัดสินใจอย่างมเีหตุผล การรู้จักยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง รวมทั้งการจัดการเวลาอย่างเหมาะสม
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

8. แนวทางการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์
8.1  กาํหนดเวลาที่เหมาะสมจํากัดเวลาในการเล่น และต้องไม่เกินเวลาที่ตั้งใจไว ้
8.2 เลือกเลน่เกมที่สร้างสรรค์ได้ฝึกประสาทสัมผัสหลายดา้น ฝึกสมอง ฝึกการแก้ไข

ปัญหาที่เป็นขั้นตอน เกมฝกึฝนความรู้และคุณธรรม  เกมที่ต้องเคลื่อนไหวเน้นการออกกําลัง เนื้อหา 
และรายละเอียดของเกมเหมาะสมกับวัยไมม่ีเนือ้หาที่รุนแรง 

8.3  ใหค้วามรู้สกึผ่อนคลาย สนกุสนาน ไม่เครยีดหรือหมกมุ่นกับการเอาชนะ 
8.4 เกมที่เล่นพรอ้มกัน 2 คนขึน้ไป จะช่วยให้มปีฏิสัมพันธ์กับผู้อืน่  ไม่แยกตัว 

และช่วยกันควบคุมเวลาได ้
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 เเม่เหย่ียวกับลูก 

        เเม่เหยี่ยวเป็นทุกข์ใจนกัที่เหน็ลูกนกเหยีย่วของตน นอนป่วยมาหลายวันเเล้วเมื่อลูกนก
มีอาการทรุดหนักลงทกุวัน เเม่เหยี่ยวก็ร่ําไห้ สะอึกสะอืน้ปานจะขาดใจ   ลูกนกจึงเอย่ขึ้นว่า 
"อย่ามัวร้องไห้เลย เเม่จา๋ เเม่ลองไปไหว้บนบาน เทพยดา ที่ศาลซิจ๊ะ ทา่นจะได้ช่วยชีวิตลูก ทา่นจะ
ได้ ช่วยให้ลกูหายเจ็บไข้" เเม่เหยี่ยวฟังเเล้วก็ยิง่ร้องไหห้นักขึ้นเเล้วว่า 
"เเม่กอ็ยากทําเช่นนั้นจ๊ะลกู เเต่เเม่ไปขโมยอาหาร ที่คนนํามาถวาย ท่านทุกๆ วนั เเล้วเทพยดาจะ
ช่วยเราทําไมล่ะ โธ่เอ๊ย! เเม่ไม่น่าทาํเช่นนั้นเลย ไมค่วรไป ขโมยของท่านเลย"  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   "เมือ่สํานกึความผิดได้ บางครั้งกส็ายเกินไป” 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นักโทษประหารกับมารดา 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเดก็คนหนึ่งขโมยหนังสือของเพือ่นกลับมาบ้าน แม่ของเขาเห็นเข้า
แทนที่จะห้ามปรามและสั่งให้นําไปคืน กลับกลา่วชมเชยว่าลูกของตนนัน้เก่ง  

เด็กคนนั้นจงึรู้สึกภูมิใจ และคอยลักเล็กขโมยนอ้ยเอาของ ของผู้อื่นมาให้แม่อยู่เรือ่ยๆ 
แม่ของเขาก็แสดงความพอใจทกุครั้ง 

ครั้นโตเป็นหนุม่เขาได้เข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่ง และพลั้งมือฆ่าผู้เป็นเจ้าของบ้านตาย 
เมื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับตัวได้จึงถูกตดัสินใหป้ระหารชีวิต ขณะที่กําลังถูกนาํตัวไปประหาร 

ผู้เป็นแม่ได้ร้องไหฟู้มฟายวิ่งตามลูกไปอยู่ขา้งๆ  พร้อมกับคร่ําครวญว่า  
“โธ่ลูกเอ๋ย ทําไมเจ้าถึงทําผิดคิดร้ายถึงเพยีงนี้” 
นักโทษผู้เป็นลูกชายจึงกลา่วกับแม่ว่า “แม่อย่าร้องไห้เลย ตอนที่ผมเป็นเดก็ เทีย่วลักขโมย 

ของผู้อื่นมาให้ ถ้าแมดุ่ด่าสัง่สอนแทนที่จะชมเชยให้ท้าย วันนี้ผมก็คงไม่ตอ้งถูกประหาร” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  รักวัวให้ผูก รักลูกให้ต ีอยากให้ลูกให้ด ีต้องอบรมสั่งสอน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
หน่วยที ่3   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 7    ปฏิบัตติามคําปฏญิาณ และกฎของลูกเสือ  เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือได้ 
1.2 ลูกเสอืวางแผนการนําคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
1.3 ลูกเสอืปฏิบัติตนตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ 
1.4 ลูกเสอืมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการของลูกเสือ 

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของคาํปฏิญาณ และกฎของลกูเสือ  
2.2 วางแผนนําคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสอื ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
2.3 การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง หรือ เกม 

  3.2 ใบความรู้ เรื่อง คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงกฎลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือทบทวนคําปฏิญาณ และกฎของลกูเสือ
(2) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้ และแบ่งงานให้หมู่ลูกเสอืวิเคราะห ์ความหมาย

การกระทําที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ความจงรักภักดีต่อชาติ
2) ความรักและศรัทธาในศาสนา
3) ความจงรักภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ์
4) การช่วยเหลือผู้อืน่ทุกเมื่อ

 (3) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืรายงาน ผู้กํากับลกูเสือนาํอภิปรายใหห้มู่อืน่ๆ เพิ่มเตมิ 
ผู้กํากับลูกเสอืช่วยเพิม่เติมจนครบ 

 (4) ผู้กํากับลูกเสือให้กองลูกเสอืร่วมกันจัดทาํตารางกิจกรรมวันสําคัญของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกําหนดเป็นแผนงานของกองลูกเสือ ว่าจะทํากจิกรรมอะไรบ้างในวันสําคัญแต่ละวัน 
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แทนที่จะห้ามปรามและสั่งให้นําไปคืน กลับกลา่วชมเชยว่าลูกของตนนัน้เก่ง  

เด็กคนนั้นจงึรู้สึกภูมิใจ และคอยลักเล็กขโมยนอ้ยเอาของ ของผู้อื่นมาให้แม่อยู่เรือ่ยๆ 
แม่ของเขาก็แสดงความพอใจทกุครั้ง 

ครั้นโตเป็นหนุม่เขาได้เข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่ง และพลั้งมือฆ่าผู้เป็นเจ้าของบ้านตาย 
เมื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับตัวได้จึงถูกตดัสินใหป้ระหารชีวิต ขณะที่กําลังถูกนาํตัวไปประหาร 

ผู้เป็นแม่ได้ร้องไหฟู้มฟายวิ่งตามลูกไปอยู่ขา้งๆ  พร้อมกับคร่ําครวญว่า  
“โธ่ลูกเอ๋ย ทําไมเจ้าถึงทําผิดคิดร้ายถึงเพยีงนี้” 
นักโทษผู้เป็นลูกชายจึงกลา่วกับแม่ว่า “แม่อย่าร้องไห้เลย ตอนที่ผมเป็นเดก็ เทีย่วลักขโมย 

ของผู้อื่นมาให้ ถ้าแมดุ่ด่าสัง่สอนแทนที่จะชมเชยให้ท้าย วันนี้ผมก็คงไม่ตอ้งถูกประหาร” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  รักวัวให้ผูก รักลูกให้ต ีอยากให้ลูกให้ด ีต้องอบรมสั่งสอน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
หน่วยที ่3   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7    ปฏิบัตติามคําปฏญิาณ และกฎของลูกเสือ  เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือได้ 
1.2 ลูกเสอืวางแผนการนําคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
1.3 ลูกเสอืปฏิบัติตนตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ 
1.4 ลูกเสอืมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการของลูกเสือ 

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของคาํปฏิญาณ และกฎของลกูเสือ  
2.2 วางแผนนําคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสอื ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
2.3 การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง หรือ เกม 

  3.2 ใบความรู้ เรื่อง คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงกฎลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือทบทวนคําปฏิญาณ และกฎของลกูเสือ
(2) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้ และแบ่งงานให้หมู่ลูกเสอืวิเคราะห ์ความหมาย

การกระทําที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ความจงรักภักดีต่อชาติ
2) ความรักและศรัทธาในศาสนา
3) ความจงรักภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ์
4) การช่วยเหลือผู้อืน่ทุกเมื่อ

 (3) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืรายงาน ผู้กํากับลกูเสือนาํอภิปรายใหห้มู่อืน่ๆ เพิ่มเตมิ 
ผู้กํากับลูกเสอืช่วยเพิม่เติมจนครบ 

 (4) ผู้กํากับลูกเสือให้กองลูกเสอืร่วมกันจัดทาํตารางกิจกรรมวันสําคัญของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกําหนดเป็นแผนงานของกองลูกเสือ ว่าจะทํากจิกรรมอะไรบ้างในวันสําคัญแต่ละวัน 
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4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง เพือ่นทรยศ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมส่งไม้ง่าม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืใหก้องลกูเสือกําหนดการปฏิบัติในวันสําคัญ ตามแผนงาน
ที่ได้กาํหนดไว้ในกิจกรรมครั้งที่ 1 และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

   (2) ผู้กํากับลูกเสอืใหก้องลกูเสือรวบรวมผลการปฏิบัติ แล้วนําออกเผยแพร่ 
ตามสื่อตา่งๆ ของโรงเรียน หรอืในโอกาสที่เหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่งกวางป่ากับพวงองุน่
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความหมายของคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
5.2 สังเกตการนาํกฎและคาํปฏิญาณของลูกเสอืไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
5.3 สังเกตการมสี่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความคิดเห็นภายในหมูข่องตน 
5.4 แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 
 กฎลูกเสือ 

กฎข้อหนึ่ง  พึงจําให้ดี ลูกเสือต้องมี เกียรติเชื่อถอืได้ 
กฎข้อสอง  นั้นรองลงไป ต้องภักดี ในผู้มพีระคุณ 
กฎข้อสาม  นั้นบําเพ็ญบุญ ช่วยเหลือเกือ้กูล ผูอ้ื่นเรื่อยไปนะเธอ อย่าลืมๆ  (ซ้ํา) 
กฎข้อสี ่ ที่นี้น่าคิดนี้จะเป็นมิตรกับคนทั่วไป 
กฎข้อห้า  ท่านว่าเอาไว้ มารยาทนั้นไซร้ดัดให้งามๆ 
กฎข้อหก  นรกไม่ตามเพราะน้ําใจงามกรุณาสัตว์มัน นะเธอ อย่าลมืๆ  (ซ้ํา) 
กฎข้อเจ็ด  จงเชื่อฟัง ในคาํสั่งโดยดุษฎี 
กฎข้อแปด  ยิ้มๆไว้ซี ลูกเสอืไม่หนีตอ่ความลําบาก 
กฎข้อทีเ่ก้า  ออมไว้ยามยาก  จะไม่ลําบาก  เงินทองมากม ี
กฎข้อสิบ  ประพฤติความดีทัง้  กาย วจ ีมโน พร้อมกัน นะเธอ อย่าลืมๆ  (ซ้ํา) 

เกม 
  ส่งไม้ง่าม 

วิธีเล่น 
1) ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอน โดยมจีํานวนคนในแต่ละหมู่เทา่กัน แต่ละแถวให้อยู่หา่งกนั

ประมาณ 2 เมตร  แจกไมง้่ามให้คนอยูห่ัวแถว โดยวางไว้ที่ดา้นหน้า 
2) ลูกเสือทุกคนนั่งลง  เมื่อได้ยนิสัญญาณ ใหค้นแรกส่งไม้ง่ามข้ามศีรษะของตนเอง

ให้คนทีอ่ยูด่้านหลงัรับและส่งต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดท้าย 
3) คนสุดทา้ยเมือ่ได้รับไม้งา่มแล้วให้ถือไม้งา่มตั้งขึ้น หมู่ใดเสร็จกอ่นจะเป็นผู้ชนะ
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4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง เพือ่นทรยศ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมส่งไม้ง่าม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืใหก้องลกูเสือกําหนดการปฏิบัติในวันสําคัญ ตามแผนงาน
ที่ได้กาํหนดไว้ในกิจกรรมครั้งที่ 1 และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

   (2) ผู้กํากับลูกเสอืใหก้องลกูเสือรวบรวมผลการปฏิบัติ แล้วนําออกเผยแพร่ 
ตามสื่อตา่งๆ ของโรงเรียน หรอืในโอกาสที่เหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่งกวางป่ากับพวงองุน่
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความหมายของคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
5.2 สังเกตการนาํกฎและคาํปฏิญาณของลูกเสอืไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
5.3 สังเกตการมสี่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความคิดเห็นภายในหมูข่องตน 
5.4 แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสอื 
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เกม 
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ใบความรู้  
คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่ 

คําปฏิญาณ  คือ  การให้คาํมั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พดูด้วยความเตม็ใจ  ก่อนที่ลูกเสือ
จะกล่าวคําปฏิญาณต้องขึ้นต้นว่า  "ข้าสัญญาว่า" แล้วจึงตามด้วยคาํปฏิญาณ 
กฎ คือ หลักเกณฑ์ที่ลูกเสอืต้องยดึเป็นหลกัปฏิบัติอยู่เสมอ   
คําปฏิญาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 3 ข้อ ดังนี้ 

ด้วยเกียรตขิองข้า ขา้ฯสัญญาว่า 
ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธา เชื่อมั่นใน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตน  เคารพเทิดทูนทั้ง 3 สถาบันด้วยความซื่อสัตย์) 
ข้อ 2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อืน่ทุกเมื่อ (ลูกเสือจะตอ้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ในทุกโอกาส  ทุกสถานการณ์  เท่าที่จะทําได ้ โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก) 
ข้อ 3  ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสอื (ลูกเสือตอ้งปฏิบัติตนตามกฎ 10  ข้อ ของลูกเสอื ซึง่เป็น

หลักยึดเหนี่ยวให้ลูกเสอืปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม) 
ลูกเสือควรปฏิบัติต่อชาติ ดังนี ้

1) ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว
2) ไม่ประพฤติตนผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และกฎหมายของบ้านเมอืง
3) เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต  มีความซือ่สัตย์
4) รักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตน  เป็นผู้เสียสละและกล้าหาญ

ลูกเสือควรปฏิบัติต่อศาสนา  ดังนี ้
1) ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์
2) ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
3) ไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น
4) ละเว้นการประพฤติชั่วกระทําแต่ความดี
5) เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอนัควร

ลูกเสือควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์  ดังนี ้
1) แสดงความเคารพตอ่พระมหากษัตริย์และพระบรมฉายาลกัษณ์
2) ไม่กระทําการใดๆ ที่จะส่งผลให้เสือ่มเสยีพระเกียรติคุณ  และต้องช่วยป้องกัน ไม่ให้คนอื่น

กระทําด้วยเช่นกัน 
กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ม ี 10 ข้อ ดังนี ้

ข้อ 1  ลูกเสือมีเกยีรติเชื่อถือได ้(ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  ปฏิบัติตามคํามัน่สัญญา  กระทําตนให้
เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได)้ 

ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรกัภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์และซื่อตรงต่อผูม้ีพระคุณ   
(ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์  กตัญํูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน) 
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ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น (พร้อมอยู่เสมอทีจ่ะบําเพญ็
ประโยชน์  และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อืน่ได)้ 

ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก (มีใจโอบอ้อมอาร ีมีความ
เอื้อเฟือ้เผื่อแผ่แก่ทุกคน  โดยไม่เลือกเชื้อชาต ิ ศาสนา  และปฏิบัติต่อเขาเหมอืนญาตพิี่น้อง) 

ข้อ  5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย (เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม มีความ
สัมมาคาราวะต่อบุคคลทั่วไป) 

ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ (มีใจเมตตากรุณา สงสารสัตว ์ ไม่รังแกหรือทรมาน
สัตว ์ หรือเมื่อพบสัตว์บาดเจ็บต้องให้การช่วยเหลือ ) 

ข้อ 7  ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบดิา  มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ (ปฏิบัติตาม
คําสั่งสอน  คําชี้แนะของบิดามารดา  ครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และเคารพ) 

ข้อ 8   ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก (มีความร่าเริง ยิ้มแยม้แจ่มใสอยู่เสมอ
ถึงแม้จะตกอยู่ในความยากลําบาก  ก็จะไม่แสดงอาการย่อทอ้ให้เห็น 

ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยสัถ ์(รู้จักประหยดัทรัพย์ทั้งของตนเองและผู้อื่นไม่สุรุ่ยสุรา่ย) 
ข้อ 10  ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (รู้จักสํารวม  และระวังกาย  วาจา  ใจ ไม่ใหม้ี

ความอจิฉาริษยา  มีความบริสุทธิ์ใจตอ่ทุกคน) 
คติพจน์ ของลูกเสือ 

คติพจน ์ เป็น คําพูดหรือขอ้ความที่เป็นคตสิอนใจให้ยดึถือปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และส่วนรวม 

คําคติพจน์ลูกเสือ (ทุกประเภท) 
"เสียชีพอย่าเสียสัตย์" มีความหมายว่า ให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย ์จะไม่ยอมละความสัตย์

ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม 
คติพจน์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่   
มองไกล (Look wide) หมายถึง การมองใหก้ว้างและไกล ฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิง่

ต่างๆ ว่าผลจากการกระทําภารกิจของตน อาจส่งผลกระทบถึงภารกิจอื่น บุคคลอื่น จะประสบผลดี 
ผลเสียต่อองค์กรส่วนรวมหรือไม่อย่างไร วิเคราะห์และสามารถกําหนดทิศทางเป้าหมาย วางแผนได้
อย่างถูกตอ้ง ชัดเจน  
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ใบความรู้  
คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่ 

คําปฏิญาณ  คือ  การให้คาํมั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พดูด้วยความเตม็ใจ  ก่อนที่ลูกเสือ
จะกล่าวคําปฏิญาณต้องขึ้นต้นว่า  "ข้าสัญญาว่า" แล้วจึงตามด้วยคาํปฏิญาณ 
กฎ คือ หลักเกณฑ์ที่ลูกเสอืต้องยดึเป็นหลกัปฏิบัติอยู่เสมอ   
คําปฏิญาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 3 ข้อ ดังนี้ 

ด้วยเกียรตขิองข้า ขา้ฯสัญญาว่า 
ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธา เชื่อมั่นใน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตน  เคารพเทิดทูนทั้ง 3 สถาบันด้วยความซื่อสัตย์) 
ข้อ 2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อืน่ทุกเมื่อ (ลูกเสือจะตอ้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ในทุกโอกาส  ทุกสถานการณ์  เท่าที่จะทําได ้ โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก) 
ข้อ 3  ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสอื (ลูกเสือตอ้งปฏิบัติตนตามกฎ 10  ข้อ ของลูกเสอื ซึง่เป็น

หลักยึดเหนี่ยวให้ลูกเสอืปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม) 
ลูกเสือควรปฏิบัติต่อชาติ ดังนี ้

1) ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว
2) ไม่ประพฤติตนผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และกฎหมายของบ้านเมอืง
3) เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต  มีความซือ่สัตย์
4) รักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตน  เป็นผู้เสียสละและกล้าหาญ

ลูกเสือควรปฏิบัติต่อศาสนา  ดังนี ้
1) ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์
2) ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
3) ไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น
4) ละเว้นการประพฤติชั่วกระทําแต่ความดี
5) เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอนัควร

ลูกเสือควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์  ดังนี ้
1) แสดงความเคารพตอ่พระมหากษัตริย์และพระบรมฉายาลกัษณ์
2) ไม่กระทําการใดๆ ที่จะส่งผลให้เสือ่มเสยีพระเกียรติคุณ  และต้องช่วยป้องกัน ไม่ให้คนอื่น

กระทําด้วยเช่นกัน 
กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ม ี 10 ข้อ ดังนี ้

ข้อ 1  ลูกเสือมีเกยีรติเชื่อถือได ้(ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  ปฏิบัติตามคํามัน่สัญญา  กระทําตนให้
เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได)้ 

ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรกัภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์และซื่อตรงต่อผูม้ีพระคุณ   
(ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์  กตัญํูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน) 
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ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น (พร้อมอยู่เสมอทีจ่ะบําเพญ็
ประโยชน์  และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อืน่ได)้ 

ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก (มีใจโอบอ้อมอาร ีมีความ
เอื้อเฟือ้เผื่อแผ่แก่ทุกคน  โดยไม่เลือกเชื้อชาต ิ ศาสนา  และปฏิบัติต่อเขาเหมอืนญาตพิี่น้อง) 

ข้อ  5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย (เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม มีความ
สัมมาคาราวะต่อบุคคลทั่วไป) 

ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ (มีใจเมตตากรุณา สงสารสัตว ์ ไม่รังแกหรือทรมาน
สัตว ์ หรือเมื่อพบสัตว์บาดเจ็บต้องให้การช่วยเหลือ ) 

ข้อ 7  ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบดิา  มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ (ปฏิบัติตาม
คําสั่งสอน  คําชี้แนะของบิดามารดา  ครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และเคารพ) 

ข้อ 8   ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก (มีความร่าเริง ยิ้มแยม้แจ่มใสอยู่เสมอ
ถึงแม้จะตกอยู่ในความยากลําบาก  ก็จะไม่แสดงอาการย่อทอ้ให้เห็น 

ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยสัถ ์(รู้จักประหยดัทรัพย์ทั้งของตนเองและผู้อื่นไม่สุรุ่ยสุรา่ย) 
ข้อ 10  ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (รู้จักสํารวม  และระวังกาย  วาจา  ใจ ไม่ใหม้ี

ความอจิฉาริษยา  มีความบริสุทธิ์ใจตอ่ทุกคน) 
คติพจน์ ของลูกเสือ 

คติพจน ์ เป็น คําพูดหรือขอ้ความที่เป็นคตสิอนใจให้ยดึถือปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และส่วนรวม 

คําคติพจน์ลูกเสือ (ทุกประเภท) 
"เสียชีพอย่าเสียสัตย์" มีความหมายว่า ให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย ์จะไม่ยอมละความสัตย์

ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม 
คติพจน์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่   
มองไกล (Look wide) หมายถึง การมองใหก้ว้างและไกล ฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิง่

ต่างๆ ว่าผลจากการกระทําภารกิจของตน อาจส่งผลกระทบถึงภารกิจอื่น บุคคลอื่น จะประสบผลดี 
ผลเสียต่อองค์กรส่วนรวมหรือไม่อย่างไร วิเคราะห์และสามารถกําหนดทิศทางเป้าหมาย วางแผนได้
อย่างถูกตอ้ง ชัดเจน  
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
  เพื่อนทรยศ 

สุนัขจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนกัน  มันสัญญากันว่าจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อยามมีภัย  
วันหนึ่งขณะที่สัตว์ทั้งสองตัวออกไปล่าเหยื่อด้วยกัน  สุนัขจิ้งจอกเหลือบไปเห็นสิงโตตัวหนึ่งกําลังเดินตรงมา  
มันรีบบอกลาว่า  “ลาเพื่อนรัก ท่านรออยู่ที่นี่ก่อนนะ ข้าจะอาสาเดินไปเจรจาผูกมิตรกับสิงโตตัวนั้นเสียก่อน 
พวกเราจะได้ปลอดภัย” ว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เดินตรงเข้าไปหาสิงโต มันบอกกับสิงโตว่าถ้าสิงโตปล่อยมันไป  
มันจะล่อลวงลามาให้กินอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องวิ่งไล่จับให้เหนื่อย   

ในที่สุดลาก็ตกเป็นเหยื่อของสิงโต  พอกินเสร็จ  สิงโตก็หันมาตะปบสุนัขจิ้ งจอกกิน  
เป็นอาหารอีกตัวหนึ่ง ก่อนตายสุนัขจิ้งจอกก็พูดเป็นเชิงตัดพ้ อว่า “ท่านไม่น่าทรยศกับข้าเลย ” 
สิงโตหัวเราะก่อนจะตอบว่า 

“ทีเจ้ายังทรยศกับลาที่เป็นเพื่อนของเจ้าได้ ทําไมข้าจะทรยศต่อเจ้าไม่ได้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  บุคคลที่ไร้สัจจะ อย่าพึงหวังสัจจะจากผู้อื่น 

กวางป่ากับพวงองุ่น 
กวางป่าวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่า ของนายพราน " ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยเถิด 

นะองุ่น "  กวางป่ากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาต เมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นเเต่ไม่พบกวางป่า 
ก็จึงวิ่งไปอกีทางหนึ่ง กวางป่าเหน็ว่าปลอดภัยเเล้วจึงกัดพวงองุ่นอย่าง เอร็ดอร่อย 
" เจ้ากินขา้ทําไมเพือ่นเอ๋ย " ตัวองุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางป่าจงึว่า " ถ้าข้าไมก่ินเจา้ กม็ีคนอืน่มากนิเจ้า 

อยู่ดีนัน่เเหละ " ขณะที่กัดกนิพวงองุน่เอง พรานอีกคนหนึ่งผ่านมาเหน็ว่ามีบางสิง่เคลือ่นไหว อยู่ใต้เพิง 
องุ่นจึงเล็งธนูยิงใส่กวางป่าทนัที  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า      "คนไม่รู้บุญคุณคนมักประสพความหายนะ” 

60 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 3   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8   ความซื่อสัตย์สุจริต     เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริตได ้
1.2 ลูกเสือแสดงออกถึงความเปน็ผู้มีความซื่อสตัย์สุจริตได ้ 
1.3 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.4 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง ลูกเสือจึงต้องหมั่นอบรมและฝึกฝน ให้เกิดมี

ขึ้นในตนเอง  ตามคําขวัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานให้
ลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง        
3.2 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงความซื่อสัตย์
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
    ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่ เขียนบทละครสั้น ที่แสดงออกถึง 

ความซื่อสัตย์สุจริต หมู่ละ 1 เรื่อง ทําการซ้อมเพื่อแสดงในกองลูกเสือคาบต่อไป โดยให้เวลาเตรียม 
ประมาณ 30 นาที และเวลาในการแสดงหมู่ละไม่เกิน 5 นาที (ตัวอย่างเช่น เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ 
แล้วคืนเจ้าของ การรักษาค าพูด/ค ามั่นสัญญา ไม่โกหกหลอกลวง การไม่เอาเปรียบคดโกงผู้อื่น 
การตรงต่อเวลา การรักษาระเบียบวินัย ไม่ลอกข้อสอบ ไม่รับเงินสินบน และประกอบอาชีพสุจริต 
เป็นต้น) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง เต่ากนันกอินทรี
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมปิดตาตีหม้อ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
  เพื่อนทรยศ 

สุนัขจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนกัน  มันสัญญากันว่าจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อยามมีภัย  
วันหนึ่งขณะที่สัตว์ทั้งสองตัวออกไปล่าเหยื่อด้วยกัน  สุนัขจิ้งจอกเหลือบไปเห็นสิงโตตัวหนึ่งกําลังเดินตรงมา  
มันรีบบอกลาว่า  “ลาเพื่อนรัก ท่านรออยู่ที่นี่ก่อนนะ ข้าจะอาสาเดินไปเจรจาผูกมิตรกับสิงโตตัวนั้นเสียก่อน 
พวกเราจะได้ปลอดภัย” ว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เดินตรงเข้าไปหาสิงโต มันบอกกับสิงโตว่าถ้าสิงโตปล่อยมันไป  
มันจะล่อลวงลามาให้กินอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องวิ่งไล่จับให้เหนื่อย   

ในที่สุดลาก็ตกเป็นเหยื่อของสิงโต  พอกินเสร็จ  สิงโตก็หันมาตะปบสุนัขจิ้ งจอกกิน  
เป็นอาหารอีกตัวหนึ่ง ก่อนตายสุนัขจิ้งจอกก็พูดเป็นเชิงตัดพ้ อว่า “ท่านไม่น่าทรยศกับข้าเลย ” 
สิงโตหัวเราะก่อนจะตอบว่า 

“ทีเจ้ายังทรยศกับลาที่เป็นเพื่อนของเจ้าได้ ทําไมข้าจะทรยศต่อเจ้าไม่ได้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  บุคคลที่ไร้สัจจะ อย่าพึงหวังสัจจะจากผู้อื่น 

กวางป่ากับพวงองุ่น 
กวางป่าวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่า ของนายพราน " ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยเถิด 

นะองุ่น "  กวางป่ากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาต เมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นเเต่ไม่พบกวางป่า 
ก็จึงวิ่งไปอกีทางหนึ่ง กวางป่าเหน็ว่าปลอดภัยเเล้วจึงกัดพวงองุ่นอย่าง เอร็ดอร่อย 
" เจ้ากินขา้ทําไมเพือ่นเอ๋ย " ตัวองุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางป่าจงึว่า " ถ้าข้าไมก่ินเจา้ กม็ีคนอืน่มากนิเจ้า 

อยู่ดีนัน่เเหละ " ขณะที่กัดกนิพวงองุน่เอง พรานอีกคนหนึ่งผ่านมาเหน็ว่ามีบางสิง่เคลือ่นไหว อยู่ใต้เพิง 
องุ่นจึงเล็งธนูยิงใส่กวางป่าทนัที  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า      "คนไม่รู้บุญคุณคนมักประสพความหายนะ” 

60 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 3   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8   ความซื่อสัตย์สุจริต     เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริตได ้
1.2 ลูกเสือแสดงออกถึงความเปน็ผู้มีความซื่อสตัย์สุจริตได ้ 
1.3 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.4 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง ลูกเสือจึงต้องหมั่นอบรมและฝึกฝน ให้เกิดมี

ขึ้นในตนเอง  ตามคําขวัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานให้
ลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง        
3.2 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงความซื่อสัตย์
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
    ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่ เขียนบทละครสั้น ที่แสดงออกถึง 

ความซื่อสัตย์สุจริต หมู่ละ 1 เรื่อง ทําการซ้อมเพื่อแสดงในกองลูกเสือคาบต่อไป โดยให้เวลาเตรียม 
ประมาณ 30 นาที และเวลาในการแสดงหมู่ละไม่เกิน 5 นาที (ตัวอย่างเช่น เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ 
แล้วคืนเจ้าของ การรักษาค าพูด/ค ามั่นสัญญา ไม่โกหกหลอกลวง การไม่เอาเปรียบคดโกงผู้อื่น 
การตรงต่อเวลา การรักษาระเบียบวินัย ไม่ลอกข้อสอบ ไม่รับเงินสินบน และประกอบอาชีพสุจริต 
เป็นต้น) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง เต่ากนันกอินทรี
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมปิดตาตีหม้อ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 61 

  (1) หมู่ลูกเสอืใช้เวลาแสดงหมู่ละไม่เกนิ 5 นาที 
  (2) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ และสรุปว่า 

       -  จากละครสั้นทั้ง 4 เรื่อง ลูกเสือคิดว่าคําว่า “ซื่อสัตย์สุจริต “ มีความหมายอย่างไร 
(การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น  
และหน้าที่การงาน) 

       - เหตุใดพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 6 จึงให้ความสําคัญกับ 
ความซือ่สัตยม์ากโดยถึงกับพระราชทานคําขวญัลูกเสือไทยว่า “เสียชีพอย่าเสยีสัตย”์ (ความซือ่สัตย์
สุจริตเป็นรากฐานของความดีทุกอย่าง เราจะท าดีไมไ่ด้เลยถ้าปราศจากความซื่อสัตย์สุจริต)  

 - ถ้าสมาชิกในหมู่ลูกเสือเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ โกหกหลอกลวงไม่รักษาสัญญา  
ไม่รักษากฎระเบียบ หมู่ลูกเสือนี้จะเป็นอย่างไร (จะขาดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ ท างานหมู่ไม่ส าเร็จ 
ไมเ่ป็นที่ยอมรับของลูกเสือหมู่อื่นและครูอาจารย์) 

 -  ลูกเสือได้ขอ้คดิอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร (ควร
เปิดกว้างให้ลกูเสือออกความเห็น) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง นก สัตว์ป่า กับค้างคาว
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงความสําคัญของความซือ่สัตย์สจุริต 
5.2 สังเกตการแสดงออกถึงความเป็นผู้มคีวามซื่อสัตย์สจุริต  
5.3 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลกูเสอื 
5.4 แบบประเมินเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ตระหนักถึงความสําคัญ 

ของความซือ่สัตย์สจุริต 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที ่8 
 เพลง 

 ความซื่อสัตย์ 

ความซือ่สัตย์เป็นสมบัติของคนดี  หากว่าใครไมม่ีชาตินี้เอาดไีมไ่ด้
มีความรูท้่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

ใครไมซ่ื่อเป็นเสยีชื่อเหม็นร่ําไป จะยากจนเท่าใดมั่นไว้ความดีนี้เอย 
จงอย่าเสียชื่อเสียงเพราะเพียงความโลภนี้เลย     แม้ตายแล้วเอยจะเสวยผลบาปโลกันต ์

ความซือ่สัตย์เราตอ้งหดัใหม้ันมี อยากจะเป็นผู้ดีสิ่งนี้ต้องมียึดมั่น 
ชื่อจะหอมจะหวลทวนลมไปชั่วนิรันดร์ ถึงกายสูญพลันชื่อเสยีงนัน้มิดับตามไป 

เกม 
เกมปิดตาตีหม้อ 

เตรียมอุปกรณ์ : 
1  หมอ้ดิน หรือ ป๊ีบ 
2  ไมข้นาดจับถนัดมือ ความยาวประมาณ 1.5 เมตร 
3  ผ้าสําหรับปิดตา ต้องหนานดินึง จะไดม้องไม่เห็นจาํนวนของอุปกรณ์ ตามจํานวนทีมที่จะเล่น 

วิธีการเล่น 
ให้เด็ก ๆ แบ่งเป็นทมี แล้วเลือกคนที่จะปิดตา 1 คน โดยคนที่ถูกปิดตาจะเป็นคนตหีม้อ 

ส่วนคนที่เหลือ ให้บอกทิศทาง จนกว่าเพือ่นจะตีถูกหม้อ 
โดยมีขอ้แม้ว่า .. ห้ามพูดภาษาไทย ถ้าทีมใดพดูภาษาไทยให้ปรับแพ้ทันที ทีมที่ตีหมอ้ไดก้่อน  
เป็นฝ่ายชนะ แล้วก็ให้เด็ก ๆ ผลัดเปลี่ยนกัน จากคนตกี็เป็นคนบอกทิศทาง คนบอกทิศทางเปลี่ยนไป
เป็นคนต ี
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  (1) หมู่ลูกเสอืใช้เวลาแสดงหมู่ละไม่เกนิ 5 นาที 
  (2) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ และสรุปว่า 

       -  จากละครสั้นทั้ง 4 เรื่อง ลูกเสือคิดว่าคําว่า “ซื่อสัตย์สุจริต “ มีความหมายอย่างไร 
(การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น  
และหน้าที่การงาน) 

       - เหตุใดพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 6 จึงให้ความสําคัญกับ 
ความซือ่สัตยม์ากโดยถึงกับพระราชทานคําขวญัลูกเสือไทยว่า “เสียชีพอย่าเสยีสัตย”์ (ความซือ่สัตย์
สุจริตเป็นรากฐานของความดีทุกอย่าง เราจะท าดีไมไ่ด้เลยถ้าปราศจากความซื่อสัตย์สุจริต)  

 - ถ้าสมาชิกในหมู่ลูกเสือเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ โกหกหลอกลวงไม่รักษาสัญญา  
ไม่รักษากฎระเบียบ หมู่ลูกเสือนี้จะเป็นอย่างไร (จะขาดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ ท างานหมู่ไม่ส าเร็จ 
ไมเ่ป็นที่ยอมรับของลูกเสือหมู่อื่นและครูอาจารย์) 

 -  ลูกเสือได้ขอ้คดิอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร (ควร
เปิดกว้างให้ลกูเสือออกความเห็น) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง นก สัตว์ป่า กับค้างคาว
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงความสําคัญของความซือ่สัตย์สจุริต 
5.2 สังเกตการแสดงออกถึงความเป็นผู้มคีวามซื่อสัตย์สจุริต  
5.3 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลกูเสอื 
5.4 แบบประเมินเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ตระหนักถึงความสําคัญ 

ของความซือ่สัตย์สจุริต 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที ่8 
 เพลง 

 ความซื่อสัตย์ 

ความซือ่สัตย์เป็นสมบัติของคนดี  หากว่าใครไมม่ีชาตินี้เอาดไีมไ่ด้
มีความรูท้่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

ใครไมซ่ื่อเป็นเสยีชื่อเหม็นร่ําไป จะยากจนเท่าใดมั่นไว้ความดีนี้เอย 
จงอย่าเสียชื่อเสียงเพราะเพียงความโลภนี้เลย     แม้ตายแล้วเอยจะเสวยผลบาปโลกันต ์

ความซือ่สัตย์เราตอ้งหดัใหม้ันมี อยากจะเป็นผู้ดีสิ่งนี้ต้องมียึดมั่น 
ชื่อจะหอมจะหวลทวนลมไปชั่วนิรันดร์ ถึงกายสูญพลันชื่อเสยีงนัน้มิดับตามไป 

เกม 
เกมปิดตาตีหม้อ 

เตรียมอุปกรณ์ : 
1  หมอ้ดิน หรือ ป๊ีบ 
2  ไมข้นาดจับถนัดมือ ความยาวประมาณ 1.5 เมตร 
3  ผ้าสําหรับปิดตา ต้องหนานดินึง จะไดม้องไม่เห็นจาํนวนของอุปกรณ์ ตามจํานวนทีมที่จะเล่น 

วิธีการเล่น 
ให้เด็ก ๆ แบ่งเป็นทมี แล้วเลือกคนที่จะปิดตา 1 คน โดยคนที่ถูกปิดตาจะเป็นคนตหีม้อ 

ส่วนคนที่เหลือ ให้บอกทิศทาง จนกว่าเพือ่นจะตีถูกหม้อ 
โดยมีขอ้แม้ว่า .. ห้ามพูดภาษาไทย ถ้าทีมใดพดูภาษาไทยให้ปรับแพ้ทันที ทีมที่ตีหมอ้ไดก้่อน  
เป็นฝ่ายชนะ แล้วก็ให้เด็ก ๆ ผลัดเปลี่ยนกัน จากคนตกี็เป็นคนบอกทิศทาง คนบอกทิศทางเปลี่ยนไป
เป็นคนต ี
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  เต่ากับนกอินทรี 

เต่าตัวหนึ่งรู้สึกเบื่อที่ได้แต่คลานอย่างเชื่องช้าอยู่บนพื้นดิน จึงได้ร้องบอกสัตว์ปีกทั้งหลายว่า  
ถ้ามีผู้ใดสามารถพามันขึน้ไปชมโลกเบื้องบนได ้ มันจะมอบทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ซ่อนเอาไว้ให้ทั้งหมด 

นกอินทรีเป็นผู้ที่มีอุ้งเล็บอันแข็งแรง จึงตกลงใจที่จะพาเต่าบินขึ้นไปบนท้องฟ้า  เมื่อมันได้ลอย
เล่นลมอยู่บนท้องฟ้าจนพอใจแล้ว  นกอินทรีก็พาเต่ากลับลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัย  พร้อมกับทวง
รางวัล แต่เจ้าเต่ากลับตอบด้วยเสียงอ้อมแอ้มว่า “ฉันไม่มีทรัพย์สมบัติใดจะมอบให้หรอกที่พูดออกไปก็
เพียงแต่ต้องการจะได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างเท่านั้น” ดังนั้น  นกอินทรีจึงตะปบเจ้าเต่าลอยขึ้นไปจนสงูจาก
พื้นดินอีกครั้ง แล้วปล่อยร่างเต่าตกลงมาที่พื้นสิ้นใจตายในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความทะเยอะทะยานและการเสียสัตย์  นํามาซึ่งผลร้ายในภายหลัง 

 นก สัตว์ป่า กับค้างคาว 

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ในสมัยที่ค้างคาวยังสามารถบินออกไป หากินในตอนกลางวันได้  
เกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างฝูงนกและสัตว์ป่าจนลุกลามกลายเป็นสงคราม   
โดยที่ฝูงค้างคาวไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายใดมันประกาศวางตัวเป็นกลาง  

ผลการต่อสู้ ปรากฏว่าฝ่ายสัตว์ป่ามีชัยเหนือฝ่ายนก  ค้างคาวเห็นเป็นโอกาสเหมาะ 
จึงสมัครใจเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายสัตว์ป่าผู้ชนะทันที   

ต่อมาไม่นาน ฝูงนกทั้งหลายต่างรวมตัวกันอย่างแข็งขัน  และเข้าจิกตีฝูงสัตว์ป่า 
จนแตกกระเจิง  และสามารถชิงชัยชนะกลับคืนมาได้  เมื่อฝูงค้างคาวเห็นฝ่ายสัตว์ป่าพ่ายแพ้ 
ก็ขอเปลี่ยนมาเข้าร่วมกับฝูงนกแทน  แต่ฝูงนกกลับขับไล่ค้างคาวออกไปด้วยความรังเกียจ 

ในที่สุด  ค้างคาวก็ถูกสัตว์ต่าง ๆ ขับไล่  จนต้องคอยหลบซ่อนตัวในยามกลางวัน  
และออกหากินในเวลากลางคืน  จวบจนทุกวันนี้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น จะถูกทอดทิ้งในที่สุด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 3   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9    ความเป็นสุภาพบุรุษและสภาพสตรี           เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสืออธิบายถึงคุณคา่ความเป็นสภุาพบรุุษ สุภาพสตรีได้อยา่งเหมาะสม 
1.2  ลูกเสือมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
ความเป็นสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี อยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์
และเพศของตน ซึง่ขึ้นกับว่าตนเองไดส้ร้างคุณค่าไว้มากนอ้ยแคไ่หน คุณคา่ที่สําคัญ 
ประกอบด้วย รู้จักเอาใจเขามาใสใ่จเรา ให้เกยีรติผู้อื่น รักษาเกียรติตนเอง เสียสละ  
และมีความรับผิดชอบ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือทั้งสิ้น 

3. ส่ือ วัสดุอุปกรณ์
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสาํหรับการเขียนบันทกึ 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เกมหาคู ่
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) หมู่ลูกเสอืนั่งล้อมวง ผู้กํากับลูกเสอืแจกกระดาษแผ่นเล็ก คนละ 2 แผ่น
2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือเขียน “คุณสมบัติที่สาํคัญของสุภาพบุรุษ”

และ “คุณสมบัติที่สําคัญของสุภาพสตรี” อย่างละ 1 ข้อ ลงกระดาษแต่ละแผ่น 
3) นายหมู่รวบรวม จัดลําดับคุณสมบัติที่สาํคัญ ของสภุาพบุรุษและสุภาพสตรี ฝ่ายละ 4 ข้อ
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายคุณสมบัติแต่ละขอ้ว่ามีความสําคัญอย่างไร
5) ผู้กํากับลูกเสอืให้สมาชิกออกเสียงเลอืกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด ฝ่ายละ 3 ข้อ
6) ผู้กํากับลูกเสอืให้สมาชิกออกเสียง เลอืกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดจากฝ่ายละ 3 ข้อ

ให้เหลือเพียงฝ่ายละ 2 ข้อ 
7) นายหมูน่ําผลการออกเสียงทั้ง 2 ครั้ง รายงานในกองลูกเสอื
8) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายในประเด็นต่อไปนี ้และสรุป

 (1) คําปฏิญาณและกฎลูกเสอืขอ้ใดบ้างทีส่ื่อความหมายถึงคุณลักษณะของความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตร ี(คําปฏิญาณ ทั้ง 3 ขอ้ และ กฎลูกเสือ ทั้ง 10 ข้อ ) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  เต่ากับนกอินทรี 

เต่าตัวหนึ่งรู้สึกเบื่อที่ได้แต่คลานอย่างเชื่องช้าอยู่บนพื้นดิน จึงได้ร้องบอกสัตว์ปีกทั้งหลายว่า  
ถ้ามีผู้ใดสามารถพามันขึน้ไปชมโลกเบื้องบนได ้ มันจะมอบทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ซ่อนเอาไว้ให้ทั้งหมด 

นกอินทรีเป็นผู้ที่มีอุ้งเล็บอันแข็งแรง จึงตกลงใจที่จะพาเต่าบินขึ้นไปบนท้องฟ้า  เมื่อมันได้ลอย
เล่นลมอยู่บนท้องฟ้าจนพอใจแล้ว  นกอินทรีก็พาเต่ากลับลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัย  พร้อมกับทวง
รางวัล แต่เจ้าเต่ากลับตอบด้วยเสียงอ้อมแอ้มว่า “ฉันไม่มีทรัพย์สมบัติใดจะมอบให้หรอกที่พูดออกไปก็
เพียงแต่ต้องการจะได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างเท่านั้น” ดังนั้น  นกอินทรีจึงตะปบเจ้าเต่าลอยขึ้นไปจนสงูจาก
พื้นดินอีกครั้ง แล้วปล่อยร่างเต่าตกลงมาที่พื้นสิ้นใจตายในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความทะเยอะทะยานและการเสียสัตย์  นํามาซึ่งผลร้ายในภายหลัง 

 นก สัตว์ป่า กับค้างคาว 

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ในสมัยที่ค้างคาวยังสามารถบินออกไป หากินในตอนกลางวันได้  
เกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างฝูงนกและสัตว์ป่าจนลุกลามกลายเป็นสงคราม   
โดยที่ฝูงค้างคาวไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายใดมันประกาศวางตัวเป็นกลาง  

ผลการต่อสู้ ปรากฏว่าฝ่ายสัตว์ป่ามีชัยเหนือฝ่ายนก  ค้างคาวเห็นเป็นโอกาสเหมาะ 
จึงสมัครใจเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายสัตว์ป่าผู้ชนะทันที   

ต่อมาไม่นาน ฝูงนกทั้งหลายต่างรวมตัวกันอย่างแข็งขัน  และเข้าจิกตีฝูงสัตว์ป่า 
จนแตกกระเจิง  และสามารถชิงชัยชนะกลับคืนมาได้  เมื่อฝูงค้างคาวเห็นฝ่ายสัตว์ป่าพ่ายแพ้ 
ก็ขอเปลี่ยนมาเข้าร่วมกับฝูงนกแทน  แต่ฝูงนกกลับขับไล่ค้างคาวออกไปด้วยความรังเกียจ 

ในที่สุด  ค้างคาวก็ถูกสัตว์ต่าง ๆ ขับไล่  จนต้องคอยหลบซ่อนตัวในยามกลางวัน  
และออกหากินในเวลากลางคืน  จวบจนทุกวันนี้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น จะถูกทอดทิ้งในที่สุด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 3   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9    ความเป็นสุภาพบุรุษและสภาพสตรี           เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสืออธิบายถึงคุณคา่ความเป็นสภุาพบรุุษ สุภาพสตรีได้อยา่งเหมาะสม 
1.2  ลูกเสือมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได ้
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
ความเป็นสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี อยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์
และเพศของตน ซึง่ขึ้นกับว่าตนเองไดส้ร้างคุณค่าไว้มากนอ้ยแคไ่หน คุณคา่ที่สําคัญ 
ประกอบด้วย รู้จักเอาใจเขามาใสใ่จเรา ให้เกยีรติผู้อื่น รักษาเกียรติตนเอง เสียสละ  
และมีความรับผิดชอบ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือทั้งสิ้น 

3. ส่ือ วัสดุอุปกรณ์
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสาํหรับการเขียนบันทกึ 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เกมหาคู ่
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) หมู่ลูกเสอืนั่งล้อมวง ผู้กํากับลูกเสอืแจกกระดาษแผ่นเล็ก คนละ 2 แผ่น
2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือเขียน “คุณสมบัติที่สาํคัญของสุภาพบุรุษ”

และ “คุณสมบัติที่สําคัญของสุภาพสตรี” อย่างละ 1 ข้อ ลงกระดาษแต่ละแผ่น 
3) นายหมู่รวบรวม จัดลําดับคุณสมบัติที่สาํคัญ ของสภุาพบุรุษและสุภาพสตรี ฝ่ายละ 4 ข้อ
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายคุณสมบัติแต่ละขอ้ว่ามีความสําคัญอย่างไร
5) ผู้กํากับลูกเสอืให้สมาชิกออกเสียงเลอืกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด ฝ่ายละ 3 ข้อ
6) ผู้กํากับลูกเสอืให้สมาชิกออกเสียง เลอืกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดจากฝ่ายละ 3 ข้อ

ให้เหลือเพียงฝ่ายละ 2 ข้อ 
7) นายหมูน่ําผลการออกเสียงทั้ง 2 ครั้ง รายงานในกองลูกเสอื
8) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายในประเด็นต่อไปนี ้และสรุป

 (1) คําปฏิญาณและกฎลูกเสอืขอ้ใดบ้างทีส่ื่อความหมายถึงคุณลักษณะของความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตร ี(คําปฏิญาณ ทั้ง 3 ขอ้ และ กฎลูกเสือ ทั้ง 10 ข้อ ) 
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  (2) ลูกเสือไดข้้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม (ในคณุสมบัติที่ดีทั้งหมดเมื่อดูจากเหตุผลแล้ว 
พบว่ามีบางคุณสมบัติที่จ าเป็นมาก และเป็นแกน่ของคุณสมบัติทั้งปวง) 

9) ผู้กํากับลูกเสอืเพิ่มเติมนยิามของคําว่าสภุาพบุรุษและสุภาพสตรีดังนี้
 “แก่นแท้ของความเป็นสภุาพบุรุษ และสุภาพสตรีอยู่ที่ความภมูิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์

และเพศของตน ซึง่ขึ้นกับว่าตนเองไดส้ร้างคุณค่าไว้มากนอ้ยแคไ่หน คุณคา่ที่สําคัญนั้นประกอบด้วย 
การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้เกยีรติผู้อื่น รู้จักรักษาเกียรติตนเอง เป็นผู้เสียสละและต้องมีความ
รับผิดชอบ” 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง พิกุลทอง 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายคุณค่าและแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษสภุาพสตร ี
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเหน็ในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 แบบประเมินจากเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ไดจ้ากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสาํคัญของการสร้างคุณค่าใน

ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

66 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที ่9 

เกม 
เกมหาคู่ 

วิธีเล่น 

1. ให้ลูกเสือเปน็วงกลม 2 วง ซ้อนกัน โดยยืนหันหนา้เข้าหากนั  แล้วจําไว้ว่าคู่ของตนคือใคร

2. ให้วงกลมทั้งสองทาํขวาหัน  แล้วเดินสวนกนัในวงกลมตามเพลง (เปิดเกมวิทยุหรอืให้ลูกเสือ
ร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผู้กาํกับกาํหนด) 

3. เมื่อผู้กํากับเป่านกหวีด  ให้ลูกเสอืเขา้หาคู่ของตนเอง  เมื่อเจอแล้วใหจ้ับมือนั่งลง  คู่ที่หาคู่
ช้าที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน  เสร็จแล้วเริ่มใหม ่

4. คู่ที่เหลือเป็นคู่สดุท้ายจะเป็นผู้ชนะ
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
เรื่อง พิกุลทอง 

        หญิงหม้ายคนหนึ่งมีลกูสาว 2 คน คนโตชื่อมะลิ คนรองชื่อพิกุล หญิงหมา้ยนัน้รักมะลมิาก 
เพราะมีรูปร่างหน้าตาและนิสยัเหมือนตน ส่วนพิกุลเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวย กิรยิามารยาท
เรียบร้อย พดูจาไพเราะและน้าํใจงาม พกิุลต้องทํางานหนักเนื่องจากความลําเอียงของมารดา  
แต่ด้วยความมีน้ําใจต่อคนอื่น ทําให้พิกุลได้รับพรจากรกุขเทวดาใหม้ีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปาก
ทุกครั้งทีพู่ด หญิงหม้ายมีความละโมบ จึงบีบคัน้ให้พกิุลทองพูดเพือ่เอาทองคํา และให้มะลิไปขอพร 
รุกขเทวดาบา้ง แต่มะลิเป็นผู้ที่หยาบคายจึงไดร้ับผลตรงกันข้ามกับพิกุล พิกุลถูกมารดาทํารา้ย 
จนต้องหนีออกจากบ้าน และได้พบกับเจ้าชายรปูงาม ครองคูอ่ยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า    ความมีน้าํใจและความสภุาพเป็นเครื่องผูกมิตรต่อผู้อืน่ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 3   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10    ขยะนี้มีมูลค่า                         เวลา   3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหาเรือ่งขยะได ้  
1.2 ลูกเสอืมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรยีน และบริเวณโดยรอบได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญมาก การที่ลูกเสอืเหน็ความสําคัญและมีความรู ้
ความเขา้ใจในการจดัการขยะ จะช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมลงได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ ตารางเทียบมูลค่าขยะ, เรื่อง เมือ่ “ไส้เดอืน”สร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมอืงรังสิต 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมแยกขยะ
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

 (1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาเรื่องปัญหาขยะ และขออาสาสมัครอา่นใบความรู้เรื่อง 
“เมื่อไส้เดือนสร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมอืงรังสิต”  

(2) สุ่มถามความคิดเห็นของลกูเสือ 2 – 3 คน ต่อเรื่องทีไ่ด้ฟัง 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือเสนอกิจกรรมการเก็บขยะรีไซเคิล โดยแจก ตารางเทียบมูลค่าขยะ 

ให้หมู่ลกูเสือร่วมกันวางแผนเพื่อแข่งขันกันเก็บขยะใหไ้ด้มูลค่าสูงสุด ในเวลา 20 นาที  
(4) เมื่อครบเวลา หมู่ลูกเสอืแยกประเภทขยะ ชั่งและประเมินมูลค่าขยะทีไ่ด้ 

รายงานในกองลูกเสอื 
 (5) ผู้กํากับลูกเสือประกาศหมู่ลูกเสือที่เก็บขยะได้มูลค่าสูงสุด  และสมัภาษณ์เคล็ดลับ 

ในการเก็บขยะให้ไดมู้ลค่ามาก 
 (6) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมมูลค่าขยะที่เก็บในเวลา 20 นาทขีองทัง้กองลูกเสอื  

และตั้งคําถามว่า “ถ้ามีการทําเช่นนีอ้ย่างตอ่เนือ่งลูกเสอืคิดว่า จะเกดิประโยชน์อยา่งไรบ้าง” (เปิดกว้าง
ให้ลูกเสอืแสดงความคดิเหน็) 
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1.2 ลูกเสอืมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรยีน และบริเวณโดยรอบได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญมาก การที่ลูกเสอืเหน็ความสําคัญและมีความรู ้
ความเขา้ใจในการจดัการขยะ จะช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมลงได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ ตารางเทียบมูลค่าขยะ, เรื่อง เมือ่ “ไส้เดอืน”สร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมอืงรังสิต 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมแยกขยะ
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

 (1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาเรื่องปัญหาขยะ และขออาสาสมัครอา่นใบความรู้เรื่อง 
“เมื่อไส้เดือนสร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมอืงรังสิต”  

(2) สุ่มถามความคิดเห็นของลกูเสือ 2 – 3 คน ต่อเรื่องทีไ่ด้ฟัง 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือเสนอกิจกรรมการเก็บขยะรีไซเคิล โดยแจก ตารางเทียบมูลค่าขยะ 

ให้หมู่ลกูเสือร่วมกันวางแผนเพื่อแข่งขันกันเก็บขยะใหไ้ด้มูลค่าสูงสุด ในเวลา 20 นาที  
(4) เมื่อครบเวลา หมู่ลูกเสอืแยกประเภทขยะ ชั่งและประเมินมูลค่าขยะทีไ่ด้ 

รายงานในกองลูกเสอื 
 (5) ผู้กํากับลูกเสือประกาศหมู่ลูกเสือที่เก็บขยะได้มูลค่าสูงสุด  และสมัภาษณ์เคล็ดลับ 

ในการเก็บขยะให้ไดมู้ลค่ามาก 
 (6) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมมูลค่าขยะที่เก็บในเวลา 20 นาทขีองทัง้กองลูกเสอื  

และตั้งคําถามว่า “ถ้ามีการทําเช่นนีอ้ย่างตอ่เนือ่งลูกเสอืคิดว่า จะเกดิประโยชน์อยา่งไรบ้าง” (เปิดกว้าง
ให้ลูกเสอืแสดงความคดิเหน็) 
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(7) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมคาํตอบ สรุป และนัดหมายการทํากิจกรรมครั้งตอ่ไป 
คือการแปลงขยะให้เป็นมูลคา่จริง  

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่มคีติสอนใจ เรือ่ง โลกกว้าง
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมเชื้อโรคติดต่อ
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงสิง่ที่กองลูกเสอืต้องทาํในกิจกรรมครั้งนี ้
- รวบรวมและแยกประเภทขยะทั้งหมด จดบันทกึประเภท และปริมาณ 

ของขยะที่ได้เพือ่แปลงเป็นมูลค่าจริง โดยการขายให้พอ่ค้าที่มารับซือ้ 
- ประชุมตกลงกันว่า จะนําเงินที่ไดไ้ปทําประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไร 
- กองลูกเสอืจะมสี่วนร่วมส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ

อย่างไรให้เป็นระบบและต่อเนื่อง  
(2) กองลกูเสือดําเนนิการตามที่ผู้กาํกับลูกเสือได้ชี้แจง และวางแผนการจัดการขยะ

ในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ 
(3) กองลูกเสือสรุปผลการประชุมและแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือรับผิดชอบดําเนินการ 

ในครั้งต่อไป 
(4) ผู้กํากับลูกเสือรับทราบผลการประชุม และให้คําแนะนาํเพิม่เติม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง บทเรียนจากกบ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงอย่าทิ้งขยะ
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือร่วมกันปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้คําปรึกษาแนะนาํตามหมู่ลูกเสือที่กาํลังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ผู้กํากับลูกเสือใหร้วมกองและตั้งคําถาม “ลูกเสือไดข้้อคิดอะไรบ้างจากการ 

ทํากิจกรรมเรื่องขยะ” ลูกเสือร่วมกนัแสดงความคดิเห็น 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง แพะกับองุ่น
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)
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5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงความสําคัญของการแก้ปัญหาเรือ่งขยะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ 
5.3 แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากขยะ และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
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(7) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมคาํตอบ สรุป และนัดหมายการทํากิจกรรมครั้งตอ่ไป 
คือการแปลงขยะให้เป็นมูลคา่จริง  

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่มคีติสอนใจ เรือ่ง โลกกว้าง
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมเชื้อโรคติดต่อ
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงสิง่ที่กองลูกเสอืต้องทาํในกิจกรรมครั้งนี ้
- รวบรวมและแยกประเภทขยะทั้งหมด จดบันทกึประเภท และปริมาณ 

ของขยะที่ได้เพือ่แปลงเป็นมูลค่าจริง โดยการขายให้พอ่ค้าที่มารับซือ้ 
- ประชุมตกลงกันว่า จะนําเงินที่ไดไ้ปทําประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไร 
- กองลูกเสอืจะมสี่วนร่วมส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ

อย่างไรให้เป็นระบบและต่อเนื่อง  
(2) กองลกูเสือดําเนนิการตามที่ผู้กาํกับลูกเสือได้ชี้แจง และวางแผนการจัดการขยะ

ในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ 
(3) กองลูกเสือสรุปผลการประชุมและแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือรับผิดชอบดําเนินการ 

ในครั้งต่อไป 
(4) ผู้กํากับลูกเสือรับทราบผลการประชุม และให้คําแนะนาํเพิม่เติม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง บทเรียนจากกบ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงอย่าทิ้งขยะ
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือร่วมกันปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้คําปรึกษาแนะนาํตามหมู่ลูกเสือที่กาํลังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้รวมกองและตั้งคําถาม “ลูกเสือไดข้้อคิดอะไรบ้างจากการ 

ทํากิจกรรมเรื่องขยะ” ลูกเสือร่วมกนัแสดงความคดิเห็น 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง แพะกับองุ่น
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)
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5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงความสําคัญของการแก้ปัญหาเรือ่งขยะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ 
5.3 แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากขยะ และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

เกมแยกขยะ 
อุปกรณ ์
1. ผ้าประเภทขยะ
2. ป้ายขยะชนิดต่าง ๆ จํานวน 32 แผ่น
กติกา 
1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทมี ทมีกระดมุสีเขียว และทีมกระดุมสีน้ําตาล
2. นําแผ่นป้ายรูปขยะวางไว้บนพื้น แล้วจะให้เวลาแต่ละกลุ่มมายืนดูว่ามีขยะอะไรบ้าง
และปรึกษากันว่า รูปไหนจดัอยู่ในขยะประเภทใด โดยให้เวลา 5 นาท ี
3. เมื่อแต่ละกลุ่มปรึกษากันเรยีบร้อยแล้วให้ออกมายนืเรียงเป็นแถวตอนลกึ
4. ให้กลุ่มหนึ่งเป็นสีเขียว อกีกลุ่มเป็นสีน้ําตาล คือ เมื่อได้ยนิเสียงนกหวดีแล้วคนแรก
(หัวแถว) วิ่งไปหยิบขยะ 1 ชนิด และนําไปติดไว้ตามประเภทของขยะ และสีกระดมุของกลุม่ 
ตนเอง (หากอยู่กลุ่มเขียวจะตอ้งนําขยะไปแขวนที่กระดมุสีเขยีว) 
5. เมื่อคนแรกนําขยะไปติดตามประเภทแล้ว ให้วิ่งมาแตะมอืคนที่ 2  และไปต่อท้ายแถว
ส่วนคนที ่2 ก็วิ่งไปหยิบขยะและนาํไปแขวนตามประเภท ทาํเช่นนี้จนครบจํานวนขยะ 
6. พี่ฐานทําการตรวจว่าทีมไหนแยกขยะได้ถูกหรือผิด หากติดถกูจะได้ป้ายละ 1 คะแนน
ติดผิดโดนหกั 1 คะแนน ใครไดค้ะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 
7. ทีมแพ้โดนทําโทษ แล้วแต่ทีมชนะจะสั่งให้ทาํอะไร

เกมเช้ือโรคติดต่อ 
วิธีเล่น 
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรให้คนอยู่ในวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบๆ วงได้
2. ให้ลูกเสอืคนหนึ่งเป็นเชื้อโรค วิ่งรอบๆวงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ยู่ในวงกลมอย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

เพลงอย่าทิ้งขยะ 
เกะกะ  เกะกะ เกะกะ   อย่าทิ้งขยะเกะกะกลางถนน 
จําไว้เดก็ๆ ทกุคน (ซ้ํา) ทิ้งกลางถนน เกะกะ เกะกะ 
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ใบความรู้ 

ตารางเทียบมูลค่าขยะ 
ประเภทกระดาษ 

  กระดาษแข็ง  4.8 บาท ต่อกิโลกรัม 
  กล่องลังน้ําตาล กระดาษสี กลอ่งรองเท้า กระดาษหนงัสืออ่านเลน่ เศษกระดาษย่อย(สวย) 

2 บาทต่อกิโลกรมั  
  เศษกระดาษยอ่ย(ขยะ) 0.9  บาทต่อกิโลกรัม  
  กระดาษหนังสอืพมิพ์  4  บาทตอ่กิโลกรัม  
  กระดาษสมุด  5.7  บาทต่อกิโลกรัม  
  กระดาษขาวดํา (เศษ,ฝอย)  5.7  บาทต่อกิโลกรัม       

ประเภทเศษขวด,แก้ว 
  ขวดแม่โขงกลม  1.5  บาท ต่อกิโลกรมั 
  ขวดแบน-กลมแม่โขง,แสงโสม  8 บาทต่อกิโลกรัม  
  ขวดแม่โขงกลมพรอ้มกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 24 บาทต่อกล่อง  
  ขวดเบียร์ช้าง – เบียร์สิงห์ (ใหญ่) ราคาตลาด 0.5 บาทต่อขวด  
  ขวดเบียร์ช้างพร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 10.5 บาทต่อกล่อง  
  เบยีร์สิงหพ์ร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 8 บาทต่อกล่อง  
  ขวดโซดาสิงห์ , ขวดน้ําปลา ราคาตลาด 1 บาทต่อกิโลกรัม  
  เศษแก้วแดง , ขวดลิโพ , ขวดเอ็มรอ้ย ราคาตลาด 1 บาทต่อกิโลกรมั 

พลาสติกและอื่นๆ ราคาตอ่กิโลกรัม 
  พลาสตกิรวม   9  บาท  
  ขวดน้ําดื่ม  19  บาท  
  ขวดน้ํา (ใส) ,น้ํามันพืช  14  บาท  
  สายยางออ่น  6  บาท  
  สายยางแข็ง , รองเท้าบู๊ท  5  บาท  
  สายยางเขยีว , รองเท้ายาง  4  บาท 
  ทอ่พีวีซ ี(สีฟ้า )   9  บาท  
  อะลูมิเนยีมกระป๋องโค้ก  40  บาท 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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เมื่อ “ไส้เดือน” สร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมืองรังสิต 

 ปัจจุบัน “ขยะ” เป็นปัญหาหนักอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางพื้นที่           
มีแนวโน้มรุนแรงถึงขั้นวิกฤตเพราะหาที่ทิ้งไม่ได้ และคนในท้องถิ่นคัดค้านการสร้างโรงกําจัดขยะ อปท. 
หลายแห่งจึงหาทางออกด้วยการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นํากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งทําธนาคารขยะ  

จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากเป็นเขตปริมณฑล เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
แต่ละวันมีปริมาณขยะมากกว่า 1,000 ตัน แม้จะมีศูนย์กําจัดขยะ 2 แห่ง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 
ไปมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ก็ถูกปิดตายมานาน เพราะถูกประชาชนคัดค้านอย่างหนัก 
ต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์  

 เฉพาะเทศบาลเมืองรังสิต มีปริมาณขยะวันละ 150 ตัน เป็นขยะเปียกจากตลาดสด 50 ตัน 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัญหาจะวิกฤติ แต่ “เดชา กลิ่นกุสุม” นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองรังสิตก็ไม่ย่อท้อ เขาศึกษาค้นคว้าจนได้แนวทางจัดการขยะที่เหมาะสม และสามารถนําผลผลิต 
ที่ได้จากขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก  

 บริษัทจัดการขยะครบวงจร ได้จัดตั้งขึ้นที่สถานีขนถ่ายขยะของเทศบาล ในพื้นที่ 51 ไร่ 
ที่ อ.หนองเสือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะเปียก โดยนําไส้เดือนเข้ามาใช้ในกระบวนการกินขยะ 
ส่วนขยะแห้งจะคัดแยกออกเพื่อนําไปขาย ขยะส่วนที่เหลือจากการคัดแยกก็ใช้เครื่องบีบอัดทําเป็น
เชื้อเพลิงก้อน จําหน่ายให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพื่อนําไปใช้แทนน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไส้เดือนดินที่ใช้เป็นไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่จากโครงการหลวง โดยเริ่มจากจํานวน 15 กิโลกรัม 
มีอัตราเฉลี่ย 1,200 ตัวต่อกิโลกรัม นํามาขยายพันธุ์ต่อ ซึ่งพบว่าไส้เดือนเจริญเติบโตได้เร็วมาก 
เพราะมีขยะสดเป็นอาหารชั้นดี ขณะเดียวกันไส้เดือนจะขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยน้ํา ซึ่งเป็นที่ 
ต้องการมากของเกษตรกร จึงขายได้ราคาดี  

เมื่อเทียบกับปริมาณขยะสดในพื้นที่ จะต้องใช้ไส้เดือนถึง 25 ตันต่อการกําจัดขยะสด 50 ตัน 
ต่อวัน เทศบาลจึงขยายโครงการโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ไส้เดือน
ขับถ่าย โดยนํามาผสมน้ําบรรจุขวดขนาด 750 ซีซี ขายราคา 40 บาท ปุ๋ยผงชีวภาพซึ่งได้จากมูลไส้เดือน
ตากแห้ง กิโลกรัมละ 100 บาท และขายไส้เดือนกิโลกรัมละ 400 บาท เนื่องจากกําลังเป็นที่ต้องการ 
ของตลาด โดยเฉพาะ อปท.ทั่วประเทศ  

สําหรับขยะอินทรีย์บางส่วนที่ไส้เดือนไม่ต้องการ ก็สามารถนําไปผสมกับส่ิงปฏิกูลจากรถดูดส้วม
เพื่อหมักทําไบโอก๊าซต่อ โดยเทศบาลมีอุปกรณ์พร้อม ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์ดัดแปลง 
ส่วนที่เหลือใช้ก็ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป 

หาก อปท.ทั่วประเทศพร้อมใจกนัทําตั้งแตค่รัวเรือนจนถึงสถานกาํจัดขยะ รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะขยะเปียกและเศษอาหาร จะช่วยลดดุลการนําเข้าปุ๋ยเคมี  
ลดการนําเข้าเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีจากตา่งประเทศลงได้มาก และยังได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อย่างตรงจดุ 
(ย่อความจาก : หนังสอืพิมพ์มติชนรายวันฉบับประจําวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 8) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
โลกกว้าง 

ยุพาหนีตามมั่นมาตั้งรกรากที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งคู่ขยัน มานะอดทน รู้คิด รู้ทําและรู้จักเก็บหอม
รอมริบ จึงค่อยๆก้าวขึ้นเป็นเจ้าของกิจการเรือประมงและมีสวนของตนเอง ทั้งคู่มีลูกสี่คน คือ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ และสุข จากนั้นทั้งมั่นและยุพาก็ลุ่มหลงการพนัน กว่าจะรู้สึกตัวก็สูญเสียทรัพย์สินที่หามาได้
ทั้งหมด มั่นซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงออกหาปลา ได้ถูกโจรที่เข้ามาขโมยเรือฆ่าตาย ส่วนยุพาเสียชีวิต
หลังมั่นไม่นาน  

ขณะนั้นลาภ ลูกชายคนโตอายุเพียง 13 ปีเท่านั้น ลาภมุ่งมั่นที่จะดูแลน้องๆและสร้างฐานะของ
ครอบครัวขึ้นมาใหม่ให้ได้ เขาลาออกจากโรงเรียนเป็นลูกจ้างเรือประมง ให้ยศมาช่วยกันถางป่าทําไร่ 
ส่วนสรรเสริญและสุขยังคงเรียนหนังสือและช่วยพี่น้องตามความสามารถ ทั้งสี่คนพี่น้องช่วยกันคิด 
ช่วยกันทําทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตต่างๆจนประสบผลสําเร็จ จนสามารถสร้างฐานะ
ขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความมุ่งมั่น ขยัน และอดออม ทาํให้ครอบครัวมัน่คงมีสุข การพนันเป็นเหตุให้
สิ้นเนื้อประดาตัว 

บทเรียนจากกบ 

กาลครั้งหนึ่ง ฝูงกบได้จดัการแข่งขันปีนขึ้นยอดเสาสูง มีกบสมัครเข้าแข่งขันจาํนวนมาก 
และผูช้มการแข่งขันมารอดูกันอยู่เตม็สนาม  

การแข่งขนัเริ่มขึน้ ผู้แข่งขันต่างพยายามปีนขึ้นยอดเสาสูง เสียงเชียรด์ังสนั่น แต่ไมน่าน 
ผู้ชมต่างก็เริ่มวิพากย์วิจารณ์ต่างๆ นา ๆ 

“สูงออกอย่างนี้ ฉันวา่ไมม่ีกบตัวไหนปีนถึงยอดเสาหรอก” 
“โอ๊ย มันยากจะตาย กลัวจะตกลงมาตายซะมากกว่า จะเสี่ยงแข่งกันไปทําไมนะ” 
“ เลิกแข่งเถอะ แขง่ไปกไ็ม่สาํเร็จหรอก นา่จะมาแข่งอยา่งอื่นกันดีกว่า” 
“ แน่ะ เห็นไหม พูดขาดคํากม็ีกบหล่นลงมาแล้ว เฮ้อ! จะสงสารดีไหมเนี่ย” 
เจ้ากบตัวน้อย ๆ ตา่งทะยอยร่วงหล่นลงมาทีละตัว ....ทีละตัว... ยกเว้นกบตัวหนึ่ง ที่ยังคงปีน

ต่อไปด้วยความมุง่มั่น มิใยที่ผู้ชมต่างส่งเสียงหา้มปราม เรยีกให้ลงมา 
“อย่าขึ้นสูงไปกว่านั้นมนัอันตราย ลงมาเถอะ นีก่็ร่วงกันลงมาเยอะมากแล้ว” 
กบที่เหลือยอมแพ้ คอ่ย ๆ ทยอยกลับลงมา คงเหลือเจ้ากบตัวนั้นทีไ่ม่ยอมแพ ้ยังคงขึ้นตอ่ไปอีก

เรื่อยๆ จนในทีสุ่ดกไ็ปถึงยอดเสา ได้รับชัยชนะในที่สุด 
ฝูงกบพากนัซักถามว่ามนัทําสาํเร็จได้อยา่งไร แต่ถามหลายครั้ง มนักไ็ม่ตอบ เนื่องจากกบผู้ชนะ

