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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 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(น�ยก�รณุ	สกุลประดษิฐ)์

ปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร



ค ำนิยม 
 

 
 

 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 
 
 
 
 
      นายประเสริฐ บุญเรือง 

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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รองปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

เลข�ธกิ�รสำ�นกัง�นลกูเสอืแหง่ช�ติ
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ค�ำน�ำ

	 สำ�นักก�รลูกเสอืยุวก�ช�ดและกิจก�รนักเรยีน	 สำ�นักง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�รร่วมกบั

สม�คมว�งแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย	 ในพระร�ชูปถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทร�บรมร�ชชนนี	 

พฒัน�โครงก�รสง่เสรมิและพฒัน�กจิกรรมลกูเสอืทกัษะชวีติในสถ�นศกึษ�	มวีตัถุประสงคเ์พือ่เสรมิสร�้ง 

ทกัษะชวีติใหเ้ดก็และเย�วชนในสถ�นศกึษ�ดว้ยกระบวนก�รลกูเสอื	 โดยใหเ้ดก็และเย�วชนลงมอืปฏบิตัิ

ดว้ยตนเอง	ในก�รทำ�กจิกรรมอย�่งครบวงจร	ตัง้แต่ก�รศกึษ�	วเิคร�ะห	์ว�งแผน	ปฏบิตัติ�มแผน	ประเมนิ	

และปรบัปรงุก�รจดักจิกรรม	 รวมถงึก�รทำ�ง�นเป็นระบบหมูต่�มกระบวนก�รลกูเสอื	ซึง่กจิกรรมดงักล�่ว

เป็นก�รพฒัน�คว�มเป็นมนุษยแ์บบองคร์วม	 ทัง้ด�้นร�่งก�ย	 จติใจ	 สงัคม	 และสตปัิญญ�	ทำ�ใหเ้ดก็และ

เย�วชนมรีะเบยีบวนิยั	 มจีติสำ�นึกในก�รทำ�คว�มดเีพือ่ทำ�ประโยชน์ใหก้บัครอบครวั	 ชุมชน	 สงัคม	 และ

ประเทศช�ต	ิต่อไป

	 เริม่จ�กก�รศกึษ�คว�มเป็นไปได	้ ศกึษ�เอกส�รและง�นวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่�งประเทศ	 

จดัประชมุผูเ้ชีย่วช�ญทัง้ด�้นลกูเสอื	 ด�้นทกัษะชวีติ	 รวมทัง้ด�้นก�รพฒัน�เดก็และเย�วชน	 เพือ่กำ�หนด

กรอบโครงสร�้งหลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสร�้งทกัษะชวีติ	ทีส่อดคลอ้งกบัปัญห�ต�มวยัและพฒัน�ก�รด�้นต่�ง	ๆ  

ของลกูเสอืแต่ละประเภท

	 คู่มือก�รจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้�งทกัษะชีวิต	 ฉบบัทดลอง	 สม�คมว�งแผนครอบครวั 

แหง่ประเทศไทยฯ	ไดเ้ริม่ใชใ้นปี	พ.ศ.	2553	มโีรงเรยีนจ�กทกุภมูภิ�คของประเทศเข�้รว่มโครงก�ร	จำ�นวน	

26	 โรงเรยีน	 โดยไดด้ำ�เนินก�รควบคูไ่ปกบัก�รวจิยัและประเมนิผลก�รใชคู้ม่อื	 และทำ�ก�รปรบัปรุงคูม่อื

ครัง้แรกเมือ่	เมษ�ยน	พ.ศ.	2554	โดยไดเ้พิม่เตมิ	เพลง	เกม	นิท�น	เรือ่งสัน้และเน้ือห�ใหค้รบถว้นยิง่ขึน้

	 ก�รปรบัปรงุครัง้ทีส่อง	มถุิน�ยน	พ.ศ.	2559	 เกดิขึน้ต�มขอ้เสนอแนะจ�กก�รประชมุปฏบิตักิ�ร 

“ก�รขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนดว้ยกระบวนก�รลูกเสอื”	 ซึ่งจดัโดยสำ�นักก�รลูกเสอื	 ยุวก�ช�ด	

และกจิก�รนักเรยีน	 สำ�นักง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	 โดยยดึขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งช�ตวิ่�ดว้ย 

ก�รปกครอง	 หลกัสูตรและวชิ�พเิศษลูกเสอื	 และเพิม่จำ�นวนแผนก�รจดักจิกรรมให้ครบ	 40	 ชัว่โมง	 

เพือ่ครอบคลมุส�ระทีจ่ำ�เป็นอย�่งครบถว้น	เป็นก�รเตรยีมก�รขย�ยผลในโรงเรยีนสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	 (สพฐ.)	 ทัว่ประเทศ	 และไดแ้บ่งคู่มอืออกเป็น	 11	 เล่ม	 สำ�หรบัลูกเสอืแต่ละชัน้ปี	 

เพือ่คว�มสะดวกของผูส้อน	 รวมทัง้ท�งสำ�นกัก�รลกูเสอื	 ยวุก�ช�ดและกจิก�รนกัเรยีนไดด้ำ�เนินก�รวจิยั

และประเมนิผลก�รใชคู้ม่อืก�รจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสร�้งทกัษะชวีติ	 จำ�นวน	 53	 โรงเรยีน	 คูข่น�นกบั

สม�คมว�งแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ	ดว้ย

	 สำ�นกัก�รลกูเสอื	ยวุก�ช�ดและกจิก�รนกัเรยีน	และสม�คมว�งแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ	

ขอขอบพระคณุหน่วยง�นและบุคล�กรทุกท่�นทีม่สีว่นรว่มในโครงก�รใหส้ำ�เรจ็ลุล่วง	ณ	 โอก�สน้ี	 ตัง้แต่ 

ก�รริเริ่มโครงก�รก�รจดัทำ�หลกัสูตรและคู่มือ	 ก�รทดลองวิจยัและประเมินผลก�รใช้คู่มือ	 รวมทัง้ 

ก�รปรบัปรงุคูม่อืทัง้	 2	ครัง้	หวงัเป็นอย�่งยิง่ว�่คูม่อืชดุน้ีจะชว่ยสง่เสรมิใหก้จิก�รลกูเสอืของประเทศไทย	 

ซึง่ดำ�เนินม�ครบว�ระ	 108	 ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 น้ี	 ไดเ้ป็นเครือ่งมอืสำ�คญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

ต่อก�รพฒัน�เดก็และเย�วชนของช�ตติ่อไป

ส�ำนักกำรลกูเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนักเรียน

ส�ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร
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แผนการจัดกจิกรรมที ่12 นาทีวิกฤต 42 
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู้
กํากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ้วน 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 เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

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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แผนการจัดกจิกรรมที่ 21  ทําตามลกูเสือรุน่พี ่ 83 
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กํากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ้วน 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 เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

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 
 

	 คู่มือส่งเสริมและพัฒน�กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถ�นศึกษ�ชุดน้ี	 จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับ 

ผูก้ำ�กบัลกูเสอืใชเ้ป็นแนวท�งในก�รจดักจิกรรมลกูเสอื	 มจีำ�นวน	 11	 เล่ม	 แยกต�มชัน้ปี	 สำ�หรบัลกูเสอื 

4	ประเภท	คอื	ลกูเสอืสำ�รอง	ลกูเสอืส�มญั	ลกูเสอืส�มญัรุน่ใหญ่	และลกูเสอืวสิ�มญั
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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 ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

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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ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
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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 ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

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

•	สำ�นกัก�รลกูเสอื	ยวุก�ช�ดและกจิก�รนกัเรยีน
	 สำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

	 ถนนร�ชดำ�เนินนอก	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

	 โทรศพัท	์02-628-6365	โทรส�ร	02-628-6402
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แผนการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1.ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2.อนามัย 2. พักผ่อนนอนหลับ 1  

3. การปฐมพยาบาล 1  
4. การขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่ 1  
5. รู้เท่าทันสื่อโฆษณา 1 ทักษะชีวิต 

3.ความสามารถในเชิง
ทักษะ 

6. สมรรถนะทางกาย 2  
7. ระเบียบแถว 2  

4.การส ารวจ 8. การสํารวจและเยือนสถานทีใ่น
ท้องถิ่น 

2  

5.การค้นหาธรรมชาติ 9. มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ 1  
10. อาหารสัตว์เลี้ยง 1  

6.ความปลอดภัย 11. ความปลอดภยัจากภยัอันตราย 
ทางน้ํา 

1  

12. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 
7. บริการ 13. ลูกเสือสํารองส่งขา่ว 2  
8. ธงและประเทศต่างๆ 14. ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศ

อื่นๆ 
2  

9. การฝีมือ 15. วิถีไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 2  
10. กิจกรรมกลางแจ้ง 16. กิจกรรมการแจ้ง 2  
11. การบันเทิง 17. การบันเทิง 3  
12. การผูกเง่ือน 18. การผูกเงื่อนเชอืก 2  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1.ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2.อนามัย 2. พักผ่อนนอนหลับ 1  

3. การปฐมพยาบาล 1  
4. การขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่ 1  
5. รู้เท่าทันสื่อโฆษณา 1 ทักษะชีวิต 

3.ความสามารถในเชิง
ทักษะ 

6. สมรรถนะทางกาย 2  
7. ระเบียบแถว 2  

4.การส ารวจ 8. การสํารวจและเยือนสถานทีใ่น
ท้องถิ่น 

2  

5.การค้นหาธรรมชาติ 9. มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ 1  
10. อาหารสัตว์เลี้ยง 1  

6.ความปลอดภัย 11. ความปลอดภยัจากภยัอันตราย 
ทางน้ํา 

1  

12. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 
7. บริการ 13. ลูกเสือสํารองส่งขา่ว 2  
8. ธงและประเทศต่างๆ 14. ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศ

อื่นๆ 
2  

9. การฝีมือ 15. วิถีไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 2  
10. กิจกรรมกลางแจ้ง 16. กิจกรรมการแจ้ง 2  
11. การบันเทิง 17. การบันเทิง 3  
12. การผูกเง่ือน 18. การผูกเงื่อนเชอืก 2  
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ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

13. ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง 

19. ใช้น้ําอย่างประหยัด 1 ทักษะชีวิต 

 20. คติพจน์ลูกเสือสาํรอง 1  
 21. ทําตามลูกเสอืรุ่นพี ่ 1  
 22. ไม่ทําตามใจตนเอง 1 ทักษะชีวิต 
 23. คุยกันฉนัท์เพือ่น 1 ทักษะชีวิต 
 24. การควบคุมอารมณ์ 2 ทักษะชีวิต 
 25. กําจัดยุงลาย 1  
 26. โรงเรียนของฉนั 2 ทักษะชีวิต 
14. ประเมินผล 27. การประเมินผล 1  
15. พิธีการ 28. พิธีประดับดาวดวงที่ 2 1  
    
รวม  15  หน่วยกิจกรรม รวม   28  แผนการจัดกิจกรรม 40  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ       
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1   การปฐมนเิทศ                                                         เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ลูกเสือสามารถจัดแบ่งหมู่  เลอืกนายหมู่และรองนายหมู่ได ้

1.2 ลูกเสือสามารถแต่งเครื่องแบบได้ถูกต้อง 
1.3 ลูกเสือสามารถทําพิธีเปิด – ปิดประชุมกองได ้

 

2.  เนื้อหา  
2.1 การจัดแบ่งหมู ่
2.2 การจดักองลูกเสอืสํารอง 
2.3 การแต่งเครื่องแบบลูกเสอื 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสาํรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบกนัในหอ้งประชุม ในสนาม
หรือบริเวณที่เหมาะสม 
 4.2 ผู้กํากับลูกเสือนําร้องเพลง 
 4.3 ผู้กํากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสือหมู่ละ 4 -6 คน 
  1) ให้ลูกเสือเลอืกนายหมู่และรองนายหมู่ 
           2) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนการแต่งเครือ่งแบบที่ถูกต้อง 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกอง ดงันี้ 
     - พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     - พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

  4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป 
 4.4 ผู้กํากับเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสงัเกตความร่วมมือในการจดักิจกรรม 
 5.2 สังเกตความถกูต้องในการแต่งเครื่องแบบลกูเสือ 
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ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

13. ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง 

19. ใช้น้ําอย่างประหยัด 1 ทักษะชีวิต 

 20. คติพจน์ลูกเสือสาํรอง 1  
 21. ทําตามลูกเสอืรุ่นพี ่ 1  
 22. ไม่ทําตามใจตนเอง 1 ทักษะชีวิต 
 23. คุยกันฉนัท์เพือ่น 1 ทักษะชีวิต 
 24. การควบคุมอารมณ์ 2 ทักษะชีวิต 
 25. กําจัดยุงลาย 1  
 26. โรงเรียนของฉนั 2 ทักษะชีวิต 
14. ประเมินผล 27. การประเมินผล 1  
15. พิธีการ 28. พิธีประดับดาวดวงที่ 2 1  
    
รวม  15  หน่วยกิจกรรม รวม   28  แผนการจัดกิจกรรม 40  

 
  

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ       
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1   การปฐมนเิทศ                                                         เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ลูกเสือสามารถจัดแบ่งหมู่  เลอืกนายหมู่และรองนายหมู่ได ้

1.2 ลูกเสือสามารถแต่งเครื่องแบบได้ถูกต้อง 
1.3 ลูกเสือสามารถทําพิธีเปิด – ปิดประชุมกองได ้

 

2.  เนื้อหา  
2.1 การจัดแบ่งหมู ่
2.2 การจดักองลูกเสอืสํารอง 
2.3 การแต่งเครื่องแบบลูกเสอื 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสาํรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบกนัในหอ้งประชุม ในสนาม
หรือบริเวณที่เหมาะสม 
 4.2 ผู้กํากับลูกเสือนําร้องเพลง 
 4.3 ผู้กํากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสือหมู่ละ 4 -6 คน 
  1) ให้ลูกเสือเลอืกนายหมู่และรองนายหมู่ 
           2) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนการแต่งเครือ่งแบบที่ถูกต้อง 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกอง ดงันี้ 
     - พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     - พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

  4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป 
 4.4 ผู้กํากับเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสงัเกตความร่วมมือในการจดักิจกรรม 
 5.2 สังเกตความถกูต้องในการแต่งเครื่องแบบลกูเสือ 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 15 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 
เพลง 

ยินดีที่รู้จัก 

     ยินดีที่รู้จกั เพื่อนรักขอเชิญร่วมจิต 
เรารักกันฉันมิตร   รักสนิทเหมือนพี่นอ้งกนั 
ยินดีที่รู้จกั  เพื่อนที่รกัขอร่วมใจมัน่ 
ขอให้ผกูสัมพันธ ์ เพื่อรักกันใหน้านเถดิเอย 

 
การจัดกองและการแบ่งหมู่ลูกเสือส ารอง 
กองลูกเสือสํารอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8-36 คน (ระดับประถมศึกษาปีที่1-3) โดยแบ่งลูกเสือ
ออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย 2 
หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เจ้าป่าจอมปลอม 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

 ในปูาแห่งหนึ่ง สิงโตเจ้าปูาได้ตายลง สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในปูานั้นจึงขาดผู้นําสัตว์
ทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าจะเอาใครเป็นหัวหน้าแทนสิงโตดี ช้างแนะนําว่า “คนที่เป็นหัวหน้าต้องฉลาดและ
ปราดเปรียว” หมีบอกว่า “คนเป็นเจ้าปูาต้องแข็งแรง เสียสละ เป็นที่พึ่งพาของพวกเราได้” สัตว์ต่างๆ
ช่วยกันออกความเห็นมากมาย ลิงจึงบอกว่า “ข้าเองจะขอเป็นผู้นําคอยคุ้มกันพวกท่านให้ ” สัตว์
ทั้งหลายไม่ทันคิดจึงเลือกลิงให้เป็นเจ้าปูา เมื่อลิงได้เป็นเจ้าปูาแล้วก็หยิ่งผยอง ผิดไปจากลิงตัวเดิม 
ลิงมักออกคําสั่งให้สัตว์ตัวอื่นๆ ไปหาอาหารมาให้กิน และยังสั่งให้นกตัวน้อยๆ ห้ามหยุดส่งเสียงร้อง 
นับวันลิงก็วางอํานาจข่มเหงสัตว์ใหญ่น้อย และคุยโอ้อวดความสามารถของตนเองมากขึ้น 
 วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกต้องการทดสอบความสามารถของลิง จึงบอกกับลิงว่า “ท่านเจ้าปูา  
ตรงชายทุ่งมีผลไม้สุกงอมเต็มต้นน่ากินเหลือเกิน” ลิงบอกให้สุนัขจิ้งจอกไปเก็บมาให้ แต่สุนัขจิ้งจอก
อ้างว่าตนขึ้นต้นไม้ไม่ได้ ลิงจึงให้สุนัขจิ้งจอกพาไปที่ต้นไม้นั้น ในที่สุดลิงก็ติดกับดักของนายพราน 
ร้องให้สัตว์ต่างๆช่วย สุนัขจิ้งจอกจึงบอกว่า “ท่านเฉลียวฉลาดกว่าพวกข้ามากนัก ถูกขังในกรงแค่นี้
คงหาทางออกได้” แล้วสัตว์ทั้งหลายก็เดินหนีไป ทิ้งให้ลิงอยู่ในกรงนายพรานต่อไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเลือกผู้นําต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   พักผ่อนนอนหลับ             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ลูกเสือบอกประโยชนก์ารนอนหลับสนทิในเวลากลางคนืได้ 

1.2 ลูกเสือบอกข้อควรปฏิบัติในการนอนหลับสนิทได ้
2.  เนื้อหา  

ความสําคัญและขอ้ควรปฏิบัติของการนอนหลบั 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ตัวอย่างเกม 
3.3 ใบความรู้เรื่องการนอนหลับ 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
      1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกี่ยวกับการพกัผ่อนแบบต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ ฟังดนตร ี
นั่งเล่น นอนหลับ เป็นตน้ 
      2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาํคัญของการนอนหลับสนทิ
ในเวลากลางคืนและขอ้ควรปฏิบัติในการนอนหลับ 
      3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สอบถามขอ้ควรปฏิบัติและประโยชน์ของการนอนหลับสนิท 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 
เพลง 

ยินดีที่รู้จัก 

     ยินดีที่รู้จกั เพื่อนรักขอเชิญร่วมจิต 
เรารักกันฉันมิตร   รักสนิทเหมือนพี่นอ้งกนั 
ยินดีที่รู้จกั  เพื่อนที่รกัขอร่วมใจมัน่ 
ขอให้ผกูสัมพันธ ์ เพื่อรักกันใหน้านเถดิเอย 

 
การจัดกองและการแบ่งหมู่ลูกเสือส ารอง 
กองลูกเสือสํารอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8-36 คน (ระดับประถมศึกษาปีที่1-3) โดยแบ่งลูกเสือ
ออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย 2 
หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เจ้าป่าจอมปลอม 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

 ในปูาแห่งหนึ่ง สิงโตเจ้าปูาได้ตายลง สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในปูานั้นจึงขาดผู้นําสัตว์
ทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าจะเอาใครเป็นหัวหน้าแทนสิงโตดี ช้างแนะนําว่า “คนที่เป็นหัวหน้าต้องฉลาดและ
ปราดเปรียว” หมีบอกว่า “คนเป็นเจ้าปูาต้องแข็งแรง เสียสละ เป็นที่พึ่งพาของพวกเราได้” สัตว์ต่างๆ
ช่วยกันออกความเห็นมากมาย ลิงจึงบอกว่า “ข้าเองจะขอเป็นผู้นําคอยคุ้มกันพวกท่านให้ ” สัตว์
ทั้งหลายไม่ทันคิดจึงเลือกลิงให้เป็นเจ้าปูา เมื่อลิงได้เป็นเจ้าปูาแล้วก็หยิ่งผยอง ผิดไปจากลิงตัวเดิม 
ลิงมักออกคําสั่งให้สัตว์ตัวอื่นๆ ไปหาอาหารมาให้กิน และยังสั่งให้นกตัวน้อยๆ ห้ามหยุดส่งเสียงร้อง 
นับวันลิงก็วางอํานาจข่มเหงสัตว์ใหญ่น้อย และคุยโอ้อวดความสามารถของตนเองมากขึ้น 
 วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกต้องการทดสอบความสามารถของลิง จึงบอกกับลิงว่า “ท่านเจ้าปูา  
ตรงชายทุ่งมีผลไม้สุกงอมเต็มต้นน่ากินเหลือเกิน” ลิงบอกให้สุนัขจิ้งจอกไปเก็บมาให้ แต่สุนัขจิ้งจอก
อ้างว่าตนขึ้นต้นไม้ไม่ได้ ลิงจึงให้สุนัขจิ้งจอกพาไปที่ต้นไม้นั้น ในที่สุดลิงก็ติดกับดักของนายพราน 
ร้องให้สัตว์ต่างๆช่วย สุนัขจิ้งจอกจึงบอกว่า “ท่านเฉลียวฉลาดกว่าพวกข้ามากนัก ถูกขังในกรงแค่นี้
คงหาทางออกได้” แล้วสัตว์ทั้งหลายก็เดินหนีไป ทิ้งให้ลิงอยู่ในกรงนายพรานต่อไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเลือกผู้นําต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   พักผ่อนนอนหลับ             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ลูกเสือบอกประโยชนก์ารนอนหลับสนทิในเวลากลางคนืได้ 

1.2 ลูกเสือบอกข้อควรปฏิบัติในการนอนหลับสนิทได ้
2.  เนื้อหา  

ความสําคัญและขอ้ควรปฏิบัติของการนอนหลบั 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ตัวอย่างเกม 
3.3 ใบความรู้เรื่องการนอนหลับ 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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      3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สอบถามขอ้ควรปฏิบัติและประโยชน์ของการนอนหลับสนิท 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เพลง 

หลับตา 
หลับตาเสียออ่นเพลียทั้งวัน       นอนหลับฝันเห็นเทวดา 

                  มาร่ายมารํางามขาํโสภา  (ซ้ํา)        พอตื่นขึ้นมาเทวดาไมม่ี 

เกม 

        ตามผู้น า 
วิธีเล่น 

 ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง  เลือกหัวหน้าคนหนึ่ง  คนที่เป็น
หัวหน้าจะทํากิริยาท่าทางต่างๆ  เช่น  ว่ิง  เดิน  กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ นอนหลับ นั่ง ฯลฯ  คน
อื่นๆ  จะต้องทําตามทุกอย่าง 

การตัดสิน 

 1.  ผู้ที่ไม่สามารถทําตามหัวหน้าได้ ต้องออกจากการเลน่ 
 2.  ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานที่สุด 

ใบความรู ้

ความส าคัญของการนอนหลับ 

 การนอนหลับ  มีความสําคัญต่อสุขภาพมาก  ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนเครื่องจักร    
ถ้าทํางานตลอดเวลาโดยไม่มีเวลาพัก  อาจจะชํารุดได้  ดังนั้นการนอนหลับจึงเป็นการพักผ่อนที่
สมบูรณ์ที่สุดของร่างกาย  เพราะเป็นโอกาสที่อวัยวะส่วนต่างๆ  ของร่างกายได้มีการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเซลล์ส่วนต่างๆ  ให้พร้อมที่จะเผชิญกับภารกิจที่จะต้องทําหลังจากตื่นนอน 

ข้อควรปฏิบัติในการหลับนอน 
 เพื่อใหก้ารหลับนอนมีผลดีต่อสขุภาพอยา่งแท้จริง  ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1.  จัดห้องนอนให้ถูกสขุลักษณะ มอีากาศถ่ายเทที่ดี ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น เสียง กลิ่น 
หรือแสงสว่างมากเกินไป 
 2.  นอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดกึเกินไป 
 3.  นอนอย่างนอ้ยวันละ 8 ชั่วโมง 
 4.  ดื่มน้ําอุ่นๆ หนึ่งแก้วก่อนเข้านอน 
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 5.  นอนใหอ้ยู่ในท่าสบายที่สุด โดยให้ทุกส่วนของร่างกายได้พักผอ่นอย่างเตม็ที่ 
 6.  อย่านอนคลมุโปงเพราะจะทาํใหอ้ากาศถ่ายเทไม่สะดวก 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ตุ๊ต๊ะตัวเล็ก 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

 ตุ๊ตะ เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ แม่จึงตั้งชื่อให้ตรงกันข้ามกับตัวเขา ทุกวันหลังเลิกเรียน 
หลังจากตุ๊ต๊ะทําการบ้าน อาบน้ําเสร็จ ก็อ่านหนังสือ และดูโทรทัศน์จนดึกทุกวัน เมื่อไปเรียนตอนเช้า 
ตุ๊ต๊ะจึงชอบหาว  ฟุบหลับ เวียนศีรษะ และเรียนไม่รู้เรื่อง ตุ๊ต๊ะก็ยังตัวเล็กกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกัน
ด้วย      ครูก้อยซึ่งเป็นครูประจําชั้นของตุ๊ต๊ะ สังเกตเห็นตุ๊ต๊ะมีอาการแบบนี้ทุกวัน จึงถามแม่ของ
ตุ๊ต๊ะ แม่บอกว่า ตุ๊ต๊ะนอนดึกทุกวัน เพราะดูโทรทัศน์ เมื่อรู้สาเหตุการง่วงของตุ๊ต๊ะแล้ว ครูก้อยจึงบอก
ตุ๊ต๊ะว่า “เด็กๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 ชัว่โมง เพราะการนอนหลับจะ
ช่วยให้สมองทํางานไดเ้ป็นปกติ ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดี และร่างกายเคลื่อนไหวได้อยา่งคล่องแคล่ว ทําให้
เราเล่นกีฬาได้ เล่นดนตรีได้ อ่านหนังสือได้ เด็กๆจึงไม่ควรอดนอน 
 ตั้งแต่นั้นมา ตุ๊ต๊ะก็ไม่นอนดึกอีก เขาเข้านอนแต่หัวค่ํา ตื่นตอนเชาเขารู้สึกสดชื่นกว่าทุกครั้ง 
เมื่อไปโรงเรียนก็ไม่หลับ และเรียนรู้เรื่อง ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตขึ้น เกือบทันเพื่อนแล้ว 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การนอนหลับพักผ่อนทําใหส้มองปลอดโปร่ง ช่วยให้การเรียนรู้และเคลื่อนไหวได้
ดี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   การปฐมพยาบาล             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้เมือ่มีเลือดกําเดาไหล 

 

2.  เนื้อหา  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเลอืดกาํเดาไหล 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกม  
3.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เช่น ผ้าก๊อซ  ผ้าเช็ดหน้า  ก้อนน้ําแข็ง 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดกําเดาไหล 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ปูวยเลือดกาํเดาไหล 
     2) ลูกเสือวิเคราะห์ขั้นตอนการปฐมพยาบาล 
     3) ลูกเสือจับคู่ฝกึวิธีปฐมพยาบาลตามขั้นตอนการสาธิต 
     4) ร่วมกันอภิปรายสรุปการนาํวิธีปฐมพยาบาลไปช่วยผู้อื่นเมือ่เกดิเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสงัเกตความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 5.2 ตรวจสอบวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกาํเดาไหลได้ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 
เกม 

สวัสดี 
 วิธีการเล่น 

1. ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน  หนัหน้าไปทศิทางเดียวกัน 
2. ด้านหน้าแถวแต่ละหมู่ใหน้ําสิ่งกีดขวางไปตั้งไวใ้ห้ตรงกับแถวห่างประมาณ 8 เมตร 
3.   เมื่อผู้กาํกับลูกเสอืใหส้ัญญาณเริ่มเล่น  ใหน้ายหมู่ของแต่ละหมู่วิ่งออกจากหมู่ตรงไปอ้อม 
     สิง่กีดขวางขา้งหนา้ตนแล้วอ้อมมายืนหน้าหน้าเพือ่นภายในหมูข่องตนเอง  ทําวันทยหัตถ ์
     แล้วกล่าวคําว่า  “สวัสดีครับ” จากนั้นวิ่งไปยืนต่อขา้งหลังแถวหมู่ของตน 
4.   ผู้ที่ยืนอยู่หัวแถว (ด้านหน้าแถว)  เมื่อนายหมู่วันทยหัตถ์  และกล่าวคําสวัสดีก็ใหท้ํา 
     วันทยหัตถ์ตอบ แล้ววิ่งไปออ้มสิ่งกีดขวาง ทําเช่นเดียวกับนายหมู่ 
5.  ลูกเสืออืน่ ๆ ทําเช่นนี้ตอ่ไปเรื่อย ๆ จนหมดทุกคน  หมู่ใดเสร็จกอ่นหมู่นั้นชนะ 

 
ใบความรู้  

เรื่อง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดก าเดาไหล 
เลือดกําเดาไหลมักเกิดในช่วงหน้าหนาวท่ีอากาศแห้งทําให้เยื่อบุจมูกแห้งและตกสะเก็ด      

เมื่อสะเก็ดถูกแคะแกะเกาจะทําให้มีเลือดออก สาเหตุอื่นที่พบได้บ่อย คือเป็นหวัด และมีไข้สูงจาก
สาเหตุใดก็ตาม เส้นเลือดฝอยในจมูกอาจแตกทําให้มีเลือดกําเดาไหลได้ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีบีบที่จมูก ประมาณ 5 นาทีโดยหายใจทางปากแทน 
2. นั่งตัวตรงหรือนอนให้ศรีษะสูงเพือ่ปฺองกันการสําลักเลือด 
3. ประคบบริเวณจมูกและแก้มด้วยผ้าเย็น หรือน้ําแข็งเพือ่ช่วยให้เลอืดหยุดเร็วขึ้น 
4. หลีกเลี่ยงการแคะจมกู การสั่งน้าํมูกแรงๆและการยกของหนัก 
5. กรณีอากาศแห้งในช่วงหน้าหนาว อาจใช้วาสลีนครีมหรือขี้ผึ้งทาบริเวณเยื่อบุจมกู        

เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น 
6.  หากมไีขค้วรให้ยาลดไข้ร่วมด้วย 

ส่งพบแพทย์กรณีต่อไปนี ้
 1. เลือดออกบ่อยๆหรือออกจํานวนมาก 
 2. เลือดออกข้างเดียวเรื้อรัง 
 3. มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น อ่อนเพลีย หน้ามืดจะเป็นลม 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   การปฐมพยาบาล             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้เมือ่มีเลือดกําเดาไหล 

 

2.  เนื้อหา  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเลอืดกาํเดาไหล 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกม  
3.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เช่น ผ้าก๊อซ  ผ้าเช็ดหน้า  ก้อนน้ําแข็ง 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดกําเดาไหล 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ปูวยเลือดกาํเดาไหล 
     2) ลูกเสือวิเคราะห์ขั้นตอนการปฐมพยาบาล 
     3) ลูกเสือจับคู่ฝกึวิธีปฐมพยาบาลตามขั้นตอนการสาธิต 
     4) ร่วมกันอภิปรายสรุปการนาํวิธีปฐมพยาบาลไปช่วยผู้อื่นเมือ่เกดิเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสงัเกตความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 5.2 ตรวจสอบวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกาํเดาไหลได้ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 
เกม 

สวัสดี 
 วิธีการเล่น 

1. ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน  หนัหน้าไปทศิทางเดียวกัน 
2. ด้านหน้าแถวแต่ละหมู่ใหน้ําสิ่งกีดขวางไปตั้งไวใ้ห้ตรงกับแถวห่างประมาณ 8 เมตร 
3.   เมื่อผู้กาํกับลูกเสอืใหส้ัญญาณเริ่มเล่น  ใหน้ายหมู่ของแต่ละหมู่วิ่งออกจากหมู่ตรงไปอ้อม 
     สิง่กีดขวางขา้งหนา้ตนแล้วอ้อมมายืนหน้าหน้าเพือ่นภายในหมูข่องตนเอง  ทําวันทยหัตถ ์
     แล้วกล่าวคําว่า  “สวัสดีครับ” จากนั้นวิ่งไปยืนต่อขา้งหลังแถวหมู่ของตน 
4.   ผู้ที่ยืนอยู่หัวแถว (ด้านหน้าแถว)  เมื่อนายหมู่วันทยหัตถ์  และกล่าวคําสวัสดีก็ใหท้ํา 
     วันทยหัตถ์ตอบ แล้ววิ่งไปออ้มสิ่งกีดขวาง ทําเช่นเดียวกับนายหมู่ 
5.  ลูกเสืออืน่ ๆ ทําเช่นนี้ตอ่ไปเรื่อย ๆ จนหมดทุกคน  หมู่ใดเสร็จกอ่นหมู่นั้นชนะ 

 
ใบความรู้  

เรื่อง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดก าเดาไหล 
เลือดกําเดาไหลมักเกิดในช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้งทําให้เยื่อบุจมูกแห้งและตกสะเก็ด      

เมื่อสะเก็ดถูกแคะแกะเกาจะทําให้มีเลือดออก สาเหตุอื่นที่พบได้บ่อย คือเป็นหวัด และมีไข้สูงจาก
สาเหตุใดก็ตาม เส้นเลือดฝอยในจมูกอาจแตกทําให้มีเลือดกําเดาไหลได้ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีบีบที่จมูก ประมาณ 5 นาทีโดยหายใจทางปากแทน 
2. นั่งตัวตรงหรือนอนให้ศรีษะสูงเพือ่ปฺองกันการสําลักเลือด 
3. ประคบบริเวณจมูกและแก้มด้วยผ้าเย็น หรือน้ําแข็งเพือ่ช่วยให้เลอืดหยุดเร็วขึ้น 
4. หลีกเลี่ยงการแคะจมกู การสั่งน้าํมูกแรงๆและการยกของหนัก 
5. กรณีอากาศแห้งในช่วงหน้าหนาว อาจใช้วาสลีนครีมหรือขี้ผึ้งทาบริเวณเยื่อบุจมกู        

เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น 
6.  หากมไีขค้วรให้ยาลดไข้ร่วมด้วย 

ส่งพบแพทย์กรณีต่อไปนี ้
 1. เลือดออกบ่อยๆหรือออกจํานวนมาก 
 2. เลือดออกข้างเดียวเรื้อรัง 
 3. มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น อ่อนเพลีย หน้ามืดจะเป็นลม 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 21 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

    สุนัขจิ้งจอกและหน้ากาก 

 สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งบังเอิญหลุดเข้าไปในห้องเกบ็ของ ของโรงละครแห่งหนึ่งเข้า ทนัใดนัน้เอง
มันสังเกตเห็นใบหน้าหนึ่งกาํลังมองลงมาที่มันอย่างโกรธเกรี้ยว มันเริ่มตกใจกลัว แต่พอเขา้ไปดู
ใกล้ๆสุนขัจิ้งจอกก็พบว่านั่นเปน็เพียงหน้ากาก ที่เหล่านกัแสดงใช้สวมครอบลงบนใบหน้าของพวก
เขา “โอ”  
สุนัขจิ้งจอกพูด“แกช่างดสูง่างามนา่เกรงขามมากแต่เสียดายที่แกไม่มสีมอง”  

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “รูปลักษณ์ภายนอกไม่อาจบง่บอกคุณคา่ภายใน” 

  

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่          เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่เมือ่มีอุบัติเหตเุกิดขึ้น 
 

2.  เนื้อหา  
 การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตเุกิดขึน้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ใบงาน 
 3.3 ใบความรู้ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

     1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรือ่ง อุบัติเหตุ เช่น หกล้มแขนหกั เลือดกําเดาไหล           
เป็นลมแดด ฯลฯ ถามคําถามว่าใครเคยเป็นบ้างและใครเคยเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุเหล่านี้บ้าง 
     2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู ่ช่วยกนัคิดว่าถ้าประสบอุบัติเหตุต่อไปนี้จะขอ     
ความช่วยเหลอืใคร โดยวิธีใด ผูก้ํากับลูกเสือเปน็ผู้แบ่งงานให้แต่ละหมู ่
  -  ล้มแขนหกั 
  -  เลือดกําเดาไหล 
  -  เดินชนโต๊ะเท้าเจ็บ 
  -  ล้มหัวเข่าเป็นแผลถลอก 
    3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปว่าเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่            
ทําไดอ้ย่างไร โดยวิธีใด 
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
 5.2 สอบถามวิธีการขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่เมื่อมอีุบัติเหตุเกดิขึ้น 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

    สุนัขจิ้งจอกและหน้ากาก 

 สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งบังเอิญหลุดเข้าไปในห้องเกบ็ของ ของโรงละครแห่งหนึ่งเข้า ทนัใดนัน้เอง
มันสังเกตเห็นใบหน้าหนึ่งกาํลังมองลงมาที่มันอย่างโกรธเกรี้ยว มันเริ่มตกใจกลัว แต่พอเขา้ไปดู
ใกล้ๆสุนขัจิ้งจอกก็พบว่านั่นเปน็เพียงหน้ากาก ที่เหล่านกัแสดงใช้สวมครอบลงบนใบหน้าของพวก
เขา “โอ”  
สุนัขจิ้งจอกพูด“แกช่างดสูง่างามนา่เกรงขามมากแต่เสียดายที่แกไม่มสีมอง”  

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “รูปลักษณ์ภายนอกไม่อาจบง่บอกคุณคา่ภายใน” 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่          เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่เมือ่มีอุบัติเหตเุกิดขึ้น 
 

2.  เนื้อหา  
 การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตเุกิดขึน้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ใบงาน 
 3.3 ใบความรู้ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

     1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรือ่ง อุบัติเหตุ เช่น หกล้มแขนหกั เลือดกําเดาไหล           
เป็นลมแดด ฯลฯ ถามคําถามว่าใครเคยเป็นบ้างและใครเคยเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุเหล่านี้บ้าง 
     2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู ่ช่วยกนัคิดว่าถ้าประสบอุบัติเหตุต่อไปนี้จะขอ     
ความช่วยเหลอืใคร โดยวิธีใด ผูก้ํากับลูกเสือเปน็ผู้แบ่งงานให้แต่ละหมู ่
  -  ล้มแขนหกั 
  -  เลือดกําเดาไหล 
  -  เดินชนโต๊ะเท้าเจ็บ 
  -  ล้มหัวเข่าเป็นแผลถลอก 
    3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปว่าเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่            
ทําไดอ้ย่างไร โดยวิธีใด 
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธง เลิก) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
 5.2 สอบถามวิธีการขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่เมื่อมอีุบัติเหตุเกดิขึ้น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 
เพลง 

เป็ด 
ยามเมื่อเป็ดมันเดนิไป  มองแล้วไมน่่าดูเลย 

จําไว้เถิดเพือ่นเอ๋ยเอย๋      จงอย่าเดินใหเ้หมอืนเป็ด 
 

เกม 
 

รถไฟด่วน 
 วิธีเล่น    แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึง่  ยืน่มอืแตะบ่าคนข้างหน้า  
เริ่มเล่นให้ทกุคนวิ่งไปข้างหน้าลกัษณะแถวตอนเรียงหนึง่  โดยมือตอ้งไม่หลุดออกจากบ่าคนข้างหนา้
วิ่งไปจนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 

 
ใบงาน 

     ใบงาน 
 ให้แต่ละหมู่ช่วยกนัคิดว่าถา้ประสบอุบัติเหตุต่อไปนี้จะขอความช่วยเหลือจากใคร  
โดยวิธีใด  ให้เวลาหมู่ละ   15  นาที  แล้วให้เลอืก  ตัวแทนเป็นผูน้ําเสนอร่วมกับผู้กาํกับ
ลูกเสือ 

  -  ล้มแขนหกั 
  -  เลือดกําเดาไหล 
  -  เดินชนโต๊ะเท้าเจ็บ 
  -  ล้มหัวเข่าเป็นแผลถลอก 
 
ใบความรู้ 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความช่วยเหลือ 

 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความช่วยเหลอืใหท้ิ้งผู้ปูวยไว้ที่เดิม  เคลือ่นยา้ยเท่าที่จําเป็น
เพื่อใหพ้้นจากอนัตราย  เช่น  ไฟ  ฯลฯ  เท่านัน้  รีบขอความช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 เหตุเกิดในโรงเรียน  ให้เดินไปหาผู้ใหญ่ที่ใกลท้ี่สุดเพือ่ขอความช่วยเหลือ  อยา่วิ่งกลับบ้าน 
 เหตุเกิดที่บ้านให้เดินไปหาผู้ใหญ่ในบ้าน  หากผู้ใหญ่ไม่อยู ่ ขอความความช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้าน 
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 เหตุเกิดนอกโรงเรียนหรือนอกบ้าน  ให้รีบขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญท่ี่พาออกไปหรือที่
อยู่ใกล้ทีสุ่ด 
 กรณีเป็นแผลถลอกมักจะสกปรก ต้องขจัดสิ่งสกปรกโดยการล้างด้วยสบู่และน้ําเพื่อให้แน่ใจ
ว่าสะอาดจริงๆ  ล้างด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง  แล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้วและพลาสเตอร์
เพื่อปฺองกันเชื้อโรค 
 กรณีต้องขอความช่วยเหลือเมื่อไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ 
 1.  โทรศัพท์ถึงสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 
 2.  โทรศัพท์ถึงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉนิ 911 
 3.  โทรศัพท์ถึงผู้ใหญ่ที่ตนรู้จัก 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 บทเรียนของอ้วน อ้น 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน ผู้แต่ง 