นั้นหูหนวก 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คําพูดด้านลบจะลดทอนพลังความสามารถและความฝันให้สลายลงไป จง
ระวังพลังแห่งคําพูดเสมอ ทุกสิ่งที่เราพดูหรือได้ยิน มีผลต่อการกระทําของเรา จงหหูนวกตอ่คําพูดที่
ลดทอนพลังความสามารถของเรา และจงคิดเสมอว่า “เราทําได้  
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เมื่อ “ไส้เดือน” สร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมืองรังสิต 

 ปัจจุบัน “ขยะ” เป็นปัญหาหนักอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางพื้นที่           
มีแนวโน้มรุนแรงถึงขั้นวิกฤตเพราะหาที่ทิ้งไม่ได้ และคนในท้องถิ่นคัดค้านการสร้างโรงกําจัดขยะ อปท. 
หลายแห่งจึงหาทางออกด้วยการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นํากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งทําธนาคารขยะ  

จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากเป็นเขตปริมณฑล เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
แต่ละวันมีปริมาณขยะมากกว่า 1,000 ตัน แม้จะมีศูนย์กําจัดขยะ 2 แห่ง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 
ไปมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ก็ถูกปิดตายมานาน เพราะถูกประชาชนคัดค้านอย่างหนัก 
ต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์  

 เฉพาะเทศบาลเมืองรังสิต มีปริมาณขยะวันละ 150 ตัน เป็นขยะเปียกจากตลาดสด 50 ตัน 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัญหาจะวิกฤติ แต่ “เดชา กลิ่นกุสุม” นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองรังสิตก็ไม่ย่อท้อ เขาศึกษาค้นคว้าจนได้แนวทางจัดการขยะที่เหมาะสม และสามารถนําผลผลิต 
ที่ได้จากขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก  

 บริษัทจัดการขยะครบวงจร ได้จัดตั้งขึ้นที่สถานีขนถ่ายขยะของเทศบาล ในพื้นที่ 51 ไร่ 
ที่ อ.หนองเสือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะเปียก โดยนําไส้เดือนเข้ามาใช้ในกระบวนการกินขยะ 
ส่วนขยะแห้งจะคัดแยกออกเพื่อนําไปขาย ขยะส่วนที่เหลือจากการคัดแยกก็ใช้เครื่องบีบอัดทําเป็น
เชื้อเพลิงก้อน จําหน่ายให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพื่อนําไปใช้แทนน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไส้เดือนดินที่ใช้เป็นไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่จากโครงการหลวง โดยเร่ิมจากจํานวน 15 กิโลกรัม 
มีอัตราเฉลี่ย 1,200 ตัวต่อกิโลกรัม นํามาขยายพันธุ์ต่อ ซึ่งพบว่าไส้เดือนเจริญเติบโตได้เร็วมาก 
เพราะมีขยะสดเป็นอาหารชั้นดี ขณะเดียวกันไส้เดือนจะขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยน้ํา ซึ่งเป็นที่ 
ต้องการมากของเกษตรกร จึงขายได้ราคาดี  

เมื่อเทียบกับปริมาณขยะสดในพื้นที่ จะต้องใช้ไส้เดือนถึง 25 ตันต่อการกําจัดขยะสด 50 ตัน 
ต่อวัน เทศบาลจึงขยายโครงการโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ไส้เดือน
ขับถ่าย โดยนํามาผสมน้ําบรรจุขวดขนาด 750 ซีซี ขายราคา 40 บาท ปุ๋ยผงชีวภาพซึ่งได้จากมูลไส้เดือน
ตากแห้ง กิโลกรัมละ 100 บาท และขายไส้เดือนกิโลกรัมละ 400 บาท เนื่องจากกําลังเป็นที่ต้องการ 
ของตลาด โดยเฉพาะ อปท.ทั่วประเทศ  

สําหรับขยะอินทรีย์บางส่วนที่ไส้เดือนไม่ต้องการ ก็สามารถนําไปผสมกับสิ่งปฏิกูลจากรถดูดส้วม
เพื่อหมักทําไบโอก๊าซต่อ โดยเทศบาลมีอุปกรณ์พร้อม ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์ดัดแปลง 
ส่วนที่เหลือใช้ก็ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป 

หาก อปท.ทั่วประเทศพร้อมใจกนัทําตั้งแตค่รัวเรือนจนถึงสถานกาํจัดขยะ รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะขยะเปียกและเศษอาหาร จะช่วยลดดุลการนําเข้าปุ๋ยเคมี  
ลดการนําเข้าเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีจากตา่งประเทศลงได้มาก และยังได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อย่างตรงจดุ 
(ย่อความจาก : หนังสอืพิมพ์มติชนรายวันฉบับประจําวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 8) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
โลกกว้าง 

ยุพาหนีตามมั่นมาตั้งรกรากที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งคู่ขยัน มานะอดทน รู้คิด รู้ทําและรู้จักเก็บหอม
รอมริบ จึงค่อยๆก้าวขึ้นเป็นเจ้าของกิจการเรือประมงและมีสวนของตนเอง ทั้งคู่มีลูกสี่คน คือ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ และสุข จากนั้นทั้งมั่นและยุพาก็ลุ่มหลงการพนัน กว่าจะรู้สึกตัวก็สูญเสียทรัพย์สินที่หามาได้
ทั้งหมด มั่นซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงออกหาปลา ได้ถูกโจรที่เข้ามาขโมยเรือฆ่าตาย ส่วนยุพาเสียชีวิต
หลังมั่นไม่นาน  

ขณะนั้นลาภ ลูกชายคนโตอายุเพียง 13 ปีเท่านั้น ลาภมุ่งมั่นที่จะดูแลน้องๆและสร้างฐานะของ
ครอบครัวขึ้นมาใหม่ให้ได้ เขาลาออกจากโรงเรียนเป็นลูกจ้างเรือประมง ให้ยศมาช่วยกันถางป่าทําไร่ 
ส่วนสรรเสริญและสุขยังคงเรียนหนังสือและช่วยพี่น้องตามความสามารถ ทั้งสี่คนพี่น้องช่วยกันคิด 
ช่วยกันทําทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตต่างๆจนประสบผลสําเร็จ จนสามารถสร้างฐานะ
ขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความมุ่งมั่น ขยัน และอดออม ทาํให้ครอบครัวมัน่คงมีสุข การพนันเป็นเหตุให้
สิ้นเนื้อประดาตัว 

บทเรียนจากกบ 

กาลครั้งหนึ่ง ฝูงกบได้จดัการแข่งขันปีนขึ้นยอดเสาสูง มีกบสมัครเข้าแข่งขันจาํนวนมาก 
และผูช้มการแข่งขันมารอดูกันอยู่เตม็สนาม  

การแข่งขนัเริ่มขึน้ ผู้แข่งขันต่างพยายามปีนขึ้นยอดเสาสูง เสียงเชียรด์ังสนั่น แต่ไมน่าน 
ผู้ชมต่างก็เริ่มวิพากย์วิจารณ์ต่างๆ นา ๆ 

“สูงออกอย่างนี้ ฉันวา่ไมม่ีกบตัวไหนปีนถึงยอดเสาหรอก” 
“โอ๊ย มันยากจะตาย กลัวจะตกลงมาตายซะมากกว่า จะเสี่ยงแข่งกันไปทําไมนะ” 
“ เลิกแข่งเถอะ แขง่ไปกไ็ม่สาํเร็จหรอก นา่จะมาแข่งอยา่งอื่นกันดีกว่า” 
“ แน่ะ เห็นไหม พูดขาดคํากม็ีกบหล่นลงมาแล้ว เฮ้อ! จะสงสารดีไหมเนี่ย” 
เจ้ากบตัวน้อย ๆ ตา่งทะยอยร่วงหล่นลงมาทีละตัว ....ทีละตัว... ยกเว้นกบตัวหนึ่ง ที่ยังคงปีน

ต่อไปด้วยความมุง่มั่น มิใยที่ผู้ชมต่างส่งเสียงหา้มปราม เรยีกให้ลงมา 
“อย่าขึ้นสูงไปกว่านั้นมนัอันตราย ลงมาเถอะ นีก่็ร่วงกันลงมาเยอะมากแล้ว” 
กบที่เหลือยอมแพ้ คอ่ย ๆ ทยอยกลับลงมา คงเหลือเจ้ากบตัวนั้นทีไ่ม่ยอมแพ ้ยังคงขึ้นตอ่ไปอีก

เรื่อยๆ จนในทีสุ่ดกไ็ปถึงยอดเสา ได้รับชัยชนะในที่สุด 
ฝูงกบพากนัซักถามว่ามนัทําสาํเร็จได้อยา่งไร แต่ถามหลายครั้ง มนักไ็ม่ตอบ เนื่องจากกบผู้ชนะ

นั้นหูหนวก 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คําพูดด้านลบจะลดทอนพลังความสามารถและความฝันให้สลายลงไป จง
ระวังพลังแห่งคําพูดเสมอ ทุกสิ่งที่เราพดูหรือได้ยิน มีผลต่อการกระทําของเรา จงหหูนวกตอ่คําพูดที่
ลดทอนพลังความสามารถของเรา และจงคิดเสมอว่า “เราทําได้  
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เรื่อง  แพะกับองุ่น 

แพะตัวหนึ่งหนกีารไล่ลา่ของนายพรานเข้าไปหมอบตัวหลบซ่อนอยู่ใต้ตน้องุ่น เมือ่เห็นว่าพ้น
จากอนัตรายแล้ว  มันจึงลกุขึ้น  แล้วเริ่มแทะเลม็ผลและใบของต้นองุ่นทีม่ันใช้อาศัยกําบังตัวอยู่นั่นเอง 
นายพรานที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงใบไม้ไหว  จึงหวนกลับมาแล้วพบว่าแพะกําลังกินใบองุ่นอยู่       
จึงยิงธนจูนแพะถึงแกค่วามตาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การไม่รู้จักสํานกึบุญคุณ  ซ้ํายังทาํร้ายผู้มพีระคุณย่อมจะได้รับผลร้ายในวนัหน้า 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 4    ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   ระเบียบแถวลูกเสือ          เวลา   3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือได ้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวบุคคลท่ามอืเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่ได้ 
1.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมการสวนสนามได ้

2. เนื้อหา
2.1 การปฏิบัติตามสัญญาณนกหวดี สัญญาณมือ และสัญญาณมอืลูกเสอืสากล 
2.2 การฝกึบุคคลทา่มอืเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และ ท่าเคลื่อนที ่
2.3 การสวนสนาม  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสอื 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงวชิราวุธรําลึก
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้นายหมู่ใชค้าํบอกคาํสั่ง ทบทวนทักษะการปฏิบัติระเบียบ
แถวในหมู่ของตนเอง และให้สมาชิกลูกเสือปฏิบัติตาม 

1) สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ
2) ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า
3) ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่

     (2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติทักษะตามคําบอกคําสัง่ สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ ระเบียบแถว
บุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธและท่าเคลือ่นที่ ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนํา
เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกเสอืมคีวามมั่นใจในการปฏิบตัิกิจกรรม 

     (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หัวหน้านายหมู่ใชค้ําบอกคําสัง่ในการฝึกเป็นกอง 
เพื่อให้เกิดทกัษะความพรอ้มเพรยีงในกองลกูเสือ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์เรื่อง ความสามัคคี
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายหัวหนา้นายหมู่ลูกเสือทบทวนทักษะการใช้สัญญาณมือลูกเสือสากล 
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เรื่อง  แพะกับองุ่น 

แพะตัวหนึ่งหนกีารไล่ลา่ของนายพรานเข้าไปหมอบตัวหลบซ่อนอยู่ใต้ตน้องุ่น เมือ่เห็นว่าพ้น
จากอนัตรายแล้ว  มันจึงลกุขึ้น  แล้วเริ่มแทะเลม็ผลและใบของต้นองุ่นทีม่ันใช้อาศัยกําบังตัวอยู่นั่นเอง 
นายพรานที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงใบไม้ไหว  จึงหวนกลับมาแล้วพบว่าแพะกําลังกินใบองุ่นอยู่       
จึงยิงธนจูนแพะถึงแกค่วามตาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การไม่รู้จักสํานกึบุญคุณ  ซ้ํายังทาํร้ายผู้มพีระคุณย่อมจะได้รับผลร้ายในวนัหน้า 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 4    ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   ระเบียบแถวลูกเสือ          เวลา   3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือได ้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวบุคคลท่ามอืเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่ได้ 
1.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมการสวนสนามได ้

2. เนื้อหา
2.1 การปฏิบัติตามสัญญาณนกหวดี สัญญาณมือ และสัญญาณมอืลูกเสอืสากล 
2.2 การฝกึบุคคลทา่มอืเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และ ท่าเคลื่อนที ่
2.3 การสวนสนาม  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสอื 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงวชิราวุธรําลึก
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้นายหมู่ใชค้าํบอกคาํสั่ง ทบทวนทักษะการปฏิบัติระเบียบ
แถวในหมู่ของตนเอง และให้สมาชิกลูกเสือปฏิบัติตาม 

1) สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ
2) ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า
3) ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่

     (2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติทักษะตามคําบอกคําสัง่ สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ ระเบียบแถว
บุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธและท่าเคลือ่นที่ ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนํา
เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกเสอืมคีวามมั่นใจในการปฏิบตัิกิจกรรม 

     (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หัวหน้านายหมู่ใชค้ําบอกคําสัง่ในการฝึกเป็นกอง 
เพื่อให้เกิดทกัษะความพรอ้มเพรยีงในกองลกูเสือ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์เรื่อง ความสามัคคี
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายหัวหนา้นายหมู่ลูกเสือทบทวนทักษะการใช้สัญญาณมือลูกเสือสากล 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเกยีรติคุณลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้หัวหน้านายหมู่ลูกเสือใช้คําบอกคาํสั่ง และปฏิบัติการใช้สัญญาณ
มือ ทั้ง 9 สัญญาณ โดยกองลูกเสอืปฏิบัติตาม 

 (2) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําการปฏิบัติการใช้สัญญาณมือ ที่เกิดความรวดเร็วและ
พร้อมเพรียง  

  (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการฝกึปฏิบัติการใช้คําบอกคําสั่ง ปฏิบัติการใช้
สัญญาณมือ ทัง้ 9 สัญญาณ และการเข้าแถวตามรูปแบบ 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่องหัวใจไร้เดียงสา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงมาร์ชลกูเสือ
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาร่วมกันถึงประสบการณ์ในการเดนิสวนสนาม
ของลูกเสือทกุปีที่ผ่านมา 

 (2) ผู้กํากับลูกเสือจดัแบ่งหมู่ลกูเสือออกเป็น 3 กลุ่ม เพือ่ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐาน 
ฐานที่ 1    เรื่อง  การถอืธงประจํากองลูกเสือ 
ฐานที่ 2    เรื่อง  การถอืป้ายกองลูกเสือ 
ฐานที่ 3    เรื่อง  การเดินสวนสนาม 

  (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการฝกึปฏิบัติและวางแผนการฝึกสวนสนาม
นอกเวลาเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมพิธีสวนสนามลกูเสือประจําปี 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ต้นไทรกับต้นอ้อ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสือใช้และปฏิบัติตาม คําบอกคําสัง่ สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือได้

ถูกต้องรวดเร็วและพร้อมเพรียง 
5.2 สังเกตจากการที่นายหมู่ลูกเสือวางแผนการจัดกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

เพลง 
วชิราวุธรําลึก 

     วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า   เจ้าประชาก่อกําเนิดลกูเสอืมาข้าเลื่อมใส 
พวกเราลูกเสอืเชื้อชาตไิทย เทอดเกยีรติพระองค์ไวด้้วยภกัดี  
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณเทอดบูชา ปฏิญาณรักกษัตริย์ชาติศาสน์ศรี 
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสอืไทย ดั่งใจปอง 

เกียรติคุณลูกเสือ 
เกียรติคุณลูกเสอืไทย  แพร่ไปทั่วสากล  

ลูกเสือไทยทกุคนตอ้งรักษา มุ่งทําดยีืนยนัตามคํามั่นสัญญา 
ด้วยศรัทธาสามัคค ีมีน้าํใจ มาเถิดมา  เรามาช้าอยู่ไย 
ลูกเสือไทยมาเร็วไว  ก้าวเดินไปที่หมายขา้งหนา้ 
อยู่กันคนละกองก็เป็นพี่นอ้งกนั มีความรู ้สู้งานไมห่วั่นไหว 
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป อยู่แห่งใดสุขสนุกทกุเวลา 

มาร์ชลูกเสือ 
ลูกเสือ ลกูเสือ ไว้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย  ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย 

รักเกียรติรักวินยั แข็งแรงและอดทน  เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
แม้ลําบากตรากตรําก็ต้องทําให้สําเร็จ  ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา  เสียชีพ 
อย่าเสยีสัตย์ รกัชาติใหม้ั่นไว้  ด้วยนามอันเกรยีงไกร พระมงกุฎทรงประธาน 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเกยีรติคุณลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้หัวหน้านายหมู่ลูกเสือใช้คําบอกคาํสั่ง และปฏิบัติการใช้สัญญาณ
มือ ทั้ง 9 สัญญาณ โดยกองลูกเสอืปฏิบัติตาม 

 (2) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําการปฏิบัติการใช้สัญญาณมือ ที่เกิดความรวดเร็วและ
พร้อมเพรียง  

  (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการฝกึปฏิบัติการใช้คําบอกคําสั่ง ปฏิบัติการใช้
สัญญาณมือ ทัง้ 9 สัญญาณ และการเข้าแถวตามรูปแบบ 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่องหัวใจไร้เดียงสา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงมาร์ชลกูเสือ
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาร่วมกันถึงประสบการณ์ในการเดนิสวนสนาม
ของลูกเสือทกุปีที่ผ่านมา 

 (2) ผู้กํากับลูกเสือจดัแบ่งหมู่ลกูเสือออกเป็น 3 กลุ่ม เพือ่ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐาน 
ฐานที่ 1    เรื่อง  การถอืธงประจํากองลูกเสือ 
ฐานที่ 2    เรื่อง  การถอืป้ายกองลูกเสือ 
ฐานที่ 3    เรื่อง  การเดินสวนสนาม 

  (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการฝกึปฏิบัติและวางแผนการฝึกสวนสนาม
นอกเวลาเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมพิธีสวนสนามลกูเสือประจําปี 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ต้นไทรกับต้นอ้อ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสือใช้และปฏิบัติตาม คําบอกคําสัง่ สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือได้

ถูกต้องรวดเร็วและพร้อมเพรียง 
5.2 สังเกตจากการที่นายหมู่ลูกเสือวางแผนการจัดกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

เพลง 
วชิราวุธรําลึก 

     วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า   เจ้าประชาก่อกําเนิดลกูเสอืมาข้าเลื่อมใส 
พวกเราลูกเสอืเชื้อชาตไิทย เทอดเกยีรติพระองค์ไวด้้วยภกัดี  
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณเทอดบูชา ปฏิญาณรักกษัตริย์ชาติศาสน์ศรี 
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสอืไทย ดั่งใจปอง 

เกียรติคุณลูกเสือ 
เกียรติคุณลูกเสอืไทย  แพร่ไปทั่วสากล  

ลูกเสือไทยทกุคนตอ้งรักษา มุ่งทําดยีืนยนัตามคํามั่นสัญญา 
ด้วยศรัทธาสามัคค ีมีน้าํใจ มาเถิดมา  เรามาช้าอยู่ไย 
ลูกเสือไทยมาเร็วไว  ก้าวเดินไปที่หมายขา้งหนา้ 
อยู่กันคนละกองก็เป็นพี่นอ้งกนั มีความรู ้สู้งานไมห่วั่นไหว 
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป อยู่แห่งใดสุขสนุกทกุเวลา 

มาร์ชลูกเสือ 
ลูกเสือ ลกูเสือ ไว้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย  ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย 

รักเกียรติรักวินยั แข็งแรงและอดทน  เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
แม้ลําบากตรากตรําก็ต้องทําให้สําเร็จ  ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา  เสียชีพ 
อย่าเสยีสัตย์ รกัชาติใหม้ั่นไว้  ด้วยนามอันเกรยีงไกร พระมงกุฎทรงประธาน 
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ใบความรู้ 
  ระเบียบแถวลูกเสือ 

วิธีส่ังการในการฝึกระเบียบแถว 
มีหลายวิธ ีได้แก ่
1. การใช้คําบอก/ คําสั่ง
2. การใช้สัญญาณแตร/ สัญญาณนกหวีด
3. การใช้สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล

การใช้สัญญาณนกหวีด 
 ใช้ในการออกคําสั่งแก่ลกูเสือในการฝึกประจําวนั หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

อยู่ห่างไกลจากลกูเสือ สัญญาณที่ควรรู้มดีังนี้ 
1. หวีดยาว 1  ครั้ง

(                      ) 
ความหมาย   - ถ้าเคลื่อนทีอ่ยู่ให้หยดุ 

 - ถ้าหยุดอยู่ให้ถอืว่าเป็นสัญญาณเตือน, เตรียมตัว หรือ คอยฟังคําสัง่ 
2. หวีดยาว 2 ครั้ง

(                                              )  ,  (         ) 
ความหมาย    - เดินต่อไป,  เคลื่อนที่ต่อไป,  ทํางานตอ่ไป 
ผู้ปฏิบัติ      - ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป หรือ ให้ปฏิบัติ กิจกรรมที่สั่งนั้นต่อไป 

3. หวีดส้ัน  1 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง  สลับกันไป หลายๆ ครั้ง
  (                                 )  ,  (    ) 
ความหมาย     - เกิดเหต ุ
ผู้ปฏิบัติ    - ตรวจดูเหตุการณ์กอ่นว่ามอีะไรเกิดขึ้น ควรรวมกันที่ผู้กํากับลูกเสอื (ผู้บังคับบัญชา) 
ก่อน เพื่อการสั่งการต่อไป แล้วแต่กรณี 

4. หวีดส้ัน 3 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไปหลายๆ ชุด
  (                                                       ) , (    ) 
ความหมาย   -  เรียกนายหมู่ลูกเสอืให้มารับคําสัง่ 
ผู้ปฏิบัติ  -  นายหมู่รีบมาพบผู้ให้สัญญาณ ถ้านายหมู่ไมอ่ยู่ หรอืไปพบไม่ได้ให้ส่งตัวแทนไป 

5. หวีดส้ันติดต่อกันหลายๆ ครั้ง
  (   ) , (   ) 
ความหมาย -  รวม, ประชุม หรือ รวมกอง 
ผู้ปฏิบัติ   - ทุกคนไปรวมกนัที่ผู้ให้สัญญาณ 

6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดส้ัน 1 ครั้ง (เป่าได้เพียงชุดเดียว)
 (    ) 
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ความหมาย     - ชักธงชาติลงเวลา 18.00 น. โดยลูกเสอืบริการ 2คน 
ผู้ปฏิบัติ    - ในกรณีอยูค่่ายพักแรม เวลา 18.00 น. หมู่บริการจะส่งตัวแทน 2 คน ทําหนา้ที่ชักธง
ชาติลงทุกคนที่อยูใ่นคา่ยพกัแรมยนืตรงหันหนา้ไปทางเสาธง และ วันทยหัตถ ์จนสิ้นสุดสัญญาณ 
หมายเหตุ  เมื่อจะใช้สัญญาณ (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ให้ใช้สัญญาณ (1) ก่อนทุกครั้ง 
เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะใช้สัญญาณอะไร (เพิ่มเติม) 
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ใบความรู้ 
  ระเบียบแถวลูกเสือ 

วิธีส่ังการในการฝึกระเบียบแถว 
มีหลายวิธ ีได้แก ่
1. การใช้คําบอก/ คําสั่ง
2. การใช้สัญญาณแตร/ สัญญาณนกหวีด
3. การใช้สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล

การใช้สัญญาณนกหวีด 
 ใช้ในการออกคําสั่งแก่ลกูเสือในการฝึกประจําวนั หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

อยู่ห่างไกลจากลกูเสือ สัญญาณที่ควรรู้มดีังนี้ 
1. หวีดยาว 1  ครั้ง

(                      ) 
ความหมาย   - ถ้าเคลื่อนทีอ่ยู่ให้หยดุ 

 - ถ้าหยุดอยู่ให้ถอืว่าเป็นสัญญาณเตือน, เตรียมตัว หรือ คอยฟังคําสัง่ 
2. หวีดยาว 2 ครั้ง

(                                              )  ,  (         ) 
ความหมาย    - เดินต่อไป,  เคลื่อนที่ต่อไป,  ทํางานตอ่ไป 
ผู้ปฏิบัติ      - ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป หรือ ให้ปฏิบัติ กิจกรรมที่สั่งนั้นต่อไป 

3. หวีดส้ัน  1 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง  สลับกันไป หลายๆ ครั้ง
  (                                 )  ,  (    ) 
ความหมาย     - เกิดเหต ุ
ผู้ปฏิบัติ    - ตรวจดูเหตุการณ์กอ่นว่ามอีะไรเกิดขึ้น ควรรวมกันที่ผู้กํากับลูกเสอื (ผู้บังคับบัญชา) 
ก่อน เพื่อการสั่งการต่อไป แล้วแต่กรณี 

4. หวีดส้ัน 3 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไปหลายๆ ชุด
  (                                                       ) , (    ) 
ความหมาย   -  เรียกนายหมู่ลูกเสอืให้มารับคําสัง่ 
ผู้ปฏิบัติ  -  นายหมู่รีบมาพบผู้ให้สัญญาณ ถ้านายหมู่ไมอ่ยู่ หรอืไปพบไม่ได้ให้ส่งตัวแทนไป 

5. หวีดส้ันติดต่อกันหลายๆ ครั้ง
  (   ) , (   ) 
ความหมาย -  รวม, ประชุม หรือ รวมกอง 
ผู้ปฏิบัติ   - ทุกคนไปรวมกนัที่ผู้ให้สัญญาณ 

6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดส้ัน 1 ครั้ง (เป่าได้เพียงชุดเดียว)
 (    ) 

80 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความหมาย     - ชักธงชาติลงเวลา 18.00 น. โดยลูกเสอืบริการ 2คน 
ผู้ปฏิบัติ    - ในกรณีอยูค่่ายพักแรม เวลา 18.00 น. หมู่บริการจะส่งตัวแทน 2 คน ทําหนา้ที่ชักธง
ชาติลงทุกคนที่อยูใ่นคา่ยพกัแรมยนืตรงหันหนา้ไปทางเสาธง และ วันทยหัตถ ์จนสิ้นสุดสัญญาณ 
หมายเหตุ  เมื่อจะใช้สัญญาณ (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ให้ใช้สัญญาณ (1) ก่อนทุกครั้ง 
เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะใช้สัญญาณอะไร (เพิ่มเติม) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
74

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 81 

การใช้สัญญาณมือ 
ใช้แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรอืไม่สามารถที่จะใช้คาํบอก

ให้ลูกเสอืไดย้ินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ  ได้แก่ 
1) เตรียม คอยฟังคําส่ัง หรือหยุด

การให้สัญญาณ เหยยีดแขนขวาขึ้นตรงเหนอืศีรษะ มือแบ นิ้วทั้งห้าเรียงชดิติดกนั หันฝา่มอืไป
ข้างหนา้ เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืหยุดการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พรอ้มกบันิ่งคอย
ฟังคําสั่ง โดยหันหน้าไปยงัผู้บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคําสั่ง แต่ถ้าอยู่ในแถวให้ยืนในท่าตรง 

2) รวม หรือ กลับมา
การให้สัญญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนอื ศีรษะ แบมือไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งห้าชิดตดิกนั

และหมุนมอืเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา        
  เมื่อเห็นสัญญาณนี ้ให้ลูกเสือรวมกองรบีมาเข้าแถวรวมกนั 

82 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

3) จัดแถวหน้ากระดานการให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสอง
ออกไปด้านข้างเสมอแนวไหล่  ฝา่มือแบไปข้างหน้านิ้วเรียงชดิติดกนั เมือ่เห็นสัญญาณนี้ ให้

ลูกเสือจดัแถวหน้ากระดาน หันหน้าไปหาผู้ให้สญัญาณ 

4) จัดแถวตอน
การให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าแนวเดยีวกับไหล ่ โดยให้แขนขนานกันและ

ฝ่ามือแบเข้าหากนั เมือ่เหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืเข้าแถว ตอน หันหน้าไปหาผู้ใหส้ัญญาณ 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 81 

การใช้สัญญาณมือ 
ใช้แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรอืไม่สามารถที่จะใช้คาํบอก

ให้ลูกเสอืไดย้ินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ  ได้แก่ 
1) เตรียม คอยฟังคําส่ัง หรือหยุด

การให้สัญญาณ เหยยีดแขนขวาขึ้นตรงเหนอืศีรษะ มือแบ นิ้วทั้งห้าเรียงชดิติดกนั หันฝา่มอืไป
ข้างหนา้ เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืหยุดการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พรอ้มกบันิ่งคอย
ฟังคําสั่ง โดยหันหน้าไปยงัผู้บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคําสั่ง แต่ถ้าอยู่ในแถวให้ยืนในท่าตรง 

2) รวม หรือ กลับมา
การให้สัญญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนอื ศีรษะ แบมือไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งห้าชิดตดิกนั

และหมุนมอืเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา        
  เมื่อเห็นสัญญาณนี ้ให้ลูกเสือรวมกองรบีมาเข้าแถวรวมกนั 

82 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

3) จัดแถวหน้ากระดานการให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสอง
ออกไปด้านข้างเสมอแนวไหล่  ฝา่มือแบไปข้างหน้านิ้วเรียงชดิติดกนั เมือ่เห็นสัญญาณนี้ ให้

ลูกเสือจดัแถวหน้ากระดาน หันหน้าไปหาผู้ให้สญัญาณ 

4) จัดแถวตอน
การให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าแนวเดยีวกับไหล ่ โดยให้แขนขนานกันและ

ฝ่ามือแบเข้าหากนั เมือ่เหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืเข้าแถว ตอน หันหน้าไปหาผู้ใหส้ัญญาณ 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 83 

5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
(ด้านหน้า ขวา/ซ้าย กึ่งขวา/กึ่งซ้าย และด้านหลัง)

การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะสุด
แขนฝ่ามอืแบไปข้างหน้า นิ้วชิดกัน แล้วลดแขนลงข้างหน้าให้เสมอแนวไหล ่ 

เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืวิ่งไปยังทิศทางทีม่ือผู้ให้สัญญาณชี้ไป 

6) เร่งจังหวะหรือทําให้เร็วข้ึน
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณงอแขนขวามือ กาํเสมอบา่ ชูขึ้นตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลายๆ 

ครั้งติดต่อกัน  
เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืรีบวิ่งหรือเร่งจงัหวะสิ่งที่ทําอยู่ให้เร็วขึน้ 

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

7) นอนลงหรือเข้าที่กําบัง
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าใหเ้สมอแนวไหล่  ฝ่ามอืแบคว่ําลง

นิ้วชิดกัน พร้อมกับลดแขนลงข้างหน้า แล้วยกขึ้นที่เดมิหลายๆ ครั้ง 
เมื่อลูกเสือเหน็สัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเขา้ที่กาํบังทันที 

หมายเหตุ กอ่นการให้สัญญาณแต่ละท่าให้ทําสญัญาณ ข้อ 1) กอ่นทกุครั้งไป เพื่อเป็นการเตอืนให้รู้ว่า
จะให้สัญญาณอะไร 

การใช้ สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 
การฝึกอบรมลกูเสอืตามแบบสากลของลกูเสอืทกุประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวต้อง 

เลือกสถานที่โล่งและกว้างพอเหมาะกับจาํนวนของลูกเสือ ผู้ให้สัญญาณยืนตรงแล้วจึงให้สัญญาณเรียก
แถว คําเรียกแถวของลูกเสอืสํารองใช้คําว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามัญ สามัญรุน่ใหญ่ และวิสามัญ ใช้คํา
ว่า “กอง” 
1) ท่าพักตามระเบียบ

ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะ ดังนี ้
 จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข้อศอกใหม้ือที่กําอยู่ประมาณหัวเข็มขัด หันฝ่ามือทีก่ําเข้าหาหัวเข็มขัด 

         จังหวะที่ 2 สลัดมือทีก่ําและหนา้แขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนวเดียวกับ
เข็มขดัเป็นสัญญาณให้ลกูเสือ “พัก” ตามระเบียบ 
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5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
(ด้านหน้า ขวา/ซ้าย กึ่งขวา/กึ่งซ้าย และด้านหลัง)

การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะสุด
แขนฝ่ามอืแบไปข้างหน้า นิ้วชิดกัน แล้วลดแขนลงข้างหน้าให้เสมอแนวไหล ่ 

เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืวิ่งไปยังทิศทางทีม่ือผู้ให้สัญญาณชี้ไป 

6) เร่งจังหวะหรือทําให้เร็วข้ึน
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณงอแขนขวามือ กาํเสมอบา่ ชูขึ้นตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลายๆ 

ครั้งติดต่อกัน  
เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืรีบวิ่งหรือเร่งจงัหวะสิ่งที่ทําอยู่ให้เร็วขึน้ 

84 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

7) นอนลงหรือเข้าที่กําบัง
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าใหเ้สมอแนวไหล่  ฝ่ามอืแบคว่ําลง

นิ้วชิดกัน พร้อมกับลดแขนลงข้างหน้า แล้วยกขึ้นที่เดมิหลายๆ ครั้ง 
เมื่อลูกเสือเหน็สัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเขา้ที่กาํบังทันที 

หมายเหตุ กอ่นการให้สัญญาณแต่ละท่าให้ทําสญัญาณ ข้อ 1) กอ่นทกุครั้งไป เพื่อเป็นการเตอืนให้รู้ว่า
จะให้สัญญาณอะไร 

การใช้ สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 
การฝึกอบรมลกูเสอืตามแบบสากลของลกูเสอืทกุประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวต้อง 

เลือกสถานที่โล่งและกว้างพอเหมาะกับจาํนวนของลูกเสือ ผู้ให้สัญญาณยืนตรงแล้วจึงให้สัญญาณเรียก
แถว คําเรียกแถวของลูกเสอืสํารองใช้คําว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามัญ สามัญรุน่ใหญ่ และวิสามัญ ใช้คํา
ว่า “กอง” 
1) ท่าพักตามระเบียบ

ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะ ดังนี ้
 จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข้อศอกใหม้ือที่กําอยู่ประมาณหัวเข็มขัด หันฝ่ามือทีก่ําเข้าหาหัวเข็มขัด 

         จังหวะที่ 2 สลัดมือทีก่ําและหนา้แขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนวเดียวกับ
เข็มขดัเป็นสัญญาณให้ลกูเสือ “พัก” ตามระเบียบ 
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2) ท่าตรง ขณะลูกเสือกาํลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมอื เป็น 2 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยยีดตรงไปทางขวา ให้มอืกําอยู่ในระดับเดียวกับเข็มขัด (เหมือนกับการ
สลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเขา้หาตัว ให้มอืทีก่ํากลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของ
สัญญาณสั่ง พกั”) เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอื ชักเท้าซ้ายมาชิดเทา้ขวา ลดแขนทีไ่ขว้หลังมาอยูใ่นท่า
ตรง 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล ่มือแบ หนั

ฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกนั  ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก โดย
นายหมู่ยืนทางซา้ยมอืของผู้เรียก กะให้ผู้เรียกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่
ยืนต่อกนัไปทางซ้ายมือของนายหมู่จนถงึคนสดุท้ายคือรองนายหมู่  

 การจัดระยะเคียง ถ้าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็น 1 ช่วงศอก คือ ให้ลูกเสอืยกมือซ้ายขึ้น
เท้าสะโพก นิ้วเหยยีดชิดติดกันอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลําตัวและจดปลายศอก
ซ้ายของคนที่อยู่ด้านขวา จดัแถวให้ตรงโดยสะบัดหน้าแลขวา ให้เหน็หนา้อกคนที ่4 นับจากตวัลูกเสือ
เองเมือ่ผู้เรียกตรวจแถวสั่งว่า “นิ่ง” ให้ลดมอืลงพร้อมกับสะบัดหนา้มาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

 ถ้า “เปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็นสุดช่วงแขนซ้ายของลกูเสือ โดยใหทุ้กคน (ยกเว้นคนท้ายแถว) 
ยกแขนซ้ายขึ้นเสมอไหล่ เหยียดแขนตรงออกไปทางข้าง คว่ําฝ่ามือลง นิ้วชิดติดกนั ให้ปลายนิ้วซ้าย 
จดไหลข่วาของคนต่อไป จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยนืแลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวา 
ให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 เมื่อได้ยนิคําสั่งว่า “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในทา่ตรงและนิ่ง 
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4) แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูจ่ะเรียกว่า “แถวตอนหมู่”)
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล ่

มือแบหันฝ่ามือเข้าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมูย่ืนตรงเป็นหลักขา้งหนา้ผู้เรียก กะใหห้่างจากผู้เรียก

ประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลังนายหมูต่่อๆ กนัไปจัดแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะตอ่ระหว่าง
บุคคล 1 ช่วงแขน และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่  

5) แถวตอนหมู่
แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมู่เรียกว่า  

“แถวตอนหมู”่ สมมุติวา่มี 5 หมู่ ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคอืหมูท่ี่ 3 ยืนเป็นหลกัตรงหน้าผู้เรยีก หา่งจาก
ผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว หมูท่ี่ 2 และหมู่ที่ 1 เข้าแถวอยู่ใน 
แนวเดียวกันไปทางซ้ายมอืของผู้เรียก ส่วนหมูท่ี่ 4  
และหมู่ที่ 5 ก็เข้าแถวอยูใ่นแนวเดียวกัน แต่ไปทางขวามือของผู้เรียก ระยะเคยีงระหว่างหมู่ประมาณ 
1 ช่วงศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน  

6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามอืทั้ง 2 ข้าง เหยียดแขนตรงไปขา้งหนา้ 

ขนานกับพื้น งอขอ้ศอกขึ้นเป็นมมุฉาก หนัหนา้มือเข้าหากัน   
ลูกเสือหมู่แรกเขา้แถวตรงหน้าผู้เรียก อยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว นายหมู ่

อยู่ทางซ้ายมือของผู้เรียก กะให้กึ่งกลางของหมูอ่ยู่ตรงหนา้ผู้เรียก ลกูหมู่ยืนตอ่ๆ ไปทางซา้ย 
ของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก 
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2) ท่าตรง ขณะลูกเสือกาํลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมอื เป็น 2 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยยีดตรงไปทางขวา ให้มอืกําอยู่ในระดับเดียวกับเข็มขัด (เหมือนกับการ
สลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเขา้หาตัว ให้มอืทีก่ํากลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของ
สัญญาณสั่ง พกั”) เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอื ชักเท้าซ้ายมาชิดเทา้ขวา ลดแขนทีไ่ขว้หลังมาอยูใ่นท่า
ตรง 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล ่มือแบ หนั

ฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกนั  ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก โดย
นายหมู่ยืนทางซา้ยมอืของผู้เรียก กะให้ผู้เรียกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่
ยืนต่อกนัไปทางซ้ายมือของนายหมู่จนถงึคนสดุท้ายคือรองนายหมู่  

 การจัดระยะเคียง ถ้าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็น 1 ช่วงศอก คือ ให้ลูกเสอืยกมือซ้ายขึ้น
เท้าสะโพก นิ้วเหยยีดชิดติดกันอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลําตัวและจดปลายศอก
ซ้ายของคนที่อยู่ด้านขวา จดัแถวให้ตรงโดยสะบัดหน้าแลขวา ให้เหน็หนา้อกคนที ่4 นับจากตวัลูกเสือ
เองเมือ่ผู้เรียกตรวจแถวสั่งว่า “นิ่ง” ให้ลดมอืลงพร้อมกับสะบัดหนา้มาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

 ถ้า “เปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็นสุดช่วงแขนซ้ายของลกูเสือ โดยใหทุ้กคน (ยกเว้นคนท้ายแถว) 
ยกแขนซ้ายขึ้นเสมอไหล่ เหยียดแขนตรงออกไปทางข้าง คว่ําฝ่ามือลง นิ้วชิดติดกนั ให้ปลายนิ้วซ้าย 
จดไหลข่วาของคนต่อไป จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยนืแลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวา 
ให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 เมื่อได้ยนิคําสั่งว่า “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในทา่ตรงและนิ่ง 
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4) แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูจ่ะเรียกว่า “แถวตอนหมู่”)
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล ่

มือแบหันฝ่ามือเข้าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมูย่ืนตรงเป็นหลักขา้งหนา้ผู้เรียก กะใหห้่างจากผู้เรียก

ประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลังนายหมูต่่อๆ กนัไปจัดแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะตอ่ระหว่าง
บุคคล 1 ช่วงแขน และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่  

5) แถวตอนหมู่
แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมู่เรียกว่า  

“แถวตอนหมู”่ สมมุติวา่มี 5 หมู่ ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคอืหมูท่ี่ 3 ยืนเป็นหลกัตรงหน้าผู้เรยีก หา่งจาก
ผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว หมูท่ี่ 2 และหมู่ที่ 1 เข้าแถวอยู่ใน 
แนวเดียวกันไปทางซ้ายมอืของผู้เรียก ส่วนหมูท่ี่ 4  
และหมู่ที่ 5 ก็เข้าแถวอยูใ่นแนวเดียวกัน แต่ไปทางขวามือของผู้เรียก ระยะเคยีงระหว่างหมู่ประมาณ 
1 ช่วงศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน  

6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามอืทั้ง 2 ข้าง เหยียดแขนตรงไปขา้งหนา้ 

ขนานกับพื้น งอขอ้ศอกขึ้นเป็นมมุฉาก หนัหนา้มือเข้าหากัน   
ลูกเสือหมู่แรกเขา้แถวตรงหน้าผู้เรียก อยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว นายหมู ่

อยู่ทางซ้ายมือของผู้เรียก กะให้กึ่งกลางของหมูอ่ยู่ตรงหนา้ผู้เรียก ลกูหมู่ยืนตอ่ๆ ไปทางซา้ย 
ของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก 
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 หมู่อื่น ๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรก ซ้อน ๆ กันไปตามลาํดับ เว้นระยะตอ่ 
ระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน 

 การจัดแถว เมือ่ผู้สั่งว่า “จัดแถว” ให้ทุกคน (ยกเว้นคนสุดท้าย) ยกมอืซ้ายขึ้นเท้าสะโพก 
นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ 
ยืนแลตรงเป็นหลัก ลกูหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้เห็นหนา้อกคนที ่4  

การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลง 
พร้อมสะบดัหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ
 ผู้เรียกยืนในท่าตรง กํามอืทั้ง 2 ข้าง  

งอข้อศอกเป็นมมุฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า ให้ลูกเสือ
เข้าแถวเช่นเดียวกับแถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ แต่เว้นระยะต่อระหว่างหมูข่ยายออกไปทางด้านหลัง 
ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน หรอื 3 กา้ว 

การจัดแถว และตรวจแถว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกบัแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 

8) แถวรูปครึ่งวงกลม
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมอืทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงด้านหนา้ 

และลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามอืเขาหาตัว ข้อมอืขวาไขว้ทับข้อมอืซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวช้า ๆ  
เป็นรูปครึ่งวงกลม  3 ครั้ง 

 นายหมู่ลูกเสอืหมู่แรกยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้เรยีกทางด้านซ้าย ห่างจากผู้เรียกพอสมควร 
ลูกหมู่ยนืต่อ ๆ กนัไปทางซ้ายมือของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก (มือเท้าสะโพก)  
สะบัดหน้าไปทางขวารอคาํสั่ง “นิ่ง” 
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 หมู่ที่ 2 และหมู่อืน่ ๆ เข้าแถวต่อจากด้านซ้ายของหมู่แรก ตามลําดับ เวน้ระยะระหว่างหมู่ 
1 ช่วงศอก รองนายหมู่สุดทา้ย จะยืนตรงดา้นขวาของผู้เรียก ในแนวเดยีวกันกับนายหมู่ หมู่แรก  

การจัดแถว ยกมือซ้ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู ่หมู่แรก) 
จัดแถวให้เป็นรูปครึ่งวงกลม 

 การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง 

9) แถวรูปวงกลม
   ก. การเรียกแถวแบบผู้เรียกแถวยืนอยู่ก่ึงกลางของวงกลม(แก้ไขจากเดิม) 

 การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมอืทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงลงขา้งล่าง คว่ําฝ่ามอื 
เข้าหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมอืซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวประสานกันจากด้านหนา้จดด้านหลัง   
(โบกผ่านลําตัว 3 ครั้ง) 

 ลูกเสือหมู่แรกยนืด้านซ้ายมือของผู้เรียก เขา้แถวเช่นเดียวกับแถวครึ่งวงกลม ส่วนหมู่ 2 และหมู่
ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ทีอ่ยูก่่อนตามลําดับ จนคนสุดท้าย(รองนายหมู่)ของหมูสุ่ดทา้ยไปจดกับ
นายหมู่ของหมู่แรก ถือผู้เรียกเป็นศูนย์กลาง    การจัดแถว ลูกเสือยกมอืซ้ายขึ้นเท้าสะโพก สะบัดหน้า
ไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก)  จัดแถวให้เป็นรูปวงกลมการตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัด
แถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลงพรอ้มกับสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง และนิ่ง 
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 หมู่อื่น ๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรก ซ้อน ๆ กันไปตามลาํดับ เว้นระยะตอ่ 
ระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน 

 การจัดแถว เมือ่ผู้สั่งว่า “จัดแถว” ให้ทุกคน (ยกเว้นคนสุดท้าย) ยกมอืซ้ายขึ้นเท้าสะโพก 
นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ 
ยืนแลตรงเป็นหลัก ลกูหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้เห็นหนา้อกคนที ่4  

การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทกุคนลดแขนลง 
พร้อมสะบดัหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ
 ผู้เรียกยืนในท่าตรง กํามอืทั้ง 2 ข้าง  

งอข้อศอกเป็นมมุฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า ให้ลูกเสือ
เข้าแถวเช่นเดียวกับแถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ แต่เว้นระยะต่อระหว่างหมูข่ยายออกไปทางด้านหลัง 
ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน หรอื 3 กา้ว 
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8) แถวรูปครึ่งวงกลม
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และลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามอืเขาหาตัว ข้อมอืขวาไขว้ทับข้อมอืซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวช้า ๆ  
เป็นรูปครึ่งวงกลม  3 ครั้ง 
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ลูกหมู่ยนืต่อ ๆ กนัไปทางซ้ายมือของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก (มือเท้าสะโพก)  
สะบัดหน้าไปทางขวารอคาํสั่ง “นิ่ง” 
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9) แถวรูปวงกลม
   ก. การเรียกแถวแบบผู้เรียกแถวยืนอยู่ก่ึงกลางของวงกลม(แก้ไขจากเดิม) 
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เข้าหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมอืซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวประสานกันจากด้านหนา้จดด้านหลัง   
(โบกผ่านลําตัว 3 ครั้ง) 
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ไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก)  จัดแถวให้เป็นรูปวงกลมการตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัด
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ข. การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 
 การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามอืขวา เหยยีดแขนขวาตรงไปข้างหน้า 

ยกขึ้นบน และเลยไปขา้งหลัง หมนุกลับมาด้านหน้า ทาํ 3 ครั้ง 
ลูกเสือหมู่แรกยนืชิดด้านซ้ายมือของผู้เรียก หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆ ไปอยูท่างซา้ยมอืของหมู่ 

ที่อยู่กอ่นตามลําดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจดขวามอืของผู้เรียกให้ผู้เรียกอยู่ในเส้นรอบวง 
การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเช่นเดียวกับแบบแรก 

10) แถวรัศมีหรือล้อเกวียน (CART WHEEL)  (เพิ่มเติม)
ผู้เรียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง มือขวาแบคว่ํากางนิ้วออกทุกนิ้ว ชูแขนไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 

45 องศา ให้มองเห็นได้ แล้วเรียก “แพ็ค” หรือ “กอง” 
ให้ลูกเสือทุกหมู่มาเข้าแถวเป็นรูปหมู่แถวตอนหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว เป็น

รูปรัศมีโดยให้หมู่แรกอยู่ด้านหน้าทางซ้ายมือผู้เรียกประมาณ  45  องศา หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ด้านซ้ายของหมู่แรกตามลําดับ ถือผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลาง ระยะต่อของแต่ละหมู่ระหว่างบุคคลประมาณ 
1 ช่วงแขน ระยะเคียงระหว่างนายหมู่ต่อนายหมู่พอสมควร และนายหมู่ หมู่สุดท้ายจะอยู่ด้านหน้าทาง
ขวามือของผู้เรียกประมาณ 45 องศา 

การเข้าแถว ให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนอยู่หัวแถวของแต่ละหมู่) เหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้า สูง
เสมอแนวไหล่คว่ําฝ่ามือให้ปลายนิ้วมือจดหลังของคนหน้าพอดี  ผู้เรียกแถวจัดแถวแล้วสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือ
ทุกคนลดแขนลงพร้อมกันและนิ่ง 

ผู้เรียกแถว 
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11) แถวส่ีเหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง (เพิ่มเติม)
ผู้เรียกแถวยืนอยู่ด้านหนึ่ง (ซึ่งเป็นด้านเปิด) ศอกงอยกแขนทั้งสองขึ้นข้างหน้า  ให้หน้าแขนทั้ง

สองไขว้กันตรงฝ่ามือ ฝ่ามือทั้งสองแบเหยียดหันไปข้างหน้า  ฝ่ามือขวาทับหลังมือซ้าย ประมาณแนวลูก
คาง เป็นสัญญาณ ถ้ามีลูกเสือ 3 หมู่ ให้เข้าแถวในอีก 2 ด้านที่เหลือ โดยมีนายหมู่ 1 เข้าแถวหน้า
กระดานแถวเดี่ยวทางด้านซ้ายของผู้เรียก หันหน้าเข้าในรูปเหลี่ยม หมู่ 2 เข้าแถวหน้ากระดานแถว
เดียวด้านตรงข้ามกับผู้เรียก หันหน้าเข้าหาผู้เรียก และหมู่ 3 เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามกับ
หมู่ 1 ทางด้านขวาของผู้เรียก 

การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนปฏิบัติเหมือนกับการเข้าแถวหน้ากระดาน  เว้นระยะตรงมุมของแต่
ละด้านให้เท่ากันพอควรไม่ซ้อนหรือตรงกัน 

ถ้ามีลูกเสอืมากกว่า 3 หมู ่ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผู้เรียกแถว แต่ควรให้ด้านซ้ายมือกับด้านขวามอื
มีจํานวนเท่ากนั  เมื่อมีผู้เรียกแถวตรวจแถวเรียบร้อยแล้วสั่งนิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัดหน้าอยู่ใน
ท่าตรง  (อ้างคู่มือการฝกึระเบียบแถวลูกเสือ ของ สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520) 
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ข. การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 
 การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามอืขวา เหยยีดแขนขวาตรงไปข้างหน้า 

ยกขึ้นบน และเลยไปขา้งหลัง หมนุกลับมาด้านหน้า ทาํ 3 ครั้ง 
ลูกเสือหมู่แรกยนืชิดด้านซ้ายมือของผู้เรียก หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆ ไปอยูท่างซา้ยมอืของหมู่ 

ที่อยู่กอ่นตามลําดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจดขวามอืของผู้เรียกให้ผู้เรียกอยู่ในเส้นรอบวง 
การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเช่นเดียวกับแบบแรก 

10) แถวรัศมีหรือล้อเกวียน (CART WHEEL)  (เพิ่มเติม)
ผู้เรียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง มือขวาแบคว่ํากางนิ้วออกทุกนิ้ว ชูแขนไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 

45 องศา ให้มองเห็นได้ แล้วเรียก “แพ็ค” หรือ “กอง” 
ให้ลูกเสือทุกหมู่มาเข้าแถวเป็นรูปหมู่แถวตอนหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว เป็น

รูปรัศมีโดยให้หมู่แรกอยู่ด้านหน้าทางซ้ายมือผู้เรียกประมาณ  45  องศา หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ด้านซ้ายของหมู่แรกตามลําดับ ถือผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลาง ระยะต่อของแต่ละหมู่ระหว่างบุคคลประมาณ 
1 ช่วงแขน ระยะเคียงระหว่างนายหมู่ต่อนายหมู่พอสมควร และนายหมู่ หมู่สุดท้ายจะอยู่ด้านหน้าทาง
ขวามือของผู้เรียกประมาณ 45 องศา 

การเข้าแถว ให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนอยู่หัวแถวของแต่ละหมู่) เหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้า สูง
เสมอแนวไหล่คว่ําฝ่ามือให้ปลายนิ้วมือจดหลังของคนหน้าพอดี  ผู้เรียกแถวจัดแถวแล้วสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือ
ทุกคนลดแขนลงพร้อมกันและนิ่ง 

ผู้เรียกแถว 
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11) แถวส่ีเหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง (เพิ่มเติม)
ผู้เรียกแถวยืนอยู่ด้านหนึ่ง (ซึ่งเป็นด้านเปิด) ศอกงอยกแขนทั้งสองขึ้นข้างหน้า  ให้หน้าแขนทั้ง

สองไขว้กันตรงฝ่ามือ ฝ่ามือทั้งสองแบเหยียดหันไปข้างหน้า  ฝ่ามือขวาทับหลังมือซ้าย ประมาณแนวลูก
คาง เป็นสัญญาณ ถ้ามีลูกเสือ 3 หมู่ ให้เข้าแถวในอีก 2 ด้านที่เหลือ โดยมีนายหมู่ 1 เข้าแถวหน้า
กระดานแถวเดี่ยวทางด้านซ้ายของผู้เรียก หันหน้าเข้าในรูปเหลี่ยม หมู่ 2 เข้าแถวหน้ากระดานแถว
เดียวด้านตรงข้ามกับผู้เรียก หันหน้าเข้าหาผู้เรียก และหมู่ 3 เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามกับ
หมู่ 1 ทางด้านขวาของผู้เรียก 

การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนปฏิบัติเหมือนกับการเข้าแถวหน้ากระดาน  เว้นระยะตรงมุมของแต่
ละด้านให้เท่ากันพอควรไม่ซ้อนหรือตรงกัน 

ถ้ามีลูกเสอืมากกว่า 3 หมู ่ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผู้เรียกแถว แต่ควรให้ด้านซ้ายมือกับด้านขวามอื
มีจํานวนเท่ากนั  เมื่อมีผู้เรียกแถวตรวจแถวเรียบร้อยแล้วสั่งนิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัดหน้าอยู่ใน
ท่าตรง  (อ้างคู่มือการฝกึระเบียบแถวลูกเสือ ของ สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520) 
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การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า 
การฝึกระเบียบแถว  เป็นการฝึกให้ลกูเสือเกิดความพรอ้มเพรียง  มีระเบียบวินัย  และความ

สามัคคีรวมทั้งสามารถฟังและปฏิบัติตามคําสั่งได้ 
1. ท่าตรง
คําบอก  “แถว - ตรง” 
การปฏิบัติ  ยืนให้ส้นเท้าชิดและอยู่ในแนวเดียวกัน  ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่ากัน  ห่างกันประมาณ 
1 คืบ (ทํามุม 45 องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน ลําตัวยืดตรงอกผาย  ไหล่เสมอกัน  แขนทั้งสอง
ห้อยอยู่ข้างตัวและเหยียดตรง พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ตึง  นิ้วมือเหยียดและชิดกัน  
นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง  เปิดฝ่ามือออกเล็กน้อย   ลําคอยืดตรงไม่ยื่นคาง  
ตาแลตรงไปข้างหน้าได้ระดับ  น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง   
หมายเหตุ   1. ท่าตรงเป็นท่าเบื้องต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบัติท่าอื่น ๆ 

2. ใช้เป็นท่าสําหรับแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง
2. ท่าพัก

ก. ท่าพัก  เป็นท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากทา่ตรง เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งมี  4  ท่า ดังนี ้
คําบอก  “พัก” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อน ต่อไปจึงหย่อนและเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเปลี่ยนเข่า
พักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยู่กับที่ ห้ามพูด เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นและจัดทุก
ส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่อได้ยินคําบอกว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ว
และแข็งแรง กลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรง  

ข.  ท่าพักตามระเบียบ ใช้พักในโอกาสรอพิธกีารต่างๆ เช่น รอรับการตรวจพลสวนสนาม  
หรือรออยู่ในแถวกองเกียรตยิศ ฯลฯ 
คําบอก  “ตามระเบียบ, พัก” 
การปฏิบัติ  แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ ๓๐ ซม. (หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติ) อย่าง
แข็งแรงและองอาจ พร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือเข้าหาตัว    มือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มอืขวาจับ
นิ้วหัวแม่มือซ้าย หลังมือซ้ายแนบติดลําตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง 
น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว - ตรง”  ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือทั้งสอง
กลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงตามเดิม 

ค. ท่าพักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่รอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น  
เมื่อผู้ควบคมุแถวต้องไปรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
คําบอก  “ตามสบาย, พัก” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกับ “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสบายและพูดจากัน
ได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยู่กับที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้นั่งจะนั่งไม่ได้ 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว - ตรง” ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับท่าพักปกติ 
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ง.  ท่าพักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ตอ้งรอคาํสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ 
คําบอก “พักแถว” 
การปฏิบัติ  ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น และไม่ทําเสียงอึกทึก 
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็ว  ในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดแถว
เรียบร้อยแล้วให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมีคําบอกคําสั่งต่อไป 
หมายเหตุ  สําหรับท่าพัก 

ท่าพัก เป็นท่าที่เปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่าง ๆ คือ 
1.พักตามปกติ  ใช้พกัในโอกาสระหวา่งฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอยา่งแก่ลูกเสือ
2.พักตามระเบียบ  ใช้พักในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่น ตรวจพลสวนสนาม หรือ

อยู่ในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ 
3.พักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับคําสั่งเพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

เช่น  เมื่อผู้ควบคุมแถวต้องไปรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
4.พักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานาน ๆ 

จ. ท่าเลิกแถว 
คําบอก “เลิกแถว” 
การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคําว่า “เลิกแถว”  ให้ลูกเสือทุกคนที่อยู่ในแถวกระจายออกไปจากแถวโดยเร็ว 

3. ท่าเคารพ
1) วันทยหัตถ์ เป็นท่าแสดงการเคารพเมื่อยู่ลําพังนอกแถวของลูกเสือทกุประเภท

โดยปฏิบัติต่อจากท่าตรง แบ่งออกเป็นการฝึกขัน้ต้น และเมื่อมีผู้รับการเคารพ 
1.1 การฝึกข้ันต้น 
ค าบอก  "วันทยหัตถ"์ และ “มือลง” 
การปฏิบัต ิ
ยกมอืขวาขึน้โดยเร็วและแข็งแรง จดันิ้วแบบเดยีวกับท่ารหัสของลกูเสือ ปลายนิ้วช้ีแตะขอบล่าง

ของหมวกคอ่นไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวา (ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลายนิ้วช้ีแตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยืน่ไปทางข้างประมาณแนวไหล่ นิ้วเหยียดตรง
เรียงชิดติดกนั ขอ้มือไมห่ัก และเปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถ้าอยู่ในที่แคบให้ลดศอกลง 
ได้ตามความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอืน่ต้องไม่เสียลักษณะท่าตรง 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “มือลง” ให้ลดมือขวาลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
(สําหรับลูกเสือสํารองให้ทําวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว คอืนิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรง 

ส่วนนิ้วที่เหลืองอเขา้หาฝา่มือ) 
1.2 เมื่อมีผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาจากทางขวาหรือทางซ้าย 
ค าบอก  "ทางขวา (ทางซา้ย, ตรงหน้า) – วันทยหัตถ์"  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
85

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 91 

การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า 
การฝึกระเบียบแถว  เป็นการฝึกให้ลกูเสือเกิดความพรอ้มเพรียง  มีระเบียบวินัย  และความ

สามัคคีรวมทั้งสามารถฟังและปฏิบัติตามคําสั่งได้ 
1. ท่าตรง
คําบอก  “แถว - ตรง” 
การปฏิบัติ  ยืนให้ส้นเท้าชิดและอยู่ในแนวเดียวกัน  ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่ากัน  ห่างกันประมาณ 
1 คืบ (ทํามุม 45 องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน ลําตัวยืดตรงอกผาย  ไหล่เสมอกัน  แขนทั้งสอง
ห้อยอยู่ข้างตัวและเหยียดตรง พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ตึง  นิ้วมือเหยียดและชิดกัน  
นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง  เปิดฝ่ามือออกเล็กน้อย   ลําคอยืดตรงไม่ยื่นคาง  
ตาแลตรงไปข้างหน้าได้ระดับ  น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง   
หมายเหตุ   1. ท่าตรงเป็นท่าเบื้องต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบัติท่าอื่น ๆ 

2. ใช้เป็นท่าสําหรับแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง
2. ท่าพัก

ก. ท่าพัก  เป็นท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากทา่ตรง เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งมี  4  ท่า ดังนี ้
คําบอก  “พัก” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อน ต่อไปจึงหย่อนและเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเปลี่ยนเข่า
พักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยู่กับที่ ห้ามพูด เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นและจัดทุก
ส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่อได้ยินคําบอกว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ว
และแข็งแรง กลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรง  

ข.  ท่าพักตามระเบียบ ใช้พักในโอกาสรอพิธกีารต่างๆ เช่น รอรับการตรวจพลสวนสนาม  
หรือรออยู่ในแถวกองเกียรตยิศ ฯลฯ 
คําบอก  “ตามระเบียบ, พัก” 
การปฏิบัติ  แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ ๓๐ ซม. (หรือประมาณเกือบคร่ึงก้าวปกติ) อย่าง
แข็งแรงและองอาจ พร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือเข้าหาตัว    มือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มอืขวาจับ
นิ้วหัวแม่มือซ้าย หลังมือซ้ายแนบติดลําตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง 
น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว - ตรง”  ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือทั้งสอง
กลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงตามเดิม 

ค. ท่าพักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่รอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น  
เมื่อผู้ควบคมุแถวต้องไปรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
คําบอก  “ตามสบาย, พัก” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกับ “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสบายและพูดจากัน
ได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยู่กับที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้นั่งจะนั่งไม่ได้ 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว - ตรง” ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับท่าพักปกติ 

92 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ง.  ท่าพักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ตอ้งรอคาํสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ 
คําบอก “พักแถว” 
การปฏิบัติ  ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น และไม่ทําเสียงอึกทึก 
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็ว  ในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดแถว
เรียบร้อยแล้วให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมีคําบอกคําสั่งต่อไป 
หมายเหตุ  สําหรับท่าพัก 

ท่าพัก เป็นท่าที่เปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่าง ๆ คือ 
1.พักตามปกติ  ใช้พกัในโอกาสระหวา่งฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอยา่งแก่ลูกเสือ
2.พักตามระเบียบ  ใช้พักในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่น ตรวจพลสวนสนาม หรือ

อยู่ในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ 
3.พักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับคําสั่งเพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

เช่น  เมื่อผู้ควบคุมแถวต้องไปรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
4.พักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานาน ๆ 

จ. ท่าเลิกแถว 
คําบอก “เลิกแถว” 
การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคําว่า “เลิกแถว”  ให้ลูกเสือทุกคนที่อยู่ในแถวกระจายออกไปจากแถวโดยเร็ว 

3. ท่าเคารพ
1) วันทยหัตถ์ เป็นท่าแสดงการเคารพเมื่อยู่ลําพังนอกแถวของลูกเสือทกุประเภท

โดยปฏิบัติต่อจากท่าตรง แบ่งออกเป็นการฝึกขัน้ต้น และเมื่อมีผู้รับการเคารพ 
1.1 การฝึกข้ันต้น 
ค าบอก  "วันทยหัตถ"์ และ “มือลง” 
การปฏิบัต ิ
ยกมอืขวาขึน้โดยเร็วและแข็งแรง จดันิ้วแบบเดยีวกับท่ารหัสของลกูเสือ ปลายนิ้วช้ีแตะขอบล่าง

ของหมวกคอ่นไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวา (ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลายนิ้วช้ีแตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยืน่ไปทางข้างประมาณแนวไหล่ นิ้วเหยียดตรง
เรียงชิดติดกนั ขอ้มือไมห่ัก และเปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถ้าอยู่ในที่แคบให้ลดศอกลง 
ได้ตามความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอืน่ต้องไม่เสียลักษณะท่าตรง 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “มือลง” ให้ลดมือขวาลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
(สําหรับลูกเสือสํารองให้ทําวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว คอืนิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรง 

ส่วนนิ้วที่เหลืองอเขา้หาฝา่มือ) 
1.2 เมื่อมีผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาจากทางขวาหรือทางซ้าย 
ค าบอก  "ทางขวา (ทางซา้ย, ตรงหน้า) – วันทยหัตถ์"  
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การปฏิบัต ิ
สะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ พร้อมกับยกมอืขวาทําวันทยหัตถก์่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 กา้ว 

ตามองจับไปที่ผู้รับการเคารพ และหนัหน้าตาม จนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 กา้ว   
จากนัน้สะบัดหน้ากลับพรอ้มกับลดมือลง  

ถ้าผู้รับการเคารพไมไ่ด้เคลื่อนที่ผา่น ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมอืลงตามคําบอกว่า “มือลง” 
ถ้าผู้รับการเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิบัติได้โดยไมต่้องสะบัดหน้า 
2) แลขวา (ซ้าย) – ทํา เป็นท่าแสดงการเคารพ เมือ่ลูกเสอือยู่ในแถวมือเปล่าหรอืถืออาวุธ

ที่ทําท่าวันทยาวุธไม่ได้ และเป็นท่าแสดงการเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสอื ในกรณีที่ไมส่ามารถ
แสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ ์

ค าบอก  "แลขวา (ซ้าย) – ทํา"  
การปฏิบัต ิ
สะบัดหน้าไปทางขวา(ซ้าย) ประมาณกึ่งขวา(ซา้ย) ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับไป

ที่ผู้รับการเคารพ พร้อมกับหนัหนา้ตามจนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพน้ไปแล้ว 2 ก้าว  แล้วสะบัดหน้า
กลับที่เดิม 

ถ้าผู้รับการเคารพไมไ่ด้เคลื่อนที่ผา่น ให้สะบัดหน้ากลับที่เดิมตามคาํบอกว่า “แล – ตรง” 
ข้อแนะน าในการแสดงการเคารพ 
 การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนตอ้งไม่แกว่ง คงเหยยีดตรงตลอดปลายนิ้ว

และห้อยอยู่ข้างตัว(มอืไม่ตดิขาเหมอืนอย่างอยูก่ับที่)
 รัศมีแสดงการเคารพ ถอืเอาระยะที่มองเหน็เครือ่งหมายหรอืจําได้เป็นเกณฑ์
 กรณีเข้าแถวรวมกับลูกเสอืถืออาวุธ เมือ่ไดย้ินคําบอก “ทางขวา(ซา้ย) – ระวัง – วัน

ทยา – วุธ” ให้ทําท่าแลขวา(ซ้าย) พรอ้มกับผู้ทําวันทยาวุธ และทาํท่า “แลตรง”
เมื่อขาดคาํบอกว่า “เรียบ – อาวุธ”

 ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะตอ้งแสดงการเคารพโดยวิธีหยุด ก่อนผู้รับการเคารพจะเข้ามาถึง
ระยะแสดงการเคารพ ให้ทําท่าหันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผู้รับการเคารพจะผ่านมา
โดยหยุดชดิเท้าในท่าตรงแล้วแสดงการเคารพ เมื่อเลิกการเคารพแล้วให้ทาํท่าหนัไป
ในทิศทางเดมิ และก้าวเทา้หลังเคลื่อนที่ตอ่ไปโดยไม่ต้องชิดเทา้

 ในโอกาสที่ผู้รับการเคารพอยู่กับที่ ผู้แสดงการเคารพไม่ต้องหยุดแสดงการเคารพ
 การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เช่น ในหน้าที่เวรยาม ให้วิ่งเขา้ไป

หยุดยนืห่างจากผู้รับการเคารพ 3 กา้ว แล้วแสดงการเคารพ หลังจากที่รายงานจบ
หรือซักถามเสร็จแล้ว ให้ลดมอืลง(จากวันทยหตัถ์)หรือเรียบอาวุธ(จากวนัทยาวุธ)
และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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4. ท่าหันอยู่กับที่
เป็นท่าที่ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหน้าของแถว  แต่ก่อนที่จะมีคาํบอกให้แถวหันไป 

ยังด้านใด  ต้องให้แถวอยูใ่นท่าตรงเสียกอ่น  ท่าหันอยู่กับทีม่ ี 3  ท่า  ดังนี ้
1) ท่าขวาหัน เป็นท่าที่ทําให้แถวหันไปทางดา้นขวา
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ม ี2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 เปิดปลายเท้าขวาและยกสน้เท้าซา้ย ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 90 องศา 

พร้อมกับหมุนเท้าทั้ง 2 ข้างตาม โดยใหส้้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักติดอยู่กับพื้น น้าํหนกัตัวอยู่ที่
เท้าขวา ขาซา้ยเหยียดตึง บิดส้นเท้าซา้ยออกขา้งนอกเล็กนอ้ย ลําตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับลาํตัว 

 จังหวะที่ 2 ชักเท้าซา้ยมาชิดเท้าขวาในลกัษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
2) ท่าซ้ายหัน เป็นท่าที่ทาํให้แถวหันไปทางดา้นซ้าย
ค าบอก  "ซ้าย – หัน"  
การปฏิบัติ  ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเช่นเดียวกับท่าขวาหนั แต่เปลี่ยนหันไปทางซ้ายแทน 

และให้เท้าซ้ายเป็นหลักอยูก่ับที่แล้วดึงเท้าขวามาชิด 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหนา้ของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลัง
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ทาํเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ทําเช่นเดียวกับท่าขวาหันจงัหวะที่ 1 แต่หันเลยไปจนกลับจากหนา้เป็นหลัง

ครบ 180 องศา ให้ปลายเท้าซ้ายหันไปหยุดอยูข่้างหลัง เฉียงซ้ายประมาณครึ่งก้าวและอยู่ในแนว 
ส้นเท้าขวา 

จังหวะที่  2 ชักเท้าซ้ายมาชดิเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
5. ท่าเดิน

เป็นท่าที่ช่วยใหก้ารเคลือ่นยา้ยหรอืการเดินขบวนของแถวดูเป็นระเบียบและสง่างาม 
ก่อนทีจ่ะมีคาํบอกให้เดนิต้องให้แถวอยู่ในทา่ตรงเสียกอ่น มี 6 ท่า 

1) เดินตามปกติ
ค าบอก  "หน้า – เดิน" 
การปฏิบัต ิ
โน้มน้ําหนักตัวไปขา้งหน้า  พร้อมกับก้าวเทา้ซา้ยออกเดนิก่อน ขาเหยยีดตึงปลายเท้างุม้ 

ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมือ่จะวางเทา้และก้าวเท้าต่อไป ให้โนม้น้ําหนักตัวไปข้างหน้า 
ตบเต็มฝ่าเท้าอย่างแขง็แรง แล้วจึงก้าวเทา้ขวาตาม โดยเดินตบเท้าซ้ายและขวาสลับกันเป็นจงัหวะ 
อย่างตอ่เนื่อง  ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตามปกติเฉียงไปข้างหน้าและข้างหลัง 
พองาม เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าข้อศอกงอเลก็น้อย เมือ่แกว่งแขนไปข้างหลังให้แขนเหยียดตรง 
ตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือ นิว้มือเรียงชิดติดกัน 
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การปฏิบัต ิ
สะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ พร้อมกับยกมอืขวาทําวันทยหัตถก์่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 กา้ว 

ตามองจับไปที่ผู้รับการเคารพ และหนัหน้าตาม จนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 กา้ว   
จากนัน้สะบัดหน้ากลับพรอ้มกับลดมือลง  

ถ้าผู้รับการเคารพไมไ่ด้เคลื่อนที่ผา่น ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมอืลงตามคําบอกว่า “มือลง” 
ถ้าผู้รับการเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิบัติได้โดยไมต่้องสะบัดหน้า 
2) แลขวา (ซ้าย) – ทํา เป็นท่าแสดงการเคารพ เมือ่ลูกเสอือยู่ในแถวมือเปล่าหรอืถืออาวุธ

ที่ทําท่าวันทยาวุธไม่ได้ และเป็นท่าแสดงการเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสอื ในกรณีที่ไมส่ามารถ
แสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ ์

ค าบอก  "แลขวา (ซ้าย) – ทํา"  
การปฏิบัต ิ
สะบัดหน้าไปทางขวา(ซ้าย) ประมาณกึ่งขวา(ซา้ย) ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับไป

ที่ผู้รับการเคารพ พร้อมกับหนัหนา้ตามจนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพน้ไปแล้ว 2 ก้าว  แล้วสะบัดหน้า
กลับที่เดิม 

ถ้าผู้รับการเคารพไมไ่ด้เคลื่อนที่ผา่น ให้สะบัดหน้ากลับที่เดิมตามคาํบอกว่า “แล – ตรง” 
ข้อแนะน าในการแสดงการเคารพ 
 การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนตอ้งไม่แกว่ง คงเหยยีดตรงตลอดปลายนิ้ว

และห้อยอยู่ข้างตัว(มอืไม่ตดิขาเหมอืนอย่างอยูก่ับที่)
 รัศมีแสดงการเคารพ ถอืเอาระยะที่มองเหน็เครือ่งหมายหรอืจําได้เป็นเกณฑ์
 กรณีเข้าแถวรวมกับลูกเสอืถืออาวุธ เมือ่ไดย้ินคําบอก “ทางขวา(ซา้ย) – ระวัง – วัน

ทยา – วุธ” ให้ทําท่าแลขวา(ซ้าย) พรอ้มกับผู้ทําวันทยาวุธ และทาํท่า “แลตรง”
เมื่อขาดคาํบอกว่า “เรียบ – อาวุธ”

 ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะตอ้งแสดงการเคารพโดยวิธีหยุด ก่อนผู้รับการเคารพจะเข้ามาถึง
ระยะแสดงการเคารพ ให้ทําท่าหันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผู้รับการเคารพจะผ่านมา
โดยหยุดชดิเท้าในท่าตรงแล้วแสดงการเคารพ เมื่อเลิกการเคารพแล้วให้ทาํท่าหนัไป
ในทิศทางเดมิ และก้าวเทา้หลังเคลื่อนที่ตอ่ไปโดยไม่ต้องชิดเทา้

 ในโอกาสที่ผู้รับการเคารพอยู่กับที่ ผู้แสดงการเคารพไม่ต้องหยุดแสดงการเคารพ
 การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เช่น ในหน้าที่เวรยาม ให้วิ่งเขา้ไป

หยุดยนืห่างจากผู้รับการเคารพ 3 กา้ว แล้วแสดงการเคารพ หลังจากที่รายงานจบ
หรือซักถามเสร็จแล้ว ให้ลดมอืลง(จากวันทยหตัถ์)หรือเรียบอาวุธ(จากวนัทยาวุธ)
และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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4. ท่าหันอยู่กับที่
เป็นท่าที่ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหน้าของแถว  แต่ก่อนที่จะมีคาํบอกให้แถวหันไป 

ยังด้านใด  ต้องให้แถวอยูใ่นท่าตรงเสียกอ่น  ท่าหันอยู่กับทีม่ ี 3  ท่า  ดังนี ้
1) ท่าขวาหัน เป็นท่าที่ทําให้แถวหันไปทางดา้นขวา
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ม ี2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 เปิดปลายเท้าขวาและยกสน้เท้าซา้ย ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 90 องศา 

พร้อมกับหมุนเท้าทั้ง 2 ข้างตาม โดยใหส้้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักติดอยู่กับพื้น น้าํหนกัตัวอยู่ที่
เท้าขวา ขาซา้ยเหยียดตึง บิดส้นเท้าซา้ยออกขา้งนอกเล็กนอ้ย ลําตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับลาํตัว 

 จังหวะที่ 2 ชักเท้าซา้ยมาชิดเท้าขวาในลกัษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
2) ท่าซ้ายหัน เป็นท่าที่ทาํให้แถวหันไปทางดา้นซ้าย
ค าบอก  "ซ้าย – หัน"  
การปฏิบัติ  ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเช่นเดียวกับท่าขวาหนั แต่เปลี่ยนหันไปทางซ้ายแทน 

และให้เท้าซ้ายเป็นหลักอยูก่ับที่แล้วดึงเท้าขวามาชิด 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหนา้ของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลัง
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ทาํเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ทําเช่นเดียวกับท่าขวาหันจงัหวะที่ 1 แต่หันเลยไปจนกลับจากหนา้เป็นหลัง

ครบ 180 องศา ให้ปลายเท้าซ้ายหันไปหยุดอยูข่้างหลัง เฉียงซ้ายประมาณครึ่งก้าวและอยู่ในแนว 
ส้นเท้าขวา 

จังหวะที่  2 ชักเท้าซ้ายมาชดิเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
5. ท่าเดิน

เป็นท่าที่ช่วยใหก้ารเคลือ่นยา้ยหรอืการเดินขบวนของแถวดูเป็นระเบียบและสง่างาม 
ก่อนทีจ่ะมีคาํบอกให้เดนิต้องให้แถวอยู่ในทา่ตรงเสียกอ่น มี 6 ท่า 

1) เดินตามปกติ
ค าบอก  "หน้า – เดิน" 
การปฏิบัต ิ
โน้มน้ําหนักตัวไปขา้งหน้า  พร้อมกับก้าวเทา้ซา้ยออกเดนิก่อน ขาเหยยีดตึงปลายเท้างุม้ 

ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมือ่จะวางเทา้และก้าวเท้าต่อไป ให้โนม้น้ําหนักตัวไปข้างหน้า 
ตบเต็มฝ่าเท้าอย่างแขง็แรง แล้วจึงก้าวเทา้ขวาตาม โดยเดินตบเท้าซ้ายและขวาสลับกันเป็นจงัหวะ 
อย่างตอ่เนื่อง  ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตามปกติเฉียงไปข้างหน้าและข้างหลัง 
พองาม เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าข้อศอกงอเลก็น้อย เมือ่แกว่งแขนไปข้างหลังให้แขนเหยียดตรง 
ตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือ นิว้มือเรียงชิดติดกัน 
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ความยาวของก้าวนับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า ประมาณ 40 – 60 ซม. รักษาความยาวของก้าว 
ให้คงที่ อ ัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 ก้าว การเดินเป็นหมู่ต้องเดินให้พร้อมกัน  
ถ้ามีจังหวะต้องเดินให้เขา้จังหวะ 

2) เดินตามสบาย
ค าบอก  "เดินตามสบาย" 
การปฏิบัต ิ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดนิตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดยีวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว 

ในการเดนินาทีละ 120 – 150 ก้าว ไม่ตอ้งรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ําเป็น 
ต้องเดินให้พร้อมกัน  อาจพดูกันได้เว้นแต่จะมคีําสั่งห้าม 

3) เปลี่ยนเท้า
ค าบอก  "เปลี่ยนเท้า" 
การปฏิบัต ิ
ก้าวเท้าไปข้างหน้าอกี 1 ก้าว ยั้งตัวพร้อมกับกา้วเท้าหลังให้ปลายเท้าหลังชิดสน้เท้าหน้า 

และก้าวเท้าหนา้ออกเดนิต่อไป 
4) เดินครึ่งก้าว
ค าบอก  "ครึ่งก้าว – เดิน" 
การปฏิบัต ิ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดนิตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดยีวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว 

ในการเดนินาทีละ 120 – 150 ก้าว ไม่ตอ้งรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ําเป็นต้องเดินให้
พร้อมกัน  อาจพูดกนัได้เวน้แต่จะมีคาํสั่งหา้ม 

ถ้าจะให้เดนิเต็มกา้วต่อไป  ให้ใช้คาํบอกว่า “หน้า – เดิน” ส่วนท่าหยุดจากทา่เดินครึ่งกา้วปฏิบัติ
เช่นเดียวกับท่าเดินปกต ิ

5) ซอยเท้า
ค าบอก  "ซอยเทา้ – ทํา” 
การปฏิบัต ิ
เมื่อหยุดอยู่กับที่ ถา้ไดย้ินคาํบอกว่า "ซอยเทา้ – ทํา” ให้ยกเท้าขึ้นลงสลับกนัอยู่กับที่ 

ตามจังหวะการเดินในครั้งนั้น โดยยกเท้าซา้ยขึน้ก่อน เท้าที่ยกขึ้นนั้นพื้นรองเท้าตอ้งสูงจากพืน้ 
ประมาณ 1 คืบ มอืและการแกว่งแขนเป็นไปตามท่าเดนิครั้งนัน้ 

ถ้ากําลังเดนิ เมือ่ได้ยินคําบอกว่า "ซอยเท้า – ทํา” ไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพืน้ก็ตาม ให้เดินต่อไป
อีก 1 ก้าว แล้วก้าวเท้าหลังใหส้้นเท้าหลังเสมอแนวเดียวกับส้นเทา้หนา้ และยกเท้าเดมินั้นขึ้นก่อน  
ต่อไปเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อหยุดอยูก่บัที่ 

ทั้ง 2 แบบ เมื่อจะให้เดนิต่อไป ใช้คําบอกว่า “หน้า – เดิน” เมื่อเท้าซา้ยตกถึงพื้น ซอยเท้าขวา
อยู่กับที่ แล้วกา้วเท้าซา้ยออกเดนิต่อไป ถ้าจะให้หยุดใชค้ําบอกว่า “แถว – หยุด” เช่นเดียวกับท่าหยดุ 
ในเวลาเดิน   ในการฝึกถ้าลกูเสือคนใดซอยเทา้ผิด ให้ซอยเทา้ซ้ําเท้าเดมิอีกหนึ่งครั้ง  
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6) เดินเฉียง
ค าบอก  "เฉียงขวา (ซา้ย), ทํา" 
การปฏิบัต ิ
เมื่อขาดคาํบอกว่า “ทํา” ในขณะที่เทา้ขวา(ซ้าย)ตกถึงพื้น ใหก้้าวเท้าซ้าย(ขวา)ออกเดินต่อไป 

พร้อมกับบิดปลายเท้าและหนัตัวไปทางกึ่งขวา(ซ้าย) แล้วก้าวเท้าหลังเดินไปในทิศทางใหมท่ี่เป็นมุม  
45 องศากับทิศทางเดิมโดยตอ่เนื่อง ไม่มกีารหยุดชะงัก จงัหวะก้าวเป็นไปตามจงัหวะของท่าเดินครั้งนัน้

ถ้าจะให้กลับมาเดินในทิศทางเดิม ใชค้ําบอกว่า “เดินตรง” ลูกเสือก้าวเท้าทํากึง่ซ้าย(ขวา) 
แล้วเดินตรงไปข้างหน้าตอ่ไป คาํบอกตอ้งบอกในขณะที่เท้าซา้ย(ขวา)ตกถึงพื้น 
6. ท่าหยุด

เป็นท่าที่ติดตามมาจากท่าเดนิ  ซึ่งช่วยทําใหก้ารหยุดแถวของลูกเสอืมคีวามพร้อมเพรียงกนั 
ค าบอก  "แถว – หยุด"  
การปฏิบัต ิ
ขณะกําลังเดินตามปกติ  เมื่อไดย้ินคาํบอก  "แถว – หยุด" ไม่ว่าเท้าข้างใดข้างหนึ่ง 

จะตกถึงพื้นก็ตาม ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ คือ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าตอ่ไปอีก 1 ก้าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท้าหลังชิดเท้าหน้าในลกัษณะทา่ตรง อย่างแข็งแรง 

7. ท่าก้าวทางข้าง
ใช้ฝึกลูกเสือเพื่อนาํไปใช้ตามลาํพังในแถว และเมื่อมกีารจัดหรือร่นแถวในระยะสั้นๆ 

ซึ่งต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เป็นต้น  
ค าบอก  "ก้าวทางขวา (ซ้าย), ทํา"  
การปฏิบัต ิ
ยกส้นเท้าทั้งสองขา้ง แล้วก้าวเทา้ขวา(ซ้าย)ไปทางขวา(ซ้าย) 30 ซม. (หรือประมาณ 

ครึ่งก้าวปกติ) แล้วชักเท้าซ้าย(ขวา) ไปชิดอย่างแข็งแรง ระหว่างที่ใช้เทา้เคลือ่นที่นัน้ เขา่ทั้งสอง 
ต้องตึง ส้นเท้ายก และก้าวทางข้างต่อไปในจังหวะเดินปกติ 

ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวทางข้าง ให้ใช้คาํบอกวา่  "แถว – หยุด" ในขณะที่เท้าทั้งสองขา้ง 
มาชิดกนั ให้ปฏิบัติโดยกา้วไปทางขวา (ซ้าย) อีก 1 ก้าว และหยดุด้วยการก้าวเทา้อกีข้างหนึง่ 
ไปชิด จากนั้นให้อยู่ในลักษณะท่าตรงทนัที 

ถ้ามีการกําหนดจํานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวตอ่ไปตามจาํนวนก้าวที่กาํหนด แล้วหยุดเอง 
โดยไม่ตอ้งใช้คําบอก "แถว – หยดุ"   
8. ท่าก้าวถอยหลัง

ใช้ในการจัดแถวเมือ่อยู่กับที่ และทําในระยะสัน้ ๆ เท่านั้น เป็นการฝึกลูกเสือเพื่อนาํไปใช้ 
ตามลําพังในแถว หรือในความควบคมุตามคําบอก เช่น “กา้วถอยหลัง 3 กา้ว, ทํา” เป็นต้น  

ค าบอก  “ก้าวถอยหลัง, ทํา” 
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ความยาวของก้าวนับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า ประมาณ 40 – 60 ซม. รักษาความยาวของก้าว 
ให้คงที่ อ ัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 ก้าว การเดินเป็นหมู่ต้องเดินให้พร้อมกัน  
ถ้ามีจังหวะต้องเดินให้เขา้จังหวะ 

2) เดินตามสบาย
ค าบอก  "เดินตามสบาย" 
การปฏิบัต ิ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดนิตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดยีวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว 

ในการเดนินาทีละ 120 – 150 ก้าว ไม่ตอ้งรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ําเป็น 
ต้องเดินให้พร้อมกัน  อาจพดูกันได้เว้นแต่จะมคีําสั่งห้าม 

3) เปลี่ยนเท้า
ค าบอก  "เปลี่ยนเท้า" 
การปฏิบัต ิ
ก้าวเท้าไปข้างหน้าอกี 1 ก้าว ยั้งตัวพร้อมกับกา้วเท้าหลังให้ปลายเท้าหลังชิดสน้เท้าหน้า 

และก้าวเท้าหนา้ออกเดนิต่อไป 
4) เดินครึ่งก้าว
ค าบอก  "ครึ่งก้าว – เดิน" 
การปฏิบัต ิ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดนิตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดยีวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว 

ในการเดนินาทีละ 120 – 150 ก้าว ไม่ตอ้งรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ําเป็นต้องเดินให้
พร้อมกัน  อาจพูดกนัได้เวน้แต่จะมีคาํสั่งหา้ม 

ถ้าจะให้เดนิเต็มกา้วต่อไป  ให้ใช้คาํบอกว่า “หน้า – เดิน” ส่วนท่าหยุดจากทา่เดินครึ่งกา้วปฏิบัติ
เช่นเดียวกับท่าเดินปกต ิ

5) ซอยเท้า
ค าบอก  "ซอยเทา้ – ทํา” 
การปฏิบัต ิ
เมื่อหยุดอยู่กับที่ ถา้ไดย้ินคาํบอกว่า "ซอยเทา้ – ทํา” ให้ยกเท้าขึ้นลงสลับกนัอยู่กับที่ 

ตามจังหวะการเดินในครั้งนั้น โดยยกเท้าซา้ยขึน้ก่อน เท้าที่ยกขึ้นนั้นพื้นรองเท้าตอ้งสูงจากพืน้ 
ประมาณ 1 คืบ มอืและการแกว่งแขนเป็นไปตามท่าเดนิครั้งนัน้ 

ถ้ากําลังเดนิ เมือ่ได้ยินคําบอกว่า "ซอยเท้า – ทํา” ไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพืน้ก็ตาม ให้เดินต่อไป
อีก 1 ก้าว แล้วก้าวเท้าหลังใหส้้นเท้าหลังเสมอแนวเดียวกับส้นเทา้หนา้ และยกเท้าเดมินั้นขึ้นก่อน  
ต่อไปเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อหยุดอยูก่บัที่ 

ทั้ง 2 แบบ เมื่อจะให้เดนิต่อไป ใช้คําบอกว่า “หน้า – เดิน” เมื่อเท้าซา้ยตกถึงพื้น ซอยเท้าขวา
อยู่กับที่ แล้วกา้วเท้าซา้ยออกเดนิต่อไป ถ้าจะให้หยุดใชค้ําบอกว่า “แถว – หยุด” เช่นเดียวกับท่าหยดุ 
ในเวลาเดิน   ในการฝึกถ้าลกูเสือคนใดซอยเทา้ผิด ให้ซอยเทา้ซ้ําเท้าเดมิอีกหนึ่งครั้ง  
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6) เดินเฉียง
ค าบอก  "เฉียงขวา (ซา้ย), ทํา" 
การปฏิบัต ิ
เมื่อขาดคาํบอกว่า “ทํา” ในขณะที่เทา้ขวา(ซ้าย)ตกถึงพื้น ใหก้้าวเท้าซ้าย(ขวา)ออกเดินต่อไป 

พร้อมกับบิดปลายเท้าและหนัตัวไปทางกึ่งขวา(ซ้าย) แล้วก้าวเท้าหลังเดินไปในทิศทางใหมท่ี่เป็นมุม  
45 องศากับทิศทางเดิมโดยตอ่เนื่อง ไม่มกีารหยุดชะงัก จงัหวะก้าวเป็นไปตามจงัหวะของท่าเดินครั้งนัน้

ถ้าจะให้กลับมาเดินในทิศทางเดิม ใชค้ําบอกว่า “เดินตรง” ลูกเสือก้าวเท้าทํากึง่ซ้าย(ขวา) 
แล้วเดินตรงไปข้างหน้าตอ่ไป คาํบอกตอ้งบอกในขณะที่เท้าซา้ย(ขวา)ตกถึงพื้น 
6. ท่าหยุด

เป็นท่าที่ติดตามมาจากท่าเดนิ  ซึ่งช่วยทําใหก้ารหยุดแถวของลูกเสอืมคีวามพร้อมเพรียงกนั 
ค าบอก  "แถว – หยุด"  
การปฏิบัต ิ
ขณะกําลังเดินตามปกติ  เมื่อไดย้ินคาํบอก  "แถว – หยุด" ไม่ว่าเท้าข้างใดข้างหนึ่ง 

จะตกถึงพื้นก็ตาม ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ คือ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าตอ่ไปอีก 1 ก้าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท้าหลังชิดเท้าหน้าในลกัษณะทา่ตรง อย่างแข็งแรง 

7. ท่าก้าวทางข้าง
ใช้ฝึกลูกเสือเพื่อนาํไปใช้ตามลาํพังในแถว และเมื่อมกีารจัดหรือร่นแถวในระยะสั้นๆ 

ซึ่งต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เป็นต้น  
ค าบอก  "ก้าวทางขวา (ซ้าย), ทํา"  
การปฏิบัต ิ
ยกส้นเท้าทั้งสองขา้ง แล้วก้าวเทา้ขวา(ซ้าย)ไปทางขวา(ซ้าย) 30 ซม. (หรือประมาณ 

ครึ่งก้าวปกติ) แล้วชักเท้าซ้าย(ขวา) ไปชิดอย่างแข็งแรง ระหว่างที่ใช้เทา้เคลือ่นที่นัน้ เขา่ทั้งสอง 
ต้องตึง ส้นเท้ายก และก้าวทางข้างต่อไปในจังหวะเดินปกติ 

ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวทางข้าง ให้ใช้คาํบอกวา่  "แถว – หยุด" ในขณะที่เท้าทั้งสองขา้ง 
มาชิดกนั ให้ปฏิบัติโดยกา้วไปทางขวา (ซ้าย) อีก 1 ก้าว และหยดุด้วยการก้าวเทา้อกีข้างหนึง่ 
ไปชิด จากนั้นให้อยู่ในลักษณะท่าตรงทนัที 

ถ้ามีการกําหนดจํานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวตอ่ไปตามจาํนวนก้าวที่กาํหนด แล้วหยุดเอง 
โดยไม่ตอ้งใช้คําบอก "แถว – หยดุ"   
8. ท่าก้าวถอยหลัง

ใช้ในการจัดแถวเมือ่อยู่กับที่ และทําในระยะสัน้ ๆ เท่านั้น เป็นการฝึกลูกเสือเพื่อนาํไปใช้ 
ตามลําพังในแถว หรือในความควบคมุตามคําบอก เช่น “กา้วถอยหลัง 3 กา้ว, ทํา” เป็นต้น  

ค าบอก  “ก้าวถอยหลัง, ทํา” 
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การปฏิบัต ิ
เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายถอยหลัง วางเท้าลงให้ปลายเท้าลงก่อน 

แกว่งแขนตามปกติ ระยะก้าว 30 ซม. (ครึ่งก้าวปกติ) จังหวะก้าวเช่นเดียวกับท่าเดินตามปกติ  
ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวถอยหลัง ให้ใช้คําบอกว่า  "แถว – หยุด" ไม่ว่าเท้าขา้งใดจะตกถึงพืน้ 

ให้ก้าวถอยหลังไปอีก 1 ก้าว แล้วชักเท้าที่อยูข่า้งหน้าไปชิดส้นเทา้ที่อยู่ข้างหลัง และอยู่ในลักษณะ 
ท่าตรงทันท ี

ถ้ามีการกําหนดจํานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวตอ่ไปตามจาํนวนก้าวที่กาํหนด แล้วหยุดเอง 
โดยไม่ตอ้งใช้คําบอก "แถว – หยดุ" 
9. ท่าวิ่ง

ใช้ในโอกาสที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะใกล ้ๆ หรือใช้เพือ่การออกกําลังกาย
ของลูกเสือ  

1) การวิ่ง
ค าบอก  “วิ่ง, หน้า – วิ่ง”  
การปฏิบัต ิ
ออกวิ่งด้วยเท้าซา้ย และวางปลายเท้าลงพื้นกอ่น งอเข่าเล็กน้อย โน้มตัวไปขา้งหนา้ 

ขาหลังไม่ต้องเหยยีดตึง ปลายเท้ายกสูงจากพืน้พอควร มือยกขึน้เสมอราวนม กาํมือ หันฝ่ามอืเข้าหาตัว 
ยืดอก ศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งให้แกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวไดพ้อสมควร ระยะก้าวประมาณ  
50 – 60 ซม. พยายามรักษาระยะกา้วให้คงที่ อตัราความเร็วนาทีละ 150 – 160 ก้าว 

ท่านี้เริ่มได้ทั้งเวลาอยูก่ับที่และขณะกําลังเดนิ ถ้ากําลังเดนิอยู ่เมือ่สิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใด 
จะตกถึงพื้นก็ตาม ใหก้้าวต่อไปอีก 1 ก้าวแล้วเริ่มวิ่งทันที (ปกติควรบอกเมือ่ตกเทา้ขวา) 

2) การหยุด
ค าบอก  "แถว – หยุด"  
การปฏิบัต ิ
เมื่อสิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว

และทําท่าหยดุเช่นเดยีวกับการหยุดในเวลาเดนิ 
3) เปลี่ยนเป็นเดิน
ค าบอก  "เดิน – ทํา"  
การปฏิบัต ิ
เมื่อสิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว

แล้วทําท่าเดินตามปกติ 
4) เปลี่ยนเท้า ใช้ในโอกาสเปลี่ยนเทา้ให้พรอ้มกับส่วนรวมของแถว
ค าบอก  "เปลี่ยนเท้า” 
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การปฏิบัต ิ
ท่านี้ให้ทาํเป็นจังหวะเดียว โดยใช้คําบอกในขณะที่เท้าซ้ายและขวาตกถึงพืน้ในลําดับตดิต่อกนั 

ให้ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีก 2 ก้าว(ซ้าย, ขวา) จากนั้นจึงกระโดดกา้วซ้ําเทา้ขวาไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว  
และก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไปอีกตามระยะของการกา้วปกติ  
10. ท่าหันในเวลาเดิน

1) ท่าขวาหัน ใช้ในโอกาสตอ้งการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่  1 ก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณครึ่งกา้ว พร้อมกับบิด 

ปลายเท้าใหไ้ปทางกึ่งขวาด้วย ขณะเดยีวกันให้ยกสน้เท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใชป้ลายเท้า
ทั้งสองเป็นหลัก หันไปทางขวาจนได้ 90 องศา  

จังหวะที่  2 ก้าวเท้าขวาต่อไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม่ 
2) ท่าซ้ายหัน ใช้ในโอกาสต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
ค าบอก  "ซ้าย – หัน"  
การปฏิบัติ  ใช้คําบอกในจังหวะที่เท้าซา้ยจดถงึพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ

เช่นเดียวกับท่าขวาหนั โดยเปลี่ยนคําบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน 
ท่าขวาหนั และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะตอ้งไมห่ยุดชะงกั และแกว่งแขนตามจังหวะ 

ก้าวโดยต่อเนื่องกัน 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหนา้ของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลัง

ในระหว่างเดนิ 
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าซา้ยจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหนา้ 1 กา้ว 
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายไปขา้งหนา้เฉียงขวา และตบลงกับพื้นด้วยปลายเท้าในแนวทางขวา 

ของปลายเท้าขวาเลก็น้อยพอเข่าซ้ายตึง ทันใดนั้นยกส้นเท้าขวาและหมนุตัวด้วยสะโพก โดยใช้ 
ปลายเท้าทั้งสองเป็นหลกั ไปข้างหลงัจนได้ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยู่กับขา้งขา 

จังหวะที ่3 ก้าวเท้าซา้ยออกเดิน พร้อมยกมอืและแกว่งแขนตามจงัหวะของท่าเดินครั้งนั้นต่อไป 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดงัก่อน จนทําได้คลอ่งแล้วจึงนับในใจ 

11. ท่าหันในเวลาวิ่ง ใช้ในโอกาสต้องการเปลีย่นทิศทางหรอืหนา้แถวในเวลาวิ่ง
1) ท่าขวาหัน
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้า 1 ก้าวเพือ่ยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหนา้อีก 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางกึง่ขวา 
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การปฏิบัต ิ
เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายถอยหลัง วางเท้าลงให้ปลายเท้าลงก่อน 

แกว่งแขนตามปกติ ระยะก้าว 30 ซม. (ครึ่งก้าวปกติ) จังหวะก้าวเช่นเดียวกับท่าเดินตามปกติ  
ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวถอยหลัง ให้ใช้คําบอกว่า  "แถว – หยุด" ไม่ว่าเท้าขา้งใดจะตกถึงพืน้ 

ให้ก้าวถอยหลังไปอีก 1 ก้าว แล้วชักเท้าที่อยูข่า้งหน้าไปชิดส้นเทา้ที่อยู่ข้างหลัง และอยู่ในลักษณะ 
ท่าตรงทันท ี

ถ้ามีการกําหนดจํานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวตอ่ไปตามจาํนวนก้าวที่กาํหนด แล้วหยุดเอง 
โดยไม่ตอ้งใช้คําบอก "แถว – หยดุ" 
9. ท่าวิ่ง

ใช้ในโอกาสที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะใกล ้ๆ หรือใช้เพือ่การออกกําลังกาย
ของลูกเสือ  

1) การวิ่ง
ค าบอก  “วิ่ง, หน้า – วิ่ง”  
การปฏิบัต ิ
ออกวิ่งด้วยเท้าซา้ย และวางปลายเท้าลงพื้นกอ่น งอเข่าเล็กน้อย โน้มตัวไปขา้งหนา้ 

ขาหลังไม่ต้องเหยยีดตึง ปลายเท้ายกสูงจากพืน้พอควร มือยกขึน้เสมอราวนม กาํมือ หันฝ่ามอืเข้าหาตัว 
ยืดอก ศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งให้แกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวไดพ้อสมควร ระยะก้าวประมาณ  
50 – 60 ซม. พยายามรักษาระยะกา้วให้คงที่ อตัราความเร็วนาทีละ 150 – 160 ก้าว 

ท่านี้เริ่มได้ทั้งเวลาอยูก่ับที่และขณะกําลังเดนิ ถ้ากําลังเดนิอยู ่เมือ่สิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใด 
จะตกถึงพื้นก็ตาม ใหก้้าวต่อไปอีก 1 ก้าวแล้วเริ่มวิ่งทันที (ปกติควรบอกเมือ่ตกเทา้ขวา) 

2) การหยุด
ค าบอก  "แถว – หยุด"  
การปฏิบัต ิ
เมื่อสิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว

และทําท่าหยดุเช่นเดยีวกับการหยุดในเวลาเดนิ 
3) เปลี่ยนเป็นเดิน
ค าบอก  "เดิน – ทํา"  
การปฏิบัต ิ
เมื่อสิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว

แล้วทําท่าเดินตามปกติ 
4) เปลี่ยนเท้า ใช้ในโอกาสเปลี่ยนเทา้ให้พรอ้มกับส่วนรวมของแถว
ค าบอก  "เปลี่ยนเท้า” 

98 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

การปฏิบัต ิ
ท่านี้ให้ทาํเป็นจังหวะเดียว โดยใช้คําบอกในขณะที่เท้าซ้ายและขวาตกถึงพืน้ในลําดับตดิต่อกนั 

ให้ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีก 2 ก้าว(ซ้าย, ขวา) จากนั้นจึงกระโดดกา้วซ้ําเทา้ขวาไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว  
และก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไปอีกตามระยะของการกา้วปกติ  
10. ท่าหันในเวลาเดิน

1) ท่าขวาหัน ใช้ในโอกาสตอ้งการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่  1 ก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณครึ่งกา้ว พร้อมกับบิด 

ปลายเท้าใหไ้ปทางกึ่งขวาด้วย ขณะเดยีวกันให้ยกสน้เท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใชป้ลายเท้า
ทั้งสองเป็นหลัก หันไปทางขวาจนได้ 90 องศา  

จังหวะที่  2 ก้าวเท้าขวาต่อไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม่ 
2) ท่าซ้ายหัน ใช้ในโอกาสต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
ค าบอก  "ซ้าย – หัน"  
การปฏิบัติ  ใช้คําบอกในจังหวะที่เท้าซา้ยจดถงึพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ

เช่นเดียวกับท่าขวาหนั โดยเปลี่ยนคําบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน 
ท่าขวาหนั และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะตอ้งไมห่ยุดชะงกั และแกว่งแขนตามจังหวะ 

ก้าวโดยต่อเนื่องกัน 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหนา้ของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลัง

ในระหว่างเดนิ 
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าซา้ยจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหนา้ 1 กา้ว 
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายไปขา้งหนา้เฉียงขวา และตบลงกับพื้นด้วยปลายเท้าในแนวทางขวา 

ของปลายเท้าขวาเลก็น้อยพอเข่าซ้ายตึง ทันใดนั้นยกส้นเท้าขวาและหมนุตัวด้วยสะโพก โดยใช้ 
ปลายเท้าทั้งสองเป็นหลกั ไปข้างหลงัจนได้ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยู่กับขา้งขา 

จังหวะที ่3 ก้าวเท้าซา้ยออกเดิน พร้อมยกมอืและแกว่งแขนตามจงัหวะของท่าเดินครั้งนั้นต่อไป 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดงัก่อน จนทําได้คลอ่งแล้วจึงนับในใจ 

11. ท่าหันในเวลาวิ่ง ใช้ในโอกาสต้องการเปลีย่นทิศทางหรอืหนา้แถวในเวลาวิ่ง
1) ท่าขวาหัน
ค าบอก  "ขวา – หัน"  
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้า 1 ก้าวเพือ่ยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหนา้อีก 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางกึง่ขวา 
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จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซา้ยไปอยู่หน้าปลายเท้าขวา พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได้ 90 องศา
จากทิศทางเดิม  

จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าขวาออกวิ่งต่อไปตามจังหวะเดิม 
2) ท่าซ้ายหัน
ค าบอก  "ซ้าย – หัน"  
การปฏิบัติ ใช้คําบอกในจังหวะที่เทา้ซ้ายจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะเช่นเดียวกับทา่ขวาหนั 

โดยเปลี่ยนคาํบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน 
ท่าขวาหนั และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะตอ้งไมห่ยุดชะงกั และแกว่งแขนที่งอขึน้ตาม

จังหวะก้าวโดยตอ่เนือ่งกัน 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหนา้ของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลัง

ในระหว่างเดนิ 
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าซา้ยจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหนา้ 1 กา้วเพื่อยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้าอกี 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา 
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาไปอยู่หน้าปลายเท้าซ้าย พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาอกีประมาณ  

90 องศา จากทิศทางเดมิ 
จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าซา้ยออกวิ่งตอ่ไปตามจังหวะเดิม 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดงัก่อน จนทําได้คลอ่งแล้วจึงนับในใจ 

12. การนับ
ใช้สําหรับหน้ากระดานแถวเดี่ยว เพื่อหัดให้ลูกเสือออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะของลูกเสือ 

ค าบอก   “นับ”  
การปฏิบัติ 
ลูกเสือคนที่อยู่หัวแถวสะบัดหนา้ไปทางซ้าย พร้อมกับนับ 1 แล้วสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง

โดยเร็ว ลูกเสือคนอื่น ๆ นับเรียงไปตามลําดับเช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนที่อยูท่้ายแถวใหส้ะบัดหน้า
มาทางขวา 

ค าบอก   “นับสอง (สาม,สี่,ห้า ฯลฯ)”  
การปฏิบัต ิ
ลูกเสือนับตามจํานวนที่บอก โดยเริม่จากคนที่อยู่หัวแถวเช่นเดียวกับการนับตามปกต ิเช่น 

นับสอง ลูกเสือจะนับ หนึง่ สอง,หนึ่ง สอง, หนึง่ สอง เรยีงต่อไปตามลําดับจนสดุแถว 
การนับเมือ่แถวมีการแยกคูข่าด ให้คนที่อยู่ท้ายแถวของแถวหลังสุดขานจาํนวนทีข่าดให้ทราบ 

โดยขานว่า “ขาดหนึ่ง (สอง,สาม....ฯลฯ)” 

100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

13. ท่าถอดหมวก สวมหมวก
ใช้ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ หรอืพิธีทางศาสนา เช่น พิธสีวนสนามทีม่ีการประพรมน้ํา 

พระพุทธมนต์ เป็นต้น 
ค าบอก  “ถอดหมวก” 
การปฏิบัต ิ
1) แบมือซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างและทอ่นบนตั้งฉากกนั นิ้วหัวแมม่ือตั้งขึ้นขา้งบน

พร้อมกันนั้นใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มกีะบังหนา้หมวก,หมวกทรงหมอ้ตาล) 
หรือจับที่ปีกหมวกดา้นหน้า(หมวกปกีกว้างพับข้าง และไม่พับขา้ง) หรือจับทีห่มวกด้านขวา 
(หมวกทรงออ่น) หรือจับที่ขอบหมวกบนด้านหน้า(หมวกกลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแม่มอืซ้าย ให้หน้าหมวกหนัไปทางขวา
ขอบหมวกด้านนอกอยู่ระหว่างนิ้วหัวแมม่ือกับนิ้วช้ี 

3) ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรง พรอ้มกับมือซ้ายจับหมวกด้วยนิ้วหัวแมม่ือกับนิ้วอื่นทั้งสี่
ค าบอก  “สวมหมวก” 
การปฏิบัต ิ
1) ใช้มือขวาจับหมวกทีอ่ยู่ในมือซา้ย เชน่เดียวกับการถอดหมวก
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ้ายช่วยจดัหมวก
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน 
ถ้าลูกเสือถอืไมพ้ลองหรือไม้ง่าม กอ่นทําท่าถอดหมวก และสวมหมวก ใหน้ําอาวุธมาไว้ระหว่าง

ปลายเท้าทั้งสอง แล้วพิงทอ่นบนไว้กับแขนซ้าย แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป เมื่อถอดหมวก
หรือสวมหมวกเรียบร้อยแล้ว จึงนาํไมพ้ลองหรอืไม้งา่มไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม 
14. การถวายราชสดุดี

ค าบอก  “ถอดหมวก, นั่ง”  
การปฏิบัต ิ
เมื่อสั่ง “ถอดหมวก” เว้นระยะให้ลกูเสือทุกคนถอด

หมวกเรียบร้อยแล้วให้สั่ง “นั่ง” เมื่อลูกเสือได้ยินคําสั่ง “นั่ง” 
ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเข่าขวาลงตั้งเข่าซ้าย 
นั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเข่าขวา แขนซ้าย
วางพาดลงตั้งฉาก บนเข่าซ้าย มือที่ถือหมวกหันเข้าหาตัว 
เมื่อร้องเพลงราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อย เงยขึ้นเมื่อเพลงจบ 
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ลุก” ให้ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเท้าซ้ายกลับมา
ชิดเท้าขวา และเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให้ลูกเสือสวมหมวกโดยเร็ว แล้วอยู่ในท่าตรง ในกรณีที่ลูกเสือ
มีไม้พลอง หรือไม้ง่าม ให้ถอดหมวกในท่ามีอาวุธก่อน แล้วจึงนั่งลง วางอาวุธตามยาวชิดขาขวาทางขวา 
มือขวาวางควํ�าบนเข่าตามปกติ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 99 

จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซา้ยไปอยู่หน้าปลายเท้าขวา พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได้ 90 องศา
จากทิศทางเดิม  

จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าขวาออกวิ่งต่อไปตามจังหวะเดิม 
2) ท่าซ้ายหัน
ค าบอก  "ซ้าย – หัน"  
การปฏิบัติ ใช้คําบอกในจังหวะที่เทา้ซ้ายจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะเช่นเดียวกับทา่ขวาหนั 

โดยเปลี่ยนคาํบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน 
ท่าขวาหนั และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะตอ้งไมห่ยุดชะงกั และแกว่งแขนที่งอขึน้ตาม

จังหวะก้าวโดยตอ่เนือ่งกัน 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหนา้ของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลัง

ในระหว่างเดนิ 
ค าบอก  "กลับหลัง – หัน"   
การปฏิบัติ ใช้คาํบอกในจังหวะที่เท้าซา้ยจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหนา้ 1 กา้วเพื่อยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้าอกี 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา 
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาไปอยู่หน้าปลายเท้าซ้าย พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาอกีประมาณ  

90 องศา จากทิศทางเดมิ 
จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าซา้ยออกวิ่งตอ่ไปตามจังหวะเดิม 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดงัก่อน จนทําได้คลอ่งแล้วจึงนับในใจ 

12. การนับ
ใช้สําหรับหน้ากระดานแถวเดี่ยว เพื่อหัดให้ลูกเสือออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะของลูกเสือ 

ค าบอก   “นับ”  
การปฏิบัติ 
ลูกเสือคนที่อยู่หัวแถวสะบัดหนา้ไปทางซ้าย พร้อมกับนับ 1 แล้วสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง

โดยเร็ว ลูกเสือคนอื่น ๆ นับเรียงไปตามลําดับเช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนที่อยูท่้ายแถวใหส้ะบัดหน้า
มาทางขวา 

ค าบอก   “นับสอง (สาม,สี่,ห้า ฯลฯ)”  
การปฏิบัต ิ
ลูกเสือนับตามจํานวนที่บอก โดยเริม่จากคนที่อยู่หัวแถวเช่นเดียวกับการนับตามปกต ิเช่น 

นับสอง ลูกเสือจะนับ หนึง่ สอง,หนึ่ง สอง, หนึง่ สอง เรยีงต่อไปตามลําดับจนสดุแถว 
การนับเมือ่แถวมีการแยกคูข่าด ให้คนที่อยู่ท้ายแถวของแถวหลังสุดขานจาํนวนทีข่าดให้ทราบ 

โดยขานว่า “ขาดหนึ่ง (สอง,สาม....ฯลฯ)” 

100 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

13. ท่าถอดหมวก สวมหมวก
ใช้ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ หรอืพิธีทางศาสนา เช่น พิธสีวนสนามทีม่ีการประพรมน้ํา 

พระพุทธมนต์ เป็นต้น 
ค าบอก  “ถอดหมวก” 
การปฏิบัต ิ
1) แบมือซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างและทอ่นบนตั้งฉากกนั นิ้วหัวแมม่ือตั้งขึ้นขา้งบน

พร้อมกันนั้นใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มกีะบังหนา้หมวก,หมวกทรงหมอ้ตาล) 
หรือจับที่ปีกหมวกดา้นหน้า(หมวกปกีกว้างพับข้าง และไม่พับขา้ง) หรือจับทีห่มวกด้านขวา 
(หมวกทรงออ่น) หรือจับที่ขอบหมวกบนด้านหน้า(หมวกกลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแม่มอืซ้าย ให้หน้าหมวกหนัไปทางขวา
ขอบหมวกด้านนอกอยู่ระหว่างนิ้วหัวแมม่ือกับนิ้วช้ี 

3) ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรง พรอ้มกับมือซ้ายจับหมวกด้วยนิ้วหัวแมม่ือกับนิ้วอื่นทั้งสี่
ค าบอก  “สวมหมวก” 
การปฏิบัต ิ
1) ใช้มือขวาจับหมวกทีอ่ยู่ในมือซา้ย เชน่เดียวกับการถอดหมวก
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ้ายช่วยจดัหมวก
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน 
ถ้าลูกเสือถอืไมพ้ลองหรือไม้ง่าม กอ่นทําท่าถอดหมวก และสวมหมวก ใหน้ําอาวุธมาไว้ระหว่าง

ปลายเท้าทั้งสอง แล้วพิงทอ่นบนไว้กับแขนซ้าย แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป เมื่อถอดหมวก
หรือสวมหมวกเรียบร้อยแล้ว จึงนาํไมพ้ลองหรอืไม้งา่มไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม 
14. การถวายราชสดุดี

ค าบอก  “ถอดหมวก, นั่ง”  
การปฏิบัต ิ
เมื่อสั่ง “ถอดหมวก” เว้นระยะให้ลกูเสือทุกคนถอด

หมวกเรียบร้อยแล้วให้สั่ง “นั่ง” เมื่อลูกเสือได้ยินคําสั่ง “นั่ง” 
ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเข่าขวาลงตั้งเข่าซ้าย 
นั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเข่าขวา แขนซ้าย
วางพาดลงตั้งฉาก บนเข่าซ้าย มือที่ถือหมวกหันเข้าหาตัว 
เมื่อร้องเพลงราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อย เงยขึ้นเมื่อเพลงจบ 
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ลุก” ให้ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเท้าซ้ายกลับมา
ชิดเท้าขวา และเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให้ลูกเสือสวมหมวกโดยเร็ว แล้วอยู่ในท่าตรง ในกรณีที่ลูกเสือ
มีไม้พลอง หรือไม้ง่าม ให้ถอดหมวกในท่ามีอาวุธก่อน แล้วจึงนั่งลง วางอาวุธตามยาวชิดขาขวาทางขวา 
มือขวาวางควํ�าบนเข่าตามปกติ 

ฉากบนเข่าซ้าย
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15. ท่าหมอบ – ลุก (มือเปล่า)
ค าบอก  “หมอบ”  และ “ลุก” 
การปฏิบัต ิ
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ลูกเสือก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้า 1 กา้ว น้ําหนักตัวอยู่บนเท้า 2 ข้าง แขนอยู่ที่เดมิ 
จังหวะที่ 2  ทรุดตัวลงคกุเข่าขวาและเข่าซ้ายตามลําดับ พร้อมก้มตัวไปข้างหน้า เหยียดแขน 

2 ข้างใช้มอืยันพื้นเพื่อรับน้ําหนักตัว แล้วเหยียดขาขวาตึง เงยหน้าตามองตรงไปข้างหนา้ 
จังหวะที่ 3  เหยียดเท้าซ้ายออกให้ส้นเท้า 2 ขา้งชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพืน้ งอแขน  

ฝ่ามือคว่าํลงกับพืน้ให้นิ้วมือขวาทับนิ้วมือซ้ายแค่โคนนิ้ว แนวกึง่กลางระหว่างมอืทั้งสองอยู่ประมาณ
หน้าผาก(เวลาก้มหน้า) กางศอก 2 ข้างเตม็ที่ เงยหน้าทําศีรษะให้ต่ํา 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ลุก” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ลูกเสือชักมือทัง้ 2 ขา้งเขา้หาตัว ยนัพื้นยกตัวขึ้นแล้วชักเท้าขวาคกุเข่า 
จังหวะที่ 2  คุกเข่าซ้าย แล้วยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว ให้มือทั้ง 2 อยู่ที่ข้างขา 
จังหวะที่ 3  ชักเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายต่อไปอยู่ในลักษณะตรง ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ใน

ภมูปิระเทศ เหยียด หรือจะต้องเดินต่อไปไม่ต้องชักเท้าขวาชิด เมื่อยืนขึ้นแล้วให้ออกเดินได้เลย 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน 

และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป 

การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่ 
1. ท่าตรง – พัก

ค าบอก “กอง (หมู่) – ตรง” 
การปฏิบัต ิ 
ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถือไมพ้ลองหรอืไม้ง่าม เหมือนกับท่ามอืเปล่า ไม้พลองหรือไม้งา่ม 

อยู่ในทา่เรียบอาวุธ 
ไม้พลองหรือไม้งา่มในท่าเรียบอาวุธ คอื ลูกเสอือยู่ในท่าตรง ถอืไมพ้ลองหรือไม้ง่าม 

ด้วยมือขวา โดยไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวาและชิดกับเท้าขวา ไม้พลอง 
หรือไม้ง่ามอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มอืกับนิ้วชี้ นิ้วหัวแม่มือจับไม้พลองหรอืไม้ง่ามชิดขา นิ้วอื่นอกี 4 นิ้ว 
ชิดติดกันจับไม้พลองหรอืไมง้่ามเฉียงลงไปเบื้องล่าง ปลายไม้พลองหรือไม้งา่มอยู่ในรอ่งไหล่ขวา  
ลําไม้พลองหรอืไมง้่ามตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบ เหมอืนกับทา่มือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้เลื่อนขึ้นมา
เสมอเอว แล้วยื่นไม้พลองหรือไม้ง่ามไปขา้งหนา้ เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพลห่ลังใต้เข็มขดั
เล็กน้อย มือแบตามธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดตดิกัน 
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2. ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ เป็นท่าแสดงการเคารพ
ค าบอก “วันทยา – วุธ” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดยีว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้งฉาก

กับลําตัว ฝ่ามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มอืกับนิ้วก้อยจดกัน คงเหลือนิ้วช้ี นิ้วกลางและนิ้วนาง เหยียดตรง
ชิดติดกัน ให้ขา้งปลายนิ้วช้ีแตะไมพ้ลองหรือไมง้่ามในรอ่งไหลข่วา 

ค าบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิ 
เมื่อเลิกทําความเคารพ ให้ลูกเสอืลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดมิโดยเร็ว 
ถ้าผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวา ซ้าย หรอืตรงหน้า ผู้ควบคุมแถวจะบอกทิศทางเสยีกอ่น 

“ขวา (ซ้ายหรอืตรงหน้า) ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสือทําวันทยาวุธ พรอ้มกับหันหน้าไปยงัผู้รับ 
การเคารพ ตาอยู่ที่ผู้รับการเคารพ หันหน้าตามจนผู้รับการเคารพผ่านหน้าตนไปแล้ว ประมาณ 2 ก้าว 
จึงหันมาอยูใ่นท่าตรง เมือ่ผู้รับการเคารพผ่านพ้นแถว ให้ผู้ควบคมุแถวบอกเลิกทาํความเคารพ 
3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ

ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกไม้พลองหรือไม้งา่มด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดลาํตัวไปข้างซ้าย ให้โคนไมพ้ลอง

หรือไม้ง่ามอยู่ในอุ้งมอืซ้าย ลําไมพ้ลองหรอืไม้งา่มตั้งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย มือขวาจับไมพ้ลองหรือไม้งา่ม
อยู่ที่เดมิ ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ 

จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือซา้ย พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้งา่มด้วยมือขวา 
ไห้ไม้พลองหรือไม้ง่ามพาดขึน้ไปบนไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชดิลําตัว ศอกซา้ยงอ แขนทํามุม  
100 องศากับลําตัว ขณะเดยีวกันลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ว 

ข้อควรระวัง  ขณะลูกเสือทาํท่าแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไมพ้ลอง 
หรือไม้ง่าม ทรงศีรษะให้คงที่เหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและนิง่  
ปลายไมพ้ลองจึงจะได้ระดับ ไม่เฉไปมา 

ค าบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกมอืขวาขึ้นจับไม้พลองหรือไม้งา่ม ศอกงอไปข้างหนา้ในแนวเดยีวกับไหล ่

พร้อมกับเหยียดแขนซ้าย โดยลดไม้พลองหรอืไม้ง่ามลงชิดกับลําตัว 
จังหวะที่ 2 จับไม้พลองหรอืไมง้่ามด้วยมอืขวานํามาไว้ข้างลาํตัวในร่องไหล่ขวา (แขนขวา

เหยียดเกือบสดุระยะทีม่ือจับไม้พลองหรือไม้งา่มในท่าเรยีบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมอืซ้ายขึ้นกันไม้
พลองหรอืไมง้่ามที่รอ่งไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ 

จังหวะที่ 3 ลดแขนซ้ายอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะ 
ที่มือขวาจับไมพ้ลองหรือไม้ง่ามอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ โดยไม้พลองหรือไม้งา่มจดพื้น) 
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15. ท่าหมอบ – ลุก (มือเปล่า)
ค าบอก  “หมอบ”  และ “ลุก” 
การปฏิบัต ิ
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ลูกเสือก้าวเท้าซา้ยไปข้างหน้า 1 กา้ว น้ําหนักตัวอยู่บนเท้า 2 ข้าง แขนอยู่ที่เดมิ 
จังหวะที่ 2  ทรุดตัวลงคกุเข่าขวาและเข่าซ้ายตามลําดับ พร้อมก้มตัวไปข้างหน้า เหยียดแขน 

2 ข้างใช้มอืยันพื้นเพื่อรับน้ําหนักตัว แล้วเหยียดขาขวาตึง เงยหน้าตามองตรงไปข้างหนา้ 
จังหวะที่ 3  เหยียดเท้าซ้ายออกให้ส้นเท้า 2 ขา้งชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพืน้ งอแขน  

ฝ่ามือคว่าํลงกับพืน้ให้นิ้วมือขวาทับนิ้วมือซ้ายแค่โคนนิ้ว แนวกึง่กลางระหว่างมอืทั้งสองอยู่ประมาณ
หน้าผาก(เวลาก้มหน้า) กางศอก 2 ข้างเตม็ที่ เงยหน้าทําศีรษะให้ต่ํา 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ลุก” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ลูกเสือชักมือทัง้ 2 ขา้งเขา้หาตัว ยนัพื้นยกตัวขึ้นแล้วชักเท้าขวาคกุเข่า 
จังหวะที่ 2  คุกเข่าซ้าย แล้วยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว ให้มือทั้ง 2 อยู่ที่ข้างขา 
จังหวะที่ 3  ชักเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายต่อไปอยู่ในลักษณะตรง ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ใน

ภมูปิระเทศ เหยียด หรือจะต้องเดินต่อไปไม่ต้องชักเท้าขวาชิด เมื่อยืนขึ้นแล้วให้ออกเดินได้เลย 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน 

และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป 

การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่ 
1. ท่าตรง – พัก

ค าบอก “กอง (หมู่) – ตรง” 
การปฏิบัต ิ 
ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถือไมพ้ลองหรอืไม้ง่าม เหมือนกับท่ามอืเปล่า ไม้พลองหรือไม้งา่ม 

อยู่ในทา่เรียบอาวุธ 
ไม้พลองหรือไม้งา่มในท่าเรียบอาวุธ คอื ลูกเสอือยู่ในท่าตรง ถอืไมพ้ลองหรือไม้ง่าม 

ด้วยมือขวา โดยไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวาและชิดกับเท้าขวา ไม้พลอง 
หรือไม้ง่ามอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มอืกับนิ้วชี้ นิ้วหัวแม่มือจับไม้พลองหรอืไม้ง่ามชิดขา นิ้วอื่นอกี 4 นิ้ว 
ชิดติดกันจับไม้พลองหรอืไมง้่ามเฉียงลงไปเบื้องล่าง ปลายไม้พลองหรือไม้งา่มอยู่ในรอ่งไหล่ขวา  
ลําไม้พลองหรอืไมง้่ามตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบ เหมอืนกับทา่มือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้เลื่อนขึ้นมา
เสมอเอว แล้วยื่นไม้พลองหรือไม้ง่ามไปขา้งหนา้ เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพลห่ลังใต้เข็มขดั
เล็กน้อย มือแบตามธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดตดิกัน 
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2. ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ เป็นท่าแสดงการเคารพ
ค าบอก “วันทยา – วุธ” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดยีว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้งฉาก

กับลําตัว ฝ่ามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มอืกับนิ้วก้อยจดกัน คงเหลือนิ้วช้ี นิ้วกลางและนิ้วนาง เหยียดตรง
ชิดติดกัน ให้ขา้งปลายนิ้วช้ีแตะไมพ้ลองหรือไมง้่ามในรอ่งไหลข่วา 

ค าบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิ 
เมื่อเลิกทําความเคารพ ให้ลูกเสอืลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดมิโดยเร็ว 
ถ้าผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวา ซ้าย หรอืตรงหน้า ผู้ควบคุมแถวจะบอกทิศทางเสยีกอ่น 

“ขวา (ซ้ายหรอืตรงหน้า) ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสือทําวันทยาวุธ พรอ้มกับหันหน้าไปยงัผู้รับ 
การเคารพ ตาอยู่ที่ผู้รับการเคารพ หันหน้าตามจนผู้รับการเคารพผ่านหน้าตนไปแล้ว ประมาณ 2 ก้าว 
จึงหันมาอยูใ่นท่าตรง เมือ่ผู้รับการเคารพผ่านพ้นแถว ให้ผู้ควบคมุแถวบอกเลิกทาํความเคารพ 
3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ

ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกไม้พลองหรือไม้งา่มด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดลาํตัวไปข้างซ้าย ให้โคนไมพ้ลอง

หรือไม้ง่ามอยู่ในอุ้งมอืซ้าย ลําไมพ้ลองหรอืไม้งา่มตั้งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย มือขวาจับไมพ้ลองหรือไม้งา่ม
อยู่ที่เดมิ ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ 

จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือซา้ย พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้งา่มด้วยมือขวา 
ไห้ไม้พลองหรือไม้ง่ามพาดขึน้ไปบนไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชดิลําตัว ศอกซา้ยงอ แขนทํามุม  
100 องศากับลําตัว ขณะเดยีวกันลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ว 

ข้อควรระวัง  ขณะลูกเสือทาํท่าแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไมพ้ลอง 
หรือไม้ง่าม ทรงศีรษะให้คงที่เหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและนิง่  
ปลายไมพ้ลองจึงจะได้ระดับ ไม่เฉไปมา 

ค าบอก “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกมอืขวาขึ้นจับไม้พลองหรือไม้งา่ม ศอกงอไปข้างหนา้ในแนวเดยีวกับไหล ่

พร้อมกับเหยียดแขนซ้าย โดยลดไม้พลองหรอืไม้ง่ามลงชิดกับลําตัว 
จังหวะที่ 2 จับไม้พลองหรอืไมง้่ามด้วยมอืขวานํามาไว้ข้างลาํตัวในร่องไหล่ขวา (แขนขวา

เหยียดเกือบสดุระยะทีม่ือจับไม้พลองหรือไม้งา่มในท่าเรยีบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมอืซ้ายขึ้นกันไม้
พลองหรอืไมง้่ามที่รอ่งไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ 

จังหวะที่ 3 ลดแขนซ้ายอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะ 
ที่มือขวาจับไมพ้ลองหรือไม้ง่ามอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ โดยไม้พลองหรือไม้งา่มจดพื้น) 
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ข้อสังเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่ือขวาจับไมพ้ลองในท่าเรียบอาวธุ 
ในจังหวะที่ 3 จะรู้สึกว่าตน้ไมพ้ลองหรือไม้ง่ามจดพื้น 
4. ท่าถอดหมวก – สวมหมวก

ค าบอก “ถอดหมวก” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดยีว โดยนาํไม้พลองหรือไม้ง่ามในมอืขวามาไว้ตรงหน้า 

ให้ต้นไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ตรงกึ่งกลางระหวา่ง 2 เท้า ส่วนบนพงิแขนซา้ยดา้นในตรงตาํแหน่งศอก 
ที่งอตั้งฉากอยู่แขนซา้ยทอ่นบนชิดลําตัว ฝา่มือแบหงายมาด้านหน้า ขณะเดียวกนัใช้มือขวาถอดหมวก
ออกจากศีรษะ(ถ้าใส่สายรัดคางให้ปลดออกก่อน) แล้วนํามาวางบนฝ่ามือซ้าย (หมวกเบเร่ต์ หน้าหมวก
อยู่ขวา, หมวกทรงหม้อตาล ใหข้อบหมวกด้านซ้ายอยู่หนา้ หนา้หมวกอยูข่วา, หมวกทรงปีกกว้าง  
ให้นิ้วหัวแม่มอืซ้ายชูขึ้นชิดขอบหมวกดา้นใน นิ้วทั้ง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกดา้นนอก หน้าหมวก 
อยู่ด้านขวา) แล้วลดแขนขวาลงอยู่ในท่าตรงตามเดิม  

ค าบอก “สวมหมวก” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือใช้มอืขวานําหมวกในมือซา้ยขึน้สวมโดยใช้มือซ้ายช่วย (ถ้าเป็นหมวกปีกกว้าง 

ให้ใส่สายรัดท้ายทอยให้เรียบร้อย) แล้วใช้มือขวาจับไม้พลองหรอืไมง้่ามทีพ่ิงไวก้ับแขนซ้ายมาถือไว้ 
ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม 
5. ท่าหันและการเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม

ท่าหันในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  ใช้คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนทา่อยูก่ับที่มอืเปล่า  
ถ้าหันในขณะที่ไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามอยู่ในท่าเรียบอาวุธ เพื่อให้การหันสะดวกใหย้กไม้พลองหรอืไม้งา่ม 
ในมือขวาพ้นพื้นเลก็น้อยจึงหนั เมือ่หันเสร็จใหล้ดมือขวาลงจนไม้พลองหรอืไมง้่ามจดพืน้ 

การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ใช้คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลือ่นที่
มือเปล่า ตามปกติเมือ่จะใหเ้คลื่อนที่ ผู้ควบคุมแถวต้องบอกให้แบกอาวุธเสียก่อน แล้วจึงสั่งให้เดิน 
ในท่าเดนิแบกอาวุธอยู่ในแถวควบคมุ เมื่อจะทาํความเคารพ ผู้ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ้าย) –ทํา”  
ให้ลูกเสอืหันหน้าไปยังผู้รับการเคารพ แขนแกว่งตามปกติและรักษาทา่แบกอาวุธไว้คงเดิม  
เมื่อพน้ผู้รับการเคารพแล้วลูกเสือหันหน้าแลตรงเอง 

ถ้าลูกเสืออยู่ในท่าแบกอาวุธเคลื่อนที่อยู่ตามลาํพัง เมื่อจะทําความเคารพให้ลดไม้พลอง 
หรือไม้ง่ามลงจากท่าปกติอาวุธมาเป็นท่าเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แต่มือขวาทีย่กขึน้มาจับไมพ้ลอง 
ในร่องไหล่ซ้ายให้จดันิ้วเหมอืนทา่รหัสลูกเสือ ฝ่ามือแบคว่ําให้ข้างปลายนิ้วช้ีแตะไมพ้ลองหรือไม้งา่ม 
ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ หันหน้าไปยังผู้รับการเคารพที่ยนืหรือเดินอยู่ (สวนมาหรือ 
เดินไป) เมื่อผ่านผู้รับการเคารพไปแล้ว เลิกทําความเคารพโดยใช้มือซ้ายดนัไม้พลองขึ้นไปอยูใ่นท่า 
แบกอาวุธตามเดิม พร้อมกับหันหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่าเดินตามปกติ 
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ในการเคลื่อนที่ด้วยท่าแบกอาวุธ เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยน 
ท่าแบกอาวุธจากบ่าซ้ายมาบ่าขวาก็ได้ แต่เมื่อให้เดินเข้าระเบียบแล้ว ต้องจัดไม้พลองหรือไม้ง่าม 
ไปไว้บ่าซ้ายตามเดิม 

เมื่อผู้ควบคมุแถวบอก “แถว – หยดุ” ลูกเสือหยุดอยูใ่นท่าแบกอาวุธ จนกว่าผู้ควบคุมแถว 
จะสั่งให้เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไป ถ้าเคลื่อนที่ไปโดยไม่บอกให้แบกอาวุธหรอืไปในระยะใกล้ๆ
เพื่อจัดแนวหรือระยะตอ่ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนที่ไปบนพืน้ที่ขรขุระไมส่ม่ําเสมอ  
เมื่อบอกให้เดนิลูกเสอืก็เคลื่อนที่ไปในทา่คอนไม้พลองหรือไม้ง่าม โดยยกไม้พลองหรือไม้งา่มให้ปลาย 
ไม้พลองหรือไม้งา่มเอนไปขา้งหน้า ต้นไมพ้ลองหรือไม้ง่ามคล้อยไปขา้งหลังพ้นพืน้ แนวไมพ้ลองหรือ 
ไม้ง่ามเฉียงกับลําตัวพอประมาณ  เมือ่คอนไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยู่ในแถวควบคมุและผ่านผู้รับการ
เคารพ ผูค้วบคุมแถวไม่ต้องบอกแถวทําความเคารพ ผู้ควบคุมแถวคงทาํความเคารพตามลาํพงัแต่ผู้
เดียว 

ถ้าลูกเสือคอนไมพ้ลองหรือไม้ง่ามไปโดยลําพังผู้เดียว เมื่อผา่นผู้รับการเคารพให้ลูกเสอื 
ทําความเคารพด้วยทา่แลขวา (ซ้าย) โดยแนบไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดลําตัว แขนไม่แกว่ง  
เมื่อผ่านพ้นผู้รับการเคารพไปแล้วหันหนา้แลตรง แขนแกว่งตามสบาย 
6. ท่าหมอบ – ลุก ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม
ค าบอก  “หมอบ”  และ “ลุก” 

การปฏิบัต ิ
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับส่งไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามให้มอืซ้าย 

ถือในท่าที่ถนัด 
จังหวะที่ 2 คุกเขา่ขวาลง มือขวายนัพื้น ศอกซา้ยวางพาดขาซ้ายท่อนบน 
จังหวะที่ 3 ปล่อยตัวนอนคว่ําลงไปโดยเร็ว ใหไ้ม้พลองหรือไม้งา่มอยู่ขา้งตัวด้านขวา  

มือขวาช่วยรองรับไมพ้ลองหรือไม้ง่ามกระชับไว้ข้างตัว แขนซา้ยทอ่นล่างทอดไปข้างหน้ามากๆ 
โดยวางขวางความยาวของลําตัว 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ลุก” ให้ลกูเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกนั 
จังหวะที่ 1  ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคกุเข่าขวา หยิบไม้พลองหรือไม้ง่ามใส่มอืซ้าย 

ศอกซ้ายพาดขาซา้ยทอ่นบน มือขวายันพื้น 
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า 1 ก้าวเหมือนเดิม ไมพ้ลองหรือไม้ง่าม 

ยังอยู่ในมือซ้าย 
จังหวะที่ 3  ชักเท้าซา้ยชิดพร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มอืขวา และอยู่ในท่าเรียบอาวุธ 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน 

และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป 
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ข้อสังเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่ือขวาจับไมพ้ลองในท่าเรียบอาวธุ 
ในจังหวะที่ 3 จะรู้สึกว่าตน้ไมพ้ลองหรือไม้ง่ามจดพื้น 
4. ท่าถอดหมวก – สวมหมวก

ค าบอก “ถอดหมวก” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดยีว โดยนาํไม้พลองหรือไม้ง่ามในมอืขวามาไว้ตรงหน้า 

ให้ต้นไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ตรงกึ่งกลางระหวา่ง 2 เท้า ส่วนบนพงิแขนซา้ยดา้นในตรงตาํแหน่งศอก 
ที่งอตั้งฉากอยู่แขนซา้ยทอ่นบนชิดลําตัว ฝา่มือแบหงายมาด้านหน้า ขณะเดียวกนัใช้มือขวาถอดหมวก
ออกจากศีรษะ(ถ้าใส่สายรัดคางให้ปลดออกก่อน) แล้วนํามาวางบนฝ่ามือซ้าย (หมวกเบเร่ต์ หน้าหมวก
อยู่ขวา, หมวกทรงหม้อตาล ใหข้อบหมวกด้านซ้ายอยู่หนา้ หนา้หมวกอยูข่วา, หมวกทรงปีกกว้าง  
ให้นิ้วหัวแม่มอืซ้ายชูขึ้นชิดขอบหมวกดา้นใน นิ้วทั้ง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกดา้นนอก หน้าหมวก 
อยู่ด้านขวา) แล้วลดแขนขวาลงอยู่ในท่าตรงตามเดิม  

ค าบอก “สวมหมวก” 
การปฏิบัต ิ 
ลูกเสือใช้มอืขวานําหมวกในมือซา้ยขึน้สวมโดยใช้มือซ้ายช่วย (ถ้าเป็นหมวกปีกกว้าง 

ให้ใส่สายรัดท้ายทอยให้เรียบร้อย) แล้วใช้มือขวาจับไม้พลองหรอืไมง้่ามทีพ่ิงไวก้ับแขนซ้ายมาถือไว้ 
ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม 
5. ท่าหันและการเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม

ท่าหันในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  ใช้คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนทา่อยูก่ับที่มอืเปล่า  
ถ้าหันในขณะที่ไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามอยู่ในท่าเรียบอาวุธ เพื่อให้การหันสะดวกใหย้กไม้พลองหรอืไม้งา่ม 
ในมือขวาพ้นพื้นเลก็น้อยจึงหนั เมือ่หันเสร็จใหล้ดมือขวาลงจนไม้พลองหรอืไมง้่ามจดพืน้ 

การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ใช้คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลือ่นที่
มือเปล่า ตามปกติเมือ่จะใหเ้คลื่อนที่ ผู้ควบคุมแถวต้องบอกให้แบกอาวุธเสียก่อน แล้วจึงสั่งให้เดิน 
ในท่าเดนิแบกอาวุธอยู่ในแถวควบคมุ เมื่อจะทาํความเคารพ ผู้ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ้าย) –ทํา”  
ให้ลูกเสอืหันหน้าไปยังผู้รับการเคารพ แขนแกว่งตามปกติและรักษาทา่แบกอาวุธไว้คงเดิม  
เมื่อพน้ผู้รับการเคารพแล้วลูกเสือหันหน้าแลตรงเอง 

ถ้าลูกเสืออยู่ในท่าแบกอาวุธเคลื่อนที่อยู่ตามลาํพัง เมื่อจะทําความเคารพให้ลดไม้พลอง 
หรือไม้ง่ามลงจากท่าปกติอาวุธมาเป็นท่าเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แต่มือขวาทีย่กขึน้มาจับไมพ้ลอง 
ในร่องไหล่ซ้ายให้จดันิ้วเหมอืนทา่รหัสลูกเสือ ฝ่ามือแบคว่ําให้ข้างปลายนิ้วช้ีแตะไมพ้ลองหรือไม้งา่ม 
ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ หันหน้าไปยังผู้รับการเคารพที่ยนืหรือเดินอยู่ (สวนมาหรือ 
เดินไป) เมื่อผ่านผู้รับการเคารพไปแล้ว เลิกทําความเคารพโดยใช้มือซ้ายดนัไม้พลองขึ้นไปอยูใ่นท่า 
แบกอาวุธตามเดิม พร้อมกับหันหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่าเดินตามปกติ 
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ในการเคลื่อนที่ด้วยท่าแบกอาวุธ เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยน 
ท่าแบกอาวุธจากบ่าซ้ายมาบ่าขวาก็ได้ แต่เมื่อให้เดินเข้าระเบียบแล้ว ต้องจัดไม้พลองหรือไม้ง่าม 
ไปไว้บ่าซ้ายตามเดิม 

เมื่อผู้ควบคมุแถวบอก “แถว – หยดุ” ลูกเสือหยุดอยูใ่นท่าแบกอาวุธ จนกว่าผู้ควบคุมแถว 
จะสั่งให้เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไป ถ้าเคลื่อนที่ไปโดยไม่บอกให้แบกอาวุธหรอืไปในระยะใกล้ๆ
เพื่อจัดแนวหรือระยะตอ่ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนที่ไปบนพืน้ที่ขรขุระไมส่ม่ําเสมอ  
เมื่อบอกให้เดนิลูกเสอืก็เคลื่อนที่ไปในทา่คอนไม้พลองหรือไม้ง่าม โดยยกไม้พลองหรือไม้งา่มให้ปลาย 
ไม้พลองหรือไม้งา่มเอนไปขา้งหน้า ต้นไมพ้ลองหรือไม้ง่ามคล้อยไปขา้งหลังพ้นพืน้ แนวไมพ้ลองหรือ 
ไม้ง่ามเฉียงกับลําตัวพอประมาณ  เมือ่คอนไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยู่ในแถวควบคมุและผ่านผู้รับการ
เคารพ ผูค้วบคุมแถวไม่ต้องบอกแถวทําความเคารพ ผู้ควบคุมแถวคงทาํความเคารพตามลาํพงัแต่ผู้
เดียว 

ถ้าลูกเสือคอนไมพ้ลองหรือไม้ง่ามไปโดยลําพังผู้เดียว เมื่อผา่นผู้รับการเคารพให้ลูกเสอื 
ทําความเคารพด้วยทา่แลขวา (ซ้าย) โดยแนบไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดลําตัว แขนไม่แกว่ง  
เมื่อผ่านพ้นผู้รับการเคารพไปแล้วหันหนา้แลตรง แขนแกว่งตามสบาย 
6. ท่าหมอบ – ลุก ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม
ค าบอก  “หมอบ”  และ “ลุก” 

การปฏิบัต ิ
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับส่งไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามให้มอืซ้าย 

ถือในท่าที่ถนัด 
จังหวะที่ 2 คุกเขา่ขวาลง มือขวายนัพื้น ศอกซา้ยวางพาดขาซ้ายท่อนบน 
จังหวะที่ 3 ปล่อยตัวนอนคว่ําลงไปโดยเร็ว ใหไ้ม้พลองหรือไม้งา่มอยู่ขา้งตัวด้านขวา  

มือขวาช่วยรองรับไมพ้ลองหรือไม้ง่ามกระชับไว้ข้างตัว แขนซา้ยทอ่นล่างทอดไปข้างหน้ามากๆ 
โดยวางขวางความยาวของลําตัว 

เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ลุก” ให้ลกูเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกนั 
จังหวะที่ 1  ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคกุเข่าขวา หยิบไม้พลองหรือไม้ง่ามใส่มอืซ้าย 

ศอกซ้ายพาดขาซา้ยทอ่นบน มือขวายันพื้น 
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า 1 ก้าวเหมือนเดิม ไมพ้ลองหรือไม้ง่าม 

ยังอยู่ในมือซ้าย 
จังหวะที่ 3  ชักเท้าซา้ยชิดพร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มอืขวา และอยู่ในท่าเรียบอาวุธ 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน 

และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป 
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2. ท่าเคารพ  ผู้ถือป้าย
คําบอก “วันทยา – วุธ” หรือ “เรียบ – อาวุธ” 
การปฏิบัต ิ ผู้ถือป้ายจะอยูใ่นท่าตรงเท่านัน้ 

ลักษณะการยืนของผู้ถือป้าย 
- โดยให้มอืขวาอยู่ดา้นบน  ชดิป้าย 
- ส่วนมือซา้ยกาํด้ามธงอยู่ด้านล่างมือขวาให้ชิดกัน 
- ต้นหรือโคนป้ายอยู่ระหว่างเทา้ทั้งสองข้าง 
- ยืนอยู่ในท่าปกต ิ

การพัก 
การพักให้หย่อนเข่าขวา  ช่วงบนของร่างกายไม่เคลื่อนไหว 

 การพัก 
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3. ท่าเคารพ  ผู้ถือธง
คําบอก “วันทยา – วุธ” 
การปฏิบัต ิ ลูกเสือยนือยูใ่นท่าตรงปกติ 

ท่าตรง มือขวาจับด้ามธง 
ประคองเหยียดลงข้างลําตัว 

- ใช้มือซ้ายยกธงขึ้นในท่าเคารพ ศอกซา้ยงอไปข้างหนา้ในแนวกับไหล่ ตั้งฉากกับลําตัว 
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ซ้าย (ขวา หรอืตรงหนา้) ระวัง”    
สิ้นคําสั่ง ซ้าย – ระวัง / ขวา – ระวัง / ตรงหน้า – ระวัง 
- ให้ลูกเสอืยกมือซา้ยมาตบอยู่เหนือมือขวา 

ร่างกายท่อนบนยังจัดอยู่ในลักษณะท่าตรง 
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- ให้ผู้ถือธงทํากึ่งขวาหัน 
- ชิดเท้า (รอฟังคําสัง่) 

ท่าก่ึงขวาหัน โดยไหล่ซ้ายหันเข้าหาจุดกึ่งกลาง  ชิดเท้า 

ฟังคําบอกต่อว่า “วันทยา – วุธ” 
- ผู้ถือธงลดปลายธงลงมาข้างหน้าอย่างช้า ๆ 
- จับคันธงอยู่ในแนวขนานกับพื้น มือทั้งสองอยู่เสมอแนวบ่า 