 เมื่อปิดภาคเรียนเทอมปลาย อากาศร้อนอบอ้าวทุกวัน อ้วนกับอ้น สองพี่น้องมักจะชวนกัน
ไปเล่นน้ําที่บ่อในสวนหลังบ้านเสมอๆ อ้วนกับอ้นว่ายน้ําเก่งกันทั้งสองคน 
 วันหนึ่ง ทั้งสองพี่น้องก็ไปเล่นน้ําตอนกลางวันหลังกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว ตอนอากาศร้อน
มาก อ้วนกับอ้นพากันลงเล่นน้ําในบ่อเหมือนเคย อ้วนเล่นอยู่ริมบ่อ ส่วนอ้นพี่ชายว่ายน้ําไปกลางบ่อ 
ขณะกําลังว่ายน้ําไปนั้น อ้นรู้สึกชาที่ขาทั้งสองข้าง ทําให้ไม่สามารถว่ายน้าํได ้จึงร้องเรียกให้อ้วนช่วย 
“ช่วยด้วย ช่วยด้วย อ้วนช่วยด้วย อ้วนช่วยด้วย” อ้วนได้ยินเสียงพี่ชายเรียกจึงหันไปดู เห็นอ้นทําท่า
เหมือนกําลังจะจมน้ํา เขาคิดจะลงไปช่วยพี่ แต่เขาเห็นว่าระยะทางไกลมากคงว่ายไม่ถึง บังเอิญ 
เหลือบไปเห็นแผ่นกระดานวางอยู่ใกล้ๆ จึงโยนไม้กระดานไปให้อ้นเกาะไว้ แล้วรีบวิ่งไปตามพ่อที่
ปลูกต้นไม้อยู่ใกล้ๆให้มาช่วย อ้วนบอกพ่อว่า “พี่อ้นกําลังจะจมน้ํา ตอนนี้อ้วนเอาแผ่นกระดานให้อ้น
เกาะไว้ก่อน ให้พ่อรีบไปช่วยอ้นเร็วๆ” พ่อรีบไปช่วยอ้นที่ลอยอยู่ในน้าํให้ขึน้มาไดอ้ย่างปลอดภัย และ
อ้วนกับอ้นสัญญากับพ่อว่า จะไม่มาเล่นน้ําตามลําพังอีก 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  งานใดที่เกินความสามารถของเรา ก็ไม่ควรทํา เพราะอาจเกิดอนัตรายได ้
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เพลง 

เป็ด 
ยามเมื่อเป็ดมันเดนิไป  มองแล้วไมน่่าดูเลย 

จําไว้เถิดเพือ่นเอ๋ยเอย๋      จงอย่าเดินใหเ้หมอืนเป็ด 
 

เกม 
 

รถไฟด่วน 
 วิธีเล่น    แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึง่  ยืน่มอืแตะบ่าคนข้างหน้า  
เริ่มเล่นให้ทกุคนวิ่งไปข้างหน้าลกัษณะแถวตอนเรียงหนึง่  โดยมือตอ้งไม่หลุดออกจากบ่าคนข้างหนา้
วิ่งไปจนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 

 
ใบงาน 

     ใบงาน 
 ให้แต่ละหมู่ช่วยกนัคิดว่าถา้ประสบอุบัติเหตุต่อไปนี้จะขอความช่วยเหลือจากใคร  
โดยวิธีใด  ให้เวลาหมู่ละ   15  นาที  แล้วให้เลอืก  ตัวแทนเป็นผูน้ําเสนอร่วมกับผู้กาํกับ
ลูกเสือ 

  -  ล้มแขนหกั 
  -  เลือดกําเดาไหล 
  -  เดินชนโต๊ะเท้าเจ็บ 
  -  ล้มหัวเข่าเป็นแผลถลอก 
 
ใบความรู้ 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความช่วยเหลือ 

 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความช่วยเหลอืใหท้ิ้งผู้ปูวยไว้ที่เดิม  เคลือ่นยา้ยเท่าที่จําเป็น
เพื่อใหพ้้นจากอนัตราย  เช่น  ไฟ  ฯลฯ  เท่านัน้  รีบขอความช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 เหตุเกิดในโรงเรียน  ให้เดินไปหาผู้ใหญ่ที่ใกลท้ี่สุดเพือ่ขอความช่วยเหลือ  อยา่วิ่งกลับบ้าน 
 เหตุเกิดที่บ้านให้เดินไปหาผู้ใหญ่ในบ้าน  หากผู้ใหญ่ไม่อยู ่ ขอความความช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้าน 
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 เหตุเกิดนอกโรงเรียนหรือนอกบ้าน  ให้รีบขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญท่ี่พาออกไปหรือที่
อยู่ใกล้ทีสุ่ด 
 กรณีเป็นแผลถลอกมักจะสกปรก ต้องขจัดสิ่งสกปรกโดยการล้างด้วยสบู่และน้ําเพื่อให้แน่ใจ
ว่าสะอาดจริงๆ  ล้างด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง  แล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้วและพลาสเตอร์
เพื่อปฺองกันเชื้อโรค 
 กรณีต้องขอความช่วยเหลือเมื่อไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ 
 1.  โทรศัพท์ถึงสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 
 2.  โทรศัพท์ถึงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉนิ 911 
 3.  โทรศัพท์ถึงผู้ใหญ่ที่ตนรู้จัก 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 บทเรียนของอ้วน อ้น 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน ผู้แต่ง 

 เมื่อปิดภาคเรียนเทอมปลาย อากาศร้อนอบอ้าวทุกวัน อ้วนกับอ้น สองพี่น้องมักจะชวนกัน
ไปเล่นน้ําที่บ่อในสวนหลังบ้านเสมอๆ อ้วนกับอ้นว่ายน้ําเก่งกันทั้งสองคน 
 วันหนึ่ง ทั้งสองพี่น้องก็ไปเล่นน้ําตอนกลางวันหลังกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว ตอนอากาศร้อน
มาก อ้วนกับอ้นพากันลงเล่นน้ําในบ่อเหมือนเคย อ้วนเล่นอยู่ริมบ่อ ส่วนอ้นพี่ชายว่ายน้ําไปกลางบ่อ 
ขณะกําลังว่ายน้ําไปนั้น อ้นรู้สึกชาที่ขาทั้งสองข้าง ทําให้ไม่สามารถว่ายน้าํได ้จึงร้องเรียกให้อ้วนช่วย 
“ช่วยด้วย ช่วยด้วย อ้วนช่วยด้วย อ้วนช่วยด้วย” อ้วนได้ยินเสียงพี่ชายเรียกจึงหันไปดู เห็นอ้นทําท่า
เหมือนกําลังจะจมน้ํา เขาคิดจะลงไปช่วยพี่ แต่เขาเห็นว่าระยะทางไกลมากคงว่ายไม่ถึง บังเอิญ 
เหลือบไปเห็นแผ่นกระดานวางอยู่ใกล้ๆ จึงโยนไม้กระดานไปให้อ้นเกาะไว้ แล้วรีบวิ่งไปตามพ่อที่
ปลูกต้นไม้อยู่ใกล้ๆให้มาช่วย อ้วนบอกพ่อว่า “พี่อ้นกําลังจะจมน้ํา ตอนนี้อ้วนเอาแผ่นกระดานให้อ้น
เกาะไว้ก่อน ให้พ่อรีบไปช่วยอ้นเร็วๆ” พ่อรีบไปช่วยอ้นที่ลอยอยู่ในน้าํให้ขึน้มาไดอ้ย่างปลอดภัย และ
อ้วนกับอ้นสัญญากับพ่อว่า จะไม่มาเล่นน้ําตามลําพังอีก 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  งานใดที่เกินความสามารถของเรา ก็ไม่ควรทํา เพราะอาจเกิดอนัตรายได ้
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 25 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   รู้เท่าทันสื่อโฆษณา                    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถวิเคราะห์ถึงอทิธิพลของสือ่โฆษณาที่มีผลต่อการเลอืกบริโภคอาหาร 
 

2. เนื้อหา  
 โฆษณาถูกสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  โฆษณาแต่ละชิ้นผ่านการวางแผนออกแบบ
วิธีการนําเสนอ และใช้เทคนิคทันสมัยเข้าช่วยอย่างสมจริง  บวกกับความถี่ในการนําเสนอผ่านสื่อ  
จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกบริโภคอาหารของเด็กและเยาวชน  ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วย
ให้รู้จักใช้เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ฉลากลูกอม  น้าํอัดลม  มันฝรั่งกรอบ  บะหมี่สําเรจ็รูป 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 เตรียมกิจกรรม โดยมอบหมายให้ลกูเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ทําโฆษณา     
หมู่ละ 1 ชิ้น โดยให้ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ด้วย (และเตรียมซักซอ้มไว้ล่วงหน้า)   
4. กิจกรรม   

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ออกมาทําโฆษณาตามที่มอบหมายทีละหมู่จนครบ 
     2) ผู้กํากับลูกเสือตัง้คําถาม ชวนคิด 

-  โฆษณาที่ทําขึ้นมจีุดใดหรือประเด็นใดบ้างทีก่ระตุ้นใหค้นอยากซื้อสินค้าของเรา 
-  โฆษณาที่ทําขึ้นนั้นเป็นความจริงหรอืไม ่หรอืเกินความเป็นจรงิ เพราะอะไร 
-  ทําไมการโฆษณาจึงเลือกพูดแตค่วามดขีองสินค้ามีการพูดถึง  ส่วนประกอบ 

ประโยชน์และโทษของสินค้าหรอืไม่ 
  -  ทําอยา่งไรจึงจะรู้ว่าสินค้านัน้ดีจริง ไมม่ีผลเสยีต่อสุขภาพและคุ้มค่ากับเงนิที่เสยีไป 
    3) ผู้กํากับลูกเสือสรุปกิจกรรมของสินคา้ว่ามปีระโยชน์และโทษอย่างไร หากเปรียบเทียบ
กับอาหารหรือขนม  เครือ่งดื่มอื่นๆ  ที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรอืน้อยกว่าเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการ
ซื้อสินค้า 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตการแสดงบทบาทสมมติที่สมจริงและจูงใจในการโฆษณาสินค้า 
5.2 สอบถามความคิดเห็นตามประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับ เทคนคิการโฆษณาชวนเชื่อที่เกิน

สรรพคุณของสินคา้ 
5.3 สังเกตความร่วมมือของหมู่ลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
     อาหารดี 

   อาหารดี มีประโยชน์ คือ ผกัสด เนื้อ หมู ปู ปลา  
   เป็ด ไก่ ไข ่นม ผลไม้ นานา 
   ล้วนมีคุณค่า ตอ่ร่างกายของเรา (ซ้ํา) 

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

อาการปวดหัวของหวาน 
 
 หวานเป็นเด็กผู้หญิง อายุ 8 ปีชอบกินลูกอม ขนมขบเคี้ยวและของหวานอย่างมาก จนตัวอ้วน
กลมถูกเพื่อนล้อเป็นประจํา หวานยังมีฟันผุเต็มปากอีกด้วยเพราะไม่ชอบแปรงฟัน  วันหนึ่งหวาน  มี
อาการปวดหัวมาก แม่เอายาแก้ปวดให้กินก็ไม่หาย และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนหวานร้องเอะอะ
โวยวาย แม่จึงพาไปโรงพยาบาล หมอสั่งเอ๊กซเรย์สมองแล้วบอกว่า หวานมีฝีขนาดใหญ่เท่าลูก
มะนาวอยู่ในสมองส่วนหน้าด้านขวา ที่ปวดหัวมากเพราะสมองบวม ต้องรีบผ่าตัดทันที  หวานถูกงด
อาหาร ทุกชนิดรวมน้ําด้วย ถูกเข็มเจาะเลือด และให้น้ําเกลือ ฉีดยาอีกหลายเข็ม และผ่าตัด  
 หวานฟื้นขึ้นมาจากยาสลบ อาการปวดหัวดีขึ้น แต่เจ็บแผลผ่าตัดแทน และยังต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาลอีกหลายวันจึงกลับบ้านได้  
 ที่หวานไม่อยากเชื่อก็คือต้นเหตุของการปวดหัวมาจากฟันผุ หนองจากฟันเข้าสู่เลือดแล้วไป
สมองต่อ หมอยังช้ีให้หวานดูเด็กอีกคนท่ีเป็นเหมือนกับหวานคือฟันผุมาก แล้วต้องมาผ่าสมอง 
หลังออกจากโรงพยาบาล หวานยอมให้แม่พาไปหาหมอฟันโดยด ีแถมยังขยันแปรงฟัน และเลิกกินลูกอม 
ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว ตอนนี้หวานไม่อ้วนกลมแล้วนะ พวกเพื่อน ๆ ก็ไม่มีใครล้อหวานอีกเลย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การตามใจปากทําให้ลําบากร่างกาย 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 25 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 2   อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   รู้เท่าทันสื่อโฆษณา                    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถวิเคราะห์ถึงอทิธิพลของสือ่โฆษณาที่มีผลต่อการเลอืกบริโภคอาหาร 
 

2. เนื้อหา  
 โฆษณาถูกสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  โฆษณาแต่ละชิ้นผ่านการวางแผนออกแบบ
วิธีการนําเสนอ และใช้เทคนิคทันสมัยเข้าช่วยอย่างสมจริง  บวกกับความถี่ในการนําเสนอผ่านสื่อ  
จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกบริโภคอาหารของเด็กและเยาวชน  ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วย
ให้รู้จักใช้เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ฉลากลูกอม  น้าํอัดลม  มันฝรั่งกรอบ  บะหมี่สําเรจ็รูป 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 เตรียมกิจกรรม โดยมอบหมายให้ลกูเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ทําโฆษณา     
หมู่ละ 1 ชิ้น โดยให้ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ด้วย (และเตรียมซักซอ้มไว้ล่วงหน้า)   
4. กิจกรรม   

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ออกมาทําโฆษณาตามที่มอบหมายทีละหมู่จนครบ 
     2) ผู้กํากับลูกเสือตัง้คําถาม ชวนคิด 

-  โฆษณาที่ทําขึ้นมจีุดใดหรือประเด็นใดบ้างทีก่ระตุ้นใหค้นอยากซื้อสินค้าของเรา 
-  โฆษณาที่ทําขึ้นนั้นเป็นความจริงหรอืไม ่หรอืเกินความเป็นจรงิ เพราะอะไร 
-  ทําไมการโฆษณาจึงเลือกพูดแตค่วามดขีองสินค้ามีการพูดถึง  ส่วนประกอบ 

ประโยชน์และโทษของสินค้าหรอืไม่ 
  -  ทําอยา่งไรจึงจะรู้ว่าสินค้านัน้ดีจริง ไมม่ีผลเสยีต่อสุขภาพและคุ้มค่ากับเงนิที่เสยีไป 
    3) ผู้กํากับลูกเสือสรุปกิจกรรมของสินคา้ว่ามปีระโยชน์และโทษอย่างไร หากเปรียบเทียบ
กับอาหารหรือขนม  เครือ่งดื่มอื่นๆ  ที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรอืน้อยกว่าเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการ
ซื้อสินค้า 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตการแสดงบทบาทสมมติที่สมจริงและจูงใจในการโฆษณาสินค้า 
5.2 สอบถามความคิดเห็นตามประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับ เทคนคิการโฆษณาชวนเชื่อที่เกิน

สรรพคุณของสินคา้ 
5.3 สังเกตความร่วมมือของหมู่ลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
     อาหารดี 

   อาหารดี มีประโยชน์ คือ ผกัสด เนื้อ หมู ปู ปลา  
   เป็ด ไก่ ไข ่นม ผลไม้ นานา 
   ล้วนมีคุณค่า ตอ่ร่างกายของเรา (ซ้ํา) 

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

อาการปวดหัวของหวาน 
 
 หวานเป็นเด็กผู้หญิง อายุ 8 ปีชอบกินลูกอม ขนมขบเคี้ยวและของหวานอย่างมาก จนตัวอ้วน
กลมถูกเพื่อนล้อเป็นประจํา หวานยังมีฟันผุเต็มปากอีกด้วยเพราะไม่ชอบแปรงฟัน  วันหนึ่งหวาน  มี
อาการปวดหัวมาก แม่เอายาแก้ปวดให้กินก็ไม่หาย และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนหวานร้องเอะอะ
โวยวาย แม่จึงพาไปโรงพยาบาล หมอสั่งเอ๊กซเรย์สมองแล้วบอกว่า หวานมีฝีขนาดใหญ่เท่าลูก
มะนาวอยู่ในสมองส่วนหน้าด้านขวา ที่ปวดหัวมากเพราะสมองบวม ต้องรีบผ่าตัดทันที  หวานถูกงด
อาหาร ทุกชนิดรวมน้ําด้วย ถูกเข็มเจาะเลือด และให้น้ําเกลือ ฉีดยาอีกหลายเข็ม และผ่าตัด  
 หวานฟื้นขึ้นมาจากยาสลบ อาการปวดหัวดีขึ้น แต่เจ็บแผลผ่าตัดแทน และยังต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาลอีกหลายวันจึงกลับบ้านได้  
 ที่หวานไม่อยากเชื่อก็คือต้นเหตุของการปวดหัวมาจากฟันผุ หนองจากฟันเข้าสู่เลือดแล้วไป
สมองต่อ หมอยังชี้ให้หวานดูเด็กอีกคนที่เป็นเหมือนกับหวานคือฟันผุมาก แล้วต้องมาผ่าสมอง 
หลังออกจากโรงพยาบาล หวานยอมให้แม่พาไปหาหมอฟันโดยด ีแถมยังขยันแปรงฟัน และเลิกกินลูกอม 
ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว ตอนนี้หวานไม่อ้วนกลมแล้วนะ พวกเพื่อน ๆ ก็ไม่มีใครล้อหวานอีกเลย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การตามใจปากทําให้ลําบากร่างกาย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
20

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 27 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   สมรรถนะทางกาย          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ลูกเสอืมกีารพัฒนาทักษะทางกายทีค่ล่องแคล่วว่องไว 
2.  เนื้อหา 
 การพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมโดยแสดงความสามารถเชิงทักษะทางกาย 5 
ประการ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เชอืกกระโดด ไม้สาํหรับทรงตัว ราวไม้ ลูกบอล บันได 
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะทางกาย 5 ประการ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
     1) พิธเีปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตประกอบคาํอธิบายทักษะทางกาย 5 ประการ 
        (2) ลูกเสือแต่ละหมู่วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลได้ดีและปลอดภัย 
        (3) แต่ละหมู่ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิงทกัษะทางกาย 5 ฐาน สัปดาห์นี้

จัด 3 ฐาน สัปดาหห์น้าจัด 2 ฐาน  
           เง่ือนไข  ลูกเสือเมื่อพรอ้มให้ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 2 

ฐานที่ 1  กระโดดเชือกเท้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตัวเองไปข้างหน้า  15  ครั้ง      
ไปข้างหลัง 15  ครั้ง 

ฐานที่ 2 การทรงตัวบนไม้หรือกําแพงอิฐ มีความกว้างไม่เกิน 13 เซนติเมตร สูง
ประมาณ  30 เซนติเมตร เป็นระยะทางอยา่งนอ้ย 4.5  เมตร   

  ฐานที่ 3 หงายมือทั้งสองจับราวไม้ สงูอยา่งน้อยเท่ากับบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัว
ไปข้างหน้าขา้มราวไม้นัน้ 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 

 
 

28 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
     1) พิธเีปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการฝึกปฏิบัตกิิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทางกาย      

3 ฐานในสัปดาห์กอ่น 
        (2) จัดกิจกรรมอกี 2 ฐาน 

  ฐานที่ 1  การขึ้นบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได้ และรู้จักวางบันไดใหม้ั่นคง เพือ่ความ 
ปลอดภัย 

  ฐานที่ 2  การเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าอย่างเร็ว อ้อมเครื่องกีดขวาง อย่างนอ้ย 6 อยา่งใน 
ระยะทางไม่เกิน 18  เมตร 

        (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืสรุปการปฏิบัติกิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทาง
กาย 5 ฐาน รวมทั้งของสัปดาหก์่อน 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหมู ่
 5.2 ตรวจสอบความสามารถเชิงทกัษะทางกาย 5 ประการ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

   เล่นกีฬา 

   เล่นกีฬาพาให้เราเริงใจ   แม้ยากเพียงใดเราไมเ่คยกลัวเกรง 
  เราต้องใหอ้ภัยและมีน้ําใจซึ่งเป็นกนัเอง  พวกเรากลัวเกรงสิ่งทีไ่มด่ีงาม 
 
เกม 

ตักปิงปองใส่ตระกร้า 
 วิธีเล่น 
 1. แบ่งลูกเสือเปน็หมู่ๆ ละ เท่าๆ กนั เขา้แถวตอน 
 2. วางตะกร้าไว้ตรงข้ามกับหัวแถว หา่งประมาณ 10 ฟุต 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 27 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   สมรรถนะทางกาย          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ลูกเสอืมกีารพัฒนาทักษะทางกายทีค่ล่องแคล่วว่องไว 
2.  เนื้อหา 
 การพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมโดยแสดงความสามารถเชิงทักษะทางกาย 5 
ประการ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เชอืกกระโดด ไม้สาํหรับทรงตัว ราวไม้ ลูกบอล บันได 
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะทางกาย 5 ประการ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
     1) พิธเีปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตประกอบคาํอธิบายทักษะทางกาย 5 ประการ 
        (2) ลูกเสือแต่ละหมู่วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลได้ดีและปลอดภัย 
        (3) แต่ละหมู่ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิงทกัษะทางกาย 5 ฐาน สัปดาห์นี้

จัด 3 ฐาน สัปดาหห์น้าจัด 2 ฐาน  
           เง่ือนไข  ลูกเสือเมื่อพรอ้มให้ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 2 

ฐานที่ 1  กระโดดเชือกเท้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตัวเองไปข้างหน้า  15  ครั้ง      
ไปข้างหลัง 15  ครั้ง 

ฐานที่ 2 การทรงตัวบนไม้หรือกําแพงอิฐ มีความกว้างไม่เกิน 13 เซนติเมตร สูง
ประมาณ  30 เซนติเมตร เป็นระยะทางอยา่งนอ้ย 4.5  เมตร   

  ฐานที่ 3 หงายมือทั้งสองจับราวไม้ สงูอยา่งน้อยเท่ากับบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัว
ไปข้างหน้าขา้มราวไม้นัน้ 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 27 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   สมรรถนะทางกาย          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ลูกเสอืมกีารพัฒนาทักษะทางกายทีค่ล่องแคล่วว่องไว 
2.  เนื้อหา 
 การพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมโดยแสดงความสามารถเชิงทักษะทางกาย 5 
ประการ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เชอืกกระโดด ไม้สาํหรับทรงตัว ราวไม้ ลูกบอล บันได 
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะทางกาย 5 ประการ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
     1) พิธเีปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตประกอบคาํอธิบายทักษะทางกาย 5 ประการ 
        (2) ลูกเสือแต่ละหมู่วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลได้ดีและปลอดภัย 
        (3) แต่ละหมู่ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิงทกัษะทางกาย 5 ฐาน สัปดาห์นี้

จัด 3 ฐาน สัปดาหห์น้าจัด 2 ฐาน  
           เง่ือนไข  ลูกเสือเมื่อพรอ้มให้ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 2 

ฐานที่ 1  กระโดดเชือกเท้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตัวเองไปข้างหน้า  15  ครั้ง      
ไปข้างหลัง 15  ครั้ง 

ฐานที่ 2 การทรงตัวบนไม้หรือกําแพงอิฐ มีความกว้างไม่เกิน 13 เซนติเมตร สูง
ประมาณ  30 เซนติเมตร เป็นระยะทางอยา่งนอ้ย 4.5  เมตร   

  ฐานที่ 3 หงายมือทั้งสองจับราวไม้ สงูอยา่งน้อยเท่ากับบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัว
ไปข้างหน้าขา้มราวไม้นัน้ 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
     1) พิธเีปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการฝึกปฏิบัตกิิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทางกาย      

3 ฐานในสัปดาห์กอ่น 
        (2) จัดกิจกรรมอกี 2 ฐาน 

  ฐานที่ 1  การขึ้นบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได้ และรู้จักวางบันไดใหม้ั่นคง เพือ่ความ 
ปลอดภัย 

  ฐานที่ 2  การเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าอย่างเร็ว อ้อมเครื่องกีดขวาง อย่างนอ้ย 6 อยา่งใน 
ระยะทางไม่เกิน 18  เมตร 

        (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืสรุปการปฏิบัติกิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทาง
กาย 5 ฐาน รวมทั้งของสัปดาหก์่อน 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหมู ่
 5.2 ตรวจสอบความสามารถเชิงทกัษะทางกาย 5 ประการ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

   เล่นกีฬา 

   เล่นกีฬาพาให้เราเริงใจ   แม้ยากเพียงใดเราไมเ่คยกลัวเกรง 
  เราต้องใหอ้ภัยและมีน้ําใจซึ่งเป็นกนัเอง  พวกเรากลัวเกรงสิ่งทีไ่มด่ีงาม 
 
เกม 

ตักปิงปองใส่ตระกร้า 
 วิธีเล่น 
 1. แบ่งลูกเสือเปน็หมู่ๆ ละ เท่าๆ กนั เขา้แถวตอน 
 2. วางตะกร้าไว้ตรงข้ามกับหัวแถว หา่งประมาณ 10 ฟุต 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 27 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   สมรรถนะทางกาย          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ลูกเสอืมกีารพัฒนาทักษะทางกายทีค่ล่องแคล่วว่องไว 
2.  เนื้อหา 
 การพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมโดยแสดงความสามารถเชิงทักษะทางกาย 5 
ประการ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เชอืกกระโดด ไม้สาํหรับทรงตัว ราวไม้ ลูกบอล บันได 
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะทางกาย 5 ประการ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
     1) พิธเีปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตประกอบคาํอธิบายทักษะทางกาย 5 ประการ 
        (2) ลูกเสือแต่ละหมู่วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลได้ดีและปลอดภัย 
        (3) แต่ละหมู่ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิงทกัษะทางกาย 5 ฐาน สัปดาห์นี้

จัด 3 ฐาน สัปดาหห์น้าจัด 2 ฐาน  
           เง่ือนไข  ลูกเสือเมื่อพรอ้มให้ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 2 

ฐานที่ 1  กระโดดเชือกเท้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตัวเองไปข้างหน้า  15  ครั้ง      
ไปข้างหลัง 15  ครั้ง 

ฐานที่ 2 การทรงตัวบนไม้หรือกําแพงอิฐ มีความกว้างไม่เกิน 13 เซนติเมตร สูง
ประมาณ  30 เซนติเมตร เป็นระยะทางอยา่งนอ้ย 4.5  เมตร   

  ฐานที่ 3 หงายมือทั้งสองจับราวไม้ สงูอยา่งน้อยเท่ากับบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัว
ไปข้างหน้าขา้มราวไม้นัน้ 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
     1) พิธเีปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการฝึกปฏิบัตกิิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทางกาย      

3 ฐานในสัปดาห์กอ่น 
        (2) จัดกิจกรรมอกี 2 ฐาน 

  ฐานที่ 1  การขึ้นบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได้ และรู้จักวางบันไดใหม้ั่นคง เพือ่ความ 
ปลอดภัย 

  ฐานที่ 2  การเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าอย่างเร็ว อ้อมเครื่องกีดขวาง อย่างนอ้ย 6 อยา่งใน 
ระยะทางไม่เกิน 18  เมตร 

        (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืสรุปการปฏิบัติกิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทาง
กาย 5 ฐาน รวมทั้งของสัปดาหก์่อน 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหมู ่
 5.2 ตรวจสอบความสามารถเชิงทกัษะทางกาย 5 ประการ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

   เล่นกีฬา 

   เล่นกีฬาพาให้เราเริงใจ   แม้ยากเพียงใดเราไมเ่คยกลัวเกรง 
  เราต้องใหอ้ภัยและมีน้ําใจซึ่งเป็นกนัเอง  พวกเรากลัวเกรงสิ่งทีไ่มด่ีงาม 
 
เกม 

ตักปิงปองใส่ตระกร้า 
 วิธีเล่น 
 1. แบ่งลูกเสือเปน็หมู่ๆ ละ เท่าๆ กนั เขา้แถวตอน 
 2. วางตะกร้าไว้ตรงข้ามกับหัวแถว หา่งประมาณ 10 ฟุต 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 29 
 

 3. เมื่อสัญญาณเริ่มเล่น ลูกเสอืคนแรกถือช้อนวิ่งไปยังตะกร้า ตกัเอาลกูปิงปองในตะกร้า
กลับมาส่งให้คนต่อไป  
 4. คนต่อไปเมื่อรับช้อนแล้ว นําลกูปิงปองนัน้ไปวางในตะกร้าตามเดิม แล้วนําช้อนมาใหค้น
ต่อไป ปฎิบัติเช่นนี้จนกว่าจะครบทุกคนในหมู่ หมู่ใดเสร็จก่อนโดยที่ลกูปิงปองไม่ตกเป็นฝูายชนะ 
 การตัดสิน หมู่ใดปฏิบัติตามกตกิา และเสร็จกอ่น หมู่นั้นชนะ 
 

ใบความรู้ 
กิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทางกาย 5 ประการ 

 
เดินทรงตัวบนราวไม ้

 การฝึกหัดเดินทรงตัว จะช่วยให้บุคลิกลักษณะดี เดินได้อย่างสง่า การฝึกหัดอาจกระทําได้
ง่ายโดยขีดเส้น  หรือเดินบนขอบถนนที่กว้างไม่เกิน  5  นิ้ว  ฝึกเดินอยู่ในเส้น หรือขอบถนนนั้น เมื่อ
เดินได้ดีขึ้นจึงค่อยๆ เพิ่มความสูง 
 

ม้วนตัวข้ามราวไม ้
 การเล่นโดยวิธหีงายมือทัง้สองจับราวไมข้ึ้นสูงอย่างน้อยบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัวขา้มราวไม้
นั้น  ทาํได้โดย 

1.  หงายมอืจับราวไม้ให้แนน่  โน้มตัวไปข้างหน้าให้ราวพาดทอ้ง 
2.  งอแขนให้มาก  ตัวงอ  กม้ศีรษะให้ชิดหนา้อกมากที่สดุ ม้วนตัว  โดยค่อย ๆ  เลือ่นตัวลง

ข้างหนา้  งอศอกพร้อมทีจ่ะเหนีย่วตัวให้ติดกับราวจนกระทั่งตัวม้วนลงจากราว 
ข้ึนบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได ้

 การปฏิบัติกิจกรรมนี้ ต้องแน่ใจว่าบันไดแข็งแรงพอที่รับน้ําหนกัได้ บันไดอยู่ในสภาพดีไมช่ํารดุ   
วิธีปฏิบัต ิ

 ยกบันไดวางพื้น  หรือพาด  หรือพิงให้มั่นคงไม่ล้ม  ถ้าเป็นบันไดที่พับได้ควรสับขอให้
เรียบร้อยเมื่อกางออก 

 มือเกาะบันได   ก้าวขึ้นทีละขั้นด้วยความระมัดระวัง 
 การไต่ลงถอยหลังลงทีละก้าว  พร้อมกับลดมือลงจับตัวบันได  เลื่อนมือตามลงไปเรื่อยๆ  

จนก้าวลงถึงพื้น 
 เลี้ยงลูกบอลอ้อมเครื่องกีดขวาง 
 การเลี้ยงลูกบอล  สายตาจะต้องมองที่ลูกบอลพร้อมกับเขี่ยลูกบอลไปข้างหน้า  อาจจะเลี้ยง
ด้วยเท้าด้านใน  ทั้งซ้ายและขวา เขี่ยลูกเบา ๆ  สลับกับการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า  ใช้เท้าเขี่ยลูก
ไปข้างหน้า ฝึกหัดเลี้ยงลูกบอล หยุดลูกบอล เปลี่ยนทิศทางให้เร็วขึ้นจนอ้อมเครื่องกีดขวางได้ 
6 อย่าง ในระยะ ทางไม่เกิน 18  เมตร 
 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

กระโดดเชือก      การปีนบันได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทรงตัว      การเลี้ยงลูกบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นกเหย่ียวกับไก่ป่า 

 ณ ชายปูาแห่งหนึ่ง มีไก่ปูาสองตัวอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้ปากถ้ํา ที่พวกมันใช้เป็นที่หลบภัย
จากเหยี่ยวศัตรูตัวร้ายของมัน ทุกครั้งที่เหยี่ยวบินผ่าน พวกมันจะหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ําพอ
เหยี่ยวบินผ่านไป พวกมันจึงจะออกจากที่ซ่อน พวกมันทําเช่นนี้ทุกวันและรอดพ้นจากเหยี่ยวทุกครั้ง 
 ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองตัวเกิดต่อสู้กนัขึ้นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ ตัวที่ชนะ
ดีใจมาก มันรีบออกจากที่ซ่อนเพื่อโก่งคอขันแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ให้ไก่ปูาตัวอื่นได้
ทราบ 
 ขณะนั้นเหยีย่วบินผ่านมาพอดี พอได้ยินเสียงไก่ขันมันก็บินโฉบไปเหนอืปากถ้ําทนัที และยัง
มิทันทีไ่ก่ปูาตัวชนะจะหลบหนีได้ทัน มันก็ถกูเหยี่ยวโฉบไปเป็นอาหารทนัที ปล่อยให้ไก่ปูาตัวแพ้ซึ่ง
ซ่อนตัวอยูภ่ายในถ้ํากลายเป็นผู้ชนะครอบครองเนินดินแห่งนั้นแทน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อย่าสําคัญตนว่าเกง่กว่าใคร ที่แท้ยังมคีนเกง่กว่าเราอีกมาก 
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 3. เมื่อสัญญาณเริ่มเล่น ลูกเสอืคนแรกถือช้อนวิ่งไปยังตะกร้า ตกัเอาลกูปิงปองในตะกร้า
กลับมาส่งให้คนต่อไป  
 4. คนต่อไปเมื่อรับช้อนแล้ว นําลกูปิงปองนัน้ไปวางในตะกร้าตามเดิม แล้วนําช้อนมาใหค้น
ต่อไป ปฎิบัติเช่นนี้จนกว่าจะครบทุกคนในหมู่ หมู่ใดเสร็จก่อนโดยที่ลกูปิงปองไม่ตกเป็นฝูายชนะ 
 การตัดสิน หมู่ใดปฏิบัติตามกตกิา และเสร็จกอ่น หมู่นั้นชนะ 
 

ใบความรู้ 
กิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทางกาย 5 ประการ 

 
เดินทรงตัวบนราวไม ้

 การฝึกหัดเดินทรงตัว จะช่วยให้บุคลิกลักษณะดี เดินได้อย่างสง่า การฝึกหัดอาจกระทําได้
ง่ายโดยขีดเส้น  หรือเดินบนขอบถนนที่กว้างไม่เกิน  5  นิ้ว  ฝึกเดินอยู่ในเส้น หรือขอบถนนนั้น เมื่อ
เดินได้ดีขึ้นจึงค่อยๆ เพิ่มความสูง 
 

ม้วนตัวข้ามราวไม ้
 การเล่นโดยวิธหีงายมือทัง้สองจับราวไมข้ึ้นสูงอย่างน้อยบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัวขา้มราวไม้
นั้น  ทาํได้โดย 

1.  หงายมอืจับราวไม้ให้แนน่  โน้มตัวไปข้างหน้าให้ราวพาดทอ้ง 
2.  งอแขนให้มาก  ตัวงอ  กม้ศีรษะให้ชิดหนา้อกมากที่สดุ ม้วนตัว  โดยค่อย ๆ  เลือ่นตัวลง

ข้างหนา้  งอศอกพร้อมทีจ่ะเหนีย่วตัวให้ติดกับราวจนกระทั่งตัวม้วนลงจากราว 
ข้ึนบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได ้

 การปฏิบัติกิจกรรมนี้ ต้องแน่ใจว่าบันไดแข็งแรงพอที่รับน้ําหนกัได้ บันไดอยู่ในสภาพดีไมช่ํารดุ   
วิธีปฏิบัต ิ

 ยกบันไดวางพื้น  หรือพาด  หรือพิงให้มั่นคงไม่ล้ม  ถ้าเป็นบันไดที่พับได้ควรสับขอให้
เรียบร้อยเมื่อกางออก 

 มือเกาะบันได   ก้าวขึ้นทีละขั้นด้วยความระมัดระวัง 
 การไต่ลงถอยหลังลงทีละก้าว  พร้อมกับลดมือลงจับตัวบันได  เลื่อนมือตามลงไปเรื่อยๆ  

จนก้าวลงถึงพื้น 
 เลี้ยงลูกบอลอ้อมเครื่องกีดขวาง 
 การเลี้ยงลูกบอล  สายตาจะต้องมองที่ลูกบอลพร้อมกับเขี่ยลูกบอลไปข้างหน้า  อาจจะเลี้ยง
ด้วยเท้าด้านใน  ทั้งซ้ายและขวา เขี่ยลูกเบา ๆ  สลับกับการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า  ใช้เท้าเขี่ยลูก
ไปข้างหน้า ฝึกหัดเลี้ยงลูกบอล หยุดลูกบอล เปลี่ยนทิศทางให้เร็วขึ้นจนอ้อมเครื่องกีดขวางได้ 
6 อย่าง ในระยะ ทางไม่เกิน 18  เมตร 
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กระโดดเชือก      การปีนบันได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทรงตัว      การเลี้ยงลูกบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นกเหย่ียวกับไก่ป่า 

 ณ ชายปูาแห่งหนึ่ง มีไก่ปูาสองตัวอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้ปากถ้ํา ที่พวกมันใช้เป็นที่หลบภัย
จากเหยี่ยวศัตรูตัวร้ายของมัน ทุกครั้งที่เหยี่ยวบินผ่าน พวกมันจะหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ําพอ
เหยี่ยวบินผ่านไป พวกมันจึงจะออกจากที่ซ่อน พวกมันทําเช่นนี้ทุกวันและรอดพ้นจากเหยี่ยวทุกครั้ง 
 ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองตัวเกิดต่อสู้กนัขึ้นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ ตัวที่ชนะ
ดีใจมาก มันรีบออกจากที่ซ่อนเพื่อโก่งคอขันแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ให้ไก่ปูาตัวอื่นได้
ทราบ 
 ขณะนั้นเหยีย่วบินผ่านมาพอดี พอได้ยินเสียงไก่ขันมันก็บินโฉบไปเหนอืปากถ้ําทนัที และยัง
มิทันทีไ่ก่ปูาตัวชนะจะหลบหนีได้ทัน มันก็ถกูเหยี่ยวโฉบไปเป็นอาหารทนัที ปล่อยให้ไก่ปูาตัวแพ้ซึ่ง
ซ่อนตัวอยูภ่ายในถ้ํากลายเป็นผู้ชนะครอบครองเนินดินแห่งนั้นแทน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อย่าสําคัญตนว่าเกง่กว่าใคร ที่แท้ยังมคีนเกง่กว่าเราอีกมาก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7   ระเบียบแถว     เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1 ลูกเสือมีระเบยีบวินัย และปฏิบัติตามคาํสั่งได้อย่างถูกต้อง 
1.2 ลูกเสือมคีวามอดทนร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเขม้แข็ง และมคีวามคล่องแคล่วว่องไว 

2.  เนื้อหา 
 2.1 ระเบียบแถวเบ้ืองต้น 
 2.2 การฝึก ท่าตรง ท่าพกั ซา้ยหนั ขวาหัน กลับหลังหัน อยู่กับที่ 
 2.3 การเข้าแถว หนา้กระดานแถวเดี่ยว แถวรูปครึ่งวงกลมและแถวรูปวงกลม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 
 4.1กิจกรรมครั้งที่ 1 
       1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด (เรียกแถวรวมกอง,      
เรียกนายหมู่) 

(2) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาณมือ (เตรียมหรือหยุด, รวมหรือ
กลับมา,จัดแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว, จัดแถวตอนหมู่, เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
,  
นอนลงหรอืเขา้ที่กําบัง, เร่งจงัหวะให้เร็วขึน้) 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนการเขา้แถวตามหมู่ของตน แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว   
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ และหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ, แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู่   
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
     (1) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนระเบียบแถวเบื้องต้น  
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- ท่าตรง  ท่าพัก (ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบายและท่าพัก
แถว) 

  -  หันอยูก่ับที่ (ขวาหัน ซา้ยหนั กลับหลงัหัน) 
  -  เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม  และรูปวงกลม   

  4)  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

หมายเหตุ ดูภาคผนวกประกอบแผนการจัดกจิกรรมที่ 6 ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบ 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
 5.2 สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้กํากับลูกเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 
เพลง 

สัญญาณนกหวีด 

  เปูายาวหนึ่งครั้ง  ฟังไดค้วามว่า   “หยดุ” 
  เปูายาวเป็นชุด  ให้รีบรุดทําต่อไป 
  สั้นติดต่อกัน  เร็วพลัน  เขา้แถวทันใด 
  สั้นยาวนัน้ไซร ้  จึงใส่ใจเพราะเกิดเหตุการณ์ 
  นายหมู่มานี่  ฟังซี   สั้นสามยาวหนึ่ง 
  ลูกเสือเราพึงจดจําคาํนึง  นี่คอืสัญญาณ 

 
ซ้ายหัน  ขวาหัน 

 ซ้ายหนั  ขวาหัน   ส้นเท้าชิดกันปลายเท้าแยกออกไป 
จะหันไปครั้งใด (ซ้ํา )     นึกไว้ในใจซ้ายขวาของเรา 

  ซ้ายหนัมีสองจังหวะ   ปะเท่ง ปะปะเท่งปะ  หนึ่ง – สอง 
  ขวาหันมีสองจังหวะ   ปะเท่งปะปะเท่งปะ  หนึ่ง – สอง 
  กลับหลังหันมีสองจังหวะ  ปะเท่งปะปะเท่งปะ  หนึ่ง – สอง” 
 
 
 
 

, ,
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7   ระเบียบแถว     เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1 ลูกเสือมีระเบยีบวินัย และปฏิบัติตามคาํสั่งได้อย่างถูกต้อง 
1.2 ลูกเสือมคีวามอดทนร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเขม้แข็ง และมคีวามคล่องแคล่วว่องไว 

2.  เนื้อหา 
 2.1 ระเบียบแถวเบ้ืองต้น 
 2.2 การฝึก ท่าตรง ท่าพกั ซา้ยหนั ขวาหัน กลับหลังหัน อยู่กับที่ 
 2.3 การเข้าแถว หนา้กระดานแถวเดี่ยว แถวรูปครึ่งวงกลมและแถวรูปวงกลม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 
 4.1กิจกรรมครั้งที่ 1 
       1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด (เรียกแถวรวมกอง,      
เรียกนายหมู่) 

(2) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาณมือ (เตรียมหรือหยุด, รวมหรือ
กลับมา,จัดแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว, จัดแถวตอนหมู่, เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
,  
นอนลงหรอืเขา้ที่กําบัง, เร่งจงัหวะให้เร็วขึน้) 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนการเขา้แถวตามหมู่ของตน แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว   
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ และหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ, แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู่   
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
     (1) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนระเบียบแถวเบื้องต้น  
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- ท่าตรง  ท่าพัก (ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบายและท่าพัก
แถว) 

  -  หันอยูก่ับที่ (ขวาหัน ซา้ยหนั กลับหลงัหัน) 
  -  เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม  และรูปวงกลม   

  4)  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

หมายเหตุ ดูภาคผนวกประกอบแผนการจัดกจิกรรมที่ 6 ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบ 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
 5.2 สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้กํากับลูกเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 
เพลง 

สัญญาณนกหวีด 

  เปูายาวหนึ่งครั้ง  ฟังไดค้วามว่า   “หยดุ” 
  เปูายาวเป็นชุด  ให้รีบรุดทําต่อไป 
  สั้นติดต่อกัน  เร็วพลัน  เขา้แถวทันใด 
  สั้นยาวนัน้ไซร ้  จึงใส่ใจเพราะเกิดเหตุการณ์ 
  นายหมู่มานี่  ฟังซี   สั้นสามยาวหนึ่ง 
  ลูกเสือเราพึงจดจําคาํนึง  นี่คอืสัญญาณ 

 
ซ้ายหัน  ขวาหัน 

 ซ้ายหนั  ขวาหัน   ส้นเท้าชิดกันปลายเท้าแยกออกไป 
จะหันไปครั้งใด (ซ้ํา )     นึกไว้ในใจซ้ายขวาของเรา 

  ซ้ายหนัมีสองจังหวะ   ปะเท่ง ปะปะเท่งปะ  หนึ่ง – สอง 
  ขวาหันมีสองจังหวะ   ปะเท่งปะปะเท่งปะ  หนึ่ง – สอง 
  กลับหลังหันมีสองจังหวะ  ปะเท่งปะปะเท่งปะ  หนึ่ง – สอง” 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7   ระเบียบแถว     เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1 ลูกเสือมีระเบยีบวินัย และปฏิบัติตามคาํสั่งได้อย่างถูกต้อง 
1.2 ลูกเสือมคีวามอดทนร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเขม้แข็ง และมคีวามคล่องแคล่วว่องไว 

2.  เนื้อหา 
 2.1 ระเบียบแถวเบ้ืองต้น 
 2.2 การฝึก ท่าตรง ท่าพกั ซา้ยหนั ขวาหัน กลับหลังหัน อยู่กับที่ 
 2.3 การเข้าแถว หนา้กระดานแถวเดี่ยว แถวรูปครึ่งวงกลมและแถวรูปวงกลม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 
 4.1กิจกรรมครั้งที่ 1 
       1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด (เรียกแถวรวมกอง,      
เรียกนายหมู่) 

(2) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาณมือ (เตรียมหรือหยุด, รวมหรือ
กลับมา,จัดแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว, จัดแถวตอนหมู่, เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
,  
นอนลงหรอืเขา้ที่กําบัง, เร่งจงัหวะให้เร็วขึน้) 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนการเขา้แถวตามหมู่ของตน แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว   
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ และหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ, แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู่   
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
     (1) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนระเบียบแถวเบื้องต้น  
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กวางมองตัวเองในน้ า 

 กวางตัวหนึ่งมองเงาของมันเอง ขณะที่กินน้ําอยู่ในสระแห่งหนึ่ง " โอ้ ! เราช่างมีเขาที่สวย
สง่าน่าชมอะไรเช่นนี้ " เจ้ากวางเปล่งเสียงอุทานอย่างดีใจ " เขาสองข้างแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างน่าดูอยู่
บนหน้าผากของฉันแต่อย่างไรก็ดีฉันก็มีขาเล็กไม่ได้ส่วน ซึ่งทําให้ฉัน รู้สึกละอายใจยิ่งนักมันยาว
เก้งก้างไม่น่าดูเลย "ขณะที่มันกําลังรําพึงกับตัวเองนั้นพลันได้ยินเสียงของฝูงสุนัขล่าเนื้อ มันจึง
กระโดดจากบ่อน้ําตรงไปยังทุ่งหญ้า ไม่ช้าก็ทิ้งฝูงสุนัขล่าเนือ้ไว้เบ้ืองหลังไกลลิบในที่สดุมันก็เข้าไปใน
ปูาทึบ แต่ก็โชคไม่ดีเลยเขาของมันไปติดกับกิ่งไม้จนไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ ความตายกําลังจะ
มาถึงตัวกวางในไม่ช้ามันจึงคร่ําครวญอย่างน่าสงสารว่า " ฉันนี่โง่จริง มัวไปภูมิใจอยู่กับเขาของฉัน
ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ขณะเดียวกันฉันก็ต่อว่าขาของฉันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ฉันมีชีวิตรอด
ได้ "  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเรามักเห็นผิดเป็นชอบ ไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้มักเห็นแก่
ความสวยงามมากกว่าประโยชน์ 
 

ใครโง่กว่ากัน 

ชายสองคนพี่น้องคนพี่ชื่อดําเป็นคนขยันทํามาหากินใช้จ่ายประหยัดมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้าง
คนน้องชื่อแดงเป็นคนเกียจคร้านไม่เอาใจใส่ทํางานใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเงินเก็บคอยเบียดเบียนนาย
ดําผู้พี่ยิ่งไปกว่านั้นถ้านายดําเผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องถูกนายแดงขโมยเงินเสมอไม่ว่านายดําจะซุก
ซ่อนเงินไว้ตรงไหน 

อยู่มาวันหนึ่งนายดําต้องออกไปทําธุระนอกบ้านเกรงว่านายแดงจะมาขโมยเงินที่มีอยู่หนึ่ง
พันบาทไป จึงคิดหาที่ซ่อนเงิน ในที่สุดก็ตัดสินใจขุดหลุมเอาเงินห่อกระดาษใส่ลงก้นหลุมเอาดินกลบ  
และดูความเรียบร้อยดูไปดูมานายดําก็คิดว่า "นี่ถ้านายแดงมาเห็นรอยเรากลบหลุมไว้อย่างนี้คงต้องรู้
ว่าเราฝังเงินเอาไว้แน่ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเขียนปฺายมาปักไว้ที่หลุมนี้ว่า เงินหนึ่งพันบาทของนาย
ด าไม่ได้อยู่ในหลุมนี้นายแดงก็คงจะไม่สงสัยเป็นแน่” คิดแล้วนายดําก็จัดการเขียนปฺายมาปักไว้ท่ี
หลุมแล้วก็แต่งตัวออกจากบ้านไป 

ฝูายนายแดงหลังจากเทีย่วเตร็ดเตร่อยูห่ลายวนัจนเงินหมดจึงกลับบ้านไมพ่บพี่ชาย จึงได้
โอกาสเหมาะเทีย่วค้นหาเงนิเชื่อว่าพี่ชายจะต้องซ่อนไว้ที่ไหนสักแหง่แน่ค้นหาบนบ้านอยูน่านก็ไม่
พบจึงเดินลงจากเรอืนไปค้นตามหลังบ้านก็พบปฺายหนึ่งเขียนไว้ว่า "เงินหนึ่งพันบาทของนายด า
ไม่ได้อยู่ในหลุมนี้" เมื่อนายแดงอ่านปฺายดูแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเมือ่ไม่มีเงนิแล้วจะเขียนปฺายบอก
ไว้ทําไม จึงลงมือขดุดกู็พบเงินทีซ่่อนไว้เมือ่ได้เงินมาแล้วนายแดงเกดินึกขึ้นได้ว่าถ้าพี่ชายกลบัมา
เห็นเงินในหลุมหายไปก็คงโทษเราแน่อย่ากระนั้นเลยเราเขียนปฺายปักไว้ดกีว่าเมือ่พี่ชายมาเหน็จะได้
คิดว่าเราไม่ได้เอาไปคิดดังนัน้แล้วนายแดงก็จัดการเขียนปฺายมาปักไว้ทีห่ลุมว่า "เงินหนึ่งพันบาท
ในหลุมนี้นายแดงไม่ได้เอาไป"                ที่มา http://www.everykid.com 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนโง่ทําสิ่งใดก็ไร้ผล  
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยที่ 4   การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8   การส ารวจและเยือนสถานที่ในท้องถิ่น          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเขียนรายงานการสาํรวจและการเยือนสถานที่ในท้องถิ่นที่น่าสนใจได ้
 

2.  เนื้อหา  
 การสํารวจและการเยือนสถานที่ในท้องถิ่น 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ใบความรู้ 
 3.3 แบบรายงานการสํารวจ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

    1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    2) เพลงหรือเกม 
    3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

        (1) ให้ลูกเสอืเล่าประสบการณ์จากการที่เคยไปสาํรวจและเยือนสถานที่ต่างๆ 
        (2) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกีย่วกับวิธีการสํารวจและเยือนสถานที่ในท้องถิ่น 
        (3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือดูแบบรายงานการสํารวจและอธิบายวิธีเขยีนรายงาน 
        (4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเลอืกสถานทีท่ี่จะไปสํารวจบริเวณใกล้โรงเรียน เช่น วัด  
ศูนย์แพทย์ประจําตําบล โรงพยาบาล ที่ว่าการอําเภอ ที่ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล/จังหวัด  
ศาลเจ้า มัสยิด ฯลฯ 
       (5) ให้ลูกเสือวางแผนเพื่อเดินทางสํารวจในครั้งต่อไป 
      4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
    5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

     1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่ำ	คนโงท่ำ�สิง่ใดกไ็รผ้ล
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กวางมองตัวเองในน้ า 

 กวางตัวหนึ่งมองเงาของมันเอง ขณะที่กินน้ําอยู่ในสระแห่งหนึ่ง " โอ้ ! เราช่างมีเขาที่สวย
สง่าน่าชมอะไรเช่นนี้ " เจ้ากวางเปล่งเสียงอุทานอย่างดีใจ " เขาสองข้างแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างน่าดูอยู่
บนหน้าผากของฉันแต่อย่างไรก็ดีฉันก็มีขาเล็กไม่ได้ส่วน ซึ่งทําให้ฉัน รู้สึกละอายใจยิ่งนักมันยาว
เก้งก้างไม่น่าดูเลย "ขณะที่มันกําลังรําพึงกับตัวเองนั้นพลันได้ยินเสียงของฝูงสุนัขล่าเนื้อ มันจึง
กระโดดจากบ่อน้ําตรงไปยังทุ่งหญ้า ไม่ช้าก็ทิ้งฝูงสุนัขล่าเนือ้ไว้เบ้ืองหลังไกลลิบในที่สดุมันก็เข้าไปใน
ปูาทึบ แต่ก็โชคไม่ดีเลยเขาของมันไปติดกับกิ่งไม้จนไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ ความตายกําลังจะ
มาถึงตัวกวางในไม่ช้ามันจึงคร่ําครวญอย่างน่าสงสารว่า " ฉันนี่โง่จริง มัวไปภูมิใจอยู่กับเขาของฉัน
ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ขณะเดียวกันฉันก็ต่อว่าขาของฉันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ฉันมีชีวิตรอด
ได้ "  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเรามักเห็นผิดเป็นชอบ ไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้มักเห็นแก่
ความสวยงามมากกว่าประโยชน์ 
 

ใครโง่กว่ากัน 

ชายสองคนพี่น้องคนพี่ชื่อดําเป็นคนขยันทํามาหากินใช้จ่ายประหยัดมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้าง
คนน้องชื่อแดงเป็นคนเกียจคร้านไม่เอาใจใส่ทํางานใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเงินเก็บคอยเบียดเบียนนาย
ดําผู้พี่ยิ่งไปกว่านั้นถ้านายดําเผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องถูกนายแดงขโมยเงินเสมอไม่ว่านายดําจะซุก
ซ่อนเงินไว้ตรงไหน 

อยู่มาวันหนึ่งนายดําต้องออกไปทําธุระนอกบ้านเกรงว่านายแดงจะมาขโมยเงินที่มีอยู่หนึ่ง
พันบาทไป จึงคิดหาที่ซ่อนเงิน ในที่สุดก็ตัดสินใจขุดหลุมเอาเงินห่อกระดาษใส่ลงก้นหลุมเอาดินกลบ  
และดูความเรียบร้อยดูไปดูมานายดําก็คิดว่า "นี่ถ้านายแดงมาเห็นรอยเรากลบหลุมไว้อย่างนี้คงต้องรู้
ว่าเราฝังเงินเอาไว้แน่ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเขียนปฺายมาปักไว้ที่หลุมนี้ว่า เงินหน่ึงพันบาทของนาย
ด าไม่ได้อยู่ในหลุมนี้นายแดงก็คงจะไม่สงสัยเป็นแน่” คิดแล้วนายดําก็จัดการเขียนปฺายมาปักไว้ที่
หลุมแล้วก็แต่งตัวออกจากบ้านไป 

ฝูายนายแดงหลังจากเทีย่วเตร็ดเตร่อยูห่ลายวนัจนเงินหมดจึงกลับบ้านไมพ่บพี่ชาย จึงได้
โอกาสเหมาะเทีย่วค้นหาเงนิเชื่อว่าพี่ชายจะต้องซ่อนไว้ที่ไหนสักแหง่แน่ค้นหาบนบ้านอยูน่านก็ไม่
พบจึงเดินลงจากเรอืนไปค้นตามหลังบ้านก็พบปฺายหนึ่งเขียนไว้ว่า "เงินหนึ่งพันบาทของนายด า
ไม่ได้อยู่ในหลุมนี้" เมื่อนายแดงอ่านปฺายดูแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเมือ่ไม่มีเงนิแล้วจะเขียนปฺายบอก
ไว้ทําไม จึงลงมือขดุดกู็พบเงินทีซ่่อนไว้เมือ่ได้เงินมาแล้วนายแดงเกดินึกขึ้นได้ว่าถ้าพี่ชายกลบัมา
เห็นเงินในหลุมหายไปก็คงโทษเราแน่อย่ากระนั้นเลยเราเขียนปฺายปักไว้ดกีว่าเมือ่พี่ชายมาเหน็จะได้
คิดว่าเราไม่ได้เอาไปคิดดังนัน้แล้วนายแดงก็จัดการเขียนปฺายมาปักไว้ทีห่ลุมว่า "เงินหนึ่งพันบาท
ในหลุมนี้นายแดงไม่ได้เอาไป"                ที่มา http://www.everykid.com 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนโง่ทําสิ่งใดก็ไร้ผล  
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยที่ 4   การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8   การส ารวจและเยือนสถานที่ในท้องถิ่น          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเขียนรายงานการสาํรวจและการเยือนสถานที่ในท้องถิ่นที่น่าสนใจได ้
 

2.  เนื้อหา  
 การสํารวจและการเยือนสถานที่ในท้องถิ่น 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ใบความรู้ 
 3.3 แบบรายงานการสํารวจ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

    1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    2) เพลงหรือเกม 
    3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

        (1) ให้ลูกเสอืเล่าประสบการณ์จากการที่เคยไปสาํรวจและเยือนสถานที่ต่างๆ 
        (2) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกีย่วกับวิธีการสํารวจและเยือนสถานที่ในท้องถิ่น 
        (3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือดูแบบรายงานการสํารวจและอธิบายวิธีเขยีนรายงาน 
        (4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเลอืกสถานทีท่ี่จะไปสํารวจบริเวณใกล้โรงเรียน เช่น วัด  
ศูนย์แพทย์ประจําตําบล โรงพยาบาล ที่ว่าการอําเภอ ที่ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล/จังหวัด  
ศาลเจ้า มัสยิด ฯลฯ 
       (5) ให้ลูกเสือวางแผนเพื่อเดินทางสํารวจในครั้งต่อไป 
      4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
    5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

     1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
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         (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาสอบถามความพร้อมในการเดินทางสํารวจ 
         (2) ผู้กํากับลูกเสือหรอืลูกเสอืรุ่นพีพ่าลูกเสือออกเดนิทางสาํรวจสถานที่ที่วางแผนไว ้
         (3) ลูกเสือกลับมาถึงโรงเรียน แล้วเขียนรายงานและนาํเสนอในกอง 
         (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัสรุป 
      4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
      5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
 5.2 ตรวจรายงานการสํารวจ 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 

 
เพลง 

ระบ านางช้าง 

นางช้างตัวหนึ่ง ออกไปเที่ยวเดิน บนใยแมงมมุ 
เล่นจนเพลดิเพลิน มันเห็นเป็นการ  สนุกเหลอืใจ 

มันจึงร้องเรียกให ้ นางช้างอกีตัวหนึ่งขึ้นมา 
นางช้างสองตัว................. 
นางช้างสามตัว................ 
นางช้างหลายตัว............... 

 
  ควาย 

ควาย  ควาย  ควาย    เราแลเห็นควายอยู่ในทุ่งนา 
อาหารของมันคอืหญ้า  (ซ้ํา)   เราไว้ไถนาปลูกขา้วให้เรากิน 
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ใบความรู้ 

 
การส ารวจและการเยือนสถานที่ 

 การอาศัยอยู่ในแต่ละท้องถิ่น  ทุกคนจําเป็นต้องรู้จักท้องถิ่นของตนเอง  และสังเกตเห็น
คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นได้  โดยเฉพาะสถานที่สําคัญต่างๆ  ซึ่งจะใช้บริการ  ทุกคนจําเป็นต้องรู้จักการ
สํารวจและการเยือนสถานที่เหล่านั้น  เพื่อที่จะได้ใช้บริการนั้นได้ถูกต้อง  และสามารถแนะนําผู้อื่นให้
ใช้บริการได้ดีด้วย 
  การสํารวจ  หมายถึง  การค้นหาหรือค้นพบ  คือสิ่งที่ยังไม่พบก็ต้องพยายามค้นหา
ให้พบเมื่อพบแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจ  โดยรวบรวมเป็นรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ
ต่อไป 
  การเยือน  หมายถึง  การเยี่ยม  คือ  เมือ่เราคน้หาหรอืค้นพบสิ่งใดแล้วเรา
จําเป็นต้องศึกษาและเก็บรายละเอียดต่างๆ  การเก็บรายละเอยีดจาํเป็นที่จะตอ้งพบเหน็กับสิ่ง
เหล่านั้น  หากเป็นสถานที่เราก็ตอ้งออกไปเยือนหรือเยีย่มสถานที่เพื่อหารายละเอยีด 

วิธีการส ารวจและการเยือนสถานที่ 
 สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการออกสํารวจและเยือนสถานที่  คือ  
  1.  เดินทางกี่คน ใช้เวลากี่วัน ระยะทางเท่าไร มีการพักค้างคืนหรือไม่ จะเตรียม
สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นและอาหารอย่างไร 
  2.มีแผนที่สังเขป เช่น ระบุสถานที่ ทางเดินเท้า ทางน้ํา ทางรถ ระยะทางห่างจากจุด
กําหนดให้ 
  3. กําหนดหัวข้อที่ต้องการทราบ  เช่น  ชื่อสถานที่  ความสําคัญของสถานที่ที่
รับผิดชอบ  รายละเอยีดในการติดตอ่ขอใช้บริการ  หากมีหมายเลขโทรศัพท์กค็วรบันทึกไว้ด้วย     
ควรสังเกต  จําลักษณะ  สถานที่และหนทางที่ผ่าน 

เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ในขณะเดินทางไปยังสถานที่นั้นกจ็ะต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
  1.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทาง  เช่น  การใช้เสียง  การกาํจัดขยะมูลฝอย  
การดับไฟ  และการกําจดัเถ้าถ่าน  การเกบ็เศษอาหาร  การจัดที่พัก  และการรื้อถอนสิ่งปลกูสร้างต่างๆ   
  2. ความรอบคอบในการเดินทาง  เช่น  การระวังอันตรายในการเดินทางทั้งทางถนน  
ทางเกวียน  ทางเรือ  ทางเดนิเท้า  การปฏิบัตติามกฎจราจร  การระวังอันตรายจากสัตว์ร้าย  และ
แมลง  เช่น  สุนัข  แตน  ตอ่  และสัตว์อืน่ๆ  และพืชที่อาจเป็นอันตรายแก่ร่างกาย  เช่น  หมามุ่ย  
ตําแย  เป็นต้น 
  3. ปฏิบัติกิจกรรม  นักเรยีนต้องบันทึก สังเกต จํา  ลักษณะสถานที่ โดยการ
สอบถามรายละเอียดจากผู้รู้หรือผู้เป็นเจา้ของสถานที่ 
  การรายงานผลสํารวจการเยือนสถานที่  ควรประกอบด้วยรายละเอียดและหัวข้อ
สําคัญดังต่อไปนี้ 
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         (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาสอบถามความพร้อมในการเดินทางสํารวจ 
         (2) ผู้กํากับลูกเสือหรอืลูกเสอืรุ่นพีพ่าลูกเสือออกเดนิทางสาํรวจสถานที่ที่วางแผนไว ้
         (3) ลูกเสือกลับมาถึงโรงเรียน แล้วเขียนรายงานและนาํเสนอในกอง 
         (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัสรุป 
      4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
      5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
 5.2 ตรวจรายงานการสํารวจ 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 

 
เพลง 

ระบ านางช้าง 

นางช้างตัวหนึ่ง ออกไปเที่ยวเดิน บนใยแมงมมุ 
เล่นจนเพลดิเพลิน มันเห็นเป็นการ  สนุกเหลอืใจ 

มันจึงร้องเรียกให ้ นางช้างอกีตัวหนึ่งขึ้นมา 
นางช้างสองตัว................. 
นางช้างสามตัว................ 
นางช้างหลายตัว............... 

 
  ควาย 

ควาย  ควาย  ควาย    เราแลเห็นควายอยู่ในทุ่งนา 
อาหารของมันคอืหญ้า  (ซ้ํา)   เราไว้ไถนาปลูกขา้วให้เรากิน 
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ใบความรู้ 

 
การส ารวจและการเยือนสถานที่ 

 การอาศัยอยู่ในแต่ละท้องถิ่น  ทุกคนจําเป็นต้องรู้จักท้องถิ่นของตนเอง  และสังเกตเห็น
คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นได้  โดยเฉพาะสถานที่สําคัญต่างๆ  ซึ่งจะใช้บริการ  ทุกคนจําเป็นต้องรู้จักการ
สํารวจและการเยือนสถานที่เหล่านั้น  เพื่อที่จะได้ใช้บริการนั้นได้ถูกต้อง  และสามารถแนะนําผู้อื่นให้
ใช้บริการได้ดีด้วย 
  การสํารวจ  หมายถึง  การค้นหาหรือค้นพบ  คือสิ่งที่ยังไม่พบก็ต้องพยายามค้นหา
ให้พบเมื่อพบแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจ  โดยรวบรวมเป็นรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ
ต่อไป 
  การเยือน  หมายถึง  การเยี่ยม  คือ  เมือ่เราคน้หาหรอืค้นพบสิ่งใดแล้วเรา
จําเป็นต้องศึกษาและเก็บรายละเอียดต่างๆ  การเก็บรายละเอยีดจาํเป็นที่จะตอ้งพบเหน็กับสิ่ง
เหล่านั้น  หากเป็นสถานที่เราก็ตอ้งออกไปเยือนหรือเยีย่มสถานที่เพื่อหารายละเอยีด 

วิธีการส ารวจและการเยือนสถานที่ 
 สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการออกสํารวจและเยือนสถานที่  คือ  
  1.  เดินทางกี่คน ใช้เวลากี่วัน ระยะทางเท่าไร มีการพักค้างคืนหรือไม่ จะเตรียม
สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นและอาหารอย่างไร 
  2.มีแผนที่สังเขป เช่น ระบุสถานที่ ทางเดินเท้า ทางน้ํา ทางรถ ระยะทางห่างจากจุด
กําหนดให้ 
  3. กําหนดหัวข้อที่ต้องการทราบ  เช่น  ชื่อสถานที่  ความสําคัญของสถานที่ที่
รับผิดชอบ  รายละเอยีดในการติดตอ่ขอใช้บริการ  หากมีหมายเลขโทรศัพท์กค็วรบันทึกไว้ด้วย     
ควรสังเกต  จําลักษณะ  สถานที่และหนทางที่ผ่าน 

เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ในขณะเดินทางไปยังสถานที่นั้นกจ็ะต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
  1.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทาง  เช่น  การใช้เสียง  การกาํจัดขยะมูลฝอย  
การดับไฟ  และการกําจดัเถ้าถ่าน  การเกบ็เศษอาหาร  การจัดที่พัก  และการรื้อถอนสิ่งปลกูสร้างต่างๆ   
  2. ความรอบคอบในการเดินทาง  เช่น  การระวังอันตรายในการเดินทางทั้งทางถนน  
ทางเกวียน  ทางเรือ  ทางเดนิเท้า  การปฏิบัตติามกฎจราจร  การระวังอันตรายจากสัตว์ร้าย  และ
แมลง  เช่น  สุนัข  แตน  ตอ่  และสัตว์อืน่ๆ  และพืชที่อาจเป็นอันตรายแก่ร่างกาย  เช่น  หมามุ่ย  
ตําแย  เป็นต้น 
  3. ปฏิบัติกิจกรรม  นักเรยีนต้องบันทึก สังเกต จํา  ลักษณะสถานที่ โดยการ
สอบถามรายละเอียดจากผู้รู้หรือผู้เป็นเจา้ของสถานที่ 
  การรายงานผลสํารวจการเยือนสถานที่  ควรประกอบด้วยรายละเอียดและหัวข้อ
สําคัญดังต่อไปนี้ 
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  1.  ชื่อสถานที่ 
  2.  ตรอก/ถนน  ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด 
  3.  ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่  หมายเลขโทรศัพท์ 
  4.  รายละเอียดลักษณะสถานที่   ให้บอกรายละเอียดว่าเป็นที่ทําอะไร  เช่น  
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  อาคาร  สํานักงาน  แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  โบราณสถาน 
  5.  ความสําคัญของสถานที่  ให้บอกรายละเอียดว่า  สําคัญอย่างไร  ให้บริการ
อะไรบ้าง 
  6.  ประวัติพื้นบ้าน  เช่น  นิทาน  ตํานาน  เพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ  
หรือเล่าด้วยจะดีมาก 
  7.  อยู่ห่างจากจุดกําหนด  อาจเป็นบ้านหรือกองลูกเสือ  โดยบอกรายละเอียด  เช่น  
ระยะทางอยู่ทางทิศใด การเดินทางโดยประมาณ 
  8.  เสร็จแล้วลงชื่อผู้เสนอรายงาน  และวัน  เดือน  ปี  ที่รายงานด้วย 
 
สถานที่ที่ควรส ารวจและการเยือนสถานที่ 
 เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของสถานที่ต่างๆ  ในทอ้งถิ่นที่เราอาศัยอยู่  หรือบริเวณ
ใกล้เคียงไดอ้ย่างถูกต้องควรจะมีการสํารวจและการเยือนสถานที่ดังต่อไปนี้ 
  1.  สถานที่ประกอบพธิีทางศาสนา  เชน่  วัด  มัสยิด  คริสตจักร  ศาลเจา้  ฯลฯ 
  2.  สถานที่ราชการ  เช่น  ที่ทําการสภาตําบล  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล  
โรงพยาบาล  สถานีตํารวจ  สถานดีับเพลิง  การประปา  การไฟฟฺา  ไปรษณีย์  โทรศัพท์  สถานี
รถไฟ  โรงเรียน  อาํเภอ  เทศบาล  ศาล  เรือนจํา  ศาลากลาง  ฯลฯ 
  3.  สถานที่สําคัญต่างๆ  เช่น  สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  
สถานที่ทอ่งเที่ยว 
  4.  สถานที่บริการอื่นๆ  เช่น  ทา่เรือ  สถานทีจ่อดรถโดยสาร  ทา่อากาศยาน 
  5.  ที่พักอาศัยบุคคลสาํคัญของทอ้งถิ่น  เช่น  บ้านพักกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านพัก
แพทย์ประจําตําบล  นายอําเภอ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ตัวอย่าง  :  แบบรายงานการส ารวจและการเยือนสถานที่ 
 
 

 
 
 

นิทานสอนใจ 
    เรื่อง 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
  

ช่ือสถานที่...............................................................ต้ังอยู่ที่   ตรอก/ถนน...................................................... 
ต าบล....................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด...................................... 
ช่ือผู้รับผิดชอบสถานที่...............................................................โทรศัพท์.................................................... 
 ลักษณะของสถานที่......................................................................................................................... 
การเดินทางจากจุดที่ก าหนดให้ระยะทาง......................กิโลเมตร   อยู่ทางทิศ................................... 
เดินทางโดย.................................................ใช้เวลาเดินทางประมาณ..............ช่ัวโมง...........................นาที 
สถานที่หรือสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงก่อนถึง............................................................................................................. 
 ความส าคัญของสถานที่  รายละเอียดในการให้บริการทางใดบ้าง
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ.........................ผู้รายงาน 
        วันที่.......เดือน............พ.ศ. ............... 
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  1.  ชื่อสถานที่ 
  2.  ตรอก/ถนน  ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด 
  3.  ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่  หมายเลขโทรศัพท์ 
  4.  รายละเอียดลักษณะสถานที่   ให้บอกรายละเอียดว่าเป็นที่ทําอะไร  เช่น  
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  อาคาร  สํานักงาน  แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  โบราณสถาน 
  5.  ความสําคัญของสถานที่  ให้บอกรายละเอียดว่า  สําคัญอย่างไร  ให้บริการ
อะไรบ้าง 
  6.  ประวัติพื้นบ้าน  เช่น  นิทาน  ตํานาน  เพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ  
หรือเล่าด้วยจะดีมาก 
  7.  อยู่ห่างจากจุดกําหนด  อาจเป็นบ้านหรือกองลูกเสือ  โดยบอกรายละเอียด  เช่น  
ระยะทางอยู่ทางทิศใด การเดินทางโดยประมาณ 
  8.  เสร็จแล้วลงชื่อผู้เสนอรายงาน  และวัน  เดือน  ปี  ที่รายงานด้วย 
 
สถานที่ที่ควรส ารวจและการเยือนสถานที่ 
 เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของสถานที่ต่างๆ  ในทอ้งถิ่นที่เราอาศัยอยู่  หรือบริเวณ
ใกล้เคียงไดอ้ย่างถูกต้องควรจะมีการสํารวจและการเยือนสถานที่ดังต่อไปนี้ 
  1.  สถานที่ประกอบพธิีทางศาสนา  เชน่  วัด  มัสยิด  คริสตจักร  ศาลเจา้  ฯลฯ 
  2.  สถานที่ราชการ  เช่น  ที่ทําการสภาตําบล  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล  
โรงพยาบาล  สถานีตํารวจ  สถานดีับเพลิง  การประปา  การไฟฟฺา  ไปรษณีย์  โทรศัพท์  สถานี
รถไฟ  โรงเรียน  อาํเภอ  เทศบาล  ศาล  เรือนจํา  ศาลากลาง  ฯลฯ 
  3.  สถานที่สําคัญต่างๆ  เช่น  สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  
สถานที่ทอ่งเที่ยว 
  4.  สถานที่บริการอื่นๆ  เช่น  ทา่เรือ  สถานทีจ่อดรถโดยสาร  ทา่อากาศยาน 
  5.  ที่พักอาศัยบุคคลสาํคัญของทอ้งถิ่น  เช่น  บ้านพักกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านพัก
แพทย์ประจําตําบล  นายอําเภอ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ตัวอย่าง  :  แบบรายงานการส ารวจและการเยือนสถานที่ 
 
 

 
 
 

นิทานสอนใจ 
    เรื่อง 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
  

ช่ือสถานที่...............................................................ต้ังอยู่ที่   ตรอก/ถนน...................................................... 
ต าบล....................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด...................................... 
ช่ือผู้รับผิดชอบสถานที่...............................................................โทรศัพท์.................................................... 
 ลักษณะของสถานที่......................................................................................................................... 
การเดินทางจากจุดที่ก าหนดให้ระยะทาง......................กิโลเมตร   อยู่ทางทิศ................................... 
เดินทางโดย.................................................ใช้เวลาเดินทางประมาณ..............ช่ัวโมง...........................นาที 
สถานที่หรือสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงก่อนถึง............................................................................................................. 
 ความส าคัญของสถานที่  รายละเอียดในการให้บริการทางใดบ้าง
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ.........................ผู้รายงาน 
        วันที่.......เดือน............พ.ศ. ............... 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

หมู่บ้านแสนสุข 
       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

 หมู่บ้านแสนสุข เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบทแห่งหนึ่ง คนในหมู่บ้านจะรักใคร่กลมเกลียวกัน 
เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หมูตุ๋น อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขกับพ่อแม่ บ้าน
ของหมูตุ๋นอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนและวัด หมูตุ๋นมักจะตามพ่อแม่ไปทําบุญที่วัดอยู่เสมอๆ 
 วันหนึ่ง คุณครูได้ให้หมูตุ๋นเล่าถึงสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านแสนสุขที่หมูตุ๋นชอบ และ 
ประทับใจ หมูตุ๋นเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า “หมูตุ๋นชอบวัด เพราะวัดบ้านแสนสุขมีโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ตาล 
จํานวน 3,000 ต้น แกะสลักสวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดนี้เป็นประจําครับ”  จากนั้นหมู
ตุ๋นก็บอกว่า หมูตุ๋นประทับใจคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชน ในหมู่บ้านที่แสนใจดี โรงพยาบาลชุมชน 
เป็นที่สําหรับรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปูวยเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเจ็บปูวยมากๆ ต้องส่งไปโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ หรือโรงพยาบาลประจําจังหวัด เพราะมีเครื่องมือแพทย์ครบ นอกจากนั้นหมูตุ๋นยังเล่า
ถึงศูนย์จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกล้วย เช่น กระเปาที่ทํา
จากกาบกล้วย กล้วยฉาบ กล้วยอบ เพราะทุกบ้านจะปลูกกล้วยกัน หมูตุ๋นเคยช่วยแม่นํากล้วยฉาบ
ไปขายด้วย หมูตุ๋นเล่าด้วยความภาคภูมิใจในหมู่บ้านแสนสุขของตน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การให้ความสนใจสิ่งรอบตวัหรือใกล้ตัวเป็นสิ่งทีด่ี 
 

ความประทับใจ 
       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

 ทับทิมเป็นเด็กในหมู่บ้านที่มีโอกาสได้เรียนต่อในวิทยาลัยเกษตรกรรมในตัวเมือง เพราะ
ทับทิมมีความประทับใจในชุมชนที่อาศัยอยู่ ตอนเป็นนักเรียนประถมศึกษา ทับทิ มไม่มีอาหาร
รับประทานมากนัก มีผักที่รับประทานโดยเก็บจากข้างรั้วบ้านเพียง 2 อย่าง คือ ผักกระถิน และผัก
ตําลึง จึงไปปรึกษาคุณครูว่า จะทําอย่างไรดี จึงจะได้รับประทานผักชนิดอื่นๆ บ้าง คุณครูแนะนําให้ไปดู
การปลูกผักของลุงบุญมีในหมู่บ้านใกล้ๆ ทับทิมเห็นสวนผักลุงบุญมี มีผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด ผักชี 
ผักบุ้งและคะน้า เป็นต้น ทับทิมจึงมีแรงบันดาลใจอยากปลูกผักให้งามๆ แบบนี้บ้าง จึงตั้งใจเรียนสูงๆ 
เพื่อจะได้หาทางปลูกผักให้งามกว่าสวนลุงบุญมี 
 เวลาผ่านไป ทับทิมมีโอกาสได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและได้ศึกษาวิธีปลูกผัก ผลไม้ 
ตามที่ต้องการ ปัจจุบันทับทิมเป็นเจ้าของสวนผักที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความประทับใจในชุมชน มีผลให้คนที่สนใจมีอาชีพดีๆ ได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 5   การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ     เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพนัธุ์พืชอย่างอื่นที่งอกง่ายได้ 
2. เนื้อหา 

การเพาะถั่วงอกหรอืเมล็ดพันธุพ์ืชอย่างอื่นทีง่อกง่าย 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 เมล็ดพันธุพ์ืช 
3.3 ภาชนะที่ใช้เพาะเมล็ด เช่น กระถาง กระปอง ถุงพลาสติก กระบะ ฯลฯ 
3.4 ดินทราย  
3.5 ใบความรู้  
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
   1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่งอกง่ายเช่น ถั่วงอก ผักบุ้งฯลฯ 
   2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสืออภิปรายถึงวิธีเพาะพันธุเ์มล็ดถั่วงอกหรอือื่นๆ ที่เตรียมมา  
      พร้อมวิธจีดบันทกึการเจริญเติบโตของพืชนั้นๆ 
   3) ลูกเสือปฏิบัติการเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพนัธุ์พืชอื่นที่เตรียมมา 
   4) ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายส่งบันทึกการเจรญิเติบโตของเมล็ดพืช 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
5.2 ตรวจผลการบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุพ์ืช 
 
 

 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
33

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 39 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

หมู่บ้านแสนสุข 
       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

 หมู่บ้านแสนสุข เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบทแห่งหนึ่ง คนในหมู่บ้านจะรักใคร่กลมเกลียวกัน 
เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หมูตุ๋น อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขกับพ่อแม่ บ้าน
ของหมูตุ๋นอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนและวัด หมูตุ๋นมักจะตามพ่อแม่ไปทําบุญที่วัดอยู่เสมอๆ 
 วันหนึ่ง คุณครูได้ให้หมูตุ๋นเล่าถึงสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านแสนสุขที่หมูตุ๋นชอบ และ 
ประทับใจ หมูตุ๋นเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า “หมูตุ๋นชอบวัด เพราะวัดบ้านแสนสุขมีโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ตาล 
จํานวน 3,000 ต้น แกะสลักสวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดนี้เป็นประจําครับ”  จากนั้นหมู
ตุ๋นก็บอกว่า หมูตุ๋นประทับใจคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชน ในหมู่บ้านที่แสนใจดี โรงพยาบาลชุมชน 
เป็นที่สําหรับรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปูวยเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเจ็บปูวยมากๆ ต้องส่งไปโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ หรือโรงพยาบาลประจําจังหวัด เพราะมีเครื่องมือแพทย์ครบ นอกจากนั้นหมูตุ๋นยังเล่า
ถึงศูนย์จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกล้วย เช่น กระเปาที่ทํา
จากกาบกล้วย กล้วยฉาบ กล้วยอบ เพราะทุกบ้านจะปลูกกล้วยกัน หมูตุ๋นเคยช่วยแม่นํากล้วยฉาบ
ไปขายด้วย หมูตุ๋นเล่าด้วยความภาคภูมิใจในหมู่บ้านแสนสุขของตน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การให้ความสนใจสิ่งรอบตวัหรือใกล้ตัวเป็นสิ่งทีด่ี 
 

ความประทับใจ 
       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

 ทับทิมเป็นเด็กในหมู่บ้านที่มีโอกาสได้เรียนต่อในวิทยาลัยเกษตรกรรมในตัวเมือง เพราะ
ทับทิมมีความประทับใจในชุมชนที่อาศัยอยู่ ตอนเป็นนักเรียนประถมศึกษา ทับทิ มไม่มีอาหาร
รับประทานมากนัก มีผักที่รับประทานโดยเก็บจากข้างรั้วบ้านเพียง 2 อย่าง คือ ผักกระถิน และผัก
ตําลึง จึงไปปรึกษาคุณครูว่า จะทําอย่างไรดี จึงจะได้รับประทานผักชนิดอื่นๆ บ้าง คุณครูแนะนําให้ไปดู
การปลูกผักของลุงบุญมีในหมู่บ้านใกล้ๆ ทับทิมเห็นสวนผักลุงบุญมี มีผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด ผักชี 
ผักบุ้งและคะน้า เป็นต้น ทับทิมจึงมีแรงบันดาลใจอยากปลูกผักให้งามๆ แบบนี้บ้าง จึงตั้งใจเรียนสูงๆ 
เพื่อจะได้หาทางปลูกผักให้งามกว่าสวนลุงบุญมี 
 เวลาผ่านไป ทับทิมมีโอกาสได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและได้ศึกษาวิธีปลูกผัก ผลไม้ 
ตามที่ต้องการ ปัจจุบันทับทิมเป็นเจ้าของสวนผักที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความประทับใจในชุมชน มีผลให้คนที่สนใจมีอาชีพดีๆ ได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 5   การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ     เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพนัธุ์พืชอย่างอื่นที่งอกง่ายได้ 
2. เนื้อหา 