โรยธงลงช้า ๆ จับจงัหวะเพลงให้พอดี เมื่อถึงครึ่งเพลง คนัธงจะอยู่ในแนวขนานพื้น
ต่อจากนั้นลูกเสือคอ่ย ๆ ยกปลายธงขึ้นช้า ๆ ตามจังหวะเช่นเดียวกับขาลง โดยมือขวากดด้ามธง มอื
ซ้ายประคองด้ามธง เลื่อนมอืซ้ายมาตามแนวไหล่จากซ้ายมือมาขวามือ 
ค่อย ๆ ตั้งธงขึ้นไม่เสยีการทรงตัว 

108 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ธงตั้งข้ึนเมื่อใกล้จะจบเพลง 

จบเพลงคันธงจะตั้งตรงตามแนวร่องไหล่อยู่ในท่าเคารพ 
- ผู้ถือธงอยู่ในท่าเคารพจนกว่าจะมีคาํบอกว่า “เรียบ – อาวุธ”  
- สิ้นคําสั่ง ผู้ถือธงจึงลดธงลง  ปล่อยธงลงพื้น มอืซ้ายแนบลําตัวอยู่ท่าตรง 

 จบเพลงคันธงตั้งตรง  ก่ึงซ้ายหัน 

  ปล่อยธงลงพื้น    มือซ้ายแนบลําตัวอยูท่่าตรง 
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- ให้ผู้ถือธงทํากึ่งขวาหัน 
- ชิดเท้า (รอฟังคําสัง่) 

ท่าก่ึงขวาหัน โดยไหล่ซ้ายหันเข้าหาจุดกึ่งกลาง  ชิดเท้า 

ฟังคําบอกต่อว่า “วันทยา – วุธ” 
- ผู้ถือธงลดปลายธงลงมาข้างหน้าอย่างช้า ๆ 
- จับคันธงอยู่ในแนวขนานกับพื้น มือทั้งสองอยู่เสมอแนวบ่า 

โรยธงลงช้า ๆ จับจงัหวะเพลงให้พอดี เมื่อถึงครึ่งเพลง คนัธงจะอยู่ในแนวขนานพื้น
ต่อจากนั้นลูกเสือคอ่ย ๆ ยกปลายธงขึ้นช้า ๆ ตามจังหวะเช่นเดียวกับขาลง โดยมือขวากดด้ามธง มอื
ซ้ายประคองด้ามธง เลื่อนมอืซ้ายมาตามแนวไหล่จากซ้ายมือมาขวามือ 
ค่อย ๆ ตั้งธงขึ้นไม่เสยีการทรงตัว 

108 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ธงตั้งข้ึนเมื่อใกล้จะจบเพลง 

จบเพลงคันธงจะตั้งตรงตามแนวร่องไหล่อยู่ในท่าเคารพ 
- ผู้ถือธงอยู่ในท่าเคารพจนกว่าจะมีคาํบอกว่า “เรียบ – อาวุธ”  
- สิ้นคําสั่ง ผู้ถือธงจึงลดธงลง  ปล่อยธงลงพื้น มอืซ้ายแนบลําตัวอยู่ท่าตรง 

 จบเพลงคันธงตั้งตรง  ก่ึงซ้ายหัน 

  ปล่อยธงลงพื้น    มือซ้ายแนบลําตัวอยูท่่าตรง 
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
ความสามัคค ี

นานมาแล้วมีเมืองๆ หนึ่ง  ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  จนกระทั่งมียักษ์ตนหนึ่ง
เริ่มมาจับคนในเมืองไปกินทุกวันๆ  ราษฎรจึงมีความหวาดกลัวเป็นอันมาก ไม่เป็นอันทํามาหากิน  
ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง  และพากันไปร้องทุกข์ต่อพระราชา  

พระราชาจึงให้มหาดเล็กป่าวประกาศว่า  ถ้าใครปราบยักษ์ได้จะพระราชทานข้าวของเงินทอง
เป็นรางวัล  มีชาย  2 คนขอรับอาสาไปปราบยักษ์ คนแรกเป็นนักแม่นธนูสามารถยิงธนูได้ทีละ 2 ดอก 
คนที่ 2 วิ่งเร็วมากและเป็นผู้มีพละกําลังมหาศาล 

ทั้ง 2 คนผลัดกันไปปราบยักษ์ ปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับมาทุกครั้ง และหวุดหวิดจะถูกยักษ์ 
จับกินหลายครั้ง การกระทําของชายทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแค้นให้ยักษ์มากขึ้น มันยิ่งอาละวาด 
พังบ้านเรือนราษฎรเสียหายหนักขึ้น ทั้ง 2 คนจึงหันมาปรึกษากันและตกลงร่วมมือไปปราบยักษ์ 
พร้อมกัน 

ชายคนที่แม่นธนูไปอยู่บนหน้าผา ชายคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท้าทายยักษ์ ล่อให้ตามมา 
จนถึงหน้าผา  นักแม่นธนูที่ซ่อนอยู่ก็ยิงธนูไปถูกลูกนัยน์ตาทั้งสองข้าง  ยักษ์ล้มลงร้องครวญคราง 
ด้วยความเจ็บปวด ชายคนที่วิ่งเร็วและทรงพลังมหาศาลได้ยกก้อนหินใหญ่ทุ่มใส่ศีรษะยักษ์ 
ถึงแก่ความตาย 

ชายทั้งสองจึงได้รับพระราชทานรางวัลมากมาย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นทหารมหาดเล็ก 
ประจําพระองค์  ตั้งแต่นั้นมาประชาชนก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การกระทําสิ่งใด ๆ หากมคีวามสามคัคีร่วมมือกันยอ่มจะประสบผลสําเร็จได้โดยง่าย 

 หัวใจไร้เดียงสา 
ณ ชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งฝนแล้งมานานแล้ว พืชผลเสียหายหนัก พระจึงระดมชาวบ้าน 

เตรียมประกอบพิธีขอฝนในวัด   
เด็กหญิงคนหนึ่งแทรกตัวอยู่ในกลุ่มคนผู้ขอฝนด้วย เนื่องจากตัวเธอเล็ก จึงเกือบจะไม่มีใคร

สังเกตเห็น ทันใดนั้น พระเห็นสิ่งที่เด็กหญิงถืออยู่ จึงพูดอย่างตื่นเต้นพลางชี้ไปมือไปที่เด็กหญิง 
“หนูน้อยนั่นทําให้อาตมาซาบซึ้งมาก วันนี้เรามาอธิษฐานขอฝนกัน แต่ในที่ประชุมแห่งนี้ 

ไม่มีใครนําร่มมาเลยนอกจากเด็กหญิงคนนี้” 
 ทุกคนหันมองไปยังเธอ ก็เห็นเด็กหญิงตัวน้อยในมือมีร่มสีแดงถืออยู่ ความเงียบงันเกิดขึ้น 

แล้วตามด้วยเสียงปรบมือสนั่นหวั่นไหว หลายคนถึงกับน้ําตาเอ่อล้นนัยน์ด้วยความซาบซึ้งใจ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เด็กตัวเล็กก็จริง แต่มีจิตใจยิ่งใหญ่ คือมีความรกัและความเชื่อมั่น 
ที่ยิ่งใหญม่าก ที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง 
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ต้นไทรกับต้นอ้อ 
คืนวันหนึ่งเกิดพายุพัดรุนแรง ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ริมน้ําทนลมไม่ไหวก็หักโค่นลอยน้ํา 

ไปติดพงอ้ออยู่ที่ชายตลิ่งแห่งหนึ่ง  รุ่งขึ้นต้นไทรเห็นพงอ้อเป็นปกติดีไม่มีต้นใดหักโค่น    
จึงถามพงอ้อว่า “เมื่อคืนนี้พายุจัด พัดเราจนหักโค่นลงน้ําลอยมา พวกท่านล้วนเป็นต้นไม้เล็กๆ  
ต้นหนึ่ง จะเทียบกับกิ่งเรายังไม่ได้ เหตุไฉนจึงอยู่เป็นปกติดีด้วย หรือว่าพายุไม่ได้พัดมาถึงที่นี่” 
 พงอ้อจึงตอบว่า “พายุพัดมาถึงที่นี่เหมือนกัน แต่พวกเราเป็นไม้อ่อน เมื่อลมพัดกล้า 
เราเอนลู่ไปเสียตามลม ปล่อยให้ลมพัดข้ามเราไป ลมจึงไม่พัดเราหักโค่น”   
 ต้นไทรได้ฟังดังนั้นจึงนึกว่า   ถึงเราเป็นไม้ใหญ่โต เราไม่รู้จักผ่อนผันหลีกเลี่ยงลมกล้า 
ตั้งหน้าตั้งตาตา้นลมอย่างเดียว   ลมมีแรงกว่าเราจึงพัดเอาเราโค่นล้ม   ต้นอ้อเหลา่นี้ 
ถึงเป็นไม้เล็ก รู้จักผ่อนหลบหลกีให้ลมพายพุัดพ้นไปได้ กไ็ม่หกัเหมือนตน้ไม้ใหญ่เช่นตัวเรา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การต่อสู้ด้วยกําลังทีม่ากนัน้ อาจไม่เป็นผลดีเท่าการต่อสูด้้วยกําลังที่อ่อน 
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
ความสามัคค ี

นานมาแล้วมีเมืองๆ หนึ่ง  ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  จนกระทั่งมียักษ์ตนหนึ่ง
เริ่มมาจับคนในเมืองไปกินทุกวันๆ  ราษฎรจึงมีความหวาดกลัวเป็นอันมาก ไม่เป็นอันทํามาหากิน  
ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง  และพากันไปร้องทุกข์ต่อพระราชา  

พระราชาจึงให้มหาดเล็กป่าวประกาศว่า  ถ้าใครปราบยักษ์ได้จะพระราชทานข้าวของเงินทอง
เป็นรางวัล  มีชาย  2 คนขอรับอาสาไปปราบยักษ์ คนแรกเป็นนักแม่นธนูสามารถยิงธนูได้ทีละ 2 ดอก 
คนที่ 2 วิ่งเร็วมากและเป็นผู้มีพละกําลังมหาศาล 

ทั้ง 2 คนผลัดกันไปปราบยักษ์ ปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับมาทุกครั้ง และหวุดหวิดจะถูกยักษ์ 
จับกินหลายครั้ง การกระทําของชายทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแค้นให้ยักษ์มากขึ้น มันยิ่งอาละวาด 
พังบ้านเรือนราษฎรเสียหายหนักขึ้น ทั้ง 2 คนจึงหันมาปรึกษากันและตกลงร่วมมือไปปราบยักษ์ 
พร้อมกัน 

ชายคนที่แม่นธนูไปอยู่บนหน้าผา ชายคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท้าทายยักษ์ ล่อให้ตามมา 
จนถึงหน้าผา  นักแม่นธนูที่ซ่อนอยู่ก็ยิงธนูไปถูกลูกนัยน์ตาทั้งสองข้าง  ยักษ์ล้มลงร้องครวญคราง 
ด้วยความเจ็บปวด ชายคนที่วิ่งเร็วและทรงพลังมหาศาลได้ยกก้อนหินใหญ่ทุ่มใส่ศีรษะยักษ์ 
ถึงแก่ความตาย 

ชายทั้งสองจึงได้รับพระราชทานรางวัลมากมาย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นทหารมหาดเล็ก 
ประจําพระองค์  ตั้งแต่นั้นมาประชาชนก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การกระทําสิ่งใด ๆ หากมคีวามสามคัคีร่วมมือกันยอ่มจะประสบผลสําเร็จได้โดยง่าย 

 หัวใจไร้เดียงสา 
ณ ชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งฝนแล้งมานานแล้ว พืชผลเสียหายหนัก พระจึงระดมชาวบ้าน 

เตรียมประกอบพิธีขอฝนในวัด   
เด็กหญิงคนหนึ่งแทรกตัวอยู่ในกลุ่มคนผู้ขอฝนด้วย เนื่องจากตัวเธอเล็ก จึงเกือบจะไม่มีใคร

สังเกตเห็น ทันใดนั้น พระเห็นสิ่งที่เด็กหญิงถืออยู่ จึงพูดอย่างตื่นเต้นพลางชี้ไปมือไปที่เด็กหญิง 
“หนูน้อยนั่นทําให้อาตมาซาบซึ้งมาก วันนี้เรามาอธิษฐานขอฝนกัน แต่ในที่ประชุมแห่งนี้ 

ไม่มีใครนําร่มมาเลยนอกจากเด็กหญิงคนนี้” 
 ทุกคนหันมองไปยังเธอ ก็เห็นเด็กหญิงตัวน้อยในมือมีร่มสีแดงถืออยู่ ความเงียบงันเกิดขึ้น 

แล้วตามด้วยเสียงปรบมือสนั่นหวั่นไหว หลายคนถึงกับน้ําตาเอ่อล้นนัยน์ด้วยความซาบซึ้งใจ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เด็กตัวเล็กก็จริง แต่มีจิตใจยิ่งใหญ่ คือมีความรกัและความเชื่อมั่น 
ที่ยิ่งใหญม่าก ที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง 
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ต้นไทรกับต้นอ้อ 
คืนวันหนึ่งเกิดพายุพัดรุนแรง ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ริมน้ําทนลมไม่ไหวก็หักโค่นลอยน้ํา 

ไปติดพงอ้ออยู่ที่ชายตลิ่งแห่งหนึ่ง  รุ่งขึ้นต้นไทรเห็นพงอ้อเป็นปกติดีไม่มีต้นใดหักโค่น    
จึงถามพงอ้อว่า “เมื่อคืนนี้พายุจัด พัดเราจนหักโค่นลงน้ําลอยมา พวกท่านล้วนเป็นต้นไม้เล็กๆ  
ต้นหนึ่ง จะเทียบกับกิ่งเรายังไม่ได้ เหตุไฉนจึงอยู่เป็นปกติดีด้วย หรือว่าพายุไม่ได้พัดมาถึงที่นี่” 
 พงอ้อจึงตอบว่า “พายุพัดมาถึงที่นี่เหมือนกัน แต่พวกเราเป็นไม้อ่อน เมื่อลมพัดกล้า 
เราเอนลู่ไปเสียตามลม ปล่อยให้ลมพัดข้ามเราไป ลมจึงไม่พัดเราหักโค่น”   
 ต้นไทรได้ฟังดังนั้นจึงนึกว่า   ถึงเราเป็นไม้ใหญ่โต เราไม่รู้จักผ่อนผันหลีกเลี่ยงลมกล้า 
ตั้งหน้าตั้งตาตา้นลมอย่างเดียว   ลมมีแรงกว่าเราจึงพัดเอาเราโค่นล้ม   ต้นอ้อเหลา่นี้ 
ถึงเป็นไม้เล็ก รู้จักผ่อนหลบหลกีให้ลมพายพุัดพ้นไปได้ กไ็ม่หกัเหมือนตน้ไม้ใหญ่เช่นตัวเรา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การต่อสู้ด้วยกําลังทีม่ากนัน้ อาจไม่เป็นผลดีเท่าการต่อสูด้้วยกําลังที่อ่อน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 5    กางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.1 ลูกเสืออธิบายส่วนประกอบของเตน็ท์ วิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นท์ที่พกัแรมได ้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติการ กาง และ รื้อเต็นท์ได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
การเรียนรู้วิธีการกางเต็นท์เป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไกลพักแรมค้างคืนช่วยให้
ลูกเสือปฏิบัติงานร่วมกับลูกเสือสามัญรุน่ใหญอ่กีคนหนึ่งได้และยังเป็นการดูแลรักษาเต็นท์ใหม้ี
อายุการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เต็นท์สาํเร็จรูป, เต็นท์ 5 ชาย 
3.3 ใบความรู้ เรื่องเตน็ท์ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงยามค่ํา
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาความรู้เกี่ยวกับเรือ่งเต็นท์ของลกูเสือ รูปแบบต่างๆของเต็นท์
(2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตวิธีการกางเต็นท์ 5 ชาย และเต็นท์สําเรจ็รูป

แบบต่าง ๆ 
(3) หมู่ลกูเสือวิเคราะห์รูปแบบของเตน็ท์ และการนําไปใช้ที่เหมาะสมกับสภาพการอยู่

ค่ายพกัแรมของหมู่ตนเอง บนพืน้ฐานขอ้มูล ของสถานทีพ่ักแรม พร้อมกับปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการกาง
เต็นท์ เช่นวัสดอุุปกรณ์ พื้นที่รองรับ อุปกรณ์เสริมต่างๆ   

(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน  ขอ้ดีและข้อจํากดัใน
การใช้เต็นท์แต่ละประเภท เช่นเต็นท์ 5 ชาย เต็นท์สําเร็จรูปแบบต่างๆ ฯลฯ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง หมีกับผ้ึง
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแขง่เรือบก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัสนทนาทบทวนเกี่ยวกับเรือ่งเต็นทข์องลกูเสือ
ในชั่วโมงที่ผ่านมา 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืฝึกปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์ในเวลาที่กําหนด 
 (3) ลูกเสือร่วมกับเพือ่นอกีหนึง่คน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์โดยมนีายหมู่เป็นผู้ 

ให้คําแนะนําที่ถูกตอ้ง รวมทัง้วิธีการดูแลรักษาเต็นท์ และการเก็บเต็นท ์
(4) ลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง วัวสามเสี่ยว
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

 - ผู้กํากับลกูเสือนัดหมายลกูเสือเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 
5.การประเมินผล

5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสืออธิบายส่วนประกอบ วิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นท ์
5.2 สังเกตจากการที่ลกูเสือปฏิบัติการกางและรือ้เต็นท ์
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 5    กางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.1 ลูกเสืออธิบายส่วนประกอบของเตน็ท์ วิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นท์ที่พกัแรมได ้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติการ กาง และ รื้อเต็นท์ได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
การเรียนรู้วิธีการกางเต็นท์เป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไกลพักแรมค้างคืนช่วยให้
ลูกเสือปฏิบัติงานร่วมกับลูกเสือสามัญรุน่ใหญอ่กีคนหนึ่งได้และยังเป็นการดูแลรักษาเต็นท์ใหม้ี
อายุการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เต็นท์สาํเร็จรูป, เต็นท์ 5 ชาย 
3.3 ใบความรู้ เรื่องเตน็ท์ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงยามค่ํา
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาความรู้เกี่ยวกับเรือ่งเต็นท์ของลกูเสือ รูปแบบต่างๆของเต็นท์
(2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตวิธีการกางเต็นท์ 5 ชาย และเต็นท์สําเรจ็รูป

แบบต่าง ๆ 
(3) หมู่ลกูเสือวิเคราะห์รูปแบบของเตน็ท์ และการนําไปใช้ที่เหมาะสมกับสภาพการอยู่

ค่ายพกัแรมของหมู่ตนเอง บนพืน้ฐานขอ้มูล ของสถานทีพ่ักแรม พร้อมกับปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการกาง
เต็นท์ เช่นวัสดอุุปกรณ์ พื้นที่รองรับ อุปกรณ์เสริมต่างๆ   

(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน  ขอ้ดีและข้อจํากดัใน
การใช้เต็นท์แต่ละประเภท เช่นเต็นท์ 5 ชาย เต็นท์สําเร็จรูปแบบต่างๆ ฯลฯ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง หมีกับผ้ึง
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแขง่เรือบก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัสนทนาทบทวนเกี่ยวกับเรือ่งเต็นทข์องลกูเสือ
ในชั่วโมงที่ผ่านมา 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืฝึกปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์ในเวลาที่กําหนด 
 (3) ลูกเสือร่วมกับเพือ่นอกีหนึง่คน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์โดยมนีายหมู่เป็นผู้ 

ให้คําแนะนําที่ถูกตอ้ง รวมทัง้วิธีการดูแลรักษาเต็นท์ และการเก็บเต็นท ์
(4) ลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง วัวสามเสี่ยว
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

 - ผู้กํากับลกูเสือนัดหมายลกูเสือเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 
5.การประเมินผล

5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสืออธิบายส่วนประกอบ วิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นท ์
5.2 สังเกตจากการที่ลกูเสือปฏิบัติการกางและรือ้เต็นท ์
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

  ยามค่ํา 
ฟ้ามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํ   ฝนก็ตกพรํา  พรํา  ฟ้ามืดค่าํมัวไป  ใจคดิถึงเมือ่ ครั้ง

มาพกัแรมในป่าแสนจะสุขใจ  ฟา้มืดค่ําทใีดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
เสือเผ่าไทยร่วมใจมานอนกลางป่า  แมเ้หนด็เหนื่อยกายา  เราสุขอุราเกินใคร 

ถึงหนักเอาเบาสู้  สามัคคีมีอยู่แสนจะสุขใจ   ฟา้มืดค่ําทีไร   เล่นรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

เกม 
การแข่งเรือบก

  วิธีการเล่นเกมการแขง่เรือบก  มีดังนี้
1. ให้ลูกเสอืเข้าแถวตอนเป็นหมู ่ๆ  แต่ละหมู่  ห่างกัน  2  ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่นั่งเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาํหนดด้วยการกระโดดพรอ้ม ๆ กัน  โดยไม่ให้มือหลุด

จากเอว  หรือแถวขาด
4. หมู่ใดถึงเส้นที่กาํหนดกอ่นเป็นผู้ชนะ  ให้หมู่ทีแ่พ้กล่าวชมเชย

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบความรู้  
 เต็นท์ 

เต็นท์ที่นิยมนําไปอยูค่่ายพักแรมมี 3 ชนดิ  
1. เต็นท์อํานวยการ มีขนาดใหญ ่ใช้เป็นที่ประชุม
2. เต็นท์หมู่ ใช้เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมู่
3. เต็นท์บุคคล สาํหรับลูกเสอื 2 คน ทีน่ิยมใช้ม ี2 ชนิด ได้แก่ เตน็ท์กระแบะหรือเตน็ท์ 5 ชาย

และเต็นท์สําเร็จรูป 
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 

เหมาะสาํหรับลูกเสอื 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใช้พืน้ที่กางเต็นท์ 
ไม่กว้างมาก และวิธีกางเตน็ท์ไม่ยุ่งยาก มีลูกเสอืช่วยกันเพยีง 2 คนก็สามารถกางเตน็ท์ได้  

ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี ้
1. ผ้าเต็นท์ 2 ผืน
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ท่อน ( 3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชดุหรือ 1 เสา )
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวทา้ย 2 ตัว ชายดา้นล่างด้านละ 3  ตัว ประตูหน้า 1 ตัว และหลงั 1 ตัว )
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส้น (เชือกยาวใช้รั้งหัวท้ายเต็นท ์2 เส้น เชือกสั้นใช้ยึดชายเต็นท ์6 เส้น

และประตูหน้า - หลัง 2 เสน้ ) 
การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตดน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ้าเต็นท์ทั้ง  2  ผืนเขา้ด้วยกัน ดา้นที่ติดกระดมุเป็นดา้นสันของหลังคา รูตาไก่ที่

ซ้อนกนัและอยู่ถัดจากระดุมจะเป็นทีย่ึดเสาทั้ง 2 เสา ส่วนด้านทีม่ีรูตาไก่ด้านละ 3 รู จะเปน็ชายด้านล่าง 
2. นําเสาชุดที่ 1 (ต่อ 3 ทอ่นเขา้ด้วยกนั) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ ให้คนที่ 1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้นนํามายึดจากหวัเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกดา้นหน้า

(ผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรอืผูกรัง้) แล้วจึงใช้เชือกสั้น 2 เส้นยดึชายเต็นท์เข้ากบั 
สมอบก เพื่อให้เต็นทก์างออกเปน็รูปหน้าจั่ว (ผกูด้วยเงื่อนปมตาไก่)  

4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ตอ่เสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นทอ์ีกดา้นหนึ่ง
แล้วจับเสาไว้ ใหค้นที่ 1 ปลอ่ยมอืจากเสาที ่1 แล้วนําเชือกยาวเสน้ที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 
ไปยังสมอบกดา้นหลัง(ผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรั้ง)  

5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได้ เต็นทจ์ะไม่ล้ม และทัง้ 2 คนช่วยกันใช้เชือก
ยึดชายเต็นท์จุดที่เหลือเข้ากับสมอบก แล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ใหเ้รียบร้อย 

การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เตน็ท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นทอ์อกเป็น 6 ทอ่น นํามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์
4. แก้เชือกและเก็บเชือกให้เรียบร้อย (เชือกสัน้ 8 เส้น เชือกยาว 2 เส้น รวม 10 เสน้)

นําไปรวมไว้ใกล้ ๆ กองสมอบก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

  ยามค่ํา 
ฟ้ามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํ   ฝนก็ตกพรํา  พรํา  ฟ้ามืดค่าํมัวไป  ใจคดิถึงเมือ่ ครั้ง

มาพกัแรมในป่าแสนจะสุขใจ  ฟา้มืดค่ําทใีดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
เสือเผ่าไทยร่วมใจมานอนกลางป่า  แมเ้หนด็เหนื่อยกายา  เราสุขอุราเกินใคร 

ถึงหนักเอาเบาสู้  สามัคคีมีอยู่แสนจะสุขใจ   ฟา้มืดค่ําทีไร   เล่นรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

เกม 
การแข่งเรือบก

  วิธีการเล่นเกมการแขง่เรือบก  มีดังนี้
1. ให้ลูกเสอืเข้าแถวตอนเป็นหมู ่ๆ  แต่ละหมู่  ห่างกัน  2  ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่นั่งเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาํหนดด้วยการกระโดดพรอ้ม ๆ กัน  โดยไม่ให้มือหลุด

จากเอว  หรือแถวขาด
4. หมู่ใดถึงเส้นที่กาํหนดกอ่นเป็นผู้ชนะ  ให้หมู่ทีแ่พ้กล่าวชมเชย

114 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบความรู้  
 เต็นท์ 

เต็นท์ที่นิยมนําไปอยูค่่ายพักแรมมี 3 ชนดิ  
1. เต็นท์อํานวยการ มีขนาดใหญ ่ใช้เป็นที่ประชุม
2. เต็นท์หมู่ ใช้เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมู่
3. เต็นท์บุคคล สาํหรับลูกเสอื 2 คน ทีน่ิยมใช้ม ี2 ชนิด ได้แก่ เตน็ท์กระแบะหรือเตน็ท์ 5 ชาย

และเต็นท์สําเร็จรูป 
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 

เหมาะสาํหรับลูกเสอื 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใช้พืน้ที่กางเต็นท์ 
ไม่กว้างมาก และวิธีกางเตน็ท์ไม่ยุ่งยาก มีลูกเสอืช่วยกันเพยีง 2 คนก็สามารถกางเตน็ท์ได้  

ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี ้
1. ผ้าเต็นท์ 2 ผืน
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ท่อน ( 3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชดุหรือ 1 เสา )
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวทา้ย 2 ตัว ชายดา้นล่างด้านละ 3  ตัว ประตูหน้า 1 ตัว และหลงั 1 ตัว )
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส้น (เชือกยาวใช้รั้งหัวท้ายเต็นท ์2 เส้น เชือกสั้นใช้ยึดชายเต็นท ์6 เส้น

และประตูหน้า - หลัง 2 เสน้ ) 
การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตดน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ้าเต็นท์ทั้ง  2  ผืนเขา้ด้วยกัน ดา้นที่ติดกระดมุเป็นดา้นสันของหลังคา รูตาไก่ที่

ซ้อนกนัและอยู่ถัดจากระดุมจะเป็นทีย่ึดเสาทั้ง 2 เสา ส่วนด้านทีม่ีรูตาไก่ด้านละ 3 รู จะเปน็ชายด้านล่าง 
2. นําเสาชุดที่ 1 (ต่อ 3 ทอ่นเขา้ด้วยกนั) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ ให้คนที่ 1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้นนํามายึดจากหวัเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกดา้นหน้า

(ผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรอืผูกรัง้) แล้วจึงใช้เชือกสั้น 2 เส้นยดึชายเต็นท์เข้ากบั 
สมอบก เพื่อให้เต็นทก์างออกเปน็รูปหน้าจั่ว (ผกูด้วยเงื่อนปมตาไก่)  

4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ตอ่เสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นทอ์ีกดา้นหนึ่ง
แล้วจับเสาไว้ ใหค้นที่ 1 ปลอ่ยมอืจากเสาที ่1 แล้วนําเชือกยาวเสน้ที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 
ไปยังสมอบกดา้นหลัง(ผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรั้ง)  

5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได้ เต็นทจ์ะไม่ล้ม และทัง้ 2 คนช่วยกันใช้เชือก
ยึดชายเต็นท์จุดที่เหลือเข้ากับสมอบก แล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ใหเ้รียบร้อย 

การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เตน็ท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นทอ์อกเป็น 6 ทอ่น นํามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์
4. แก้เชือกและเก็บเชือกให้เรียบร้อย (เชือกสัน้ 8 เส้น เชือกยาว 2 เส้น รวม 10 เสน้)

นําไปรวมไว้ใกล้ ๆ กองสมอบก 
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5. แกะกระดุมเต็นทเ์พื่อแยกผ้าเต็นท์ออกเป็น  2  ผืน
6. ทําความสะอาดอุปกรณ์และเก็บพับผ้าเต็นทใ์ห้เรียบร้อย
7. นําผ้าเต็นท์และอุปกรณ์เก็บรวมไว้ในที่เดยีวกัน

เต็นท์สําเร็จรูป 
ใช้เป็นที่พักสาํหรับลูกเสอืทั้งหมู่ (1 หมู่) มีขนาดใหญ่กว่า และน้ําหนกัมากกว่าเต็นท์กระแบะ 

แต่ยังสามารถพกพาไปได้สะดวก พื้นที่ที่ใช้กางเต็นท์มีบริเวณกว้างพอสมควร วิธีกางเต็นท์ไม่ยุ่งยาก 
มีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทไ์ด้ เต็นท์สําเร็จรูปมหีลายแบบ มีรูปทรงไม่เหมอืนกัน 
บางแบบคล้ายเต็นทก์ระแบะ  

ส่วนประกอบของเต็นท์สาํเร็จรูป มีดงันี้ 
1. ผ้าเต็นท์ 1 ชุด
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอ่น (3 ทอ่นต่อกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา)
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท้าย 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส้น ทุกเสน้มดัติดกับแผน่เหล็กสาํหรับปรับความตึงหย่อนของเชือก

โดยเชือกสัน้ 6 เสน้ใช้ยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส้นใช้รั้งหัวท้ายเตน็ท์ 
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นท์ทั้ง 4 มุมด้วยสมอบก 4 ตัว
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ต่อ 3 ทอ่นเข้าด้วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท ์ให้คนที่ 1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้น ยึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า

(โดยผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือเงื่อนกระหวัดไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผูกรั้งเพราะมีแผ่นปรับความตึง 
อยู่แล้ว) แล้วใช้เชือกสั้น 2 เส้น ยึดชายเต็นท์เข้ากับสมอบก ให้เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้าจั่ว 

4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ตอ่เสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นทอ์ีกดา้นหนึ่ง
แล้วจับเสาไว้ ใหค้นที่ 1 ปลอ่ยมอืจากเสาที ่1 แล้วนําเชือกยาวเสน้ที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 
ไปยังสมอบกดา้นหลัง 

5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได้ เต็นทจ์ะไม่ล้ม ทั้งสองคนช่วยกันใช้เชือก
ยึดชายหลงัคาเตน็ท์ ( จุดที่เหลือ ) ให้เขา้กับสมอบกแล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย 

วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เตน็ท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นทอ์อกเป็น 6 ทอ่น นํามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์
4. เก็บเชือกและแผ่นปรับความตึงให้เรยีบร้อย (เชือกสั้น 6 เส้น เชือกยาว 2 เส้น

แผ่นปรับความตึง 8 อนั) นําไปรวมไว้ใกล้ ๆ กองสมอบก 
5. ทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น แล้วนําไปเกบ็
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การเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์ 
ต้องทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ํา และเส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกัน 

ปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะสําหรับการตั้งคา่ยและจัดกิจกรรม
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งค่ายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไมม่ีน้ําขัง
3. อยู่ใกล้แหล่งน้าํสะอาด ปลอดภัย
4. อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ เพือ่ป้องกันอนัตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม้หล่นลงมาทับ
5. ทิศทางของลมเพื่อใชพ้ิจารณาในการตั้งเต็นท์ที่พัก
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เช่น ฟนื เศษไม้ สําหรับหุงต้มได้สะดวก
7. การคมนาคมสะดวก ใกล้กับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกล้กับสถาน ีตํารวจ
8. ได้รับอนุญาตจากเจา้ของสถานที่ก่อนจะตั้งค่ายพกัแรม

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
1. เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลังเปน็แนวเดยีวกัน ควรเล็งให้สมอบกตัวทีอ่ยู่ด้านหนา้สุด

และเสาต้นแรกของทุกเตน็ท์อยู่ในแนวเดยีวกัน 
2. การกางเต็นท์แต่ละหลังให้เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จดุ

ให้อยู่ในแนวเดียวกนั 
3. เสาทุกต้นทีย่ึดเต็นท์จะต้องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา
4. เต็นท์ต้องไม่มีรอยย่น สมอบกด้านข้างของเต็นท์แต่ละหลังต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ

ถ้าเต็นท์ตึงไปอาจจะขาดได้ หรือถ้าหย่อนเกินไปก็จะกันฝนไมไ่ด้ ซึง่จะเป็นสาเหตุทําให้น้ําซึมได้ง่าย 
และถ้าลมพัดแรงอาจทําให้เต็นทข์าดได้ 

5. การผูกเต็นทค์วรใช้เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให้ตึงหย่อนได้ตามต้องการ
การดูแลรักษาเต็นท์ 

การดูแลรักษาเตน็ท์ใหม้ีอายุการใช้งานทีย่าวนาน 
1. ฝึกกางเต็นท์ให้ถูกวิธี เพราะการกางเตน็ท์ไม่ถูกวิธี อาจทําให้อุปกรณ์บางชิ้น

เกิดความเสียหายได้ เชน่ ใส่เสาเต็นท์ผิดอันทาํให้เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข้ากับเต็นท์ เป็นต้น 
2. อย่าเก็บเต็นท์ขณะเปียกถ้าไม่จาํเป็น เพราะจะทําให้เกิดกลิน่อับ ควรจะนําเต็นท์มาผึ่งลม

ให้แห้งกอ่นและนําเศษสิ่งสกปรกออกจากเตน็ทก์่อนปิดซิปให้เรียบร้อย 
3. ไม่ควรใช้สารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท์ เพราะสารเคมจีะทําลายสารที่เคลือบเต็นท์ไว้

ควรใช้แค่ผ้าชุบน้ําเช็ดกพ็อ ห้ามใช้แปรงขดัเพราะแปรงจะทําให้สารเคลือบหลดุออกเช่นกนั 
4. ใช้ผ้าพลาสติกปูรองพืน้กอ่นกางเต็นท์ เพื่อชว่ยปกป้องตัวเต็นท์จากหินและกิ่งไม้ที่แหลมคม

ซึ่งอาจจะทําให้พื้นเตน็ท์เกดิความเสียหายได้ และนอกจากนีย้ังช่วยลดเวลาในการทําความสะอาด 
เพราะเหลือแค่ทําความสะอาดผ้าปูรองพื้นเท่านั้น 
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5. แกะกระดุมเต็นทเ์พื่อแยกผ้าเต็นท์ออกเป็น  2  ผืน
6. ทําความสะอาดอุปกรณ์และเก็บพับผ้าเต็นทใ์ห้เรียบร้อย
7. นําผ้าเต็นท์และอุปกรณ์เก็บรวมไว้ในที่เดยีวกัน

เต็นท์สําเร็จรูป 
ใช้เป็นที่พักสาํหรับลูกเสอืทั้งหมู่ (1 หมู่) มีขนาดใหญ่กว่า และน้ําหนกัมากกว่าเต็นท์กระแบะ 

แต่ยังสามารถพกพาไปได้สะดวก พื้นที่ที่ใช้กางเต็นท์มีบริเวณกว้างพอสมควร วิธีกางเต็นท์ไม่ยุ่งยาก 
มีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทไ์ด้ เต็นท์สําเร็จรูปมหีลายแบบ มีรูปทรงไม่เหมอืนกัน 
บางแบบคล้ายเต็นทก์ระแบะ  

ส่วนประกอบของเต็นท์สาํเร็จรูป มีดงันี้ 
1. ผ้าเต็นท์ 1 ชุด
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอ่น (3 ทอ่นต่อกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา)
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท้าย 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส้น ทุกเสน้มดัติดกับแผน่เหล็กสาํหรับปรับความตึงหย่อนของเชือก

โดยเชือกสัน้ 6 เสน้ใช้ยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส้นใช้รั้งหัวท้ายเตน็ท์ 
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นท์ทั้ง 4 มุมด้วยสมอบก 4 ตัว
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ต่อ 3 ทอ่นเข้าด้วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท ์ให้คนที่ 1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้น ยึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า

(โดยผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือเงื่อนกระหวัดไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผูกรั้งเพราะมีแผ่นปรับความตึง 
อยู่แล้ว) แล้วใช้เชือกสั้น 2 เส้น ยึดชายเต็นท์เข้ากับสมอบก ให้เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้าจั่ว 

4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ตอ่เสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นทอ์ีกดา้นหนึ่ง
แล้วจับเสาไว้ ใหค้นที่ 1 ปลอ่ยมอืจากเสาที ่1 แล้วนําเชือกยาวเสน้ที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 
ไปยังสมอบกดา้นหลัง 

5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได้ เต็นทจ์ะไม่ล้ม ทั้งสองคนช่วยกันใช้เชือก
ยึดชายหลงัคาเตน็ท์ ( จุดที่เหลือ ) ให้เขา้กับสมอบกแล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย 

วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เตน็ท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นทอ์อกเป็น 6 ทอ่น นํามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์
4. เก็บเชือกและแผ่นปรับความตึงให้เรยีบร้อย (เชือกสั้น 6 เส้น เชือกยาว 2 เส้น

แผ่นปรับความตึง 8 อนั) นําไปรวมไว้ใกล้ ๆ กองสมอบก 
5. ทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น แล้วนําไปเกบ็
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การเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์ 
ต้องทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ํา และเส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกัน 

ปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะสําหรับการตั้งคา่ยและจัดกิจกรรม
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งค่ายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไมม่ีน้ําขัง
3. อยู่ใกล้แหล่งน้าํสะอาด ปลอดภัย
4. อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ เพือ่ป้องกันอนัตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม้หล่นลงมาทับ
5. ทิศทางของลมเพื่อใชพ้ิจารณาในการตั้งเต็นท์ที่พัก
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เช่น ฟนื เศษไม้ สําหรับหุงต้มได้สะดวก
7. การคมนาคมสะดวก ใกล้กับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกล้กับสถาน ีตํารวจ
8. ได้รับอนุญาตจากเจา้ของสถานที่ก่อนจะตั้งค่ายพกัแรม

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
1. เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลังเปน็แนวเดยีวกัน ควรเล็งให้สมอบกตัวทีอ่ยู่ด้านหนา้สุด

และเสาต้นแรกของทุกเตน็ท์อยู่ในแนวเดยีวกัน 
2. การกางเต็นท์แต่ละหลังให้เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จดุ

ให้อยู่ในแนวเดียวกนั 
3. เสาทุกต้นทีย่ึดเต็นท์จะต้องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา
4. เต็นท์ต้องไม่มีรอยย่น สมอบกด้านข้างของเต็นท์แต่ละหลังต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ

ถ้าเต็นท์ตึงไปอาจจะขาดได้ หรือถ้าหย่อนเกินไปก็จะกันฝนไมไ่ด้ ซึง่จะเป็นสาเหตุทําให้น้ําซึมได้ง่าย 
และถ้าลมพัดแรงอาจทําให้เต็นทข์าดได้ 

5. การผูกเต็นทค์วรใช้เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให้ตึงหย่อนได้ตามต้องการ
การดูแลรักษาเต็นท์ 

การดูแลรักษาเตน็ท์ใหม้ีอายุการใช้งานทีย่าวนาน 
1. ฝึกกางเต็นท์ให้ถูกวิธี เพราะการกางเตน็ท์ไม่ถูกวิธี อาจทําให้อุปกรณ์บางชิ้น

เกิดความเสียหายได้ เชน่ ใส่เสาเต็นท์ผิดอันทาํให้เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข้ากับเต็นท์ เป็นต้น 
2. อย่าเก็บเต็นท์ขณะเปียกถ้าไม่จาํเป็น เพราะจะทําให้เกิดกลิน่อับ ควรจะนําเต็นท์มาผึ่งลม

ให้แห้งกอ่นและนําเศษสิ่งสกปรกออกจากเตน็ทก์่อนปิดซิปให้เรียบร้อย 
3. ไม่ควรใช้สารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท์ เพราะสารเคมจีะทําลายสารที่เคลือบเต็นท์ไว้

ควรใช้แค่ผ้าชุบน้ําเช็ดกพ็อ ห้ามใช้แปรงขดัเพราะแปรงจะทําให้สารเคลือบหลดุออกเช่นกนั 
4. ใช้ผ้าพลาสติกปูรองพืน้กอ่นกางเต็นท์ เพื่อชว่ยปกป้องตัวเต็นท์จากหินและกิ่งไม้ที่แหลมคม

ซึ่งอาจจะทําให้พื้นเตน็ท์เกดิความเสียหายได้ และนอกจากนีย้ังช่วยลดเวลาในการทําความสะอาด 
เพราะเหลือแค่ทําความสะอาดผ้าปูรองพื้นเท่านั้น 

ใกล้กับโรงพยาบาล
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5. ใช้สมอบกปักเต็นท ์บางคนอาจคดิว่าไมจ่ําเป็นเพราะเต็นท์สามารถทรงตัวอยู่ได้เอง  
แต่เมื่อมีลมแรง ๆ เต็นท์อาจพลิกทาํให้เกิดความเสียหายได ้ในช่วงที่กางเตน็ท์และเกิดมีลมแรง 
ควรนําสัมภาระเก็บไว้ในเต็นท์แล้วปักสมอบกยดึไว้ จะช่วยป้องกันเต็นทพ์ลิกจากแรงลมได้ 

6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเตน็ท์เมือ่เต็นท์เกิดความเสียหาย เช่น ผนังเต็นท์มีรอยฉีกขาด 
ควรใช้พวกผ้าเทปปิดรอยขาดนั้นไว้ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญ่ขึ้นเรือ่ยๆ อุปกรณ์ซ่อมแซมเตน็ท์
สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์แค้มป้ิงทั่วไป 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
หมีกับผ้ึง 

 หมีตัวหนึ่งนึกทะนงตัวในความแข็งแรงและพละกําลังอันมหาศาลของมัน  วนัหนึ่งขณะที่ 
มันกําลังกินอาหารอยู่  เผอิญมีผึ้งตัวหนึ่งบินผ่านมา  หมนีึกโมโหที่ถกูกวนใจระหว่างกนิ  มันจงึเอามอื
ตะปบผ้ึงตัวนั้นหวังจะบี้ให้ตาย   
 ด้วยสัญชาตญาณในการป้องกนัตัวของผึ้ง หมจีงึถูกผึ้งต่อยเข้าทีหนึ่งที่หน้า  
 “อุบ๊ะ  เจ้าผึ้งนอ้ย  วอนหาที่ตายซะแล้ว  ต่อยใครไม่ตอ่ยมาต่อยข้า  นี่แน่ะ”  แต่ยังไม่ทนัที่หมี
จะจัดการอย่างไร  ผึ้งตัวนัน้ก็บินหนีไปเสยีแล้ว  สร้างความโกรธแคน้ใหก้ับหมีเป็นอย่างมาก   
มันนึกในใจว่ามันจะตอ้งแก้แค้นผึ้งให้ได้  
 พอกินอาหารเสร็จ  หมขีี้โมโหกอ็อกเดินป่าตระเวนหารังผึ้งทันท ี พอพบรังผึ้งขนาดใหญ่รังหนึง่
มันก็ตรงรี่เข้ารื้อรังผึ้งนัน้ทันท ี ฝูงผึ้งจํานวนมากตกใจพากันบนิออกจากรัง รุมตอ่ยเจา้หมีตัวนัน้ 
จนได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องคิดก่อนทํา  อย่าทํากอ่นคดิ 
 
 

วัวสามเส่ียว 
ครั้งหนึ่งยังมีวัวสามตัวได้ตกลงสัญญาผกูเสี่ยวเป็นเพื่อนตายต่อกันดังนั้นวัวทั้งสามจึงมัก  

ไปไหนด้วยกันเสมอๆ เเละคอยระเเวดระวังภัย ให้เเกก่ันด้วยสิงโตที่จ้องหาทางจะกนิวัวอยู่ จึงเเอบไป 
กระซิบกับวัวตัวที่หนึ่งว่า " วัวตัวที่สองกับที่สามนั้นนนิทาดา่ว่าลับหลังวัวตัวที่หนึ่ง" เเล้วสิงโตก็ไป      
ยุเเหย่ตัวที่สองว่า "วัวตัวที่หนึ่งกับทีส่ามคิดทาํร้าย วัวตัวที่สอง"เเล้วยุเเหย่วัวตัวที่สามในทํานองนั้น
เช่นกันต่อมาวัวทั้งสามจึงเริม่เเตกคอ ไมไ่ว้ใจกนัเเละกัน ตา่งก็ออก ไปหากินกนัคนละที่ จนสิงโตมี
โอกาสไปดักกนิวัวทีละตัว ไดอ้ย่างสบาย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า    สามัคคีคือพลัง เมื่อแตกสามัคคี เมื่อนัน้ความหายนะมาถึง 
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5. ใช้สมอบกปักเต็นท ์บางคนอาจคดิว่าไมจ่ําเป็นเพราะเต็นท์สามารถทรงตัวอยู่ได้เอง  
แต่เมื่อมีลมแรง ๆ เต็นท์อาจพลิกทาํให้เกิดความเสียหายได ้ในช่วงที่กางเตน็ท์และเกิดมีลมแรง 
ควรนําสัมภาระเก็บไว้ในเต็นท์แล้วปักสมอบกยดึไว้ จะช่วยป้องกันเต็นทพ์ลิกจากแรงลมได้ 

6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเตน็ท์เมือ่เต็นท์เกิดความเสียหาย เช่น ผนังเต็นท์มีรอยฉีกขาด 
ควรใช้พวกผ้าเทปปิดรอยขาดนั้นไว้ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญ่ขึ้นเรือ่ยๆ อุปกรณ์ซ่อมแซมเตน็ท์
สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์แค้มป้ิงทั่วไป 
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มันกําลังกินอาหารอยู่  เผอิญมีผึ้งตัวหนึ่งบินผ่านมา  หมนีึกโมโหที่ถกูกวนใจระหว่างกนิ  มันจงึเอามอื
ตะปบผ้ึงตัวนั้นหวังจะบี้ให้ตาย   
 ด้วยสัญชาตญาณในการป้องกนัตัวของผึ้ง หมจีงึถูกผึ้งต่อยเข้าทีหนึ่งที่หน้า  
 “อุบ๊ะ  เจ้าผึ้งนอ้ย  วอนหาที่ตายซะแล้ว  ต่อยใครไม่ต่อยมาต่อยข้า  นี่แน่ะ”  แต่ยังไม่ทนัที่หมี
จะจัดการอย่างไร  ผึ้งตัวนัน้ก็บินหนีไปเสยีแล้ว  สร้างความโกรธแคน้ใหก้ับหมีเป็นอย่างมาก   
มันนึกในใจว่ามันจะตอ้งแก้แค้นผึ้งให้ได้  
 พอกินอาหารเสร็จ  หมขีี้โมโหกอ็อกเดินป่าตระเวนหารังผึ้งทันท ี พอพบรังผึ้งขนาดใหญ่รังหนึง่
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องคิดก่อนทํา  อย่าทํากอ่นคดิ 
 
 

วัวสามเส่ียว 
ครั้งหนึ่งยังมีวัวสามตัวได้ตกลงสัญญาผกูเสี่ยวเป็นเพื่อนตายต่อกันดังนั้นวัวทั้งสามจึงมัก  

ไปไหนด้วยกันเสมอๆ เเละคอยระเเวดระวังภัย ให้เเกก่ันด้วยสิงโตที่จ้องหาทางจะกนิวัวอยู่ จึงเเอบไป 
กระซิบกับวัวตัวที่หนึ่งว่า " วัวตัวที่สองกับที่สามนั้นนนิทาดา่ว่าลับหลังวัวตัวที่หนึ่ง" เเล้วสิงโตก็ไป      
ยุเเหย่ตัวที่สองว่า "วัวตัวที่หนึ่งกับทีส่ามคิดทาํร้าย วัวตัวที่สอง"เเล้วยุเเหย่วัวตัวที่สามในทํานองนั้น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่  6   การบรรจุเครื่องหลัง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรม  เวลา   2  ช่ัวโมง 
                

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   

   1.1  ลูกเสือสามารถวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสาํหรับ
เดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้ 

1.2  ลูกเสือสามารถบรรจุเครือ่งหลังสาํหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคนืได้ถูกต้อง 
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา   
 2.1 การวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับเดินทางไกล 

ไปพักแรมค้างคนื 
 2.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง   

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 อุปกรณ์สําหรับการบรรจุเครือ่งหลัง และเครื่องหลัง  

 3.3 ใบความรู้ เรื่อง การบรรจุเครือ่งหลังสําหรบัการเดินทางไกลไปอยูค่่ายพักแรม 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงเดินทางไกล 

   3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  (1) ผู้กํากับลูกเสือนําตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว วัสดุ อุปกรณ์สําหรับเดินทางไกล 

และอยู่ค่ายพักแรม เช่น ช้อน จาน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ  
มาจัดเป็นนิทรรศการรูปแบบร้านค้า โดยกํากับราคาสิ่งของเหล่านั้นไว้ ทุกรายการ 

  (2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือ เลือกวัสดุอุปกรณ์สิง่ของเครื่องใช้สาํหรับพักแรม  
ตามความจําเป็นโดยจัดรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการรา้นคา้ในจาํนวนเงินคนละไม่เกนิ  
300 บาท ตามใบรายการที่ไดก้ําหนดไว้  

  (3) ลูกเสือนํารายการทีไ่ด้ซือ้ไว้จากร้านค้า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุม่ถึงเหตุผล  
ความจําเป็น แล้วสรุปเป็นข้อกําหนดของกลุม่ 
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(4) ผู้กํากับลูกเสือสรุป และให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น 
ประโยชน์และคุ้มค่าในการอยู่คา่ยพกัแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง อกีากับเหยือก 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมเตรียมอปุกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมและนัดหมาย 
นายหมู่ฝึกปฏิบัติการบรรจุเครือ่งหลังเตรยีมสาธิตในสัปดาห์ตอ่ไป 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงรวมเงิน  เกมรวมเงิน 
          3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     (1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ นายหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ บรรยายและสาธิตวิธกีารบรรจุ 

เครื่องหลังที่ถูกต้อง 
    (2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดุอุปกรณ์สิ่งของส่วนตัวที่เตรียมมาลงเครือ่งหลัง  

ตามวิธีการทีน่ายหมู่ลูกเสือได้สาธิต 
       (3) ลูกเสอืประเมินน้าํหนกัสิ่งของเครื่องใช้ ที่บรรจุเครื่องหลงัว่าเหมาะสม และสามารถ 

นําพา ไปไดด้้วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได้หรอืไม ่ 
      (4) ลูกเสือนําเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับลูกเสอื
คนอื่น แล้วจัดเครือ่งหลังของตนให้เหมาะสม 
       (5) ผู้กํากับลกูเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวลงบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับการพักแรมค้างคืน 

  4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง กากับนกพิราบ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5.การประเมินผล 
      5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสือจัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวม 

      5.2 สังเกตจากการสาธิตการจัดการบรรจุเครื่องหลัง 
      5.3 แบบประเมินการมีเจตคตทิี่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่  6   การบรรจุเครื่องหลัง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรม  เวลา   2  ช่ัวโมง 
                

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   

   1.1  ลูกเสือสามารถวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสาํหรับ
เดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้ 

1.2  ลูกเสือสามารถบรรจุเครือ่งหลังสาํหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคนืได้ถูกต้อง 
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา   
 2.1 การวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับเดินทางไกล 

ไปพักแรมค้างคนื 
 2.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง   

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 อุปกรณ์สําหรับการบรรจุเครือ่งหลัง และเครื่องหลัง  

 3.3 ใบความรู้ เรื่อง การบรรจุเครือ่งหลังสําหรบัการเดินทางไกลไปอยูค่่ายพักแรม 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงเดินทางไกล 

   3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  (1) ผู้กํากับลูกเสือนําตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว วัสดุ อุปกรณ์สําหรับเดินทางไกล 

และอยู่ค่ายพักแรม เช่น ช้อน จาน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ  
มาจัดเป็นนิทรรศการรูปแบบร้านค้า โดยกํากับราคาสิ่งของเหล่านั้นไว้ ทุกรายการ 

  (2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือ เลือกวัสดุอุปกรณ์สิง่ของเครื่องใช้สาํหรับพักแรม  
ตามความจําเป็นโดยจัดรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการรา้นคา้ในจาํนวนเงินคนละไม่เกนิ  
300 บาท ตามใบรายการที่ไดก้ําหนดไว้  

  (3) ลูกเสือนํารายการทีไ่ด้ซือ้ไว้จากร้านค้า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุม่ถึงเหตุผล  
ความจําเป็น แล้วสรุปเป็นข้อกําหนดของกลุม่ 
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(4) ผู้กํากับลูกเสือสรุป และให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น 
ประโยชน์และคุ้มค่าในการอยู่คา่ยพกัแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง อกีากับเหยือก 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมเตรียมอปุกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมและนัดหมาย 
นายหมู่ฝึกปฏิบัติการบรรจุเครือ่งหลังเตรยีมสาธิตในสัปดาห์ตอ่ไป 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงรวมเงิน  เกมรวมเงิน 
          3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     (1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ นายหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ บรรยายและสาธิตวิธกีารบรรจ ุ

เครื่องหลังที่ถูกต้อง 
    (2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดุอุปกรณ์สิ่งของส่วนตัวที่เตรียมมาลงเครือ่งหลัง  

ตามวิธีการทีน่ายหมู่ลูกเสือได้สาธิต 
       (3) ลูกเสอืประเมินน้าํหนกัสิ่งของเครื่องใช้ ที่บรรจุเครื่องหลงัว่าเหมาะสม และสามารถ 

นําพา ไปไดด้้วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได้หรอืไม ่ 
      (4) ลูกเสือนําเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับลูกเสอื
คนอื่น แล้วจัดเครือ่งหลังของตนให้เหมาะสม 
       (5) ผู้กํากับลกูเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวลงบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับการพักแรมค้างคืน 

  4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง กากับนกพิราบ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5.การประเมินผล 
      5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสือจัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวม 

      5.2 สังเกตจากการสาธิตการจัดการบรรจุเครื่องหลัง 
      5.3 แบบประเมินการมีเจตคตทิี่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
 
เพลง 

เดินทางไกล 
เดินทางไกล เดินทางไกล    เดินอยา่งไรจะให้ถึงปลายทาง 

  เราลูกเสือชาติเชือ้วชิรา    ต่างมุ่งหน้ามุ่งพากันไป 
สุดทะเล ภูผาฟากฟ้าไกล  ผจญภัย และพิชิตมนั 
ถึงฝนตก แดดรอ้นเพยีงไหน  ลูกเสือไทย ไม่เคยไหวหวั่น 
วันทั้งวัน เรายังเดินทางไกล  เรายิ้มไป เมื่อเราเดินทางไกล 

รวมเงิน 
รวมเงิน รวมเงินให้ด ี  รวมเงินวันนี้อย่าใหม้ีผิดพลาด 
ผู้หญิงนั้นเป็นเหรยีญบาท ผู้ชายฉลาดเป็นห้าสิบสตางค ์

 
เกม   

รวมเงิน 
  1. กําหนดให้ลูกเสอืที่เป็นผู้ชายให้สวมหมวก เป็นผู้หญิงให้ถอดหมวก 
  2. อธิบายการเลน่เกมกําหนดให้ลูกเสอืชายเปน็เงินมคี่า ห้าสิบสตางค์ ผู้หญิงเป็นเงิน   

มีค่า 1 บาท 
  3. เริ่มเล่นให้ลูกเสือเดนิปะปนกันในกลุ่มโดยร่วมกันร้องเพลงรวมเงนิ   เมื่อจบเพลง     

ผู้กํากับลูกเสอืเป็นผู้กําหนดการรวมเงนิ เช่น สีบ่าทห้าสิบ ให้ลูกเสอืรวมกนัเป็นกลุ่มให้ครบ
จํานวนเงิน สี่บาทห้าสิบสตางค์เมื่อครบแล้วใหน้ั่งลง กลุม่ที่รวมไม่ครบต้องออกจากเกม 

  4. เล่นและร้องซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสอืที่รวมกลุ่มที่เป็นผู้ชนะ 
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ใบความรู้  
   การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 
 

การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพกัแรม เป็นกจิกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสอืจะต้องมีการเตรียมการเรื่อง 
เครื่องหลังให้พรอ้ม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค้างคืน อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรยีมแบ่งออก 
เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจําตวั 
 2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมูห่รอืกอง  
อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิง่จําเป็น มีน้ําหนักไม่มากนกั ได้แก่ 
 1. กระติกน้ํา ใสน่้ําสะอาดให้เต็ม 
 2. เครื่องใช้ประจําตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวมา้ ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสฟีัน รองเท้าแตะ  
ไฟฉาย ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยงุ เป็นต้น 
 3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) 
ผ้าพันคอ หมวก เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า เป็นตน้   
 4. ยาประจําตัวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบนัทึกการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 6. ฤดูฝนต้องเตรียมชดุกันฝน ฤดูหนาวให้เตรยีมเสื้อกันหนาว 
 7. เครื่องนอน เช่น เตน็ท์ ผ้าปูที่นอน เสี่อ ผ้าหม่ ถุงนอน เป็นต้น 
 8. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สําหรับใส่เสือ้ผ้าเปียกชื้นหรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว 
 9. เชือกหรือยางเพือ่ใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
 10. ไม้ง่าม   
อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทุกคนในหมู่หรือกอง  
ในการอยู่ค่ายพกัแรมร่วมกนั และต้องแบ่งหนา้ที่กันนําสิ่งของไป เช่น  
 -- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพรา้ และแผนที่  
 -- รองนายหมู่ นําพลั่วสนาม เต็นท์ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
ถังน้ํา กะละมัง  ไม้ขดีไฟ เชื้อไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
 -- หัวหนา้คนครัว เตรียมกระทะ หม้อ ทัพพี หม้อ สาํหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 -- รองหัวหน้าคนครัว นาํกับขา้ว เครือ่งปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 
สําหรับรับประทานทั้งหมู ่
ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 
 ไม่ควรนาํสิ่งของอืน่ ๆ ที่ไมจ่ําเป็นและของมคี่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองคํา โทรศัพท ์
ราคาแพง  เครือ่งเล่นรวมถึงอุปกรณ์อีเล็กโทรนิคอื่นๆ ฯลฯ นําเงนิติดตัวไปเท่าที่จําเป็นตอ้งใช้ รวมทั้ง
ไม่พกพาอาวุธทกุชนิด  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
 
เพลง 

เดินทางไกล 
เดินทางไกล เดินทางไกล    เดินอยา่งไรจะให้ถึงปลายทาง 

  เราลูกเสือชาติเชือ้วชิรา    ต่างมุ่งหน้ามุ่งพากันไป 
สุดทะเล ภูผาฟากฟ้าไกล  ผจญภัย และพิชิตมนั 
ถึงฝนตก แดดรอ้นเพยีงไหน  ลูกเสือไทย ไม่เคยไหวหวั่น 
วันทั้งวัน เรายังเดินทางไกล  เรายิ้มไป เมื่อเราเดินทางไกล 

รวมเงิน 
รวมเงิน รวมเงินให้ด ี  รวมเงินวันนี้อย่าใหม้ีผิดพลาด 
ผู้หญิงนั้นเป็นเหรยีญบาท ผู้ชายฉลาดเป็นห้าสิบสตางค ์

 
เกม   

รวมเงิน 
  1. กําหนดให้ลูกเสอืที่เป็นผู้ชายให้สวมหมวก เป็นผู้หญิงให้ถอดหมวก 
  2. อธิบายการเลน่เกมกําหนดให้ลูกเสอืชายเปน็เงินมคี่า ห้าสิบสตางค์ ผู้หญิงเป็นเงิน   

มีค่า 1 บาท 
  3. เริ่มเล่นให้ลูกเสือเดนิปะปนกันในกลุ่มโดยร่วมกันร้องเพลงรวมเงนิ   เมื่อจบเพลง     

ผู้กํากับลูกเสอืเป็นผู้กําหนดการรวมเงนิ เช่น สีบ่าทห้าสิบ ให้ลูกเสอืรวมกนัเป็นกลุ่มให้ครบ
จํานวนเงิน สี่บาทห้าสิบสตางค์เมื่อครบแล้วใหน้ั่งลง กลุม่ที่รวมไม่ครบต้องออกจากเกม 

  4. เล่นและร้องซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสอืที่รวมกลุ่มที่เป็นผู้ชนะ 
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ใบความรู้  
   การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 
 

การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพกัแรม เป็นกจิกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสอืจะต้องมีการเตรียมการเรื่อง 
เครื่องหลังให้พรอ้ม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค้างคืน อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรยีมแบ่งออก 
เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจําตวั 
 2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมูห่รอืกอง  
อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิง่จําเป็น มีน้ําหนักไม่มากนกั ได้แก่ 
 1. กระติกน้ํา ใสน่้ําสะอาดให้เต็ม 
 2. เครื่องใช้ประจําตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวมา้ ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสฟีัน รองเท้าแตะ  
ไฟฉาย ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยงุ เป็นต้น 
 3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) 
ผ้าพันคอ หมวก เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า เป็นตน้   
 4. ยาประจําตัวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบนัทึกการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 6. ฤดูฝนต้องเตรียมชดุกันฝน ฤดูหนาวให้เตรยีมเสื้อกันหนาว 
 7. เครื่องนอน เช่น เตน็ท์ ผ้าปูที่นอน เสี่อ ผ้าหม่ ถุงนอน เป็นต้น 
 8. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สําหรับใส่เสือ้ผ้าเปียกชื้นหรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว 
 9. เชือกหรือยางเพือ่ใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
 10. ไม้ง่าม   
อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทุกคนในหมู่หรือกอง  
ในการอยู่ค่ายพกัแรมร่วมกนั และต้องแบ่งหนา้ที่กันนําสิ่งของไป เช่น  
 -- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพรา้ และแผนที่  
 -- รองนายหมู่ นําพลั่วสนาม เต็นท์ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
ถังน้ํา กะละมัง  ไม้ขดีไฟ เชื้อไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
 -- หัวหนา้คนครัว เตรียมกระทะ หม้อ ทัพพี หม้อ สาํหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 -- รองหัวหน้าคนครัว นาํกับขา้ว เครือ่งปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 
สําหรับรับประทานทั้งหมู ่
ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 
 ไม่ควรนาํสิ่งของอืน่ ๆ ที่ไมจ่ําเป็นและของมคี่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองคํา โทรศัพท ์
ราคาแพง  เครือ่งเล่นรวมถึงอุปกรณ์อีเล็กโทรนิคอื่นๆ ฯลฯ นําเงนิติดตัวไปเท่าที่จําเป็นตอ้งใช้ รวมทั้ง
ไม่พกพาอาวุธทกุชนิด  
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การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
 เครื่องหลัง คอืถุงหรือกระเป๋าสําหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ ใช้สะพายหลังเพือ่สามารถนําสิง่ของติดตัว
ไปได้สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมคีวามจาํเป็นมากสําหรับกจิกรรมการเดนิทางไกล เพราะลกูเสือ 
ต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประตัว อุปกรณ์ประจําหมู่ ที่ต้องนําไปใช้ในการอยูค่่ายพักแรม  
 เครื่องหลังมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสอืจะเลือกใชเ้ช่น กระเป๋า ยา่ม หรือ เป้ ลกูเสือควรเลือกใช้
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได้หลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข้อแนะนําดงันี้ 
 1. เลือกเครื่องหลังทีม่ีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรอืใหญ่จนเกินไป 
 2. บรรจุสิ่งของทีม่ีน้ําหนักมากหรือสิ่งของทีใ่ช้ภายหลงัไว้ข้างล่าง ส่วนสิ่งของที่ใช้กอ่น 
หรือใช้รีบด่วน เช่นไฟฉาย เสือ้กันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้บรรจุไว้ข้างบนสุดเพื่อสามารถนาํออกมาใช้ได้ 
อย่างสะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม่ ๆ เชน่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสือ้ผ้า ฯลฯ ตรงส่วนที่สมัผัสกับหลังของลกูเสือ 
เพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ขา้วสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสตกิก่อน  
แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครือ่งหลังไม่ได้ ให้ผกูถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือ 
ไว้นอกเครื่องหลัง คลมุด้วยแผ่นพลาสติกใสเพือ่กันการเปียกน้ํา 
 6. เครื่องหลังที่ลกูเสือนําไปตอ้งไม่หนกัจนเกินไป เพราะจะทาํให้ลกูเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนัก 
ของเครื่องหลังควรหนกัไมเ่กิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสอื เช่น ถา้ลูกเสอืหนกั 60 กิโลกรมั 
เครื่องหลังควรหนกัไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้น  
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
 อีกากับเหยือก 

 
ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลงับินอยู ่ มนัรู้สึกกระหายน้ํามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้งอยู่ด้านล่าง   

จึงร่อนลงไปยังจุดหมาย เมือ่มองเขา้ไปในเหยอืก  พบว่ามีน้าํอยู่เพียงเลก็น้อย  มันจึงพยายาม 
สอดจงอยปากเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ํา  ไม่ว่ามันจะพยายามเทา่ใดกไ็มส่ามารถสอดจงอยปากเขา้ไป 
ถึงก้นเหยือกได ้

วิธีถัดมา  มันพยายามจะคว่ําเหยือก  เพือ่ใหน้้าํไหลหกออกมา  แต่เหยือกนั้นหนักเกินไป 
ในที่สุด  มันเหลือบไปเห็นก้อนหนิใกล้ ๆ กับบริเวณนั้น  จึงคาบมาหย่อนลงในเหยือกน้ําทีละก้อน   
จนระดับน้ําทีก่้นเหยือกคอ่ย ๆ เอ่อขึ้นมา  ในทีสุ่ดมันก็ดื่มน้ําได้ตามที่ต้องการ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนฉลาดมักคิดหาวิธีไปสูค่วามสําเร็จได้ด้วยความอุตสาหะไม่ย่อทอ้เสมอ 
 
 

กากับนกพิราบ 
มีกาตัวหนึ่งต้องทาํงานอย่างหนกัเพื่อหาอาหารไว้เป็นเสบียงสําหรับช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะ

มาถึง วันหนึ่งมนัเกิดบนิผ่านมาเห็นรังของนกพิราบขาวทีม่ีอาหารอยูม่ากมาย ทําให้มนัเกิดอยากกนิบ้าง 
จึงคิดอุบายแอบเข้าไปในรังของนกพิราบขาวตวันั้น โดยการขโมยสีขาวของชาวบ้านมาทาที่ขนของมัน
จนทั่วทั้งตัวจากนั้นมันก็แฝงตัวเขา้ไปอาศัยอยูใ่นรังขอนกพิราบขาวตัวนั้น โดยที่ไม่มนีกพิราบตัวใด
สังเกตเหน็ว่ามันเป็นกาเลยแม้แต่ตัวเดียว กาพยายามไม่ร้องหรอืส่งเสยีงใดๆ ออกมา จนกระทั่งวันหนึ่ง
มีนกพิราบเอ่ยทักมนั มนัจึงเผลอพูดออกไปด้วยน้ําเสยีงที่แสดงถึงความเป็นกาออกมาอย่างชดัเจน ทาํ
ให้มันถูกขับไลอ่อกจากรังไปในทันที 

เมื่อถูกฝูงนกพิราบขับไล่ออกมาแล้ว กาจึงต้องจําใจกลับไปอยู่ที่รังเดิมของมนั แต่เมือ่เพื่อนๆ 
เห็นว่ามนัมีตัวสีขาวแตกต่างจากกาตัวอื่นๆ จึงชวนกันขับไลม่ันออกจากรัง ทําใหม้ันต้องเร่ร่อนออกหา
อาหารอยู่เพยีงลําพัง และใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่สดุ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่หลอกลวงผู้อืน่เพือ่แลกกับความสุขสบายของตนเอง ยอ่มไมม่ีใครเชือ่ถือหรือ
ยอมคบค้าสมาคมด้วย 
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การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
 เครื่องหลัง คอืถุงหรือกระเป๋าสําหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ ใช้สะพายหลังเพือ่สามารถนําสิง่ของติดตัว
ไปได้สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมคีวามจาํเป็นมากสําหรับกจิกรรมการเดนิทางไกล เพราะลกูเสือ 
ต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประตัว อุปกรณ์ประจําหมู่ ที่ต้องนําไปใช้ในการอยูค่่ายพักแรม  
 เครื่องหลังมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสอืจะเลือกใชเ้ช่น กระเป๋า ยา่ม หรือ เป้ ลกูเสือควรเลือกใช้
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได้หลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข้อแนะนําดงันี้ 
 1. เลือกเครื่องหลังทีม่ีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรอืใหญ่จนเกินไป 
 2. บรรจุสิ่งของทีม่ีน้ําหนักมากหรือสิ่งของทีใ่ช้ภายหลงัไว้ข้างล่าง ส่วนสิ่งของที่ใช้กอ่น 
หรือใช้รีบด่วน เช่นไฟฉาย เสือ้กันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้บรรจุไว้ข้างบนสุดเพื่อสามารถนาํออกมาใช้ได้ 
อย่างสะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม่ ๆ เชน่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสือ้ผ้า ฯลฯ ตรงส่วนที่สมัผัสกับหลังของลกูเสือ 
เพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ขา้วสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสตกิก่อน  
แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครือ่งหลังไม่ได้ ให้ผกูถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือ 
ไว้นอกเครื่องหลัง คลมุด้วยแผ่นพลาสติกใสเพือ่กันการเปียกน้ํา 
 6. เครื่องหลังที่ลกูเสือนําไปตอ้งไม่หนกัจนเกินไป เพราะจะทาํให้ลกูเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนัก 
ของเครื่องหลังควรหนกัไมเ่กิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสอื เช่น ถา้ลูกเสอืหนกั 60 กิโลกรมั 
เครื่องหลังควรหนกัไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้น  
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
 อีกากับเหยือก 

 
ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลงับินอยู ่ มนัรู้สึกกระหายน้ํามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้งอยู่ด้านล่าง   

จึงร่อนลงไปยังจุดหมาย เมือ่มองเขา้ไปในเหยอืก  พบว่ามีน้าํอยู่เพียงเลก็น้อย  มันจึงพยายาม 
สอดจงอยปากเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ํา  ไม่ว่ามันจะพยายามเทา่ใดกไ็มส่ามารถสอดจงอยปากเขา้ไป 
ถึงก้นเหยือกได ้

วิธีถัดมา  มันพยายามจะคว่ําเหยือก  เพือ่ใหน้้าํไหลหกออกมา  แต่เหยือกนั้นหนักเกินไป 
ในที่สุด  มันเหลือบไปเห็นก้อนหนิใกล้ ๆ กับบริเวณนั้น  จึงคาบมาหย่อนลงในเหยือกน้ําทีละก้อน   
จนระดับน้ําทีก่้นเหยือกคอ่ย ๆ เอ่อขึ้นมา  ในทีสุ่ดมันก็ดื่มน้ําได้ตามที่ต้องการ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนฉลาดมักคิดหาวิธีไปสูค่วามสําเร็จได้ด้วยความอุตสาหะไม่ย่อทอ้เสมอ 
 
 

กากับนกพิราบ 
มีกาตัวหนึ่งต้องทาํงานอย่างหนกัเพื่อหาอาหารไว้เป็นเสบียงสําหรับช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะ

มาถึง วันหนึ่งมนัเกิดบนิผ่านมาเห็นรังของนกพิราบขาวทีม่ีอาหารอยูม่ากมาย ทําให้มนัเกิดอยากกนิบ้าง 
จึงคิดอุบายแอบเข้าไปในรังของนกพิราบขาวตวันั้น โดยการขโมยสีขาวของชาวบ้านมาทาที่ขนของมัน
จนทั่วทั้งตัวจากนั้นมันก็แฝงตัวเขา้ไปอาศัยอยูใ่นรังขอนกพิราบขาวตัวนั้น โดยที่ไม่มนีกพิราบตัวใด
สังเกตเหน็ว่ามันเป็นกาเลยแม้แต่ตัวเดียว กาพยายามไม่ร้องหรอืส่งเสยีงใดๆ ออกมา จนกระทั่งวันหนึ่ง
มีนกพิราบเอ่ยทักมนั มนัจึงเผลอพูดออกไปด้วยน้ําเสยีงที่แสดงถึงความเป็นกาออกมาอย่างชดัเจน ทาํ
ให้มันถูกขับไลอ่อกจากรังไปในทันที 

เมื่อถูกฝูงนกพิราบขับไล่ออกมาแล้ว กาจึงต้องจําใจกลับไปอยู่ที่รังเดิมของมนั แต่เมือ่เพื่อนๆ 
เห็นว่ามนัมีตัวสีขาวแตกต่างจากกาตัวอื่นๆ จึงชวนกันขับไลม่ันออกจากรัง ทําใหม้ันต้องเร่ร่อนออกหา
อาหารอยู่เพยีงลําพัง และใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่สดุ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่หลอกลวงผู้อืน่เพือ่แลกกับความสุขสบายของตนเอง ยอ่มไมม่ีใครเชือ่ถือหรือ
ยอมคบค้าสมาคมด้วย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
หน่วยที่ 7  ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง และการปรุงอาหาร         เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้    

   1.1  ลูกเสือสามารถวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสาํหรับ
เดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้ 

1.2  ลูกเสือสามารถบรรจุเครือ่งหลังสาํหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคนืได้ถูกต้อง 
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2.เนื้อหา    
สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เช่น เตาแก๊ส เตาไมโครเวฟ เป็นอุปกรณ์อํานวย 

ความสะดวกภายในบ้าน แต่เมื่อลูกเสือต้องไปใช้ชีวิตในการอยู่ค่าย บางครั้งก็ไม่สามารถนําสิ่งเหล่านี้ติด
ตัวไปด้วยได้ การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการก่อไฟและปรุงอาหารจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับลูกเสือ 
เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านี้ 
3.ส่ือการเรียนรู้   

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 วัสดุสําหรับการก่อกองไฟ,  เครือ่งปรุงและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การกอ่กองไฟและการปรุงอาหาร 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงส้มตํา 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาเกีย่วกับการกอ่กองไฟ เพือ่เป็นการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ 
   (2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืดูรูปภาพกองไฟแบบต่างๆ ลูกเสอืแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
รูปแบบของกองไฟที่ใหค้วามรอ้น และที่ให้แสงสว่าง ในกจิกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม 
   (3) ลูกเสือและผู้กาํกับลูกเสือร่วมกันสรุปประโยชน์ของกองไฟรูปแบบต่างๆ 
   (4) หมู่ลกูเสือฝกึปฏิบัติก่อกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหม ูแบบกระโจม และแบบผสม) 
   (5) ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อเสนอแนะ ลูกเสอืนําทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการอยู่คา่ย 
พักแรม 
  4) ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง การตอ่สู้ของไก่ป่า 
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  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
         - ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายให้ลกูเสือจับคู ่วางแผนการทําอาหารและการจดัเตรียม

เครื่องปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ในสัปดาห์ต่อไป  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

      1) พิธีเปิดประชุมกอง (เชิญธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมต้อนปลาเข้าอวน 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    (1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือแต่ละคู่ก่อไฟ และประกอบอาหารตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ภายใน

เวลาที่กําหนด  
     (2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอื ร่วมกนัประเมนิการปฏิบัติงานและสรุป 
    (3) ผู้กํากับลูกเสอืใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ เรือ่งการจดัเก็บทําความสะอาดภาชนะประกอบ

อาหารและการฝึกฝนเพิม่เติมในครอบครัว  เพือ่เตรียมพร้อมในการอยู่คา่ยพกัแรม 
  4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง ความโลภกับคนขีอ้ิจฉา 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                

5. การประเมินผล 
      5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสือจัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวม 

      5.2 สังเกตจากการที่ลกูเสือสาธิตการจัดการบรรจุเครื่องหลัง 
      5.3 แบบประเมินการมีเจตคตทิี่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เคร่ืองหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
หน่วยที่ 7  ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง และการปรุงอาหาร         เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้    

   1.1  ลูกเสือสามารถวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสาํหรับ
เดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้ 

1.2  ลูกเสือสามารถบรรจุเครือ่งหลังสาํหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคนืได้ถูกต้อง 
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2.เนื้อหา    
สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เช่น เตาแก๊ส เตาไมโครเวฟ เป็นอุปกรณ์อํานวย 

ความสะดวกภายในบ้าน แต่เมื่อลูกเสือต้องไปใช้ชีวิตในการอยู่ค่าย บางครั้งก็ไม่สามารถนําสิ่งเหล่านี้ติด
ตัวไปด้วยได้ การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการก่อไฟและปรุงอาหารจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับลูกเสือ 
เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านี้ 
3.ส่ือการเรียนรู้   

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 วัสดุสําหรับการก่อกองไฟ,  เครือ่งปรุงและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การกอ่กองไฟและการปรุงอาหาร 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงส้มตํา 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาเกีย่วกับการกอ่กองไฟ เพือ่เป็นการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ 
   (2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืดูรูปภาพกองไฟแบบต่างๆ ลูกเสอืแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
รูปแบบของกองไฟที่ใหค้วามรอ้น และที่ให้แสงสว่าง ในกจิกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม 
   (3) ลูกเสือและผู้กาํกับลูกเสือร่วมกันสรุปประโยชน์ของกองไฟรูปแบบต่างๆ 
   (4) หมู่ลกูเสือฝกึปฏิบัติก่อกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหม ูแบบกระโจม และแบบผสม) 
   (5) ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อเสนอแนะ ลูกเสอืนําทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการอยู่คา่ย 
พักแรม 
  4) ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง การตอ่สู้ของไก่ป่า 
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  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
         - ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายให้ลกูเสือจับคู ่วางแผนการทําอาหารและการจดัเตรียม

เครื่องปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ในสัปดาห์ต่อไป  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

      1) พิธีเปิดประชุมกอง (เชิญธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมต้อนปลาเข้าอวน 
  3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    (1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือแต่ละคู่ก่อไฟ และประกอบอาหารตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ภายใน

เวลาที่กําหนด  
     (2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอื ร่วมกนัประเมนิการปฏิบัติงานและสรุป 
    (3) ผู้กํากับลูกเสอืใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ เรือ่งการจดัเก็บทําความสะอาดภาชนะประกอบ

อาหารและการฝึกฝนเพิม่เติมในครอบครัว  เพือ่เตรียมพร้อมในการอยู่คา่ยพกัแรม 
  4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง ความโลภกับคนขีอ้ิจฉา 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                

5. การประเมินผล 
      5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสือจัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวม 

      5.2 สังเกตจากการที่ลกูเสือสาธิตการจัดการบรรจุเครื่องหลัง 
      5.3 แบบประเมินการมีเจตคตทิี่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง  

เพลงส้มตํา 
 ส้มตํา  มะละกอส้มตํา  มะละกอสม้ตํา  มะละกอส้มตํา  (ซ้ํา) 
เหยาะน้าํปลานิดหน่อย  บีบมะนาวนิดหน่อย  มีปลาร้าตัวน้อยเอามาคอยใสน่ํา 
 

เกม  
เกมต้อนปลาเข้าอวน 

      แบ่งกองลูกเสอืออกเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุม่หนึง่ทําหน้าที่เป็นอวน โดยใชม้ือจับกันไว้เป็นลกูโซ่  
ไล่ต้อนอกีกลุม่ที่ทําหน้าทีเ่ป็นปลาให้เข้ามาอยู่ในวง จับเวลา เมือ่ครบ  2 นาที กรรมการนับจํานวนปลา 
ที่อยู่ในวง แล้วใหส้ลับหน้าที่กัน กลุ่มที่เป็นปลากลับมาจับมอืกันเป็นอวน ไล่ต้อนอีกกลุ่มเขา้วงจนครบ 
2 นาท ีการตัดสิน กลุ่มใดต้อนปลาไดม้ากกว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 
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ใบความรู้ 

 
การก่อกองไฟ 
 

การก่อกองไฟมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู เป็นการกอ่กองไฟ 

โดยการนาํท่อนฟืนใหญ่มากองเรยีงกันเป็นชั้นๆ ส่วนฟนืท่อนเล็ก ๆ  
จะอยู่ขา้งล่าง การกอ่กองไฟแบบนี้จะให้ความรอ้นมากและให้แสงสว่างดี 

 
  
แบบกระโจมอินเดียแดง   หรือ แบบปิรามิด วิธีก่อแบบนี้ ขั้นแรก 
ต้องนําเชื้อไฟมากอ่สุมกันเสยีกอ่น จากนัน้จึงนาํกิ่งไม้เล็กๆ ก่อสุมกัน
ขึ้นมา โดยชั้นบนสุดจะมฟีืนทอ่นใหญ่สุมทับอีกทีหนึ่ง 
 
 
 
แบบผสม  เป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงทอ่นฟืนแบบ เชิงตะกอน  
ส่วนตรงกลาง ใชก้ิ่งไม้เล็กๆ ก่อกันเป็นรูปกระโจม การก่อกองไฟ 
แบบเหมาะแก่การเลน่รอบกองไฟ 
 
 
  
แบบไฟดาว เป็นการกอ่กองไฟโดยการนําทอ่นไมม้าวางเรียงซ้อนกัน  
ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย ซี่ล้อจกัรยาน การก่อกองไฟแบบนี้จะทําให้ไฟ 
มีเปลวเพื่อให้แสงสว่างและความอบอุน่ 
 
การเลือกสถานที่  ควรเลือกที่แห้ง ในบริเวณโล่งแจ้ง ห่างจากต้นไม้
และสิ่งปลูกสร้าง โดยเก็บกวาดและถางหญ้าแห้งรอบ ๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ 
การเลือกเช้ือเพลิง เลือกกิ่งไม้แห้งเลก็ ๆ โดยเฉพาะที่แห้งคาตน้ จะติดไฟงา่ย ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ 
ควรผ่าออกเป็นซีก ๆ กอ่น แต่ถ้าเปียกชื้นควรนําไปผึ่งแดดให้แห้ง 
การจุดไม้ขีดไฟ  ผู้จุดนั่งในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เมื่อก้านไมข้ีดติดดีแล้ว 
รีบนําไปจุดเชื้อไฟตอ่ 
ข้อควรระวัง  ต้องดับไฟให้เรยีบร้อยทกุครั้งเมือ่เลิกใช้ แล้วเก็บเศษถ่านและขี้เถ้าลงหลุมกลบ 
แล้วปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดมิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง  

เพลงส้มตํา 
 ส้มตํา  มะละกอส้มตํา  มะละกอสม้ตํา  มะละกอส้มตํา  (ซ้ํา) 
เหยาะน้าํปลานิดหน่อย  บีบมะนาวนิดหน่อย  มีปลาร้าตัวน้อยเอามาคอยใสน่ํา 
 

เกม  
เกมต้อนปลาเข้าอวน 

      แบ่งกองลูกเสอืออกเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุม่หนึง่ทําหน้าที่เป็นอวน โดยใชม้ือจับกันไว้เป็นลกูโซ่  
ไล่ต้อนอกีกลุม่ที่ทําหน้าทีเ่ป็นปลาให้เข้ามาอยู่ในวง จับเวลา เมือ่ครบ  2 นาที กรรมการนับจํานวนปลา 
ที่อยู่ในวง แล้วใหส้ลับหน้าที่กัน กลุ่มที่เป็นปลากลับมาจับมอืกันเป็นอวน ไล่ต้อนอีกกลุ่มเขา้วงจนครบ 
2 นาท ีการตัดสิน กลุ่มใดต้อนปลาไดม้ากกว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 
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การก่อกองไฟ 
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แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู เป็นการกอ่กองไฟ 

โดยการนาํท่อนฟืนใหญ่มากองเรยีงกันเป็นชั้นๆ ส่วนฟนืท่อนเล็ก ๆ  
จะอยู่ขา้งล่าง การกอ่กองไฟแบบนี้จะให้ความรอ้นมากและให้แสงสว่างดี 

 
  
แบบกระโจมอินเดียแดง   หรือ แบบปิรามิด วิธีก่อแบบนี้ ขั้นแรก 
ต้องนําเชื้อไฟมากอ่สุมกันเสยีกอ่น จากนัน้จึงนาํกิ่งไม้เล็กๆ ก่อสุมกัน
ขึ้นมา โดยชั้นบนสุดจะมฟีืนทอ่นใหญ่สุมทับอีกทีหนึ่ง 
 
 
 
แบบผสม  เป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงทอ่นฟืนแบบ เชิงตะกอน  
ส่วนตรงกลาง ใชก้ิ่งไม้เล็กๆ ก่อกันเป็นรูปกระโจม การก่อกองไฟ 
แบบเหมาะแก่การเลน่รอบกองไฟ 
 
 
  
แบบไฟดาว เป็นการกอ่กองไฟโดยการนําทอ่นไมม้าวางเรียงซ้อนกัน  
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การปรุงอาหาร 
การประกอบอาหารหรือการปรุงอาหาร  หมายถึง  การทาํอาหารใหอ้ร่อยน่ารับประทาน 
ซึ่งรวมถึงการทาํอาหารใหสุ้กโดยใช้ความรอ้น  ซึ่งมีวิธีการทําได้หลายวิธี  เช่น  หุง  ต้ม  ลวก  นึ่ง  ตุน๋ 
ผัด  เผา  เป็นตน้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการปรุงอาหารในค่ายพักแรม  
             การปรุงอาหารในขณะอยู่ค่ายพกัแรม  เป็นการปรุงอาหารแบบชาวป่า  ซึ่งเราไม่สามารถ 
นําเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนไปไดค้รบทุกอย่างเราจึงจําเป็นตอ้งใช้สิ่งทีม่ีอยู่ตามธรรมชาติเข้าช่วย 
เช่น  ใช้เตาหลมุ  เตาสามเส้า  เตารางแทนเตาไฟถาวร  ใช้มะพร้าวออ่นแทนหม้อข้าว  ใชอ้ลมูิเนียม 
ฟรอยด์แทนกระทะ  ใช้ดินพอกเผาแทนการตม้  การป้ิง  เป็นต้น  วิธกีารเหล่านี้ลูกเสอืจึงตอ้งเรียนรู้ 
 
วิธีการประกอบอาหารในขณะที่อยู่ค่ายพักแรม1 
             ในการอยู่ค่ายพกัแรม  ลกูเสือตอ้งทาํกิจกรรมหลายอยา่ง  มีเวลาในการประกอบอาหารน้อย 
จึงควรเป็นอาหารที่ใช้เวลานอ้ยแต่มคีุณค่าทางโภชนาการ  ซึ่งมีวิธกีารประกอบอาหารหลักทีส่ําคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี ้
             การหุงข้าว  มีการหุงโดยไม่เช็ดน้ํา  เช็ดน้ํา  และนึง่  หรอืหุงด้วยภาชนะอื่นทีไ่ม่ใชห่ม้อหุง
ข้าว  เช่น  มะพรา้ว  กระบอกไม้ไผ่ 
             การแกง  หมายถึง  วิธกีารผสมอาหารหลายสิ่งรวมกับน้ํา  แยกเป็นแกงจดืกับแกงเผ็ด 
ส่วนแกงเผ็ดยังแยกออกไปได้อกีหลายอย่าง  เช่น  แกงคั่ว  แกงแห้ง  แกงสม้  แกงเขียวหวาน  ฯลฯ 
 

 
             1วายุ  พยคัฆันตร์  และถานนัดร  สวุรรณรัตน์.  เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ- 
เนตรนารี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1.  2533.  หน้า  46. 
วิธีการปรุงอาหารแบบต่าง ๆ 1 
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             แกงจืด  ก่อนจะปรุงแกงจืดตอ้งต้มกระดูกทําน้าํซุป  แล้วน้ําขึ้นตั้งไฟให้เดือดพล่าน  ใส่เนือ้ 
ลงไปก่อนแล้วจึงใส่ผัก  ผกัที่ใช้ต้องเลอืกดูว่า  อย่างไหนสกุเร็วหรือตอ้งเคีย่วนาน  ถ้าเป็นผักที่ต้องเคีย่ว
จนเปื่อยกใ็ส่ไปพรอ้มกับเนื้อได้เลย  ถ้าผักทีส่กุง่าย  ใส่พอสุกก็ยกลงไดท้ันที 
             แกงเผ็ด  ถ้าเป็นแกงกะทิให้คั้นมะพร้าว  แยกหัว-หางกะทิ  เอาหัวกะทิตั้งไฟ  เคี่ยวให้
แตกมันนําน้ําพรกิที่เตรียมไว้  ใส่ลงในกะทิที่เคีย่วแล้วนําเนื้อลงไปผัดให้เขา้กันดี  เตมิหางกะทิลงไป  
เมื่อกะทเิดือดใส่ผักและเครือ่งประกอบ  ปรุงรสตามชอบใจ  ถา้เป็นแกงปลาต่าง ๆ  ตอ้งปรุงน้าํแกง 
ให้ดีกอ่น  พอน้าํแกงเดอืดจงึใส่ปลาลงไป  และอย่าคนเนือ้ปลาจะเละไม่น่ารับประทาน 
             การตม้  ทําได้  2  วิธี  คือ 
             1.  โดยการใสข่องทีจ่ะทําให้สุกลงไปพร้อมกับน้าํ  แล้วนําไปตั้งไฟ  เช่น  การต้มไข่  ถ้าใส่ 
ในน้ําเดอืดแล้ว  ไข่จะแตกเสียกอ่น 
             2.  โดยการใสข่องทีจ่ะทําให้สุก  เมือ่น้ํานัน้เดือดแล้ว  เช่น  การต้มปลากันเหม็นคาว   
             การทอด  หมายถึง  การทําอาหารให้สุกหรอืกรอบด้วยน้ํามันร้อน ๆ 
             วิธีการทอด  ใส่น้าํมนัลงไปในภาชนะที่จะใช้ในการทอด  โดยประมาณ  ให้ท่วมของที่จะทอด 
ตั้งไฟใหน้้ํามนัร้อนจัด  จึงใส่ของลงไปทอด   
             การผัด  หมายถึง  การทําวัตถุสิ่งเดยีวกันหรือหลายสิ่ง  ซึ่งต้องการใหสุ้กสําเร็จเป็นอาหาร 
สิ่งเดียว 
             วิธีการผัด  โดยการใช้น้าํมัน  หรือกะทิ  ใส่ในภาชนะทีจ่ะใช้ผัด  แล้วนําของทีจ่ะผัดรวมลงไป
คนให้สกุทั่วกนั  และปรุงรสตามชอบ  
             การปิ้ง  หมายถงึ  การใช้ไฟอ่อน ๆ  ควรร้อนเสมอกันทาํให้อาหารสกุ 
             วิธีการป้ิง  วางของที่จะปิ้งไว้บนตะแกรงเหล็ก  ซึ่งวางอยู่เหนือไฟ  ให้ความร้อนจากไฟ 
ลอยขึ้นไปถูกของที่ป้ิง 
             การนึ่ง  หมายถึง  การทําใหสุ้กจากไอน้ําเดือด  โดยใชห้ม้อนึ่งวางบนกระทะน้ําเดอืด  เช่น 
นึ่งปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการปรุงอาหารแบบต่าง ๆ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
การต่อสู้ของไก่ป่า 

ท่ามกลางป่าอันเงียบสงบแห่งหนึ่ง มีไก่ป่าอยูส่องตัวกําลังจะตอ่สู้กนัเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ ่
โดยพวกมนัตกลงกันไว้ว่าหากใครเป็นผู้ชนะจะได้เป็นผู้นําของฝูง แต่ผู้แพน้ั้นจะต้องถูกขับไลอ่อกไป
จากป่าแห่งนี ้

เมื่อวันต่อสู้มาถึงไก่ทัง้สองตา่งก็จกิตีกันอย่างเอาเป็นเอาตายแบบไมค่ิดชีวิตกนัเลยทีเดยีว และ
ผลของการตอ่สู้กจ็บลงโดยมีฝา่ยหนึ่งชนะและอีกฝ่ายหนึ่งแพ ้ซึ่งไก่ตัวที่ชนะกด็ีใจและฮกึเหิมเป็น   
อย่างยิ่งที่ตัวมันแข็งแรงและเก่งกล้าจนสามารถเอาชนะอกีฝ่ายหนึ่งได้ 

เมื่อได้รับชัยชนะแล้วมันกพ็ยายามที่จะปีนขึน้ไปบนเนินเขาเลก็ๆ พร้อมกับโก่งคอขนัเสียงดัง 
เพื่อเป็นการประกาศว่าบัดนี้มนัไดก้ลายเป็นผู้นาํของฝูงไก่ป่าแล้ว และทันใดนั้นเองกม็ีนกอินทรีตัวหนึ่ง
บินผ่านมาเห็นเขา้ มนัจึงบินโฉบลงมาด้วยความรวดเร็วและคว้าไก่ป่าผู้ชนะไปกินเป็นอาหารในทันที 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ความโออ้วดจะนําพาหายนะมาสู่ตนเอง 
 

ความโลภกับคนข้ีอิจฉา 
วันหนึ่งมีชายอยู่สองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน คนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่มีความโลภเป็นอย่างมาก ส่วน

อีกคนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น 
วันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปหาเทพเจ้าซีอุสเพื่อขอพรวิเศษ และทันทีที่ไปถึงเทพเจ้าซีอุสก็ล่วงรู้

ได้ถึงนิสัยของชายทั้งสองคนนี้และต้องการสั่งสอนให้รู้สํานึก จึงกล่าวกับชายทั้งสองคนไปว่า  “ข้าจะ   
ดลบันดาลพรวิเศษให้กับผู้ที่ขอพรเป็นคนแรก และอีกคนหนึ่งจะได้รับผลของพรวิเศษนั้น      
เป็นสองเท่า” 

เมื่อชายทั้งสอคนได้ฟังดังนั้น ชายผู้โลภมากจึงเปิดโอกาสให้ชายที่ขี้อิจฉาได้ขอพรก่อน เพราะ
ตนหวังจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่า ส่วนชายขี้อิจฉาก็กลัวว่าชายโลภมากจะได้ดีกว่าตนจึงได้ขอพรต่อ
เทพเจ้าซีอุสว่า “ขอให้ข้าตาบอดข้างหนึ่ง” ทันใดนั้นเองชายโลภมากก็ได้รับผลของพรนั้นเป็นสองเท่า 
คือเขาต้องตาบอดทั้งสองข้างนั่นเอง 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความโลภและความริษยานํามาซึ่งความหายนะ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 8    แผนที่ เข็มทิศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15    การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ                               เวลา   3  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.1 ลูกเสอืสามารถอ่าน และจัดทาํแผนที่ได ้                
1.2 ลูกเสอืสามารถใช้เขม็ทิศนําทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทิศโดยอาศัยธรรมชาตไิด้ 

2. เนื้อหา   
การอ่านแผนที่และการใช้เขม็ทิศเป็นทักษะที่จําเป็นในการเดินทางของลกูเสือ ทั้งในกิจกรรมการ

เดินทางไกลและกิจกรรมการเดินทางสาํรวจ  
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 แผ่นภาพแผนที่ เขม็ทิศ, อุปกรณ์สําหรับการทําแผนที่ เช่น กระดาษ ดินสอ ดินสอสี ฯลฯ 
 3.3 ใบความรู้ 1) เรื่องแผนที่และเขม็ทิศ 2) เรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม 

 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงทิศแปดทิศ 
   3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
       (1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแยกแบบผ้ึงแตกรัง เพือ่ศึกษาเรื่องแผนที่ตามฐาน  

ให้ครบทั้ง 2 ฐานจากแผ่นภาพโดยมนีายหมู่ เป็นวิทยากรประจําฐาน  
   - ฐานที่ 1 ชนิดของแผนที ่

- ฐานที่ 2 การอ่านแผนที ่
      (2) ลูกเสอืกลับมารวมกอง ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสือจดัทําแผนทีห่มู่บ้าน 

ที่ตนเองอาศัยอยู ่โดยให้แสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์และสีในแผนที่ด้วย  
  4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์เรื่อง แสงอาทิตย ์
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

  - ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเรื่องการจัดทําแผนที่ที่ตั้งหมู่บ้าน และนัดหมายนายหมู่ 
ศึกษาเรื่องเขม็ทิศนอกเวลาเพือ่เป็นวิทยากรประจําฐาน  

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงเดินวน เกมทิศทั้งสี ่
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
การต่อสู้ของไก่ป่า 

ท่ามกลางป่าอันเงียบสงบแห่งหนึ่ง มีไก่ป่าอยูส่องตัวกําลังจะตอ่สู้กนัเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ ่
โดยพวกมนัตกลงกันไว้ว่าหากใครเป็นผู้ชนะจะได้เป็นผู้นําของฝูง แต่ผู้แพน้ั้นจะต้องถูกขับไลอ่อกไป
จากป่าแห่งนี ้

เมื่อวันต่อสู้มาถึงไก่ทัง้สองตา่งก็จกิตีกันอย่างเอาเป็นเอาตายแบบไมค่ิดชีวิตกนัเลยทีเดยีว และ
ผลของการตอ่สู้กจ็บลงโดยมีฝา่ยหนึ่งชนะและอีกฝ่ายหนึ่งแพ ้ซึ่งไก่ตัวที่ชนะกด็ีใจและฮกึเหิมเป็น   
อย่างยิ่งที่ตัวมันแข็งแรงและเก่งกล้าจนสามารถเอาชนะอกีฝ่ายหนึ่งได้ 

เมื่อได้รับชัยชนะแล้วมันกพ็ยายามที่จะปีนขึน้ไปบนเนินเขาเลก็ๆ พร้อมกับโก่งคอขนัเสียงดัง 
เพื่อเป็นการประกาศว่าบัดนี้มนัไดก้ลายเป็นผู้นาํของฝูงไก่ป่าแล้ว และทันใดนั้นเองกม็ีนกอินทรีตัวหนึ่ง
บินผ่านมาเห็นเขา้ มนัจึงบินโฉบลงมาด้วยความรวดเร็วและคว้าไก่ป่าผู้ชนะไปกินเป็นอาหารในทันที 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ความโออ้วดจะนําพาหายนะมาสู่ตนเอง 
 

ความโลภกับคนข้ีอิจฉา 
วันหนึ่งมีชายอยู่สองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน คนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่มีความโลภเป็นอย่างมาก ส่วน

อีกคนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น 
วันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปหาเทพเจ้าซีอุสเพื่อขอพรวิเศษ และทันทีที่ไปถึงเทพเจ้าซีอุสก็ล่วงรู้

ได้ถึงนิสัยของชายทั้งสองคนนี้และต้องการสั่งสอนให้รู้สํานึก จึงกล่าวกับชายทั้งสองคนไปว่า  “ข้าจะ   
ดลบันดาลพรวิเศษให้กับผู้ที่ขอพรเป็นคนแรก และอีกคนหนึ่งจะได้รับผลของพรวิเศษนั้น      
เป็นสองเท่า” 

เมื่อชายทั้งสอคนได้ฟังดังนั้น ชายผู้โลภมากจึงเปิดโอกาสให้ชายที่ขี้อิจฉาได้ขอพรก่อน เพราะ
ตนหวังจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่า ส่วนชายขี้อิจฉาก็กลัวว่าชายโลภมากจะได้ดีกว่าตนจึงได้ขอพรต่อ
เทพเจ้าซีอุสว่า “ขอให้ข้าตาบอดข้างหนึ่ง” ทันใดนั้นเองชายโลภมากก็ได้รับผลของพรนั้นเป็นสองเท่า 
คือเขาต้องตาบอดทั้งสองข้างนั่นเอง 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความโลภและความริษยานํามาซึ่งความหายนะ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 8    แผนที่ เข็มทิศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15    การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ                               เวลา   3  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.1 ลูกเสอืสามารถอ่าน และจัดทาํแผนที่ได ้                
1.2 ลูกเสอืสามารถใช้เขม็ทิศนําทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทิศโดยอาศัยธรรมชาตไิด้ 

2. เนื้อหา   
การอ่านแผนที่และการใช้เขม็ทิศเป็นทักษะที่จําเป็นในการเดินทางของลกูเสือ ทั้งในกิจกรรมการ

เดินทางไกลและกิจกรรมการเดินทางสาํรวจ  
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 แผ่นภาพแผนที่ เขม็ทิศ, อุปกรณ์สําหรับการทําแผนที่ เช่น กระดาษ ดินสอ ดินสอสี ฯลฯ 
 3.3 ใบความรู้ 1) เรื่องแผนที่และเขม็ทิศ 2) เรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม 

 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงทิศแปดทิศ 
   3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
       (1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแยกแบบผ้ึงแตกรัง เพือ่ศึกษาเรื่องแผนที่ตามฐาน  

ให้ครบทั้ง 2 ฐานจากแผ่นภาพโดยมนีายหมู่ เป็นวิทยากรประจําฐาน  
   - ฐานที่ 1 ชนิดของแผนที ่

- ฐานที่ 2 การอ่านแผนที ่
      (2) ลูกเสอืกลับมารวมกอง ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสือจดัทําแผนทีห่มู่บ้าน 

ที่ตนเองอาศัยอยู ่โดยให้แสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์และสีในแผนที่ด้วย  
  4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์เรื่อง แสงอาทิตย ์
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

  - ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเรื่องการจัดทําแผนที่ที่ตั้งหมู่บ้าน และนัดหมายนายหมู่ 
ศึกษาเรื่องเขม็ทิศนอกเวลาเพือ่เป็นวิทยากรประจําฐาน  

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงเดินวน เกมทิศทั้งสี ่
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  3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
  (1) ผู้กํากับลูกเสือลูก่เสือให้นายหมู่ปฏิบัติการประจําฐานเข็มทิศ 

- ฐานที่ 1 การอ่านและการใช้เข็มทิศ 
- ฐานที่ 2 การใช้เข็มทิศหาพิกดัตําแหน่งในแผนที่ 
- ฐานที่ 3 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ           

  (2) รองนายหมู่ลูกเสอืนําลกูเสือศึกษาตามฐานต่างๆ แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ศึกษา 
       (3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ  

       (4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการใช้เข็มทิศ ประกอบกับแผนที ่
และการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาต ิ

 4) ผู้กําลูกเสือกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง ความฉลาดช่วยให้พน้ภัย           
 5) พิธีปิดประชมุกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
  - ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมการจดักจิกรรมในสัปดาห์ตอ่ไป 

 4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมหาสิ่งของ 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
     (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวน เกี่ยวกับการใช้แผนที่ - เข็มทิศ 

     (2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืฝึกทกัษะการใช้แผนที่ - เข็มทิศ โดยเล่น เกมหามมุ 
อาซีมทุ 
     (3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืและลูกเสือร่วมกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับ 
แผนที่ - เข็มทิศ เพื่อนาํไปปฏิบัติในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
      5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสืออ่าน และจดัทําแผนที่ 

      5.2 สังเกตจากการที่ลกูเสือใช้เข็มทิศนาํทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
      5.3 แบบประเมินการมีเจตคตทิี่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
เพลง 

ทิศแปดทิศ 
ทิศทั้งแปดทิศ          ขอใหค้ิดจาํให้เคยชิน 
อุดรตรงข้ามทักษิณ         บูรพาประจิมจําไว้ 
อีสานตรงหรด ี            ท่องอกีที จําให้ขึน้ใจ 
พายัพนั้นอยู่ทางไหน (ซ้ํา)   ตรงข้ามไปคืออาคเนย ์

 
เดินวน 

เดินเอยเดินวน  สี่คนสี่ทิศ 
ขอถามสักนดิ  อยู่ทิศอะไร 
ทิศเหนือหรอืทิศใต้ ทิศไหนบอกมา 
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  3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
  (1) ผู้กํากับลูกเสือลูก่เสือให้นายหมู่ปฏิบัติการประจําฐานเข็มทิศ 

- ฐานที่ 1 การอ่านและการใช้เข็มทิศ 
- ฐานที่ 2 การใช้เข็มทิศหาพิกดัตําแหน่งในแผนที่ 
- ฐานที่ 3 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ           

  (2) รองนายหมู่ลูกเสอืนําลกูเสือศึกษาตามฐานต่างๆ แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ศึกษา 
       (3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ  

       (4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการใช้เข็มทิศ ประกอบกับแผนที ่
และการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาต ิ

 4) ผู้กําลูกเสือกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง ความฉลาดช่วยให้พน้ภัย           
 5) พิธีปิดประชมุกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
  - ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมการจดักจิกรรมในสัปดาห์ตอ่ไป 

 4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกมหาสิ่งของ 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
     (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวน เกี่ยวกับการใช้แผนที่ - เข็มทิศ 

     (2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืฝึกทกัษะการใช้แผนที่ - เข็มทิศ โดยเล่น เกมหามมุ 
อาซีมทุ 
     (3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืและลูกเสือร่วมกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับ 
แผนที่ - เข็มทิศ เพื่อนาํไปปฏิบัติในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
      5.1 สังเกตจากการที่ลกูเสืออ่าน และจดัทําแผนที่ 

      5.2 สังเกตจากการที่ลกูเสือใช้เข็มทิศนาํทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
      5.3 แบบประเมินการมีเจตคตทิี่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
เพลง 

ทิศแปดทิศ 
ทิศทั้งแปดทิศ          ขอใหค้ิดจาํให้เคยชิน 
อุดรตรงข้ามทักษิณ         บูรพาประจิมจําไว้ 
อีสานตรงหรด ี            ท่องอกีที จําให้ขึน้ใจ 
พายัพนั้นอยู่ทางไหน (ซ้ํา)   ตรงข้ามไปคืออาคเนย ์

 
เดินวน 

เดินเอยเดินวน  สี่คนสี่ทิศ 
ขอถามสักนดิ  อยู่ทิศอะไร 
ทิศเหนือหรอืทิศใต้ ทิศไหนบอกมา 
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เกม   
ทิศทั้งส่ี 

 ผู้กํากับลูกเสอืกําหนดทิศให้สี่ทิศ คอื ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เมื่อเริม่
เล่นให้ลูกเสอืยืนรวมกัน ใครจะหันหน้าไปทางใดก็ได ้เมือ่ผู้กํากับลูกเสือบอกทิศ (โดยคําพดูสัน้ๆ ว่า  
เหนือ ใต ้ออก ตก ) ลูกเสอืทุกคนจะตอ้งหันหน้าไปทางทิศนั้นทันท ี 
 กติกา ใครหันผดิคนนั้นออกจากการเล่น ผู้กาํกบัลูกเสือจะบอกทิศต่อไป จนกว่าจะเหลือลกูเสอื 
คนสุดท้ายซึง่ป็นผู้ที่ประสาทสั่งงานด ีจะเป็นผูช้นะ 

หามุมอาซีมุท 

การเตรียมอุปกรณ์ 
1. เข็มทิศแบบซิลวา 
2. เสาหลักไม้ 12 เสา 
3. กระดาษแข็ง 
4. ปากกาเคม ี
5. เชือก 

 
วิธีจัดท าฐานกิจกรรม 

1. สถานที่ ทีท่ํากิจกรรมควรเป็นสนามหรือลานกว้างๆ  
2. ปักเสาหลักไมไ้ว้ตรงกลางบริเวณฐาน ใช้เชือกผูกกับเสาหลกัด้วยเงือ่นบ่วงสายธนู  

สามารถหมุนเชือกไปได้รอบๆเสาหลักได้ ปลายเชือกอกีด้านหนึง่ให้มคีวามยาวหรือรัศมี 
ตามความเหมาะสมของสถานที ่ 

3. ใช้เข็มทิศหาทิศเหนือ จะไดมุ้มอาซมีุท เทา่กับ 0 องศา หรือ 360 องศา ดึงเชือก 
ที่คล้องกับเสาหลกัให้ตึง เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับทิศเหนือ ใช้เสาหลกัไม้ปักเป็นจุดหมายไว้  
เขียนตัวเลข 12 บนกระดาษแข็งนําไปติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลักษณ์ เลข 12 บนหน้าปัทมน์าฬิกา 

4. ใช้เข็มทิศหามุมสกัดกลับ เป็นทิศใต้ จะได้มุมอาซีมุท เท่ากับ 180 องศา ดงึเชือกให้ตึง 
กลับไปแนวเดียวกับทิศใต้หรือมุม 180 องศา ปักเสาหลักไม้เป็นจุดหมาย เขียนตัวเลข 6  
บนกระดาษแขง็นําไปติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลกัษณ์ เลข 6 บนหน้าปัทม์นาฬกิา 

5. ปรับมุมอาซมีุทที่ 90 องศา เพื่อหาทิศตะวันออก ดึงเชือกให้ตึงเป็นแนวทิศตะวันออก  
ปักเสาหลักไม ้เขียนตัวเลข 3 ติดไว ้

6. ใช้เข็มทิศทํามมุสกัดกลับ เป็นทิศตะวันตก จะเท่ากับมมุ 270 องศา ดึงเชือกเป็นแนว 
ทิศตะวันตก ปักเสาหลักไม้เขยีนตัวเลข 9 ติดไว้ 

7. ใช้เข็มทิศทํามมุ 30 องศา ติดหมายเลข 1 ทํามมุ 60 องศา ติดหมายเลข 2 ทํามุม 120 องศา 
ติดหมายเลข 4 ทํามุม 150 องศา ติดหมายเลข 5 ทํามมุ 210 องศา ติดหมายเลข 7 ทํามุม 240 องศา 
ติดหมายเลข 8 ทํามุม 300 องศา ติดหมายเลข 10 ทํามมุ 330 องศา ติดหมายเลข 11 
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8. จะได้ฐานวงกลมหน้าปัทมน์าฬิกา การตดิหมายเลขบนหลักไมใ้ห้หนัตัวเลขเขา้หา 
ศูนย์กลางของวงกลม 
 
วิธีการฝึกปฏิบัติ 

1. แจกใบงานให้ลูกเสอืสําหรับปฏิบัติตามคําสั่ง 
2. ให้ฝึกปฏิบัติชุดละ 2 คน โดยทีค่นที่หนึ่งเป็นผูป้รับมุมของเข็มทิศ คนที่ 2 เป็นผู้อ่าน 

จุดที่กําหนด และจดบันทกึ อาจมกีารเปลี่ยนหน้าที่กันบา้ง 
3. ลูกเสือคนที่ 1 อ่านคําสัง่จุดที ่1 เช่นจากจุดหมายเลข 3 ไปยังจดุหมายเลข  10  

ให้ลูกเสอืคนที่ 2 ไปยืนที่เสาหลักหมายเลข 3 โดยยืนด้านนอกวงกลมหนัหนา้ไปทางหมายเลข 10  
4. ลูกเสือคนที่ 2 ใช้เข็มทิศชี้ลูกศรช้ีทาง ไปยังหมายเลข 10 หมุนกรอบหน้าปัทม์เข็มทิศ 

ให้ลูกศรหาทิศสีแดงซอ้นทับกับเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชีไ้ปทางทิศเหนอืจะอา่นค่ามมุอาซีมุท 
ที่ลูกศรช้ีทางได้ เท่ากับ 300 องศา ให้ลูกเสอืคนที่  1 จดบันทึกลงในใบงาน และเริ่มอา่นคาํสั่ง 
จุดต่อไป โดยใช้เวลาตามที่กําหนด 
 
ตัวอย่างใบงาน  เรื่องการใช้เขม็ทิศ 
 ค าสั่ง ให้ลูกเสอืหามุมอาซีมทุจากฐานหนา้ปัทมน์าฬกิา ใช้เวลา 5 นาที 
จุดที่ 1 จาก จดุหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 2 จาก จดุหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 3 จาก จดุหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 4 จาก จดุหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 5 จาก จดุหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 6 จาก จดุหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
 

เฉลย ใบงาน เรื่องการใช้เข็มทิศ 
 ค าสั่ง ให้ลูกเสอืหามุมอาซีมทุจากฐานหนา้ปัทมน์าฬกิา ใช้เวลา 5 นาที 
จุดที่ 1 จาก จดุหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ  195     องศา 
จุดที่ 2 จาก จดุหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ   240    องศา 
จุดที่ 3 จาก จดุหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ     15    องศา 
จุดที่ 4 จาก จดุหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ   135    องศา 
จุดที่ 5 จาก จดุหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ   105    องศา 
จุดที่ 6 จาก จดุหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ    255   องศา 
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เกม   
ทิศทั้งส่ี 

 ผู้กํากับลูกเสอืกําหนดทิศให้สี่ทิศ คอื ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เมื่อเริม่
เล่นให้ลูกเสอืยืนรวมกัน ใครจะหันหน้าไปทางใดก็ได ้เมือ่ผู้กํากับลูกเสือบอกทิศ (โดยคําพดูสัน้ๆ ว่า  
เหนือ ใต ้ออก ตก ) ลูกเสอืทุกคนจะตอ้งหันหน้าไปทางทิศนั้นทันท ี 
 กติกา ใครหันผดิคนนั้นออกจากการเล่น ผู้กาํกบัลูกเสือจะบอกทิศต่อไป จนกว่าจะเหลือลกูเสอื 
คนสุดท้ายซึง่ป็นผู้ที่ประสาทสั่งงานด ีจะเป็นผูช้นะ 

หามุมอาซีมุท 

การเตรียมอุปกรณ์ 
1. เข็มทิศแบบซิลวา 
2. เสาหลักไม้ 12 เสา 
3. กระดาษแข็ง 
4. ปากกาเคม ี
5. เชือก 

 
วิธีจัดท าฐานกิจกรรม 

1. สถานที่ ทีท่ํากิจกรรมควรเป็นสนามหรือลานกว้างๆ  
2. ปักเสาหลักไมไ้ว้ตรงกลางบริเวณฐาน ใช้เชือกผูกกับเสาหลกัด้วยเงือ่นบ่วงสายธนู  

สามารถหมุนเชือกไปได้รอบๆเสาหลักได้ ปลายเชือกอกีด้านหนึง่ให้มคีวามยาวหรือรัศมี 
ตามความเหมาะสมของสถานที ่ 

3. ใช้เข็มทิศหาทิศเหนือ จะไดมุ้มอาซมีุท เทา่กับ 0 องศา หรือ 360 องศา ดึงเชือก 
ที่คล้องกับเสาหลกัให้ตึง เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับทิศเหนือ ใช้เสาหลกัไม้ปักเป็นจุดหมายไว้  
เขียนตัวเลข 12 บนกระดาษแข็งนําไปติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลักษณ์ เลข 12 บนหน้าปัทมน์าฬิกา 

4. ใช้เข็มทิศหามุมสกัดกลับ เป็นทิศใต้ จะได้มุมอาซีมุท เท่ากับ 180 องศา ดงึเชือกให้ตึง 
กลับไปแนวเดียวกับทิศใต้หรือมุม 180 องศา ปักเสาหลักไม้เป็นจุดหมาย เขียนตัวเลข 6  
บนกระดาษแขง็นําไปติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลกัษณ์ เลข 6 บนหน้าปัทม์นาฬกิา 

5. ปรับมุมอาซมีุทที่ 90 องศา เพื่อหาทิศตะวันออก ดึงเชือกให้ตึงเป็นแนวทิศตะวันออก  
ปักเสาหลักไม ้เขียนตัวเลข 3 ติดไว ้

6. ใช้เข็มทิศทํามมุสกัดกลับ เป็นทิศตะวันตก จะเท่ากับมมุ 270 องศา ดึงเชือกเป็นแนว 
ทิศตะวันตก ปักเสาหลักไม้เขยีนตัวเลข 9 ติดไว้ 

7. ใช้เข็มทิศทํามมุ 30 องศา ติดหมายเลข 1 ทํามมุ 60 องศา ติดหมายเลข 2 ทํามุม 120 องศา 
ติดหมายเลข 4 ทํามุม 150 องศา ติดหมายเลข 5 ทํามมุ 210 องศา ติดหมายเลข 7 ทํามุม 240 องศา 
ติดหมายเลข 8 ทํามุม 300 องศา ติดหมายเลข 10 ทํามมุ 330 องศา ติดหมายเลข 11 
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8. จะได้ฐานวงกลมหน้าปัทมน์าฬิกา การตดิหมายเลขบนหลักไมใ้ห้หนัตัวเลขเขา้หา 
ศูนย์กลางของวงกลม 
 
วิธีการฝึกปฏิบัติ 

1. แจกใบงานให้ลูกเสอืสําหรับปฏิบัติตามคําสั่ง 
2. ให้ฝึกปฏิบัติชุดละ 2 คน โดยทีค่นที่หนึ่งเป็นผูป้รับมุมของเข็มทิศ คนที่ 2 เป็นผู้อ่าน 

จุดที่กําหนด และจดบันทกึ อาจมกีารเปลี่ยนหน้าที่กันบา้ง 
3. ลูกเสือคนที่ 1 อ่านคําสัง่จุดที ่1 เช่นจากจุดหมายเลข 3 ไปยังจดุหมายเลข  10  

ให้ลูกเสอืคนที่ 2 ไปยืนที่เสาหลักหมายเลข 3 โดยยืนด้านนอกวงกลมหนัหนา้ไปทางหมายเลข 10  
4. ลูกเสือคนที่ 2 ใช้เข็มทิศชี้ลูกศรช้ีทาง ไปยังหมายเลข 10 หมุนกรอบหน้าปัทม์เข็มทิศ 

ให้ลูกศรหาทิศสีแดงซอ้นทับกับเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชีไ้ปทางทิศเหนอืจะอา่นค่ามมุอาซีมุท 
ที่ลูกศรช้ีทางได้ เท่ากับ 300 องศา ให้ลูกเสอืคนที่  1 จดบันทึกลงในใบงาน และเริ่มอา่นคาํสั่ง 
จุดต่อไป โดยใช้เวลาตามที่กําหนด 
 
ตัวอย่างใบงาน  เรื่องการใช้เขม็ทิศ 
 ค าสั่ง ให้ลูกเสอืหามุมอาซีมทุจากฐานหนา้ปัทมน์าฬกิา ใช้เวลา 5 นาท ี
จุดที่ 1 จาก จดุหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 2 จาก จดุหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 3 จาก จดุหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 4 จาก จดุหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 5 จาก จดุหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
จุดที่ 6 จาก จดุหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ………….องศา 
 

เฉลย ใบงาน เรื่องการใช้เข็มทิศ 
 ค าสั่ง ให้ลูกเสอืหามุมอาซีมทุจากฐานหนา้ปัทมน์าฬกิา ใช้เวลา 5 นาท ี
จุดที่ 1 จาก จดุหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ  195     องศา 
จุดที่ 2 จาก จดุหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ   240    องศา 
จุดที่ 3 จาก จดุหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ     15    องศา 
จุดที่ 4 จาก จดุหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ   135    องศา 
จุดที่ 5 จาก จดุหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ   105    องศา 
จุดที่ 6 จาก จดุหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะได้มมุอาซีมุท  เท่ากับ    255   องศา 
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เกมหาส่ิงของ 

การเตรียมอุปกรณ์ 
1. เข็มทิศแบบซิลวา 
2. กระดาษแข็ง 
3. ปากกาเคมี  
4. สิ่งของที่ต้องการให้หา เช่นเหรียญบาท ขนม ฯลฯ 

การจัดท าฐานกจิกรรม 
1. สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว้าง เช่นบริเวณโรงเรียน  
2. การสํารวจเพือ่วางจดุคําสั่งให้ลกูเสือปฏิบัติ ผู้กาํกับลูกเสอืต้องสาํรวจให้ถูกตอ้งแม่นยํา  

โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาช่วยในการวางจุด 
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแข็ง เชน่ “จากจุดที่ทา่นยืนให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ 

มุม 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 24 ก้าว และรับคําส่ังต่อไป” นํากระดาษไปติด 
หรือวางไว้ตรงจดุที่ทําเครื่องหมายไว้ 

4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว้ประมาณ 3 – 4 จุด 
 

ตัวอย่างการวางจุดกิจกรรม 
 
           จุดที่ 3 

     ทิศเหนือ 
                จุดที่ 4 
                       จุดที่ซอ่นสิง่ของ 
                         
            จุดที่  2                       จุดที่ 1 
        
        
         จุดเริ่มต้น 
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    ตัวอย่างคําส่ังจากแผนผัง 
 
     จุดเริ่มต้น 
   “จากจุดเริ่มต้นที่ท่านยืนอยู่ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศ 

ไปที่ มุม 40  องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 18 ก้าว  
และรบัคําส่ังต่อไป”  
 

 
           จุดที่ 1 
          “จากจุดที่ 1ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่  

มุม 260 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 52  ก้าว  
และรบัคําส่ังต่อไป”  

 
 
          จุดที่ 2 
   “จากที่ 2 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 35  องศา 

    แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 22  ก้าว  
    และรบัคําส่ังต่อไป”  

 
 
        จุดที่ 3 
               “จากจุดที่ 3 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 110  องศา  
                          แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 43 ก้าว แล้วรับคําส่ังต่อไป” 
 
  
 
           จุดที่ 4 
   “ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญที่ระลึก 
  งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 15 แล้วนําไปมอบให้กับ 
  ผู้กํากับลูกเสือต่อไป” 
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เกมหาส่ิงของ 

การเตรียมอุปกรณ์ 
1. เข็มทิศแบบซิลวา 
2. กระดาษแข็ง 
3. ปากกาเคมี  
4. สิ่งของที่ต้องการให้หา เช่นเหรียญบาท ขนม ฯลฯ 

การจัดท าฐานกจิกรรม 
1. สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว้าง เช่นบริเวณโรงเรียน  
2. การสํารวจเพือ่วางจดุคําสั่งให้ลกูเสือปฏิบัติ ผู้กาํกับลูกเสอืต้องสาํรวจให้ถูกตอ้งแม่นยํา  

โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาช่วยในการวางจุด 
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแข็ง เชน่ “จากจุดที่ทา่นยืนให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ 

มุม 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 24 ก้าว และรับคําส่ังต่อไป” นํากระดาษไปติด 
หรือวางไว้ตรงจดุที่ทําเครื่องหมายไว้ 

4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว้ประมาณ 3 – 4 จุด 
 

ตัวอย่างการวางจุดกิจกรรม 
 
           จุดที่ 3 

     ทิศเหนือ 
                จุดที่ 4 
                       จุดที่ซอ่นสิง่ของ 
                         
            จุดที่  2                       จุดที่ 1 
        
        
         จุดเริ่มต้น 
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    ตัวอย่างคําส่ังจากแผนผัง 
 
     จุดเริ่มต้น 
   “จากจุดเริ่มต้นที่ท่านยืนอยู่ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศ 

ไปที่ มุม 40  องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 18 ก้าว  
และรบัคําส่ังต่อไป”  
 

 
           จุดที่ 1 
          “จากจุดที่ 1ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่  

มุม 260 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 52  ก้าว  
และรบัคําส่ังต่อไป”  

 
 
          จุดที่ 2 
   “จากที่ 2 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 35  องศา 

    แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 22  ก้าว  
    และรบัคําส่ังต่อไป”  

 
 
        จุดที่ 3 
               “จากจุดที่ 3 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 110  องศา  
                          แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จํานวน 43 ก้าว แล้วรับคําส่ังต่อไป” 
 
  
 
           จุดที่ 4 
   “ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญที่ระลึก 
  งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 15 แล้วนําไปมอบให้กับ 
  ผู้กํากับลูกเสือต่อไป” 
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ใบความรู้ 
      แผนที่และเข็มทิศ 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอยีดของภมูิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาต ิ
และที่มนุษย์สรา้งขึ้น โดยจําลองไว้บนวัตถุพื้นระนาบมาตราส่วน ซึ่งรายละเอยีดเหลา่นี้ แสดงด้วยเส้น  
สี และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น 

สีน้ําเงินแก ่แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก 
สีฟ้าออ่น แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหล่ทวีป 
สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา 
สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง 
สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง 
สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก 
สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมากๆ 
สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหมิะปกคลุม 

ประเทศไทย เริ่มทําแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4  พ.ศ. 2418  
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ  

ส่งหน่วยทาํแผนที่ทางอากาศมาทาํการสาํรวจและจัดทําแผนที่ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000  
(2 ซ.ม. ต่อ กม.) และกรมแผนที่ทหารได้ดําเนนิการต่อมาจนปัจจุบัน 
ชนิดของแผนที่ 
 แผนที่โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ชนดิ 

- แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลกความสูงต่าํ ใช้แสดงตําแหน่ง ระยะทาง และเสน้ทาง 
- แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ํา ละเอียดกว่าและใช้

ประโยชน์ได้มากว่าแผนที่แบนราบ 
- แผนที่ภาพถ่าย ทําขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกตอ้งมากกว่า 

แผนที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนษุย์สร้างขึ้นอย่างชดัเจน  
นอกจากนีย้ังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น 
- แผนที่ทั่วไป เช่นแผนที่โลก แผนที่ประเทศต่าง ๆ  
- แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นนู แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ 
- แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยทุธศาสตร์ ยทุธวิธี 
- แผนที่เดินอากาศ ใช้สําหรับการบิน เพื่อบอกตําแหน่ง และทิศทางของเครื่องบิน 
- แผนที่เดินเรือ ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลกึ แนวปะการัง 
- แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยคุและสมัยต่าง ๆ  
- แผนที่การขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ 
ฯลฯ 
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สีที่ใช้ในแผนที่ 
สีดํา         ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน 
สีแดง       ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
สีน้ําเงิน   ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นน้ําหรอืทางน้ํา เช่น ทะเล แม่น้าํ บึง ฯลฯ 
สีเขียว      ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นป่าไม้ และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก 
สีน้ําตาล  ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง 

เส้นความสูงในแผนที่ 
บริเวณภูเขา จะมีเส้นสีน้าํตาลเป็นวงรอบภเูขาเป็นวงๆ แต่ละวงนั้นจะหา่งไม่เท่ากัน  

บางวงใกล้ชิดกัน บางวงห่างกัน เป็นเส้นแสดงความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์) เราจะทราบว่าภูเขานี้สูงเทา่ใด ลักษณะชัน หรือลาดได้จากเสน้นี ้ 
โดยระยะแต่ละวงนั้นสูงต่างกัน 500 ฟุต ถ้าวงอยู่ชิดกันก็จะชัน วงห่างกนัก็จะลาด 

การอ่านแผนที่ 
วางแผนที่ในแนวราบ บนพืน้ที่ได้ระดับ ทิศเหนอืของแผนที่ชีไ้ปทางทิศเหนือ จดัให้แนวต่างๆ 

ในแผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจรงิในภมูิประเทศทุกแนว 
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ระบบที่ใช้ในการหาที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ทีน่ิยมใช้กัน 

มี 2 ระบบ คืดระบบพกิัดภูมิศาสตร์ และระบบพิกัดตาราง 
1.ระบบพิกัดภูมศิาสตร ์

ใช้ค่าละติจูดหรอืเส้นรุ้ง และลองติจูดหรือเสน้แวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตา่ง ๆ 
ละติจูด เป็นเส้นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเสน้ศูนย์สูตร (อิเควเตอร)์  

เป็นเส้นกําหนดเขตแบ่งโลกเป็นซกีโลกเหนอืและซีกโลกใต้ เสน้ละติจูดทีอ่ยู่เหนือและใต้เส้นศูนย์สูตร
เรียกว่าละติจูดเหนือและละติจดูใต้ มจีํานวนซกีโลกละ 90 เส้น มีหน่วยเป็นองศา ทีข่อบแผนทีจ่ะมีเลข
กํากับว่า 10, 20, 30 เราก็ทราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  

ลองติจูด เป็นเส้นที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้ โดยเริ่มจากเส้นที่ลากผ่าน 
เมืองกรนีิช ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองติจูดที ่0 องศา ถ้าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก 
มี 180 เส้น ถ้าวัดไปทางซ้ายมือจะเป็นซีกโลกตะวันตก มี 180 เส้น มีหน่วยเป็นองศาเช่นกนั 
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ใบความรู้ 
      แผนที่และเข็มทิศ 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอยีดของภมูิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาต ิ
และที่มนุษย์สรา้งขึ้น โดยจําลองไว้บนวัตถุพื้นระนาบมาตราส่วน ซึ่งรายละเอยีดเหลา่นี้ แสดงด้วยเส้น  
สี และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น 

สีน้ําเงินแก ่แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก 
สีฟ้าออ่น แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหล่ทวีป 
สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา 
สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง 
สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง 
สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก 
สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมากๆ 
สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหมิะปกคลุม 

ประเทศไทย เริ่มทําแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4  พ.ศ. 2418  
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ  

ส่งหน่วยทาํแผนที่ทางอากาศมาทาํการสาํรวจและจัดทําแผนที่ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000  
(2 ซ.ม. ต่อ กม.) และกรมแผนที่ทหารได้ดําเนนิการต่อมาจนปัจจุบัน 
ชนิดของแผนที่ 
 แผนที่โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ชนดิ 

- แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลกความสูงต่าํ ใช้แสดงตําแหน่ง ระยะทาง และเสน้ทาง 
- แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ํา ละเอียดกว่าและใช้

ประโยชน์ได้มากว่าแผนที่แบนราบ 
- แผนที่ภาพถ่าย ทําขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกตอ้งมากกว่า 

แผนที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนษุย์สร้างขึ้นอย่างชดัเจน  
นอกจากนีย้ังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น 
- แผนที่ทั่วไป เช่นแผนที่โลก แผนที่ประเทศต่าง ๆ  
- แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นนู แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ 
- แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยทุธศาสตร์ ยทุธวิธี 
- แผนที่เดินอากาศ ใช้สําหรับการบิน เพื่อบอกตําแหน่ง และทิศทางของเครื่องบิน 
- แผนที่เดินเรือ ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลกึ แนวปะการัง 
- แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยคุและสมัยต่าง ๆ  
- แผนที่การขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ 
ฯลฯ 
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สีที่ใช้ในแผนที่ 
สีดํา         ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน 
สีแดง       ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
สีน้ําเงิน   ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นน้ําหรอืทางน้ํา เช่น ทะเล แม่น้าํ บึง ฯลฯ 
สีเขียว      ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นป่าไม้ และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก 
สีน้ําตาล  ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง 

เส้นความสูงในแผนที่ 
บริเวณภูเขา จะมีเส้นสีน้าํตาลเป็นวงรอบภเูขาเป็นวงๆ แต่ละวงนั้นจะหา่งไม่เท่ากัน  

บางวงใกล้ชิดกัน บางวงห่างกัน เป็นเส้นแสดงความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์) เราจะทราบว่าภูเขานี้สูงเทา่ใด ลักษณะชัน หรือลาดได้จากเสน้นี ้ 
โดยระยะแต่ละวงนั้นสูงต่างกัน 500 ฟุต ถ้าวงอยู่ชิดกันก็จะชัน วงห่างกนัก็จะลาด 

การอ่านแผนที่ 
วางแผนที่ในแนวราบ บนพืน้ที่ได้ระดับ ทิศเหนอืของแผนที่ชีไ้ปทางทิศเหนือ จดัให้แนวต่างๆ 

ในแผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจรงิในภมูิประเทศทุกแนว 
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ระบบที่ใช้ในการหาที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ทีน่ิยมใช้กัน 

มี 2 ระบบ คืดระบบพกิัดภูมิศาสตร์ และระบบพิกัดตาราง 
1.ระบบพิกัดภูมศิาสตร ์

ใช้ค่าละติจูดหรอืเส้นรุ้ง และลองติจูดหรือเสน้แวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตา่ง ๆ 
ละติจูด เป็นเส้นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเสน้ศูนย์สูตร (อิเควเตอร)์  

เป็นเส้นกําหนดเขตแบ่งโลกเป็นซกีโลกเหนอืและซีกโลกใต้ เสน้ละติจูดทีอ่ยู่เหนือและใต้เส้นศูนย์สูตร
เรียกว่าละติจูดเหนือและละติจดูใต้ มจีํานวนซกีโลกละ 90 เส้น มีหน่วยเป็นองศา ทีข่อบแผนทีจ่ะมีเลข
กํากับว่า 10, 20, 30 เราก็ทราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  

ลองติจูด เป็นเส้นที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้ โดยเริ่มจากเส้นที่ลากผ่าน 
เมืองกรนีิช ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองติจูดที ่0 องศา ถ้าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก 
มี 180 เส้น ถ้าวัดไปทางซ้ายมือจะเป็นซีกโลกตะวันตก มี 180 เส้น มีหน่วยเป็นองศาเช่นกนั 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
134

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 141 

ในแผนที ่จะมีตัวเลขกํากับที่ขอบบน เช่น 20, 30, 40, 50 เราก็ทราบว่า 20 องศา, 30 องศา, 
40 องศา และก็ทราบว่าบริเวณนั้นอยู่ซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก 
2.ระบบพิกัดตาราง  

อาศัยเส้นตรง 2 ชุด เป็นตัวกาํหนดที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ เสน้คูข่นานในแนวตั้งเรียกว่า  
เส้นพิกดัตั้ง เสน้คูข่นานในแนวนอนเรียกวา่ เสน้พิกัดราบหรือนอน เส้นคูข่นานทั้ง 2 ชดุจะตัดกัน 
เปน็รูปสี่เหลี่ยมจตุรสัเรียกว่า พิกดักริด ระหว่างเส้นคูข่นานแต่ละคู่ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบ่งย่อย
ออกเป็น 10 ช่องเทา่ ๆ กัน   

ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราส่วน 1ต่อ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ต่อครึ่ง กม.)  
ตัวอย่าง การหาพกิดัจดุ A ในระบบตาราง  
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ลอ้มรอบจดุ A 
(2) อ่านเส้นพกิัดในแนวนอน โดยอา่นตัวเลขทีก่ํากับเสน้ตั้งจากซ้ายไปขวาที่ผ่านจุด A 
(3) อ่านเส้นพกิัดในแนวนอน โดยอา่นตัวเลขทีก่ํากับเสน้แนวนอนจากลา่งขึ้นบนที่ผ่านจดุ A 
(4) นําเลขชุดที่อ่านไดใ้นขอ้ (2)และ (3) มาเรียงต่อกันตามลําดับ ตัวเลขนี้ขจะเป็นพกิัดของจุด A 

จุด A = 937604 
จุด B = 920585 
จุด C = ………….. 
จุด X = …………. 
จุด Y = …………. 

จากตารางนี ้ตําแหน่งของจุด A 
จะอยู่ที่เสน้ 93.7 ตัดกับเส้น 

60.4 จึงอ่านเป็น 937604 โดยอ่านตอ่กนั ไม่อ่านและเขียนคําว่าจดุ ตําแหนง่จุด B ก็เช่นเดียวกัน 
อยู่ที่เสน้ 92 พอด ีก็คอื 92.0 ตัดกับเส้นที ่58.5 ก็อ่าน 920585 
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ระยะทางในแผนที่ 
เป็นมาตราส่วนที่ย่อขนาดลง คอือัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภมูิประเทศ 

เช่น 1: 50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนที่เท่ากับ 50,000 หน่วยของระยะในภูมิประเทศ
(ต้องเป็นหน่วยเดยีวกัน ตัวอย่าง: 1 เซ็นติเมตรในแผนที่เท่ากับระยะทาง 500 เมตรในพืน้ที่) 
การหาทิศในแผนที่ 

ปกติหัวกระดาษแผนทีจ่ะเป็นทิศเหนอืมีลูกศรช้ีอยู่ วางแผนที่ให้หัวลูกศรในแผนที่ชี้ไป 
ทางทิศเหนอืตามเข็มทิศ  

เข็มทิศ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศ ทําขึ้นจากแม่เหล็กแท่งเล็กๆ ตดิกับแกนให้หมุนไปโดยรอบ 

อย่างอิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ว่า เมื่อแขวนใหห้มุนอย่างอิสระแล้วปลายข้างหนึ่งจะชี้ไป
ทางทิศเหนอืเสมอ บนหน้าปัดของเขม็ทิศจะมีเครื่องหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศต่างๆ 
ชนิดของเข็มทิศ 

เข็มทิศมีหลายชนิด เช่น  
- เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแม่เหล็กเลก็ๆ หาแนวทิศเหนือไดอ้ย่างเดียว  
- เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีช่องเล็ง ขึงงเส้นลวดไว้ตรงกลางเพื่อช่วยในการเลง็ที่หมาย 
- เข็มทิศข้อมือ 
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เป็นเข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลูกเสอื  

เข็มทิศซิลวา  (Silva) 
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม้โปรแทรกเตอร์รวมอยู่ด้วยกนั นยิมใช้กนัทั่วโลก1 

เนื่องจากใช้ทําแผนที่และหาทิศไดด้ี นอกจากใช้ง่ายแล้วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด้วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป
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ในแผนที ่จะมีตัวเลขกํากับที่ขอบบน เช่น 20, 30, 40, 50 เราก็ทราบว่า 20 องศา, 30 องศา, 
40 องศา และก็ทราบว่าบริเวณนั้นอยู่ซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก 
2.ระบบพิกัดตาราง  

อาศัยเส้นตรง 2 ชุด เป็นตัวกาํหนดที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ เสน้คูข่นานในแนวตั้งเรียกว่า  
เส้นพิกดัตั้ง เสน้คูข่นานในแนวนอนเรียกวา่ เสน้พิกัดราบหรือนอน เส้นคูข่นานทั้ง 2 ชดุจะตัดกัน 
เปน็รูปสี่เหลี่ยมจตุรสัเรียกว่า พิกดักริด ระหว่างเส้นคูข่นานแต่ละคู่ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบ่งย่อย
ออกเป็น 10 ช่องเทา่ ๆ กัน   

ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราส่วน 1ต่อ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ต่อครึ่ง กม.)  
ตัวอย่าง การหาพกิดัจดุ A ในระบบตาราง  
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ลอ้มรอบจดุ A 
(2) อ่านเส้นพกิัดในแนวนอน โดยอา่นตัวเลขทีก่ํากับเสน้ตั้งจากซ้ายไปขวาที่ผ่านจุด A 
(3) อ่านเส้นพกิัดในแนวนอน โดยอา่นตัวเลขทีก่ํากับเสน้แนวนอนจากลา่งขึ้นบนที่ผ่านจดุ A 
(4) นําเลขชุดที่อ่านไดใ้นขอ้ (2)และ (3) มาเรียงต่อกันตามลําดับ ตัวเลขนี้ขจะเป็นพกิัดของจุด A 

จุด A = 937604 
จุด B = 920585 
จุด C = ………….. 
จุด X = …………. 
จุด Y = …………. 