การเพาะถั่วงอกหรอืเมล็ดพันธุพ์ืชอย่างอื่นทีง่อกง่าย 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 เมล็ดพันธุพ์ืช 
3.3 ภาชนะที่ใช้เพาะเมล็ด เช่น กระถาง กระปอง ถุงพลาสติก กระบะ ฯลฯ 
3.4 ดินทราย  
3.5 ใบความรู้  
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
   1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่งอกง่ายเช่น ถั่วงอก ผักบุ้งฯลฯ 
   2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสืออภิปรายถึงวิธีเพาะพันธุเ์มล็ดถั่วงอกหรอือื่นๆ ที่เตรียมมา  
      พร้อมวิธจีดบันทกึการเจริญเติบโตของพืชนั้นๆ 
   3) ลูกเสือปฏิบัติการเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพนัธุ์พืชอื่นที่เตรียมมา 
   4) ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายส่งบันทึกการเจรญิเติบโตของเมล็ดพืช 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
5.2 ตรวจผลการบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุพ์ืช 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

 ในหมู่ลูกเสือ  

ในหมู่ลกูเสือ  เมื่อเรามาร่วมอยู ่
ต่างคนต่างรู้กันด ี  ว่าหน้าที่ทกุอย่าง 
ต้องช่วยกันทาํ   ทําไม่เว้นวา่ง 

 งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จอยา่งง่ายดาย 
 

ใบความรู้ 
การเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์ที่งอกง่าย 

วิธีการเพาะ 
1. นํากระถาง กระปอง ถังพลาสติก หรือ กระบะ ใส่ทรายเลก็น้อย ปูด้วยกระดาษซับหรือ

สําลี 
2. โรยถั่วเขียวหรือเมล็ดผกั พรมน้ําให้ชื้น แต่ไม่แฉะหรือไม่แห้งจนเกนิไป 
3. วางไว้ในที่มีแสงสว่างและคอยสังเกตความเจริญเติบโตแล้วบันทึกไว้ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 มาปลูกผักกันเถอะ 

น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผู้แต่ง 

 ในชั่วโมงเรียนวิชาเกษตร คุณครูสอนขั้นตอนการปลูกผักให้กับนักเรียน จากนั้นก็แบ่งกลุ่ม
ให้นักเรียนลงมือทํา บางกลุ่มปลูกผักกาด บางกลุ่มปลูกผักคะน้า บางกลุ่มปลูกต้นหอม ส่วนนิดกับ
น้อยได้รับมอบหมายให้ปลูกผักบุ้ง ทั้งสองลงมือขุดดิน ยกแปลง ทําร่องเป็นแนวยาวอย่างสวยงาม 
รองพื้นด้วยปุยคอก แล้วนําเมล็ดมาโรย และรดน้ําจนชุ่ม เมื่อครูมาตรวจ ก็ชมว่าทุกคนทําได้ดี
ถูกต้องตามขั้นตอน แล้วกําชับให้รดน้ําทุกเช้าเย็น และหมั่นพรวนดินอยู่เสมอ วันรุ่งขึ้นฝนตก นิดกับ
น้อยไปดูแปลงผัก เห็นชุ่มดี ทั้งคู่ดีใจที่ไม่ต้องรดน้ํา 
 วันต่อมานิดห่วงเล่นที่สนามเด็กเล่น ไม่ไปดูแปลงผัก คงมีแต่น้อยที่ไปตักน้ํามารดแปลงผัก
ของตน ก่อนไปเล่นกับเพื่อน หลายวันผ่านไป นิดก็ยังไม่ไปดูแลแปลงผักจนดินแห้ง เมื่อคุณครูมา
ตรวจดู เห็นผักบุ้งของน้อยเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม ส่วนผักบุ้งของนิดแคระแกรน เห็นผลของการ
เพิกเฉยไม่ใส่ใจดูแลแปลงผักของตน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปลูกต้นไม้ต้องเอาใจใส่ดูแลรดน้ํา อย่าปล่อยตามยถากรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

 ในหมู่ลูกเสือ  

ในหมู่ลกูเสือ  เมื่อเรามาร่วมอยู ่
ต่างคนต่างรู้กันด ี  ว่าหน้าที่ทกุอย่าง 
ต้องช่วยกันทาํ   ทําไม่เว้นวา่ง 

 งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จอยา่งง่ายดาย 
 

ใบความรู้ 
การเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์ที่งอกง่าย 

วิธีการเพาะ 
1. นํากระถาง กระปอง ถังพลาสติก หรือ กระบะ ใส่ทรายเลก็น้อย ปูด้วยกระดาษซับหรือ

สําลี 
2. โรยถั่วเขียวหรือเมล็ดผกั พรมน้ําให้ชื้น แต่ไม่แฉะหรือไม่แห้งจนเกนิไป 
3. วางไว้ในที่มีแสงสว่างและคอยสังเกตความเจริญเติบโตแล้วบันทึกไว้ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 มาปลูกผักกันเถอะ 

น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผู้แต่ง 

 ในชั่วโมงเรียนวิชาเกษตร คุณครูสอนขั้นตอนการปลูกผักให้กับนักเรียน จากนั้นก็แบ่งกลุ่ม
ให้นักเรียนลงมือทํา บางกลุ่มปลูกผักกาด บางกลุ่มปลูกผักคะน้า บางกลุ่มปลูกต้นหอม ส่วนนิดกับ
น้อยได้รับมอบหมายให้ปลูกผักบุ้ง ทั้งสองลงมือขุดดิน ยกแปลง ทําร่องเป็นแนวยาวอย่างสวยงาม 
รองพื้นด้วยปุยคอก แล้วนําเมล็ดมาโรย และรดน้ําจนชุ่ม เมื่อครูมาตรวจ ก็ชมว่าทุกคนทําได้ดี
ถูกต้องตามขั้นตอน แล้วกําชับให้รดน้ําทุกเช้าเย็น และหมั่นพรวนดินอยู่เสมอ วันรุ่งขึ้นฝนตก นิดกับ
น้อยไปดูแปลงผัก เห็นชุ่มดี ทั้งคู่ดีใจที่ไม่ต้องรดน้ํา 
 วันต่อมานิดห่วงเล่นที่สนามเด็กเล่น ไม่ไปดูแปลงผัก คงมีแต่น้อยที่ไปตักน้ํามารดแปลงผัก
ของตน ก่อนไปเล่นกับเพื่อน หลายวันผ่านไป นิดก็ยังไม่ไปดูแลแปลงผักจนดินแห้ง เมื่อคุณครูมา
ตรวจดู เห็นผักบุ้งของน้อยเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม ส่วนผักบุ้งของนิดแคระแกรน เห็นผลของการ
เพิกเฉยไม่ใส่ใจดูแลแปลงผักของตน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปลูกต้นไม้ต้องเอาใจใส่ดูแลรดน้ํา อย่าปล่อยตามยถากรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 5   การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   อาหารสัตว์เลี้ยง                  เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถบอกชนิดของอาหารที่พึงให้แกส่ัตว์เลี้ยงได้ 
2. เนื้อหา 

ชนิดอาหารที่พึงให้แก่สัตว์เลี้ยง 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบงาน 
3.4 ใบความรู้  
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
    1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรือ่งสัตว์เลี้ยง และอาหารที่สัตว์เลีย้งแต่ละชนิดควรกนิ 

         2) ผู้กํากับลูกเสือให้แต่ละหมูจ่ับฉลากชือ่สัตว์ เช่น สุนัข หม ูไก ่แมว นก ปลา วัว ควาย  
แพะฯลฯ 

    3) ผู้กํากับลูกเสือมอบใบงานให้ลกูเสือแต่ละหมู่ร่วมกนัอภิปรายว่าสัตว์ที่หมู่จับฉลากได ้
กินอะไร เป็นอาหารได้บ้าง แล้วนําเสนอที่ประชุม 

    4) ผู้กํากับลูกเสือและลกูเสือร่วมกันสรุป 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
5.2 สังเกตการอภิปรายและตรวจผลงานหมู ่
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 
เพลง 

ไก่ที่ฉันเลี้ยง 

     ไก่ที่ฉนัเลี้ยง   มนัเป็นเพือ่นของฉัน 
     มันขนัให้ฉนัฟัง  เอ้กเอ้กเอ้ก  ไก่เอย  
  

เกม 
สัตว์เลี้ยง 

 วิธีเล่น ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเข้าแถวเป็นวงกลม ใหลู้กเสือช่วยกนัเลือกสัตว์เลี้ยงมา 5 
ชนิด แล้วปฏิบัติตามคําสั่งผูก้ํากับลูกเสือซึง่ยืนอยู่ตรงกลางวงกลม ดังนี ้
  ถ้าพูดชื่อ “แมว” ให้เคลื่อนตัวไปทางขวา 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “หมา” ให้เคลื่อนตัวไปทางซา้ย 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “ไก่”   ให้กระโดดไปข้างหน้า 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “เป็ด” ใหก้ระโดดถอยหลัง 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “วัว” ให้ยืนอยูก่ับที ่
 หมายเหตุ ชื่อสัตว์เลี้ยงให้เปลี่ยนได้ตามที่ลกูเสือร่วมกันคิด 
 การตัดสิน ใครทําผดิคําสั่งต้องออกจากการเลน่เกม มาช่วยผู้กาํกับลูกเสอืดูเพื่อนๆ เล่น
ต่อไป 
 
 

ใบความรู้ 
 

อาหารของสัตว์เลี้ยง 
 การเลี้ยงสัตว์ ลูกเสือจําเป็นต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตน ดังนั้น ลูกเสือควรรู้จักชนิดของ
อาหารที่จะให้กับสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งต้องเป็นอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงนั้ นๆ เช่น 
ข้าว รํา กล้วย พริก ถั่วเขียว อ้อย ถั่วฝักยาว หญ้า และพืช ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ใน
ปัจจุบันนิยมให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดอีกด้วย ซึ่งต้องเลือกซื้อตามชนิดของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 5   การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   อาหารสัตว์เลี้ยง                  เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถบอกชนิดของอาหารที่พึงให้แกส่ัตว์เลี้ยงได้ 
2. เนื้อหา 

ชนิดอาหารที่พึงให้แก่สัตว์เลี้ยง 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบงาน 
3.4 ใบความรู้  
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
    1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรือ่งสัตว์เลี้ยง และอาหารที่สัตว์เลีย้งแต่ละชนิดควรกนิ 

         2) ผู้กํากับลูกเสือให้แต่ละหมูจ่ับฉลากชือ่สัตว์ เช่น สุนัข หม ูไก ่แมว นก ปลา วัว ควาย  
แพะฯลฯ 

    3) ผู้กํากับลูกเสือมอบใบงานให้ลกูเสือแต่ละหมู่ร่วมกนัอภิปรายว่าสัตว์ที่หมู่จับฉลากได ้
กินอะไร เป็นอาหารได้บ้าง แล้วนําเสนอที่ประชุม 

    4) ผู้กํากับลูกเสือและลกูเสือร่วมกันสรุป 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
5.2 สังเกตการอภิปรายและตรวจผลงานหมู ่
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เพลง 

ไก่ที่ฉันเลี้ยง 

     ไก่ที่ฉนัเลี้ยง   มนัเป็นเพือ่นของฉัน 
     มันขนัให้ฉนัฟัง  เอ้กเอ้กเอ้ก  ไก่เอย  
  

เกม 
สัตว์เลี้ยง 

 วิธีเล่น ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเข้าแถวเป็นวงกลม ใหลู้กเสือช่วยกนัเลือกสัตว์เลี้ยงมา 5 
ชนิด แล้วปฏิบัติตามคําสั่งผูก้ํากับลูกเสือซึง่ยืนอยู่ตรงกลางวงกลม ดังนี ้
  ถ้าพูดชื่อ “แมว” ให้เคลื่อนตัวไปทางขวา 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “หมา” ให้เคลื่อนตัวไปทางซา้ย 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “ไก่”   ให้กระโดดไปข้างหน้า 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “เป็ด” ใหก้ระโดดถอยหลัง 1 ก้าว 
  ถ้าพูดชื่อ “วัว” ให้ยืนอยูก่ับที ่
 หมายเหตุ ชื่อสัตว์เลี้ยงให้เปลี่ยนได้ตามที่ลกูเสือร่วมกันคิด 
 การตัดสิน ใครทําผดิคําสั่งต้องออกจากการเลน่เกม มาช่วยผู้กาํกับลูกเสอืดูเพื่อนๆ เล่น
ต่อไป 
 
 

ใบความรู้ 
 

อาหารของสัตว์เลี้ยง 
 การเลี้ยงสัตว์ ลูกเสือจําเป็นต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตน ดังนั้น ลูกเสือควรรู้จักชนิดของ
อาหารที่จะให้กับสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งต้องเป็นอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงนั้ นๆ เช่น 
ข้าว รํา กล้วย พริก ถั่วเขียว อ้อย ถั่วฝักยาว หญ้า และพืช ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ใน
ปัจจุบันนิยมให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดอีกด้วย ซึ่งต้องเลือกซื้อตามชนิดของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
อ๋อมแอ๋มรักสัตว์ 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผู้แต่ง 

 อ๋อมแอ๋ม เลี้ยงแมวและหมาไว้ในบ้าน ทุกวันอ๋อมแอ๋มต้องดูแลสัตว์เหล่านี้ก่อนอ๋อมแอ๋มไป
โรงเรียน เจ้าด่างเป็นหมาที่อ๋อมแอ๋มต้องดูแลก่อนอ๋อมแอ๋มไปโรงเรียน เจ้าด่างเป็นหมาที่อ๋อมแอ๋ม
เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆ ตอนยังเล็กอ๋อมแอ๋มจะให้นมก่อน เมื่อเจ้าด่างโตขึ้น จึงให้เจ้าด่างกินอาหารเม็ดที่
มีขายตามท้องตลาด บางวันก็ให้เจ้าด่างกินข้าวคลุกกับเศษอาหารที่เหลือจากที่อ๋อมแอ๋มกิน อ๋อม
แอ๋มจะเลือกอาหารที่มีกระดูกไม่แข็งมาก เพราะถ้ากระดูกแข็งอาจเข้าไปแทงกระเพาะเจ้าด่างได้ 
ส่วนเจ้าหมีพูแมวตัวน้อย อ๋อมแอ๋มเลี้ยงด้วยข้าวคลุกกับปลาทูตัวเล็กๆ ถ้าวันไหนอ๋อมแอ๋มต้องไปบ้าน
คุณยาย อ๋อมแอ๋มก็จะเอาอาหารเม็ดใส่กระบะไว้ให้เจ้าหมีพูกิน และไม่ลืมเอาขันน้ํามาวางไว้ใกล้ๆให้
เจ้าหมีพูกินด้วย อ๋อมแอ๋มเลี้ยงแมวไว้ในบ้าน เวลาแมวเยี่ยวหรือถ่ายอุจจาระ ต้องหากระบะทราย
แมวมาวางไว้ให้ พอเจ้าหมีพูถ่ายเสร็จก็จะกลบทุกครั้งและตักไปทิ้งได้ 
 เจ้าด่างและเจ้าหมีพู ดูมีความสุขและอ้วนท้วนแข็งแรง เพราะอ๋อมแอ๋มเอาใจใส่ให้อาหารเอง
ไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่ อ๋อมแอ๋มรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเลี้ยงสัตว์ก็ตอ้งดูแลใหอ้าหาร ไม่ปล่อยให้สัตว์หากินเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   ความปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้ า          เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้   
ลูกเสือบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติภยัทางน้าํได ้

2. เนื้อหา   
วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทางน้าํ   

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู้ เรื่อง ภัยอันตรายทางน้าํ และการปฺองกัน 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม  
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้
     1) ตั้งคําถามให้ลูกเสือช่วยกนัตอบ และผู้กาํกับลูกเสอืช่วยเพิ่มเตมิ 

(1) ลูกเสือรู้ไหมว่า ในประเทศไทยเรามีเด็ก ๆ เสียชีวิตจากการจมน้ํา  เฉลี่ยวันละกี่คน  
(เฉลยวันละ 4 – 6 คนปีละกว่า 1,200 คน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้วันเสาร์แรกของ
เดือนมีนาคมเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ าของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป) 

(2) ทําไมเดก็เหล่านัน้ จึงจมน้าํ เสยีชีวิต(ว่ายน้ าไม่เป็น ไม่รู้จักวิธดีูแลและป้องกันภยั 
อันตรายทางน้ า) 

     2) ผู้กํากับลูกเสอืใหห้มู่ลูกเสือช่วยกนัคิดวา่ สถานทีห่รือการกระทําที่เสี่ยงตอ่ภยัอันตราย
ทางน้ําใกล้ ๆ ตัวเรา มีอะไรบ้างแล้วส่งตัวแทนรายงาน 

     3) รวมกอง ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผูก้ํากับลูกเสือช่วยสรุปและเพิม่เติม  
     4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันเสนอวธิีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้าํ      

ที่สรุปได้ในข้อ (4)  
     5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้ และการนาํไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมอืในการร่วมกิจกรรม 
5.2 สังเกตจากการตอบคําถามวิธีปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ํา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
อ๋อมแอ๋มรักสัตว์ 

       น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผู้แต่ง 

 อ๋อมแอ๋ม เลี้ยงแมวและหมาไว้ในบ้าน ทุกวันอ๋อมแอ๋มต้องดูแลสัตว์เหล่านี้ก่อนอ๋อมแอ๋มไป
โรงเรียน เจ้าด่างเป็นหมาที่อ๋อมแอ๋มต้องดูแลก่อนอ๋อมแอ๋มไปโรงเรียน เจ้าด่างเป็นหมาที่อ๋อมแอ๋ม
เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆ ตอนยังเล็กอ๋อมแอ๋มจะให้นมก่อน เมื่อเจ้าด่างโตขึ้น จึงให้เจ้าด่างกินอาหารเม็ดที่
มีขายตามท้องตลาด บางวันก็ให้เจ้าด่างกินข้าวคลุกกับเศษอาหารที่เหลือจากที่อ๋อมแอ๋มกิน อ๋อม
แอ๋มจะเลือกอาหารที่มีกระดูกไม่แข็งมาก เพราะถ้ากระดูกแข็งอาจเข้าไปแทงกระเพาะเจ้าด่างได้ 
ส่วนเจ้าหมีพูแมวตัวน้อย อ๋อมแอ๋มเลี้ยงด้วยข้าวคลุกกับปลาทูตัวเล็กๆ ถ้าวันไหนอ๋อมแอ๋มต้องไปบ้าน
คุณยาย อ๋อมแอ๋มก็จะเอาอาหารเม็ดใส่กระบะไว้ให้เจ้าหมีพูกิน และไม่ลืมเอาขันน้ํามาวางไว้ใกล้ๆให้
เจ้าหมีพูกินด้วย อ๋อมแอ๋มเลี้ยงแมวไว้ในบ้าน เวลาแมวเยี่ยวหรือถ่ายอุจจาระ ต้องหากระบะทราย
แมวมาวางไว้ให้ พอเจ้าหมีพูถ่ายเสร็จก็จะกลบทุกครั้งและตักไปทิ้งได้ 
 เจ้าด่างและเจ้าหมีพู ดูมีความสุขและอ้วนท้วนแข็งแรง เพราะอ๋อมแอ๋มเอาใจใส่ให้อาหารเอง
ไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่ อ๋อมแอ๋มรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเลี้ยงสัตว์ก็ตอ้งดูแลใหอ้าหาร ไม่ปล่อยให้สัตว์หากินเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   ความปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้ า          เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้   
ลูกเสือบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติภยัทางน้าํได ้

2. เนื้อหา   
วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทางน้าํ   

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู้ เรื่อง ภัยอันตรายทางน้าํ และการปฺองกัน 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม  
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้
     1) ตั้งคําถามให้ลูกเสือช่วยกนัตอบ และผู้กาํกับลูกเสอืช่วยเพิ่มเตมิ 

(1) ลูกเสือรู้ไหมว่า ในประเทศไทยเรามีเด็ก ๆ เสียชีวิตจากการจมน้ํา  เฉลี่ยวันละกี่คน  
(เฉลยวันละ 4 – 6 คนปีละกว่า 1,200 คน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้วันเสาร์แรกของ
เดือนมีนาคมเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ าของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป) 

(2) ทําไมเดก็เหล่านัน้ จึงจมน้าํ เสยีชีวิต(ว่ายน้ าไม่เป็น ไม่รู้จักวิธดีูแลและป้องกันภยั 
อันตรายทางน้ า) 

     2) ผู้กํากับลูกเสอืใหห้มู่ลูกเสือช่วยกนัคิดวา่ สถานทีห่รือการกระทําที่เสี่ยงตอ่ภยัอันตราย
ทางน้ําใกล้ ๆ ตัวเรา มีอะไรบ้างแล้วส่งตัวแทนรายงาน 

     3) รวมกอง ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผูก้ํากับลูกเสือช่วยสรุปและเพิม่เติม  
     4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันเสนอวธิีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้าํ      

ที่สรุปได้ในข้อ (4)  
     5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้ และการนาํไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมอืในการร่วมกิจกรรม 
5.2 สังเกตจากการตอบคําถามวิธีปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ํา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลง 
     จงเตรียมตัว 
 
 จงเตรียมตัวเอาไว้  อย่าให้ใจเลือ่นลอย  เรามิควรจะปล่อยให้ใจเราลอยเลอะเลือน 

 (นับ 1 2 3 4 5 6 7) 
ท่าประกอบ - ยืนเป็นวงกลมจับกันจะทําวงเดยีวหรือ 2 วงก็ได้ 
1.  จงเตรียมตัวเอาไว้ อย่าใหใ้จเลื่อนลอย ทั้ง 2 วง เดินเข้าหาศูนยก์ลาง 7 ก้าว 
2.  เรามิควรจะปล่อยให้ใจเราลอยเลอะเลือน ทั้ง 2 วง เดินถอยหลังออกมาจากศูนย์กลาง 7 ก้าว 
3.  1 2 3 4 5 6 7     วงในทําขวาหัน, วงนอกทําซา้ยหนั แล้วเดินปรบ 

 มือพรอ้มกับนับ 1 2 3 4 5 6 7 แล้วหันเข้าหาวง  
 จับมือกันเริ่มต้นใหม ่

หมายเหตุ - การนับ อาจจะเปลี่ยนจากการนับภาษาไทยเป็นภาษาจนี องักฤษ ฯลฯ กไ็ด้ 
 

ใบความรู้ 
 

ภัยอันตรายทางน้ า และการป้องกัน 
ภัยอันตรายทางน้ า 

 สถานที่หรือการกระทําที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายทางน้ําใกล้ ๆ ตัวเรา เช่น ภายในบ้านพักได้แก่ 
จมน้ําในถังสี กะละมังซักผ้า โอ่งน้ํา รอบๆ บริเวณบ้าน ได้แก่ แอ่งน้ําใต้ถุนบ้าน แหล่งน้ําในชุมชน   
ฝาท่อระบายน้ําชํารุดหรือไม่ได้ปิด ขุดบ่อเพื่อทําการก่อสร้าง คันคอนกรีต ขอบรางระบายน้ําใน
ชุมชนการเดินทางและท่องเที่ยวได้แก่ การเดินทางทางเรือการทํากิจกรรมทางน้ําต่างๆได้แก่ตกปลา      
พายเรือ ดําน้ํา เป็นต้น ภาวะน้ําท่วม (อุทกภัย) และน้ําปูาไหลหลากเวลาฝนตกหนัก 
การป้องกัน 

1. ไม่เล่น หรือ หยอกล้อกันในบริเวณที่มีแหล่งน้ําที่อาจทําให้พลัดตกลงไปได้ ทั้งแหล่งน้ําใน
บ้าน และนอกบ้าน 

2. ไม่ลงเล่นน้ํา ตามแหล่งน้ําต่าง ๆ โดยที่ว่ายน้ําไม่เป็น และไม่มีผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ 

3. ควรฝึกว่ายน้ําให้คล่องรวมทั้งการฝึกเอาชีวิตรอดในน้ํา เช่น การลอยตัวในน้ําท่าต่าง ๆ  
การลอยตัวเคลื่อนที่ และการเคลื่อนที่ไปในน้ําด้วยท่าคว่ําตัว และหงายตัว 

4. ไม่ลงช่วยเหลือคนจมน้ําโดยที่ตนเองว่ายน้าํไมค่ล่อง และไม่เคยฝึกการช่วยเหลือคนตกน้าํ
อย่างถูกต้องและปลอดภัยมาก่อน เพราะแม้ว่ายน้ําเป็น แต่ถ้าช่วยคนตกน้ําไม่เป็น ก็อาจถูกคนตกน้าํ
กอดรัดจมน้ําทั้งคู่ได้ ควรช่วยเหลือโดย  
 4.1 ร้องเรียกดัง ๆ ใหค้นอื่น ๆ หรือผู้ใหญ่ที่อยูใ่กล้เคียงมาช่วย 
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 4.2 การโยนอุปกรณ์ที่ช่วยให้ลอยตัวได้ เช่น ขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปิดฝาแน่น ห่วงยาง
ลม กระดานลอยตัว เป็นต้น  
 4.3 การยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ําจับแล้วช่วยดึงเข้ามา แต่ถ้าไม่แข็งแรงพอ อาจตกลงไปอีกคนหนึ่ง
ได้ 

5. ในการเดินทางทางน้ําควรให้เรือเทียบท่าสนิทก่อนจึงค่อยขึ้น/ลงเรือ และไม่แก่งแย่ง
เบียดเสียดขณะขึ้น/ลงเรือ รวมทั้งเลือกนั่งในที่ปลอดภยั ไม่นั่งห้อยเท้าหรือยื่นแขนขาออกนอกลําเรือ 
และไม่ชะโงกวักน้ําเล่น เพราะอาจพลัดตกลงไปได้ สิ่งสําคัญควรสํารวจดูตําแหน่งเสื้อชูชีพ และ
อุปกรณ์ลอยตัวประจําเรือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้นํามาช่วยชีวิตได้ 

6. การทํากิจกรรมทางน้ําต่าง ๆ เช่นตกปลา ดาํน้ํา พายเรือ ต้องมั่นใจว่าไดเ้รียนรู้และฝึกฝน
ทักษะการว่ายน้ํา และดําน้ําจนคลอ่ง 

7.  เมื่อเกิดอุทกภัย ต้องประเมินดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ําท่วมบ้าน อาจทําให้เกิด 
ไฟฟฺารั่วลงสู่น้ําและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ยืนแช่น้ําในตําแหน่งใกล้เคียงได้  สัตว์ร้ายที่อาจมากับน้ํา 
ได้แก่ งู จระเข้ที่หลุดจากฟาร์มเลี้ยง แมลงมีพิษที่หนีน้ําขึ้นมาอยูใ่นบ้าน เป็นต้น บางแห่งน้ําอาจท่วม
สูงมากจนต้องรีบอพยพ เป็นต้น 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แม่น้ ากับทะเล 
 

 ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  แม่น้ําหลายสายต่างเข้าร่วมประชุมกันเพื่อจะไม่ยอมไหลลงสู่ทะเล    
และแม่น้ําสายหนึ่งได้บอกเหตุผลให้ทะเลฟังว่า 
 “การที่พวกข้าซึ่งเป็นน้ําจืดสนิทและใสสะอาด ไหลลงไปสู่พวกเจ้าแล้วกลับกลายเป็นน้ําเค็ม 
จนมนุษย์ใช้บริโภคไม่ได้ พวกข้าจึงจะไม่ไหลไปหาพวกเจ้าอีก” 
 น้ําทะเลจึงตอบว่า “ถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้พวกเจ้าจงล้นฝั่ง แล้วเอ่อท้นขึ้นไปท่วมไร่นาให้มนุษย์
เขาเดือดร้อน อย่าไหลมารวมกับข้าอีกเลย” 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่ได้ผลประโยชน์มากที่สดุมักร้องทุกข์และโวยวายเสียงดังมากที่สดุ 
  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
41

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 47 
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     จงเตรียมตัว 
 
 จงเตรียมตัวเอาไว้  อย่าให้ใจเลือ่นลอย  เรามิควรจะปล่อยให้ใจเราลอยเลอะเลือน 

 (นับ 1 2 3 4 5 6 7) 
ท่าประกอบ - ยืนเป็นวงกลมจับกันจะทําวงเดยีวหรือ 2 วงก็ได้ 
1.  จงเตรียมตัวเอาไว้ อย่าใหใ้จเลื่อนลอย ทั้ง 2 วง เดินเข้าหาศูนยก์ลาง 7 ก้าว 
2.  เรามิควรจะปล่อยให้ใจเราลอยเลอะเลือน ทั้ง 2 วง เดินถอยหลังออกมาจากศูนย์กลาง 7 ก้าว 
3.  1 2 3 4 5 6 7     วงในทําขวาหัน, วงนอกทําซา้ยหนั แล้วเดินปรบ 

 มือพรอ้มกับนับ 1 2 3 4 5 6 7 แล้วหันเข้าหาวง  
 จับมือกันเริ่มต้นใหม ่

หมายเหตุ - การนับ อาจจะเปลี่ยนจากการนับภาษาไทยเป็นภาษาจนี องักฤษ ฯลฯ กไ็ด้ 
 

ใบความรู้ 
 

ภัยอันตรายทางน้ า และการป้องกัน 
ภัยอันตรายทางน้ า 

 สถานที่หรือการกระทําที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายทางน้ําใกล้ ๆ ตัวเรา เช่น ภายในบ้านพักได้แก่ 
จมน้ําในถังสี กะละมังซักผ้า โอ่งน้ํา รอบๆ บริเวณบ้าน ได้แก่ แอ่งน้ําใต้ถุนบ้าน แหล่งน้ําในชุมชน   
ฝาท่อระบายน้ําชํารุดหรือไม่ได้ปิด ขุดบ่อเพื่อทําการก่อสร้าง คันคอนกรีต ขอบรางระบายน้ําใน
ชุมชนการเดินทางและท่องเที่ยวได้แก่ การเดินทางทางเรือการทํากิจกรรมทางน้ําต่างๆได้แก่ตกปลา      
พายเรือ ดําน้ํา เป็นต้น ภาวะน้ําท่วม (อุทกภัย) และน้ําปูาไหลหลากเวลาฝนตกหนัก 
การป้องกัน 

1. ไม่เล่น หรือ หยอกล้อกันในบริเวณที่มีแหล่งน้ําที่อาจทําให้พลัดตกลงไปได้ ทั้งแหล่งน้ําใน
บ้าน และนอกบ้าน 

2. ไม่ลงเล่นน้ํา ตามแหล่งน้ําต่าง ๆ โดยที่ว่ายน้ําไม่เป็น และไม่มีผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ 

3. ควรฝึกว่ายน้ําให้คล่องรวมทั้งการฝึกเอาชีวิตรอดในน้ํา เช่น การลอยตัวในน้ําท่าต่าง ๆ  
การลอยตัวเคลื่อนที่ และการเคลื่อนที่ไปในน้ําด้วยท่าคว่ําตัว และหงายตัว 

4. ไม่ลงช่วยเหลือคนจมน้ําโดยที่ตนเองว่ายน้าํไมค่ล่อง และไม่เคยฝึกการช่วยเหลือคนตกน้าํ
อย่างถูกต้องและปลอดภัยมาก่อน เพราะแม้ว่ายน้ําเป็น แต่ถ้าช่วยคนตกน้ําไม่เป็น ก็อาจถูกคนตกน้าํ
กอดรัดจมน้ําทั้งคู่ได้ ควรช่วยเหลือโดย  
 4.1 ร้องเรียกดัง ๆ ใหค้นอื่น ๆ หรือผู้ใหญ่ที่อยูใ่กล้เคียงมาช่วย 
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 4.2 การโยนอุปกรณ์ที่ช่วยให้ลอยตัวได้ เช่น ขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปิดฝาแน่น ห่วงยาง
ลม กระดานลอยตัว เป็นต้น  
 4.3 การยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ําจับแล้วช่วยดึงเข้ามา แต่ถ้าไม่แข็งแรงพอ อาจตกลงไปอีกคนหนึ่ง
ได้ 

5. ในการเดินทางทางน้ําควรให้เรือเทียบท่าสนิทก่อนจึงค่อยขึ้น/ลงเรือ และไม่แก่งแย่ง
เบียดเสียดขณะขึ้น/ลงเรือ รวมทั้งเลือกนั่งในที่ปลอดภยั ไม่นั่งห้อยเท้าหรือยื่นแขนขาออกนอกลําเรือ 
และไม่ชะโงกวักน้ําเล่น เพราะอาจพลัดตกลงไปได้ สิ่งสําคัญควรสํารวจดูตําแหน่งเสื้อชูชีพ และ
อุปกรณ์ลอยตัวประจําเรือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้นํามาช่วยชีวิตได้ 

6. การทํากิจกรรมทางน้ําต่าง ๆ เช่นตกปลา ดาํน้ํา พายเรือ ต้องมั่นใจว่าไดเ้รียนรู้และฝึกฝน
ทักษะการว่ายน้ํา และดําน้ําจนคลอ่ง 

7.  เมื่อเกิดอุทกภัย ต้องประเมินดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ําท่วมบ้าน อาจทําให้เกิด 
ไฟฟฺารั่วลงสู่น้ําและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ยืนแช่น้ําในตําแหน่งใกล้เคียงได้  สัตว์ร้ายที่อาจมากับน้ํา 
ได้แก่ งู จระเข้ที่หลุดจากฟาร์มเลี้ยง แมลงมีพิษที่หนีน้ําขึ้นมาอยูใ่นบ้าน เป็นต้น บางแห่งน้ําอาจท่วม
สูงมากจนต้องรีบอพยพ เป็นต้น 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แม่น้ ากับทะเล 
 

 ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  แม่น้ําหลายสายต่างเข้าร่วมประชุมกันเพื่อจะไม่ยอมไหลลงสู่ทะเล    
และแม่น้ําสายหนึ่งได้บอกเหตุผลให้ทะเลฟังว่า 
 “การที่พวกข้าซึ่งเป็นน้ําจืดสนิทและใสสะอาด ไหลลงไปสู่พวกเจ้าแล้วกลับกลายเป็นน้ําเค็ม 
จนมนุษย์ใช้บริโภคไม่ได้ พวกข้าจึงจะไม่ไหลไปหาพวกเจ้าอีก” 
 น้ําทะเลจึงตอบว่า “ถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้พวกเจ้าจงล้นฝั่ง แล้วเอ่อท้นขึ้นไปท่วมไร่นาให้มนุษย์
เขาเดือดร้อน อย่าไหลมารวมกับข้าอีกเลย” 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่ได้ผลประโยชน์มากที่สดุมักร้องทุกข์และโวยวายเสียงดังมากที่สดุ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง  ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   นาทีวิกฤต                       เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าไดอ้ย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
2.  เนื้อหา   
 ทักษะการตดัสินใจ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 แผนภูมิเพลง 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม  
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 1) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามว่า “จะทําอย่างไรถ้าคนแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือ เช่น 
ขอให้เอาสิ่งของไปส่งให้แก่บุคคลที่ลูกเสือรู้จัก หรือขอให้ลูกเสือไปกับเขาโดยลําพังเพื่อพาไปส่งยัง
สถานที่ที่ลูกเสือรู้จัก” 

2) แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน สมมุติให้กลุ่มที่ 1 เลือกว่าจะไปส่ง และกลุ่มที่ 
2 เลือกที่จะไม่ไปส่ง ให้แต่ละกลุ่มคิดว่าทางเลือกของกลุ่มมีข้อดี และข้อเสียอย่างไร 

3) ผู้กํากับลูกเสือถามให้รายงานทีละกลุ่ม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายดังนี ้
 1) ให้ลูกเสือเปรียบเทยีบว่า ทางเลือกใดที่มขี้อดีมากกว่าและมีขอ้เสยีน้อยกว่า 
 2) สรุปว่าลูกเสือจะเลือกการไปส่ง หรือไม่ไปสง่  
 3) ถ้าไม่ไปส่งลกูเสือจะมีวิธีออกจากเหตุการณ์อย่างไร 
5) ผู้กํากับลูกเสอืสรุปขั้นตอนการตัดสินใจ (1. ระบุทางเลือกทีม่ีอยู่ 2. วิเคราะห์ข้อดี และ

ข้อเสียของแต่ละทางเลือก 3. ตัดสินใจเลือกทางเลือกทีม่ีข้อดีมากกว่าและขอ้เสยีน้อยกว่า 4. ปฏิบัติ
ตามทางเลอืกที่เลอืก) ขอ้คดิที่ได้ และการนาํไปใช้ 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการร่วมกิจกรรม การแสดงออก  
 5.2 สังเกตการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การตัดสนิใจ และการแก้ไขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 
เกม 

ลิงชิงหลัก (น้ าข้ึนน้ าลง) 
วิธีเล่น 

  เกมนี้ต้องมีจํานวนผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน ผู้เล่นคนหนึ่ง สมมุติว่าเป็น "ลิงหลักลอย"  
ไม่มีหลักจับ อีก 2 คนเป็นลิงจับหลัก ผู้เป็นลิงหลักลอยต้องพยายามแย่งหลักในขณะที่ผู้เล่น
ทั้งหมดเปลี่ยนที่กัน ส่วนมากมักจะใช้สี่หลัก ผู้ที่เป็นลิงชิงหลักต้องคอยสังเกตดูว่าตนจะชิงหลัก
ไหนได้สะดวก ก็รีบวิ่งไปชิงหลักนั้นไว้ ถ้าจับหลักได้ก่อนผู้ที่มาช้าก็เป็นลิงหลักลอย คอยชิงหลัก
ของคนอื่น บางคนทําท่าเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเป็นการล่อหลอก ถือว่าเท้ายังยึดหลักอยู่ ผู้อื่นจะ
ชิงไม่ได้ 
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แบ่งแตงโม 

 ชาวนาผู้หนึ่งมีบุตรสาวอยู่สองคนวันหนึง่อยากจะทดลองปัญญาของบุตรทั้งสอง จึงส่งแตงโม
ให้บุตรทั้งสอง 1 ใบโดยบอกว่าให้ทั้งสองไปแบ่งกันกินให้เท่าๆกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องโต้เถียงทะเลาะ
เบาะแว้งกันเรื่องได้มากได้น้อยถ้าแบ่งไม่ได้เท่าๆกัน และเกิดทุ่มเถียงกันขึ้นเมื่อใดก็จะต้องถูก
ลงโทษทั้งสองคน 
 เด็กทั้งสองเมื่อได้รับแตงโมมาแล้วไม่รู้ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้ส่วนเท่าๆกัน  
ด้วยเกรงจะต้องถูกทําโทษในที่สุดจึงตกลงกันในวิธีการดงันี้โดยที่เด็กทั้งสอง เห็นว่าเป็นวิธีที่ยุติธรรม 
คือถ้าหากใครเป็นผู้ผ่าแตงโมออกเป็นสองซีกผู้นั้นจะต้องเป็นฝูายเลือกทีหลังและจะต้องยอมใหฝ้าูยที่
ไม่ใช่เป็นคนผ่าเลือกก่อนทั้งนี้ก็เพื่อปฺองกันไม่ให้คนผ่าลําเอียงโดยผ่าเป็นชิ้นโตชิ้นหนึ่งและชิ้นเล็ก
ชิ้นหนึ่งแล้วคนผ่ารีบเลือกเอาชิ้นโตเป็นของตนเองเสียก่อน เมื่อเด็กทั้งสองได้ผ่าแตงโมแบ่งกันเสร็จ
แล้วจึงรีบว่ิงไปเล่าให้บิดาฟังบิดามีความพอใจในสติปัญญาของเด็กทั้งสองนั้นมาก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความยุติธรรมนํามาซึ่งความพอใจของทุกฝาูย 
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1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าไดอ้ย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
2.  เนื้อหา   
 ทักษะการตดัสินใจ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 แผนภูมิเพลง 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม  
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 1) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามว่า “จะทําอย่างไรถ้าคนแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือ เช่น 
ขอให้เอาสิ่งของไปส่งให้แก่บุคคลที่ลูกเสือรู้จัก หรือขอให้ลูกเสือไปกับเขาโดยลําพังเพื่อพาไปส่งยัง
สถานที่ที่ลูกเสือรู้จัก” 

2) แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน สมมุติให้กลุ่มที่ 1 เลือกว่าจะไปส่ง และกลุ่มที่ 
2 เลือกที่จะไม่ไปส่ง ให้แต่ละกลุ่มคิดว่าทางเลือกของกลุ่มมีข้อดี และข้อเสียอย่างไร 

3) ผู้กํากับลูกเสือถามให้รายงานทีละกลุ่ม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายดังนี ้
 1) ให้ลูกเสือเปรียบเทยีบว่า ทางเลือกใดที่มขี้อดีมากกว่าและมีขอ้เสยีน้อยกว่า 
 2) สรุปว่าลูกเสือจะเลือกการไปส่ง หรือไม่ไปสง่  
 3) ถ้าไม่ไปส่งลกูเสือจะมีวิธีออกจากเหตุการณ์อย่างไร 
5) ผู้กํากับลูกเสอืสรุปขั้นตอนการตัดสินใจ (1. ระบุทางเลือกทีม่ีอยู่ 2. วิเคราะห์ข้อดี และ

ข้อเสียของแต่ละทางเลือก 3. ตัดสินใจเลือกทางเลือกทีม่ีข้อดีมากกว่าและขอ้เสยีน้อยกว่า 4. ปฏิบัติ
ตามทางเลอืกที่เลอืก) ขอ้คดิที่ได้ และการนาํไปใช้ 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการร่วมกิจกรรม การแสดงออก  
 5.2 สังเกตการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การตัดสนิใจ และการแก้ไขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 
เกม 

ลิงชิงหลัก (น้ าข้ึนน้ าลง) 
วิธีเล่น 

  เกมนี้ต้องมีจํานวนผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน ผู้เล่นคนหนึ่ง สมมุติว่าเป็น "ลิงหลักลอย"  
ไม่มีหลักจับ อีก 2 คนเป็นลิงจับหลัก ผู้เป็นลิงหลักลอยต้องพยายามแย่งหลักในขณะที่ผู้เล่น
ทั้งหมดเปลี่ยนที่กัน ส่วนมากมักจะใช้สี่หลัก ผู้ที่เป็นลิงชิงหลักต้องคอยสังเกตดูว่าตนจะชิงหลัก
ไหนได้สะดวก ก็รีบวิ่งไปชิงหลักนั้นไว้ ถ้าจับหลักได้ก่อนผู้ที่มาช้าก็เป็นลิงหลักลอย คอยชิงหลัก
ของคนอื่น บางคนทําท่าเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเป็นการล่อหลอก ถือว่าเท้ายังยึดหลักอยู่ ผู้อื่นจะ
ชิงไม่ได้ 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แบ่งแตงโม 

 ชาวนาผู้หนึ่งมีบุตรสาวอยู่สองคนวันหนึง่อยากจะทดลองปัญญาของบุตรทั้งสอง จึงส่งแตงโม
ให้บุตรทั้งสอง 1 ใบโดยบอกว่าให้ทั้งสองไปแบ่งกันกินให้เท่าๆกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องโต้เถียงทะเลาะ
เบาะแว้งกันเรื่องได้มากได้น้อยถ้าแบ่งไม่ได้เท่าๆกัน และเกิดทุ่มเถียงกันขึ้นเมื่อใดก็จะต้องถูก
ลงโทษทั้งสองคน 
 เด็กทั้งสองเมื่อได้รับแตงโมมาแล้วไม่รู้ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้ส่วนเท่าๆกัน  
ด้วยเกรงจะต้องถูกทําโทษในที่สุดจึงตกลงกันในวิธีการดงันี้โดยที่เด็กทั้งสอง เห็นว่าเป็นวิธีที่ยุติธรรม 
คือถ้าหากใครเป็นผู้ผ่าแตงโมออกเป็นสองซีกผู้นั้นจะต้องเป็นฝูายเลือกทีหลังและจะต้องยอมใหฝ้าูยที่
ไม่ใช่เป็นคนผ่าเลือกก่อนทั้งนี้ก็เพื่อปฺองกันไม่ให้คนผ่าลําเอียงโดยผ่าเป็นชิ้นโตชิ้นหนึ่งและชิ้นเล็ก
ชิ้นหนึ่งแล้วคนผ่ารีบเลือกเอาชิ้นโตเป็นของตนเองเสียก่อน เมื่อเด็กทั้งสองได้ผ่าแตงโมแบ่งกันเสร็จ
แล้วจึงรีบว่ิงไปเล่าให้บิดาฟังบิดามีความพอใจในสติปัญญาของเด็กทั้งสองนั้นมาก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความยุติธรรมนํามาซึ่งความพอใจของทุกฝาูย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่  2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 7   บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   ลูกเสือส ารองส่งข่าว          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือรู้จกัวิธีติดต่อสง่ข่าวให้ผู้ใหญ่หรอืเจ้าหนา้ที่ทราบในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
2. เนื้อหา 

2.1 การจดจําและการส่งขา่ว 
2.2 การใช้โทรศัพท์เพื่อแจ้งข่าวเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบความรู้  
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

     1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกับการส่งขา่วที่มกัใช้บ่อยๆ เช่น การบอก

เล่า การเขียน และการโทรศัพท์ ฯลฯ 
        (2)  ผู้กํากับลกูเสือให้ลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู่โดยให้นัง่เป็นแถวตอนหมู่ และ

เลือกคนที่ส่งข่าวไดด้ีที่สดุในหมู่ นั่งหัวแถว 
        (3) ลูกเสือทีน่ั่งหัวแถว อ่านขอ้ความที่ผูก้ํากับลูกเสือเตรียมไว้ กระซิบต่อเพือ่นจนถึง

คนสุดท้าย แล้วใหค้นสดุท้ายบอกข้อความนัน้ทีละหมู่ 
 ตัวอย่างขอ้ความ 
 - สมชายกนิขนมกับไอติม ส้มลิม้กินข้าวแกง 
 -ดอกกหุลาบสีแดงดอกโต ดอกชงโคดอกเล็กสชีมพู  
 -น้องหมาขนฟูชื่อแต๋ว น้องแมวขนสัน้ชื่อติ๋ว 
       (4) ผู้กํากับลูกเสอืเริ่มกิจกรรมใหม่ให้ลูกเสือนั่งเหมือนเดิม ให้ลูกเสือนั่งหัวแถว อ่าน

แล้วจดบันทึกขอ้ความส่งใหเ้พื่อนอ่านทีละคน แล้วคนสุดท้ายเป็นผู้บอกข้อความทีไ่ด้ อ่านทีละหมู ่
       (5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปว่า วิธีการส่งข่าว 2 วิธี คือ การบอกเล่าโดย

การกระซิบ และการอ่านจดบันทกึขอ้ความ สิ่งใดที่ส่งขา่วได้ดกีว่า เพราะเหตุใด 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม (ควรเล่นเกมสส์่งข่าว) 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
         (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกีย่วกับการส่งข่าวในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉนิ เรื่อง

การใช้โทรศัพท์ 
         (2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเรือ่งการใช้โทรศัพท์ สมุดโทรศัพท์ ให้ลูกเสือที่

เคยใช้โทรศัพท์ แสดงวิธีใช้ให้เพือ่นๆด ู
         (3) ผู้กํากับลูกเสือให้สถานการณ์สมมตเิหตุฉุกเฉนิ แล้วให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกัน

ปฏิบัติวิธีขอความช่วยเหลือโดยการส่งข่าวเช่น คนถูกรถชน ไฟไหม้บ้าน คนถูกโจรแย่งกระเปาเงิน ฯลฯ 
         (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรปุหรือเล่นเกมส่งขา่ว 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
5.2 สังเกตจากการตอบคําถามวิธีติดต่อสง่ข่าว 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่  2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 7   บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   ลูกเสือส ารองส่งข่าว          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือรู้จกัวิธีติดต่อสง่ข่าวให้ผู้ใหญ่หรอืเจ้าหนา้ที่ทราบในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
2. เนื้อหา 

2.1 การจดจําและการส่งขา่ว 
2.2 การใช้โทรศัพท์เพื่อแจ้งข่าวเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบความรู้  
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

     1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกับการส่งขา่วที่มกัใช้บ่อยๆ เช่น การบอก

เล่า การเขียน และการโทรศัพท์ ฯลฯ 
        (2)  ผู้กํากับลกูเสือให้ลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู่โดยให้นัง่เป็นแถวตอนหมู่ และ

เลือกคนที่ส่งข่าวไดด้ีที่สดุในหมู่ นั่งหัวแถว 
        (3) ลูกเสือทีน่ั่งหัวแถว อ่านขอ้ความที่ผูก้ํากับลูกเสือเตรียมไว้ กระซิบต่อเพือ่นจนถึง

คนสุดท้าย แล้วใหค้นสดุท้ายบอกข้อความนัน้ทีละหมู่ 
 ตัวอย่างขอ้ความ 
 - สมชายกนิขนมกับไอติม ส้มลิม้กินข้าวแกง 
 -ดอกกหุลาบสีแดงดอกโต ดอกชงโคดอกเล็กสชีมพู  
 -น้องหมาขนฟูชื่อแต๋ว น้องแมวขนสัน้ชื่อติ๋ว 
       (4) ผู้กํากับลูกเสอืเริ่มกิจกรรมใหม่ให้ลูกเสือนั่งเหมือนเดิม ให้ลูกเสือนั่งหัวแถว อ่าน

แล้วจดบันทึกขอ้ความส่งใหเ้พื่อนอ่านทีละคน แล้วคนสุดท้ายเป็นผู้บอกข้อความทีไ่ด้ อ่านทีละหมู ่
       (5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปว่า วิธีการส่งข่าว 2 วิธี คือ การบอกเล่าโดย

การกระซิบ และการอ่านจดบันทกึขอ้ความ สิ่งใดที่ส่งขา่วได้ดกีว่า เพราะเหตุใด 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่  2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 7   บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   ลูกเสือส ารองส่งข่าว          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือรู้จกัวิธีติดต่อสง่ข่าวให้ผู้ใหญ่หรอืเจ้าหนา้ที่ทราบในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
2. เนื้อหา 

2.1 การจดจําและการส่งขา่ว 
2.2 การใช้โทรศัพท์เพื่อแจ้งข่าวเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบความรู้  
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

     1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกับการส่งขา่วที่มกัใช้บ่อยๆ เช่น การบอก

เล่า การเขียน และการโทรศัพท์ ฯลฯ 
        (2)  ผู้กํากับลกูเสือให้ลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู่โดยให้นัง่เป็นแถวตอนหมู่ และ

เลือกคนที่ส่งข่าวไดด้ีที่สดุในหมู่ นั่งหัวแถว 
        (3) ลูกเสือทีน่ั่งหัวแถว อ่านขอ้ความที่ผูก้ํากับลูกเสือเตรียมไว้ กระซิบต่อเพือ่นจนถึง

คนสุดท้าย แล้วใหค้นสดุท้ายบอกข้อความนัน้ทีละหมู่ 
 ตัวอย่างขอ้ความ 
 - สมชายกนิขนมกับไอติม ส้มลิม้กินข้าวแกง 
 -ดอกกหุลาบสีแดงดอกโต ดอกชงโคดอกเล็กสชีมพู  
 -น้องหมาขนฟูชื่อแต๋ว น้องแมวขนสัน้ชื่อติ๋ว 
       (4) ผู้กํากับลูกเสอืเริ่มกิจกรรมใหม่ให้ลูกเสือนั่งเหมือนเดิม ให้ลูกเสือนั่งหัวแถว อ่าน

แล้วจดบันทึกขอ้ความส่งใหเ้พื่อนอ่านทีละคน แล้วคนสุดท้ายเป็นผู้บอกข้อความทีไ่ด้ อ่านทีละหมู ่
       (5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปว่า วิธีการส่งข่าว 2 วิธี คือ การบอกเล่าโดย

การกระซิบ และการอ่านจดบันทกึขอ้ความ สิ่งใดที่ส่งขา่วได้ดกีว่า เพราะเหตุใด 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม (ควรเล่นเกมสส์่งข่าว) 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
         (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกีย่วกับการส่งข่าวในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉนิ เรื่อง

การใช้โทรศัพท์ 
         (2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเรือ่งการใช้โทรศัพท์ สมุดโทรศัพท์ ให้ลูกเสือที่

เคยใช้โทรศัพท์ แสดงวิธีใช้ให้เพือ่นๆด ู
         (3) ผู้กํากับลูกเสือให้สถานการณ์สมมตเิหตุฉุกเฉนิ แล้วให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกัน

ปฏิบัติวิธีขอความช่วยเหลือโดยการส่งข่าวเช่น คนถูกรถชน ไฟไหม้บ้าน คนถูกโจรแย่งกระเปาเงิน ฯลฯ 
         (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรปุหรือเล่นเกมส่งขา่ว 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
5.2 สังเกตจากการตอบคําถามวิธีติดต่อสง่ข่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 51 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่  2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 7   บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   ลูกเสือส ารองส่งข่าว          เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือรู้จกัวิธีติดต่อสง่ข่าวให้ผู้ใหญ่หรอืเจ้าหนา้ที่ทราบในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
2. เนื้อหา 

2.1 การจดจําและการส่งขา่ว 
2.2 การใช้โทรศัพท์เพื่อแจ้งข่าวเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบความรู้  
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

     1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรือเกม 
     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกับการส่งขา่วที่มกัใช้บ่อยๆ เช่น การบอก

เล่า การเขียน และการโทรศัพท์ ฯลฯ 
        (2)  ผู้กํากับลกูเสือให้ลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู่โดยให้นัง่เป็นแถวตอนหมู่ และ

เลือกคนที่ส่งข่าวไดด้ีที่สดุในหมู่ นั่งหัวแถว 
        (3) ลูกเสือทีน่ั่งหัวแถว อ่านขอ้ความที่ผูก้ํากับลูกเสือเตรียมไว้ กระซิบต่อเพือ่นจนถึง

คนสุดท้าย แล้วใหค้นสดุท้ายบอกข้อความนัน้ทีละหมู่ 
 ตัวอย่างขอ้ความ 
 - สมชายกนิขนมกับไอติม ส้มลิม้กินข้าวแกง 
 -ดอกกหุลาบสีแดงดอกโต ดอกชงโคดอกเล็กสชีมพู  
 -น้องหมาขนฟูชื่อแต๋ว น้องแมวขนสัน้ชื่อติ๋ว 
       (4) ผู้กํากับลูกเสอืเริ่มกิจกรรมใหม่ให้ลูกเสือนั่งเหมือนเดิม ให้ลูกเสือนั่งหัวแถว อ่าน

แล้วจดบันทึกขอ้ความส่งใหเ้พื่อนอ่านทีละคน แล้วคนสุดท้ายเป็นผู้บอกข้อความทีไ่ด้ อ่านทีละหมู ่
       (5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปว่า วิธีการส่งข่าว 2 วิธี คือ การบอกเล่าโดย

การกระซิบ และการอ่านจดบันทกึขอ้ความ สิ่งใดที่ส่งขา่วได้ดกีว่า เพราะเหตุใด 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

เมื่อยไหมจ๊ะ 

เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋า เรามาทาํท่า  (พร้อมทําท่าทางประกอบ) อยา่งนี้ๆ  
ทําแล้วสนุกดี อยา่งนี้ๆ สบายใจจัง 
  

เกม 
เกมส่งข่าว 

     
     
     
เส้นส่งขา่ว      เสน้เริ่ม 

 วิธีเล่น ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเข้าแถวเป็นแถวตอนหมู่  
 1. แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู ่
 2. ผู้กํากับลูกเสือเขียนข่าวแล้ววางไว้ที่เส้นส่งขา่ว 
 3. ให้สัญญาณคนแรกมาดู – อ่านข่าวจนจําได้ แล้วไปตั้งแถวใหม่โดยก่อนไปตั้งแถวใหม่      
ให้กลับไปบอกข่าวที่อ่านมาให้สมาชิกแถวเดียวกันรู้แล้วบอกต่อๆ ไปจนหมดแถวแล้วคนสุดท้าย      
มารายงานข่าว หมู่ใดเสร็จก่อนและให้ข่าวถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
  

ใบความรู้ 
 

การส่งข่าวและการขอความช่วยเหลือ 

 เหตุฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  โดยไม่สามารถจะทราบได้ก่อนล่วงหน้า
หรือโดยไม่คาดหมายมาก่อน  จะเป็นเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความชํานาญ 
สิ่งของเครื่องใช้ไม่มัน่คงแขง็แรง  หรือสภาพแวดล้อมไมด่ีก็ตาม  ผู้ให้การบริการต้องรู้จักวิธีส่งขา่วให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่ทราบโดยเร็ว 
การส่งข่าว 
 การส่งข่าว หมายถึง การนําเหตุการณ์จากจุดๆ หนึ่ง อาจเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 
หรือการเจ็บปูวยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบโดยอาศัยวิธีการส่งข่าวเป็นตัวกลางในการติดต่อ 
วิธีการส่งข่าว 

1. การบอกเล่า  การบอกเล่าเป็นการส่งข่าวโดยใช้คนเป็นตัวกลาง  วิธีการส่งข่าวแบบนี้
ต้องเป็นข่าวที่ไม่ยาวมากนัก เพราะถ้าข่าวยาวอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในเนื้อข่าวได้ 
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2. การเขียน  การส่งข่าวโดยการเขียนหมายถึงการเขียนจดหมายติดต่อกันนั่นเอง  การส่ง
ข่าวแบบนี้สามารถส่งข่าวได้ยาวมาก และไม่ค่อยเกิดการผิดพลาด เพราะเป็นข่าวจาก    
ผู้ส่งถึงผู้รับ  แต่มีข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการส่งและการตอบนานพอสมควร   

3. การใช้โทรศัพท์  การส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์ต้องอาศัยการส่งข่าวทั้งการบอกเล่าและ
การเขียนผสมกัน  เพื่อให้ข้อความที่ส่งถูกต้องชัดเจน  การส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์
นับเป็นการส่งข่าวโดยตรงและรวดเร็วที่สุด 
3.1. วิธีใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ที่นิยมใช้ในขณะนี้เป็นแบบตัวเลข คือแบบใช้นิ้วหมุนและ 

ใช้นิ้วกด ก่อนใช้โทรศัพท์  ผู้ส่งข่าวต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
- ค้นหา  สอบถามหมายเลขโทรศัพท์จากผู้รู้ และจากหนังสือโทรศัพท์ 
- ยกหูฟัง   “สัญญาณให้หมุน”  ถ้าเป็นโทรศัพท์สาธารณะต้องใช้เหรียญหยอด

ตามอัตราที่มีกําหนดไว้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวก็หมุนได้เลย 
- ใช้นิ้วหมุนหรือกด (แล้วแต่ประเภทของเครื่องโทรศัพท์) บนตัวเลขที่หน้าปัด

จนครบหมายเลขรหัสแล้วฟัง “สัญญาณเรียก” หากไม่มีใครมารับสายก็วางไว้
แล้วจึงทําการหมุนใหม่ 

- เมื่อมีผู้รับสาย แล้วจึงพูดกล่าวตามที่เตรียมมา 
การขอความช่วยเหลือ 
 เหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้จากความประมาท  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความชํานาญ  การเจ็บปูวย
โดยกะทันหันหรือจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น  ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์หรือได้รับการขอร้องให้ช่วยเหลือ  ควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เหตุด่วนหรือเหตุร้ายแรง เช่น การทําร้ายร่างกาย  ปล้นทรัพย์ อุบัติเหตุ ควรแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุดทราบ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ ทหาร ฯลฯ 

2. เมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้  ควรแจ้งเทศบาล สุขาภิบาล  
สถานีดับเพลิง  

3. เหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้รถพยาบาล ในการนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  ควรแจ้ง
โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง 

4. แจ้งว่าผู้พูดคือใคร และกําลังโทรศัพท์จากที่ใด 
 ข้อควรคํานึงในการส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์ คือการพูดให้ช้าๆ ชัดเจน ได้ถ้อยความอย่าง
รวบรัด และมั่นใจว่าส่งข่าวได้ถูกต้อง  หากสถานที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ควรสังเกตว่ามีบ้านหรือ
สถานที่ใกล้เคียงพอที่จะขอใช้โทรศัพท์ได้บ้างไหม   

คุณสมบัติของผูส้่งข่าวทีด่ี  จะตอ้งประกอบด้วย 
1. การสังเกต  ต้องเปน็คนช่างสังเกต 
2. ต้องมีความจําด ี
3. ต้องย่อความได้ดีและชัดเจน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

เมื่อยไหมจ๊ะ 

เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋า เรามาทาํท่า  (พร้อมทําท่าทางประกอบ) อยา่งนี้ๆ  
ทําแล้วสนุกดี อยา่งนี้ๆ สบายใจจัง 
  

เกม 
เกมส่งข่าว 

     
     
     
เส้นส่งขา่ว      เสน้เริ่ม 

 วิธีเล่น ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเข้าแถวเป็นแถวตอนหมู่  
 1. แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู ่
 2. ผู้กํากับลูกเสือเขียนข่าวแล้ววางไว้ที่เส้นส่งขา่ว 
 3. ให้สัญญาณคนแรกมาดู – อ่านข่าวจนจําได้ แล้วไปตั้งแถวใหม่โดยก่อนไปตั้งแถวใหม่      
ให้กลับไปบอกข่าวที่อ่านมาให้สมาชิกแถวเดียวกันรู้แล้วบอกต่อๆ ไปจนหมดแถวแล้วคนสุดท้าย      
มารายงานข่าว หมู่ใดเสร็จก่อนและให้ข่าวถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
  

ใบความรู้ 
 

การส่งข่าวและการขอความช่วยเหลือ 

 เหตุฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  โดยไม่สามารถจะทราบได้ก่อนล่วงหน้า
หรือโดยไม่คาดหมายมาก่อน  จะเป็นเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความชํานาญ 
สิ่งของเครื่องใช้ไม่มัน่คงแขง็แรง  หรือสภาพแวดล้อมไมด่ีก็ตาม  ผู้ให้การบริการต้องรู้จักวิธีส่งขา่วให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่ทราบโดยเร็ว 
การส่งข่าว 
 การส่งข่าว หมายถึง การนําเหตุการณ์จากจุดๆ หนึ่ง อาจเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 
หรือการเจ็บปูวยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบโดยอาศัยวิธีการส่งข่าวเป็นตัวกลางในการติดต่อ 
วิธีการส่งข่าว 

1. การบอกเล่า  การบอกเล่าเป็นการส่งข่าวโดยใช้คนเป็นตัวกลาง  วิธีการส่งข่าวแบบนี้
ต้องเป็นข่าวที่ไม่ยาวมากนัก เพราะถ้าข่าวยาวอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในเนื้อข่าวได้ 
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2. การเขียน  การส่งข่าวโดยการเขียนหมายถึงการเขียนจดหมายติดต่อกันนั่นเอง  การส่ง
ข่าวแบบนี้สามารถส่งข่าวได้ยาวมาก และไม่ค่อยเกิดการผิดพลาด เพราะเป็นข่าวจาก    
ผู้ส่งถึงผู้รับ  แต่มีข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการส่งและการตอบนานพอสมควร   

3. การใช้โทรศัพท์  การส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์ต้องอาศัยการส่งข่าวทั้งการบอกเล่าและ
การเขียนผสมกัน  เพื่อให้ข้อความที่ส่งถูกต้องชัดเจน  การส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์
นับเป็นการส่งข่าวโดยตรงและรวดเร็วที่สุด 
3.1. วิธีใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ที่นิยมใช้ในขณะนี้เป็นแบบตัวเลข คือแบบใช้นิ้วหมุนและ 

ใช้นิ้วกด ก่อนใช้โทรศัพท์  ผู้ส่งข่าวต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
- ค้นหา  สอบถามหมายเลขโทรศัพท์จากผู้รู้ และจากหนังสือโทรศัพท์ 
- ยกหูฟัง   “สัญญาณให้หมุน”  ถ้าเป็นโทรศัพท์สาธารณะต้องใช้เหรียญหยอด

ตามอัตราที่มีกําหนดไว้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวก็หมุนได้เลย 
- ใช้นิ้วหมุนหรือกด (แล้วแต่ประเภทของเครื่องโทรศัพท์) บนตัวเลขที่หน้าปัด

จนครบหมายเลขรหัสแล้วฟัง “สัญญาณเรียก” หากไม่มีใครมารับสายก็วางไว้
แล้วจึงทําการหมุนใหม่ 

- เมื่อมีผู้รับสาย แล้วจึงพูดกล่าวตามที่เตรียมมา 
การขอความช่วยเหลือ 
 เหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้จากความประมาท  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความชํานาญ  การเจ็บปูวย
โดยกะทันหันหรือจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น  ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์หรือได้รับการขอร้องให้ช่วยเหลือ  ควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เหตุด่วนหรือเหตุร้ายแรง เช่น การทําร้ายร่างกาย  ปล้นทรัพย์ อุบัติเหตุ ควรแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุดทราบ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ ทหาร ฯลฯ 

2. เมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้  ควรแจ้งเทศบาล สุขาภิบาล  
สถานีดับเพลิง  

3. เหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้รถพยาบาล ในการนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  ควรแจ้ง
โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง 

4. แจ้งว่าผู้พูดคือใคร และกําลังโทรศัพท์จากที่ใด 
 ข้อควรคํานึงในการส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์ คือการพูดให้ช้าๆ ชัดเจน ได้ถ้อยความอย่าง
รวบรัด และมั่นใจว่าส่งข่าวได้ถูกต้อง  หากสถานที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ควรสังเกตว่ามีบ้านหรือ
สถานที่ใกล้เคียงพอที่จะขอใช้โทรศัพท์ได้บ้างไหม   

คุณสมบัติของผูส้่งข่าวทีด่ี  จะตอ้งประกอบด้วย 
1. การสังเกต  ต้องเปน็คนช่างสังเกต 
2. ต้องมีความจําด ี
3. ต้องย่อความได้ดีและชัดเจน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หยกอยากกลับบ้าน 

น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เสียงเด็กๆ เล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานหลังเวลาเลิกเรียน 
หยก เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ผิวดํา เรียนอยู่ชั้น ป.1 ชอบคุยมาก ก็เล่นอยู่กับเพื่อนๆ เพื่อรอพ่อ
มารับ บ้านของหยกอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก บางวันหยกต้องรอพ่อมารับจนเหลือหยกเป็นคนสุดท้ายใน
โรงเรียน 
 วันหนึ่ง หยกก็คงรอพ่อมารับกลับบ้านหลังเลิกเรียนเหมือนทุกวัน หยกเล่นอยู่กับเพื่อนๆ จน
เพื่อนกลับกันหมด และเย็นมากแล้วยังไม่มีใครมารับหยก เหลือหยกกับครูเวรเพียงสองคนเท่านั้น 
หยกนึกขึ้นได้ว่าพ่อเคยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของพ่อ และพี่ๆ ใส่สมุดเล็กๆ ให้หยกใส่กระเปาไว้ จึง
หยิบสมุดนั้นวิ่งไปหาครูเวร และบอกให้ครูโทรศัพท์หาพ่อของเธอตามหมายเลขนี้ ครูเวรได้โทรศัพท์
ติดต่อพ่อของหยกได้ แต่พ่อบอกว่าติดงานมารับไม่ได้ หยกจึงบอกคุณครูว่า คุณครูขามีเบอร์อีก
หลายเบอร์ค่ะ อยู่ในสมุดอีก ในที่สุดครูก็โทรศัพท์ติดต่อพี่ให้มารับหยก หยกจึงกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู้จักบอกเล่า สื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจความต้องการของเรา จะทําให้เรารอดพ้น
จากอนัตรายได ้

 
เด็กชายเด่นช่างสังเกต 

น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปัก  ผู้แต่ง 
 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กําลังเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานที่
สนามหน้าเสาธง มีรถตู้เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ขับเข้ามาจอดบริเวณที่นักเรียนกําลังเล่นกัน ชาย
แปลกหน้าที่เป็นคนขับรถ ลงมากวักมือเรียกนักเรียนสองคนคือดวงใจและมาลินี ที่นั่งดูเพื่อนๆ เล่น 
แล้วรีบจับนักเรียนทั้งสองคนขึ้นรถ และขับรถออกไปด้วยความรวดเร็ว นักเรียนทุกคนตกใจเมื่อเห็น
เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ รีบวิ่งไปบอกคุณครูที่กําลังประชุมกันอยู่ในห้องประชุมของโรงเรียน คุณครู
ถามรายละเอียดเรื่องรถตู้และชายแปลกหน้า นักเรียนหลายคนไม่สามารถตอบได้ มีนักเรียนชายคน
หนึ่งชื่อเด่น ซึ่งเป็นคนช่างสังเกต บอกรายละเอียด ยี่ห้อ สี และหมายเลขรถตู้ได้  รวมทั้งสามารถ
บอกลักษณะของชายแปลกหน้าได้ คุณครูรีบโทรศัพท์แจ้งตํารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านทันที 
 ประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ตํารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถจับรถตู้นั้นได้ 
ดวงใจและมาลินีกลับมาอย่างปลอดภัย คุณครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือกัน โดยเฉพาะเด็กชาย
เด่นที่เป็นคนช่างสังเกต ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตด้วย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสังเกต จดจํา เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศต่างๆ         เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือปฏิบัติวิธีชักธงชาติขึ้นสูย่อดเสา ชกัธงชาติลงได ้
1.2 ลูกเสือเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยและอยูใ่นสถานทีท่ี่เหมาะสมได้ 
1.3 ลูกเสือเขยีนภาพธงคณะลูกเสือโลกได้ 
1.4 ลูกเสอืรู้จักที่ตัง้และสามารถเขียนภาพธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศได้ 

2.  เนื้อหา 
 2.1 การปฏิบัติตนต่อธงชาติไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 2.2 ธงคณะลูกเสือโลก และธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 เสาธง  ธงชาต ิ พาน, ภาพธงคณะลูกเสือโลก, ภาพธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 
ประเทศ, อุปกรณ์สําหรับวาดภาพธงชาต ิ
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง ธงลูกเสอืและธงชาติของประเทศต่างๆ  
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม  
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
    (1) ผู้กํากับลูกเสอือธิบาย และสาธิต การเก็บรักษาธงชาติ การชักธงสู่ยอดเสา การชักธง 
ครึ่งเสา และการชักธงลง 
    (2) ลูกเสือแต่ละหมู่จับฉลากแสดงการปฏิบัติ ตามหัวขอ้ 

หัวข้อที่  1  วิธีเก็บรักษาธงชาต ิ
หัวข้อที่ 2  วิธีชักธงสู่ยอดเสา 
หัวข้อที่ 3  วิธีชักธงครึ่งเสาเมื่อมีเหตกุารณ์สําคัญ 
หัวข้อที่ 4  วิธชีักธงลง 

   (3) ผู้กํากับลูกเสอืตรวจสอบความถกูต้อง และเปิดโอกาสให้หมู่ลกูเสือฝกึปฏิบัติ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หยกอยากกลับบ้าน 

น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เสียงเด็กๆ เล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานหลังเวลาเลิกเรียน 
หยก เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ผิวดํา เรียนอยู่ชั้น ป.1 ชอบคุยมาก ก็เล่นอยู่กับเพื่อนๆ เพื่อรอพ่อ
มารับ บ้านของหยกอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก บางวันหยกต้องรอพ่อมารับจนเหลือหยกเป็นคนสุดท้ายใน
โรงเรียน 
 วันหนึ่ง หยกก็คงรอพ่อมารับกลับบ้านหลังเลิกเรียนเหมือนทุกวัน หยกเล่นอยู่กับเพื่อนๆ จน
เพื่อนกลับกันหมด และเย็นมากแล้วยังไม่มีใครมารับหยก เหลือหยกกับครูเวรเพียงสองคนเท่านั้น 
หยกนึกขึ้นได้ว่าพ่อเคยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของพ่อ และพี่ๆ ใส่สมุดเล็กๆ ให้หยกใส่กระเปาไว้ จึง
หยิบสมุดนั้นวิ่งไปหาครูเวร และบอกให้ครูโทรศัพท์หาพ่อของเธอตามหมายเลขนี้ ครูเวรได้โทรศัพท์
ติดต่อพ่อของหยกได้ แต่พ่อบอกว่าติดงานมารับไม่ได้ หยกจึงบอกคุณครูว่า คุณครูขามีเบอร์อีก
หลายเบอร์ค่ะ อยู่ในสมุดอีก ในที่สุดครูก็โทรศัพท์ติดต่อพี่ให้มารับหยก หยกจึงกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู้จักบอกเล่า สื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจความต้องการของเรา จะทําให้เรารอดพ้น
จากอนัตรายได ้

 
เด็กชายเด่นช่างสังเกต 

น.ส. จุฑามาส  ชุมเมืองปัก  ผู้แต่ง 
 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กําลังเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานที่
สนามหน้าเสาธง มีรถตู้เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ขับเข้ามาจอดบริเวณที่นักเรียนกําลังเล่นกัน ชาย
แปลกหน้าที่เป็นคนขับรถ ลงมากวักมือเรียกนักเรียนสองคนคือดวงใจและมาลินี ที่นั่งดูเพื่อนๆ เล่น 
แล้วรีบจับนักเรียนทั้งสองคนขึ้นรถ และขับรถออกไปด้วยความรวดเร็ว นักเรียนทุกคนตกใจเมื่อเห็น
เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ รีบวิ่งไปบอกคุณครูที่กําลังประชุมกันอยู่ในห้องประชุมของโรงเรียน คุณครู
ถามรายละเอียดเรื่องรถตู้และชายแปลกหน้า นักเรียนหลายคนไม่สามารถตอบได้ มีนักเรียนชายคน
หนึ่งชื่อเด่น ซึ่งเป็นคนช่างสังเกต บอกรายละเอียด ยี่ห้อ สี และหมายเลขรถตู้ได้  รวมทั้งสามารถ
บอกลักษณะของชายแปลกหน้าได้ คุณครูรีบโทรศัพท์แจ้งตํารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านทันที 
 ประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ตํารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถจับรถตู้นั้นได้ 
ดวงใจและมาลินีกลับมาอย่างปลอดภัย คุณครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือกัน โดยเฉพาะเด็กชาย
เด่นที่เป็นคนช่างสังเกต ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตด้วย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสังเกต จดจํา เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศต่างๆ         เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือปฏิบัติวิธีชักธงชาติขึ้นสูย่อดเสา ชกัธงชาติลงได ้
1.2 ลูกเสือเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยและอยูใ่นสถานทีท่ี่เหมาะสมได้ 
1.3 ลูกเสือเขยีนภาพธงคณะลูกเสือโลกได้ 
1.4 ลูกเสอืรู้จักที่ตัง้และสามารถเขียนภาพธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศได้ 

2.  เนื้อหา 
 2.1 การปฏิบัติตนต่อธงชาติไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 2.2 ธงคณะลูกเสือโลก และธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 เสาธง  ธงชาต ิ พาน, ภาพธงคณะลูกเสือโลก, ภาพธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 
ประเทศ, อุปกรณ์สําหรับวาดภาพธงชาต ิ
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง ธงลูกเสอืและธงชาติของประเทศต่างๆ  
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม  
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
    (1) ผู้กํากับลูกเสอือธิบาย และสาธิต การเก็บรักษาธงชาติ การชักธงสู่ยอดเสา การชักธง 
ครึ่งเสา และการชักธงลง 
    (2) ลูกเสือแต่ละหมู่จับฉลากแสดงการปฏิบัติ ตามหัวขอ้ 

หัวข้อที่  1  วิธีเก็บรักษาธงชาต ิ
หัวข้อที่ 2  วิธีชักธงสู่ยอดเสา 
หัวข้อที่ 3  วิธีชักธงครึ่งเสาเมื่อมีเหตกุารณ์สําคัญ 
หัวข้อที่ 4  วิธชีักธงลง 

   (3) ผู้กํากับลูกเสอืตรวจสอบความถกูต้อง และเปิดโอกาสให้หมู่ลกูเสือฝกึปฏิบัติ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
    (1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาถึง ธงคณะลูกเสอืโลก ที่ตั้งและธงชาติของประเทศต่างๆ 
รวม 4 ประเทศ  
    (2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเขียนภาพธงคณะลูกเสือโลกและธงชาตขิองประเทศต่างๆ รวม  
4 ประเทศ พร้อมทั้งบอกที่ตั้ง 

   (3) ผู้กํากับลูกเสอืตรวจสอบความถกูต้อง  
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 5.2 ซักถามความรู้เกีย่วกับวิธีเก็บรักษาธงชาต ิที่ตั้ง และธงชาติของประเทศต่างๆ รวม  
4 ประเทศ 
 5.3 ทดสอบการชักธงชาติขึ้น  และเชิญธงชาตลิง  โดยปฏิบัติจริง 
 5.4 ตรวจสอบผลงาน 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

เพลง 
ไตรรงค์ธงไทย 

ไตรรงค์ธงไทย   ปลิวไสวงามสง่า 
สีแดงหมายถึงชาติ    สีขาวศาสนา 
น้ําเงินหมายวา่    พระมหากษัตริยไ์ทย พระมหากษัตรยิ์ไทย 

 
เกม 

ผู้วิเศษ 
 
วิธีเล่น เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนั้นจะต้อง
กลายเป็นหินยืนอยู่กับที่ สําหรับคนอื่นๆต้องพยายามหนีในเขตที่กําหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้  
การตัดสิน  เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ  การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่  หมู่ใด
เหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ 
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ใบความรู้ 
 
           ธงไตรรงค์ /ธงชาติไทย                                     ธงคณะลูกเสือโลก 

          
 

 
      ธงชาติประเทศญีปุ่่น    ธงชาติประเทศมาเลเซีย 

        
 

 
           ธงชาติประเทศสิงค์โปร ์      ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 

      
 

ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศต่างๆ  
ธงชาติไทย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา    พ.ศ. 

2547  (ที่หาเอกสารพบ)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ    พ.ศ. 2550  (ไม
พบเอกสารที่อ้างอิง)มีดังนี้ 
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
    (1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาถึง ธงคณะลูกเสอืโลก ที่ตั้งและธงชาติของประเทศต่างๆ 
รวม 4 ประเทศ  
    (2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเขียนภาพธงคณะลูกเสือโลกและธงชาตขิองประเทศต่างๆ รวม  
4 ประเทศ พร้อมทั้งบอกที่ตั้ง 

   (3) ผู้กํากับลูกเสอืตรวจสอบความถกูต้อง  
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 5.2 ซักถามความรู้เกีย่วกับวิธีเก็บรักษาธงชาต ิที่ตั้ง และธงชาติของประเทศต่างๆ รวม  
4 ประเทศ 
 5.3 ทดสอบการชักธงชาติขึ้น  และเชิญธงชาตลิง  โดยปฏิบัติจริง 
 5.4 ตรวจสอบผลงาน 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

เพลง 
ไตรรงค์ธงไทย 

ไตรรงค์ธงไทย   ปลิวไสวงามสง่า 
สีแดงหมายถึงชาติ    สีขาวศาสนา 
น้ําเงินหมายวา่    พระมหากษัตริยไ์ทย พระมหากษัตรยิ์ไทย 

 
เกม 

ผู้วิเศษ 
 
วิธีเล่น เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนั้นจะต้อง
กลายเป็นหินยืนอยู่กับที่ สําหรับคนอื่นๆต้องพยายามหนีในเขตที่กําหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้  
การตัดสิน  เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ  การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่  หมู่ใด
เหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ 
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ใบความรู้ 
 
           ธงไตรรงค์ /ธงชาติไทย                                     ธงคณะลูกเสือโลก 

          
 

 
      ธงชาติประเทศญีปุ่่น    ธงชาติประเทศมาเลเซีย 

        
 

 
           ธงชาติประเทศสิงค์โปร ์      ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 

      
 

ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศต่างๆ  
ธงชาติไทย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา    พ.ศ. 