จากตารางนี ้ตําแหน่งของจุด A 
จะอยู่ที่เสน้ 93.7 ตัดกับเส้น 

60.4 จึงอ่านเป็น 937604 โดยอ่านตอ่กนั ไม่อ่านและเขียนคําว่าจดุ ตําแหนง่จุด B ก็เช่นเดียวกัน 
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ระยะทางในแผนที่ 
เป็นมาตราส่วนที่ย่อขนาดลง คอือัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภมูิประเทศ 

เช่น 1: 50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนที่เท่ากับ 50,000 หน่วยของระยะในภูมิประเทศ
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เข็มทิศ 
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อย่างอิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ว่า เมื่อแขวนใหห้มุนอย่างอิสระแล้วปลายข้างหนึ่งจะชี้ไป
ทางทิศเหนอืเสมอ บนหน้าปัดของเขม็ทิศจะมีเครื่องหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศต่างๆ 
ชนิดของเข็มทิศ 

เข็มทิศมีหลายชนิด เช่น  
- เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแม่เหล็กเลก็ๆ หาแนวทิศเหนือไดอ้ย่างเดียว  
- เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีช่องเล็ง ขึงงเส้นลวดไว้ตรงกลางเพื่อช่วยในการเลง็ที่หมาย 
- เข็มทิศข้อมือ 
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เป็นเข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลูกเสอื  

เข็มทิศซิลวา  (Silva) 
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม้โปรแทรกเตอร์รวมอยู่ด้วยกนั นยิมใช้กนัทั่วโลก1 

เนื่องจากใช้ทําแผนที่และหาทิศไดด้ี นอกจากใช้ง่ายแล้วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด้วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
136
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4. เลนส์ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได ้บนกรอบหนา้ปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหลก็สีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมมุและอ่านค่ามุม อยูบ่นหน้าปัดตรงโคนลูกศรช้ีทิศทาง

วิธีใช้เข็มทิศซิลวา 
ควรใช้เข็มทิศห่างจากสิ่งที่เป็นเหล็กหรอืวงจรไฟฟ้า ระยะปลอดภยัโดยประมาณมดีังนี้ 

หมวกเหลก็ 1 หลา โทรศัพท์,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต์ 20 หลา สายไฟฟ้าแรงสงู 60 หลา 

การหาทิศ 
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเขม็ทิศข้างหนึง่จะชี้ไปทางทิศเหนอื ค่อยๆ หมุนหน้าปัด 

ของเขม็ทิศให้ตําแหน่งตัวเลขหรืออกัษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนอืของเขม็ทิศ 
เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้ว จะสามารถอ่านทิศต่างๆได้อยา่งถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศ  

ลูกเสือสามารถนาํเขม็ทิศไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การเดนิทางไกล การสํารวจป่า  
การผจญภัย การสํารวจและการเยอืนสถานที่ เป็นต้น เมื่อเริ่มออกเดนิทางลกูเสือควรหาทิศทีจ่ะมุ่งหนา้
ไปให้ทราบกอ่นว่าเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่างๆ จากเข็มทิศได้ 
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด 

สมมุติว่ามุมอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขดีตําแหนง่ตั้งมุม
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเขม็แม่เหลก็สีแดงภายในตลับเขม็ทิศชี้ตรงกับอักษร N

                  น ิกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพไ์ว้ 
4) เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเดน่ที่อยู่ในแนวลูกศร

ชี้ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิง่นั้น 

144 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากต าบลที่เรายืนอยู่ ไปยังต าบลที่เราจะเดินทางไป 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจดุหรือตาํแหน่งที่เราจะเดินทางไป
3) หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็ก

สีแดงในตลับเขม็ทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหนา้ปัดจะอยู่ตรงขีดตาํแหนง่สําหรับตั้งมมุและอ่านค่ามุม คือค่าของมมุ

ที่เราต้องการทราบ 
การใช้เข็มทิศหาพิกัดตําแหน่งในแผนที่ 

ก่อนอืน่จะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่ใดของแผนที ่โดยใช้เข็มทิศช่วยในการวางแผนทีใ่ห้ถูกทิศทาง 
หรือวางแผนที่ใหข้นานกับเสน้ทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเสน้ทางตอ้งระวังไมใ่หก้ลับ 
ทางทิศเหนอื-ใต้ โดยตรวจสอบสิง่อื่นบนแผนที ่ประกอบอยา่งน้อย 2 แห่ง 

วางเข็มทิศบนแผนที ่ให้เครือ่งหมายศรช้ีทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่ จากนั้น 
ก็หมุนกระดาษแผนที ่(อย่าให้เขม็ทิศเคลือ่น) ไปจนเข็มแดงศรช้ีทิศเหนอื แล้วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่ 
แล้วหมุนแป้นบอกองศาให้ตรงทิศ 

จากนัน้ให้มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กบับนแผนที่สัก 2 แห่ง เช่น บนภูมิประเทศ A 
และ a บนแผนที่ กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที่ ใช้บรรทัดลากเสน้จาก A a และ B b  
และต่อเส้นให้ตัดกันจะได้ตําแหน่ง c บนแผนที ่คือทีท่ี่เรายืนอยู ่
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4. เลนส์ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได ้บนกรอบหนา้ปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหลก็สีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมมุและอ่านค่ามุม อยูบ่นหน้าปัดตรงโคนลูกศรช้ีทิศทาง

วิธีใช้เข็มทิศซิลวา 
ควรใช้เข็มทิศห่างจากสิ่งที่เป็นเหล็กหรอืวงจรไฟฟ้า ระยะปลอดภยัโดยประมาณมดีังนี้ 

หมวกเหลก็ 1 หลา โทรศัพท์,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต์ 20 หลา สายไฟฟ้าแรงสงู 60 หลา 

การหาทิศ 
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเขม็ทิศข้างหนึง่จะชี้ไปทางทิศเหนอื ค่อยๆ หมุนหน้าปัด 

ของเขม็ทิศให้ตําแหน่งตัวเลขหรืออกัษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนอืของเขม็ทิศ 
เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้ว จะสามารถอ่านทิศต่างๆได้อยา่งถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศ  

ลูกเสือสามารถนาํเขม็ทิศไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การเดนิทางไกล การสํารวจป่า  
การผจญภัย การสํารวจและการเยอืนสถานที่ เป็นต้น เมื่อเริ่มออกเดนิทางลกูเสือควรหาทิศทีจ่ะมุ่งหนา้
ไปให้ทราบกอ่นว่าเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่างๆ จากเข็มทิศได้ 
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด 

สมมุติว่ามุมอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขดีตําแหนง่ตั้งมุม
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเขม็แม่เหลก็สีแดงภายในตลับเขม็ทิศชี้ตรงกับอักษร N

                  น ิกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพไ์ว้ 
4) เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเดน่ที่อยู่ในแนวลูกศร

ชี้ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิง่นั้น 

144 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากต าบลที่เรายืนอยู่ ไปยังต าบลที่เราจะเดินทางไป 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจดุหรือตาํแหน่งที่เราจะเดินทางไป
3) หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็ก

สีแดงในตลับเขม็ทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหนา้ปัดจะอยู่ตรงขีดตาํแหนง่สําหรับตั้งมมุและอ่านค่ามุม คือค่าของมมุ

ที่เราต้องการทราบ 
การใช้เข็มทิศหาพิกัดตําแหน่งในแผนที่ 

ก่อนอืน่จะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่ใดของแผนที ่โดยใช้เข็มทิศช่วยในการวางแผนทีใ่ห้ถูกทิศทาง 
หรือวางแผนที่ใหข้นานกับเสน้ทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเสน้ทางตอ้งระวังไมใ่หก้ลับ 
ทางทิศเหนอื-ใต้ โดยตรวจสอบสิง่อื่นบนแผนที ่ประกอบอยา่งน้อย 2 แห่ง 

วางเข็มทิศบนแผนที ่ให้เครือ่งหมายศรช้ีทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่ จากนั้น 
ก็หมุนกระดาษแผนที ่(อย่าให้เขม็ทิศเคลือ่น) ไปจนเข็มแดงศรช้ีทิศเหนอื แล้วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่ 
แล้วหมุนแป้นบอกองศาให้ตรงทิศ 

จากนัน้ให้มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กบับนแผนที่สัก 2 แห่ง เช่น บนภูมิประเทศ A 
และ a บนแผนที่ กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที่ ใช้บรรทัดลากเสน้จาก A a และ B b  
และต่อเส้นให้ตัดกันจะได้ตําแหน่ง c บนแผนที ่คือทีท่ี่เรายืนอยู ่
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ขั้นต่อไป จะหาตาํแหน่งใดๆบนแผนที ่ว่าของจริงบนภูมิประเทศอยู่ทีใ่ด ก็หาได้จากแผนที ่
และตั้งมุมเขม็ทิศไปได ้ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศได้โดยเทยีบมาตราส่วน 
บนแผนที่ 
การเดินทางตามแผนที่ 

เมื่อทราบตําแหน่งของตนเองบนแผนที่ และจะเดินทางไปสู่ที่หมายตา่งๆบนภูมิประเทศนั้น 
หากตั้งมุมอาซิมทุแล้วมองเห็นที่หมายจริงก็เปน็สิ่งง่าย หากมองไม่เห็นก็เดินตรงไปตามทิศทางนั้น  
โดยสังเกตเป้าหมายใดๆไว ้ขณะเดินต้องระวังอย่าใหเ้ข็มทิศเบนแนวทาง และหมั่นตรวจสอบกับ 
ที่หมายเริ่มต้นด้วยหากเดินไปพบสิ่งกีดขวาง เช่น หนองน้ํา ต้องเดนิอ้อมไปตั้งต้น ณ จุดตรง 
ฟากหนองน้าํใหม ่หากจดุตรงฟากนั้นไมม่ี ก็ตั้งมุมอาซิมทุ คํานวณระยะทางที่เดินออ้มให้ถูกต้อง 

การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 

ในกรณีที่ ลูก เสือไม่มี เข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสั ง เกตจากสิ่ งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดเด่นสังเกตได้ง่าย ดังนี้ 
1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีง่าย ๆ เช่น โยนหญ้าแห้ง หรือฝุน่ขึ้นไปบนอากาศ เมือ่คดิว่าอาจ
เดินหลงทางก็ให้ตรวจสอบทิศทางลมอกีครั้งหนึ่ง 
2. สังเกตเถาวัลย์ โดยธรรมชาติยอดเถาวัลย์จะพันต้นไม้ไปทางทิศตะวันออก เพือ่หันเข้ารับ
แสงอาทิตย ์เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได้ โดนยืนกางแขนหันหน้าไปทางทศิ
ตะวันออก ซ้ายมือคือทิศเหนือ ขวามอืคือทิศใต้ และข้างหลังคือทิศตะวันตก 
3. สังเกตความอุ่นของต้นไม้ หลังอาทิตย์ลับขอบฟ้าหาทิศโดยใช้แกม้แนบกับต้นไม้ใหญ่
ด้านทีอุ่่นกว่าแสดงว่าเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิ่งได้รับแสงแดดมาไม่นานนัก เมื่อทราบทิศตะวันตก 
ก็สามารถหาทิศอืน่ ๆ ได้ โดยการยืนกางแขนหันหลังชนต้นไมข้้างทีอุ่่น ด้านหน้าจะเป็นทิศตะวันตก  
ทิศเหนืออยู่ขวา ทิศใต้อยู่ซา้ย และด้านหลังเปน็ทิศตะวันออก 
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4. สังเกตดวงอาทิตย์ ใน 1 ปีดวงอาทิตยข์ึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู ่2 วัน
คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหว่าง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง 
ทิศเหนือ และเฉยีงเหนอืมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน ส่วนระหว่าง 23 กันยายน 
ถึง 20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต้ เฉียงมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธนัวาคม 
ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี้ 

6.00 น.   ทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้เล็กนอ้ย 9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงใต ้
12.00 น.  ทิศใต้ 15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต ้
18.00 น.  ทิศตะวันตก 

ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี ้
6.00 น.   ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
12.00 น.  ทิศเหนือ  15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื       
18.00 น.  ทิศตะวันตก 

5. สังเกตดวงจันทร์ มีข้อสังเกตดงันี้
วันข้างข้ึน ดวงจันทร์จะสว่างไม่เตม็ที่ และขึน้ก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟา้ หนัด้านสว่าง 

ไปทางทิศตะวันตก และหนัด้านแหว่งไปทางทศิตะวันออก 
วันข้ึน 15 ค่ า ดวงจันทร์สว่างเตม็ดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเล็กน้อย 
วันข้างแรม ดวงจันทร์จะสว่างไม่เตม็ที่ และขึน้หลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว 

หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันตก 
6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษซ์ึ่งขึ้นประจาํที่ ได้แก่

1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสว่างมองเห็นด้วยตาเปล่าได้งา่ย
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในช่วงหัวค่าํ

ตั้งแต่เดือนธันวาคมเปน็ต้นไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ช่วงหัวค่ําจะอยู่ตรงศีรษะพอดี 
และตกทางทิศตะวันตกในเดือนเมษายน 

3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรียงตัวคล้ายกระบวยตักน้าํ
ขึ้นประจําบนทอ้งฟ้าทางทิศเหนือ มองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า ช่วงหัวค่ําเดือนกุมภาพนัธุ์จะเหน็ขึน้ 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื เมือ่ขึ้นสูงสุดแล้วจะอยู่ทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน 
และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือในเวลาใกล้สว่าง 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรียงตัวคล้ายแมงป่อง ขึน้ทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้ โดยเอาหัวขึ้นกอ่น
และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้โดยเอาข้างลง ขึน้เวลาใกล้สว่างช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์ 
และขึ้นตอนหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม 
5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื และเห็นเป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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ขั้นต่อไป จะหาตาํแหน่งใดๆบนแผนที ่ว่าของจริงบนภูมิประเทศอยู่ทีใ่ด ก็หาได้จากแผนที ่
และตั้งมุมเขม็ทิศไปได ้ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศได้โดยเทยีบมาตราส่วน 
บนแผนที่ 
การเดินทางตามแผนที่ 

เมื่อทราบตําแหน่งของตนเองบนแผนที่ และจะเดินทางไปสู่ที่หมายตา่งๆบนภูมิประเทศนั้น 
หากตั้งมุมอาซิมทุแล้วมองเห็นที่หมายจริงก็เปน็สิ่งง่าย หากมองไม่เห็นก็เดินตรงไปตามทิศทางนั้น  
โดยสังเกตเป้าหมายใดๆไว ้ขณะเดินต้องระวังอย่าใหเ้ข็มทิศเบนแนวทาง และหมั่นตรวจสอบกับ 
ที่หมายเริ่มต้นด้วยหากเดินไปพบสิ่งกีดขวาง เช่น หนองน้ํา ต้องเดนิอ้อมไปตั้งต้น ณ จุดตรง 
ฟากหนองน้าํใหม ่หากจดุตรงฟากนั้นไมม่ี ก็ตั้งมุมอาซิมทุ คํานวณระยะทางที่เดินออ้มให้ถูกต้อง 

การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 

ในกรณีที่ ลูก เสือไม่มี เข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสั ง เกตจากสิ่ งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดเด่นสังเกตได้ง่าย ดังนี้ 
1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีง่าย ๆ เช่น โยนหญ้าแห้ง หรือฝุน่ขึ้นไปบนอากาศ เมือ่คดิว่าอาจ
เดินหลงทางก็ให้ตรวจสอบทิศทางลมอกีครั้งหนึ่ง 
2. สังเกตเถาวัลย์ โดยธรรมชาติยอดเถาวัลย์จะพันต้นไม้ไปทางทิศตะวันออก เพือ่หันเข้ารับ
แสงอาทิตย ์เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได้ โดนยืนกางแขนหันหน้าไปทางทศิ
ตะวันออก ซ้ายมือคือทิศเหนือ ขวามอืคือทิศใต้ และข้างหลังคือทิศตะวันตก 
3. สังเกตความอุ่นของต้นไม้ หลังอาทิตย์ลับขอบฟ้าหาทิศโดยใช้แกม้แนบกับต้นไม้ใหญ่
ด้านทีอุ่่นกว่าแสดงว่าเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิ่งได้รับแสงแดดมาไม่นานนัก เมื่อทราบทิศตะวันตก 
ก็สามารถหาทิศอืน่ ๆ ได้ โดยการยืนกางแขนหันหลังชนต้นไมข้้างทีอุ่่น ด้านหน้าจะเป็นทิศตะวันตก  
ทิศเหนืออยู่ขวา ทิศใต้อยู่ซา้ย และด้านหลังเปน็ทิศตะวันออก 
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4. สังเกตดวงอาทิตย์ ใน 1 ปีดวงอาทิตยข์ึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู ่2 วัน
คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหว่าง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง 
ทิศเหนือ และเฉยีงเหนอืมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน ส่วนระหว่าง 23 กันยายน 
ถึง 20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต้ เฉียงมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธนัวาคม 
ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี้ 

6.00 น.   ทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้เล็กนอ้ย 9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงใต ้
12.00 น.  ทิศใต้ 15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต ้
18.00 น.  ทิศตะวันตก 

ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี ้
6.00 น.   ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
12.00 น.  ทิศเหนือ  15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื       
18.00 น.  ทิศตะวันตก 

5. สังเกตดวงจันทร์ มีข้อสังเกตดงันี้
วันข้างข้ึน ดวงจันทร์จะสว่างไม่เตม็ที่ และขึน้ก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟา้ หนัด้านสว่าง 

ไปทางทิศตะวันตก และหนัด้านแหว่งไปทางทศิตะวันออก 
วันข้ึน 15 ค่ า ดวงจันทร์สว่างเตม็ดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเล็กน้อย 
วันข้างแรม ดวงจันทร์จะสว่างไม่เตม็ที่ และขึน้หลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว 

หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันตก 
6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษซ์ึ่งขึ้นประจาํที่ ได้แก่

1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสว่างมองเห็นด้วยตาเปล่าได้งา่ย
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในช่วงหัวค่าํ

ตั้งแต่เดือนธันวาคมเปน็ต้นไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ช่วงหัวค่ําจะอยู่ตรงศีรษะพอดี 
และตกทางทิศตะวันตกในเดือนเมษายน 

3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรียงตัวคล้ายกระบวยตักน้าํ
ขึ้นประจําบนทอ้งฟ้าทางทิศเหนือ มองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า ช่วงหัวค่ําเดือนกุมภาพนัธุ์จะเหน็ขึน้ 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื เมือ่ขึ้นสูงสุดแล้วจะอยู่ทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน 
และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือในเวลาใกล้สว่าง 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรียงตัวคล้ายแมงป่อง ขึน้ทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้ โดยเอาหัวขึ้นกอ่น
และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้โดยเอาข้างลง ขึน้เวลาใกล้สว่างช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์ 
และขึ้นตอนหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม 
5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื และเห็นเป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
แสงอาทิตย์ 

นายแดงเป็นคนหาของป่าประจําหมู่บ้าน ทุกๆ วันนายแดงจะเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆ 
ไม่ซ้ํากันในแต่ละวัน เพื่อนําของป่าที่หาได้ไปขายในหมู่บ้าน  

บ่ายวันหนึ่ งขณะที่นายแดงกําลั งหาของ ป่าอยู่ นั้ น เกิดลมพายุและท้ องฟ้ ามืดครึ้ ม  
ทําให้นายแดงไม่สามารถหาทิศกลับบ้านได้ เพราะมืดแล้วมองไม่เห็น นายแดงจําได้แต่หมู่บ้าน  
อยู่ทางทิศตะวันออกของป่าดงดิบเท่านั้น นายแดงพยายามคิดหาทางกลับบ้าน เขานึกได้ว่าในตอนบ่าย
ต้นไม้ใหญ่จะโดนแสงแดดที่มาจากทิศตะวันตก ส่วนด้านตรงข้ามที่ไมโ่ดนแสงแดดกจ็ะเป็นทิศตะวันออก 
ดังนั้นเขาจึงรีบใช้มือสัมผัสรอบๆ ต้นไม้เพื่อหาด้านที่อุ่นๆ เมื่อหาพบแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทาง  
ไปด้านตรงกันข้ามกับด้านที่อุ่นของต้นไม้ไปเรื่อยๆ ไม่นานเขาก็เดินถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักสังเกตสิ่งแวดลอ้ม ย่อมมีประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนําไปใช ้
ในชีวิตประจําวันได ้

ความฉลาดช่วยให้พ้นภัย 

ลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ํา ซึ่งมีเกาะกลางน้ําอยู่มากมาย ลิงตัวนี้ฉลาดและแข็งแรงมาก 
ทุกๆ  วันมันจะกระโดดข้ามเกาะต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่อหาผลไม้กิน  

ในแม่น้ํามีจระเข้สองผัวเมียอาศัยอยู่  จระเข้ตัวเมียอยากจะกินหัวใจของลิง จระเข้ตัวผู้ 
จึงไปนอนบนโขดหินเพื่อรอลิงกระโดดมา ลิงเมื่อหากินเสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นฝั่ง แต่ด้วยความฉลาด และ
รอบคอบจึงสังเกตเห็นว่าโขดหินนั้นสูงกว่าปกติ มันจึงส่งเสียงเรียกหินว่า “หิน ๆ ๆ ๆ”  จระเข้ก็เงียบ 
ลิงจึงพูดขึ้นว่า “ทุกครั้งเราเคยเรียกหิน แล้วเจ้าจะต้องขานรับทุกครั้ง วันนี้ทําไม จึงไม่ตอบ” แล้วก็
เรยีกอกี “หนิ ๆ ๆ ๆ” จระเข้จงึตอบว่า “อะไรเล่า เจ้าลงิ” ลงิถามอีกว่า “เจ้าอยากได้อะไร” จระเข้กต็อบว่า
“อยากได้หัวใจลิง” ลิงจึงพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นก็อ้าปากกว้างๆ ซิ” พอจระเข้อ้าปากกว้าง ตาของมันก็มอง
ไม่เห็นลิง ลิงจึงกระโดดข้ามจระเข้ไปได้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่มีความฉลาดและรู้จกัคดิ ย่อมเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 
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พูดดีเป็นศรีแก่ปาก 

ชายสามคนอยากได้ดอกบัวเพื่อจะนําไปให้หญิงคนรัก จึงชวนกันไปที่สระซึ่งมีชายจมูกแหว่ง 
รักษาดอกบัวอยู่ ชายคนแรกพูดว่า “ธรรมดาผมที่ตัดแล้วยังงอกออกใหม่ได้ จมูกของท่านย่อม จะงอก
ออกได้เช่นกัน ท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถอะ” ชายคนท่ี  2 พูดว่า “ธรรมดาพืชที่หว่าน ยังงอกออก
เจรญิเตบิโตได้ จมกูของท่านย่อมงอกได้เช่นกันจงให้ดอกบวัแก่เราเถอะ”  ชายคนที ่ 3  พดูว่า  “ทัง้สองคน
พูดไม่จริง ธรรมดาจมูกของคนเราเมื่อแหว่งแล้วจะงอกออกมาเหมือนผมหรือพืชทั้งหลายไม่ได้ ข้าพเจ้า
พูดความจริงท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถิด” ชายจมูกแหว่งจึงพูดขึ้นว่า “ชายสองแรกนั้นพูดเกินความจริง
และพดูเอาแต่ได้อย่างเดียว เราจะไม่ให้ดอกบวั ส่วนท่านคนท่ีสามพดูความจรงิเราชอบใจ เราจะให้ดอกบวั
แก่ท่าน” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การพูดด้วยความจริงใจ ยอ่มได้ความจริงใจกลับคืนมา 
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 
แสงอาทิตย์ 

นายแดงเป็นคนหาของป่าประจําหมู่บ้าน ทุกๆ วันนายแดงจะเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆ 
ไม่ซ้ํากันในแต่ละวัน เพื่อนําของป่าที่หาได้ไปขายในหมู่บ้าน  
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อยู่ทางทิศตะวันออกของป่าดงดิบเท่านั้น นายแดงพยายามคิดหาทางกลับบ้าน เขานึกได้ว่าในตอนบ่าย
ต้นไม้ใหญ่จะโดนแสงแดดที่มาจากทิศตะวันตก ส่วนด้านตรงข้ามที่ไมโ่ดนแสงแดดกจ็ะเป็นทิศตะวันออก 
ดังนั้นเขาจึงรีบใช้มือสัมผัสรอบๆ ต้นไม้เพื่อหาด้านที่อุ่นๆ เมื่อหาพบแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทาง  
ไปด้านตรงกันข้ามกับด้านที่อุ่นของต้นไม้ไปเรื่อยๆ ไม่นานเขาก็เดินถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัย 
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ในชีวิตประจําวันได ้

ความฉลาดช่วยให้พ้นภัย 

ลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ํา ซึ่งมีเกาะกลางน้ําอยู่มากมาย ลิงตัวนี้ฉลาดและแข็งแรงมาก 
ทุกๆ  วันมันจะกระโดดข้ามเกาะต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่อหาผลไม้กิน  

ในแม่น้ํามีจระเข้สองผัวเมียอาศัยอยู่  จระเข้ตัวเมียอยากจะกินหัวใจของลิง จระเข้ตัวผู้ 
จึงไปนอนบนโขดหินเพื่อรอลิงกระโดดมา ลิงเมื่อหากินเสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นฝั่ง แต่ด้วยความฉลาด และ
รอบคอบจึงสังเกตเห็นว่าโขดหินนั้นสูงกว่าปกติ มันจึงส่งเสียงเรียกหินว่า “หิน ๆ ๆ ๆ”  จระเข้ก็เงียบ 
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ไม่เห็นลิง ลิงจึงกระโดดข้ามจระเข้ไปได้ 
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รักษาดอกบัวอยู่ ชายคนแรกพูดว่า “ธรรมดาผมที่ตัดแล้วยังงอกออกใหม่ได้ จมูกของท่านย่อม จะงอก
ออกได้เช่นกัน ท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถอะ” ชายคนที่  2 พูดว่า “ธรรมดาพืชที่หว่าน ยังงอกออก
เจรญิเตบิโตได้ จมกูของท่านย่อมงอกได้เช่นกันจงให้ดอกบวัแก่เราเถอะ”  ชายคนที ่ 3  พดูว่า  “ทัง้สองคน
พูดไม่จริง ธรรมดาจมูกของคนเราเมื่อแหว่งแล้วจะงอกออกมาเหมือนผมหรือพืชทั้งหลายไม่ได้ ข้าพเจ้า
พูดความจริงท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถิด” ชายจมูกแหว่งจึงพูดขึ้นว่า “ชายสองแรกนั้นพูดเกินความจริง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 9   ทักษะเง่ือนเชือก 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16  เง่ือนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                              เวลา   3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอืสามารถผูกเงือ่น 10 เงื่อน และผูกแน่นได ้
1.2 ลูกเสอืสามารถอธิบายและใช้ประโยชน์จากเงื่อนทั้ง 10 เงื่อนได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
กิจกรรมการบุกเบิกและการผจญภยัต้องอาศัยทักษะการใช้เงือ่นเชือกมาประกอบด้วย  

ดังนั้นการเรียนรู้เรือ่งเงื่อนเชือก จะช่วยให้ลูกเสือสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากเงือ่นเชือกไดอ้ย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง      
3.2 เชือก, ตัวอย่างรถม้าโรมัน 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง เงื่อนประเภทต่าง ๆ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเรามาสนุกกัน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือทบทวน ประโยชน์ของการใช้เงื่อนเชือกชนดิต่างๆ และ
ทบทวนการผูกเงือ่นจากแบบจําลองเงื่อน ต่อไปนี้ 

- เงื่อนพิรอด 
- เงื่อนขัดสมาธ ิ
- เงื่อนกระหวดัไม ้
- เงื่อนบ่วงสายธน ู
- เงื่อนตะกรุดเบด็ 
- เงื่อนประมง 
- เงื่อนผูกซุง 
- เงื่อนผูกรั้ง 
- เงื่อนปมตาไก ่
- เงื่อนผูกแน่น  (ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาท) 
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    (2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติเงื่อนประจําฐาน โดยผู้กาํกับลูกเสอืและนายหมู่ลูกเสือ อธิบาย
ประโยชน์พร้อมสาธิตการผูกเงื่อน ต่อไปนี ้

ฐานที่ 1 เงื่อนปมตาไก ่
ฐานที่ 2 เงื่อนผูกซุง 
ฐานที่ 3 เงื่อนผูกรั้ง 
ฐานที่ 4 เงื่อนประมง 

      ฐานรวม ทบทวนและสรุปการปฏิบัติผูกเงื่อน ทั้ง 4 ฐาน 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง บุตรดมีีกตัญํู
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมเชือกลูกเสือเพือ่ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเงื่อน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ลูกเสือฝึกปฏิบัติประจําฐานผูกเงื่อน โดยผู้กํากับลูกเสือ และนายหมู่สาธิตประกอบการ
อธิบายการนําเงื่อนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

ฐานที่ 1 ผูกประกบ 
ฐานที่ 2 ผูกทแยง 
ฐานที่ 3 ผูกกากบาท 
ฐานรวม ผูกแน่น 

 (2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุป ข้อสังเกต และความปลอดภัยในการใช้เชือก การนํา
เงื่อนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง คดิก่อนพูด
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสอืมอบแบบจําลองเสาธงลอย ให้หมู่ลูกเสือศึกษา วางแผน เตรยีมการ สร้าง
เสาธงลอยจากไม้งา่มประจําตัว ด้วยเงื่อนที่เรียนรู้มา เพื่อปฏิบัติในการประชุมกองครั้งต่อไป 

4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแขง่ขันผกูเงื่อน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

1) ผู้กํากับลูกเสอืชี้แจงวัตถุประสงค์การสร้างเสาธงลอย เพื่อการแข่งขัน
“สร้างเสาธงลอยจากไม้ง่าม” 

2) หมู่ลูกเสอืร่วมกันสร้างเสาธงลอย ด้วยเงือ่นเชือกและการผูกแนน่ด้วยไม้ง่ามประจําตัว
8 อัน ตามแบบจําลองและแต่ละหมูไ่ด้วางแผนเตรียมการไว้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 9   ทักษะเง่ือนเชือก 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16  เง่ือนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                              เวลา   3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอืสามารถผูกเงือ่น 10 เงื่อน และผูกแน่นได ้
1.2 ลูกเสอืสามารถอธิบายและใช้ประโยชน์จากเงื่อนทั้ง 10 เงื่อนได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
กิจกรรมการบุกเบิกและการผจญภยัต้องอาศัยทักษะการใช้เงือ่นเชือกมาประกอบด้วย  

ดังนั้นการเรียนรู้เรือ่งเงื่อนเชือก จะช่วยให้ลูกเสือสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากเงือ่นเชือกไดอ้ย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง      
3.2 เชือก, ตัวอย่างรถม้าโรมัน 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง เงื่อนประเภทต่าง ๆ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเรามาสนุกกัน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือทบทวน ประโยชน์ของการใช้เงื่อนเชือกชนดิต่างๆ และ
ทบทวนการผูกเงือ่นจากแบบจําลองเงื่อน ต่อไปนี้ 

- เงื่อนพิรอด 
- เงื่อนขัดสมาธ ิ
- เงื่อนกระหวดัไม ้
- เงื่อนบ่วงสายธน ู
- เงื่อนตะกรุดเบด็ 
- เงื่อนประมง 
- เงื่อนผูกซุง 
- เงื่อนผูกรั้ง 
- เงื่อนปมตาไก ่
- เงื่อนผูกแน่น  (ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาท) 
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    (2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติเงื่อนประจําฐาน โดยผู้กาํกับลูกเสอืและนายหมู่ลูกเสือ อธิบาย
ประโยชน์พร้อมสาธิตการผูกเงื่อน ต่อไปนี ้

ฐานที่ 1 เงื่อนปมตาไก ่
ฐานที่ 2 เงื่อนผูกซุง 
ฐานที่ 3 เงื่อนผูกรั้ง 
ฐานที่ 4 เงื่อนประมง 

      ฐานรวม ทบทวนและสรุปการปฏิบัติผูกเงื่อน ทั้ง 4 ฐาน 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง บุตรดมีีกตัญํู
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมเชือกลูกเสือเพือ่ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 

4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเงื่อน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ลูกเสือฝึกปฏิบัติประจําฐานผูกเงื่อน โดยผู้กํากับลูกเสือ และนายหมู่สาธิตประกอบการ
อธิบายการนําเงื่อนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

ฐานที่ 1 ผูกประกบ 
ฐานที่ 2 ผูกทแยง 
ฐานที่ 3 ผูกกากบาท 
ฐานรวม ผูกแน่น 

 (2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุป ข้อสังเกต และความปลอดภัยในการใช้เชือก การนํา
เงื่อนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง คดิก่อนพูด
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสอืมอบแบบจําลองเสาธงลอย ให้หมู่ลูกเสือศึกษา วางแผน เตรยีมการ สร้าง
เสาธงลอยจากไม้งา่มประจําตัว ด้วยเงื่อนที่เรียนรู้มา เพื่อปฏิบัติในการประชุมกองครั้งต่อไป 

4.3 กิจกรรมครั้งที่  3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแขง่ขันผกูเงื่อน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

1) ผู้กํากับลูกเสอืชี้แจงวัตถุประสงค์การสร้างเสาธงลอย เพื่อการแข่งขัน
“สร้างเสาธงลอยจากไม้ง่าม” 

2) หมู่ลูกเสอืร่วมกันสร้างเสาธงลอย ด้วยเงือ่นเชือกและการผูกแนน่ด้วยไม้ง่ามประจําตัว
8 อัน ตามแบบจําลองและแต่ละหมูไ่ด้วางแผนเตรียมการไว้ 
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3) เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มต้น ให้ทุกหมู่เริ่มทําเสาธงลอย ภายในเวลา 30 นาที
  (4) เมื่อหมดเวลาให้ทกุหมูน่ําเสาธงลอยที่สร้างเสร็จมาสง่เพื่อประเมินความสวยงาม 

มั่นคง แข็งแรงและใช้งานได้จริง 
 (5) หมู่ลกูเสือที่ชนะสรุปกระบวนการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ผู้กาํกับลูกเสอืให้

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง แมวกับหนู
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การผูกเงื่อนทั้ง 10 เงือ่น 
5.2  อธิบายขัน้ตอนและประโยชน์ของเงื่อนทั้ง 10 เงื่อน 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

เรามาสนุกกัน 
มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้น ลุกขึ้นพลันทันที 
แล้วเรามาหันหน้ามาหากนั ยกมือไหว้กัน แล้วตบมือสามที  
(เอ้า 1..2..3) 
เสร็จพลัน แล้วก็หันกลับมา สนุกหนักหนา แล้วส่ายเอว 5 ที  
(เอ้า 1..2…3..4..5) 

เง่ือน 
เชือกขนาดเทา่กัน ต่อกันเป็นเงือ่นพิรอด 

สองเส้นไม่เท่าตลอด  สมาธิสอดต่อเป็นเส้นยาว 
บ่วงสายธนูอาจช่วยกู้ชีวิตยนืยาว  กระหวัดไม้ใช้เชือกยาว 
ลากอ้าว ๆ ไม่ขาดหลุดเลย 

เกม 
เกมการแข่งขันผูกเง่ือน1 

สถานที่  หน้าเสาธง  ใต้รม่ไม้หรือสนามหญ้า 
อุปกรณ ์ เชือกประจําตัวลูกเสอื 
จํานวนผู้เล่น ไม่จํากัดจาํนวน 
วิธีเล่น 1. แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  พวก  (ลูกเสือทุกคนต้องมีเชือก)

2. ตั้งแถวหน้ากระดานเข้าหากนั  2  แถว  แต่ละแถวห่างกัน  5  เมตร
3. เมื่อผู้กํากับบอกเริม่  ใหท้ั้งสองวิ่งเข้าหากนัเป็นคู่ ๆ  ต่างคนต่างเอา

เชือกคลอ้งเอวซึ่งกันและกนั  และผูกเงือ่นพิรอด
4. เมื่อใครผูกเสร็จกอ่นรีบดึงคู่ของตนไปยังแดนตน

เกณฑ์ตัดสิน   1.  ฝ่ายใดผูกเสรจ็และดึงคูม่าแดนของตนไดม้าก  เป็นฝ่ายชนะ 
2. ผู้กํากับต้องตรวจความถูกตอ้งของเงื่อนด้วย

ประโยชน์   ทบทวนการผูกเงือ่นพิรอด  ความสนุกสนาน  ทดสอบไหวพริบ 
ข้อเสนอแนะ ผู้กํากับต้องอธิบายวิธกีารเล่นให้ทุกคนเขา้ใจ 
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3) เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มต้น ให้ทุกหมู่เริ่มทําเสาธงลอย ภายในเวลา 30 นาที
  (4) เมื่อหมดเวลาให้ทกุหมูน่ําเสาธงลอยที่สร้างเสร็จมาสง่เพื่อประเมินความสวยงาม 

มั่นคง แข็งแรงและใช้งานได้จริง 
 (5) หมู่ลกูเสือที่ชนะสรุปกระบวนการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ผู้กาํกับลูกเสอืให้

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง แมวกับหนู
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การผูกเงื่อนทั้ง 10 เงือ่น 
5.2  อธิบายขัน้ตอนและประโยชน์ของเงื่อนทั้ง 10 เงื่อน 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 
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ประโยชน์   ทบทวนการผูกเงือ่นพิรอด  ความสนุกสนาน  ทดสอบไหวพริบ 
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ใบความรู้ 
  เง่ือนประเภทต่าง ๆ 

เง่ือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)  
ใช้ขมวดปลายเชือกให้เป็นปม ถ้าต้องการปมขนาดใหญใ่ห้ขมวดหลายๆ ครั้ง 
ประโยชน์  

1. ใช้ผูกปลายเชือกให้เป็นปม เพื่อให้ถนดัในการถือหรือหิ้ว
2. ใช้ผูกกันหัวเชือกลุย่ชั่วคราว

ข้ันตอนการผูกเง่ือนปมตาไก่ 

ข้ันตอนที่  1  ใชป้ลายเชือก  A  ทับบนตัวเชือก  ดังรูป 

ข้ันตอนที่  2  ใช้ปลายเชือก  A  พันทับตัวเชือก  2  รอบ  ดังรูป 

เง่ือนผูกซุง ( Timber Hitch ) 
ใช้สําหรับผูกสิ่งของต่าง ๆใหย้ึดติดกันแนน่ เป็นเงื่อนที่ผกูง่าย แก้ง่าย แต่ยิ่งดงึยิ่งแน่น 
ประโยชน์  

1. ใช้ผูกสัตว์ เรือ หรือแพ ไว้กับหลกั
2. ใช้มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรอืทรงกลม เช่น ลากซงุ
3. ใช้ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช้ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได้
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4. ใช้เป็นเงื่อนเริ่มต้นในการผูกแทยง
วิธีผูกเง่ือนผูกซุง 
ข้ันตอนการผูกเง่ือนผูกซุง 

ข้ันตอนที่  1  นําปลายเชือก  A  พันรอบไม้  1  รอบ  แล้วพันทับตัวเชือก  ดังรูป 

ข้ันตอนที่  2   ดึงที่ปลายเชือก  B  ให้ตึง  จะได้เงื่อนผูกซุงดังรูป 

เง่ือนผูกรั้ง ( Tarbuck Knot ) 
ใช้ผูกยึดกับสิ่งอื่น มีลักษณะพิเศษคอืสามารถปรับให้ตึงหรือหย่อนได้ตามความต้องการ 

ประโยชน์ 
1. ใช้ผูกยึดสายเตน้ท์ เสาธง สมอบก
2. ใช้ผูกรั้งต้นไม้
3. ใช้ผูกกับห่วงต่าง ๆ
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ข้ันตอนการผูกเง่ือนผูกรั้ง 

ข้ันตอนที่  1  ให้นาํปลายเชือกข้างใดขา้งหนึ่งพันหลักหรือเสา  2  รอบ  ใช้ปลายเชือกเสน้บน
พันทับเชือกเส้นล่าง  แล้วสอดกลับมาด้านหน้า  1  รอบโดยให้รอยทับห่างจากหลักหรอืเสา
พอประมาณ 

ข้ันตอนที่  2  ใช้ปลายเชือกเส้นเดมิพนัทับเหมือนขั้นตอนที่  1   อกี  1  รอบ  ห่างจากรอยทับ
แรกพอประมาณ  ตอ่จากนั้นจึงใช้ปลายเส้นเดมิพันทับเหมือนขั้นตอนที ่ 1  อีก  3  รอบ  ห่าง
จากรอบทับที ่ 2  พอประมาณ 

เง่ือนประมง (Fisherman's Knot) 
ใช้สําหรับต่อเชือกที่มขีนาดเดียวกนั รู้จักกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า เงือ่นหัวล้านชนกนั 
ประโยชน์  

1. ใช้ต่อเชือกที่มขีนาดเล็กเช่น สายเบ็ด สายเอน็
2. ใช้ต่อเชือกที่มขีนาดเท่ากัน
3. ผูกคอขวดสําหรับเป็นที่ถอืหิ้ว
4. ใช้ต่อเชือกที่มขีนาดใหญ่ เพื่อใช้ลากจูงเพราะสามารถรับกําลงัลากได้ดี
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ข้ันตอนการผูกเง่ือนประมง 

ข้ันตอนที่  1  นําเชือก  2  เส้น  พันกันดงัรูป 

ข้ันตอนที่  2  หลังจากผูกขั้นตอนที่  1  แล้ว  จะได้ปมเชือกดังรูป 

ข้ันตอนที่  3  ดึงเชือกทั้ง  2  เส้นให้ปมเชือกเข้าหากันดงัรูป  เชือกทัง้  2  เส้นจะตอ่กันแนน่ 
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การผูกแน่น 
การผูกแน่นเป็นการผูกวัตถุให้ตดิแน่นเขา้ด้วยกัน โดยใช้เชือกหรอืวัสดุทีค่ล้ายเชือก แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท 
1. ผูกประกบ (sheer Lashing)
2. ผูกกากบาท (square Lashing)
3. ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
ผูกประกบ (sheer Lashing) 

เป็นการผูกไม้ท่อนที่วางขนานกันให้แน่น สามารถผูกได้หลายวิธี ทีน่ิยมได้แก ่ผูกประกบ 2 
ท่อน และผูกประกบ 3 ท่อน  

ประโยชน์  
1. ใช้ต่อไม้หลาย ๆ ท่อนให้ยาวออกไป
2. ใช้ผูกต่อไม้ในการกอ่สร้าง
3. ใช้ผูกต่อพลองทาํเสาธงลอย

     วิธีผูก 
ผูกประกบ 2 ท่อน 

วิธีการผูกประกบ 2  ท่อน 

ข้ันตอนที่  1  เอาไม้ทีจ่ะต่อมาวางซอ้นใหข้นานกันตรงปลายที่จะต่อวางซ้อนกันประมาณ  
1/4  ของความยาวไม้หรอืเสา  เริ่มต้นด้วยการเอาเชือกมาผูกกับไม้  ขึ้นต้นด้วยเงื่อน 
ตะกรุดเบ็ดกับเสาไม้ที่เป็นหลกัหรือต้นใดต้นหนึ่ง  แล้วบิดพันปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก
(แต่งงานเชือก)  แล้วจึงใช้ล่ิมยดัระหว่างเสา 

158 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้ันตอนที่  2  พันเชือกรอบเสาไมท้ั้ง  2  ต้น  ให้เชือกเรียงกัน  ความหนาของเชือกทีพ่ัน 
มีขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของเสาไม้ทั้ง  2  ต้นรวมกนั   

ข้ันตอนที่  3  สอดเชือกเขา้ตรงกลางระหว่างไม้ทั้ง  2  แล้วเอาปลายเชือกพนัหักคอไก่   
(พันรอบเส้นเชือกช่วงที่อยู่ระหว่างไม้  2 - 3  รอบและควรดึงให้แน่น  ผูกปลายเชือกด้วย 
เงื่อนตะกรดุเบ็ดบนไม้ต้นที่นาํมาตอ่หรอืบนไมอ้ีกต้นหนึ่งทีไ่ม่ใช่อนัที่เริ่มต้นผกู 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 157 

การผูกแน่น 
การผูกแน่นเป็นการผูกวัตถุให้ตดิแน่นเขา้ด้วยกัน โดยใช้เชือกหรอืวัสดุทีค่ล้ายเชือก แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท 
1. ผูกประกบ (sheer Lashing)
2. ผูกกากบาท (square Lashing)
3. ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
ผูกประกบ (sheer Lashing) 

เป็นการผูกไม้ท่อนที่วางขนานกันให้แน่น สามารถผูกได้หลายวิธี ทีน่ิยมได้แก ่ผูกประกบ 2 
ท่อน และผูกประกบ 3 ท่อน  

ประโยชน์  
1. ใช้ต่อไม้หลาย ๆ ท่อนให้ยาวออกไป
2. ใช้ผูกต่อไม้ในการกอ่สร้าง
3. ใช้ผูกต่อพลองทาํเสาธงลอย

     วิธีผูก 
ผูกประกบ 2 ท่อน 

วิธีการผูกประกบ 2  ท่อน 

ข้ันตอนที่  1  เอาไม้ทีจ่ะต่อมาวางซอ้นใหข้นานกันตรงปลายที่จะต่อวางซ้อนกันประมาณ  
1/4  ของความยาวไม้หรอืเสา  เริ่มต้นด้วยการเอาเชือกมาผูกกับไม้  ขึ้นต้นด้วยเงื่อน 
ตะกรุดเบ็ดกับเสาไม้ที่เป็นหลกัหรือต้นใดต้นหนึ่ง  แล้วบิดพันปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก
(แต่งงานเชือก)  แล้วจึงใช้ล่ิมยดัระหว่างเสา 

158 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้ันตอนที่  2  พันเชือกรอบเสาไมท้ั้ง  2  ต้น  ให้เชือกเรียงกัน  ความหนาของเชือกทีพ่ัน 
มีขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของเสาไม้ทั้ง  2  ต้นรวมกนั   

ข้ันตอนที่  3  สอดเชือกเขา้ตรงกลางระหว่างไม้ทั้ง  2  แล้วเอาปลายเชือกพนัหักคอไก่   
(พันรอบเส้นเชือกช่วงที่อยู่ระหว่างไม้  2 - 3  รอบและควรดึงให้แน่น  ผูกปลายเชือกด้วย 
เงื่อนตะกรดุเบ็ดบนไม้ต้นที่นาํมาตอ่หรอืบนไมอ้ีกต้นหนึ่งทีไ่ม่ใช่อนัที่เริ่มต้นผกู 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 159 

ผูกประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing) 
วิธีผูกประกบ  3  ท่อน 

ข้ันตอนที่  1  เริ่มต้นด้วยการผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาไม้ตน้กลาง  
(เสาหลัก)  แล้วเอาปลายเชือกบิดพันเข้าด้วยกนั 

ข้ันตอนที่  2  ใช้เชือกพันรอบเสาทั้ง  3  ต้น  โดยต้อง 
พันรอบเสาหลักจนเชือกที่พันมีความหนาอยา่งน้อยเทา่กับ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลัก 

ข้ันตอนที่  3  เอาปลายเชือกพันหกัคอไก ่ ดึงให้แน่น  
แล้วผูกปลายเชือกด้วยเงือ่นตะกรดุเบ็ดที่เสาต้นริม 

160 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 

เป็นการผูกทอ่นไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ตดิแน่นเข้าดว้ยกัน เช่น ผกูนั่งร้านในการก่อสร้าง 
ผูกตอม่อสะพาน สร้างที่พักอาศัยด้วยไมไ้ผ่ เปน็ต้น 

ประโยชน์ 
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการกอ่สร้างให้เกิดความมั่นคง
2. ใช้ผูกไม้ค้ํายันเสาเพือ่ป้องกนัเสาล้ม
3. ใช้ผูกตอม่อเสาสะพาน

วิธีการผูกทแยง 

ข้ันตอนที่  1  ใช้เชือกพนัรอบเสาหรือไม้ทั้ง  2  ต้น  ระหว่างมุมตรงข้ามกันแล้วผูก 
ด้วยเงื่อนผกูซุง 

ขั้นตอนที่  2  เอาปลายเชือกบิดพันกับตัวเชือก  แล้วพันทแยงไขว้ไปมาข้างละ  2 - 3  รอบ 
จากนัน้พันหักคอไก่  (เอาปลายเชือกพันรอบเชือกระหว่างเสาไม้)  ประมาณ  3  รอบ 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 159 

ผูกประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing) 
วิธีผูกประกบ  3  ท่อน 

ข้ันตอนที่  1  เริ่มต้นด้วยการผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาไม้ตน้กลาง  
(เสาหลัก)  แล้วเอาปลายเชือกบิดพันเข้าด้วยกนั 

ข้ันตอนที่  2  ใช้เชือกพันรอบเสาทั้ง  3  ต้น  โดยต้อง 
พันรอบเสาหลักจนเชือกที่พันมีความหนาอยา่งน้อยเทา่กับ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลัก 

ข้ันตอนที่  3  เอาปลายเชือกพันหกัคอไก ่ ดึงให้แน่น  
แล้วผูกปลายเชือกด้วยเงือ่นตะกรดุเบ็ดที่เสาต้นริม 

160 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผูกทแยง (Diagonal Lashing) 

เป็นการผูกทอ่นไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ตดิแน่นเข้าดว้ยกัน เช่น ผกูนั่งร้านในการก่อสร้าง 
ผูกตอม่อสะพาน สร้างที่พักอาศัยด้วยไมไ้ผ่ เปน็ต้น 

ประโยชน์ 
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการกอ่สร้างให้เกิดความมั่นคง
2. ใช้ผูกไม้ค้ํายันเสาเพือ่ป้องกนัเสาล้ม
3. ใช้ผูกตอม่อเสาสะพาน

วิธีการผูกทแยง 

ข้ันตอนที่  1  ใช้เชือกพนัรอบเสาหรือไม้ทั้ง  2  ต้น  ระหว่างมุมตรงข้ามกันแล้วผูก 
ด้วยเงื่อนผกูซุง 

ขั้นตอนที่  2  เอาปลายเชือกบิดพันกับตัวเชือก  แล้วพันทแยงไขว้ไปมาข้างละ  2 - 3  รอบ 
จากนัน้พันหักคอไก่  (เอาปลายเชือกพันรอบเชือกระหว่างเสาไม้)  ประมาณ  3  รอบ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 161 

ข้ันตอนที่  3  เอาปลายเชือกผกูตะกรุดเบ็ดที่เสาไม้ตน้ใดต้นหนึ่ง  แล้วเก็บปลายเชือก 
ให้เรียบร้อย 

ผูกกากบาท (Square Lashing) 
เป็นการผูกทอ่นไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ตดิแน่นเข้าดว้ยกัน คล้ายกันกับการผูกทแยง 

     ประโยชน ์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการกอ่สร้าง เช่น ทํานัง่ร้านทาสีอาคาร
2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
3. ใช้ผูกทํารั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน

ข้ันตอนการผูกกากบาท 
ข้ันตอนที่  1  ใช้เชือกผูกตะกรุดเบ็ดทีไ่มอ้ันตัง้  (หรืออนัขวางก็ได้)  แล้วเอาปลายเชือก 
บิดให้เข้ากับตัวเชือก (แต่งงานเชือก)  ให้เรียบร้อย 

162 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้ันตอนที่  2  ดึงเชือกลอดใตไ้มอ้ันนอนทางดา้นขวาของไม้อนัตั้ง  แล้วอ้อมหลังไมอ้ันขวาง  
ดึงขึ้นข้างบนทางขวาของไม้อนัตั้ง  จากนั้นดึงให้เชือกออ้มมาขา้งหนา้ไม้อันตั้ง  และให้เชือกอยู่
เหนือไม้อนัขวาง  ออ้มเชือกไปทางด้านหลังไมอ้ันขวาง  (ทางซา้ยของไม้อันตัง้)  แล้ว 
อ้อมใตไ้มอ้ันขวาง  ดึงเชอืกออ้มมาทางข้างหนา้ไมอ้ันตั้งจนครบรอบ  พันอย่างนี้ประมาณ   
3 - 4  รอบ  และดึงเชือกให้ตึงทุกรอบ 

ข้ันตอนที่  3  หักคอไก่  2 - 3  รอบ  แล้วเอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดทีไ่มอ้ันขวาง  
และเก็บปลายเชือกใหเ้รียบร้อย 
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ข้ันตอนที่  3  เอาปลายเชือกผกูตะกรุดเบ็ดที่เสาไม้ตน้ใดต้นหนึ่ง  แล้วเก็บปลายเชือก 
ให้เรียบร้อย 

ผูกกากบาท (Square Lashing) 
เป็นการผูกทอ่นไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ตดิแน่นเข้าดว้ยกัน คล้ายกันกับการผูกทแยง 

     ประโยชน ์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการกอ่สร้าง เช่น ทํานัง่ร้านทาสีอาคาร
2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
3. ใช้ผูกทํารั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน

ข้ันตอนการผูกกากบาท 
ข้ันตอนที่  1  ใช้เชือกผูกตะกรุดเบ็ดทีไ่มอ้ันตัง้  (หรืออนัขวางก็ได้)  แล้วเอาปลายเชือก 
บิดให้เข้ากับตัวเชือก (แต่งงานเชือก)  ให้เรียบร้อย 

162 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้ันตอนที่  2  ดึงเชือกลอดใตไ้มอ้ันนอนทางดา้นขวาของไม้อนัตั้ง  แล้วอ้อมหลังไมอ้ันขวาง  
ดึงขึ้นข้างบนทางขวาของไม้อนัตั้ง  จากนั้นดึงให้เชือกออ้มมาขา้งหนา้ไม้อันตั้ง  และให้เชือกอยู่
เหนือไม้อนัขวาง  ออ้มเชือกไปทางด้านหลังไมอ้ันขวาง  (ทางซา้ยของไม้อันตัง้)  แล้ว 
อ้อมใตไ้มอ้ันขวาง  ดึงเชอืกออ้มมาทางข้างหนา้ไมอ้ันตั้งจนครบรอบ  พันอย่างนี้ประมาณ   
3 - 4  รอบ  และดึงเชือกให้ตึงทุกรอบ 

ข้ันตอนที่  3  หักคอไก่  2 - 3  รอบ  แล้วเอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดทีไ่มอ้ันขวาง  
และเก็บปลายเชือกใหเ้รียบร้อย 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
บุตรดมีีกตัญํ ู

ชายคนหนึ่งเป็นลูกจ้างทํางานกับเศรษฐี ได้อาหารสามมื้อแลกเป็นค่าแรง เมื่อถึงเวลากินอาหาร  
เขาคิดถึงแม่ซึ่งอดอยากอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแล จึงจัดแบ่งอาหารห่อไปฝากแม่ที่บ้าน เศรษฐีเห็นชายคนนั้น
แบ่งอาหารใส่ห่อทุกวันก็เรียกมาถาม ชายคนนั้นจึงตอบว่า  “พ่อแม่มีพระคุณล้นเหลือกระผมจึงแบ่งปัน 
ให้ท่านกินตามแต่จะได้รับ ถ้ากระผมทอดทิ้งไม่เหลียวแลแม่ก็คงเป็นบาปหนัก” เศรษฐีได้ยินดังนั้น 
จึงพูดขึ้นว่า  “เราขอชมเชยเจ้าว่าเป็นผู้กตัญํู เอาเถอะแม่ของเจ้านั้นเราจะรับอุปการะเลี้ยงดูเอง” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พ่อแม่เป็นผู้มพีระคุณมากมาย ควรตอบแทนบุญคุณท่านเต็มกาํลังที่กระทําได้” 

คิดก่อนพูด 

ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาติ 
ระหว่างทางฝนเทลงมาอย่างหนักทําให้เสื้อผ้าสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบ้านญาติจึงเปลี่ยนใส่
เสื้อผ้าชุดดําแทน  เมื่อกลับบ้านในตอนเย็น หมาจําเขาไม่ได้จึงเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผู้น้องโกรธ 
มาก ร้องด่าพลางไล่ตีหมาไปรอบๆ บ้าน ชายผู้พี่มาพบเข้าจึงร้องห้ามพร้อมกับพูดว่า “อย่าตีมัน 
อย่าตีมัน” ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตีให้ตาย หมาระยํา จําเจ้าของไม่ได้” ชายผู้พี่จึงกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า 
“ถ้าหมาสีขาวของเรามันออกจากบ้านไปแล้วกลายเป็นหมาดํา เมื่อกลับมาเจ้าจะจําได้หรือไ ม่” 
ชายผู้น้องจึงได้สติเพราะไม่สามารถตอบคําถามของพี่ได้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เวลาเราจะทําหรือพูดอะไรก็ตามจะตอ้งคดิให้รอบคอบเสยีก่อน 

แมวกับหนู 

เจ้าของบ้านหลังหนึ่งรําคาญฝูงหนูที่เข้ามาอยู่ในบ้าน จึงเอาแมวมาเลี้ยงไว้  ไม่นานแมว  
ก็กําจัดหนูไปจํานวนมาก พวกหนูที่ยังรอดชีวิตอยู่จึงประชุมกัน ตกลงกันว่าจะไม่ลงไปที่ห้องเก็บอาหาร
ชั้นล่างอีก เมื่อแมวไม่เห็นพวกหนูจึงคิดวางอุบายล่อให้พวกหนูตายใจด้วยการนั่งนิ่งเฉยอยู่ที่พื้น  
เก็บซ่อนอุ้งเล็บทั้งสี่ เอาไว้เพื่อให้พวกหนูเข้าใจว่า  ตัวมันเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณของกระต่าย  
หรอืลูกไก่เท่านั้น 

ในไม่ช้า  หนูตัวหนึ่งก็ไต่ลงมาจากชั้นวางของแล้วพูดกับแมวว่า “สวัสดี เจ้าแมวจอมโหด !  
เจ้าหลอกพวกเราไม่สําเร็จหรอก เพราะพวกเรารู้จักนิสัยเจ้าดี พวกเราไม่หลงกลอุบายตื้นๆ 
ของเจ้าแน่ ๆ”   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความรอบคอบและไม่ประมาท ช่วยให้พ้นภัย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 10    การปฐมพยาบาล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17  การปฐมพยาบาล                                                        เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.1  ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้
1.2  ลูกเสือสามารถสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติในวัยรุ่น แต่ละกิจกรรม 

ที่จัดขึ้น เช่น การเดินทางไกล การบุกเบิกผจญภัย ฯลฯ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยได้  
ลูกเสือจึงจําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง หรือเกม 
3.2 อุปกรณ์สําหรับการปฐมพยาบาล 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงนม (ประกอบท่าทาง)
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนากับลูกเสอืเกีย่วกับหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครลกูเสือ เล่าประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การปฐมพยาบาล และเพื่อนลูกเสอืใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเติม    
(3) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่รบัผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และเป็น

วิทยากร อธิบายประกอบการสาธิตการปฐมพยาบาล ในกรณีต่อไปนี้ ให้เวลากรณีละ 5 นาที 
1) การปฐมพยาบาลคนเป็นลมหมดสติ
2) การปฐมพยาบาลคนทีม่ีบาดแผล
3) การปฐมพยาบาลผู้ถูกสัตว์มีพิษกัดตอ่ย
4) การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหมน้้ําร้อนลวก
5) การปฐมพยาบาลข้อเทา้แพลง
6) การผายปอด
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แบ่งอาหารใส่ห่อทุกวันก็เรียกมาถาม ชายคนนั้นจึงตอบว่า  “พ่อแม่มีพระคุณล้นเหลือกระผมจึงแบ่งปัน 
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ของเจ้าแน่ ๆ”   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความรอบคอบและไม่ประมาท ช่วยให้พ้นภัย 

164 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 10    การปฐมพยาบาล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17  การปฐมพยาบาล                                                        เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.1  ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้
1.2  ลูกเสือสามารถสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติในวัยรุ่น แต่ละกิจกรรม 

ที่จัดขึ้น เช่น การเดินทางไกล การบุกเบิกผจญภัย ฯลฯ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยได้  
ลูกเสือจึงจําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 

3. ส่ือการเรียนรู้
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3.2 อุปกรณ์สําหรับการปฐมพยาบาล 
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4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงนม (ประกอบท่าทาง)
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
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 (2) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครลกูเสือ เล่าประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับ 
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(3) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่รบัผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และเป็น
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1) การปฐมพยาบาลคนเป็นลมหมดสติ
2) การปฐมพยาบาลคนทีม่ีบาดแผล
3) การปฐมพยาบาลผู้ถูกสัตว์มีพิษกัดตอ่ย
4) การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหมน้้ําร้อนลวก
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  (4) ลูกเสือหมูอ่ื่น ฝึกปฏิบัติตามโดยจับคู่ฝกึปฏิบัติกับลูกเสืออกีคนหนึ่ง            
  (5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติ 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง นกเหยีย่วกับไก่ป่า 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
         - ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลกูเสอืเตรียมอปุกรณ์สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2 

  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลงมาร์ชปฐมพยาบาล 
  3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู ้
  (1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนากับลูกเสือเรือ่งเกีย่วกับการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 

  (2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายประกอบการสาธิต การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ร่างกาย  
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัว 
   (3) หมู่ลกูเสือฝกึปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามแบบสาธิต 
  (4) หมู่ลกูเสือแขง่ขันเกมการเคลือ่นยา้ยผู้ป่วย 2 รอบ โดยสมมุติลูกเสือเป็นผู้ป่วย       
1 คน เคลื่อนย้ายจากจดุเริ่มต้นไปยังจดุเส้นชัย หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝา่ยชนะ 
  รอบแรก - เคลื่อนย้ายโดยใช้ร่างกาย โดยผู้ช่วยเหลือ 1 คน  
  รอบที่ 2  - เคลื่อนยา้ยโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยูใ่กล้ตัวลูกเสือ 
    (5) หมู่ลกูเสือที่ชนะนําเสนอวิธีการปฏิบัติงานทีท่ําให้เกดิความสําเร็จ 
  4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
         - ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลกูเสอืเตรียมอปุกรณ์สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 

5. การประเมินผล 
5.1 อธิบายหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในกิจกรรม และการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยโดยใช้ร่างกาย หรือใช้วัสดุ

อุปกรณ์ใกล้ตัว 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 
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                             ที ่17 
เพลง 

  นม (ประกอบท่าทาง) 

นมคอือะไร รู้ไหมเธอจ๋า นมคอืยาบํารุงกําลัง 
ใครไดด้ื่มนม คงสมใจจัง นมมพีลัง คือนมจากเต้า 

  มาร์ชปฐมพยาบาล 

นักปฐมพยาบาล งานของเราชั้นต้น 
คือคดิจะช่วยคน  ที่ป่วย  กะทันหัน 
หากใจหยุดเตน้  ก็นวดเฟน้ และผายปอดพลัน 
เลือดออกมากนัน้ เร็วไว  ห้ามไว้กอ่น 
จับนอนตะแคง  เครื่องแต่งกาย  นั้นช่วยคลายผ่อน 
ซบเซาเฝ้านอน  ห้ามให้ยา  ห้ามอาหาร 
ให้ความอุ่นพอ  และรีบตามหมอจัดการ 
เราต้องช่วยพยาบาล  ก่อนนาํส่งหมอ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นกเหย่ียวกับไก่ป่า 

ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มีไก่ป่าสองตัวอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้ปากถ้ําที่พวกมันใช้เป็นที่หลบภัย 
จากเหยี่ยวศัตรูตัวร้ายของมัน ทุกครั้งที่ เหยี่ยวบินผ่าน พวกมันจะหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ ในถ้ํา 
พอเหยี่ยวบินผ่านไป พวกมันจึงจะออกจากที่ซ่อน พวกมันทําเช่นนี้ทุกวันและรอดพ้นจากเหยี่ยวทุกครั้ง 
ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองตัวเกิดต่อสู้กันขึ้นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ ตัวที่ชนะดีใจมาก 
มันรีบออกจากที่ซ่อนเพื่อโก่งคอขันแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ให้ไก่ป่าตัวอื่นได้ทราบ 

ขณะนั้นเหยี่ยวบินผ่านมาพอดี พอได้ยินเสียงไก่ขันมันก็บินโฉบไปเหนือปากถ้ําทันที 
และยังมิทันที่ไก่ป่าตัวชนะจะหลบหนีได้ทัน มันก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปเป็นอาหารทันที ปล่อยให้ไก่ป่า  
ตัวแพ้ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ํากลายเป็นผู้ชนะครอบครองเนินดินแห่งนั้นแทน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   อย่าสาํคัญตนว่าเก่งกว่าใคร ที่แท้ยังมีคนเก่งกว่าเราอกีมาก 

หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ ์

หมาป่าผอมโซตัวหนึ่งได้ไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ขอเป็นวัวบ้านตัวอ้วนพี เมื่อได้กลายร่าง
เป็นวัวตามที่ต้องการจึงถูกชาวบ้านใช้ไถนา มันเกิดความเหนื่อยและเมื่อยล้ามาก จึงไปบนบานกับ
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอเปลี่ยนเป็นม้าป่าแทน 

อยู่ได้ไม่นานมันก็ถูกทหารจับตัวไปเป็นพาหนะของพระราชาผู้ครองนคร  ทําให้เกิดความ 
เบื่อหน่ายอีก จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเป็นพระราชาเสียเอง เมื่อได้เป็นพระราชามีความสุข
อยู่ในวังไม่นานก็เริ่มเบื่ออีก อยากเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ 

พระราชาจึงสั่งทหารให้ไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อเรือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โกรธมากที่ทําคุณไม่ขึ้น 
จึงบอกให้ทหารไปตามพระราชามาตัดเอง เมื่อพระราชามาถึง ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวตําหนิในความ 
ไม่รู้จักพอและสาปให้กลายร่างกลับเป็นหมาป่าผอมโซเช่นเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความไม่รู้จักพอของมนุษย ์ในที่สุดก็ไม่ไดอ้ะไรเลย ตรงกับสํานวนที่ว่า 
"โลภมากลาภหาย" 

168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18     ภัยสังคมทางอินเทอร์เนต         เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสือรู้เท่าทันภยัสังคมหรอืการลอ่ลวงที่เกิดทางสังคมอินเทอร์เน็ตได ้
1.2  ลูกเสืออธิบายถึงแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมหรือการล่อลวงที่เกิดทางสังคม 

อินเทอร์เน็ต
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
อินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารที่ให้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการสื่อสาร  

แต่เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ต เป็นสังคมที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงมีทั้งคนดีและคนไม่ดี 
ดังนั้นการเรียนรู้ถึงภัยที่เคยมีมาและภัยที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้ และหาวิธีระวังป้องกันภัยเหล่านั้น 
จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมาก 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ 1) เรื่อง ภัยทางอินเทอร์เน ็ต 2) เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่ 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงมาสนกุกับฉนั 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องการใช้อินเทอร์เน ็ต และขออาสาสมัครลูกเสือร่วมกัน
ให้ข้อมูลหรือประสบการณ์ การใช้สื่ออินเทอร์เน ็ตในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์เช่น Facebook, 
Twitter, Chatroom, Email, hi5 ฯลฯ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

2) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสืออ่านบทความเรื่อง ภัยจากอินเทอร์เน ็ต
3) ผู้กํากับลูกเสอืให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัอภิปราย ประเด็นต่อไปนี้ และสง่ตัวแทน

รายงานในกองลูกเสอื 
(1) มีความคดิเห็นอย่างไรต่อบทความทีไ่ดฟ้ัง 

 (2) ลูกเสือคิดว่า ควรมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์อย่างไร  
จึงจะเกิดประโยชน์สงูสุด และไม่เกดิผลเสียหรือภัยอันตรายตา่งๆ ตามมา(เปิดกว้างให้ลูกเสอืแสดงความ
คิดเหน็ ผู้ก ากับลูกเสอืรวบรวมเพื่อเพิ่มเตมิสิ่งที่ยังขาด ตามใบความรู้เรื่อง การตดิต่อกับเพื่อนใหม่ ) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืสุ่มให้หมู่ลูกสือรายงานทีละประเด็น และนําอภิปราย
ให้หมู่ทีเ่หลือเพิ่มเตมิจนครบทุกประเด็น 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นกเหย่ียวกับไก่ป่า 

ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มีไก่ป่าสองตัวอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้ปากถ้ําที่พวกมันใช้เป็นที่หลบภัย 
จากเหยี่ยวศัตรูตัวร้ายของมัน ทุกครั้งที่ เหยี่ยวบินผ่าน พวกมันจะหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ ในถ้ํา 
พอเหยี่ยวบินผ่านไป พวกมันจึงจะออกจากที่ซ่อน พวกมันทําเช่นนี้ทุกวันและรอดพ้นจากเหยี่ยวทุกครั้ง 
ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองตัวเกิดต่อสู้กันขึ้นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ ตัวที่ชนะดีใจมาก 
มันรีบออกจากที่ซ่อนเพื่อโก่งคอขันแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ให้ไก่ป่าตัวอื่นได้ทราบ 

ขณะนั้นเหยี่ยวบินผ่านมาพอดี พอได้ยินเสียงไก่ขันมันก็บินโฉบไปเหนือปากถ้ําทันที 
และยังมิทันที่ไก่ป่าตัวชนะจะหลบหนีได้ทัน มันก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปเป็นอาหารทันที ปล่อยให้ไก่ป่า  
ตัวแพ้ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ํากลายเป็นผู้ชนะครอบครองเนินดินแห่งนั้นแทน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   อย่าสาํคัญตนว่าเก่งกว่าใคร ที่แท้ยังมีคนเก่งกว่าเราอกีมาก 

หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ ์

หมาป่าผอมโซตัวหนึ่งได้ไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ขอเป็นวัวบ้านตัวอ้วนพี เมื่อได้กลายร่าง
เป็นวัวตามที่ต้องการจึงถูกชาวบ้านใช้ไถนา มันเกิดความเหนื่อยและเมื่อยล้ามาก จึงไปบนบานกับ
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอเปลี่ยนเป็นม้าป่าแทน 

อยู่ได้ไม่นานมันก็ถูกทหารจับตัวไปเป็นพาหนะของพระราชาผู้ครองนคร  ทําให้เกิดความ 
เบื่อหน่ายอีก จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเป็นพระราชาเสียเอง เมื่อได้เป็นพระราชามีความสุข
อยู่ในวังไม่นานก็เริ่มเบื่ออีก อยากเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ 

พระราชาจึงสั่งทหารให้ไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อเรือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โกรธมากที่ทําคุณไม่ขึ้น 
จึงบอกให้ทหารไปตามพระราชามาตัดเอง เมื่อพระราชามาถึง ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวตําหนิในความ 
ไม่รู้จักพอและสาปให้กลายร่างกลับเป็นหมาป่าผอมโซเช่นเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความไม่รู้จักพอของมนุษย ์ในที่สุดก็ไม่ไดอ้ะไรเลย ตรงกับสํานวนที่ว่า 
"โลภมากลาภหาย" 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18     ภัยสังคมทางอินเทอร์เนต         เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสือรู้เท่าทันภยัสังคมหรอืการลอ่ลวงที่เกิดทางสังคมอินเทอร์เน็ตได ้
1.2  ลูกเสืออธิบายถึงแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมหรือการล่อลวงที่เกิดทางสังคม 

อินเทอร์เน็ต
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
อินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารที่ให้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการสื่อสาร  

แต่เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ต เป็นสังคมที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงมีทั้งคนดีและคนไม่ดี 
ดังนั้นการเรียนรู้ถึงภัยที่เคยมีมาและภัยที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้ และหาวิธีระวังป้องกันภัยเหล่านั้น 
จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมาก 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ 1) เรื่อง ภัยทางอินเทอร์เน ็ต 2) เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่ 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงมาสนกุกับฉนั 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องการใช้อินเทอร์เน ็ต และขออาสาสมัครลูกเสือร่วมกัน
ให้ข้อมูลหรือประสบการณ์ การใช้สื่ออินเทอร์เน ็ตในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์เช่น Facebook, 
Twitter, Chatroom, Email, hi5 ฯลฯ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

2) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสืออ่านบทความเรื่อง ภัยจากอินเทอร์เน ็ต
3) ผู้กํากับลูกเสอืให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัอภิปราย ประเด็นต่อไปนี้ และสง่ตัวแทน

รายงานในกองลูกเสอื 
(1) มีความคดิเห็นอย่างไรต่อบทความทีไ่ดฟ้ัง 

 (2) ลูกเสือคิดว่า ควรมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์อย่างไร  
จึงจะเกิดประโยชน์สงูสุด และไม่เกดิผลเสียหรือภัยอันตรายตา่งๆ ตามมา(เปิดกว้างให้ลูกเสอืแสดงความ
คิดเหน็ ผู้ก ากับลูกเสอืรวบรวมเพื่อเพิ่มเตมิสิ่งที่ยังขาด ตามใบความรู้เรื่อง การตดิต่อกับเพื่อนใหม่ ) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืสุ่มให้หมู่ลูกสือรายงานทีละประเด็น และนําอภิปราย
ให้หมู่ทีเ่หลือเพิ่มเตมิจนครบทุกประเด็น 

ได้
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5) ผู้กํากับลูกเสอืช่วยเพิ่มเตมิ (ใบความรู้เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่) และให้กองลูกเสอื
นําข้อสรุปที่ไดอ้อกเผยแพร่รณรงค์ในโรงเรียน 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับนกกระสา 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงภัยสังคม หรอืการลอ่ลวงที่เกิดจากสังคมอนิเทอร์เน็ต 
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการหาแนวทางในการป้องกันตนเองจากภยัสังคมหรอืการลอ่ลวงที่

เกิดทางสังคมอินเทอร์เน็ต 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงภยัสังคมทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่ใกล้ตัว 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 

  มาสนุกกับฉัน 
มาสนกุกันหนามาสัญญาร่วมผูกพนั (สร้อย) มาสนกุกับฉันเหล่าลูกเสือเชื้อชาติไทย (สร้อย) 

แผ่นดินถิ่นนี้ทั้งกลางเหนือใตอ้ีสาน สามัคคีคงอยู ่รวมกันไมม่ีเสื่อมคลาย (สร้อย) 
(สร้อย) ตาลาแร็ก แทก็ๆ 
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5) ผู้กํากับลูกเสอืช่วยเพิ่มเตมิ (ใบความรู้เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่) และให้กองลูกเสอื
นําข้อสรุปที่ไดอ้อกเผยแพร่รณรงค์ในโรงเรียน 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับนกกระสา 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงภัยสังคม หรอืการลอ่ลวงที่เกิดจากสังคมอนิเทอร์เน็ต 
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการหาแนวทางในการป้องกันตนเองจากภยัสังคมหรอืการลอ่ลวงที่

เกิดทางสังคมอินเทอร์เน็ต 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงภยัสังคมทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่ใกล้ตัว 
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เพลง 

  มาสนุกกับฉัน 
มาสนกุกันหนามาสัญญาร่วมผูกพนั (สร้อย) มาสนกุกับฉันเหล่าลูกเสือเชื้อชาติไทย (สร้อย) 

แผ่นดินถิ่นนี้ทั้งกลางเหนือใตอ้ีสาน สามัคคีคงอยู ่รวมกันไมม่ีเสื่อมคลาย (สร้อย) 
(สร้อย) ตาลาแร็ก แทก็ๆ 
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ใบความรู้  
ภัยทางอินเทอร์เน ็ต 

ปัจจุบันเด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกและทั่วถึง ร้านอินเทอร์เน็ต 
มีอยู่มากมาย  อินเทอร์เน็ตได้รับการติดตั้งในโรงเรียน ในบ้าน และเป็นเหมือนของเล่นของเด็กเล็กๆ 

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตทาํใหก้ารสื่อสารและชีวิตของผู้คนจํานวนมากดีขึน้ แตก่็ได้ถูกผู้ทีมุ่่งแสวง
ผลประโยชน์จากเด็กนําไปใช้ด้วย เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ตรวจสอบและป้องกนัไดย้าก   
สามารถติดตอ่สื่อสารกับเดก็ๆ ได้งา่ย โอกาสทีจ่ะถูกจับไดม้ีน้อย ดงัจะเห็นได้จากกรณีที่ปรากฎ 
เป็นข่าวอยา่งต่อเนื่อง 

อินเทอร์เน็ตเป็นอันตรายต่อเด็กได้อย่างน้อย 2 แบบ คือ 
1. ได้พบกับเนือ้หาที่ผดิกฎหมายหรือเป็นอันตราย เชน่ การคา้ยาเสพติด ภาพลามกอนาจาร

ข้อมูลทีส่่งเสริมการใช้ความรุนแรง เว็บไซต์ที่ลอ่ลวงเอาประโยชน์จากเดก็ โดยที่เด็กๆ ไม่รู้เทา่ทัน 
เล่ห์เหลี่ยมเหล่านี ้จึงอาจถูกลอ่ลวงและถูกประทุษร้ายทางเพศได ้ดังนั้นการจะปกป้องเดก็ใหป้ลอดภัย 
จึงจําเป็นที่จะตอ้งคุม้ครองเดก็จากการเข้าถึงสิง่เหล่านี ้  

2. อาจถูกติดตอ่โดยนกัล่วงละเมดิทางเพศ หรอืผู้ที่ประสงค์ร้ายตอ่เดก็โดยตรง ผู้ผลิตสื่อลามก
เด็กมกัจะเป็นคนกลุม่เดียวกับผู้ที่ตดิต่อกับเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพื่อกระทําชําเรานั่นเอง 

ผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพนัธ์กับเดก็มกัจะเขา้ไปในแช็ตรูม และปลอมตัวเป็นเด็กเสียเอง  
และคอยหลอกล่อพูดคุยกับเด็ก พยายามโนม้นา้วให้ไปคยุในแช็ตรูมส่วนตัว เพื่อพดูคยุกันอย่างใกล้ชิด 
มากขึ้น ส่วนมากบคุคลเหล่านีม้ักจะใช้เวลาในการพูดคุยจนกว่าเด็กจะไว้ใจ  จากนัน้ก็พยายามนัดหมาย 
ให้เด็กออกมาพบกันจริงๆ อีกวิธีหนึ่งก็คอืการลกัพาตัวเดก็ จากขอ้มูลส่วนตัวที่เด็กไม่ทันระวัง  
และให้ข้อมูลไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

เด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร 
ร้อยละ 42 เข้าอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน ร้อยละ 31 ใช้ที่บ้านและร้อยละ 24 

ใช้ที่ร้านอินเทอร์เน็ต  
การพูดคุยกับเพื่อนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่ง จากการสํารวจโดย 

มหาวิทยาลัยเอแบค ในพ.ศ.2542 เรื่องวัยรุ่นไทยกับการใช้แช็ตรูมพบว่า ร้อยละ 74.4 ใช้แช็ตรูม 
เพื่อหาเพื่อนใหม่ ร้อยละ 44.8  เคยออกไปพบเพื่อนที่ตนรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วและยิ่งไปกว่านั้น 
ร้อยละ 75 ระบุว่าตนอยากจะไปพบกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตหากมีโอกาส คําตอบเหล่านี้สะทอ้น 
ให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนจํานวนมากยังไม่รู้ตวัว่า การกระทําเช่นนี้อาจเกดิความเสี่ยงตอ่อันตราย 
อย่างไรบ้าง   

ทําอย่างไรเด็กไทยจึงจะรู้ทัน และระวังตนเองให้ปลอดภัยได้? 
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การติดต่อกับเพื่อนใหม่ 
การติดต่อคบหากับเพื่อนใหม่เกิดขึ้นได้เสมอและมีหลากหลายวิธี เช่น การแนะนําโดยตรง 

จากเพื่อน การติดต่อทางจดหมายหามิตรทางไปรษณีย์ การติดต่อกันทางสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน ็ต 
การใช้บริการโทรศัพท์ที่จัดบริการเป็นการเฉพาะที่เรียกว่า Chat Line หรือ Party Line เป็นต้น  
คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเหล่านี้จะไม่ใช้ชื่อจริงในการติดต่อ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันจึงเป็น 
แบบฉาบฉวย เล่นๆ ไม่จริงจัง ข้อมูลที่ให้อาจจริงบ้างไม่จริงบ้าง 

การติดต่อด้วยวิธีนี้จึงมีทั้งข้อดีและขอ้เสียหลายประการ  เช่น 
ข้อดี  ได้แก่  

 ได้พูดคุยเพื่อความสนุกสนานโดยไม่ตอ้งระมดัระวังตัว
 ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล  ความรู้ ที่เป็นประโยชน์  หากคนที่ติดตอ่กันมีความสุจริตใจ