2547  (ที่หาเอกสารพบ)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ    พ.ศ. 2550  (ไม
พบเอกสารที่อ้างอิง)มีดังนี้ 

 

2547

(ไม่พบเอกสำรท่ีอ้ำงอิง) มีดงัน้ี
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     1.  กาํหนดเวลาชักธงชาตขิึ้นและเชิญธงชาติลง 
1)  ในวันเปิดเรียนให้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลาเข้าเรียน  และเชิญธงลงเวลา  18.00 น. 
2)  ในวันปิดเรียนให้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 8.00 น. และเชิญธงชาติลงเวลา 18.00 น. 
สถานศึกษาใดมีความจําเป็น ไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและเชิญธงชาติลงตามเวลาที่กําหนดไว้

ใน  1) หรือ 2) ได้ให้ขออนุญาตต่อกรมเจ้าสังกัดสําหรับสถานศึกษาที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และผู้ว่า
ราชการจังหวัดสําหรับสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 
     2.  การปฏิบัติในการชักธงชาตขิึ้นสูย่อดเสา 

1)  เวลาก่อนเข้าเรียนตอนเช้า ให้จัดนักเรียนเข้าแถว มีครูประจําชั้นเป็นผู้ควบคุมแถว 
2)  เมื่อใกลก้ําหนดเวลาชักธงให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธง     

ให้เรียบร้อยเมื่อพร้อมแล้วให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ทําการแทน  บอก  “ธงขึ้น  ตรง” 
3)  ให้นักเรียนทั้งหมดร้องเพลงชาติ  พอเริ่มร้องเพลงให้ผู้ชักธงคนทางซ้ายค่อยๆสาวสาย

เชือกให้ธงขึ้นสู่เสาช้า ๆ ให้สายเชือกตึง  ส่วนอีกคนหนึ่งผ่อนสายเชือกให้ธงค่อย ๆ ขึ้นไปและคุม
สายเชือกให้ตึงเสมอกัน  ผู้ชักธงจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจะจบก็ให้มีระยะธงชาติห่างจากปลาย
เสาประมาณ  50  เซนติเมตร  พอเพลงชาติจบจึงกระตุกเชือกให้ธงชาติถึงปลายเสาทันที  เสร็จแล้ว
ผูกสายเชือกให้เรียบร้อย 
     3.การปฏิบัติในการเชิญธงชาติลง 
 1)  สถานศึกษาที่เลิกเรียนแล้ว  ให้จัดผู้ที่เห็นสมควร  2  คน  แต่งกายให้เรียบร้อยเป็นผู้ทํา
หน้าที่เชิญธงลง  โดยฟังเสียงเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียง  หรือในกรณีที่ไม่มีเสียงวิทยุก็ให้
เชิญธงลงเวลา  18.00  น.  ตรง  ตามเวลาของสถานศึกษานั้น 

2)  สถานศึกษาที่จะเชิญธงลงเมื่อเลิกเรียน  หรือที่ยังเปิดทําการสอนให้จัดนักเรียน 2 คน    
ทําหน้าที่เชิญธงลง  ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ทําการให้สัญญาณธงลง  ซึ่งอาจเป็นนกหวีด  ระฆัง  
ออด  หรืออื่น ๆ  ที่เหมาะสม 
     4.  การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา  และเชิญธงลงในวันปิดเรียน  ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าสถานศึกษา  จัดผู้ที่เห็นสมควร  2  คน  แต่งกายให้เรียบร้อย  ทําหน้าที่ชักธงชาติ ขึ้นและ
เชิญธงชาติลง  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  4 (3)    หรือข้อ  5 (1)   โดยอนุโลม  โดยฟังเสียงเพลง
ชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าหากมี 
     5.  การปฏิบัติในขณะชักธงชาติขึ้นหรือเชิญธงชาติลง  ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานศึกษานั้น หยุด     
การกระทําใด ๆ ทันที  แล้วยืนตรงจนกว่าการชักธงหรือเชิญธงลงจะเสร็จสิ้น  ถ้านักเรียนอยู่ในแถวใน
ความควบคุม  ให้ผู้ควบคุมแถวบอก“ตรง”เท่านั้น 
    6.  การปฏิบัติในขณะที่ฝนตก น้ําท่วม หรือพื้นที่ไม่สะดวกที่จะตั้งแถวนักเรียน  ก็อาจให้นักเรียน
ยืนในที่ที่เหมาะสมหรือในห้องเรียนก็ได้ 
      7.  การปฏิบัติในกรณีที่ทางราชการประกาศให้ชักธงชาติครึ่งเสา ให้ชักธงชาตขิึ้นจนถงึปลายเสา
แล้วลดลงโดยเร็วจากปลายเสาเป็นระยะ 1 ใน 3 ของความสูงของเสาธงก่อนที่จะเชิญธงลงใหช้ักธง
ไปให้ถึงปลายเสาก่อนแล้วจึงเชิญธงลงตามปกติ 
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การเก็บรักษาธงชาติ 
1. เมื่อชักธง(ขึน้)และเชิญธงลงต้องระวังอยา่ให้ธงถูกพื้นดนิ 
2. ควรเก็บธงชาติไว้ที่สงูหรือทีส่มควร  เช่น  ใส่พานไว้ 
3. เมื่อธงเก่าแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ให้สมศักดิ์ศรี 
4. ไม่เหยียบย่ําทําลายธง 
5. ไม่นําธงชาติไปใช้ในทีไ่มส่มควร  เช่น  เช็ดถพูืน้  ฯลฯ 
6. ไม่ใช้สีธงชาติเป็นเครื่องอาภรณ์  หรือทาํเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
7. ไม่นําสิ่งใด ๆ ไปประดับบนผืนธงชาติ 

 
ธงคณะลูกเสือโลก 
 พ.ศ. 2514 ประเทศอังกฤษธงลูกเสือโลกขึ้น เป็นสัญลักษณ์แทนสมาชิกของคณะลูกเสือโลก 
เป็นรูปเครื่องหมายเฟลอเดลลี สีขาว 3 แฉก ที่แฉกข้างทั้ง 2 มีดาว 5 แฉกข้างละ 1 ดวง อยู่บนพื้นสี
ม่วง มีเชือกสีขาวล้อมรอบผูกเป็นเงื่อนพิรอด ใต้เครื่องหมายเฟลอเดลลี มีความหมายดังนี้ 
 ดอกเฟลอเดลลี หมายถึงคาํปฏิญาณของลูกเสอื 3 ขอ้ 
 ดาว 5 แฉกบนกลีบดอก 2 ขา้ง หมายถึง กฎลกูเสือ 10 ข้อ 
 เชือกสีขาวที่ล้อมรอบและผูกเป็นเงื่อนพิรอด หมายถึง ประเทศสมาชิกทุกประเทศต่าง
ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ มีความผูกพันฉันท์พี่น้องดังเงื่อนที่ผูกแน่นเป็น
สายสัมพันธ์ 
 พื้นสีม่วง แทนสีของทวีปต่าง ๆ ในโลก และเป็นสีที่ใช้แทนคณะลูกเสือโลก 
 
ธงชาติประเทศญีปุ่่น 
 พ.ศ. 2413 ได้มีประกาศกําหนดลักษณะและขนาดของธงชาติญี่ปุูน พื้นธงสีขาว 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 10 ส่วน กว้าง 7 ส่วน มีรูปดวงอาทิตย์สีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ใน 4 
ส่วน ของความกว้างติดอยู่กลางผืนธง  ความหมาย 
 วงกลมสีแดง หมายถึง ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปูุน แสดงถึงความ
กระตือรือร้น ความแข็งแกร่ง และความมีเมตตากรุณา 
 สีขาว หมายถึง ความร่มเย็น ยุติธรรม บริสุทธิ์ ความสงบ ความเสมอภาค และความสันโดษ 
 
ธงชาติประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2506 ธงชาติได้เปลี่ยนแปลงมาจากธงของมลรัฐ
มาเลเซีย สมัยอยู่ใต้ปกครองของอังกฤษ  
 ธงเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ใน 4 ส่วนของผืนธง มีแถบสีแดงสลับสีขาวตามแนวนอน 14 
แถบ หมายถึงความเสมอภาคของรัฐทั้ง 13 รัฐ กับรัฐบาลกลาง รวมเป็น 14 แถบ 
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     1.  กาํหนดเวลาชักธงชาตขิึ้นและเชิญธงชาติลง 
1)  ในวันเปิดเรียนให้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลาเข้าเรียน  และเชิญธงลงเวลา  18.00 น. 
2)  ในวันปิดเรียนให้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 8.00 น. และเชิญธงชาติลงเวลา 18.00 น. 
สถานศึกษาใดมีความจําเป็น ไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและเชิญธงชาติลงตามเวลาที่กําหนดไว้

ใน  1) หรือ 2) ได้ให้ขออนุญาตต่อกรมเจ้าสังกัดสําหรับสถานศึกษาที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และผู้ว่า
ราชการจังหวัดสําหรับสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 
     2.  การปฏิบัติในการชักธงชาตขิึ้นสูย่อดเสา 

1)  เวลาก่อนเข้าเรียนตอนเช้า ให้จัดนักเรียนเข้าแถว มีครูประจําชั้นเป็นผู้ควบคุมแถว 
2)  เมื่อใกลก้ําหนดเวลาชักธงให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธง     

ให้เรียบร้อยเมื่อพร้อมแล้วให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ทําการแทน  บอก  “ธงขึ้น  ตรง” 
3)  ให้นักเรียนทั้งหมดร้องเพลงชาติ  พอเริ่มร้องเพลงให้ผู้ชักธงคนทางซ้ายค่อยๆสาวสาย

เชือกให้ธงขึ้นสู่เสาช้า ๆ ให้สายเชือกตึง  ส่วนอีกคนหนึ่งผ่อนสายเชือกให้ธงค่อย ๆ ขึ้นไปและคุม
สายเชือกให้ตึงเสมอกัน  ผู้ชักธงจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจะจบก็ให้มีระยะธงชาติห่างจากปลาย
เสาประมาณ  50  เซนติเมตร  พอเพลงชาติจบจึงกระตุกเชือกให้ธงชาติถึงปลายเสาทันที  เสร็จแล้ว
ผูกสายเชือกให้เรียบร้อย 
     3.การปฏิบัติในการเชิญธงชาติลง 
 1)  สถานศึกษาที่เลิกเรียนแล้ว  ให้จัดผู้ที่เห็นสมควร  2  คน  แต่งกายให้เรียบร้อยเป็นผู้ทํา
หน้าที่เชิญธงลง  โดยฟังเสียงเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียง  หรือในกรณีที่ไม่มีเสียงวิทยุก็ให้
เชิญธงลงเวลา  18.00  น.  ตรง  ตามเวลาของสถานศึกษานั้น 

2)  สถานศึกษาที่จะเชิญธงลงเมื่อเลิกเรียน  หรือที่ยังเปิดทําการสอนให้จัดนักเรียน 2 คน    
ทําหน้าที่เชิญธงลง  ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ทําการให้สัญญาณธงลง  ซึ่งอาจเป็นนกหวีด  ระฆัง  
ออด  หรืออื่น ๆ  ที่เหมาะสม 
     4.  การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา  และเชิญธงลงในวันปิดเรียน  ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าสถานศึกษา  จัดผู้ที่เห็นสมควร  2  คน  แต่งกายให้เรียบร้อย  ทําหน้าที่ชักธงชาติ ขึ้นและ
เชิญธงชาติลง  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  4 (3)    หรือข้อ  5 (1)   โดยอนุโลม  โดยฟังเสียงเพลง
ชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าหากมี 
     5.  การปฏิบัติในขณะชักธงชาติขึ้นหรือเชิญธงชาติลง  ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานศึกษานั้น หยุด     
การกระทําใด ๆ ทันที  แล้วยืนตรงจนกว่าการชักธงหรือเชิญธงลงจะเสร็จสิ้น  ถ้านักเรียนอยู่ในแถวใน
ความควบคุม  ให้ผู้ควบคุมแถวบอก“ตรง”เท่านั้น 
    6.  การปฏิบัติในขณะที่ฝนตก น้ําท่วม หรือพื้นที่ไม่สะดวกที่จะตั้งแถวนักเรียน  ก็อาจให้นักเรียน
ยืนในที่ที่เหมาะสมหรือในห้องเรียนก็ได้ 
      7.  การปฏิบัติในกรณีที่ทางราชการประกาศให้ชักธงชาติครึ่งเสา ให้ชักธงชาตขิึ้นจนถงึปลายเสา
แล้วลดลงโดยเร็วจากปลายเสาเป็นระยะ 1 ใน 3 ของความสูงของเสาธงก่อนที่จะเชิญธงลงใหช้ักธง
ไปให้ถึงปลายเสาก่อนแล้วจึงเชิญธงลงตามปกติ 
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การเก็บรักษาธงชาติ 
1. เมื่อชักธง(ขึน้)และเชิญธงลงต้องระวังอยา่ให้ธงถูกพื้นดนิ 
2. ควรเก็บธงชาติไว้ที่สงูหรือทีส่มควร  เช่น  ใส่พานไว้ 
3. เมื่อธงเก่าแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ให้สมศักดิ์ศรี 
4. ไม่เหยียบย่ําทําลายธง 
5. ไม่นําธงชาติไปใช้ในทีไ่มส่มควร  เช่น  เช็ดถพูืน้  ฯลฯ 
6. ไม่ใช้สีธงชาติเป็นเครื่องอาภรณ์  หรือทาํเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
7. ไม่นําสิ่งใด ๆ ไปประดับบนผืนธงชาติ 

 
ธงคณะลูกเสือโลก 
 พ.ศ. 2514 ประเทศอังกฤษธงลูกเสือโลกขึ้น เป็นสัญลักษณ์แทนสมาชิกของคณะลูกเสือโลก 
เป็นรูปเครื่องหมายเฟลอเดลลี สีขาว 3 แฉก ที่แฉกข้างทั้ง 2 มีดาว 5 แฉกข้างละ 1 ดวง อยู่บนพื้นสี
ม่วง มีเชือกสีขาวล้อมรอบผูกเป็นเงื่อนพิรอด ใต้เครื่องหมายเฟลอเดลลี มีความหมายดังนี้ 
 ดอกเฟลอเดลลี หมายถึงคาํปฏิญาณของลูกเสอื 3 ขอ้ 
 ดาว 5 แฉกบนกลีบดอก 2 ขา้ง หมายถึง กฎลกูเสือ 10 ข้อ 
 เชือกสีขาวที่ล้อมรอบและผูกเป็นเงื่อนพิรอด หมายถึง ประเทศสมาชิกทุกประเทศต่าง
ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ มีความผูกพันฉันท์พี่น้องดังเงื่อนที่ผูกแน่นเป็น
สายสัมพันธ์ 
 พื้นสีม่วง แทนสีของทวีปต่าง ๆ ในโลก และเป็นสีที่ใช้แทนคณะลูกเสือโลก 
 
ธงชาติประเทศญีปุ่่น 
 พ.ศ. 2413 ได้มีประกาศกําหนดลักษณะและขนาดของธงชาติญี่ปุูน พื้นธงสีขาว 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 10 ส่วน กว้าง 7 ส่วน มีรูปดวงอาทิตย์สีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ใน 4 
ส่วน ของความกว้างติดอยู่กลางผืนธง  ความหมาย 
 วงกลมสีแดง หมายถึง ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปูุน แสดงถึงความ
กระตือรือร้น ความแข็งแกร่ง และความมีเมตตากรุณา 
 สีขาว หมายถึง ความร่มเย็น ยุติธรรม บริสุทธิ์ ความสงบ ความเสมอภาค และความสันโดษ 
 
ธงชาติประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2506 ธงชาติได้เปลี่ยนแปลงมาจากธงของมลรัฐ
มาเลเซีย สมัยอยู่ใต้ปกครองของอังกฤษ  
 ธงเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ใน 4 ส่วนของผืนธง มีแถบสีแดงสลับสีขาวตามแนวนอน 14 
แถบ หมายถึงความเสมอภาคของรัฐทั้ง 13 รัฐ กับรัฐบาลกลาง รวมเป็น 14 แถบ 
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มุมธงด้านบนซ้าย เป็นสีน้ําเงินขนาด 1 ใน 4 ส่วนของผืนธง มีพระจันทร์เสี้ยวและดาวสีเหลืองอยู่
กลาง ดาวสีเหลืองมีรัศมี 14 แฉก เป็นสัญลักษณ์ของพระราชาธิบดี ซึ่งมีอํานาจเหนือรัฐทั้ง 13 รัฐ 
และรัฐบาลกลาง พระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม 
 
ธงชาติประเทศสิงค์โปร ์
 ประกอบด้วยแถบยาว 2 ส่วนเท่ากัน ตอนบนมีสีแดง ด้านซ้ายมีดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีขาว    
อยู่เคียงกับดาวสีขาว 5 ดวง เรียงกันเป็นวงกลม ความหมาย 
 สีแดง หมายถึงความเสมอภาคของมนุษยชาติ 
 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และความดี 
 ดวงจันทร์เสีย้ว หมายถึง ความมีอํานาจ 
 ดาว 5 ดวง หมายถึง ความสงบ ความก้าวหนา้ ความยุติธรรม และความเป็นประชาธิปไตย 
 
ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 
 ประกอบด้วยแถบใหญ่ตามแนวนอน 2 แถบ สแีดงอยู่บน และสขีาวอยู่ล่าง 
 สีแดง หมายถึง อิสรภาพ และความกลา้หาญ 
 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ศิลปะในการขอทาน 
 เวลาพลบค่ําชายคนหนึ่งกําลังขับรถ เขาสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งกําลังถือตะเกียงเดิน
ก้มๆเงยๆอยู่เหมือนจะหาอะไรในพงหญ้าข้างถนนนั้น ด้วยความสนใจเขาจึงหยุดรถแล้วเดินตรงเข้า
ไปถามหญิงชรานั้นว่า "นี่ยาย ยายกําลังก้มหาอะไรอยู่หรือ" 
 "อ๋อ...ยายกําลังหาเหรียญบาทที่ทําตกลงไปในพงหญ้านี้ยายหามาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว 
หาเท่าไรก็หาไม่เจอสักทีพ่อหนุ่มจะช่วยยายหาหรือ" หญิงชราพูด  
 ด้วยความสงสารชายหนุ่มจึงควักเงิน 10 บาทออกมาแล้วยื่นให้แก่หญิงชรา พร้อมกับพูดขึ้น
ว่า "เอาเงิน 10 บาทนี้ไปก็แล้วกันนะยายเหรียญบาทคงหาไม่เจอแล้วละ" เมื่อรับเงินจากชายหนุ่ม
หญิงชรากล่าวขอบใจแล้วก็ดับตะเกียงจากไป 
 
 ชายหนุ่มคนนั้นขับรถเข้าไปทําธุระในเมืองเสร็จแล้วเขาก็ขับรถกลับตามเส้นทางเดิมเขาต้อง
ประหลาดใจมากที่ได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งกําลังจุดตะเกียงส่องหาอะไรบางอย่างในพงหญ้าข้างถนน
ด้วยความสงสัยเขาจึงหยุดรถแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เขาก็จําได้ทันทีว่าหญิงชราคนนีก้็คอืหญิงชราคน
เดิมที่เขาให้เงินไป 10 บาทเมื่อตอนหัวค่ํานั่นเองเขาจึงถามหญิงชรานั้นว่า "นี่ยาย...ยายทําเงินตก
หายอีกแล้วรึ" 
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 หญิงชราเงยหน้าขึ้นก็จําชายหนุ่มผู้ใจดีคนนี้ได้จึงตอบไปว่า "ใช่แล้วหลาน...แต่หลานชายไม่
ต้องควักเงินให้ยายอีกนะ”  
 "ทําไมละยาย" ชายหนุ่มสงสัย 
 "นี่มันเป็นกลวิธีในการขอทานที่ได้ผลดีที่สุด...ขอบใจสําหรับเงิน  10 บาทนะหลานเอ๊ย" 
พูดจบหญิงชราก็เดินจากไปทิ้งให้ชายหนุ่มมึนงงอยู่ตรงนั้นเอง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ทุกอาชีพต่างก็มีกลวิธีในการทํามาหากินของตนเอง แล้วแต่ใครจะใช้ช่องทางใด
แต่ก็ควรใช้วิธีที่สุจริต 
 

เสือตีนโต 
 สามีภรรยาคู่หนึ่งอาชีพทําไร่วันนี้ทั้งสองคนออกไปช่วยกันทําไร่ แต่ไม่ห่อข้าวไปกินด้วย 
เพราะคิดว่าจะกลับไปกินกันที่บ้าน พอตกบ่ายจึงชวนกันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านสามีจึงพูดว่า  
"นี่น้องไปหุงหาอาหารมากินกันเถอะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรพี่หิวจังเลย" 
 ฝูายภรรยาเป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบหงุหาอาหารเมื่อได้ยนิสามพีูด จึงตรงไปยังห้องครัวเปิด 
หม้อข้าวดูเห็นมีข้าวเหลืออยู่น่าจะพอแบ่งกันกินได้จึงบอกกับสามีไปว่า "ข้าวมีอยู่แล้ว พี่กับข้าวเมื่อเช้า
นี้ก็ยังเหลือพี่หิวก็มากินได้เลย" 
 สามีภรรยาแบ่งข้าวกันกินคนละจานข้าวในหม้อจึงเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้น เผอิญมีเพื่อนคน
หนึ่งมาที่บ้านสามีจึงกล่าวเชิญชวนเพื่อนกินข้าวตามธรรมเนียมของคนไทย เพื่อนก็มานั่งร่วมวงกิน
ข้าวด้วยภรรยาจึงตักข้าวที่เหลืออยู่ในหม้อให้แขก 
 ทั้งสามคนกินกันไปคุยกันไปข้าวในจานของเพื่อนหมดก่อนแต่ยังไม่อิ่มจึงคิดหาอุบายที่จะ
บอกให้เจ้าของบ้านคดข้าวให้แล้วพูดขึ้นว่า "เมื่อวานนี้เราไปเที่ยวในปูามาโอ้โฮเพื่อนเอ๋ยเราไปเจอ
เสือตัวหนึ่งรอยตีนโตขนาดจานข้าวนี่เลย" เพื่อนพูดพร้อมกับเอียงจานให้เจ้าของบ้านดู 

เจ้าของบ้านเมื่อเห็นดังนี้ก็ถือโอกาสเล่าต่อว่า "เมื่อวานนี้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ไปเที่ยวปูา
มาเหมือนกันโอ้โฮเพื่อนเอ๋ย เราไปเจอช้างรอยตีนโตขนาดหม้อนี่แหละ" พูดพร้อมเอียงหม้อให้ดู
เพราะข้าวก็หมดหม้อแล้วเหมือนกัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การจะพูดบอกอะไรใครนั้นในบางครั้งเราจะพูดบอกตรงๆไม่ได้เพราะอาจเป็น
การเสียมารยาทผู้ฉลาดมักจะหาวิธีการบอกให้อีกฝูายหนึ่งรู้ได้โดยอ้อม 
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มุมธงด้านบนซ้าย เป็นสีน้ําเงินขนาด 1 ใน 4 ส่วนของผืนธง มีพระจันทร์เสี้ยวและดาวสีเหลืองอยู่
กลาง ดาวสีเหลืองมีรัศมี 14 แฉก เป็นสัญลักษณ์ของพระราชาธิบดี ซึ่งมีอํานาจเหนือรัฐทั้ง 13 รัฐ 
และรัฐบาลกลาง พระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม 
 
ธงชาติประเทศสิงค์โปร ์
 ประกอบด้วยแถบยาว 2 ส่วนเท่ากัน ตอนบนมีสีแดง ด้านซ้ายมีดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีขาว    
อยู่เคียงกับดาวสีขาว 5 ดวง เรียงกันเป็นวงกลม ความหมาย 
 สีแดง หมายถึงความเสมอภาคของมนุษยชาติ 
 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และความดี 
 ดวงจันทร์เสีย้ว หมายถึง ความมีอํานาจ 
 ดาว 5 ดวง หมายถึง ความสงบ ความก้าวหนา้ ความยุติธรรม และความเป็นประชาธิปไตย 
 
ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 
 ประกอบด้วยแถบใหญ่ตามแนวนอน 2 แถบ สแีดงอยู่บน และสขีาวอยู่ล่าง 
 สีแดง หมายถึง อิสรภาพ และความกลา้หาญ 
 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ศิลปะในการขอทาน 
 เวลาพลบค่ําชายคนหนึ่งกําลังขับรถ เขาสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งกําลังถือตะเกียงเดิน
ก้มๆเงยๆอยู่เหมือนจะหาอะไรในพงหญ้าข้างถนนนั้น ด้วยความสนใจเขาจึงหยุดรถแล้วเดินตรงเข้า
ไปถามหญิงชรานั้นว่า "นี่ยาย ยายกําลังก้มหาอะไรอยู่หรือ" 
 "อ๋อ...ยายกําลังหาเหรียญบาทที่ทําตกลงไปในพงหญ้านี้ยายหามาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว 
หาเท่าไรก็หาไม่เจอสักทีพ่อหนุ่มจะช่วยยายหาหรือ" หญิงชราพูด  
 ด้วยความสงสารชายหนุ่มจึงควักเงิน 10 บาทออกมาแล้วยื่นให้แก่หญิงชรา พร้อมกับพูดขึ้น
ว่า "เอาเงิน 10 บาทนี้ไปก็แล้วกันนะยายเหรียญบาทคงหาไม่เจอแล้วละ" เมื่อรับเงินจากชายหนุ่ม
หญิงชรากล่าวขอบใจแล้วก็ดับตะเกียงจากไป 
 
 ชายหนุ่มคนนั้นขับรถเข้าไปทําธุระในเมืองเสร็จแล้วเขาก็ขับรถกลับตามเส้นทางเดิมเขาต้อง
ประหลาดใจมากที่ได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งกําลังจุดตะเกียงส่องหาอะไรบางอย่างในพงหญ้าข้างถนน
ด้วยความสงสัยเขาจึงหยุดรถแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เขาก็จําได้ทันทีว่าหญิงชราคนนีก้็คอืหญิงชราคน
เดิมที่เขาให้เงินไป 10 บาทเมื่อตอนหัวค่ํานั่นเองเขาจึงถามหญิงชรานั้นว่า "นี่ยาย...ยายทําเงินตก
หายอีกแล้วรึ" 
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 หญิงชราเงยหน้าขึ้นก็จําชายหนุ่มผู้ใจดีคนนี้ได้จึงตอบไปว่า "ใช่แล้วหลาน...แต่หลานชายไม่
ต้องควักเงินให้ยายอีกนะ”  
 "ทําไมละยาย" ชายหนุ่มสงสัย 
 "นี่มันเป็นกลวิธีในการขอทานที่ได้ผลดีที่สุด...ขอบใจสําหรับเงิน  10 บาทนะหลานเอ๊ย" 
พูดจบหญิงชราก็เดินจากไปทิ้งให้ชายหนุ่มมึนงงอยู่ตรงนั้นเอง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ทุกอาชีพต่างก็มีกลวิธีในการทํามาหากินของตนเอง แล้วแต่ใครจะใช้ช่องทางใด
แต่ก็ควรใช้วิธีที่สุจริต 
 

เสือตีนโต 
 สามีภรรยาคู่หนึ่งอาชีพทําไร่วันนี้ทั้งสองคนออกไปช่วยกันทําไร่ แต่ไม่ห่อข้าวไปกินด้วย 
เพราะคิดว่าจะกลับไปกินกันที่บ้าน พอตกบ่ายจึงชวนกันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านสามีจึงพูดว่า  
"นี่น้องไปหุงหาอาหารมากินกันเถอะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรพี่หิวจังเลย" 
 ฝูายภรรยาเป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบหงุหาอาหารเมื่อได้ยนิสามพีูด จึงตรงไปยังห้องครัวเปิด 
หม้อข้าวดูเห็นมีข้าวเหลืออยู่น่าจะพอแบ่งกันกินได้จึงบอกกับสามีไปว่า "ข้าวมีอยู่แล้ว พี่กับข้าวเมื่อเช้า
นี้ก็ยังเหลือพี่หิวก็มากินได้เลย" 
 สามีภรรยาแบ่งข้าวกันกินคนละจานข้าวในหม้อจึงเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้น เผอิญมีเพื่อนคน
หนึ่งมาที่บ้านสามีจึงกล่าวเชิญชวนเพื่อนกินข้าวตามธรรมเนียมของคนไทย เพื่อนก็มานั่งร่วมวงกิน
ข้าวด้วยภรรยาจึงตักข้าวที่เหลืออยู่ในหม้อให้แขก 
 ทั้งสามคนกินกันไปคุยกันไปข้าวในจานของเพื่อนหมดก่อนแต่ยังไม่อิ่มจึงคิดหาอุบายที่จะ
บอกให้เจ้าของบ้านคดข้าวให้แล้วพูดขึ้นว่า "เมื่อวานนี้เราไปเที่ยวในปูามาโอ้โฮเพื่อนเอ๋ยเราไปเจอ
เสือตัวหนึ่งรอยตีนโตขนาดจานข้าวนี่เลย" เพื่อนพูดพร้อมกับเอียงจานให้เจ้าของบ้านดู 

เจ้าของบ้านเมื่อเห็นดังนี้ก็ถือโอกาสเล่าต่อว่า "เมื่อวานนี้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ไปเที่ยวปูา
มาเหมือนกันโอ้โฮเพื่อนเอ๋ย เราไปเจอช้างรอยตีนโตขนาดหม้อนี่แหละ" พูดพร้อมเอียงหม้อให้ดู
เพราะข้าวก็หมดหม้อแล้วเหมือนกัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การจะพูดบอกอะไรใครนั้นในบางครั้งเราจะพูดบอกตรงๆไม่ได้เพราะอาจเป็น
การเสียมารยาทผู้ฉลาดมักจะหาวิธีการบอกให้อีกฝูายหนึ่งรู้ได้โดยอ้อม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 9   การฝีมือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   วิถีไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น       เวลา   2   ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือปฏิบัติตนตามวิถีไทยและภมูิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการประดิษฐ์ และเล่นว่าวไทย 
  

2.  เนื้อหา 
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การทําว่าวไทย  ที่มีแนวคดิเชิงวิทยาศาสตร์  เรื่อง แรงลม   

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ทําว่าว, ว่าวอีลุ้มใช้เป็นตัวอย่าง 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การทําวา่วอีลุ้ม 

 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

    1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    2) เพลงหรือเกม 

     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่องว่าว 
        (2) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตวิธกีารทําวา่ว 
        (3) ลูกเสือแต่ละหมู่สังเกตขั้นตอนและปฏิบัติตามแล้วให้ทดลองเล่น ถ้าไม่ทนัเวลา      
ให้นําไปทดลองในเวลาว่าง เป็นพักกลางวันหรอืหลังเลิกเรยีนเป็นต้น 

   4) ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2   
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเรื่องการนําเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่อง
เล่นที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือยกตัวอย่าง 3-4 อย่าง เช่น การพับกระดาษ การทําไม้สูงสําหรับเดนิ 
นาฬิกาแดดและเข็มทิศจําลอง 
 (3) สมาชิกในหมู่ลูกเสือช่วยกันคิดประดิษฐ์สิ่งของ/ เครื่องใช้/ เครื่องเล่น หมู่ละ 1 
อย่าง  

64 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

 (4) ลูกเสือนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ของหมู่ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของตน
ส่งเสริม วิถีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรบ้าง 
 (5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป ขอ้คดิที่ได้ 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

                     หมายเหตุ สามารถปรับให้เหมาะสมตามสภาพวิถีและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น 
5.  การประเมินผล 

5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 การตรวจผลงาน การประดษิฐ์ว่าวไทย 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
   เพลง 

ว่าว 

ว่าวเอย ว่าวไทย  มีมากมาย อยู่ในบ้านเรา 
ว่าวลม ว่าวงู ป๊ักเปฺา  ว่าวคน ว่าวจุฬา ว่าวเต่า 

ว่าวนก ว่าวดาว  ไม้ใผม่าเหลา ทําว่าวกัน 
 

กายบริหาร 

   กํามอืขึ้นแล้วหมุน  หมุน     ชูมือขึ้นแล้วโบกไปมา  )ซ้ํา(  
   กางแขนขึ้นและลง                   พับแขนมอืแตะไหล ่
   กางแขนขึ้นและลง                   ชูมือตรงหมนุไปรอบตัว  
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 63 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 9   การฝีมือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   วิถีไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น       เวลา   2   ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือปฏิบัติตนตามวิถีไทยและภมูิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการประดิษฐ์ และเล่นว่าวไทย 
  

2.  เนื้อหา 
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การทําว่าวไทย  ที่มีแนวคดิเชิงวิทยาศาสตร์  เรื่อง แรงลม   

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ทําว่าว, ว่าวอีลุ้มใช้เป็นตัวอย่าง 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การทําวา่วอีลุ้ม 

 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

    1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    2) เพลงหรือเกม 

     3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
        (1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่องว่าว 
        (2) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตวิธกีารทําวา่ว 
        (3) ลูกเสือแต่ละหมู่สังเกตขั้นตอนและปฏิบัติตามแล้วให้ทดลองเล่น ถ้าไม่ทนัเวลา      
ให้นําไปทดลองในเวลาว่าง เป็นพักกลางวันหรอืหลังเลิกเรยีนเป็นต้น 

   4) ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2   
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเรื่องการนําเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่อง
เล่นที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือยกตัวอย่าง 3-4 อย่าง เช่น การพับกระดาษ การทําไม้สูงสําหรับเดนิ 
นาฬิกาแดดและเข็มทิศจําลอง 
 (3) สมาชิกในหมู่ลูกเสือช่วยกันคิดประดิษฐ์สิ่งของ/ เครื่องใช้/ เครื่องเล่น หมู่ละ 1 
อย่าง  

64 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

 (4) ลูกเสือนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ของหมู่ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของตน
ส่งเสริม วิถีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรบ้าง 
 (5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป ขอ้คดิที่ได้ 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

                     หมายเหตุ สามารถปรับให้เหมาะสมตามสภาพวิถีและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น 
5.  การประเมินผล 

5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 การตรวจผลงาน การประดษิฐ์ว่าวไทย 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
   เพลง 

ว่าว 

ว่าวเอย ว่าวไทย  มีมากมาย อยู่ในบ้านเรา 
ว่าวลม ว่าวงู ป๊ักเปฺา  ว่าวคน ว่าวจุฬา ว่าวเต่า 

ว่าวนก ว่าวดาว  ไม้ใผม่าเหลา ทําว่าวกัน 
 

กายบริหาร 

   กํามอืขึ้นแล้วหมุน  หมุน     ชูมือขึ้นแล้วโบกไปมา  )ซ้ํา(  
   กางแขนขึ้นและลง                   พับแขนมอืแตะไหล ่
   กางแขนขึ้นและลง                   ชูมือตรงหมนุไปรอบตัว  
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 65 
 

ใบความรู้ 
ว่าวไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ว่าว  เป็นกีฬาที่สนุกสนานอย่างหนึ่ง นิยมเล่นกันมาต้ังแต่ครั้งโบราณในฤดูร้อน หรือหน้า  ลม

ว่าวประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี  การเล่นว่าวของคนไทยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬา  พื้นเมือง 
การต่อสู้ใช้ความ สามารถ ไหวพริบ และกําลังความฉับไวในการชัก เอาชนะด้วยกระแสแรงลมที่พัด 
เพื่อให้ว่าวกินลมว่าวที่รู้จักกันดีตามพื้นบ้านทั่วไป คือ ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวปักเปฺา ว่าวดุ๊ยดุ่ย ฯลฯ 

 
การท าว่าวอีลุ้ม 

 

 
 

66 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

การท าว่าวอีลุ้ม 
วัสดุอุปกรณ์(ส าหรับว่าวอีลุ้ม) 
-  ไม้ไผ่แก่ลาํตรง ควรมีปลอ้งยาวประมาณ 1-2 ฟุต 
-  กระดาษแก้วหรอืกระดาษว่าวสีต่างๆ 
-  เชือกปูาน  
-  กาวลาเท็กซ์ หรอืแปฺงเปียก 
-  มีดจักตอก 
-  เชือก ดา้ย 
-  กระดาษหนังสอืพิมพ ์
หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ว่าวลอยตัวในอากาศในลักษณะคล้ายเครื่องบิน   กระแสลมผลักให้ เกิดแรงยกที่ตัวว่าว 

ในขณะที่ตัวว่าว เอียงทํามุมกับทิศทางลม  สายปูาน ที่ดึงรั้งอยู่นั้นช่วยไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป 
วิธีท า  
1)  ตัดไมไ้ผ่ ผ่าเป็นซี่เลก็ๆ เลอืกมา 2 อัน นาํมาเหลาให้กลมกลึงให้ติดผิวไผ่ เพราะทําให้มี

สปริง อันหนึ่งเรียกไม้ปีก อีกอันหนึ่ง เรียกไม้อก ไม้ปีกต้องเหลาปลายทั้ง 2 ข้างให้เรียว ทาน้ํามันแล้วลน
ไฟ 

2)  นําไมอ้กและไม้ปีก มาผูกมัดเขา้ด้วยกันด้วยเชือกดา้ย มัดตั้งฉากกนัให้จดุที่ผูกอยู่
ประมาณ 1/5 ของไม้อก และ 1/2 ของ ไม้ปีก 

3)  ผูกด้ายที่ปลายทั้งสองขา้งไม้อก แล้วโยงเชือกไปยังไม้ปีกผกูเชือกกับปลายไม้ปีกทั้ง 2 
ข้าง พยายามดงึให้โก่งโค้งงอลงมา พอสวยงาม ขึงเชือกให้ตึง เรยีกว่า โครงว่าว 

4)  ตัดกระดาษแก้วสี ตามแบบที่ขึ้นโครงว่าว เผื่อริมไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้น  
ทากาว หรือแปฺงเปียกบนของกระดาษ ให้ท่ัวทุกด้าน แล้วค่อยๆ พับทบปิดลงบนเชือกขึงกระดาษให้ตึงทุก
ด้าน 

5)  ตัดกระดาษสมุด หรือกระดาษหนังสอืพมิพ ์เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 - 5
เซนติเมตร 2 ชิ้น ปิดลงบนไม้แกน บริเวณกลางตัวว่าว 2 จุด 

การผูกเชือก 
นําเชือกปูาน (หรือเชือกว่าว) ผูกตรงจุด 2 จุดที่ติดกระดาษวงกลมไว้ ด้วยเงื่อนผูกซุง นําไป

ทดลอง ถ้าว่าวไม่ขึ้นต้องถ่วงด้วย พู่ปีก และพู่หาง การเล่นว่าวเล่นกันในฤดูร้อนเดือน มีนาคม - 
เมษายน ที่มีลมว่าว และเล่นในฤดูหนาวเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์   
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 65 
 

ใบความรู้ 
ว่าวไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ว่าว  เป็นกีฬาที่สนุกสนานอย่างหนึ่ง นิยมเล่นกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณในฤดูร้อน หรือหน้า  ลม

ว่าวประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี  การเล่นว่าวของคนไทยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬา  พื้นเมือง 
การต่อสู้ใช้ความ สามารถ ไหวพริบ และกําลังความฉับไวในการชัก เอาชนะด้วยกระแสแรงลมที่พัด 
เพื่อให้ว่าวกินลมว่าวที่รู้จักกันดีตามพื้นบ้านทั่วไป คือ ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวปักเปฺา ว่าวดุ๊ยดุ่ย ฯลฯ 

 
การท าว่าวอีลุ้ม 

 

 
 

66 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

การท าว่าวอีลุ้ม 
วัสดุอุปกรณ์(ส าหรับว่าวอีลุ้ม) 
-  ไม้ไผ่แก่ลาํตรง ควรมีปลอ้งยาวประมาณ 1-2 ฟุต 
-  กระดาษแก้วหรอืกระดาษว่าวสีต่างๆ 
-  เชือกปูาน  
-  กาวลาเท็กซ์ หรอืแปฺงเปียก 
-  มีดจักตอก 
-  เชือก ดา้ย 
-  กระดาษหนังสอืพิมพ ์
หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ว่าวลอยตัวในอากาศในลักษณะคล้ายเครื่องบิน   กระแสลมผลักให้ เกิดแรงยกที่ตัวว่าว 

ในขณะที่ตัวว่าว เอียงทํามุมกับทิศทางลม  สายปูาน ที่ดึงรั้งอยู่นั้นช่วยไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป 
วิธีท า  
1)  ตัดไมไ้ผ่ ผ่าเป็นซี่เลก็ๆ เลอืกมา 2 อัน นาํมาเหลาให้กลมกลึงให้ติดผิวไผ่ เพราะทําให้มี

สปริง อันหนึ่งเรียกไม้ปีก อีกอันหนึ่ง เรียกไม้อก ไม้ปีกต้องเหลาปลายทั้ง 2 ข้างให้เรียว ทาน้ํามันแล้วลน
ไฟ 

2)  นําไมอ้กและไม้ปีก มาผูกมัดเขา้ด้วยกันด้วยเชือกดา้ย มัดตั้งฉากกนัให้จดุที่ผูกอยู่
ประมาณ 1/5 ของไม้อก และ 1/2 ของ ไม้ปีก 

3)  ผูกด้ายที่ปลายทั้งสองขา้งไม้อก แล้วโยงเชือกไปยังไม้ปีกผกูเชือกกับปลายไม้ปีกทั้ง 2 
ข้าง พยายามดงึให้โก่งโค้งงอลงมา พอสวยงาม ขึงเชือกให้ตึง เรยีกว่า โครงว่าว 

4)  ตัดกระดาษแก้วสี ตามแบบที่ขึ้นโครงว่าว เผื่อริมไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้น  
ทากาว หรือแปฺงเปียกบนของกระดาษ ให้ท่ัวทุกด้าน แล้วค่อยๆ พับทบปิดลงบนเชือกขึงกระดาษให้ตึงทุก
ด้าน 

5)  ตัดกระดาษสมุด หรือกระดาษหนังสอืพมิพ ์เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 - 5
เซนติเมตร 2 ชิ้น ปิดลงบนไม้แกน บริเวณกลางตัวว่าว 2 จุด 

การผูกเชือก 
นําเชือกปูาน (หรือเชือกว่าว) ผูกตรงจุด 2 จุดที่ติดกระดาษวงกลมไว้ ด้วยเงื่อนผูกซุง นําไป

ทดลอง ถ้าว่าวไม่ขึ้นต้องถ่วงด้วย พู่ปีก และพู่หาง การเล่นว่าวเล่นกันในฤดูร้อนเดือน มีนาคม - 
เมษายน ที่มีลมว่าว และเล่นในฤดูหนาวเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์   
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ส่ิงประดิษฐ์วิถีไทย ภูมิปญัญาไทย 
 