ในการติดตอ่
ข้อเสีย  ได้แก ่

 ข้อมูลที่ให้แก่กนัอาจเป็นการหลอกลวงด้วยจุดมุ่งหมายทีไ่ม่สจุริตบางอยา่ง
 วิเคราะห์ได้ยาก ว่าผู้ติดต่อกันมีความจริงใจหรือไม่
 อาจตกเป็นเหยือ่ของผู้ไม่ประสงค์ดีที่แฝงเข้ามาติดต่อ

คําแนะนําในการติดต่อเพื่อนใหม่ 
ควรปฏิบัติด้วยความระมดัระวัง  เพือ่ป้องกนับุคคลทีม่ีเจตนาแอบแฝงเข้ามาทําอันตราย  

มีหลักในการปฏิบัติดังนี ้
1. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว  เช่น  ชื่อพ่อแม่ บ้านเลขที่ รูปถ่าย ฯลฯ ควรสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปมากกว่า
2. ถ้าเริ่มใช้คําพูดที่รุกล้ําเข้ามาในเรื่องส่วนตัว เช่น ถามเรื่องรูปร่าง หน้าตา สัดส่วน ชุดชั้นใน

เป็นต้น  ใหห้ยุดสนทนากันที  และไม่จําเป็นตอ้งตอบ 
3. การนัดพบดูตัวกันเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาเสมอ  จึงควรหลกีเลี่ยงการนัดพบดูตัว

ถ้ายังเพิ่งคบกันใหม่ ๆ และยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย 
4. ถ้าตัดสินใจนัดพบดูตัวกัน  ควรนัดพบในสถานที่ที่เปิดเผย  ในเวลากลางวัน

และควรมีเพื่อนไปด้วยหลายคน  ถ้าจะให้ดยีิ่งขึ้นควรบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าจะไปไหนกับใคร  จะกลับเมื่อไร 
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มีอยู่มากมาย  อินเทอร์เน็ตได้รับการติดตั้งในโรงเรียน ในบ้าน และเป็นเหมือนของเล่นของเด็กเล็กๆ 

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตทาํใหก้ารสื่อสารและชีวิตของผู้คนจํานวนมากดีขึน้ แตก่็ได้ถูกผู้ทีมุ่่งแสวง
ผลประโยชน์จากเด็กนําไปใช้ด้วย เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ตรวจสอบและป้องกนัไดย้าก   
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เป็นข่าวอยา่งต่อเนื่อง 

อินเทอร์เน็ตเป็นอันตรายต่อเด็กได้อย่างน้อย 2 แบบ คือ 
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ข้อมูลทีส่่งเสริมการใช้ความรุนแรง เว็บไซต์ที่ลอ่ลวงเอาประโยชน์จากเดก็ โดยที่เด็กๆ ไม่รู้เทา่ทัน 
เล่ห์เหลี่ยมเหล่านี ้จึงอาจถูกลอ่ลวงและถูกประทุษร้ายทางเพศได ้ดังนั้นการจะปกป้องเดก็ใหป้ลอดภัย 
จึงจําเป็นที่จะตอ้งคุม้ครองเดก็จากการเข้าถึงสิง่เหล่านี ้  

2. อาจถูกติดตอ่โดยนกัล่วงละเมดิทางเพศ หรอืผู้ที่ประสงค์ร้ายตอ่เดก็โดยตรง ผู้ผลิตสื่อลามก
เด็กมกัจะเป็นคนกลุม่เดียวกับผู้ที่ตดิต่อกับเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพื่อกระทําชําเรานั่นเอง 

ผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพนัธ์กับเดก็มกัจะเขา้ไปในแช็ตรูม และปลอมตัวเป็นเด็กเสียเอง  
และคอยหลอกล่อพูดคุยกับเด็ก พยายามโนม้นา้วให้ไปคยุในแช็ตรูมส่วนตัว เพื่อพดูคยุกันอย่างใกล้ชิด 
มากขึ้น ส่วนมากบคุคลเหล่านีม้ักจะใช้เวลาในการพูดคุยจนกว่าเด็กจะไว้ใจ  จากนัน้ก็พยายามนัดหมาย 
ให้เด็กออกมาพบกันจริงๆ อีกวิธีหนึ่งก็คอืการลกัพาตัวเดก็ จากขอ้มูลส่วนตัวที่เด็กไม่ทันระวัง  
และให้ข้อมูลไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

เด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร 
ร้อยละ 42 เข้าอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน ร้อยละ 31 ใช้ที่บ้านและร้อยละ 24 

ใช้ที่ร้านอินเทอร์เน็ต  
การพูดคุยกับเพื่อนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่ง จากการสํารวจโดย 

มหาวิทยาลัยเอแบค ในพ.ศ.2542 เรื่องวัยรุ่นไทยกับการใช้แช็ตรูมพบว่า ร้อยละ 74.4 ใช้แช็ตรูม 
เพื่อหาเพื่อนใหม่ ร้อยละ 44.8  เคยออกไปพบเพื่อนที่ตนรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วและยิ่งไปกว่านั้น 
ร้อยละ 75 ระบุว่าตนอยากจะไปพบกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตหากมีโอกาส คําตอบเหล่านี้สะทอ้น 
ให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนจํานวนมากยังไม่รู้ตวัว่า การกระทําเช่นนี้อาจเกดิความเสี่ยงตอ่อันตราย 
อย่างไรบ้าง   

ทําอย่างไรเด็กไทยจึงจะรู้ทัน และระวังตนเองให้ปลอดภัยได้? 
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การติดต่อกับเพื่อนใหม่ 
การติดต่อคบหากับเพื่อนใหม่เกิดขึ้นได้เสมอและมีหลากหลายวิธี เช่น การแนะนําโดยตรง 

จากเพื่อน การติดต่อทางจดหมายหามิตรทางไปรษณีย์ การติดต่อกันทางสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน ็ต 
การใช้บริการโทรศัพท์ที่จัดบริการเป็นการเฉพาะที่เรียกว่า Chat Line หรือ Party Line เป็นต้น  
คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเหล่านี้จะไม่ใช้ชื่อจริงในการติดต่อ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันจึงเป็น 
แบบฉาบฉวย เล่นๆ ไม่จริงจัง ข้อมูลที่ให้อาจจริงบ้างไม่จริงบ้าง 

การติดต่อด้วยวิธีนี้จึงมีทั้งข้อดีและขอ้เสียหลายประการ  เช่น 
ข้อดี  ได้แก่  

 ได้พูดคุยเพื่อความสนุกสนานโดยไม่ตอ้งระมดัระวังตัว
 ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล  ความรู้ ที่เป็นประโยชน์  หากคนที่ติดตอ่กันมีความสุจริตใจ

ในการติดตอ่
ข้อเสีย  ได้แก ่

 ข้อมูลที่ให้แก่กนัอาจเป็นการหลอกลวงด้วยจุดมุ่งหมายทีไ่ม่สจุริตบางอยา่ง
 วิเคราะห์ได้ยาก ว่าผู้ติดต่อกันมีความจริงใจหรือไม่
 อาจตกเป็นเหยือ่ของผู้ไม่ประสงค์ดีที่แฝงเข้ามาติดต่อ

คําแนะนําในการติดต่อเพื่อนใหม่ 
ควรปฏิบัติด้วยความระมดัระวัง  เพือ่ป้องกนับุคคลทีม่ีเจตนาแอบแฝงเข้ามาทําอันตราย  

มีหลักในการปฏิบัติดังนี ้
1. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว  เช่น  ชื่อพ่อแม่ บ้านเลขที่ รูปถ่าย ฯลฯ ควรสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปมากกว่า
2. ถ้าเริ่มใช้คําพูดที่รุกล้ําเข้ามาในเรื่องส่วนตัว เช่น ถามเรื่องรูปร่าง หน้าตา สัดส่วน ชุดชั้นใน

เป็นต้น  ใหห้ยุดสนทนากันที  และไม่จําเป็นตอ้งตอบ 
3. การนัดพบดูตัวกันเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาเสมอ  จึงควรหลกีเลี่ยงการนัดพบดูตัว

ถ้ายังเพิ่งคบกันใหม่ ๆ และยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย 
4. ถ้าตัดสินใจนัดพบดูตัวกัน  ควรนัดพบในสถานที่ที่เปิดเผย  ในเวลากลางวัน

และควรมีเพื่อนไปด้วยหลายคน  ถ้าจะให้ดยีิ่งขึ้นควรบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าจะไปไหนกับใคร  จะกลับเมื่อไร 
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เรื่องสั้นที่เป็นติสอนใจ 
  สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 

วันหนึ่ง…สุนัขจิ้งจอกเอย่ปากชวนนกกระสาว่า  “ฉันอยากจะเชิญเธอไปกนิอาหารที่บ้านของฉนั
สักหนอ่ย”  “ขอบใจมาก”  นกกระสาตอบรับ  “ฉันยินดีจะไป” แต่เมื่อนกกระสาไปถึงบ้านสุนขัจิ้งจอก  
มันไดพ้บว่าสุนขัจิ้งจอกได้จัดอาหารที่จะเลี้ยงไว้ในจานแบนๆ  2 จาน  นกกระสาจึงไม่สามารถจะกิน
อะไรได ้ เพราะจงอยปากของมันยาว  ส่วนเจา้สุนัขจิ้งจอกกลับกินอาหารในจานของมันอย่าง
สะดวกสบาย  ซ้ํายังกลา่วกับนกกระสาอีกว่า  “เธอไม่ชอบอาหารในจานของเธอหรือ  ถ้าเธอกนิอะไร
ไม่ได้ละก้อ  ฉันจะช่วยกินแทนเธอเอง” ดังนัน้  สุนัขจิง้จอกจึงกนิอาหารทั้งในจานของมันและในจาน 
ของนกกระสาจนหมด 

ต่อมาไม่นาน  นกกระสากอ็อกปากเชิญสุนขัจิ้งจอกไปกินอาหารที่บ้านของมันบา้ง   
นกกระสาจัดอาหารใส่ไว้ในเหยือกคอสูงสองใบ  คราวนี้  จึงถึงคราวที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่สามารถจะกิน
อาหารท่ีอยู่ในเหยอืกนัน้ได้  มนัจึงต้องเป็นฝ่ายนั่งเฝ้าด ู ขณะที่นกกระสากินอาหารในเหยือกทั้งสองใบ
อย่างเอร็ดอรอ่ย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อใช้เล่ห์กลกับคนอื่น  คนอื่นกอ็าจจะใช้เล่ห์กลกับเราด้วยเช่นกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว                                         เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอือธิบายถึงความสําคัญในเรือ่งความปลอดภัยของอาหารและน้ําดื่มได ้
1.2 ลูกเสือสามารถตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธีทดสอบเบ้ืองตน้ 
     และสืบคน้ที่มาของเครื่องปรุงที่ใช้ประกอบอาหารได ้
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
2.1 ประสบการณ์ตรวจสอบสารพิษและสืบค้นที่มาของเครือ่งปรุงก๋วยเตีย๋ว 
2.2 การดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ําดืม่ในโรงเรียน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม  
3.2 ชุดตรวจสอบสารพิษในอาหาร ของ อย. (องค์การอาหารและยา) 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง สารพิษในก๋วยเตีย๋ว อันตรายผ่อนสง่ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาด้วยคาํถาม “ใครชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวบ้าง”
และ ”ทําไมจึงชอบรับประทาน” ลกูเสือร่วมกันนําเสนอเหตุผลในการรับประทานก๋วยเตี๋ยว 

2) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามให้ลูกเสอืช่วยกันตอบ “ในก๋วยเตี๋ยวที่รับประทาน
มีส่วนผสมของอะไรบ้าง และ เครื่องปรุงแต่ละอย่างมีประโยชน์และโทษต่อร่างกายอยา่งไร” 

3) ผู้กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัรอ่านบทความเรือ่ง “สารพิษในก๋วยเตีย๋ว ชีวิตผ่อนส่ง”
ให้กองลกูเสือฟัง 

4) ผู้กํากับลูกเสอืแบ่งงานให้หมู่ลกูเสือทําการทดสอบสารพิษ ในส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยว
ที่ขายในโรงเรียน เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องก๋วยเตี๋ยว ถั่วงอกและผัก เครื่องปรุงรส น้ําซุป ผงชูรส ฯลฯ 
โดยใช้ชุดตรวจของ อย. (ผู้ก ากับลูกเสอืควรประสานท าความเข้าใจกับร้านก๋วยเตี๋ยวของโรงเรยีน เพื่อขอ
ความร่วมมือให้ลกูเสือไดม้ีประสบการณ์ เพื่อให้เห็นความส าคัญในความปลอดภยัของอาหารที่ตนเอง
รับประทาน) 
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เรื่องสั้นที่เป็นติสอนใจ 
  สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 

วันหนึ่ง…สุนัขจิ้งจอกเอย่ปากชวนนกกระสาว่า  “ฉันอยากจะเชิญเธอไปกนิอาหารที่บ้านของฉนั
สักหนอ่ย”  “ขอบใจมาก”  นกกระสาตอบรับ  “ฉันยินดีจะไป” แต่เมื่อนกกระสาไปถึงบ้านสุนขัจิ้งจอก  
มันไดพ้บว่าสุนขัจิ้งจอกได้จัดอาหารที่จะเลี้ยงไว้ในจานแบนๆ  2 จาน  นกกระสาจึงไม่สามารถจะกิน
อะไรได ้ เพราะจงอยปากของมันยาว  ส่วนเจา้สุนัขจิ้งจอกกลับกินอาหารในจานของมันอย่าง
สะดวกสบาย  ซ้ํายังกลา่วกับนกกระสาอีกว่า  “เธอไม่ชอบอาหารในจานของเธอหรือ  ถ้าเธอกนิอะไร
ไม่ได้ละก้อ  ฉันจะช่วยกินแทนเธอเอง” ดังนัน้  สุนัขจิง้จอกจึงกนิอาหารทั้งในจานของมันและในจาน 
ของนกกระสาจนหมด 

ต่อมาไม่นาน  นกกระสากอ็อกปากเชิญสุนขัจิ้งจอกไปกินอาหารที่บ้านของมันบา้ง   
นกกระสาจัดอาหารใส่ไว้ในเหยือกคอสูงสองใบ  คราวนี้  จึงถึงคราวที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่สามารถจะกิน
อาหารทีอ่ยู่ในเหยอืกนัน้ได้  มนัจึงต้องเป็นฝ่ายนั่งเฝ้าด ู ขณะที่นกกระสากินอาหารในเหยือกทั้งสองใบ
อย่างเอร็ดอรอ่ย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อใช้เล่ห์กลกับคนอื่น  คนอื่นกอ็าจจะใช้เล่ห์กลกับเราด้วยเช่นกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว                                         เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอือธิบายถึงความสําคัญในเรือ่งความปลอดภัยของอาหารและน้ําดื่มได ้
1.2 ลูกเสือสามารถตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธีทดสอบเบ้ืองตน้ 
     และสืบคน้ที่มาของเครื่องปรุงที่ใช้ประกอบอาหารได ้
1.3  ลูกเสือมีเจตคติทีด่ีต่อกจิการลกูเสือได ้

2. เนื้อหา
2.1 ประสบการณ์ตรวจสอบสารพิษและสืบค้นที่มาของเครือ่งปรุงก๋วยเตีย๋ว 
2.2 การดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ําดืม่ในโรงเรียน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม  
3.2 ชุดตรวจสอบสารพิษในอาหาร ของ อย. (องค์การอาหารและยา) 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง สารพิษในก๋วยเตีย๋ว อันตรายผ่อนสง่ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาด้วยคาํถาม “ใครชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวบ้าง”
และ ”ทําไมจึงชอบรับประทาน” ลกูเสือร่วมกันนําเสนอเหตุผลในการรับประทานก๋วยเตี๋ยว 

2) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามให้ลูกเสอืช่วยกันตอบ “ในก๋วยเตี๋ยวที่รับประทาน
มีส่วนผสมของอะไรบ้าง และ เครื่องปรุงแต่ละอย่างมีประโยชน์และโทษต่อร่างกายอยา่งไร” 

3) ผู้กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัรอ่านบทความเรือ่ง “สารพิษในก๋วยเตีย๋ว ชีวิตผ่อนส่ง”
ให้กองลกูเสือฟัง 

4) ผู้กํากับลูกเสอืแบ่งงานให้หมู่ลกูเสือทําการทดสอบสารพิษ ในส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยว
ที่ขายในโรงเรียน เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องก๋วยเตี๋ยว ถั่วงอกและผัก เครื่องปรุงรส น้ําซุป ผงชูรส ฯลฯ 
โดยใช้ชุดตรวจของ อย. (ผู้ก ากับลูกเสอืควรประสานท าความเข้าใจกับร้านก๋วยเตี๋ยวของโรงเรยีน เพื่อขอ
ความร่วมมือให้ลกูเสือไดม้ีประสบการณ์ เพื่อให้เห็นความส าคัญในความปลอดภยัของอาหารที่ตนเอง
รับประทาน) 
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5) หมู่ลูกเสอืทําการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนดาํเนินการสืบค้นที่มา
ของส่วนผสมที่ทําการตรวจว่ามมีาตรฐานและความปลอดภยัเพยีงใด เพื่อรายงานผล 
ในคาบต่อไป (เช่นน้ าสม้ เป็นน้ าสม้สายชูแท้หรอืไม่ ยี่หอ้อะไร มีตรา อย.รับรองหรือไม่ 
/ ถั่วลิสงป่น มีที่มาอย่างไร ที่ร้านคั่วเองใหม่ ๆ หรือซื้อมาจากทีไ่หน เป็นต้น) 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ชายหนุ่มกับต้นไผ ่
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจผลงานในการดาํเนินการเพือ่ความปลอดภยัในการบริโภคอาหารและน้ําดื่มในโรงเรียน 
5.2 สังเกตการร่วมกิจกรรมในการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธี

ทดสอบเบ้ืองตน้  
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ไดจ้ากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสาํคัญของอาหารและน้าํดื่มที่

ปลอดภัย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เพลง 
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ 

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่ (ซ้ํา)  แกงกะหรี่มสัมั่น  ขนมจีนทอดมัน  (ซ้ํา)        
เนื้อสเต็กสตู  แกงเนื้อ  แกงหมู  แกงไกใ่ส่พริกไทย  โอ้โฮ  แกงเนื้อ  แกงหมู  แกงไก่ใส่ 
พริกไทย  โอ้โฮ 

เกม 
วิ่งสองขา 

วิธีเล่น 
1. หมู่ลูกเสอืคดัเลือกตัวแทนหมู่ละ 2 คน  ผูกขาขวาและขาซ้ายของคู่เขา้ด้วยกันแล้ว

เข้าแข่งขันวิ่ง 2 ขา กับหมูอ่ื่น ๆ 
2. หมู่ใดถึงเสน้ชัยกอ่นเป็นผู้ชนะ
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ในคาบต่อไป (เช่นน้ าสม้ เป็นน้ าสม้สายชูแท้หรอืไม่ ยี่หอ้อะไร มีตรา อย.รับรองหรือไม่ 
/ ถั่วลิสงป่น มีที่มาอย่างไร ที่ร้านคั่วเองใหม่ ๆ หรือซื้อมาจากทีไ่หน เป็นต้น) 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ชายหนุ่มกับต้นไผ ่
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจผลงานในการดาํเนินการเพือ่ความปลอดภยัในการบริโภคอาหารและน้ําดื่มในโรงเรียน 
5.2 สังเกตการร่วมกิจกรรมในการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธี

ทดสอบเบ้ืองต้น  
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ไดจ้ากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสาํคัญของอาหารและน้าํดื่มที่
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ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ 

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่ (ซ้ํา)  แกงกะหรี่มสัมั่น  ขนมจีนทอดมัน  (ซ้ํา)        
เนื้อสเต็กสตู  แกงเนื้อ  แกงหมู  แกงไกใ่ส่พริกไทย  โอ้โฮ  แกงเนื้อ  แกงหมู  แกงไก่ใส่ 
พริกไทย  โอ้โฮ 

เกม 
วิ่งสองขา 

วิธีเล่น 
1. หมู่ลูกเสอืคดัเลือกตัวแทนหมู่ละ 2 คน  ผูกขาขวาและขาซ้ายของคู่เขา้ด้วยกันแล้ว

เข้าแข่งขันวิ่ง 2 ขา กับหมูอ่ื่น ๆ 
2. หมู่ใดถึงเสน้ชัยกอ่นเป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้  
 สารพิษในก๋วยเตี๋ยว อันตรายผ่อนส่ง 

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกวัย แต่เราเคยรู้บ้างไหมว่าเครื่องปรุงแต่ละอย่าง 
ที่เป็นส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวที่สดุแสนอรอ่ยนัน้ อาจจะมีสารพิษที่ปนเปื้อนติดมาด้วย ตัวอย่างเช่น 

1. ยาฆ่าแมลงที่ใช้ปราบศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนมากับผักสดที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวถ้าล้างออกไมห่มด
และเมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกายมาก ๆ จะทาํให้อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดทอ้ง จนถึงขั้นหมดสติได ้

2. น้ําส้มสายชูปลอม โดยใช้กรดเกลือหรือกรดกํามะถัน ซึ่งเป็นกรดที่กดักร่อนอยา่งแรง
กินไม่ได ้เมื่อรา่งกายได้รับน้ําสม้สายชูปลอมในปริมาณมาก จะเกดิแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ 
บางครั้งอาจร้ายแรงถึงขั้นกระเพาะทะลุได ้

3. ถั่วลิสงและพริกป่น  ถ้าเก็บไว้นานหรืออยู่ในที่อับช้ืนจนขึน้รา จะมีสารอัลฟาทอ๊กซิน
ซึ่งเป็นสารพษิที่เชื้อราสรา้งขึ้น เมือ่กินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทําให้เซลตับถูกทาํลาย 
ในที่สุดอาจกลายเป็นมะเร็งที่ตับได ้

4. สารตะกั่ว เกิดจากการใช้หม้อถูก ๆ ประเภทที่บัดกรีโดยใช้วัสดุที่มีสารตะกั่วปนอยู่
เมื่อถูกน้ําร้อนสารตะกั่วจะละลายออกมาปนกับน้ําซุป เมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทําลายระบบ
ประสาท ไต และเม็ดเลือด ผู้ที่เป็นพิษเฉียบพลันจะทําให้สมองบวมและชัก หรือเป็นอัมพาตได้

5. สารบอแรกซ์ เป็นสารที่มักใส่ในลูกชิ้น และอาหารที่ต้องการความกรอบ ทําให้เกิดอาการ
ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และถ้าสะสมในร่างกายมาก ๆ อาจทําให้เสียชีวิตได้

6. สารฟอกขาว พบในถั่วงอกทําให้ขาวอวบน่ากิน ทําให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง
ถ้าสะสมนานๆ ทําให้เป็นโรคหอบหืดได้

7. สารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานจะเลี้ยงหมูด้วยสารนี้ เพื่อให้เนื้ อมีสีแดงสด
ถ้าสะสมในร่างกายมาก ๆ ทําให้เกิดอาการ ปวดหัว อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุกได้ 

8. น้ํามันเก่า เครื่องปรุงที่ทอดมาจากน้ํามันที่ทอดซ้ําหลาย ๆ ครั้ง จะมีสารอนุมูลอิสระ
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

9. เชื้อจุลินทรีย์  การลวกก๋วยเต๋ียวไม่นานพอ หรือลวกเนื้อแค่พอดิบๆ สุกๆ รวมทั้ง
การล้างผักไม่สะอาด เครื่องปรุงรสที่ไม่มีฝาปิด คนทําก๋วยเตี๋ยวใช้มือที่ไม่สะอาดหรือมีแผลหยิบ
เครื่องปรุงฯลฯ เหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุให้มี เชื้อจุลินทรีย์ปนเป้ือนเข้าสู่ร่างกายได้ ทําให้เกิดอาการ 
ปวดท้อง ท้องร่วง ช็อกหมดสติ ไปจนถึงเสียชีวิตได้

10. สารโพลาร์ ใช้เคลือบเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นมันเงาดูน่ากิน สารตัวนี้ทําให้เกิดมะเร็งตับ
และมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ 

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรจะระมัดระวังตรวจสอบความปลอดภัย ถ้าไม่แน่ใจว่าปลอดภัย  
ควรหลีกเลี่ยงไม่กิน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ชายหนุ่มกับต้นไผ่ 
ในวันหนึ่งลกูชายเจา้ของสวนผลไม้กําลังเดินเลน่อยู่ในสวนผลไม้ตามปกติ เขาก็สังเกตเห็น   

ต้นไผ่ที่ปลูกไว้รอบๆ สวนแล้วคิดขึ้นมาได้ว่า “ต้นไผ่เหล่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลย ไม่มีทัง้ดอก 
ที่สวยงามและผลให้เก็บกิน ทําไมเราต้องปลูกมันไว้ด้วยก็ไมรู่้” 

เมื่อคดิไดด้ังนัน้เขาจึงไดส้ั่งใหค้นงานช่วยกันตดัต้นไผ่ออกให้หมด หลายวันต่อมาเมือ่ต้นไผ่
รอบๆ สวนถูกโค่นลงจนหมด ทําให้เหล่าสัตว์นอ้ยใหญ่ในป่าโดยรอบต่างสังเกตเห็นผลไม้ในสวนของเขา 
จึงพากนัเขา้มาขโมยกินผลไมข้องเขาทัง้หมด เหลือทิ้งไว้เพียงสวนที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
ลูกชายเจ้าของสวนผลไม้เห็นเขา้ดังนั้นจึงคิดขึน้ได้ว่า “ข้าไม่น่าตัดต้นไผ่ที่เป็นเสมือนรั้วบา้นของข้า
ทิ้งไปเลย” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมคีุณค่าและประโยชน์ในตัวเอง 
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ใบความรู้  
 สารพิษในก๋วยเตี๋ยว อันตรายผ่อนส่ง 

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกวัย แต่เราเคยรู้บ้างไหมว่าเครื่องปรุงแต่ละอย่าง 
ที่เป็นส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวที่สดุแสนอรอ่ยนัน้ อาจจะมีสารพิษที่ปนเปื้อนติดมาด้วย ตัวอย่างเช่น 

1. ยาฆ่าแมลงที่ใช้ปราบศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนมากับผักสดที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวถ้าล้างออกไมห่มด
และเมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกายมาก ๆ จะทาํให้อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดทอ้ง จนถึงขั้นหมดสติได ้

2. น้ําส้มสายชูปลอม โดยใช้กรดเกลือหรือกรดกํามะถัน ซึ่งเป็นกรดที่กดักร่อนอยา่งแรง
กินไม่ได ้เมื่อรา่งกายได้รับน้ําสม้สายชูปลอมในปริมาณมาก จะเกดิแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ 
บางครั้งอาจร้ายแรงถึงขั้นกระเพาะทะลุได ้

3. ถั่วลิสงและพริกป่น  ถ้าเก็บไว้นานหรืออยู่ในที่อับช้ืนจนขึน้รา จะมีสารอัลฟาทอ๊กซิน
ซึ่งเป็นสารพษิที่เชื้อราสรา้งขึ้น เมือ่กินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทําให้เซลตับถูกทาํลาย 
ในที่สุดอาจกลายเป็นมะเร็งที่ตับได ้

4. สารตะกั่ว เกิดจากการใช้หม้อถูก ๆ ประเภทที่บัดกรีโดยใช้วัสดุที่มีสารตะกั่วปนอยู่
เมื่อถูกน้ําร้อนสารตะกั่วจะละลายออกมาปนกับน้ําซุป เมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทําลายระบบ
ประสาท ไต และเม็ดเลือด ผู้ที่เป็นพิษเฉียบพลันจะทําให้สมองบวมและชัก หรือเป็นอัมพาตได้

5. สารบอแรกซ์ เป็นสารที่มักใส่ในลูกชิ้น และอาหารที่ต้องการความกรอบ ทําให้เกิดอาการ
ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และถ้าสะสมในร่างกายมาก ๆ อาจทําให้เสียชีวิตได้

6. สารฟอกขาว พบในถั่วงอกทําให้ขาวอวบน่ากิน ทําให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง
ถ้าสะสมนานๆ ทําให้เป็นโรคหอบหืดได้

7. สารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานจะเลี้ยงหมูด้วยสารนี้ เพื่อให้เนื้ อมีสีแดงสด
ถ้าสะสมในร่างกายมาก ๆ ทําให้เกิดอาการ ปวดหัว อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุกได้ 

8. น้ํามันเก่า เครื่องปรุงที่ทอดมาจากน้ํามันที่ทอดซ้ําหลาย ๆ ครั้ง จะมีสารอนุมูลอิสระ
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

9. เชื้อจุลินทรีย์  การลวกก๋วยเต๋ียวไม่นานพอ หรือลวกเนื้อแค่พอดิบๆ สุกๆ รวมทั้ง
การล้างผักไม่สะอาด เครื่องปรุงรสที่ไม่มีฝาปิด คนทําก๋วยเตี๋ยวใช้มือที่ไม่สะอาดหรือมีแผลหยิบ
เครื่องปรุงฯลฯ เหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุให้มี เชื้อจุลินทรีย์ปนเป้ือนเข้าสู่ร่างกายได้ ทําให้เกิดอาการ 
ปวดท้อง ท้องร่วง ช็อกหมดสติ ไปจนถึงเสียชีวิตได้

10. สารโพลาร์ ใช้เคลือบเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นมันเงาดูน่ากิน สารตัวนี้ทําให้เกิดมะเร็งตับ
และมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ 

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรจะระมัดระวังตรวจสอบความปลอดภัย ถ้าไม่แน่ใจว่าปลอดภัย  
ควรหลีกเลี่ยงไม่กิน 
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ชายหนุ่มกับต้นไผ่ 
ในวันหนึ่งลกูชายเจา้ของสวนผลไม้กําลังเดินเลน่อยู่ในสวนผลไม้ตามปกติ เขาก็สังเกตเห็น   

ต้นไผ่ที่ปลูกไว้รอบๆ สวนแล้วคิดขึ้นมาได้ว่า “ต้นไผ่เหล่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลย ไม่มีทัง้ดอก 
ที่สวยงามและผลให้เก็บกิน ทําไมเราต้องปลูกมันไว้ด้วยก็ไมรู่้” 

เมื่อคดิไดด้ังนัน้เขาจึงไดส้ั่งใหค้นงานช่วยกันตดัต้นไผ่ออกให้หมด หลายวันต่อมาเมือ่ต้นไผ่
รอบๆ สวนถูกโค่นลงจนหมด ทําให้เหล่าสัตว์นอ้ยใหญ่ในป่าโดยรอบต่างสังเกตเห็นผลไม้ในสวนของเขา 
จึงพากนัเขา้มาขโมยกินผลไมข้องเขาทัง้หมด เหลือทิ้งไว้เพียงสวนที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
ลูกชายเจ้าของสวนผลไม้เห็นเขา้ดังนั้นจึงคิดขึน้ได้ว่า “ข้าไม่น่าตัดต้นไผ่ที่เป็นเสมือนรั้วบา้นของข้า
ทิ้งไปเลย” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมคีุณค่าและประโยชน์ในตัวเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20    รู้เท่าทันสื่อ  เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือเห็นความสําคัญและเข้าใจแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อได ้
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสอืได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
การรู้เท่าทันสื่อ คือ การรู้ทันสิ่งที่สื่อกําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานความคิดของคนที่ไม่ตกอยู่ 

ภายใต้อิทธิพลใดๆ ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์  
ผู้รู้เท่าทันสื่อเท่านั้น จึงจะสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางการช้ีนําของสื่อในสังคมยุคใหม่ได้  อย่างฉลาด  
และมีเหตุผล 
3.ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 หนังสือพมิพ์ / นิตยสาร ที่มีโฆษณา 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การรู้เท่าทันสือ่ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงช่างโชคด ี  
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) หมู่ลูกเสอื ร่วมกนัตัดโฆษณา จากหนังสือพมิพ์ /นิตยสาร จํานวนหมู่ละ 20 ชิ้น
2) ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปว่า สินค้าในโฆษณาแต่ละชิ้นนั้นเป็นสิ่งจาํเป็น

ต่อครอบครัวของลูกเสือหรือไม่ แล้ววางแยกออกเป็น 2 กอง คือ จาํเป็น และไม่จําเป็น 
3) หมู่ลูกเสอืส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายในประเด็น “สินค้าส่วนใหญ่ เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอยีด

จะพบว่าไม่ใชข่องจาํเป็นในชีวิตประจําวันเลย แต่เหตุใดสินค้าเหลา่นี้จึงยังมีผู้ซือ้อยูจ่ํานวนมาก” 
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป (สินคา้ส่วนใหญ่ ไม่เป็นสิ่งจ าเป็นตอ่ครอบครัว แต่

การโฆษณาของสือ่มีผลกระตุ้นให้เกดิความอยากซื้อ ทั้งทีไ่มจ่ าเป็น) 
6) ผู้กํากับลูกเสอืเสนอแนะ เพิม่เติม เรื่องการรู้เท่าทันสือ่

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับแพะ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความสําคัญและเข้าใจแนวทางในการรู้เท่าทันสือ่  
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเหน็ในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักและรู้เท่าทนัสื่อว่าควรเชื่อถือได้แคไ่หน 
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1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือเห็นความสําคัญและเข้าใจแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อได ้
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสอืได ้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
การรู้เท่าทันสื่อ คือ การรู้ทันสิ่งที่สื่อกําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานความคิดของคนที่ไม่ตกอยู่ 

ภายใต้อิทธิพลใดๆ ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์  
ผู้รู้เท่าทันสื่อเท่านั้น จึงจะสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางการช้ีนําของสื่อในสังคมยุคใหม่ได้  อย่างฉลาด  
และมีเหตุผล 
3.ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 หนังสือพมิพ์ / นิตยสาร ที่มีโฆษณา 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การรู้เท่าทันสือ่ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงช่างโชคด ี  
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) หมู่ลูกเสอื ร่วมกนัตัดโฆษณา จากหนังสือพมิพ์ /นิตยสาร จํานวนหมู่ละ 20 ชิ้น
2) ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปว่า สินค้าในโฆษณาแต่ละชิ้นนั้นเป็นสิ่งจาํเป็น

ต่อครอบครัวของลูกเสือหรือไม่ แล้ววางแยกออกเป็น 2 กอง คือ จาํเป็น และไม่จําเป็น 
3) หมู่ลูกเสอืส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายในประเด็น “สินค้าส่วนใหญ่ เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอยีด

จะพบว่าไม่ใชข่องจาํเป็นในชีวิตประจําวันเลย แต่เหตุใดสินค้าเหลา่นี้จึงยังมีผู้ซือ้อยูจ่ํานวนมาก” 
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป (สินคา้ส่วนใหญ่ ไม่เป็นสิ่งจ าเป็นตอ่ครอบครัว แต่

การโฆษณาของสือ่มีผลกระตุ้นให้เกดิความอยากซื้อ ทั้งทีไ่มจ่ าเป็น) 
6) ผู้กํากับลูกเสอืเสนอแนะ เพิม่เติม เรื่องการรู้เท่าทันสือ่

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับแพะ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความสําคัญและเข้าใจแนวทางในการรู้เท่าทันสือ่  
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเหน็ในหมู่และกองลกูเสอื 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักและรู้เท่าทนัสื่อว่าควรเชื่อถือได้แคไ่หน 
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เพลง 
         ช่างโชคดี 

ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา) ฉันดีใจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
เธอนั้นอยู่สบายดีหรอืไร (ซ้ํา)  มาร้องรําเพลินฤทยัให้หัวใจสุขสาํราญ 
ตบมือไปกนัให้พรอ้มเพรียง (ซ้ํา)  ยกมอืไกว ส่ายหัวเอียง ให้พรอ้มเพรียงตามกัน 
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทนั (ซ้ํา) มือเท้าเอว ซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถดิเอย 
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ใบความรู้ 
 การรู้เท่าทันสื่อ  (Media Literacy) 

สื่อทุกชนดิ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นติยสาร ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ลงทุนสงู และมีรายได้
หลักจากโฆษณาที่เจ้าของสินค้ามาใช้บริการ  

โฆษณาจึงเป็นสิ่งที่ตั้งใจออกแบบมา เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายซือ้สินค้าให้มากๆ 
กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา จึงให้แต่ข้อมูลด้านดีเท่านัน้ โฆษณาบางอยา่งใช้เทคโนโลยีเข้าชว่ย  
ทําให้ดูเสมือนจริงแต่ไม่จริง จึงมีผลต่อพฤตกิรรมของผู้ซือ้อย่างมาก  เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
ที่ทําใหห้น้าขาว ลดสิวฝ้า เป็นต้น บางชนดิเนน้การสร้างภาพลักษณ์แต่ไม่ให้ขอ้มูลเกีย่วกับสนิค้า  
เช่น ชาพร้อมดื่มยี่ห้อตา่งๆ ที่ส่วนใหญ่เน้นภาพลักษณ์ความเปน็ญี่ปุ่น แตใ่นความเป็นจริงเครื่องดื่ม
ประเภทนี้มกัมีปริมาณน้ําตาลที่สูงมาก ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากต่อผู้บริโภค  

นอกจากนีส้ื่อยังนําเสนอขอ้มูล ข่าวสาร อีกหลายด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง  สื่อจึงมี
อิทธิพลชี้นําได้สงู โดยเฉพาะสาํหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์ และผู้ทีไ่ม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลาก 
หลายเพือ่เปรียบเทียบ คนเหล่านีม้ักจะเชื่อทุกสิง่ที่สื่อนาํเสนอ ผู้ผลิตสื่อและผู้ที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือ 
จึงสามารถช้ีนําผู้รับสื่อไปในทางที่เขาตอ้งการได้ ข้อสําคัญตอ้งเขา้ใจให้ถ่องแท้ว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่สื่อ
ข่าวสารต่าง ๆ ล้วนเป็นผลผลิตของสังคมเช่นกนั ดังนัน้ จึงอาจเตม็ไปด้วยอวิชชา อคติและกเิลส  
ที่เราในฐานะ "ผู้รับสาร"ตอ้งรู้เท่าทนัและสร้างภูมิคุม้กนัให้ตนเอง นีค่ือสิง่ที่แวดวงวิชาการเรยีกว่า  
"การรู้เท่าทันสื่อ" 

การรู้ทันสือ่ จึงเป็นการรู้ทันสิ่งที่สือ่กําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานคดิของคนที่ไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลใดๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆและไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคดิวิเคราะห์ ตั้งขอ้สงสัย 
รวมทั้งเป็นผู้บริโภคที่กระตอืรือร้น แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเตมิและเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ  
ผูรู้้เท่าทันสื่อเท่านัน้ จึงจะสามารถดําเนนิชีวิตท่ามกลางการช้ีนําของสื่อในสังคมยคุใหมไ่ดอ้ย่างฉลาด
และมีเหตุผล 

สรุปสั้นๆได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อคือการรู้เท่าทันบริโภคนิยม รู้เท่าทันการเมือง รู้เท่าทันสังคมและตนเอง 
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เพลง 
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ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา) ฉันดีใจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
เธอนั้นอยู่สบายดีหรอืไร (ซ้ํา)  มาร้องรําเพลินฤทยัให้หัวใจสุขสาํราญ 
ตบมือไปกนัให้พรอ้มเพรียง (ซ้ํา)  ยกมอืไกว ส่ายหัวเอียง ให้พรอ้มเพรียงตามกัน 
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทนั (ซ้ํา) มือเท้าเอว ซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถดิเอย 
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ใบความรู้ 
 การรู้เท่าทันสื่อ  (Media Literacy) 

สื่อทุกชนดิ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นติยสาร ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ลงทุนสงู และมีรายได้
หลักจากโฆษณาที่เจ้าของสินค้ามาใช้บริการ  

โฆษณาจึงเป็นสิ่งที่ตั้งใจออกแบบมา เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายซือ้สินค้าให้มากๆ 
กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา จึงให้แต่ข้อมูลด้านดีเท่านัน้ โฆษณาบางอยา่งใช้เทคโนโลยีเข้าชว่ย  
ทําให้ดูเสมือนจริงแต่ไม่จริง จึงมีผลต่อพฤตกิรรมของผู้ซือ้อย่างมาก  เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
ที่ทําใหห้น้าขาว ลดสิวฝ้า เป็นต้น บางชนดิเนน้การสร้างภาพลักษณ์แต่ไม่ให้ขอ้มูลเกีย่วกับสนิค้า  
เช่น ชาพร้อมดื่มยี่ห้อตา่งๆ ที่ส่วนใหญ่เน้นภาพลักษณ์ความเปน็ญี่ปุ่น แตใ่นความเป็นจริงเครื่องดื่ม
ประเภทนี้มกัมีปริมาณน้ําตาลที่สูงมาก ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากต่อผู้บริโภค  

นอกจากนีส้ื่อยังนําเสนอขอ้มูล ข่าวสาร อีกหลายด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง  สื่อจึงมี
อิทธิพลชี้นําได้สงู โดยเฉพาะสาํหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์ และผู้ทีไ่ม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลาก 
หลายเพือ่เปรียบเทียบ คนเหล่านีม้ักจะเชื่อทุกสิง่ที่สื่อนาํเสนอ ผู้ผลิตสื่อและผู้ที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือ 
จึงสามารถช้ีนําผู้รับสื่อไปในทางที่เขาตอ้งการได้ ข้อสําคัญตอ้งเขา้ใจให้ถ่องแท้ว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่สื่อ
ข่าวสารต่าง ๆ ล้วนเป็นผลผลิตของสังคมเช่นกนั ดังนัน้ จึงอาจเตม็ไปด้วยอวิชชา อคติและกเิลส  
ที่เราในฐานะ "ผู้รับสาร"ตอ้งรู้เท่าทนัและสร้างภูมิคุม้กนัให้ตนเอง นีค่ือสิง่ที่แวดวงวิชาการเรยีกว่า  
"การรู้เท่าทันสื่อ" 

การรู้ทันสือ่ จึงเป็นการรู้ทันสิ่งที่สือ่กําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานคดิของคนที่ไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลใดๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆและไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคดิวิเคราะห์ ตั้งขอ้สงสัย 
รวมทั้งเป็นผู้บริโภคที่กระตอืรือร้น แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเตมิและเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ  
ผูรู้้เท่าทันสื่อเท่านัน้ จึงจะสามารถดําเนนิชีวิตท่ามกลางการช้ีนําของสื่อในสังคมยคุใหมไ่ดอ้ย่างฉลาด
และมีเหตุผล 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
สุนัขจิ้งจอกกับแพะ 

สุนัขจ้ิงจอกกับแพะเป็นเพื่อนกัน  พวกมันมักจะถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากัน  
วันหนึ่งขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปดื่มน้ําในบ่อที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ํา   
แต่เพราะความหิวเลยไม่ทันสังเกตว่าบ่อน้ํานั้นลึกมาก  พอกินน้ําในบ่อจนอิ่มแล้ว ต่างก็พยายามหาทาง
ขึ้นจากบ่อ  แต่ก็จนปัญญา สุนัขจิ้งจอกผู้ฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่า  จึงออกอุบายให้แพะยืนเอาขาหน้า 
ทั้งสองเกาะกําแพงบ่อไว้ แล้วยืดตัวให้เต็มที่เพื่อผลัดกันปีนขึ้นไป  สุนัขจิ้งจอกใช้โอกาสนั้นเหยียบ 
ตัวแพะแล้วกระโดดขึ้นไปได้ก่อน  แล้วมันจึงหันมาพูดเยาะเย้ยแพะว่า  “ถ้าเจ้าฉลาดอย่างที่เจ้าว่า  
เจ้าก็จงหาทางปีนขึ้นมาจากบ่อเอาเองเถิด ข้าไปก่อนนะ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่มีความฉลาด  ย่อมเอาตัวรอดได้เสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที ่11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  โฆษณาเป็นพิษ                                                    เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายปัญหาสงัคมที่มีอยู่ได้ 
1.2 ลูกเสือมีทกัษะในการสํารวจ สังเกต และรู้เท่าทันปัญหาทางดา้นสังคมได ้
1.3 ลูกเสอืมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
กิจกรรมสํารวจเป็นทักษะที่ท้าทายความสามารถของลูกเสือ นอกจากจะสํารวจธรรมชาติแล้ว 
การสํารวจสังคมยังเป็นกจิกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความตระหนกัในปัญหาสังคมที่มอียู่   
และรู้จักระวังป้องกันตนเองได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงใต้ร่มธงไทย
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

 (1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องกฎหมายห้ามโฆษณา เหล้า พร้อมแจกใบความรู้  
“สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551”ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษาร่วมกัน 
ในเวลา 10 นาที 

(2) ผู้กํากับลูกเสือถามความเห็นของกองลูกเสือว่าเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายงานใหห้มู่ลกูเสือทําการสาํรวจ สังเกตและวิเคราะห์ 

(สอดแนม) ว่าในชมุชนของเรามกีารละเมดิโฆษณาตามพรบ.ฉบับนี้หรือไม่ และละเมิดอย่างไร  
โดยการสังเกตแบบเงียบๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอาผิด หรอืร้องเรียนใดๆเพื่อป้องกันความเขา้ใจผิด 
ของผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(4) ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนออกสาํรวจ เพือ่รายงานในครั้งต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์เรื่อง ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือโลก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
สุนัขจิ้งจอกกับแพะ 

สุนัขจิ้งจอกกับแพะเป็นเพื่อนกัน  พวกมันมักจะถกเถียงกันอยู่เร่ือยๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากัน  
วันหนึ่งขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปดื่มน้ําในบ่อที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ํา   
แต่เพราะความหิวเลยไม่ทันสังเกตว่าบ่อน้ํานั้นลึกมาก  พอกินน้ําในบ่อจนอิ่มแล้ว ต่างก็พยายามหาทาง
ขึ้นจากบ่อ  แต่ก็จนปัญญา สุนัขจิ้งจอกผู้ฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่า  จึงออกอุบายให้แพะยืนเอาขาหน้า 
ทั้งสองเกาะกําแพงบ่อไว้ แล้วยืดตัวให้เต็มที่เพื่อผลัดกันปีนขึ้นไป  สุนัขจิ้งจอกใช้โอกาสนั้นเหยียบ 
ตัวแพะแล้วกระโดดขึ้นไปได้ก่อน  แล้วมันจึงหันมาพูดเยาะเย้ยแพะว่า  “ถ้าเจ้าฉลาดอย่างที่เจ้าว่า  
เจ้าก็จงหาทางปีนขึ้นมาจากบ่อเอาเองเถิด ข้าไปก่อนนะ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่มีความฉลาด  ย่อมเอาตัวรอดได้เสมอ 

184 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที ่11    ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  โฆษณาเป็นพิษ                                                    เวลา   2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายปัญหาสงัคมที่มีอยู่ได้ 
1.2 ลูกเสือมีทกัษะในการสํารวจ สังเกต และรู้เท่าทันปัญหาทางดา้นสังคมได ้
1.3 ลูกเสอืมีเจตคติที่ดีตอ่กิจการลูกเสือได ้

2. เนื้อหา
กิจกรรมสํารวจเป็นทักษะที่ท้าทายความสามารถของลูกเสือ นอกจากจะสํารวจธรรมชาติแล้ว 
การสํารวจสังคมยังเป็นกจิกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความตระหนกัในปัญหาสังคมที่มอียู่   
และรู้จักระวังป้องกันตนเองได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงใต้ร่มธงไทย
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

 (1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องกฎหมายห้ามโฆษณา เหล้า พร้อมแจกใบความรู้  
“สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551”ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษาร่วมกัน 
ในเวลา 10 นาที 

(2) ผู้กํากับลูกเสือถามความเห็นของกองลูกเสือว่าเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายงานใหห้มู่ลกูเสือทําการสาํรวจ สังเกตและวิเคราะห์ 

(สอดแนม) ว่าในชมุชนของเรามกีารละเมดิโฆษณาตามพรบ.ฉบับนี้หรือไม่ และละเมิดอย่างไร  
โดยการสังเกตแบบเงียบๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอาผิด หรอืร้องเรียนใดๆเพื่อป้องกันความเขา้ใจผิด 
ของผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(4) ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนออกสาํรวจ เพือ่รายงานในครั้งต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์เรื่อง ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือโลก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแข่งขนัโฆษณา
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

 (1) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานผลการสํารวจ(สอดแนม) โดยเล่ารายละเอียดรูปแบบ 
ที่ละเมิดการห้ามโฆษณาให้เพื่อนฟัง 

(2) ผู้กํากับลูกเสือเปิดโอกาสให้ลูกเสือแสดงความคดิเห็นตอ่ผลการสาํรวจ 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปราย สรุป และช่วยเพิม่เติม ในประเด็น “ลูกเสอืควรมสี่วนร่วม 

ในเรื่องทํานองเดียวกันนี้อยา่งไร เช่น การละเมดิสูบบุหรี่ในที่หา้มสูบ การละเมดิกฎหมายยอมให้ผู้เยาว์
ที่อายนุ้อยกว่า 18 ปี เข้าไปเทีย่วในสถานที่เทีย่วกลางคนื เป็นต้น” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง ผึ้งขอพร
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผูก้ํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมอุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ตอ่ไป
5. การประเมินผล

5.1 อธิบายเกี่ยวกับปัญหาสังคมทีม่ีอยู ่
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรมสํารวจ สังเกต และรู้เท่าทันปัญหาทางดา้นสังคม 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ รับผดิชอบสังคม 
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                             ที ่21 

เพลง 
ใต้ร่มธงไทย 

ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็นเหมือนดั่งอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทร ที่มีกิ่งใบแน่นหนา 
ชาติไทยใหญ่หลวงแตกกระจดักระจาย ถูกแบ่งแยกย้ายไปอยูห่ลายสาขา 
เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน เชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย 
เลือดเนือ้เผ่าไทยนี้ควรจะมีสมานฉนัท ์เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน 
ใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพธิไ์ทร ใต้ร่มธงไทยเยน็เหมอืนใต้แสงจนัทร ์

เกม 
การแข่งขันโฆษณา 

 ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมาเลยีนแบบโฆษณาจากสื่อ(โทรทัศน์) แล้วหมู่ที่เหลือช่วยกนั
ทายว่าเป็นการโฆษณาอะไร ทําจนครบทกุหมู่ 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแข่งขนัโฆษณา
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

 (1) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานผลการสํารวจ(สอดแนม) โดยเล่ารายละเอียดรูปแบบ 
ที่ละเมิดการห้ามโฆษณาให้เพื่อนฟัง 

(2) ผู้กํากับลูกเสือเปิดโอกาสให้ลูกเสือแสดงความคดิเห็นตอ่ผลการสาํรวจ 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปราย สรุป และช่วยเพิม่เติม ในประเด็น “ลูกเสอืควรมสี่วนร่วม 

ในเรื่องทํานองเดียวกันนี้อยา่งไร เช่น การละเมดิสูบบุหรี่ในที่หา้มสูบ การละเมดิกฎหมายยอมให้ผู้เยาว์
ที่อายนุ้อยกว่า 18 ปี เข้าไปเทีย่วในสถานที่เทีย่วกลางคนื เป็นต้น” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ง ผึ้งขอพร
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผูก้ํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืเตรียมอุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ตอ่ไป
5. การประเมินผล

5.1 อธิบายเกี่ยวกับปัญหาสังคมทีม่ีอยู ่
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรมสํารวจ สังเกต และรู้เท่าทันปัญหาทางดา้นสังคม 
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทีด่ีต่อกิจการลกูเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ รับผดิชอบสังคม 
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                             ที ่21 

เพลง 
ใต้ร่มธงไทย 

ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็นเหมือนดั่งอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทร ที่มีกิ่งใบแน่นหนา 
ชาติไทยใหญ่หลวงแตกกระจดักระจาย ถูกแบ่งแยกย้ายไปอยูห่ลายสาขา 
เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน เชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย 
เลือดเนือ้เผ่าไทยนี้ควรจะมีสมานฉนัท ์เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน 
ใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพธิไ์ทร ใต้ร่มธงไทยเยน็เหมอืนใต้แสงจนัทร ์

เกม 
การแข่งขันโฆษณา 

 ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมาเลยีนแบบโฆษณาจากสื่อ(โทรทัศน์) แล้วหมู่ที่เหลือช่วยกนั
ทายว่าเป็นการโฆษณาอะไร ทําจนครบทกุหมู่ 
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ใบความรู้ 
   สรุป พระราชบัญญัตคิวบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29  
ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551  มาตรา 2 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป  
มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี ้

(1) วัดหรือสถานที่สาํหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสขุของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นรา้นค้าหรือสโมสร 
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(6) สถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลงิตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิง 

หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง 
(7) สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
(8) สถานทีอ่ื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรา 28  

ห้ามมใิห้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคาํแนะนาํ 
ของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะกําหนดเงือ่นไขหรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จําเป็นไวด้้วยก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง   มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิตผู้นําเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรอื   
ผู้นําเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังตอ่ไปนี้ 
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2) บุคคลที่มอีาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 

มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลกัษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัต ิ
(2) การเร่ขาย 
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(3) การลดราคาเพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิการขาย หนา้ 45 เล่ม 125 ตอนที ่33 ก  
ราชกิจจานเุบกษา 13 กุมภาพนัธ์ 2551 

(4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชคการ 
ชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใดเปน็การตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นําหีบห่อ 
หรือสลากหรือสิง่อื่นใดเกีย่วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ หรือกับสินคา้อื่น  
หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลกัษณะเป็นตัวอย่าง 
ของเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ รวมถึง 
การกําหนดเงือ่นไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 

(1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธกีรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พกัส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยง 

ตามประเพณี 
(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก 

ส่วนบุคคลหรอืสโมสร หรือการจัดเลีย้งตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

(5) สถานีบริการน้าํมันเชือ้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้าํมันเชือ้เพลิงหรอืร้านค้า 
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จดัไว้เพือ่การพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
(7) สถานที่อืน่ที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ 
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ใบความรู้ 
   สรุป พระราชบัญญัตคิวบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29  
ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551  มาตรา 2 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป  
มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี ้

(1) วัดหรือสถานที่สาํหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสขุของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นรา้นค้าหรือสโมสร 
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(6) สถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลงิตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิง 

หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง 
(7) สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
(8) สถานทีอ่ื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรา 28  

ห้ามมใิห้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคาํแนะนาํ 
ของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะกําหนดเงือ่นไขหรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จําเป็นไวด้้วยก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง   มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิตผู้นําเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรอื   
ผู้นําเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังตอ่ไปนี้ 
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2) บุคคลที่มอีาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 

มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลกัษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัต ิ
(2) การเร่ขาย 
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(3) การลดราคาเพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิการขาย หนา้ 45 เล่ม 125 ตอนที ่33 ก  
ราชกิจจานเุบกษา 13 กุมภาพนัธ์ 2551 

(4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชคการ 
ชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใดเปน็การตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นําหีบห่อ 
หรือสลากหรือสิง่อื่นใดเกีย่วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ หรือกับสินคา้อื่น  
หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลกัษณะเป็นตัวอย่าง 
ของเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ รวมถึง 
การกําหนดเงือ่นไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 

(1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธกีรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พกัส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยง 

ตามประเพณี 
(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก 

ส่วนบุคคลหรอืสโมสร หรือการจัดเลีย้งตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

(5) สถานีบริการน้าํมันเชือ้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้าํมันเชือ้เพลิงหรอืร้านค้า 
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จดัไว้เพือ่การพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
(7) สถานที่อืน่ที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ 
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 

ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือโลก 

1. ดอกลิลลี่สีขาว มี 3 กลีบ ดอกลิลลี่เป็นสัญลกัษณ์แห่งการทําความดี ส่วน 3 กลีบ
หมายถึงคําปฏิญาณ 3 ขอ้ 

2. รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง ในกลีบดอกลิลลี่ดา้นซ้ายและขวา รวมกันเป็น 10 แฉก
หมายถึงกฎลูกเสือ 10 ข้อ 

3. เส้นเชือกสขีาวที่ล้อมรอบดอกลิลลี่แสดงถึงโลกใบนี้ เกลยีวเชือก
หมายถึงสมาชกิลูกเสอืทั่วโลก 

4. ปลายเชือกทั้งสองมาผกูกันเปน็เงื่อนพิรอด แสดงถึงการจับมือกนัแบบลูกเสือ
“ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกบัลูกเสือทั่วโลก” 

 ผ้ึงขอพร 

พระอิศวรตรัสถามผึ้งที่มกัจะนําน้ําผึ้งสดๆ เตม็รวงมาถวาย อยู่เสมอว่า "เจ้าอยากไดพ้รใด 
จงขอมา ข้าจะให้พรเเก่เจ้า" ผึ้งคิดอยู่ชั่วขณะจงึทูลตอบว่า "ข้าอยากได้เหล็กในพระเจ้าข้า  
เมื่อต่อยเหล็กในมพีิษใส่ใคร ผู้นั้นจะตอ้งตายทนัที" 

คําขอของผึ้งทําใหพ้ระอิศวรทรงกริ้วที่ผึ้งคดิทําร้ายผู้อื่น เเตพ่ระองค์ก็ทรงจําต้องให้พร 
ตามที่ลั่นวาจาไว้ "ได้ ข้าจะให้พรเเก่เจ้า เเต่คนหรือสัตว์ที่ถูกเจา้ต่อยจะไม่ตายในทันที ส่วนเจา้นั้น 
เมื่อปล่อยเหล็กในเมื่อใดก็ตอ้งตายเมื่อนั้น" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่คิดให้ร้ายผู้อื่น มักตอ้งได้รับกรรมด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 12   ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22   การประเมินผล        เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่านหรือ ไม่ผ่านกิจกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได้รับการพัฒนาได ้
1.3 เพื่อให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธกีารของผู้กํากับกองลูกเสอืได ้

2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
3.3 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการเรยีนรู้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่

หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อตัดสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่านกจิกรรม

ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง 

 ในส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ 

ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือโลก 

1. ดอกลิลลี่สีขาว มี 3 กลีบ ดอกลิลลี่เป็นสัญลกัษณ์แห่งการทําความดี ส่วน 3 กลีบ
หมายถึงคําปฏิญาณ 3 ขอ้ 

2. รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง ในกลีบดอกลิลลี่ดา้นซ้ายและขวา รวมกันเป็น 10 แฉก
หมายถึงกฎลูกเสือ 10 ข้อ 

3. เส้นเชือกสขีาวที่ล้อมรอบดอกลิลลี่แสดงถึงโลกใบนี้ เกลยีวเชือก
หมายถึงสมาชกิลูกเสอืทั่วโลก 

4. ปลายเชือกทั้งสองมาผกูกันเปน็เงื่อนพิรอด แสดงถึงการจับมือกนัแบบลูกเสือ
“ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกบัลูกเสือทั่วโลก” 

 ผ้ึงขอพร 

พระอิศวรตรัสถามผึ้งที่มกัจะนําน้ําผึ้งสดๆ เตม็รวงมาถวาย อยู่เสมอว่า "เจ้าอยากไดพ้รใด 
จงขอมา ข้าจะให้พรเเก่เจ้า" ผึ้งคิดอยู่ชั่วขณะจงึทูลตอบว่า "ข้าอยากได้เหล็กในพระเจ้าข้า  
เมื่อต่อยเหล็กในมพีิษใส่ใคร ผู้นั้นจะตอ้งตายทนัที" 

คําขอของผึ้งทําใหพ้ระอิศวรทรงกริ้วที่ผึ้งคดิทําร้ายผู้อื่น เเตพ่ระองค์ก็ทรงจําต้องให้พร 
ตามที่ลั่นวาจาไว้ "ได้ ข้าจะให้พรเเก่เจ้า เเต่คนหรือสัตว์ที่ถูกเจา้ต่อยจะไม่ตายในทันที ส่วนเจา้นั้น 
เมื่อปล่อยเหล็กในเมื่อใดก็ตอ้งตายเมื่อนั้น" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่คิดให้ร้ายผู้อื่น มักตอ้งได้รับกรรมด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 12   ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22   การประเมินผล        เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่านหรือ ไม่ผ่านกิจกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได้รับการพัฒนาได ้
1.3 เพื่อให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธกีารของผู้กํากับกองลูกเสอืได ้

2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
3.3 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการเรยีนรู้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่

หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อตัดสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่านกจิกรรม

ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง 

 ในส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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6.บันทึกผลหลังสอน
1. ด้านความรู้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ด้านการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................................ผู้สอน 
    (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุม่งานวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

 หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

       รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ 
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...............................................) 
 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของลูกเสือ

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของลูกเสือที่ร่วม
กิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ
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6.บันทึกผลหลังสอน
1. ด้านความรู้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ด้านการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
    (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุม่งานวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

 หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

       รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ 
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...............................................) 
 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน.......................... 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของลูกเสือ

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของลูกเสือที่ร่วม
กิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ
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แบบประเมินการเรียนรู้ทักษะจากกิจกรรมตามแผน 

ชือ่ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ชั้น................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 
1 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
2 ความเขา้ใจในเรื่องกจิการของลกูเสือ 
3 ดีติดดาว 
4 การคบเพือ่น 
5 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6 เด็กติดเกม 
7 ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลกูเสอื 
8 ความซือ่สัตย์สจุริต 
9 ความเป็นสภุาพบุรุษและสภาพสตรี  
10 ขยะนี้มมีูลคา่ 
11 ระเบียบแถวลูกเสือ 
12 การกางเตน้ท์และรื้อเต็นท์ที่พกัแรม  
13 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรม 
14 การก่อและจดุไฟกลางแจ้ง และการปรุงอาหาร 
15 การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ 
16 เงื่อนเชือกลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ 
17 การปฐมพยาบาล 
18 ภัยสังคมทางอินเตอร์เน ็ต 
19 เบื้องหลังก๋วยเตีย๋ว 
20 รู้เท่าทันสือ่ 
21 โฆษณาเป็นพิษ 

ผ่าน 

สรุป   
คะแนน 47 – 63  ได้ระดับคุณภาพ 1 (ดีมาก) 
คะแนน 22 – 46  ได้ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
คะแนน   1 – 21  ได้ระดับคุณภาพ 1 (พอใช)้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
1. แต่งเครือ่งแบบลูกเสือตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบได้
อย่างถูกตอ้ง 

แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยเครื่องแบบได้
อย่างถูกตอ้ง 

แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
แต่ไม่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบได ้

แต่งเครื่องแบบลูกเสือ 

2. ความเขา้ใจในเรื่องกจิการของ
ลูกเสือในเรื่องต่อไปนี ้
  2.1 บอกกิจการลูกเสือโลก
โดยสังเขป 
  2.2 อธิบายความสมัพันธ์
ระหว่างลูกเสอืนานาชาต ิ
  2.3  อธิบายโครงสร้างการการ
บริหารคณะลูกเสือแหง่ชาต ิ
  2.4  บอกบทบาทของตนเองใน
ฐานะที่เป็นลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่
ที่มีต่อชุมชน 

แสดงความเข้าใจใน
เรื่องกิจการของลูกเสอื
ได้ถูกต้องทั้ง 4 หัวข้อ 

แสดงความเข้าใจใน
เรื่องกิจการของลูกเสอื
ได้ถูกต้อง 3  หัวข้อ 

แสดงความเข้าใจใน
เรื่องกิจการของลูกเสอื
ได้ถูกต้อง  2  หัวข้อ 

3. ดีติดดาว สรุปผลการวิเคราะห์
ความเหน็ของเพือ่นๆ
แล้วยอมรับ รู้จักและ
เข้าใจข้อดขีองตนเอง
ได้  

สรุปผลการวิเคราะห์
ความเหน็ของเพือ่นๆ
แล้วรู้จัก และเข้าใจ
ข้อดขีองตนเองได ้

สรุปผลการวิเคราะห์
ความเหน็ของเพือ่นๆ
แล้วยอมรับเฉพาะข้อดี
ของตนเอง 

4  การคบเพื่อน ตระหนักความสําคัญ
ของการคบเพือ่น และ
มีแนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่น  
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

เห็นความสําคัญของ
การคบเพือ่น และมี
แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่น  
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

รู้ความสําคัญของการ
คบเพื่อน และมี
แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่น  
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

5  วิถีไทยและภมูิปัญญาท้องถิ่น ลูกเสือมจีิตสํานึกและ
ปฏิบัติตามวิถีไทยและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
อย่างเป็นนิสัย 

ลูกเสือปฏิบัติตามวิถี
ไทยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอ 

ลูกเสือปฏิบัติตามวิถี
ไทยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นตามที่มีผู้
แนะนํา 
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แบบประเมินการเรียนรู้ทักษะจากกิจกรรมตามแผน 

ชือ่ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ชั้น................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 
1 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
2 ความเขา้ใจในเรื่องกจิการของลกูเสือ 
3 ดีติดดาว 
4 การคบเพือ่น 
5 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6 เด็กติดเกม 
7 ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลกูเสอื 
8 ความซือ่สัตย์สจุริต 
9 ความเป็นสภุาพบุรุษและสภาพสตรี  
10 ขยะนี้มมีูลคา่ 
11 ระเบียบแถวลูกเสือ 
12 การกางเตน้ท์และรื้อเต็นท์ที่พกัแรม  
13 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรม 
14 การก่อและจดุไฟกลางแจ้ง และการปรุงอาหาร 
15 การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ 
16 เงื่อนเชือกลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ 
17 การปฐมพยาบาล 
18 ภัยสังคมทางอินเตอร์เน ็ต 
19 เบื้องหลังก๋วยเตีย๋ว 
20 รู้เท่าทันสือ่ 
21 โฆษณาเป็นพิษ 

ผ่าน 

สรุป   
คะแนน 47 – 63  ได้ระดับคุณภาพ 1 (ดีมาก) 
คะแนน 22 – 46  ได้ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
คะแนน   1 – 21  ได้ระดับคุณภาพ 1 (พอใช)้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
1. แต่งเครือ่งแบบลูกเสือตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบได้
อย่างถูกตอ้ง 

แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยเครื่องแบบได้
อย่างถูกตอ้ง 

แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
แต่ไม่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบได ้

แต่งเครื่องแบบลูกเสือ 

2. ความเขา้ใจในเรื่องกจิการของ
ลูกเสือในเรื่องต่อไปนี ้
  2.1 บอกกิจการลูกเสือโลก
โดยสังเขป 
  2.2 อธิบายความสมัพันธ์
ระหว่างลูกเสอืนานาชาต ิ
  2.3  อธิบายโครงสร้างการการ
บริหารคณะลูกเสือแหง่ชาต ิ
  2.4  บอกบทบาทของตนเองใน
ฐานะที่เป็นลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่
ที่มีต่อชุมชน 

แสดงความเข้าใจใน
เรื่องกิจการของลูกเสอื
ได้ถูกต้องทั้ง 4 หัวข้อ 

แสดงความเข้าใจใน
เรื่องกิจการของลูกเสอื
ได้ถูกต้อง 3  หัวข้อ 

แสดงความเข้าใจใน
เรื่องกิจการของลูกเสอื
ได้ถูกต้อง  2  หัวข้อ 

3. ดีติดดาว สรุปผลการวิเคราะห์
ความเหน็ของเพือ่นๆ
แล้วยอมรับ รู้จักและ
เข้าใจข้อดขีองตนเอง
ได้  

สรุปผลการวิเคราะห์
ความเหน็ของเพือ่นๆ
แล้วรู้จัก และเข้าใจ
ข้อดขีองตนเองได ้

สรุปผลการวิเคราะห์
ความเหน็ของเพือ่นๆ
แล้วยอมรับเฉพาะข้อดี
ของตนเอง 

4  การคบเพื่อน ตระหนักความสําคัญ
ของการคบเพือ่น และ
มีแนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่น  
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

เห็นความสําคัญของ
การคบเพือ่น และมี
แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่น  
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

รู้ความสําคัญของการ
คบเพื่อน และมี
แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่น  
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกนั
และเพื่อนต่างเพศ 

5  วิถีไทยและภมูิปัญญาท้องถิ่น ลูกเสือมจีิตสํานึกและ
ปฏิบัติตามวิถีไทยและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
อย่างเป็นนิสัย 

ลูกเสือปฏิบัติตามวิถี
ไทยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอ 

ลูกเสือปฏิบัติตามวิถี
ไทยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นตามที่มีผู้
แนะนํา 
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เกณฑ์การประเมิน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
6  เด็กติดเกม ตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบเนื่องจาก
การติดเกมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และมี
แนวทางไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจากการ
ติดเกมจากสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ และ
บอกแนวทางในการ
ป้องกันการติดเกมได้
บ้าง 

ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจาก
การติดเกมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่
สามารถบอกแนวทาง
ในการป้องกันการติด
เกมได้บ้าง 

7    ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎ
ของลูกเสือ 

ลูกเสือบอกความหมาย
ของคาํปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได ้วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจํา- 
วันได ้และ ปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณและ
กฎของลกูเสือไดอ้ย่าง
เป็นนิสัย 

ลูกเสือบอกความหมาย
ของคาํปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได ้วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจํา- 
วันได ้และ ปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้เป็น
ประจํา 

ลูกเสือบอกความหมาย
ของคาํปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได ้วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจํา- 
วันได ้และ ปฏิบตัิตน
ตามคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้โดยมี
แบบอย่างหรือมีผู้
แนะนํา 

8   ความซื่อสัตย์สุจริต ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคีวาม
ซื่อสัตย์สจุริตอยา่ง 
เป็นนิสัย 

ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคีวาม
ซื่อสัตย์สจุริตอยา่ง 
สม่ําเสมอ 

ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคีวาม
ซื่อสัตย์สจุริตโดยต้องมี
ผู้แนะนํา 

9  ความเป็นสุภาพบุรุษและ
สภาพสตรี       

เห็นคุณคา่และ
แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
ได้อยา่งเหมาะสม 

เห็นคุณคา่และ
แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
ได ้

เห็นคุณคา่และ
แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
โดยที่มีผู้แนะนาํ 

10  ขยะนีม้ีมูลค่า เห็นความสําคัญและ
วางแผนการทํา
กิจกรรมในการ
แก้ปัญหาเรื่องขยะ   
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เห็นความสําคัญและมี
ส่วนร่วมแก้ปัญหาเรื่อง
ขยะซึ่งเป็นสาเหตหุลัก
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในโรงเรียน 
และบริเวณโดยรอบ 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
11 ระเบียบแถวลูกเสือ 
     11.1 ปฏิบัติตามสัญญาณ
นกหวีด สัญญาณมือ และ
สัญญาณมือลูกเสือสากล 
     11.2 ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบ
แถวบุคคลท่ามอืเปล่า บุคคลท่า
ประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที ่
     11.3 ปฏิบัติกิจกรรมการสวน
สนาม 

ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ทุกรายการ 

ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ 2 รายการ 

ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ 1 รายการ 

12 การกางเต้นท์และรื้อเต็นท์ที่
พักแรม     

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นทท์ี่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ 
กาง และ รื้อเตน็ท์ได้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว
และว่องไวได ้

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นทท์ี่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ 
กาง และ รื้อเตน็ท์ได้
อย่าง รวดเร็วและ
ว่องไวได ้

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นทท์ี่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ 
กาง และ รื้อเตน็ท์ได ้

13  การบรรจุเครื่องหลังสําหรับ
การเดินทางไกลไปพักแรม   

สามารถวางแผน
เตรียมอุปกรณ์ วัสด ุ
สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
และส่วนรวมบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับเดนิ
ทางไกลไปพักแรมค้าง
คืนได้อยา่งถูกต้อง 

สามารถวางแผนเตรียม
อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวมบรรจุเครื่อง
หลังสําหรับเดนิ
ทางไกลไปพักแรมค้าง
คืนได ้

สามารถวางแผนเตรียม
อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวมบรรจุเครื่อง
หลังได้แต่ไม่ถูกตอ้ง 

14   การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง 
และการปรุงอาหาร 

ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสาํหรับ 2 คนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสาํหรับ 2 คนได้
อย่างเหมาะสม

ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสาํหรับ 2 คนได้
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เกณฑ์การประเมิน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
6  เด็กติดเกม ตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบเนื่องจาก
การติดเกมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และมี
แนวทางไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจากการ
ติดเกมจากสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ และ
บอกแนวทางในการ
ป้องกันการติดเกมได้
บ้าง 

ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจาก
การติดเกมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่
สามารถบอกแนวทาง
ในการป้องกันการติด
เกมได้บ้าง 

7    ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎ
ของลูกเสือ 

ลูกเสือบอกความหมาย
ของคาํปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได ้วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจํา- 
วันได ้และ ปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณและ
กฎของลกูเสือไดอ้ย่าง
เป็นนิสัย 

ลูกเสือบอกความหมาย
ของคาํปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได ้วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจํา- 
วันได ้และ ปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้เป็น
ประจํา 

ลูกเสือบอกความหมาย
ของคาํปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได ้วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจํา- 
วันได ้และ ปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้โดยมี
แบบอย่างหรือมีผู้
แนะนํา 

8   ความซื่อสัตย์สุจริต ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคีวาม
ซื่อสัตย์สจุริตอยา่ง 
เป็นนิสัย 

ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคีวาม
ซื่อสัตย์สจุริตอยา่ง 
สม่ําเสมอ 

ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคีวาม
ซื่อสัตย์สจุริตโดยต้องมี
ผู้แนะนํา 

9  ความเป็นสุภาพบุรุษและ
สภาพสตรี       

เห็นคุณคา่และ
แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
ได้อยา่งเหมาะสม 

เห็นคุณคา่และ
แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
ได ้

เห็นคุณคา่และ
แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
โดยที่มีผู้แนะนาํ 

10  ขยะนีม้ีมูลค่า เห็นความสําคัญและ
วางแผนการทํา
กิจกรรมในการ
แก้ปัญหาเรื่องขยะ   
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เห็นความสําคัญและมี
ส่วนร่วมแก้ปัญหาเรื่อง
ขยะซึ่งเป็นสาเหตหุลัก
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในโรงเรียน 
และบริเวณโดยรอบ 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
11 ระเบียบแถวลูกเสือ 
     11.1 ปฏิบัติตามสัญญาณ
นกหวีด สัญญาณมือ และ
สัญญาณมือลูกเสือสากล 
     11.2 ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบ
แถวบุคคลท่ามอืเปล่า บุคคลท่า
ประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที ่
     11.3 ปฏิบัติกิจกรรมการสวน
สนาม 

ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ทุกรายการ 

ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ 2 รายการ 

ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ 1 รายการ 

12 การกางเต้นท์และรื้อเต็นท์ที่
พักแรม     

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นทท์ี่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ 
กาง และ รื้อเตน็ท์ได้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว
และว่องไวได ้

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นทท์ี่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ 
กาง และ รื้อเตน็ท์ได้
อย่าง รวดเร็วและ
ว่องไวได ้

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นทท์ี่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ 
กาง และ รื้อเตน็ท์ได ้

13  การบรรจุเครื่องหลังสําหรับ
การเดินทางไกลไปพักแรม   

สามารถวางแผน
เตรียมอุปกรณ์ วัสด ุ
สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
และส่วนรวมบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับเดนิ
ทางไกลไปพักแรมค้าง
คืนได้อยา่งถูกต้อง 

สามารถวางแผนเตรียม
อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวมบรรจุเครื่อง
หลังสําหรับเดนิ
ทางไกลไปพักแรมค้าง
คืนได ้

สามารถวางแผนเตรียม
อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวมบรรจุเครื่อง
หลังได้แต่ไม่ถูกตอ้ง 

14   การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง 
และการปรุงอาหาร 

ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสาํหรับ 2 คนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสาํหรับ 2 คนได้
อย่างเหมาะสม

ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสาํหรับ 2 คนได้
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รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
15  การอา่นและใช้แผนที่เขม็ทิศ สามารถอา่น จดัทํา

แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ  
นําทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถอา่น จดัทํา
แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ  
นําทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

สามารถอา่น จดัทํา
แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ  
นําทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติได ้

16  เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

สามารถผูกเงือ่น 8-10 
เงื่อน และผูกแน่น 
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 8-10 เงื่อนได ้

สามารถผูกเงือ่น 6-7 
เงื่อน และผูกแน่น 
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 6-7 เงื่อนได ้

สามารถผูกเงือ่น 1-5 
เงื่อน และผูกแน่น 
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 1-5 เงื่อนได ้

17  การปฐมพยาบาล รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้
ได้อยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้
ได้อยา่งถูกตอ้ง 

รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้
ได ้

18  ภัยสังคมทางอินเตอร์เน ็ต รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภยัสังคม
หรือการลอ่ลวงที่เกิด
ทางสังคมอนิเทอร์เน็ต 
รวมทั้งมีแนวทางใน
การป้องกนัไดอ้ย่างมี
เหตุผล และปลอดภัย 

รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภยัสังคม
หรือการลอ่ลวงที่เกิด
ทางสังคมอนิเทอร์เน็ต 
รวมทั้งมีแนวทางใน
การป้องกนัไดอ้ย่าง
ปลอดภัย 

รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภยัสังคม
หรือการลอ่ลวงที่เกิด
ทางสังคมอนิเทอร์เน็ต 
ได้อยา่งมีเหตุผล และ
ปลอดภัย 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
19   เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว เห็นความสําคัญใน

เรื่องความปลอดภยั
ของอาหารและน้ําดื่ม
และสามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ด้วยวิธีทดสอบ
เบื้องต้น รวมทั้งสืบค้น
ที่มาของเครือ่งปรุงที่ใช้
ประกอบอาหาร ทั้ง 3 
รายการ 

เห็นความสําคัญในเรือ่ง
ความปลอดภัยของ
อาหารและน้าํดื่มและ
สามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ด้วยวิธีทดสอบเบ้ืองต้น 
รวมทั้งสืบค้นที่มาของ
เครื่องปรุงที่ใช้ประกอบ
อาหาร 2 รายการ 

เห็นความสําคัญใน
เรื่องความปลอดภยั
ของอาหารและน้ําดื่ม
และสามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ด้วยวิธีทดสอบเบ้ืองต้น 
รวมทั้งสืบค้นที่มาของ
เครื่องปรุงที่ใช้ประกอบ
อาหาร 1 รายการ 

20 รู้เท่าทันสือ่ เห็นความสําคัญและ
เข้าใจแนวทางในการ
รู้เท่าทันสือ่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เห็นความสําคัญและ
เข้าใจแนวทางในการ
รู้เท่าทันสือ่ 

รู้และเข้าใจแนวทางใน
การรู้เท่าทนัสื่อ 

21 โฆษณาเป็นพิษ มีทักษะในการสาํรวจ 
สังเกต และรู้เท่าทนั
ปัญหาทางดา้นสังคม 

มีทักษะการสังเกต และ
รู้เท่าทันปัญหาทางดา้น
สังคม 

รู้เท่าทันปัญหาทาง 
ด้านสังคม 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
15  การอา่นและใช้แผนที่เขม็ทิศ สามารถอา่น จดัทํา

แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ  
นําทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถอา่น จดัทํา
แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ  
นําทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

สามารถอา่น จดัทํา
แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ  
นําทางไปสู่เป้าหมาย 
และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติได ้

16  เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

สามารถผูกเงือ่น 8-10 
เงื่อน และผูกแน่น 
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 8-10 เงื่อนได ้

สามารถผูกเงือ่น 6-7 
เงื่อน และผูกแน่น 
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 6-7 เงื่อนได ้

สามารถผูกเงือ่น 1-5 
เงื่อน และผูกแน่น 
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 1-5 เงื่อนได ้

17  การปฐมพยาบาล รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้
ได้อยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้
ได้อยา่งถูกตอ้ง 

รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้
ได ้

18  ภัยสังคมทางอินเตอร์เน ็ต รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภยัสังคม
หรือการลอ่ลวงที่เกิด
ทางสังคมอนิเทอร์เน็ต 
รวมทั้งมีแนวทางใน
การป้องกนัไดอ้ย่างมี
เหตุผล และปลอดภัย 

รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภยัสังคม
หรือการลอ่ลวงที่เกิด
ทางสังคมอนิเทอร์เน็ต 
รวมทั้งมีแนวทางใน
การป้องกนัไดอ้ย่าง
ปลอดภัย 

รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภยัสังคม
หรือการลอ่ลวงที่เกิด
ทางสังคมอนิเทอร์เน็ต 
ได้อยา่งมีเหตุผล และ
ปลอดภัย 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี(2) พอใช(้1) 
19   เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว เห็นความสําคัญใน

เรื่องความปลอดภยั
ของอาหารและน้ําดื่ม
และสามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ด้วยวิธีทดสอบ
เบื้องต้น รวมทั้งสืบค้น
ที่มาของเครือ่งปรุงที่ใช้
ประกอบอาหาร ทั้ง 3 
รายการ 

เห็นความสําคัญในเรือ่ง
ความปลอดภัยของ
อาหารและน้าํดื่มและ
สามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ด้วยวิธีทดสอบเบ้ืองต้น 
รวมทั้งสืบค้นที่มาของ
เครื่องปรุงที่ใช้ประกอบ
อาหาร 2 รายการ 

เห็นความสําคัญใน
เรื่องความปลอดภยั
ของอาหารและน้ําดื่ม
และสามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ด้วยวิธีทดสอบเบ้ืองต้น 
รวมทั้งสืบค้นที่มาของ
เครื่องปรุงที่ใช้ประกอบ
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20 รู้เท่าทันสือ่ เห็นความสําคัญและ
เข้าใจแนวทางในการ
รู้เท่าทันสือ่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เห็นความสําคัญและ
เข้าใจแนวทางในการ
รู้เท่าทันสือ่ 

รู้และเข้าใจแนวทางใน
การรู้เท่าทนัสื่อ 

21 โฆษณาเป็นพิษ มีทักษะในการสาํรวจ 
สังเกต และรู้เท่าทนั
ปัญหาทางดา้นสังคม 

มีทักษะการสังเกต และ
รู้เท่าทันปัญหาทางดา้น
สังคม 

รู้เท่าทันปัญหาทาง 
ด้านสังคม 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 199 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ด้านทักษะลูกเสือ
2.

  

มั่นใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมิน 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 
ผู้กํากับลูกเสอื 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 

  (ระดับ 5) มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  (ระดับ 4) พร้อมรับการประเมนิ 
  (ระดับ 3) ไม่แน่ใจ 
  (ระดับ 2) ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรือ่ง 
  (ระดับ 1) ต้องการความช่วยเหลอืจากผู้กาํกับลูกเสอื 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 

200 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู้อืน่ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ลูกเสือรู้จักวิธีป้องกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช้เวลากับสือ่ไอทีไดอ้ย่างเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคี่านยิมสขุภาพ ดา้นอาหาร และความงามที่เหมาะสม
7. ลูกเสือทํางานหารายได้ระหว่างเรยีน
8. ลูกเสือไม่มีพฤตกิรรมกา้วร้าวและไม่กอ่เหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

       (ระดับ 4)            (ระดับ 3)            (ระดับ 2)       (ระดับ 1) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู้อืน่ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ลูกเสือรู้จักวิธีป้องกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช้เวลากับสือ่ไอทีไดอ้ย่างเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคี่านยิมสขุภาพ ดา้นอาหาร และความงามที่เหมาะสม
7. ลูกเสือทํางานหารายได้ระหว่างเรยีน
8. ลูกเสือไม่มีพฤตกิรรมกา้วร้าวและไม่กอ่เหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 
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อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

       (ระดับ 4)            (ระดับ 3)            (ระดับ 2)       (ระดับ 1) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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สรุปแบบประเมินตนเองเป็นด้านความรู้ความเข้าใจ 
นําคะแนนที่นักเรยีนประเมินผลตนเองทั้ง 2 ด้าน ที่ลูกเสอืเก็บงานในลกัษณะการสะสมผลงาน

มาสรุปรวมเป็นคะแนนความรู ้

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ รวม 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 
1 ด้านทกัษะลูกเสอื 63 
2 พฤติกรรมทีค่าดหวัง 9 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 49 – 72  ได้ระดับคุณภาพ 3 
คะแนน 25 – 48  ได้ระดับคุณภาพ 2 
คะแนน   1 – 24  ได้ระดับคุณภาพ 1 

202 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือ 

หลังจากลกูเสือปฏิบัติกิจกรรมแล้ว  ให้ผูก้ํากับลูกเสือสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสอื 
เป็นรายบุคคล  ตามตารางข้างล่างนี้ 

ที่ ชื่อ - สกุล 

กา
รศึ

กษ
า 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
 ์

กา
รซ

ักถ
าม

 

ระ
บบ

หม
ู่ 

รวม ระดับคุณภาพ 

1 1 1 1 4 3 2 1 

หมายเหตุ      (ลงชื่อ)………………………………. 
-  แสดงให้เหน็ว่ามพีฤติกรรมตามทีก่ําหนดให้ 1 คะแนน      (    ) 
-  ไม่แสดงว่ามีพฤตกิรรมตามที่กําหนดให้   ไมม่ีคะแนน   ผู้บันทกึการสงัเกต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน    4    ได้ระดับคุณภาพ 3 
คะแนน 2 – 3  ได้ระดับคุณภาพ 2 
คะแนน    1     ได้ระดับคุณภาพ 1 
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เกณฑ์การประเมิน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ด ี(2) พอใช้ (1) 
การศึกษา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ

ประเด็นหัวข้อทีก่ําหนดจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นหัวข้อทีก่ําหนดจาก
แหล่งเรียนรู้เท่าที่มีภายใน
โรงเรียน 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นหัวข้อทีก่ําหนด 

การวิเคราะห ์ ความถูกตอ้งและชัดเจนของ 
รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์ มี 
การแยกแยะองค์ประกอบ 
ที่มคีวามสัมพันธ์กันอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

ความถูกต้องและชัดเจนของ 
รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์ 
มีการแยกแยะองค์ประกอบ 
ที่มคีวามสัมพันธ์กันอย่าง
ถูกต้อง 

ความถูกต้องและชัดเจนของ 
รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์ 
มีการแยกแยะองค์ประกอบ 
ที่มีความสัมพันธ์กัน 

การซักถาม 

กล้าซักถามอย่างตรงประเด็น 
เพื่อสะทอ้นผลต่อความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่อง หรือประเด็นที่
กําหนด 

ซักถามตรงประเดน็ เพือ่ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง 
หรือประเด็นทีก่ําหนด 

ซักถามตามประเด็น ที่กําหนด 
โดยถูกกระตุ้นจากผู้กาํกับ 

ระบบหมู่ 

สมาชิกในหมูม่ีการทํางานอยา่ง
เป็นระบบ มีการแบ่งหนา้ที่การ
ทํางาน และรับผิดชอบตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

สมาชิกในหมูม่ีการทํางานอยา่ง
เป็นระบบ มีการแบ่งหนา้ที่การ
ทํางาน และรับผิดชอบ
พอสมควร 

สมาชิกในหมูม่ีการทํางานอยา่ง
เป็นระบบพอใช้ 

204 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบสังเกตความมีเจตคติต่อกิจการลูกเสือ 

หลังจากลกูเสือปฏิบัติกิจกรรมแล้ว  ให้ผูก้ํากับลูกเสือประเมินความมีเจตคติของลูกเสอืเป็น
รายบุคคลตามตารางดังต่อไปนี ้
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ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1 1 1 1 1 5 3 2 1 

หมายเหตุ     (ลงชื่อ)………………………………. 
-  แสดงให้เหน็ว่ามคีุณลักษณะตามทีก่ําหนดให้ 1 คะแนน         (                                   ) 
-  ไม่แสดงว่ามีคุณลักษณะตามที่กาํหนดให้   ไม่มีคะแนน   ผู้บันทกึการสงัเกต 

ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ 

ดีมาก (3) มีเจตคติทางด้านลูกเสอื  4 - 5 รายการ 
พอใช้(2) มีเจตคติทางด้านลูกเสอื  2 - 3 รายการ 
ปรับปรุง (1) มีเจตคติทางด้านลูกเสอื  1 รายการ 
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เกณฑ์การประเมิน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ด ี(2) พอใช้ (1) 
การศึกษา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ

ประเด็นหัวข้อทีก่ําหนดจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นหัวข้อทีก่ําหนดจาก
แหล่งเรียนรู้เท่าที่มีภายใน
โรงเรียน 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นหัวข้อทีก่ําหนด 

การวิเคราะห ์ ความถูกตอ้งและชัดเจนของ 
รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์ มี 
การแยกแยะองค์ประกอบ 
ที่มคีวามสัมพันธ์กันอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

ความถูกต้องและชัดเจนของ 
รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์ 
มีการแยกแยะองค์ประกอบ 
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รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์ 
มีการแยกแยะองค์ประกอบ 
ที่มีความสัมพันธ์กัน 

การซักถาม 

กล้าซักถามอย่างตรงประเด็น 
เพื่อสะทอ้นผลต่อความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่อง หรือประเด็นที่
กําหนด 

ซักถามตรงประเดน็ เพือ่ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง 
หรือประเด็นทีก่ําหนด 

ซักถามตามประเด็น ที่กําหนด 
โดยถูกกระตุ้นจากผู้กาํกับ 

ระบบหมู่ 

สมาชิกในหมูม่ีการทํางานอยา่ง
เป็นระบบ มีการแบ่งหนา้ที่การ
ทํางาน และรับผิดชอบตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

สมาชิกในหมูม่ีการทํางานอยา่ง
เป็นระบบ มีการแบ่งหนา้ที่การ
ทํางาน และรับผิดชอบ
พอสมควร 

สมาชิกในหมูม่ีการทํางานอยา่ง
เป็นระบบพอใช้ 
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หมายเหตุ     (ลงชื่อ)………………………………. 
-  แสดงให้เหน็ว่ามคีุณลักษณะตามทีก่ําหนดให้ 1 คะแนน         (                                   ) 
-  ไม่แสดงว่ามีคุณลักษณะตามที่กาํหนดให้   ไม่มีคะแนน   ผู้บันทกึการสงัเกต 

ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ 

ดีมาก (3) มีเจตคติทางด้านลูกเสอื  4 - 5 รายการ 
พอใช้(2) มีเจตคติทางด้านลูกเสอื  2 - 3 รายการ 
ปรับปรุง (1) มีเจตคติทางด้านลูกเสอื  1 รายการ 
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แบบสรุปผลการตดัสินผลการเรียนรู้ 

ผู้กํากับลูกเสอืนําผลการวัดเป็นระดับคุณภาพจากการสรุปแบบประเมินตนเอง  แบบสังเกต       
การเข้าร่วมกิจกรรม  และแบบสังเกตความเจตคติต่อกิจการลูกเสือมาประเมินเพื่อสรุปผลการผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นรายบุคคล  ดังตาราง 

ที่ 

ระดับคุณภาพ 
เฉลีย่ การผ่านเกณฑ ์

การประเมิน 
สรุปแบบ 

การประเมิน
ตนเอง 

แบบสังเกต 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสังเกต 
เจตคติต่อกิจการ

ลูกเสือ 

(3) (3) (3) (3) ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

   (ลงชื่อ)………………………………. 

 ผู้บันทึก 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ต่ํากว่า 1.50  ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป ผ่าน เกณฑ์การประเมิน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กําหนดใหก้ิจกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมทีมุ่่ง

ปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพือ่การอยู่รว่มกัน  รูจ้ักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน์แกส่ังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมคิุ้มกนัปัญหาสังคมตามชว่งวัยของ
ลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลกูเสอืยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลกูเสือแหง่ชาติและสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  อีกด้วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมลกูเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลกูเสือทกุคนตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงต่อปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลกูเสอืตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มี

ประเด็น/สิ่งที่ต้องประเมินดังนี ้
1. เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามทีส่ถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างตอ่เนือ่ง มุง่เน้นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุม่ 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤตกิรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้

หรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลูกเสือก็ได้ 
เอกสารอ้างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั. 2551 
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ที่ 
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 ผู้บันทึก 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กําหนดใหก้ิจกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมทีมุ่่ง

ปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพือ่การอยู่รว่มกัน  รูจ้ักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน์แกส่ังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมคิุ้มกนัปัญหาสังคมตามชว่งวัยของ
ลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลกูเสอืยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลกูเสือแหง่ชาติและสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  อีกด้วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมลกูเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลกูเสือทกุคนตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงต่อปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลกูเสอืตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มี

ประเด็น/สิ่งที่ต้องประเมินดังนี ้
1. เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามทีส่ถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างตอ่เนือ่ง มุง่เน้นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุม่ 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤตกิรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้

หรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลูกเสือก็ได้ 
เอกสารอ้างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

การประเมินกจิกรรมลกูเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกจิกรรมลกูเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกจิกรรมของลกูเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาํหนด 
1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 

คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธกีารที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่เสริมสร้าง

ทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของลูกเสือ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ 
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  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเปน็ผู้ผ่านการประเมนิรายกจิกรรมและนาํผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือตอ้งดาํเนินการ 
ซ่อมเสรมิและประเมินจนผา่น ทั้งนี้ควรดาํเนินการให้เสรจ็สิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย 
ให้อยู่ในดุลพนิิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกจิกรรมลกูเสือเพื่อการตัดสนิใจ 
  การประเมินกจิกรรมลกูเสือเพื่อตดัสินควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลกูเสือ
และจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกจิกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผ่าน 
ในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับ
ลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพือ่การจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดาํเนินการดังกล่าว 
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ของลูกเสือทกุคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกจิกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู ่ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2 ระดับ 
คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 
 2.  เกณฑ์การตัดสนิผลการประเมินรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถึง ลกูเสือมีเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน / 
ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลกูเสือมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไมค่รบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาํหนด 
 3.  เกณฑ์การตัดสนิผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 
      ผ่าน หมายถึง ลกูเสือมีผลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลกูเสือ
แต่ละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลกูเสือทักษะชีวิต 
       ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลกัสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสอืทักษะชวีิต 
 4.  เกณฑ์การตัดสนิผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพือ่จบหลักสูตรลูกเสอืแต่ละประเภท 
เป็นรายชั้นปี 
      ผ่าน หมายถึง ลกูเสือมีผลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลกูเสือมีผลการประเมนิระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

การประเมินกจิกรรมลกูเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกจิกรรมลกูเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกจิกรรมของลกูเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาํหนด 
1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 

คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธกีารที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่เสริมสร้าง

ทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของลูกเสือ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ 
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  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเปน็ผู้ผ่านการประเมนิรายกจิกรรมและนาํผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดาํเนินการ 
ซ่อมเสรมิและประเมินจนผา่น ทั้งนี้ควรดาํเนินการให้เสรจ็สิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย 
ให้อยู่ในดุลพนิิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกจิกรรมลกูเสือเพื่อการตัดสนิใจ 
  การประเมินกจิกรรมลกูเสือเพื่อตดัสินควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลกูเสือ
และจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกจิกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผ่าน 
ในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับ
ลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพือ่การจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดาํเนินการดังกล่าว 
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ของลูกเสือทกุคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกจิกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับลกูเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
  2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น 
  4) เห็นคุณค่าตนเอง 
  5) รับผิดชอบต่อสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 ตัวช้ีวัดให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
   (3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
   (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
   (7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 
  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
   (2) ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
   (3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
   (4) ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
   (5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
   (6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   (7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
   (8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
   (9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
   (10) มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาทาํประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้ับครอบครัว สถานศึกษา 

       ชมุชน สังคม 
(3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(4) ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
(7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
(8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
(10) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 
(2) มีจิตอาสาและบริการ 
(3) รู้วิธีป้องกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 
(4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติของตนเอง 
(5) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
(6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 
(7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหายตามมา 
(8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
(9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 

อ้างอิงจาก ผลลัพธ์การจัดกจิกรรมลกูเสือ คู่มอื  Bench Marking 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 13    พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23  พิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก  เวลา  1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
1.1 เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเกดิความภาคภมูิใจในเกียรตขิองตนและเป็นแบบอยา่งที่ดี(เพิม่) 
1.3 เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี(ตัด) 
1.4 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลกูเสอื 
1.5 เพื่อให้ลกูเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กาํกับลูกเสือ(ตัด) 
1.6 เพื่อให้ลกูเสือได้รู้จกัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

2. เนื้อหา  พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 ขั้นตอนพธิีการเข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
3.2 ธงประจํากองลูกเสือ 
3.3 อินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือดําเนนิการจัดทําพิธีเขา้ประจํากองให้กับลกูเสือตามขัน้ตอน 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลกูเสอืโลกให้ลูกเสือ 
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6.บันทึกผลหลังสอน
1. ด้านความรู้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ด้านการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................................ผูส้อน 
    (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุม่งานวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

 หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

       รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ 
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...............................................) 
 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน.......................... 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 13    พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23  พิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก  เวลา  1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
1.1 เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเกดิความภาคภมูิใจในเกียรตขิองตนและเป็นแบบอยา่งที่ดี(เพิม่) 
1.3 เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี(ตัด) 
1.4 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลกูเสอื 
1.5 เพื่อให้ลกูเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กาํกับลูกเสือ(ตัด) 
1.6 เพื่อให้ลกูเสือได้รู้จกัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

2. เนื้อหา  พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 ขั้นตอนพธิีการเข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
3.2 ธงประจํากองลูกเสือ 
3.3 อินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือดําเนนิการจัดทําพิธีเขา้ประจํากองให้กับลกูเสือตามขัน้ตอน 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลกูเสอืโลกให้ลูกเสือ 

212 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

6.บันทึกผลหลังสอน
1. ด้านความรู้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. ด้านการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................................ผู้สอน 
    (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุม่งานวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

 หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...........................................) 

       รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ 
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................... 
   (...............................................) 
 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน.......................... 
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พิธีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ข้อ ๒๙๕ พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
พิธีเข้าประจํา กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัดแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้กาํกับ 
กองลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยืนอยู่ในครึ่งวงกลม ส่วนลกูเสือใหม่ 
สามัญรุ่นใหญ ่ ยืนอยูน่อกครึ่งวงกลมหลังหมู่ของตนทีจ่ะเข้าไปอยู่    ครั้น 

แล้ว   ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรียกลกูเสือใหม่เขา้มา 
ยืนตรงหนา้  ผู้กาํกับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่  แลว้ถามว่า........ 
“(ออกชื่อลูกเสอืใหม่)............ เต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็น 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ข้าเต็มใจ” 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่  “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า   การที่ 
เข้ามาเป็นลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็น 
ตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสอืรุ่นนอ้งในกลุ่มลูกเสือของเรา   ต้อง 
แสดงให้เหน็ความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสือของเจา้และต้อง 
ปฏิบัติตนตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสอืทกุเมื่อ” 
ลูกเสือใหม่  “ขา้ทราบและปฏิบัติได้” 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่  “เจ้าพร้อมที่จะยนืยันและ 
ปฏิบัติตามคําปฏิญาณแล้วหรือ” 
ลูกเสือใหม่  “ขา้พร้อมแล้ว” 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ “ขอให้เจ้าทบทวนคําปฏิญาณ 
อีกครั้งหนึ่ง” 
ลูกเสือใหม่  “ด้วยเกียรตขิองข้า  ข้าสัญญาว่า 
ข้อ ๑    ขา้จะจงรกัภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๒   ขา้จะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่ 
ข้อ ๓   ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” 
(ลูกเสือทุกคนทีอ่ยู่ในพิธี   ต้องแสดงรหัสของลกูเสือและ 
จะเอามอืลงต่อเมื่อลกูเสือกล่าวจบ) 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่  “ข้าเชื่อในเกียรติของเจา้ว่า 
เจ้าจะปฏิบัติตามคาํสัญญาที่เจ้าได้กล่าวไว้” 

ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ตดิอินทรธนูให้กับลูกเสือใหม่ 
แล้วกล่าวว่า 
“บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่  และเป็นสมาชิก 
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ผู้หนึ่งของคณะพี่นอ้งลูกเสอืแห่งโลกอันยิ่งใหญแ่ล้ว  ขอให้ 
เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และมคีวามสขุ 
ความเจริญตลอดกาลนาน” 

(ในโอกาสนี้ผูก้ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อาจมอบ 
บัตรประจําตัว  หรือเครือ่งหมายอื่น  ผูก้ํากับกลุ่มลูกเสือ 
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะแสดงความยินดีตอ่ลูกเสือใหม่ 
ด้วยก็ได้) 

ลูกเสือใหม่กลับหลงัหันไปแสดงความเคารพต่อ 
กองลูกเสือท่าวนัทยหัตถ ์ แล้วกลับเข้าประจําหมู่ของตน 

หมายเหตุ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้ใชไ้ม้ง่ามแทนไม้พลอง (ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบัติแนบภาคผนวก 
1. องค์ประกอบของการจัดทําแผนยังไมค่รบ เช่น สาระสําคัญ /สาระการเรียนรู้ /การวัดผลประเมินผล

(รายจุดประสงค์ , พฤติกรรม) /ข้อเสนอแนะ /บันทึกหลังการสอน  เป็นตน้
2. แผนการสอนที่ 4 ระเบยีบแถว ให้เพิ่มการใช้ สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล ได้แก่

แถวรัศมีหรือล้อเกวียน (CART WHEEL)
แถวสี่เหลี่ยมเปิดดา้นหนึ่ง

3. แผนการสอนที่ 23. พิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลกูเสือโลก  ควรมีชั่วโมงเรียนที่เปิด
ประชุมกองตามปกติ แล้วใหม้ีการเรียนดว้ยการสาธิตการเขา้ประจํากองกอ่น  แล้วให้เพิม่อีก 1
ชั่วโมงเป็นพิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลกูเสือโลก

4. ควรเพิ่มแนวปฏิบัติการเปิดประชุมกอง และแนวทางการตรวจของรองผูก้ํากับให้ชัดเจนและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกนั

5. ควรเพิ่มพิธีการรายงานการเข้าฐานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
เอกสารอ้างอิง 
- ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาต ิว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสอื พ.ศ. 2509 
- คู่มือการฝึกระบียบแถวลูกเสือ ของ สํานักงานคณะกรรมการลูกเสอืแห่งชาติ พ.ศ. 2520 
- คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสอื เนตรนารี(ฉบับปรับปรุง) ของ สํานักการลูกเสอื ยุวกาชาด และ  
  กิจการนักเรยีน พ.ศ. 2555 
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พิธีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ข้อ ๒๙๕ พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
พิธีเข้าประจํา กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัดแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้กาํกับ 
กองลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยืนอยู่ในครึ่งวงกลม ส่วนลกูเสือใหม่ 
สามัญรุ่นใหญ ่ ยืนอยูน่อกครึ่งวงกลมหลังหมู่ของตนทีจ่ะเข้าไปอยู่    ครั้น 

แล้ว   ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรียกลกูเสือใหม่เขา้มา 
ยืนตรงหนา้  ผู้กาํกับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่  แลว้ถามว่า........ 
“(ออกชื่อลูกเสอืใหม่)............ เต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็น 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ข้าเต็มใจ” 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่  “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า   การที่ 
เข้ามาเป็นลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็น 
ตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสอืรุ่นนอ้งในกลุ่มลูกเสือของเรา   ต้อง 
แสดงให้เหน็ความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสือของเจา้และต้อง 
ปฏิบัติตนตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสอืทกุเมื่อ” 
ลูกเสือใหม่  “ขา้ทราบและปฏิบัติได้” 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่  “เจ้าพร้อมที่จะยนืยันและ 
ปฏิบัติตามคําปฏิญาณแล้วหรือ” 
ลูกเสือใหม่  “ขา้พร้อมแล้ว” 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ “ขอให้เจ้าทบทวนคําปฏิญาณ 
อีกครั้งหนึ่ง” 
ลูกเสือใหม่  “ด้วยเกียรตขิองข้า  ข้าสัญญาว่า 
ข้อ ๑    ขา้จะจงรกัภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๒   ขา้จะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่ 
ข้อ ๓   ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” 
(ลูกเสือทุกคนทีอ่ยู่ในพิธี   ต้องแสดงรหัสของลกูเสือและ 
จะเอามอืลงต่อเมื่อลกูเสือกล่าวจบ) 
ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่  “ข้าเชื่อในเกียรติของเจา้ว่า 
เจ้าจะปฏิบัติตามคาํสัญญาที่เจ้าได้กล่าวไว้” 

ผู้กํากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ตดิอินทรธนูให้กับลูกเสือใหม่ 
แล้วกล่าวว่า 
“บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่  และเป็นสมาชิก 
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ผู้หนึ่งของคณะพี่นอ้งลูกเสอืแห่งโลกอันยิ่งใหญแ่ล้ว  ขอให้ 
เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และมคีวามสขุ 
ความเจริญตลอดกาลนาน” 

(ในโอกาสนี้ผูก้ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อาจมอบ 
บัตรประจําตัว  หรือเครือ่งหมายอื่น  ผูก้ํากับกลุ่มลูกเสือ 
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะแสดงความยินดีตอ่ลูกเสือใหม่ 
ด้วยก็ได้) 

ลูกเสือใหม่กลับหลงัหันไปแสดงความเคารพต่อ 
กองลูกเสือท่าวนัทยหัตถ ์ แล้วกลับเข้าประจําหมู่ของตน 

หมายเหตุ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้ใชไ้ม้ง่ามแทนไม้พลอง (ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบัติแนบภาคผนวก 
1. องค์ประกอบของการจัดทําแผนยังไมค่รบ เช่น สาระสําคัญ /สาระการเรียนรู้ /การวัดผลประเมินผล

(รายจุดประสงค์ , พฤติกรรม) /ข้อเสนอแนะ /บันทึกหลังการสอน  เป็นตน้
2. แผนการสอนที่ 4 ระเบยีบแถว ให้เพิ่มการใช้ สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล ได้แก่

แถวรัศมีหรือล้อเกวียน (CART WHEEL)
แถวสี่เหลี่ยมเปิดดา้นหนึ่ง

3. แผนการสอนที่ 23. พิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลกูเสือโลก  ควรมีชั่วโมงเรียนที่เปิด
ประชุมกองตามปกติ แล้วใหม้ีการเรียนดว้ยการสาธิตการเขา้ประจํากองกอ่น  แล้วให้เพิม่อีก 1
ชั่วโมงเป็นพิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลกูเสือโลก

4. ควรเพิ่มแนวปฏิบัติการเปิดประชุมกอง และแนวทางการตรวจของรองผูก้ํากับให้ชัดเจนและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกนั

5. ควรเพิ่มพิธีการรายงานการเข้าฐานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
เอกสารอ้างอิง 
- ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาต ิว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสอื พ.ศ. 2509 
- คู่มือการฝึกระบียบแถวลูกเสือ ของ สํานักงานคณะกรรมการลูกเสอืแห่งชาติ พ.ศ. 2520 
- คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสอื เนตรนารี(ฉบับปรับปรุง) ของ สํานักการลูกเสอื ยุวกาชาด และ  
  กิจการนักเรยีน พ.ศ. 2555 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ําเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับ
การเผชิญปัญหาในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพื้นฐานของ
ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 

- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห ์ สังเคราะห ์ ประเมิน 
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่ยึด
ติดอยู่ในกรอบ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู่ คอื
คู่ที่ 1  ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 
คู่ที่ 2  เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุดด้อย

ของตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เช่น เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของตนเอง 
เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีส่วน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู้อื่น
และสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คอื
คู่ที่ 1   การสือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพ 
คู่ที่ 2   การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
คู่ที่ 3   การจดัการกับอารมณ์และความเครยีด 
- ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใชค้ําพดู

และภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้ึกนกึคดิของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคดิ ความ
ต้องการ ของอีกฝ่ายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีต่อกนั 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่แล้ว  
จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ ส่วน
การแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา หาทางเลอืก 
ได้หลากหลาย วิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแตล่ะทางเลือก ตัดสินใจเลอืกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธี
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้
ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหต ุ หาทางแก้ไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครยีดของตนเองอย่าง
เหมาะสม 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ําเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับ
การเผชิญปัญหาในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพื้นฐานของ
ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 

- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห ์ สังเคราะห ์ ประเมิน 
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่ยึด
ติดอยู่ในกรอบ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 217 

2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู่ คอื
คู่ที่ 1  ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 
คู่ที่ 2  เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุดด้อย

ของตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

- เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เช่น เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของตนเอง 
เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีส่วน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู้อื่น
และสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คอื
คู่ที่ 1   การสือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพ 
คู่ที่ 2   การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
คู่ที่ 3   การจดัการกับอารมณ์และความเครยีด 
- ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใชค้ําพดู

และภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้ึกนกึคดิของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคดิ ความ
ต้องการ ของอีกฝ่ายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีต่อกนั 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่แล้ว  
จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ ส่วน
การแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา หาทางเลอืก 
ได้หลากหลาย วิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแตล่ะทางเลือก ตัดสินใจเลอืกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธี
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้
ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหต ุ หาทางแก้ไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครยีดของตนเองอย่าง
เหมาะสม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
212218 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ 

ชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก 

กลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

รองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี 
ระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
213218 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ 

ชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก 

กลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

รองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี 
ระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 219 

ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
214220 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ

และทักษะ ที่จําเป็นในการดาํเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพื้นฐานของ
ชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้ํา แต่งตัว ซกัเสื้อผ้า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถกูใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกิจวัตรประจําวนั

ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไมแ่ยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ์ทีด่ี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการป้องกนัอุบัติเหต ุ  
การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซกั

เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 221 

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระทากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึน้กับประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี จึงไม่มีทิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันในกลุม่

ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กต้องมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคิดคอืการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลกัคอืความคิดวิเคราะห์
และความคดิวิจารณ์ 

ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 3 
คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจตนเอง 
และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ ที่ตั้ง
ไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิตจริง ว่า
ได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ

และทักษะ ที่จําเป็นในการดาํเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพื้นฐานของ
ชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้ํา แต่งตัว ซกัเสื้อผ้า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถกูใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกิจวัตรประจําวนั

ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไมแ่ยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ์ทีด่ี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการป้องกนัอุบัติเหต ุ  
การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซกั

เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระทากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึน้กับประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี จึงไม่มีทิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันในกลุม่

ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กต้องมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคิดคอืการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลกัคอืความคิดวิเคราะห์
และความคดิวิจารณ์ 

ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 3 
คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจตนเอง 
และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ ที่ตั้ง
ไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิตจริง ว่า
ได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 

ลงมือกระทำ�กิจกรรมในลักษณะต่�ง ๆ
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
ส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคล
ที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมีความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย 

2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่  พัฒนาตนเองทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ
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3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คอื 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
217222 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
ส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคล
ที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมีความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย 

2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่  พัฒนาตนเองทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 223 

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คอื 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใชส้ัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
218224 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 

และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือแต่ละ
ประเภทจึงแตกต่างกัน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 225 

ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร้างองค์
ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกด้วย   

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เช่ียวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
ร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
219224 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 

และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือแต่ละ
ประเภทจึงแตกต่างกัน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 225 

ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร้างองค์
ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกด้วย   

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เช่ียวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
ร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
220226 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้างวิทยากร
และฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 227 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบด้าน 
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส 

เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ 
เพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกิดความสนใจ และร่วมมอืในการทาํกิจกรรมทีกํ่าหนดให้อย่างเตม็ท่ี จงึจะเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด

สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก

แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมาก
เกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับ
หรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยูน่ั้นแล้วนําประสบการณ์แห่ง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดง
หรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด

1.3 เล่านิทาน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
221226 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้างวิทยากร
และฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 227 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบด้าน 
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส 

เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ 
เพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกิดความสนใจ และร่วมมอืในการทาํกิจกรรมทีกํ่าหนดให้อย่างเตม็ท่ี จงึจะเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด

สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก

แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมาก
เกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับ
หรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยูน่ั้นแล้วนําประสบการณ์แห่ง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดง
หรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด

1.3 เล่านิทาน 
1.3 เล่านิทาน



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
222228 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อใน

การเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชน่ การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็นจริง

/เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา 
เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเล่า
เรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 

4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น การ
ตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได้แก่
การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต้นไม้ 
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน และ

การแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ

ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 
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2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทําทักษะ 
นั้น ๆ  เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น  

3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น        

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ 
ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อใน

การเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชน่ การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็นจริง

/เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา 
เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเล่า
เรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 

4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น การ
ตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได้แก่
การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต้นไม้ 
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน และ

การแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ

ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 
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2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทําทักษะ 
นั้น ๆ  เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น  

3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น        

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ 
ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินารสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคาํสั่งใน
นามโรงเรียน  เมือ่ทําการสอนแล้วให้จัดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให้ทาํเรื่องขออนมุัติ
ผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ไปยังเลขาธกิารคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 
หรือผู้อํานวยการลกูเสือจงัหวัด แล้วแต่กรณี  ดงันี้ 

1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สง่ไปยังสํานกังานลกูเสือ

เขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 231 

หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ …………../…………………. โรงเรียน……………………………… 

วันที่……..เดือน……………………….พ.ศ………… 

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  /  ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด …………….. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 

2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ (ถ้าม)ี

ด้วยโรงเรียน……………………………ได้ทาํการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลกูเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่  ให้แก่ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่  จาํนวน ………คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่จํานวน……..คน 
รวมทั้งสิ้น …………คน  ตั้งแแต่วันที…่……….เดือน……………………พ.ศ. …………….ถึง วันที…่.. 
เดือน……………………พ.ศ…………….. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวน………….วิชา  ดังนี ้

1. วิชา…………………………..
2. วิชา…………………………..
3. วิชา…………………………..

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพรอ้มนี ้

จึงเรียนมาเพือ่ขอได้โปรดพิจารณาอนมุัติด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

( ……………………………………. ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียน………………………………. 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
225230 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินารสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคาํสั่งใน
นามโรงเรียน  เมือ่ทําการสอนแล้วให้จัดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให้ทาํเรื่องขออนมุัติ
ผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ไปยังเลขาธกิารคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 
หรือผู้อํานวยการลกูเสือจงัหวัด แล้วแต่กรณี  ดงันี้ 

1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สง่ไปยังสํานกังานลกูเสือ

เขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 231 

หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ …………../…………………. โรงเรียน……………………………… 

วันที่……..เดือน……………………….พ.ศ………… 

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  /  ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด …………….. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 

2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ (ถ้าม)ี

ด้วยโรงเรียน……………………………ได้ทาํการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลกูเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่  ให้แก่ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่  จาํนวน ………คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่จํานวน……..คน 
รวมทั้งสิ้น …………คน  ตั้งแแต่วันที…่……….เดือน……………………พ.ศ. …………….ถึง วันที…่.. 
เดือน……………………พ.ศ…………….. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวน………….วิชา  ดังนี ้

1. วิชา…………………………..
2. วิชา…………………………..
3. วิชา…………………………..

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพรอ้มนี ้

จึงเรียนมาเพือ่ขอได้โปรดพิจารณาอนมุัติด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

( ……………………………………. ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียน………………………………. 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
226232 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียน……………………………………. 
รายชื่อลูกเสอื – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบวิชาพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ –นามสกล ุ
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    …………………………….         ………………………………          ………………………….. 
 (……………………………..)     (…………………………………….)   (……………………………..)  

กรรมการ                              ประธานกรรมการ                         กรรมการ

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 233 

คําสั่งโรงเรียน……………………………….. 

ที่…………………./…………………. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

********************************************** 
เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่ จํานวน………………วิชา ของ 

โรงเรียน………………………………………….ซึ่งดําเนินการสอบ ณ……………………………………. 
ระหว่างวันที…่…….เดือน………………….พ.ศ. ถึง วันที…่………เดือน…………………พ.ศ………… 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ  จึงแต่งตั้งให้ผู้มนีามตอ่ไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ 

1. …………………………………………………. ประธานกรรมการ 
2. …………………………………………………. รองประธานกรรมการ 
3. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
4. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
5. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
6. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
7. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
8. …………………………………………………. กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่ ……….  เดือน ……………………………………..พ.ศ………………. 

(ลงชื่อ) ………………………………………….. 
(………………………………………...) 

ผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียน…………………………. 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
227232 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียน……………………………………. 
รายชื่อลูกเสอื – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบวิชาพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ –นามสกล ุ
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    …………………………….         ………………………………          ………………………….. 
 (……………………………..)     (…………………………………….)   (……………………………..)  

กรรมการ                              ประธานกรรมการ                         กรรมการ

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 233 

คําสั่งโรงเรียน……………………………….. 

ที่…………………./…………………. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

********************************************** 
เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่ จํานวน………………วิชา ของ 

โรงเรียน………………………………………….ซึ่งดําเนินการสอบ ณ……………………………………. 
ระหว่างวันที…่…….เดือน………………….พ.ศ. ถึง วันที…่………เดือน…………………พ.ศ………… 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ  จึงแต่งตั้งให้ผู้มนีามตอ่ไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ 

1. …………………………………………………. ประธานกรรมการ 
2. …………………………………………………. รองประธานกรรมการ 
3. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
4. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
5. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
6. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
7. …………………………………………………. กรรมการสอบวิชา…………………… 
8. …………………………………………………. กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่ ……….  เดือน ……………………………………..พ.ศ………………. 

(ลงชื่อ) ………………………………………….. 
(………………………………………...) 

ผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียน…………………………. 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
228234 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ ………………./……………………. โรงเรียน……………………………… 
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ……... 

ขอรับรองว่า …………………………………….เป็นลูกเสือโรงเรียน…………………………… 
สอบได้วิชาพเิศษลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาต ิที่ ………………./…………….ลงวันที่ ………………………………………………… 
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว  โดยสอบได้วิชาพิเศษ  ดังนี้ 

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………
9. ……………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………. 
(…………………………………) 

………………………………………………… 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 235 

การเปิดและปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(1) พิธีเปิดประชุมกอง 

1. การชักธงขึ้น
1.1  ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ

ยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

     1.2  ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
(มือแบ ทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามือเข้าหาลําตัว แกว่งประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป
ครึ่งวงกลม)        

 1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือ
ของ   ผู้กํากับ ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู้กํากับ ฯ  หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สดุท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ 
ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยกข้อศอก
ซ้ายขึ้น มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง  และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นรองนายหมู่หมู่
สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 

 1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางข้าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้ง่ามให้
เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลัง 
โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 

1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือขวามือ 
และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้ง่ามเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อนมือลงมาอยู่
ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 

1.7 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมู่บริการฝากไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียง 
แล้ว   วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยกมือ
ขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝ่ามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะ
ก้าวได้พอสมควร 

1.8 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิด
เท้า แก้เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลูกเสือคน
ทางซ้ายมือ (ธงชาติอยู่ทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาติแตะพื้นเป็น
อันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืนตรง 
ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา จนกว่าธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
229234 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ ………………./……………………. โรงเรียน……………………………… 
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ……... 

ขอรับรองว่า …………………………………….เป็นลูกเสือโรงเรียน…………………………… 
สอบได้วิชาพเิศษลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาต ิที่ ………………./…………….ลงวันที่ ………………………………………………… 
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว  โดยสอบได้วิชาพิเศษ  ดังนี้ 

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………
9. ……………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………. 
(…………………………………) 

………………………………………………… 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 235 

การเปิดและปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(1) พิธีเปิดประชุมกอง 

1. การชักธงขึ้น
1.1  ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ

ยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

     1.2  ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
(มือแบ ทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามือเข้าหาลําตัว แกว่งประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป
ครึ่งวงกลม)        

 1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือ
ของ   ผู้กํากับ ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู้กํากับ ฯ  หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สดุท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ 
ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยกข้อศอก
ซ้ายขึ้น มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง  และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นรองนายหมู่หมู่
สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 

 1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางข้าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้ง่ามให้
เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลัง 
โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 

1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือขวามือ 
และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้ง่ามเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อนมือลงมาอยู่
ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 

1.7 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมู่บริการฝากไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียง 
แล้ว   วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยกมือ
ขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝ่ามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะต้ังตรง ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะ
ก้าวได้พอสมควร 

1.8 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิด
เท้า แก้เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลูกเสือคน
ทางซ้ายมือ (ธงชาติอยู่ทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาติแตะพื้นเป็น
อันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืนตรง 
ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา จนกว่าธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา 

คว่ำา(มือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ำาฝ่ามือเข้าหาลำาตัว แกว่งประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
230236 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.9 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ์  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝ่ามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วช้ีแตะไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา 

1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ 
เช้ือไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน….." 
จนจบเพลง  พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาอย่างช้า  ๆ ให ้

เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน ผู้ชักธงชาติจะต้อง 
กะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเสือคนทางขวามือรับ 

เชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้ายืนตรงผูกเชือกธง 
ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงวันทยหัตถ์และลดมือลง 
พร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของ 
ตน และรบีนาํไม้ง่ามทีฝ่ากมาทาํท่าวนัทยาวธุอย่างแขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกับลกูเสอืในกอง (การก้าว
เข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย) 

1.11 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรงโดยเร็ว 
2. สวดมนต์

2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลายเทา้ทั้ง

สอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน้าแล้วถอด
หมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย 
หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอด
หมวกด้วย 

2.3 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย นําสวดมนต์ย่อ ผู้บังคับบัญชา ลูก
เสือและลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน (สวดนํา) "อรห  สมมา สมพุทโธ ภควา" (สวดตาม) "อรห  
สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ 

3. สงบนิ่ง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางลําตัว แขน

เหยียดตรง พร้อมกับวางฝ่ามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาที 
3.2 ผู้กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน้าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มือขวาจับไม้

ง่าม มาอยู่ในท่าตรง 
3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู้กํากับก้าวเดินไปยืนตรงที่หน้าเสาธง

เช่นเดิม 
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมีข้อเสนอแนะ

ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน 

ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 
เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะ
ถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้ 

4.1 รองผู้กํากับ 
 4.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจ   เชือก   " รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไป

หาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรองผู้กํากับลด
มือลง (รองผู้กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี อย่าทําความ
เคารพพร้อมกัน) รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว     
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับการ
เคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวถอยหลัง 
1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 

4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก 

 4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและคน
ต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 
ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู้กํากับ ก้าว 1 
ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือและรองผู้กํากับลูกเสือเดิน
ย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับ
ที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-
อาวุธ, ตามระเบียบ, พัก" 

4.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นต้องให้นายหมู่ตรวจ

แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 
ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจแบบรองผู้
กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ 
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1.9 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ์  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝ่ามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วช้ีแตะไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา 

1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ 
เช้ือไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน….." 
จนจบเพลง  พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาอย่างช้า  ๆ ให ้

เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน ผู้ชักธงชาติจะต้อง 
กะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเสือคนทางขวามือรับ 

เชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้ายืนตรงผูกเชือกธง 
ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงวันทยหัตถ์และลดมือลง 
พร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของ 
ตน และรบีนาํไม้ง่ามทีฝ่ากมาทาํท่าวนัทยาวธุอย่างแขง็แรงและองอาจเช่นเดียวกับลกูเสอืในกอง (การก้าว
เข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย) 

1.11 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรงโดยเร็ว 
2. สวดมนต์

2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลายเทา้ทั้ง

สอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน้าแล้วถอด
หมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย 
หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอด
หมวกด้วย 

2.3 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย นําสวดมนต์ย่อ ผู้บังคับบัญชา ลูก
เสือและลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน (สวดนํา) "อรห  สมมา สมพุทโธ ภควา" (สวดตาม) "อรห  
สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ 

3. สงบนิ่ง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางลําตัว แขน

เหยียดตรง พร้อมกับวางฝ่ามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาที 
3.2 ผู้กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน้าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มือขวาจับไม้

ง่าม มาอยู่ในท่าตรง 
3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู้กํากับก้าวเดินไปยืนตรงที่หน้าเสาธง

เช่นเดิม 
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมีข้อเสนอแนะ

ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน 

ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 
เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะ
ถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้ 

4.1 รองผู้กํากับ 
 4.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจ   เชือก   " รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไป

หาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรองผู้กํากับลด
มือลง (รองผู้กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี อย่าทําความ
เคารพพร้อมกัน) รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว     
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับการ
เคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวถอยหลัง 
1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 

4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก 

 4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและคน
ต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 
ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู้กํากับ ก้าว 1 
ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือและรองผู้กํากับลูกเสือเดิน
ย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับ
ที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-
อาวุธ, ตามระเบียบ, พัก" 

4.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นต้องให้นายหมู่ตรวจ

แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 
ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจแบบรองผู้
กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ 
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4.3 การรายงานการตรวจ 
4.3.1 รองผู้กํากับรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว 

รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
จากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู ่  ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมา
ด้านหลังเสาธง      รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้รายงาน
ผลการตรวจได้เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 

4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง 

โดยหันหน้าไปหาผู้กํากบั และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือ
ตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้
กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่
อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบอาวุธ ถอย
กลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่ทุกคนทํา
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่ง
อ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

5. แยก
ผู้กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นต่อไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ      

ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว  ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลาย
อารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้องพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความสามัคคี 
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(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ

สอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล้วมี
การเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล้วแต่
เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ  นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมีศูนย์กลาง 

ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้าสู่ฐานไม่ต้อง
ตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ  มิฉะนั้นแล้ว 
ลูกเสือจะเสียเวลา   เดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่ประจํา
ฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปล่อยตัว 
แล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละหมู่ 
ไม่ควรท่ีจะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเองเท่านั้น 
หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่ไปหา
ลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน

ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ  ก้าวเข้าไปหา
ผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"   รายงาน
เสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "เรียบ-
อาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" (ช่วงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" ก่อนก็ได้) 

จากนั้นผู้ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง   "พัก
แถว" ก่อนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ในท่าพักตามระเบียบ
ไม่ได้ 

สําหรับผู้ประจําฐานเมื่อนายหมู่สัง่ "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็ค้าง
อยู่อย่างนั้นจนกว่านายหมู่จะกา้วออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้กํากับจะลด
มือลงพร้อมกันตอนนี้ (มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว) 

2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจสั่ง

ให้   ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธไป
เฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้ง่าม จํานวนหลายร้อยอันไปได้ 

บคณุ
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4.3 การรายงานการตรวจ 
4.3.1 รองผู้กํากับรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว 

รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
จากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมา
ด้านหลังเสาธง      รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้รายงาน
ผลการตรวจได้เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 

4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง 

โดยหันหน้าไปหาผู้กํากบั และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือ
ตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้
กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่
อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบอาวุธ ถอย
กลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่ทุกคนทํา
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่ง
อ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

5. แยก
ผู้กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นต่อไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ      

ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเร่ืองนิสัยใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว  ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลาย
อารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้องพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความสามัคคี 
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(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ

สอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล้วมี
การเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล้วแต่
เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ  นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมีศูนย์กลาง 

ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้าสู่ฐานไม่ต้อง
ตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ  มิฉะนั้นแล้ว 
ลูกเสือจะเสียเวลา   เดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่ประจํา
ฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปล่อยตัว 
แล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละหมู่ 
ไม่ควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะส่ังการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเองเท่านั้น 
หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนท่ีไปหา
ลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน

ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "หมู…่..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ  ก้าวเข้าไปหา
ผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"   รายงาน
เสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "เรียบ-
อาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" (ช่วงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" ก่อนก็ได้) 

จากนั้นผู้ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง   "พัก
แถว" ก่อนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ในท่าพักตามระเบียบ
ไม่ได้ 

สําหรับผู้ประจําฐานเมื่อนายหมู่สัง่ "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็ค้าง
อยู่อย่างนั้นจนกว่านายหมู่จะกา้วออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้กํากับจะลด
มือลงพร้อมกันตอนนี้ (มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว) 

2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจสั่ง

ให้   ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธไป
เฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้ง่าม จํานวนหลายร้อยอันไปได้ 
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กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมู่นั้นเมื่อตรงแล้วให้ทําวันทยาวุธ-เรียบ
อาวุธ ก้าวเข้าไปหาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว แล้วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล้ว
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไม่ต้องทําวันทยาวุธ
อีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยู่ใน ท่าตรงเหมือนลูกหมู่แล้ว 

สําหรับผู้ประจําฐาน ให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ พร้อมกับลูกเสือในแถวเคารพด้วยท่า
ตรง และวันทยหัตถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จึงเอามือลงพร้อมกับนายหมู่เรียบอาวุธตอน
รายงานจบ 

3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมู่จะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์ ลด

มือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้ว
ครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-
พัก" (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก) 

 สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่า
ตรง   ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 

4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ

หลายหมู่ หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทําเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 

ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ  โดยสั่งว่า 
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

แต่ถ้าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) ก็สั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นายหมู่
ทุกคนที่มีอาวุธอยู่แล้ว เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไม่มีใครสั่ง 

สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพกร็ับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน 

5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมู่คนเดียว

กล่าวว่า    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า" 
แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 

"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า" 
(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ โดย

ที่   ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง 
เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 241 

(5) พิธีปิดประชุมกอง 
1. นัดหมาย

1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ
ทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม   
(มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกันด้านหน้าช้า ๆ 
เป็นรูปครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของ      
ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ
ลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยก
ข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นนายหมู่
ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 

1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" (ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน) 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซ้ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม้ง่ามให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา มือซ้าย
ไพล่หลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน 

1.6 ผู้กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์    
ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก 

2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ

ลูกเสือ จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ที่พบเห็นได้ 
2.1 รองผู้กํากับตรวจ 
 2.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ" รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อรองผู้
กํากับลดมือลง รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

   2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว    
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับการเคารพ 

ด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อนายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
235240 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมู่นั้นเมื่อตรงแล้วให้ทําวันทยาวุธ-เรียบ
อาวุธ ก้าวเข้าไปหาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว แล้วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล้ว
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไม่ต้องทําวันทยาวุธ
อีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยู่ใน ท่าตรงเหมือนลูกหมู่แล้ว 

สําหรับผู้ประจําฐาน ให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ พร้อมกับลูกเสือในแถวเคารพด้วยท่า
ตรง และวันทยหัตถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จึงเอามือลงพร้อมกับนายหมู่เรียบอาวุธตอน
รายงานจบ 

3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมู่จะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์ ลด

มือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้ว
ครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-
พัก" (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก) 

 สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่า
ตรง   ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 

4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ

หลายหมู่ หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทําเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 

ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ  โดยสั่งว่า 
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

แต่ถ้าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) ก็สั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นายหมู่
ทุกคนที่มีอาวุธอยู่แล้ว เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไม่มีใครสั่ง 

สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพกร็ับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน 

5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมู่คนเดียว

กล่าวว่า    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า" 
แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 

"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า" 
(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ โดย

ที่   ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง 
เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 241 

(5) พิธีปิดประชุมกอง 
1. นัดหมาย

1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ
ทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม   
(มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกันด้านหน้าช้า ๆ 
เป็นรูปครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของ      
ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ
ลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยก
ข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นนายหมู่
ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
236242 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

 2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก โดยมข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 

การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1) หมวก
ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง

เวลาสวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทั้งหมด 

2) เส้ือ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ

กระดุมเม็ดท่ีหนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดท่ีอกเส้ือทั้งสองข้าง กึ่งกลาง 
กระเป๋ามจีบี จบีอยูใ่นแถวยนืถงึปากกระเป๋า เครือ่งหมายนายหมูม่แีถวผ้าสีเลอืดหมูก่ว้าง 1.5 เซนตเิมตร
ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามีปก รูปมนกลางแหลม  
เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." 
ป้ายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่าํกว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม 
กอง ติดอยู่กลางป้ายชื่อโรงเรียน (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว 
ด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตามสีประจําหมู่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู 
ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุมเสื้อกลัดหมด ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมม้วนพับ 

ตามแนวทะแยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้รอยพับอยู่ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอ 

ไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ปลอกห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง 
สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บนกหวีดไว้กระเป๋าซ้าย 

3) กางเกง
สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า 5

เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวมเอา
ขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีน้ําตาลแก่ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ต้องขัดให้
สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของ
กรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็มขัดห้อย
ยาน 

4) ถุงเท้า
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ 5 เซนติเมตร

หรือ 4 นิ้วฝ่ามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝ่ามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 
5) รองเท้า

รองเท้าสีน้ําตาล ทําด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูกแข็งแรง
และผูกด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 

มี
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2.1.4 เมื่อรองผู้กํากับตรวจด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลังหัน" 
เพื่อตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เช่น เชือก
ผูกรัด หมวกทรงอ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไม่ 

2.1.5 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว    รองผู้กํากับ 

สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู้กํากับสั่งต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือด้านหน้า ตรวจลูกเสือคนแรก 

และคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไป 

อย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทาง 
ข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชดิอย่างแขง็แรง แล้วตัง้ไม้ง่ามลงกับพืน้ ยนืในแนวเดียวกับรองผูก้าํกบั
ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 ค การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ด้านหน้าทุกประการ ถ้า เป็นการตรวจ
ในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน จะไม่เดินอ้อม หลัง 

เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป การเดินตรวจด้านหลัง
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ 
ด้านหลงัเสรจ็ทกุคนแล้ว รองผูก้าํกับและนายหมูก่ลบัมายนืทีเ่ดิมอกีครัง้หนึง่ นายหมูย่นืตรงสัง่ "วันทยา-วธุ" 
และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์
และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

2.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นให้นายหมู่ตรวจ

แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 
ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจแบบรองผู้กํากับ
ทุกประการ 

2.3 การรายงานการตรวจ 
2.3.1 รองผู้กํากับรายงาน 

 เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้กํากับ
กลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากับให้ไป
ตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสาธง 
รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 

2.3.2 นายหมู่รายงาน 
นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หันหน้าไป

หาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นายหมูทุ่กคนวิง่ออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดีย่วตรงข้ามผูกํ้ากับพร้อมกัน ห่างจากผูกํ้ากบัประมาณ
3 ก้าว นายหมู่หมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว 
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ตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าว
รายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..และ
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3. ชักธงลง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ หัน

หน้าเข้าหาเสาธง 
3.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้ง่ามกับ

ลูกเสือ   คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือทางขวามือก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิดเท้า แก้เลือกธง 
แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และ   

3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคน
วันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ ปล่อยเชือก 
เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือทางขวามือ
รับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูกเชือกธง แล้วก้าว
ถอยหลงั 2 ก้าว และชดิเท้ากลบัมายนืตรงท่ีเดิม ลกูเสือทัง้สองยนืตรงทาํวนัทยหตัถ์และลดมอืลงพร้อมกัน
(ผูบ้งัคับบญัชาลกูเสือทุกคนลดมอืลง) กลบัหลงัหนัวิง่กลบัมาเข้าแถวในหมูข่องตน แล้วรบีนาํไม้ง่ามทีฝ่ากไว้
มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง 

3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิมโดยเร็ว 
4. เลิก

4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท่าตรง
4.2 ผู้กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวาหัน

พร้อมกัน เดินออกนอกแถว 
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ประชุม 
การจัดที่ประชุมนายหมู่ 
1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ 
2. โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมู่ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับผู้

กํากับหรือรองผู้กํากับที่จะเข้าประชุมด้วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน 
3. การจัดที่นั่ง จะต้องกําหนดไว้ให้ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือเครื่องหมายแสดงไว้ ณ 

ที�นั �น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ หมู่สิงโต หมู่เสือ หมู่นกหัวขวาน ฯลฯ และผู้กํากับลูกเสือ
4. ผู้เข้าประชุม
     - นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน 
     - ผู้กํากับลูกเสือ ถ้าผู้กํากับไม่อยู่ให้รองผู้กํากับเข้าประชุมแทน 
     - ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว 
     - การเลือกประธานและเลขานุการ  
5. การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุม

จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป 
(ยกเว้นผูท้ีน่บัถอืศาสนาอืน่ มใิช่ศาสนาพทุธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ได้เลย) 
และแสดงความเคารพต่อธงชาต ิ และพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้ยูห่วัตามลาํดับเสียก่อน
โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียนและกราบที่หน้า พระ) 

6. การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมยื่น
มือขวาออกไปข้างหน้าทาํมุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า “บัดนี้
สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิกทั้งหลายได้ใช้
สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับไม่เปิดเผย ” 
เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้น
แสดงรหัสลูกเสือแบบให้คําปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็น
ความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล้วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน 
จากนั้นจึงให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

7. การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได้ (และ
จะต้องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 

8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะแจ้งนัดหมายไป
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับประธาน

ที่
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ตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าว
รายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..และ
ได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน จนกระทั่ง
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เรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมู่ของตนในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมกลับหลัง
มายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

3. ชักธงลง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ หัน

หน้าเข้าหาเสาธง 
3.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้ง่ามกับ

ลูกเสือ   คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือทางขวามือก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิดเท้า แก้เลือกธง 
แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และ   

3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคน
วันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ ปล่อยเชือก 
เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือทางขวามือ
รับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูกเชือกธง แล้วก้าว
ถอยหลงั 2 ก้าว และชดิเท้ากลบัมายนืตรงท่ีเดิม ลกูเสือทัง้สองยนืตรงทาํวนัทยหตัถ์และลดมอืลงพร้อมกัน
(ผูบ้งัคับบญัชาลกูเสือทุกคนลดมอืลง) กลบัหลงัหนัวิง่กลบัมาเข้าแถวในหมูข่องตน แล้วรบีนาํไม้ง่ามทีฝ่ากไว้
มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง 

3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิมโดยเร็ว 
4. เลิก

4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท่าตรง
4.2 ผู้กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวาหัน

พร้อมกัน เดินออกนอกแถว 
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ประชุม 
การจัดที่ประชุมนายหมู่ 
1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ 
2. โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมู่ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับผู้

กํากับหรือรองผู้กํากับที่จะเข้าประชุมด้วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน 
3. การจัดที่นั่ง จะต้องกําหนดไว้ให้ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือเครื่องหมายแสดงไว้ ณ 

ที�นั �น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ หมู่สิงโต หมู่เสือ หมู่นกหัวขวาน ฯลฯ และผู้กํากับลูกเสือ
4. ผู้เข้าประชุม
     - นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน 
     - ผู้กํากับลูกเสือ ถ้าผู้กํากับไม่อยู่ให้รองผู้กํากับเข้าประชุมแทน 
     - ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว 
     - การเลือกประธานและเลขานุการ  
5. การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุม

จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป 
(ยกเว้นผูท้ีน่บัถอืศาสนาอืน่ มใิช่ศาสนาพทุธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ได้เลย) 
และแสดงความเคารพต่อธงชาต ิ และพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้ยูห่วัตามลาํดับเสียก่อน
โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียนและกราบที่หน้า พระ) 

6. การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมยื่น
มือขวาออกไปข้างหน้าทาํมุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า “บัดนี้
สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิกทั้งหลายได้ใช้
สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับไม่เปิดเผย ” 
เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้น
แสดงรหัสลูกเสือแบบให้คําปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็น
ความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล้วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน 
จากนั้นจึงให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

7. การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได้ (และ
จะต้องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 

8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะแจ้งนัดหมายไป
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับประธาน
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 10. เรื่องที่จะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให้รางวัล, 
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
 11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยเว้น
แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจัดทํารายงานการ
ประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
 13. ผู้ดํารงตําแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้กํากับแต่งตั้งจากนายหมู่ที่นายหมู่
ส่วนมากเห็นชอบด้วย 
 14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู้แต่งตั้งจากนายหมูโ่ดยให้นัง่อยูท่างซ้ายของ
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผู้กํากับฯ 
เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ 
 15. ผู้กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ ที่ผู้
กํากับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ทําไปตามข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นได้ 
 16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม” เมื่อ
ประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ์ตอบ) 
 17. การออกจากห้องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมู่ (โดยปฏิบัติพิธี
การเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย 
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที.่....... / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

................................................................... 
วาระที่  1  เรื่องทที ่ ประธานจะแจ้งให้ทราบ  (ถ้ามี)  
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ .....................  
วาระที่  3  เรื่องที่สบืเนือ่งจากการประชุมครั้งกอ่น  (ถ้ามี)  
วาระที่  4  เรื่อง......................................  (เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ้ามีหลาย      
              เรือ่ง  ก็ใส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดท้ายนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก้ําหนด 
              ระเบียบวาระไปแล้ว  จะไดน้ํา มาเข้ามาพูดในที่ประชุมได้                                   
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 10. เรื่องที่จะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให้รางวัล, 
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
 11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยเว้น
แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจัดทํารายงานการ
ประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
 13. ผู้ดํารงตําแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้กํากับแต่งตั้งจากนายหมู่ที่นายหมู่
ส่วนมากเห็นชอบด้วย 
 14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู้แต่งตั้งจากนายหมูโ่ดยให้นัง่อยูท่างซ้ายของ
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผู้กํากับฯ 
เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ 
 15. ผู้กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ ที่ผู้
กํากับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ทําไปตามข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นได้ 
 16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม” เมื่อ
ประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ์ตอบ) 
 17. การออกจากห้องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมู่ (โดยปฏิบัติพิธี
การเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย 
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที่........ / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

................................................................... 
วาระที่  1  เรื่องทที ่ ประธานจะแจ้งให้ทราบ  (ถ้ามี)  
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ .....................  
วาระที่  3  เรื่องที่สบืเนือ่งจากการประชุมครั้งกอ่น  (ถ้ามี)  
วาระที่  4  เรื่อง......................................  (เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ้ามีหลาย      
              เรือ่ง  ก็ใส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดท้ายนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก้ําหนด 
              ระเบียบวาระไปแล้ว  จะไดน้ํา มาเข้ามาพูดในที่ประชุมได้                                   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่    ประธานจะแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

ที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ถ้ามี)



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
242248 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครั้งที่...................../ ..................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  .................................................... 

....................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม  1.  ..................................     

2.  ..................................     
3.  ..................................       

ฯลฯ  
ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี)  
เปดิประชมุเวลา.......................  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระต่อ ไป  
วาระที่  1  เร่ือง.........................................   

ประธานเสนอว่า  ที่ประชุม   
(มีมติหรือ ตกลงอย่างไร)     

ฯลฯ   
 

ปิดประชุมเวลา........................  น.        
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชมุ  

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว        
(ลงชื่อ)..................................ประธาน        
(ลงชื่อ)..................................นายหมู่........................       
(ลงชื่อ)..................................รองนายหมู่  หมู่............              
ฯลฯ  
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(ตัวอย่างบัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม) 
รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  ......................................... 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 ประธาน 
2 นายหมู่ หมู่.......... 
3 รองนายหมู่ หมู่............. 
4 นายหมู่ หมู่.......... 
5 รองนายหมู่ หมู่............. 
6 ฯลฯ 
7 
8 
9 
10 เลขานุการ 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 
ชุม



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
243248 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครั้งที.่..................../ ..................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  .................................................... 

....................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม  1.  ..................................     

2.  ..................................     
3.  ..................................       

ฯลฯ  
ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี)  
เปดิประชมุเวลา.......................  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระต่อ ไป  
วาระที่  1  เรื่อง.........................................   

ประธานเสนอว่า  ที่ประชุม   
(มีมติหรือ ตกลงอย่างไร)     

ฯลฯ   
 

ปิดประชุมเวลา........................  น.        
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชมุ  

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว        
(ลงชื่อ)..................................ประธาน        
(ลงชื่อ)..................................นายหมู่........................       
(ลงชื่อ)..................................รองนายหมู่  หมู่............              
ฯลฯ  

    

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 249 

(ตัวอย่างบัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม) 
รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  ......................................... 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 ประธาน 
2 นายหมู่ หมู่.......... 
3 รองนายหมู่ หมู่............. 
4 นายหมู่ หมู่.......... 
5 รองนายหมู่ หมู่............. 
6 ฯลฯ 
7 
8 
9 
10 เลขานุการ 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
244250 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

บรรณานุกรม 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14). โรงพิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว,  
2528. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.  คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3 (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่),  (เอกสารอัดสําเนา) 

กรมพลศึกษาประจําเขตการศึกษา 8.  นิทานที่เป็นคติสอนใจ. (เอกสารอัดสําเนา) : มปท.,2537. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิทยากรฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์ 

ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ม.ป.ท.: พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2541. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส. น.พ.อนันต์  

อุ่นแก้ว บรรณาธิการ ม.ป.ท. : พิมพค์รั้งที่ 1  มิถุนายน 2544 
กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรแกนกลาง.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. 

โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  2551. 
คณะกรรมการลกูเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร  สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมผู้บงัคับบัญชา 

ลูกเสือข้ันผู้ช่วยผู้ให้ฝึกอบรมวิชาผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ  (Assistant  Leader 
Trainers  course)  (A .L.T.C). โรงพิมพ์  สกสค. : ลาดพร้าว, 2551. 

จิราวุช   คุม้จันทร์.  เกม/นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์.  เอกสารอัดสาํเนา : มปท.,  2547. 
มณฑานี ตันติสขุ, หนังสือผู้หญิงอัศจรรย์. http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116. 

เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีดีง่ายนิดเดียว แค่รู้จักตัวเองดีดี,  สืบค้นเมือ่วันที่ 24 
มีนาคม 2553 

มูลนิธิคณะลูกเสอืแห่งชาติ.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ช่วงช้ันที่ 3 ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544,  กรุงเทพฯ : 
อักษรเจริญทัศน,์ 2550. 

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย.  คูม่ืออบรมวิทยากร  การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต.  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย,  2553. 

สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544.  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2549. 

สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  พ.ศ.  2552. 
องค์การค้าของ  สกสค., 2552. 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 251 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาต.ิ  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ 
ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2528 
องค์การค้าของคุรุสภา : กรุงเทพฯ, 2537. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
  โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว,  2534. 

อุบลวรรณ   แสนมหายักษ์.  เพลงลูกเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลกูเสือ
สํารอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ช้ันสูง : (เอกสารอัดสําเนา),  2539. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 
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