พับกระดาษหรือผ้าเป็นรูปต่างๆ  
 การพับหมวก 
  1. ใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวเท่ากนั ทบครึ่งแล้วพับริมซา้ยขวาให้จรด
กันตรงกลาง 
  2. แยกริมกระดาษซ้ายขวา ให้ด้านบนที่ทบไว้เป็นมุมแหลมตดิด้านที่พับครึ่งแรก 
  3. ยกกลับด้านหน้าลง พับรอยที่ทบไว้ให้เหมอืนด้านแรก 
  4. พับกระดาษดา้นล่าง 2 ครั้ง เป็นขอบหมวกทั้ง 2 ข้าง แล้วจับตรงกลางขอบหมวก
แยกออก จะได้หมวกทรงสงูกลางยุบลงตามตอ้งการ 
 
ไม้สูงส าหรับเดิน  
 วิธีทํา หาท่อนไม้ที่มีความสูงตามต้องการ แล้วหาไม้ตอกติดเป็นหลักสูงจากพื้นประมาณ 1 
ฟุต การเดินแรกเริ่มฝึกหัดเดินเตี้ยๆ ก่อน โดยอาจจะตอกหลักให้ต่ําลง แล้วค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นทีละ
น้อย 
 
นาฬิกาแดด 
 วิธีทํา 
 1. ปรับพื้นดินส่วนที่จะทาํเป็นนาฬกิาใหเ้รียบ 
 2. เตรียมหมดุไม ้สําหรับเป็นเลขบอกเวลา 
 3. วางไม้ยาวพอสมควร ใหเ้งาปลายไม้ทั้งสองอยู่บนพืน้ดิน ปลายทิศเหนอืชี้ลงดิน ปลายทิศ
ใต้ชี้เฉียงขึ้น 45 องศา 
 4. ปักปลายไม้ดา้นทิศเหนอืลงในดิน สงัเกตเงาไม้จากดวงอาทิตย์ทีเ่คลื่อนไปตามเวลา 
 5. ตอกหมดุลงในดนิทุกๆ ครึ่งชั่วโมง เป็นเข็มนาฬิกา ซึ่งเดนิจนกระทั่งเงาไม้จรดเป็นวงกลม 
 6.  เตรียมแผ่นกระดาษแข็ง เขียนรูปวงกลม แล้วจดเวลาตามที่ตอกหมุดทกุครึ่งชั่วโมง 
 
เข็มทิศจ าลอง 
 อุปกรณ์ ได้แก่ แทง่แม่เหลก็ เขม็เย็บผ้า ไมก้็อก อ่างน้ํา 
 วิธีทํา 
 1. วางเข็มเย็บผ้าในแนวราบ 
 2. ใชข้ั้วเหนือของแม่เหล็ก ลากถูจากหัวเขม็ไปจนสุดปลายเข็ม ทําซ้าํหลายๆ ครั้ง เขม็เย็บ
ผ้าจะกลายเป็นแม่เหล็ก 
 3. วางเข็มเย็บผ้าบนไม้ก็อก แล้วนําไปลอยในอ่างน้ําจะเห็นว่าปลายเข็มนั้นชี้ไปทางทิศเหนือ
เสมอ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

    ความสามัคคีของมด 
 มีแมลงตัวหนึ่งได้ตกลงท่ามกลางฝูงมด ประมาณ 10 ตัว แม้ว่าแมลงจะมีขนาดใหญ่กว่ามด  
แต่เมื่อถูกฝูงมดรุมกัดในขณะที่มันพยายามดิ้นเพื่อให้รอดพ้นจากการทําร้ายแต่แมลงตัวใหญ่ก็ทําได้
แค่เพียงสะบัดให้มดประมาณ 5 ตัว หลุดออกไปเท่านั้นในขณะนั้นมดฝูงใหญ่ไม่ต่ํากว่า 100 ตัวก็มา
รุมกัดแมลงจนมันต้องพ่ายแพ้ถึงแก่ความตายในที่สุด 
 ฝูงมดช่วยกันแบกซากแมลงกลับรังในระหว่างทาง มดตัวหนึ่งก็ได้อวดอ้างถึงความสามารถ
ของตนโดยการตรงเข้าไปแบกหนวดครึ่งเส้นของแมลง  แต่ปรากฏว่าแม้เพียงหนวดครึ่งเส้นของ
แมลงมันก็ไม่สามารถที่จะแบกได ้ครั้นเมื่อมันมองเพือ่น ๆ ที่ช่วยกันแบกแมลงยักษ์กลับรังอยา่งสบาย 
มันจึงตะโกนเรียกเพื่อน ๆมาช่วยกันแบกหนวดที่มันไม่สามารถจัดการได้ เมื่อเพื่อน ๆ ประมาณ 10 
ตัว   มาช่วยกัน ก็สามารถขนหนวดแมลงกลับรังได้ราวกับไม่ได้แบกอะไรเลย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ เป็นบ่อเกดิแห่งความสําเรจ็ 

 
 เดือดร้อนเพราะปาก 

เต่าหนึ่งตัวและหงส์สองตัวสนิทสนมกันมาก ได้อาศัยอยู่และเที่ยวหากินที่สระน้ําแห่งหนึ่งเป็น
ประจํา อยู่มาวันหนึ่งหงส์ได้ชวนเต่าไปยังสระอีกแห่งหนึ่งซึ่งสวยงามน่าอยู่มาก เต่าบอกว่าตนบิน
ไม่ได้จะไปได้อย่างไรหงส์จึงขอคําสัญญาว่าเมื่อหงส์พาบินไปห้ามเต่าพูดเด็ดขาดไม่ว่าจะเห็นอะไรก็
ตาม 

หงส์ทั้งสองจึงคาบปลายไม้ตัวละข้าง ให้เต่าคาบกลางไม้ และพาเต่าบินไปกลางอากาศใน
ระหว่างทางที่พาเต่าบินไปมีเด็กเลี้ยงวัวกลุ่มหนึ่งเห็นหงส์หามเต่าจึงร้องว่า “หงส์หามเต่าเต่าบิน
ไม่ได้” ร้องกันเสียงเซ็งแซ่ เต่าจึงเกิดความไม่พอใจอ้าปากจะด่าเด็ก แต่ไม่ทันได้ด่า   เต่าก็ร่วงลงสู่
พื้นดินกระดองแตกตายไปเสียก่อน 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรพูดให้ถูกที่และถูกเวลาเท่านั้น 
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พับกระดาษหรือผ้าเป็นรูปต่างๆ  
 การพับหมวก 
  1. ใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวเท่ากนั ทบครึ่งแล้วพับริมซา้ยขวาให้จรด
กันตรงกลาง 
  2. แยกริมกระดาษซ้ายขวา ให้ด้านบนที่ทบไว้เป็นมุมแหลมตดิด้านที่พับครึ่งแรก 
  3. ยกกลับด้านหน้าลง พับรอยที่ทบไว้ให้เหมอืนด้านแรก 
  4. พับกระดาษดา้นล่าง 2 ครั้ง เป็นขอบหมวกทั้ง 2 ข้าง แล้วจับตรงกลางขอบหมวก
แยกออก จะได้หมวกทรงสงูกลางยุบลงตามตอ้งการ 
 
ไม้สูงส าหรับเดิน  
 วิธีทํา หาท่อนไม้ที่มีความสูงตามต้องการ แล้วหาไม้ตอกติดเป็นหลักสูงจากพื้นประมาณ 1 
ฟุต การเดินแรกเริ่มฝึกหัดเดินเตี้ยๆ ก่อน โดยอาจจะตอกหลักให้ต่ําลง แล้วค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นทีละ
น้อย 
 
นาฬิกาแดด 
 วิธีทํา 
 1. ปรับพื้นดินส่วนที่จะทาํเป็นนาฬกิาใหเ้รียบ 
 2. เตรียมหมดุไม ้สําหรับเป็นเลขบอกเวลา 
 3. วางไม้ยาวพอสมควร ใหเ้งาปลายไม้ทั้งสองอยู่บนพืน้ดิน ปลายทิศเหนอืชี้ลงดิน ปลายทิศ
ใต้ชี้เฉียงขึ้น 45 องศา 
 4. ปักปลายไม้ดา้นทิศเหนอืลงในดิน สงัเกตเงาไม้จากดวงอาทิตย์ทีเ่คลื่อนไปตามเวลา 
 5. ตอกหมดุลงในดนิทุกๆ ครึ่งชั่วโมง เป็นเข็มนาฬิกา ซึ่งเดนิจนกระทั่งเงาไม้จรดเป็นวงกลม 
 6.  เตรียมแผ่นกระดาษแข็ง เขียนรูปวงกลม แล้วจดเวลาตามที่ตอกหมุดทกุครึ่งชั่วโมง 
 
เข็มทิศจ าลอง 
 อุปกรณ์ ได้แก่ แทง่แม่เหลก็ เขม็เย็บผ้า ไมก้็อก อ่างน้ํา 
 วิธีทํา 
 1. วางเข็มเย็บผ้าในแนวราบ 
 2. ใชข้ั้วเหนือของแม่เหล็ก ลากถูจากหัวเขม็ไปจนสุดปลายเข็ม ทําซ้าํหลายๆ ครั้ง เขม็เย็บ
ผ้าจะกลายเป็นแม่เหล็ก 
 3. วางเข็มเย็บผ้าบนไม้ก็อก แล้วนําไปลอยในอ่างน้ําจะเห็นว่าปลายเข็มนั้นชี้ไปทางทิศเหนือ
เสมอ 
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 มีแมลงตัวหนึ่งได้ตกลงท่ามกลางฝูงมด ประมาณ 10 ตัว แม้ว่าแมลงจะมีขนาดใหญ่กว่ามด  
แต่เมื่อถูกฝูงมดรุมกัดในขณะที่มันพยายามดิ้นเพื่อให้รอดพ้นจากการทําร้ายแต่แมลงตัวใหญ่ก็ทําได้
แค่เพียงสะบัดให้มดประมาณ 5 ตัว หลุดออกไปเท่านั้นในขณะนั้นมดฝูงใหญ่ไม่ต่ํากว่า 100 ตัวก็มา
รุมกัดแมลงจนมันต้องพ่ายแพ้ถึงแก่ความตายในที่สุด 
 ฝูงมดช่วยกันแบกซากแมลงกลับรังในระหว่างทาง มดตัวหนึ่งก็ได้อวดอ้างถึงความสามารถ
ของตนโดยการตรงเข้าไปแบกหนวดครึ่งเส้นของแมลง  แต่ปรากฏว่าแม้เพียงหนวดครึ่งเส้นของ
แมลงมันก็ไม่สามารถที่จะแบกได ้ครั้นเมื่อมันมองเพือ่น ๆ ที่ช่วยกันแบกแมลงยักษ์กลับรังอยา่งสบาย 
มันจึงตะโกนเรียกเพื่อน ๆมาช่วยกันแบกหนวดที่มันไม่สามารถจัดการได้ เมื่อเพื่อน ๆ ประมาณ 10 
ตัว   มาช่วยกัน ก็สามารถขนหนวดแมลงกลับรังได้ราวกับไม่ได้แบกอะไรเลย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ เป็นบ่อเกดิแห่งความสําเรจ็ 

 
 เดือดร้อนเพราะปาก 

เต่าหนึ่งตัวและหงส์สองตัวสนิทสนมกันมาก ได้อาศัยอยู่และเที่ยวหากินที่สระน้ําแห่งหนึ่งเป็น
ประจํา อยู่มาวันหนึ่งหงส์ได้ชวนเต่าไปยังสระอีกแห่งหนึ่งซึ่งสวยงามน่าอยู่มาก เต่าบอกว่าตนบิน
ไม่ได้จะไปได้อย่างไรหงส์จึงขอคําสัญญาว่าเมื่อหงส์พาบินไปห้ามเต่าพูดเด็ดขาดไม่ว่าจะเห็นอะไรก็
ตาม 

หงส์ทั้งสองจึงคาบปลายไม้ตัวละข้าง ให้เต่าคาบกลางไม้ และพาเต่าบินไปกลางอากาศใน
ระหว่างทางที่พาเต่าบินไปมีเด็กเลี้ยงวัวกลุ่มหนึ่งเห็นหงส์หามเต่าจึงร้องว่า “หงส์หามเต่าเต่าบิน
ไม่ได้” ร้องกันเสียงเซ็งแซ่ เต่าจึงเกิดความไม่พอใจอ้าปากจะด่าเด็ก แต่ไม่ทันได้ด่า   เต่าก็ร่วงลงสู่
พื้นดินกระดองแตกตายไปเสียก่อน 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรพูดให้ถูกที่และถูกเวลาเท่านั้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 10   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   กิจกรรมกลางแจ้ง    เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและก่อไฟแบบง่าย ๆ ได ้
 1.2 ลูกเสืออธิบายและปรุงอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใชไ้ฟนัน้ได้ 
 1.3 ลูกเสือบอกวิธีดับไฟและการทําความสะอาดสถานที่ก่อไฟให้สะอาดเรียบร้อยเมื่อเสร็จงานแล้วได้ 
2.  เนื้อหา  
 2.1 การก่อไฟ 
 2.2 การทําอาหาร 
 2.3 การดับไฟและการทําความสะอาดสถานทีก่อ่ไฟเมื่อเสรจ็งานแล้ว 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม  
3.2 อุปกรณ์ในการก่อไฟเช่น กิ่งไม้  เชื้อฟืน, อปุกรณ์ในการทําอาหาร  

 3.3 ใบความรู้ เรื่อง การกอ่ไฟ     
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือเล่นเกมการกอ่ไฟ 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
 (1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีการก่อไฟ   
     (2) ลูกเสือจับคู่วิเคราะห์ขัน้ตอนและลงมอืฝึกปฏิบัติก่อกองไฟ คู่ละ 1 กอง 
     (3) ผู้กํากับลูกเสือตรวจสอบและให้คาํแนะนํา 
     (4) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีการดับไฟและการทาํความสะอาดสถานทีก่่อไฟ 
     (5) ลูกเสือแต่ละคู่ฝึกปฏิบัติ โดยผู้กํากับลูกเสอืตรวจสอบและให้คําแนะนํา 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
4.2 กิจกรรมที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือทบทวนขั้นตอนวิธีการกอ่ไฟ 
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    (2) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตการปรุงอาหาร ลูกเสอืจับคู่วิเคราะหข์ั้นตอนและลงมือ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 (3) ผู้กํากับลูกเสือตรวจสอบและให้คาํแนะนํา 
 (4) ลูกเสือแต่ละคู่ร่วมกันดับไฟและทาํความสะอาดสถานที่กอ่ไฟ 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 ตรวจวิธีการประกอบอาหาร การก่อไฟ การดับไฟและการทาํความสะอาดสถานที่กอ่ไฟ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

โอ้เมื่อมีไฟ 
(ทํานองเพลงคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส) 

โอ้เมื่อมไีฟ ไฟ ไฟ ลุกขึน้แจ่มจา้  สขุอุราเมื่อเรามาพรอ้มหน้ากนั 
คืนวันนีม้ีสุข ปลดเปลื้องทุกข์รับความสําราญ     เธอกับฉันนัน้มาเลน่รอบกองไฟ (ซ้ํา)  
(ไฟมันลกุ มคีวามร้อน ไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะรอ้นเพยีงไหน สขุฤทัยร่วมวงเฮฮา (ซ้ํา) 
 
เกม 

การก่อไฟ 
 วิธีเล่น 

1)  ลูกเสือแต่ละหมู่ที่มีจํานวนสมาชิกเท่ากันเข้าแถวตอนลึก ลูกเสือแต่ละหมู่จัดหา 
    เศษกระดาษ และไม้ขีดไฟจํานวนแผ่นและก้านไม้ขีดเท่าจํานวนคนนําไปวางห่าง 
    จากแถว 5 เมตร  
2)  เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นให้สมาชิกหมู่วิ่งไปจุดกระดาษ 1 แผ่นจนครบทุกคน 
3)  สํารวจหมู่ที่ชนะคือเผากระดาษไดม้ากที่สุด 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
63

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 69 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 10   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   กิจกรรมกลางแจ้ง    เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและก่อไฟแบบง่าย ๆ ได ้
 1.2 ลูกเสืออธิบายและปรุงอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใชไ้ฟนัน้ได้ 
 1.3 ลูกเสือบอกวิธีดับไฟและการทําความสะอาดสถานที่ก่อไฟให้สะอาดเรียบร้อยเมื่อเสร็จงานแล้วได้ 
2.  เนื้อหา  
 2.1 การก่อไฟ 
 2.2 การทําอาหาร 
 2.3 การดับไฟและการทําความสะอาดสถานทีก่อ่ไฟเมื่อเสรจ็งานแล้ว 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม  
3.2 อุปกรณ์ในการก่อไฟเช่น กิ่งไม้  เชื้อฟืน, อปุกรณ์ในการทําอาหาร  

 3.3 ใบความรู้ เรื่อง การกอ่ไฟ     
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือเล่นเกมการกอ่ไฟ 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
 (1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีการก่อไฟ   
     (2) ลูกเสือจับคู่วิเคราะห์ขัน้ตอนและลงมอืฝึกปฏิบัติก่อกองไฟ คู่ละ 1 กอง 
     (3) ผู้กํากับลูกเสือตรวจสอบและให้คาํแนะนํา 
     (4) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีการดับไฟและการทาํความสะอาดสถานทีก่่อไฟ 
     (5) ลูกเสือแต่ละคู่ฝึกปฏิบัติ โดยผู้กํากับลูกเสอืตรวจสอบและให้คําแนะนํา 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
4.2 กิจกรรมที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 

 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือทบทวนขั้นตอนวิธีการกอ่ไฟ 
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    (2) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตการปรุงอาหาร ลูกเสอืจับคู่วิเคราะหข์ั้นตอนและลงมือ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 (3) ผู้กํากับลูกเสือตรวจสอบและให้คาํแนะนํา 
 (4) ลูกเสือแต่ละคู่ร่วมกันดับไฟและทาํความสะอาดสถานที่กอ่ไฟ 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 ตรวจวิธีการประกอบอาหาร การก่อไฟ การดับไฟและการทาํความสะอาดสถานที่กอ่ไฟ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

โอ้เมื่อมีไฟ 
(ทํานองเพลงคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส) 

โอ้เมื่อมไีฟ ไฟ ไฟ ลุกขึน้แจ่มจา้  สขุอุราเมื่อเรามาพรอ้มหน้ากนั 
คืนวันนีม้ีสุข ปลดเปลื้องทุกข์รับความสําราญ     เธอกับฉันนัน้มาเลน่รอบกองไฟ (ซ้ํา)  
(ไฟมันลกุ มคีวามร้อน ไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะรอ้นเพยีงไหน สขุฤทัยร่วมวงเฮฮา (ซ้ํา) 
 
เกม 

การก่อไฟ 
 วิธีเล่น 

1)  ลูกเสือแต่ละหมู่ที่มีจํานวนสมาชิกเท่ากันเข้าแถวตอนลึก ลูกเสือแต่ละหมู่จัดหา 
    เศษกระดาษ และไม้ขีดไฟจํานวนแผ่นและก้านไม้ขีดเท่าจํานวนคนนําไปวางห่าง 
    จากแถว 5 เมตร  
2)  เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นให้สมาชิกหมู่วิ่งไปจุดกระดาษ 1 แผ่นจนครบทุกคน 
3)  สํารวจหมู่ที่ชนะคือเผากระดาษไดม้ากที่สุด 
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ใบความรู้ 
การก่อกองไฟ 

 
การก่อกองไฟมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
 

แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู  เป็นการก่อกองไฟ
โดยการนําท่อนฟืนใหญ่มากองเรียงกันเป็นชั้น ๆ ส่วนฟืน
ท่อนเล็ก ๆ จะอยู่ข้างล่าง การก่อกองไฟแบบนี้จะให้ความ
ร้อนมากและให้แสงสว่างดี 

 

แบบกระโจมอินเดียแดง หรือ แบบปิรามิด วิธีก่อแบบ
นี้ ขั้นแรกต้องนําเชื้อไฟมาก่อสุมกันเสียก่อน จากนั้น
จึงนํากิ่งไม้เล็กๆ ก่อสุมกันขึ้นมา โดยชั้นบนสุดจะมี
ฟืนท่อนใหญ่สุมทับอีกทีหนึ่ง 

 

 

แบบผสม  เป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงท่อนฟืนแบบ 
เชิงตะกอน ส่วนตรงกลาง ใช้กิ่งไม้เล็กๆ ก่อกันเป็นรูป
กระโจม การก่อกองไฟแบบนี้เหมาะแก่การเล่นรอบกองไฟ 

 การก่อไฟสําหรับปรุงอาหารในที่กลางแจ้ง เป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งของลูกเสือ การก่อไฟควรระมัดระวัง
อันตรายซึ่งอาจเกิดไฟไหม้ได้  
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ข้ันตอนในการก่อไฟ 

1.  เลือกสถานที่ที่จะกอ่กองไฟ กวาดใบไม ้หรอืวัสดุที่จะติดไฟออกให้หมด 
 2.  ขุดดินบริเวณที่จะกอ่กองไฟเปน็รูปสี่เหลี่ยม ถ้าที่พื้นมีหญ้าให้แซะหญา้ออกกอ่น เมื่อ 
ดับไฟและทําฟืนให้เย็นแล้ว จึงเอาหญา้ไว้ที่เดมิ 
 3.  ใช้กิ่งไม้เลก็ๆวางตั้งไว้รอบฝอยเชื้อไฟ หรือกระดาษเชื้อไฟ เป็นรูปกระโจม 
 4.  นั่งบังทิศทางลม พยายามใชไ้มข้ีดไฟก้านเดียว จุดฝอยเชื้อไฟ เมื่อไฟติดกิ่งไม้เล็กๆแล้ว 
จึงเอากิ่งไม้ที่โตกว่าเติมลงไป กจ็ะไดก้องไฟสาํหรับปรุงอาหาร 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

     ชายข้ีลืม 

 ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมจริงๆเรื่องอะไรจําได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ลืมหมด เขาจะทําอะไร
ไม่ได้เลย วันหนึ่งชายขี้ลืมคนนี้ถือมีดเข้าไปในปูาเพื่อจะไปตัดต้นไม้เดินทางไปได้สักพักหนึ่ง  เกิด
ปวดอุจจาระจึงเอามีดฟันติดกับต้นไม้ไว้แล้วก็หาที่หลบไปถ่ายอุจจาระพอถ่ายอุจจาระเสร็จก็เดิน
ออกมาเห็นมีดเล่มหนึ่งอยู่ที่ต้นไม้เขาลืมไปว่าเป็นมีดของตัวเอง เขาดีใจมากจึงรีบวิ่งไปคว้ามีดมาถือ
ไว้แล้วจับมีดชูขึ้นพลางเต้นไปรอบๆแล้วพูดว่า “วันนี้โชคดีแต่เช้าเลยมีดของใครก็ไม่รู้ยังใหม่อยู่ลับ
เอาไว้คมกริบทีเดียวเจ้าของมีดนี้แย่มากของดีๆ อย่างนี้มาลืมไว้ได้อ้ายคนไม่รู้จักรักษาของคนอย่าง
นี้ทํามาหากินอะไรมีแต่จะล่มจม”เผอิญเขาเดินไปเหยียบเอาอุจจาระที่ตนเองถ่ายไว้เมื่อครู่นี้เข้าลืมว่า
เป็นของตัวเองจึงตะโกนด่าขึ้นว่า “อ้ายคนอุบาทว์ที่ไหนมาถ่ายไว้ได้ที่ทั้งปูากว้างใหญ่มาทําโสโครก
เอาไว้ตรงนี้เองอ้ายมนุษย์อัปรีย์”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ขึ้นชื่อว่าคนขี้ลืมแล้วมักจะลืมได้ทกุอยา่ง ฉะนั้นจงทําอะไรด้วยความมสีตเิสมอ 
         

ที่มา นทิานพื้นบ้านชุด ขําขัน 
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ใบความรู้ 
การก่อกองไฟ 

 
การก่อกองไฟมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
 

แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู  เป็นการก่อกองไฟ
โดยการนําท่อนฟืนใหญ่มากองเรียงกันเป็นชั้น ๆ ส่วนฟืน
ท่อนเล็ก ๆ จะอยู่ข้างล่าง การก่อกองไฟแบบนี้จะให้ความ
ร้อนมากและให้แสงสว่างดี 

 

แบบกระโจมอินเดียแดง หรือ แบบปิรามิด วิธีก่อแบบ
นี้ ขั้นแรกต้องนําเชื้อไฟมาก่อสุมกันเสียก่อน จากนั้น
จึงนํากิ่งไม้เล็กๆ ก่อสุมกันขึ้นมา โดยชั้นบนสุดจะมี
ฟืนท่อนใหญ่สุมทับอีกทีหนึ่ง 

 

 

แบบผสม  เป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงท่อนฟืนแบบ 
เชิงตะกอน ส่วนตรงกลาง ใช้กิ่งไม้เล็กๆ ก่อกันเป็นรูป
กระโจม การก่อกองไฟแบบนี้เหมาะแก่การเล่นรอบกองไฟ 

 การก่อไฟสําหรับปรุงอาหารในที่กลางแจ้ง เป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งของลูกเสือ การก่อไฟควรระมัดระวัง
อันตรายซึ่งอาจเกิดไฟไหม้ได้  
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นี้ทํามาหากินอะไรมีแต่จะล่มจม”เผอิญเขาเดินไปเหยียบเอาอุจจาระที่ตนเองถ่ายไว้เมื่อครู่นี้เข้าลืมว่า
เป็นของตัวเองจึงตะโกนด่าขึ้นว่า “อ้ายคนอุบาทว์ที่ไหนมาถ่ายไว้ได้ที่ทั้งปูากว้างใหญ่มาทําโสโครก
เอาไว้ตรงนี้เองอ้ายมนุษย์อัปรีย์”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ขึ้นชื่อว่าคนขี้ลืมแล้วมักจะลืมได้ทกุอยา่ง ฉะนั้นจงทําอะไรด้วยความมสีตเิสมอ 
         

ที่มา นทิานพื้นบ้านชุด ขําขัน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
66

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 73 
 

 
 

อยากอยู่กระท่อมสูงๆ 

 ผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆ พ่อแม่ให้ไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ปลายนาเพื่อคอยดูแล
ข้าวที่เก็บไว้  เกรงว่า วัว ควาย นก หนู จะมากัดกินข้าวเสียหาย ผัวเมียทั้งสองก็มิได้ขัดข้อง เมื่อพ่อ
แม่  ให้ไปก็ไป เมื่อไปถึงก็ช่วยกันปลูกกระท่อมด้วยไม้ไผ่และพยายามปลูกให้สูงที่สุดเท่าที่จะ 
สูงได้   เพราะไม่ต้องการให้น้ําท่วม ผัวจึงไปตัดไม้ไผ่เอามาทําเสากระท่อมตัดมามากมายก่ายกอง
เหลือประมาณปลูกกระท่อมจนเสร็จ กระท่อมนั้นนับว่าสูงที่สุดเลยทีเดียว 
 ครั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่กัน นอนหลับสบายทั้งคืนจนรุ่งเช้า ผัวตื่นขึ้นไม่เห็นเมียก็ตกใจมอง
หาจนทั่วก็ไม่เห็น ผัวสงสัยคิดว่าเมียตกจากกระท่อม จึงก้มลงไปดูข้างล่าง  เห็นร่างของเมียยังลอย
อยู่   ยังไม่ถึงพึ้น ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะตกถึงพื้นดินเลยยังไม่รู้ว่าผลเป็นอย่างไร... 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําอะไรเกินพอดี   อาจเกิดโทษภัยต่างๆขึ้นได้ฉะนั้นควรพิจารณาให้
รอบคอบกอ่นทําและควรทําแต่พอดี 

ที่มา นทิานพื้นบ้าน สําหรับเด็กและเยาวชน 
http://www.everykid.com/once%20upon...html 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 11   การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   การบันเทิง                เวลา   3   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมการบันเทิงตามลําพังหรือกับเพือ่นลูกเสือสํารองอกีคนหนึ่งได้ 
อย่างนอ้ย 2 อย่าง  
2. เนื้อหา กิจกรรมการบันเทิง  
 2.1 การแสดงกล 
 2.2 การเล่านิทาน 
 2.3 การร้องเพลง 
 2.4 การเล่นดนตร ี
 2.5 การม้วนตัวท่าต่างๆ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณ์ในการแสดงกล เช่น ถังน้าํ ไม้กอ๊ก เทียน ไมข้ีด ขวดแก้ว 
 3.3 หนังสือเพลง 
 3.4 เครื่องดนตรีทีห่าได้ง่ายตามสภาพท้องถิ่น เช่น แคน ขลุ่ย หีบเพลงปาก เมโรดิกา้ กีตา้ร์ 
ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฯลฯ 
 3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส ์
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
 (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับวิธีการแสดงกล เล่านิทาน ทอ่งกลอน  
แสดงท่าทางขบขนั ร้องเพลง เล่นดนตรี และมว้นตัวท่าต่างๆ 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืเลือกปฏิบัติ 2 กิจกรรม 
     (3) ลูกเสือวางแผนเตรียมการแสดงทั้ง 2 กิจกรรมในการเปิดประชุมกองครั้งต่อไป   
อีก 2 ครั้ง 
     (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปการแสดงแตล่ะหมู ่
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อยู่   ยังไม่ถึงพึ้น ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะตกถึงพื้นดินเลยยังไม่รู้ว่าผลเป็นอย่างไร... 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําอะไรเกินพอดี   อาจเกิดโทษภัยต่างๆขึ้นได้ฉะนั้นควรพิจารณาให้
รอบคอบกอ่นทําและควรทําแต่พอดี 

ที่มา นทิานพื้นบ้าน สําหรับเด็กและเยาวชน 
http://www.everykid.com/once%20upon...html 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 11   การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   การบันเทิง                เวลา   3   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมการบันเทิงตามลําพังหรือกับเพือ่นลูกเสือสํารองอกีคนหนึ่งได้ 
อย่างนอ้ย 2 อย่าง  
2. เนื้อหา กิจกรรมการบันเทิง  
 2.1 การแสดงกล 
 2.2 การเล่านิทาน 
 2.3 การร้องเพลง 
 2.4 การเล่นดนตร ี
 2.5 การม้วนตัวท่าต่างๆ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 อุปกรณ์ในการแสดงกล เช่น ถังน้าํ ไม้กอ๊ก เทียน ไมข้ีด ขวดแก้ว 
 3.3 หนังสือเพลง 
 3.4 เครื่องดนตรีทีห่าได้ง่ายตามสภาพท้องถิ่น เช่น แคน ขลุ่ย หีบเพลงปาก เมโรดิกา้ กีตา้ร์ 
ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฯลฯ 
 3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส ์
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
 (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับวิธีการแสดงกล เล่านิทาน ทอ่งกลอน  
แสดงท่าทางขบขนั ร้องเพลง เล่นดนตรี และมว้นตัวท่าต่างๆ 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืเลือกปฏิบัติ 2 กิจกรรม 
     (3) ลูกเสือวางแผนเตรียมการแสดงทั้ง 2 กิจกรรมในการเปิดประชุมกองครั้งต่อไป   
อีก 2 ครั้ง 
     (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปการแสดงแตล่ะหมู ่
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 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2  
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส ์
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืทําความเข้าใจ ที่จะปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 1 กิจกรรม 
ในครั้งนี้ตามที่ลูกเสือเตรียมตัว โดยแสดงเป็นหมู่ 
        (2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
        (3) เมื่อลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมทุกหมู่แล้วร่วมกันสรุป และเตรียมปฏิบัติกิจกรรมอกีหนึ่ง
กิจกรรมในการประชุมกองครั้งต่อไป 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส ์
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

         (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการแสดงในครั้งที่แล้ว และให้ลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมที่เหลือ
หมู่ละ 1 กิจกรรม  

          (2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
          (3) เมื่อลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมทกุหมู่แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมบันเทิงทั้ง 5 กิจกกรม 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
 5.2 สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมบนัเทิง  
   
  
 
 
 
 
 76 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
 
เพลง 

ย้ิม 
ยิ้ม ยิม้ ยิม้   ยิ้มมานัยน์ตาหวานชื่น 
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่น อุรา อยา่มัวรอ 
สดชื่นอุรา อย่าหน้างอ มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย 

 
ช้าง 

ช้าง ช้าง ช้าง    น้องเคยเห็นชา้งหรือเปล่า 
ช้างมันตัวโตไม่เบา  จมูกยาวยาวเรียกว่างวง 
สองเขีย้วใต้งวงเรียกว่างา  มีหู มีตา หางยาว 
 

พม่าเขว 
                                 เขว  เขว  เขว                    เสแสร้งแต่งเป็นพม่า   
                                ถอืกลองย่างย่องออกมา         เอาว่าทุงยา บาเล (ซ้ํา) 
 เลเล้เลเลเลเล่ 
 
 หมายเหตุ เมื่อลูกเสือร้องได้ทั้ง 3 เพลง ผู้กํากับลูกเสืออาจให้ร้องทีละหมู่ โดยสลับร้องหมู่
ละเพลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
69

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 75 
 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2  
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส ์
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
        (1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืทําความเข้าใจ ที่จะปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 1 กิจกรรม 
ในครั้งนี้ตามที่ลูกเสือเตรียมตัว โดยแสดงเป็นหมู่ 
        (2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
        (3) เมื่อลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมทุกหมู่แล้วร่วมกันสรุป และเตรียมปฏิบัติกิจกรรมอกีหนึ่ง
กิจกรรมในการประชุมกองครั้งต่อไป 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกมส ์
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

         (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการแสดงในครั้งที่แล้ว และให้ลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมที่เหลือ
หมู่ละ 1 กิจกรรม  

          (2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
          (3) เมื่อลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมทกุหมู่แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมบันเทิงทั้ง 5 กิจกกรม 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
 5.2 สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมบนัเทิง  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
 
เพลง 

ย้ิม 
ยิ้ม ยิม้ ยิม้   ยิ้มมานัยน์ตาหวานชื่น 
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่น อุรา อยา่มัวรอ 
สดชื่นอุรา อย่าหน้างอ มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย 

 
ช้าง 

ช้าง ช้าง ช้าง    น้องเคยเห็นชา้งหรือเปล่า 
ช้างมันตัวโตไม่เบา  จมูกยาวยาวเรียกว่างวง 
สองเขีย้วใต้งวงเรียกว่างา  มีหู มีตา หางยาว 
 

พม่าเขว 
                                 เขว  เขว  เขว                    เสแสร้งแต่งเป็นพม่า   
                                ถอืกลองย่างย่องออกมา         เอาว่าทุงยา บาเล (ซ้ํา) 
 เลเล้เลเลเลเล่ 
 
 หมายเหตุ เมื่อลูกเสือร้องได้ทั้ง 3 เพลง ผู้กํากับลูกเสืออาจให้ร้องทีละหมู่ โดยสลับร้องหมู่
ละเพลงได้ตามความเหมาะสม 
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ใบความรู้ 
 

     กิจกรรมบันเทิง 
1. การแสดงกล 
 จุดเทียนใต้น้ํา  
 1. ใส่น้ําเต็มถัง 
 2. ลอยไมก้๊อกอันใหญ่ในน้าํ 
 3. ติดเทียนกับทอ่นไม้เล็กๆให้แน่น 
 4. จุดเทียนแล้ววางบนไม้กอ๊ก 
 5. คว่ําขวดแก้วปากกว้างครอบไมก้๊อก จะแลเห็นเปลวไฟจากเทยีนลุกใตน้้ํา  
2. การเล่านิทาน 
 เด็กทุกคนชอบฟังนิทาน นิทานที่น่าสนใจย่อมทําให้ผู้ฟังพอใจ ประทับใจตื่นเต้น สนุกสนาน 
ซึ่งผู้เล่าจะต้อง มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ชัดเจน ด้วยการเตรียมตัวฝึกฝนเป็นอย่าง
ดี  
 ก่อนเล่านิทาน ผู้เล่านิทานต้องเลือกนิทานใหเ้หมาะสมกับผู้ฟัง ควรเป็นเรื่องสั้นจําง่าย เข้าใจ
ง่าย มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างคติเตือนใจ ความสามัคคี ความกตัญํู และความรักชาติบ้านเมือง  
 นอกจากเลือกเรื่องแล้ว ผู้เล่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ บทบาท ท่าทาง เพื่อสร้างความสนใจ
ให้แก่ผู้ฟัง เพราะการเล่าโดยใช้อุปกรณ์ประกอบสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ การเล่านิทาน 
ผู้เล่าจะต้องเล่าด้วยเสียงไม่ค่อยหรือดังจนเกินไป ตอนไหนที่ตื่นเต้น ปลุกใจ ซาบซึ้ง เศร้า ผู้เล่าต้อง
ทําเสียงให้เข้ากับเนื้อเรื่อง และควรสรุปตอนลงท้ายด้วยถ้อยคําที่ประทับใจด้วย 
3. การร้องเพลง 
 การร้องเพลงเป็นความสุข สนุกสนาน ผ่อนความตึงเครียด เนื้อเพลงอาจเป็นสื่อ ช่วยปลูกฝัง
ความสามัคคี ความรักชาติบ้านเมือง ความกตัญํูและช่วยให้จําบทเรียนได้ง่าย และแม่นยําขึ้น ทั้ง
เป็นการเสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างดี  
 ลูกเสือควรฝึกหัดร้องเพลง หากได้ทําท่าทางประกอบการร้องเพลงด้วย จะทําให้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด และเป็นการหาความสุข สนุกสนาน รื่นเริง ให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย 
 การเตรียมตัวในการร้องเพลง ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. เลือกเพลง เพลงที่นํามาร้องควรเป็นเพลงสั้นๆ ทํานองและจังหวะง่ายๆ มีท่าทางประกอบ 
หรือมีคู่ร้องรับ จะเพิ่มความสนุกสนาน เร้าใจมากยิ่งขึ้น เพลงที่เลือกควรให้ความบันเทิง และมีเนื้อหา
สาระที่เป็นประโยชน์ด้วย เช่น เพลงประกอบบทเรียน 
 2. การฝึกร้อง ผู้ร้องเพลงที่ดีต้องจําเนื้อร้องและทํานองได้แม่นยํา ฝึกฟังเพลงหลายๆครั้ง  
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ร้องตามเบาๆทีละวรรค เมื่อจับเสียงทํานองและเนื้อร้องได้แม่นยําดีแล้ว จึงเริ่มออกเสียงแต่พอดี    
อย่าออมเสียง หรือร้องเสียงดังจนเกนิไป จะทําให้ขาดความไพเราะ และก่อความรําคาญแก่ผู้ฟังเพลง
ด้วย เมื่อฝึกร้องได้คล่องดีแล้ว ควรฝึกท่าทางประกอบเพลง ฝึกจังหวะ ฝึกลูกคู่ให้เกิดความพร้อ ม
เพรียงก่อน  
 
4. การเล่นดนตร ี
 ลูกเสือสามารถเล่นดนตรีจากเครื่องดนตรีที่ทําขึ้นง่ายๆ เช่น ทํากลองด้วยกระปอง ทําป่ีด้วย 
ลําไผ่เล็กๆ ทําที่เคาะจังหวะจากไม้สองท่อน หรือใช้ฝาขวดน้ําอัดลมเจาะรูร้อยเป็นพวงเข้าด้วยกัน   
การเล่นดนตรีประกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพราะเครื่องดนตรีจะช่วยให้
จังหวะและทํานองพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ เช่น หีบเพลงปาก เมโรดิก้า 
กีตาร์ ขลุ่ย ควรนํามาเล่นประกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เพลงไพเราะน่าฟัง และเป็นการแสดง
ความสามารถอีกด้วย 
5. การม้วนตัวท่าต่างๆ  
 การม้วนตัว หรือหกคะเมน เป็นการเล่นที่ช่วยทําให้เกิดความสนุกสนาน ลูกเสือควรฝึกม้วน
ตัวด้วยท่าต่างๆ เช่น ม้วนหลัง ม้วนตัวไปรอบๆ หรือม้วนตัวท่าล้อเกวียน  
 ม้วนหลัง 
 1. ยืนเท้าชิด นั่งลง ยกแขนทัง้สองไปข้างหน้าเสมอไหล่ 
 2. ยกเข่าโนม้น้ําหนักตัวไปข้างหลงั แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ  
 3. ม้วนตัวไปข้างหลัง พร้อมกับกม้ศีรษะและงอเข่า 
 4. กลับมานั่งในท่าเดมิ แล้วลุกขึน้สู่ท่ายืน 
  ม้วนตัวไปรอบๆ  
 1. นั่งงอเข่า ยกขาทั้งสองไขว้กนั  
 2. แขนทั้งสองเหยียดตึงอยู่ระหว่างเข่า มอืทั้งสองจับข้อเท้า  
 3. ม้วนตัวไปข้างหลัง แล้วม้วนไปขา้งซ้าย-ขวา แล้วม้วนกลับมาข้างหลังอีกครั้งหนึง่ 
6. ล้อเกวียน 
 1. ยืนหันหน้าไปทางด้านที่จะเคลื่อนทีไ่ป วางมอืซ้ายแตะพืน้ข้างๆ นิ้วกดลงบนพื้นตามองที่
พื้น 
 2. วางมือขวาห่างมอืซ้ายพอประมาณ ยกเท้าขวาเหวี่ยงขึ้นไปข้างบน 
 3. เหวี่ยงเท้าซ้ายตามเท้าขวา ขาแยก น้ําหนกัตัวอยู่บนมือและแขนหันหน้าไปด้านตรงข้าม 
 4. ดึงเท้าขวาลงเหยียบพื้น พร้อมกับยกมือซา้ยขึ้น เหวี่ยงตัวหมุนไปขา้งหน้า ทนัทีที่เท้า
ซ้ายแตะพื้นให้ยกมือขวาขึน้ แล้วกลับสู่ท่าเดิม 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
71

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 77 
 

 
 
 

ใบความรู้ 
 

     กิจกรรมบันเทิง 
1. การแสดงกล 
 จุดเทียนใต้น้ํา  
 1. ใส่น้ําเต็มถัง 
 2. ลอยไมก้๊อกอันใหญ่ในน้าํ 
 3. ติดเทียนกับทอ่นไม้เล็กๆให้แน่น 
 4. จุดเทียนแล้ววางบนไม้กอ๊ก 
 5. คว่ําขวดแก้วปากกว้างครอบไมก้๊อก จะแลเห็นเปลวไฟจากเทยีนลุกใตน้้ํา  
2. การเล่านิทาน 
 เด็กทุกคนชอบฟังนิทาน นิทานที่น่าสนใจย่อมทําให้ผู้ฟังพอใจ ประทับใจตื่นเต้น สนุกสนาน 
ซึ่งผู้เล่าจะต้อง มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ชัดเจน ด้วยการเตรียมตัวฝึกฝนเป็นอย่าง
ดี  
 ก่อนเล่านิทาน ผู้เล่านิทานต้องเลือกนิทานใหเ้หมาะสมกับผู้ฟัง ควรเป็นเรื่องสั้นจําง่าย เข้าใจ
ง่าย มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างคติเตือนใจ ความสามัคคี ความกตัญํู และความรักชาติบ้านเมือง  
 นอกจากเลือกเรื่องแล้ว ผู้เล่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ บทบาท ท่าทาง เพื่อสร้างความสนใจ
ให้แก่ผู้ฟัง เพราะการเล่าโดยใช้อุปกรณ์ประกอบสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ การเล่านิทาน 
ผู้เล่าจะต้องเล่าด้วยเสียงไม่ค่อยหรือดังจนเกินไป ตอนไหนที่ตื่นเต้น ปลุกใจ ซาบซึ้ง เศร้า ผู้เล่าต้อง
ทําเสียงให้เข้ากับเนื้อเรื่อง และควรสรุปตอนลงท้ายด้วยถ้อยคําที่ประทับใจด้วย 
3. การร้องเพลง 
 การร้องเพลงเป็นความสุข สนุกสนาน ผ่อนความตึงเครียด เนื้อเพลงอาจเป็นสื่อ ช่วยปลูกฝัง
ความสามัคคี ความรักชาติบ้านเมือง ความกตัญํูและช่วยให้จําบทเรียนได้ง่าย และแม่นยําขึ้น ทั้ง
เป็นการเสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างดี  
 ลูกเสือควรฝึกหัดร้องเพลง หากได้ทําท่าทางประกอบการร้องเพลงด้วย จะทําให้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด และเป็นการหาความสุข สนุกสนาน รื่นเริง ให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย 
 การเตรียมตัวในการร้องเพลง ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. เลือกเพลง เพลงที่นํามาร้องควรเป็นเพลงสั้นๆ ทํานองและจังหวะง่ายๆ มีท่าทางประกอบ 
หรือมีคู่ร้องรับ จะเพิ่มความสนุกสนาน เร้าใจมากยิ่งขึ้น เพลงที่เลือกควรให้ความบันเทิง และมีเนื้อหา
สาระที่เป็นประโยชน์ด้วย เช่น เพลงประกอบบทเรียน 
 2. การฝึกร้อง ผู้ร้องเพลงที่ดีต้องจําเนื้อร้องและทํานองได้แม่นยํา ฝึกฟังเพลงหลายๆครั้ง  
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ร้องตามเบาๆทีละวรรค เมื่อจับเสียงทํานองและเนื้อร้องได้แม่นยําดีแล้ว จึงเริ่มออกเสียงแต่พอดี    
อย่าออมเสียง หรือร้องเสียงดังจนเกนิไป จะทําให้ขาดความไพเราะ และก่อความรําคาญแก่ผู้ฟังเพลง
ด้วย เมื่อฝึกร้องได้คล่องดีแล้ว ควรฝึกท่าทางประกอบเพลง ฝึกจังหวะ ฝึกลูกคู่ให้เกิดความพร้อ ม
เพรียงก่อน  
 
4. การเล่นดนตร ี
 ลูกเสือสามารถเล่นดนตรีจากเครื่องดนตรีที่ทําขึ้นง่ายๆ เช่น ทํากลองด้วยกระปอง ทําป่ีด้วย 
ลําไผ่เล็กๆ ทําที่เคาะจังหวะจากไม้สองท่อน หรือใช้ฝาขวดน้ําอัดลมเจาะรูร้อยเป็นพวงเข้าด้วยกัน   
การเล่นดนตรีประกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพราะเครื่องดนตรีจะช่วยให้
จังหวะและทํานองพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ เช่น หีบเพลงปาก เมโรดิก้า 
กีตาร์ ขลุ่ย ควรนํามาเล่นประกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เพลงไพเราะน่าฟัง และเป็นการแสดง
ความสามารถอีกด้วย 
5. การม้วนตัวท่าต่างๆ  
 การม้วนตัว หรือหกคะเมน เป็นการเล่นที่ช่วยทําให้เกิดความสนุกสนาน ลูกเสือควรฝึกม้วน
ตัวด้วยท่าต่างๆ เช่น ม้วนหลัง ม้วนตัวไปรอบๆ หรือม้วนตัวท่าล้อเกวียน  
 ม้วนหลัง 
 1. ยืนเท้าชิด นั่งลง ยกแขนทัง้สองไปข้างหน้าเสมอไหล่ 
 2. ยกเข่าโนม้น้ําหนักตัวไปข้างหลงั แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ  
 3. ม้วนตัวไปข้างหลัง พร้อมกับกม้ศีรษะและงอเข่า 
 4. กลับมานั่งในท่าเดมิ แล้วลุกขึน้สู่ท่ายืน 
  ม้วนตัวไปรอบๆ  
 1. นั่งงอเข่า ยกขาทั้งสองไขว้กนั  
 2. แขนทั้งสองเหยียดตึงอยู่ระหว่างเข่า มอืทั้งสองจับข้อเท้า  
 3. ม้วนตัวไปข้างหลัง แล้วม้วนไปขา้งซ้าย-ขวา แล้วม้วนกลับมาข้างหลังอีกครั้งหนึง่ 
6. ล้อเกวียน 
 1. ยืนหันหน้าไปทางด้านที่จะเคลื่อนทีไ่ป วางมอืซ้ายแตะพืน้ข้างๆ นิ้วกดลงบนพื้นตามองที่
พื้น 
 2. วางมือขวาห่างมอืซ้ายพอประมาณ ยกเท้าขวาเหวี่ยงขึ้นไปข้างบน 
 3. เหวี่ยงเท้าซ้ายตามเท้าขวา ขาแยก น้ําหนกัตัวอยู่บนมือและแขนหันหน้าไปด้านตรงข้าม 
 4. ดึงเท้าขวาลงเหยียบพื้น พร้อมกับยกมือซา้ยขึ้น เหวี่ยงตัวหมุนไปขา้งหน้า ทนัทีที่เท้า
ซ้ายแตะพื้นให้ยกมือขวาขึน้ แล้วกลับสู่ท่าเดิม 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

ดนตรีผูกมิตร 
       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสัตว์หลายชนิดเป็นเพื่อนกัน ได้แก่ นกแก้ว นกกระจิบ หมาปูา 
ช้าง และเสือ ทุกเย็นหลังกินอาหารเย็นแล้ว สัตว์ทั้งห้าตัวจะมาพบปะกัน ร่วมบรรเลงดนตรี นกแก้ว
ร้องเสียงแก้ว...แก้ว...แก้ว นกกระจิบร้อง จิ๊บ...จิ๊บ...จิ๊บ หมาปูาส่งเสียงหอน ฮู้...ฮู้...ฮู้ ช้างชูงวงร้อง 
แปร๋น...แปร๋น...แปร๋น และเสือคําราม โฮก...โฮก...โฮก เสียงร้องและเสียงคําราม ช่างเป็นเสียงดนตรี
ที่ไพเราะ บรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินต่างก็มาล้อมวงฟังดนตรีกันทุกวัน ทําให้สัตว์ต่างๆ เป็นมิตร
ที่ดีต่อกันตั้งแต่นั้นมา 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ดนตรีสามารถเป็นสื่อของมิตรภาพได้ 

 

พอเพียงน้ าใจดี 
 

       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

 พอเพียงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่เสียงสดใส ร้องเพลงไพเราะมาก เป็นตัวแทนของโรงเรียน 
เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงได้รับรางวัลเสมอ ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นเงิน
รางวัล พอเพียงก็จะแบ่งให้เพื่อนๆ  เพื่อนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพอเพียง ได้แก่ สมชายได้
ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กไปใช้ที่บ้าน ดวงพรได้ดินสอไว้เขียน อมรชัยได้เงินสองร้อยบาทไปให้แม่ซื้อนมให้
น้อง และฟฺาใสได้โบว์ติดผมสวยงาม เป็นต้น คุณครูชมเชยว่าพอเพียงเป็นเด็กดี มีน้ําใจต่อเพื่อนๆ 
เด็กๆ ทุกคนควรยึดเป็นแบบอย่าง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความสามารถเฉพาะบุคคล สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ได้ 
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น้องนิดอารมณ์ด ี
 

       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

 น้องนิดเป็นเด็กอารมณ์ดี ชอบเล่าเรื่องสนุกสนานให้เพื่อนๆ ฟังเสมอๆ ในชั้นเรียน ป.2 
เด็กๆ มักจะหยอกล้อคยุกันเสียงดัง เมื่อคุณครูไม่อยู่ในห้อง น้องนิดจะออกมาเล่าเรื่องสนุกๆ หน้าชั้น
ให้ 
เพื่อนฟัง เพื่อนๆ ก็จะเงียบฟังด้วยความสนใจ เสียงคุยกันดังหนวกหูเปลี่ยนเป็นเสียงปรบมือ หัวเราะชอบ
ใจ 
 น้องน้อยเป็นเด็กชอบเก็บตัวเงียบ พูดคุยกับเพื่อนๆ น้อยมาก บ่อยครั้งเพื่อนคุยกัน น้อง
น้อยจะเดินออกไปจากห้องน้องนิดสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ จึงชวนเพื่อนคนอื่นหาทางช่วยเหลือ  
ทุกครั้งที่น้องนิดเล่าเรื่องสนุกสนาน มักจะให้น้องน้อยช่วยตั้งชื่อตัวละครในเรื่องและตั้งชื่อเรื่อง ให้
เสมอๆ ภายหลังน้องน้อยเริ่มพูดคุยกับเพื่อนๆ มากขึ้น และมีอารมณ์แจ่มใสมากขึ้น น้องนิดและ
เพื่อนๆ ภูมิใจมากที่ช่วยน้องน้อยได้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เรื่องราวขําขัน สนุกสนาน สามารถทาํให้ผู้ฟงัมีอารมณ์แจ่มใสได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 12   การผูกเง่ือน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   การผูกเง่ือนเชือก    เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1 ลูกเสอืสามารถผูกเงือ่นพิรอด เงือ่นขดัสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู เงือ่นผูกกระหวัดไม้ และ 
       เก็บเชือกได ้
 1.2 ลูกเสอืสามารถบอกประโยชนข์องการผูกเงือ่นแต่ละชนิด  
2.  เนื้อหา 

2.1 การผูกเงื่อนพิรอด  เงือ่นขัดสมาธิ  เงื่อนบ่วงสายธนู เงือ่นผูกกระหวัดไม ้
2.2 ประโยชน์ของการผูกเงื่อนแต่ละชนดิ 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง      
 3.2 เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง การผูกเงือ่นเชือก 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนา เรื่องการผูกเงือ่น 
    (2) ลูกเสือเรียนรู้จากฐานต่างๆ  
      ฐานที่1 เงื่อนพิรอด 
      ฐานที่ 2 เงือ่นขดัสมาธิ 
    (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปเรื่องสําคัญและประโยชน์ของเงื่อนทั้ง 2 เงื่อน 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 2   
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนความรู้เรือ่งเงือ่นพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิ 
    (2) ลูกเสือเรียนรู้จากฐานต่างๆ  
      ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธน ู
      ฐานที่ 2 เงื่อนผูกกระหวัดไม ้
      ฐานที่ 3 การเก็บเชือก  
    (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปประโยชน์ที่ได้ 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการฝึกปฏิบัตกิารผูกเงื่อนและบอกประโยชน์ของเงือ่นแต่ละชนิด 
   5.2 ทดสอบความสามารถในการผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขดัสมาธิ เงือ่นบ่วงสายธนู   
                 เงื่อนผูกกระหวัดไม้ และเก็บเชือก 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 
เพลง 
      เง่ือน 

เชือกเส้นยาวกลมๆ ดูงามนา่ชมถ้าเราเอามาผกูเงื่อน 
ประโยชน์ก็มีมากมาย ผูกงา่ยแก้งา่ยนี่แหละความหมายของเงือ่น 

 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกร่อน ผูกซุง ผูกถงันอน 
บ่วงสายธนู เลข 8 ปมตาไก ่จําชื่อเงื่อนเอาไว้ จะได้ไม่งง 

 
        ลูกเสืออยู่ไหน 

 ลูกเสืออยู่ไหนจะต้องไปหา อยู่ไกลหนกัหนาแม้ขอบฟฺาบัง 
 คิดถึงเธออยูไ่ม่เคยคดิชัง ใจเรายังคิดถึงกนัทุกวันคืน 

 
ใบความรู้ 

     การผูกเง่ือนเชือก 
เง่ือนบ่วงสายธนู 
ประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู                



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
75

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 81 
 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 12   การผูกเง่ือน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   การผูกเง่ือนเชือก    เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1 ลูกเสอืสามารถผูกเงือ่นพิรอด เงือ่นขดัสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู เงือ่นผูกกระหวัดไม้ และ 
       เก็บเชือกได ้
 1.2 ลูกเสอืสามารถบอกประโยชนข์องการผูกเงือ่นแต่ละชนิด  
2.  เนื้อหา 

2.1 การผูกเงื่อนพิรอด  เงือ่นขัดสมาธิ  เงื่อนบ่วงสายธนู เงือ่นผูกกระหวัดไม ้
2.2 ประโยชน์ของการผูกเงื่อนแต่ละชนดิ 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง      
 3.2 เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 
 3.3 ใบความรู้ เรื่อง การผูกเงือ่นเชือก 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1   

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   (1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนา เรื่องการผูกเงือ่น 
    (2) ลูกเสือเรียนรู้จากฐานต่างๆ  
      ฐานที่1 เงื่อนพิรอด 
      ฐานที่ 2 เงือ่นขดัสมาธิ 
    (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปเรื่องสําคัญและประโยชน์ของเงื่อนทั้ง 2 เงื่อน 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 2   
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   (1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนความรู้เรือ่งเงือ่นพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิ 
    (2) ลูกเสือเรียนรู้จากฐานต่างๆ  
      ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธน ู
      ฐานที่ 2 เงื่อนผูกกระหวัดไม ้
      ฐานที่ 3 การเก็บเชือก  
    (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปประโยชน์ที่ได้ 
 4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการฝึกปฏิบัตกิารผูกเงื่อนและบอกประโยชน์ของเงือ่นแต่ละชนิด 
   5.2 ทดสอบความสามารถในการผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขดัสมาธิ เงือ่นบ่วงสายธนู   
                 เงื่อนผูกกระหวัดไม้ และเก็บเชือก 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 
เพลง 
      เง่ือน 

เชือกเส้นยาวกลมๆ ดูงามนา่ชมถ้าเราเอามาผกูเงื่อน 
ประโยชน์ก็มีมากมาย ผูกงา่ยแก้งา่ยนี่แหละความหมายของเงือ่น 

 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกร่อน ผูกซุง ผูกถงันอน 
บ่วงสายธนู เลข 8 ปมตาไก ่จําชื่อเงื่อนเอาไว้ จะได้ไม่งง 

 
        ลูกเสืออยู่ไหน 

 ลูกเสืออยู่ไหนจะต้องไปหา อยู่ไกลหนกัหนาแม้ขอบฟฺาบัง 
 คิดถึงเธออยูไ่ม่เคยคดิชัง ใจเรายังคิดถึงกนัทุกวันคืน 

 
ใบความรู้ 

     การผูกเง่ือนเชือก 
เง่ือนบ่วงสายธนู 
ประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู                
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1. ใช้คล้องกับเสาหรือตน้ไม ้ ทําให้แข็งแรงทนทานต่อการยึด 
2. ใช้เป็นบ่วงคล้องช่วยคนที่กําลังจะจมน้ําโดยลากขึ้นมาซึ่งเงือ่นนีจ้ะไม่รูดเขา้หาลําตัว 
3. ใช้แทนเงื่อนเก้าอี้ในการคล้องคนเพือ่หย่อนตัวจากที่สงู 
4. ใช้คล้องคนัธน ู
5. ใช้ผูกสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม ้ และสัตว์สามารถเดินรอบหลกัได้โดยเชือกไมพ่ันกนัหรือรดัคอ

สัตว ์
6. ใช้ผูกเรือกับหลักเมื่อเวลาน้ําขึน้หรือน้ําลดก็ไมม่ีปัญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้ 

 วิธีผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 
1. ขดเชือกให้เป็นบ่วงคล้ายเลข 6  ถือไว้ด้วยมอืซ้าย 
2. มือขวาจับปลายเชือกด้านล่างสอดเข้าไปในบ่วงเลข 6  
3. จับปลายเชือกที่สอดออกจากบ่วงเลข 6  อ้อมหลังเชือกเส้นตั้งของเลข 6   แล้วสอดปลายลง

ในบ่วงเลข 6  แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย  โดยการดึงตามทิศทางของลกูศร 

 

เง่ือนผูกกระหวัดไม้ 
ประโยชน์ของเงื่อนผูกกระหวัดไม้ 

1. ใช้ในการผูกล่ามสัตว์ไว้กับหลักหรอืต้นไม้ 
2. ใช้ผูกเรือไว้กับหลกั   

วิธีผูกเง่ือนผูกกระหวัดไม้ 

1. พันเชือกรอบหลัก 1-2 รอบ  แล้วสอดปลายเชือกพันกับเชือกเส้นหลกั 
2. สอดปลายเชอืกพนักับเชือกเส้นหลักอกีครั้งหนึง่โดยต้องไม่ให้ปลายเชือกโผล่ออกเป็น

คู่ขนานกับการพันเชอืกครั้งแรก 
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หมายเหตุ การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ ดไูด้จากแผนการจดักิจกรรมที่ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
การเก็บเชือก 
 
ขั้นที่ 1 ทบเชือกแบ่งเป็น  3 ส่วนเท่ากันตามรปู 1 
ขั้นที่ 2 ทบเชือก 1 ใน  3 ส่วน แรก เป็น 4 เสน้ เท่า ๆ กนั อกี 2 ส่วนปล่อยคลีอ่อกเป็นปลาย B 
ตาม    
         รูป 2 
ขั้นที่ 3 จับเชือก 4 เส้นที่ทบรวมกัน เอาส่วนทีค่ลี่ออกพันทับรอบเชือก 4 เส้น ให้เหลอืบ่วง C ไว้ 1 
นิ้ว  
         พนัเรียงกันจนถึงบ่วง D เอาปลาย B สอดเข้าบ่วง D ทั้ง 2 บ่วง ตามรูป 4 ถอืไว้ด้วยมอืซ้าย 
ขั้นที่ 4  ดึงบ่วง C  จนบ่วง D รัดปลายเชือกทีส่อดไว้แนน่ 
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3. ใช้แทนเงื่อนเก้าอี้ในการคล้องคนเพือ่หย่อนตัวจากที่สงู 
4. ใช้คล้องคนัธน ู
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6. ใช้ผูกเรือกับหลักเมื่อเวลาน้ําขึน้หรือน้ําลดก็ไมม่ีปัญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้ 

 วิธีผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 
1. ขดเชือกให้เป็นบ่วงคล้ายเลข 6  ถือไว้ด้วยมอืซ้าย 
2. มือขวาจับปลายเชือกด้านล่างสอดเข้าไปในบ่วงเลข 6  
3. จับปลายเชือกที่สอดออกจากบ่วงเลข 6  อ้อมหลังเชือกเส้นตั้งของเลข 6   แล้วสอดปลายลง

ในบ่วงเลข 6  แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย  โดยการดึงตามทิศทางของลกูศร 

 

เง่ือนผูกกระหวัดไม้ 
ประโยชน์ของเงื่อนผูกกระหวัดไม้ 

1. ใช้ในการผูกล่ามสัตว์ไว้กับหลักหรอืต้นไม้ 
2. ใช้ผูกเรือไว้กับหลกั   

วิธีผูกเง่ือนผูกกระหวัดไม้ 

1. พันเชือกรอบหลัก 1-2 รอบ  แล้วสอดปลายเชือกพันกับเชือกเส้นหลกั 
2. สอดปลายเชอืกพนักับเชือกเส้นหลักอกีครั้งหนึง่โดยต้องไม่ให้ปลายเชือกโผล่ออกเป็น

คู่ขนานกับการพันเชอืกครั้งแรก 
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การเก็บเชือก 
 
ขั้นที่ 1 ทบเชือกแบ่งเป็น  3 ส่วนเท่ากันตามรปู 1 
ขั้นที่ 2 ทบเชือก 1 ใน  3 ส่วน แรก เป็น 4 เสน้ เท่า ๆ กนั อกี 2 ส่วนปล่อยคลีอ่อกเป็นปลาย B 
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ขั้นที่ 3 จับเชือก 4 เส้นที่ทบรวมกัน เอาส่วนทีค่ลี่ออกพันทับรอบเชือก 4 เส้น ให้เหลอืบ่วง C ไว้ 1 
นิ้ว  
         พนัเรียงกันจนถึงบ่วง D เอาปลาย B สอดเข้าบ่วง D ทั้ง 2 บ่วง ตามรูป 4 ถอืไว้ด้วยมอืซ้าย 
ขั้นที่ 4  ดึงบ่วง C  จนบ่วง D รัดปลายเชือกทีส่อดไว้แนน่ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
 
 สุนัขจิ้งจอกเชิญนกกระสามาเป็นแขกกินอาหารเย็นกับข้าวมีแต่แกงจืด ซึ่งใส่จานที่กว้างและ
ตื้น สุนัขจ้ิงจอกสามารถจะกินได้ง่าย แต่นกกระสาต้องจุ่มปากจึงได้กินอาหารแค่ปลายจะงอยปาก
เท่านั้นมันจึงกินอาหารได้เล็กน้อย หลังจากนั้น 2 - 3 วันต่อมานกกระสาได้เชิญสุนัขจ้ิงจอกไปกิน
อาหารเย็นเป็นการตอบแทนและนกกระสาก็เตรียมหาเนื้อสัตว์สับใส่เหยือกแก้วยาวและปากแคบไว้ 
สุนัขจิ้งจอกจึงกินได้แต่บริเวณที่อยู่ตอนบน ธรรมชาติของนกกระสามันจะมีจะงอยปากยาวจึง
สามารถกินอาหารที่อยู่ในเหยือกแก้วลึกได้อย่างเอร็ดอร่อยตอนแรกสุนัขจิ้งจอกรู้สึกอึดอัดรําคาญแต่
ตอนลากลับมันคิดว่าที่นกกระสาทํากับมันเช่นนั้นเป็นการสมควรแล้ว เพราะตัวมันเองเป็นผู้เริ่มทํา
ตัวอย่างไว้ก่อน  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การแสดงกิริยาดูถูกคนอื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี แต่ถ้าเราทําเราก็จะต้องพร้อมที่รับ
การตอบแทนจากการกระทํานั้น 

 

ลากับจิ้งหรีด 

 ลาโง่ตัวหนึ่งกินหญ้าอยู่ที่ชายปูา ไดย้ินเสยีงจิ้งหรีดร้องเพราะจับใจ อยากจะใคร่ร้องได้บ้าง 
จึงไปถามจิง้หรีดว่า “เจา้กินอะไรจึงได้เสยีงเพราะอย่างนี้” 
 จิ้งหรีดจึงบอกว่า “เรากินน้ําค้าง” 
 ลาได้ยนิดังนัน้ก็อดหญ้าอดน้ําตั้งแต่วันนั้นมา ตั้งหน้าตั้งตาเที่ยวเลียน้าํคา้งตามใบหญ้าใบไม้ 
ในไม่ช้าก็ตาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สิ่งใดที่ผิดวิสยัของตนไปทาํเข้าอาจจะให้โทษ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ใช้น้ าอย่างประหยัด             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือบอกวิธีการใช้น้าํอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ได ้
2.  เนื้อหา  
 การประหยัดน้ํา 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาถึงการใช้น้ําในชีวิตประจําวัน ว่าลูกเสอืใช้น้ําทาํอะไรบ้าง       
(เช่น แปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ํา ดื่ม ลา้งจาน ซักผ้า ทาํอาหาร ล้างรถ ลา้งมอื ฯลฯ) 
     2) หมู่ลูกเสือเลือกกิจกรรมการใช้น้ํา หมู่ละ 1 อย่าง ร่วมกันคิดหาวิธีใช้น้ําให้ประหยัด
ที่สุด แล้วนําเสนอในกองลูกเสือ โดยจัดทําแผนภาพ หรือใช้อุปกรณ์ประกอบตามความคิดของหมู่ 
     3) ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ ผู้กํากับลกูเสือช่วยซกัถามเพื่อความเข้าใจ 
     4) กองลูกเสอืโหวตว่าชอบวิธีประหยัดน้ําของหมู่ใดมากที่สดุ 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 5.2 ซักถามความรู้เกีย่วกับวิธีการใช้น้าํอยา่งประหยัดและคุม้ค่า 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
 
 สุนัขจิ้งจอกเชิญนกกระสามาเป็นแขกกินอาหารเย็นกับข้าวมีแต่แกงจืด ซึ่งใส่จานที่กว้างและ
ตื้น สุนัขจ้ิงจอกสามารถจะกินได้ง่าย แต่นกกระสาต้องจุ่มปากจึงได้กินอาหารแค่ปลายจะงอยปาก
เท่านั้นมันจึงกินอาหารได้เล็กน้อย หลังจากนั้น 2 - 3 วันต่อมานกกระสาได้เชิญสุนัขจิ้งจอกไปกิน
อาหารเย็นเป็นการตอบแทนและนกกระสาก็เตรียมหาเนื้อสัตว์สับใส่เหยือกแก้วยาวและปากแคบไว้ 
สุนัขจิ้งจอกจึงกินได้แต่บริเวณที่อยู่ตอนบน ธรรมชาติของนกกระสามันจะมีจะงอยปากยาวจึง
สามารถกินอาหารที่อยู่ในเหยือกแก้วลึกได้อย่างเอร็ดอร่อยตอนแรกสุนัขจิ้งจอกรู้สึกอึดอัดรําคาญแต่
ตอนลากลับมันคิดว่าที่นกกระสาทํากับมันเช่นนั้นเป็นการสมควรแล้ว เพราะตัวมันเองเป็นผู้เริ่มทํา
ตัวอย่างไว้ก่อน  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การแสดงกิริยาดูถูกคนอื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี แต่ถ้าเราทําเราก็จะต้องพร้อมที่รับ
การตอบแทนจากการกระทํานั้น 

 

ลากับจิ้งหรีด 

 ลาโง่ตัวหนึ่งกินหญ้าอยู่ที่ชายปูา ไดย้ินเสยีงจิ้งหรีดร้องเพราะจับใจ อยากจะใคร่ร้องได้บ้าง 
จึงไปถามจิง้หรีดว่า “เจา้กินอะไรจึงได้เสยีงเพราะอย่างนี้” 
 จิ้งหรีดจึงบอกว่า “เรากินน้ําค้าง” 
 ลาได้ยนิดังนัน้ก็อดหญ้าอดน้ําตั้งแต่วันนั้นมา ตั้งหน้าตั้งตาเที่ยวเลียน้าํคา้งตามใบหญ้าใบไม้ 
ในไม่ช้าก็ตาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สิ่งใดที่ผิดวิสยัของตนไปทาํเข้าอาจจะให้โทษ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ใช้น้ าอย่างประหยัด             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือบอกวิธีการใช้น้าํอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ได ้
2.  เนื้อหา  
 การประหยัดน้ํา 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาถึงการใช้น้ําในชีวิตประจําวัน ว่าลูกเสอืใช้น้ําทาํอะไรบ้าง       
(เช่น แปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ํา ดื่ม ลา้งจาน ซักผ้า ทาํอาหาร ล้างรถ ลา้งมอื ฯลฯ) 
     2) หมู่ลูกเสือเลือกกิจกรรมการใช้น้ํา หมู่ละ 1 อย่าง ร่วมกันคิดหาวิธีใช้น้ําให้ประหยัด
ที่สุด แล้วนําเสนอในกองลูกเสือ โดยจัดทําแผนภาพ หรือใช้อุปกรณ์ประกอบตามความคิดของหมู่ 
     3) ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ ผู้กํากับลกูเสือช่วยซกัถามเพื่อความเข้าใจ 
     4) กองลูกเสอืโหวตว่าชอบวิธีประหยัดน้ําของหมู่ใดมากที่สดุ 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 5.2 ซักถามความรู้เกีย่วกับวิธีการใช้น้าํอยา่งประหยัดและคุม้ค่า 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 เพลง 

เพลง  น้ า 

น้ําฝนหล่นจากฟากฟฺา  ให้ต้นไม้ ในปูา สดชื่นเขียวขจี 
สัตว์นานา อาศัยน้าํดํารงชีวี   เป็นหมืน่แสนล้านปี..น้ํายังมีประโยชน์ 

คนเราทั้งชายและหญิง ในความเป็นจริงกใ็ช้น้ํามากมาย 
อาบดื่มกิน ซกัผ้ากไ็ด้ รดพืชผัก ดอกไม้ ..เหลอืเก็บเอาไว้ ในตุม่เอย 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

  ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

     นายชุ่มชื่นมีอาชีพขายฟืน  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขา
จะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิงเขาเพื่อนําไปขายในตลาด ชาวบ้านซื้อกิ่งไม้ไปทําฟืนสําหรับหุงต้ม  ฟืนของ
นายชุ่มชื่นขายดิบขายดนีายชุ่มชื่นได้เงินกลับบ้านมา  ก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจําวัน ".เอ้า.....เร่
เข้ามา เร่เข้ามา ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไร ฟืนนายชื่นเนื้อไมแ้ห้งสนิทจุดง่ายติดง่ายใช้งานนานกว่าใคร"
  วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า. “เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ํารวย
สักที” นายชุ่มชื่น...“ใช่นั่นสิ ทั้งๆที่ฟืนฉันก็ขายดิบขายดี”  ภรรยา...“ฉันว่านะ แทนที่จะเก็บกิ่งไม้ 
เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดี”  

รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นกําลังตัดต้นไม้      
ต้นหนึ่งอยู่ก็มีแม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น ..แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจ แล้ว
ก็ลงมือตัดต้นไม้ต่อไปได้ไมก้องใหญ่นาํไปขายได้เงินมากกว่าเดิม ฝูายภรรยาเมื่อเห็นสามีได้เงินมาก
ขึ้นก็เกิดความโลภจึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทั้งปูานายชุ่มชื่นเห็นด้วย  จึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมา
ช่วยกันตัดต้นไม้ แล้วก็พบกับสัตว์ปูาฝูงหนึ่งมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและ
แหล่งอาหารของสัตว์ เหล่านั้น  แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจและยังคงตัดต้นไม้ต่อไป ..โค่น โค่น 
โค่น  ตัด  ตัด  ตัด  ไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!!     
 แล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อปูาไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ําฝน  พอเกิด
พายุใหญ่  ลม และฝนก็โหมกระหน่ํา  น้ําปูาไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้   ทับถมหมู่บ้านจนพัง
พินาศ เกิดน้ําท่วมใหญ่  ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ํา นายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยบนหลังคาบ้าน  
นายชุ่มชื่น บ่นกับภรรยาถึงความผิดพลาดจนก่อให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวง 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การไม่รู้จักประมาณตน, ไม่ใช้เหตุผล และขาดคุณธรรม เบียดเบียน และทําลาย
ธรรมชาติ  สัตว์ปูา โดยไม่คิดถึงผลกระทบต่อส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่ตัว และต้องประสบกับความ
สูญเสียในที่สุด 

ที่มา  นิทานเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   คติพจน์ลูกเสือส ารอง        เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือปฏิบัติตนตามคติพจน์ลูกเสอืสํารอง “ทําดีที่สุด” 
2. เนื้อหา  

การทําดทีี่สุด 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เกม 
 3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ลูกเสือขับร้องเพลงคติพจน์ลูกเสอืสํารอง 

   เราลูกเสือสํารอง  เราต้องทําความด ี
   คติพจน์เราม ี  ทําให้ดีทีสุ่ด   ทําดีที่สุด 
      2) หมู่ลูกเสือเล่าประสบการณ์การทําความดี หรือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เคยทําหรือคิด
ว่าต้องการทําดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและรวบรวมเพื่อนําเสนอในกองลูกเสือ 
      3) หมู่ลูกเสอืนําเสนอประสบการณ์การทําความดี 
      4) มอบหมายให้ลูกเสือไปทําความดีอย่างต่อเนื่อง ทําดีทุกวันแล้วบันทึกความดีไว้       
เพื่อเป็นหลักฐานการทําดีและการเป็นสุภาพบุรุษในอนาคต 
 4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตการแสดงบทบาทสมมติ “การทําดี” 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 เพลง 

เพลง  น้ า 

น้ําฝนหล่นจากฟากฟฺา  ให้ต้นไม้ ในปูา สดชื่นเขียวขจี 
สัตว์นานา อาศัยน้าํดํารงชีวี   เป็นหมืน่แสนล้านปี..น้ํายังมีประโยชน์ 

คนเราทั้งชายและหญิง ในความเป็นจริงกใ็ช้น้ํามากมาย 
อาบดื่มกิน ซกัผ้ากไ็ด้ รดพืชผัก ดอกไม้ ..เหลอืเก็บเอาไว้ ในตุม่เอย 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

  ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

     นายชุ่มชื่นมีอาชีพขายฟืน  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขา
จะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิงเขาเพื่อนําไปขายในตลาด ชาวบ้านซื้อกิ่งไม้ไปทําฟืนสําหรับหุงต้ม  ฟืนของ
นายชุ่มชื่นขายดิบขายดนีายชุ่มชื่นได้เงินกลับบ้านมา  ก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจําวัน ".เอ้า.....เร่
เข้ามา เร่เข้ามา ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไร ฟืนนายชื่นเนื้อไมแ้ห้งสนิทจุดง่ายติดง่ายใช้งานนานกว่าใคร"
  วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า. “เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ํารวย
สักที” นายชุ่มชื่น...“ใช่นั่นสิ ทั้งๆที่ฟืนฉันก็ขายดิบขายดี”  ภรรยา...“ฉันว่านะ แทนที่จะเก็บกิ่งไม้ 
เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดี”  

รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นกําลังตัดต้นไม้      
ต้นหนึ่งอยู่ก็มีแม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น ..แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจ แล้ว
ก็ลงมือตัดต้นไม้ต่อไปได้ไมก้องใหญ่นาํไปขายได้เงินมากกว่าเดิม ฝูายภรรยาเมื่อเห็นสามีได้เงินมาก
ขึ้นก็เกิดความโลภจึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทั้งปูานายชุ่มชื่นเห็นด้วย  จึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมา
ช่วยกันตัดต้นไม้ แล้วก็พบกับสัตว์ปูาฝูงหนึ่งมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและ
แหล่งอาหารของสัตว์ เหล่านั้น  แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจและยังคงตัดต้นไม้ต่อไป ..โค่น โค่น 
โค่น  ตัด  ตัด  ตัด  ไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!!     
 แล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อปูาไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ําฝน  พอเกิด
พายุใหญ่  ลม และฝนก็โหมกระหน่ํา  น้ําปูาไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้   ทับถมหมู่บ้านจนพัง
พินาศ เกิดน้ําท่วมใหญ่  ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ํา นายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยบนหลังคาบ้าน  
นายชุ่มชื่น บ่นกับภรรยาถึงความผิดพลาดจนก่อให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวง 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การไม่รู้จักประมาณตน, ไม่ใช้เหตุผล และขาดคุณธรรม เบียดเบียน และทําลาย
ธรรมชาติ  สัตว์ปูา โดยไม่คิดถึงผลกระทบต่อส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่ตัว และต้องประสบกับความ
สูญเสียในที่สุด 

ที่มา  นิทานเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   คติพจน์ลูกเสือส ารอง        เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือปฏิบัติตนตามคติพจน์ลูกเสอืสํารอง “ทําดีที่สุด” 
2. เนื้อหา  

การทําดทีี่สุด 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เกม 
 3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
     1) ลูกเสือขับร้องเพลงคติพจน์ลูกเสอืสํารอง 

   เราลูกเสือสํารอง  เราต้องทําความด ี
   คติพจน์เราม ี  ทําให้ดีทีสุ่ด   ทําดีที่สุด 
      2) หมู่ลูกเสือเล่าประสบการณ์การทําความดี หรือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เคยทําหรือคิด
ว่าต้องการทําดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและรวบรวมเพื่อนําเสนอในกองลูกเสือ 
      3) หมู่ลูกเสอืนําเสนอประสบการณ์การทําความดี 
      4) มอบหมายให้ลูกเสือไปทําความดีอย่างต่อเนื่อง ทําดีทุกวันแล้วบันทึกความดีไว้       
เพื่อเป็นหลักฐานการทําดีและการเป็นสุภาพบุรุษในอนาคต 
 4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตการแสดงบทบาทสมมติ “การทําดี” 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 
เพลง 

คติพจน์ลูกเสือส ารอง 

    เราลูกเสือสํารอง  เราต้องทําความด ี
   คติพจน์เราม ี   ทําให้ดีทีสุ่ด   ทําดีที่สุด 
 
เกม 

ไฟฟ้าช๊อต 

1) หมู่ลูกเสอืเขา้แถวตอนหมู่ (แถวตอนเรียงหนึ่ง) จัดแถว 
2) ให้ยืนหา่งกนั 1 ช่วงแขน 
3) ผู้กํากับลูกเสอืใหส้ัญญาณเริ่มปฏิบัติ 

-  นายหมู่หรือคนหัวแถวหันหลังกลับเอามือไปแตะหัวไหล่ลูกเสือคนที่ 2 แล้วนั่งลง  
ลูกเสือคนที่ 2 เมื่อถูกแตะก็กลับหลังหัน เอามือไปแตะไหล่ลูกเสือคนที่ 3 แล้วนั่งลง ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ 
จนถึงลูกเสือคนสุดท้าย 
 การตัดสิน  ทีมที่ร้อง “โอ๊ย” ก่อนเป็นทีมชนะ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
     ม้ากับสิงโต 
 
 สิงโตแก่ตัวหนึ่งรู้สึกว่าสัตว์ต่างๆมีความรวดเร็วว่องไวมาก เกินกําลังที่มันจะจับได้สะดวก
เหมือนแต่ก่อนจึงคิดหาอุบายที่จะจับสัตว์อื่นกินโดยง่ายมันแพร่ข่าวออกไปว่ามันได้ไปเล่าเรียนสุด
ยอดวิชาแพทย์ที่สามารถรักษาการเจ็บปูวยได้ทุกชนิด  
 แต่ม้ารู้ทันอุบายของสิงโต และตั้งใจว่าจะต้องแก้ลําสิงโตให้ได้ดังนั้นม้าจึงแกล้งทําเป็นปวดที่
ขาอย่างรุนแรง เดินโขยกเขยกเข้าไปหาสิงโตขอให้สิงโตช่วยรักษาอาการเจ็บปวดให้ 
 ฝูายสิงโตดีใจคิดว่า “ม้านี้คงจะเป็นอาหารมื้อวิเศษสุดของเรา” จึงบอกให้ม้ายกขาข้างที่เจ็บ
ขึ้น เพื่อจะได้มองเห็นชัดๆพอสิงโตโน้มตัวมาข้างหน้า ม้าจึงยกขาขึ้นและใช้กีบที่แหลมคมโขกหน้า
สิงโตอย่างแรงแล้ววิ่งอ้าวหนีไป พร้อมทั้งส่งเสียงร้องด้วยความยินดีในความสําเร็จและความสามารถ
ในการแก้ลําสิงโตได้อย่างงาม  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เราไม่ควรไว้ใจคนทีไ่มซ่ื่อต่อเราเป็นนิจ 

 
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 91 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13    ท าตามลูกเสือรุ่นพี่ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21   ท าตามลูกเสือรุ่นพี่         เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือปฏิบัติตามกฎลูกเสอืสํารอง “ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสอืรุ่นพี่” 

2. เนื้อหา 

กฎลูกเสอืสํารอง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง   
 3.2 แบบฟอร์มการสํารวจสมัภาษณ์ ทําแผนทีค่วามด ี
 3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม  
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
      1) ผู้กํากับลูกเสอืร้องเพลงกฎลกูเสือสาํรอง ทบทวนกฎลูกเสือสาํรอง 
   ไหน  ไหน  ไหน ไหนเธอว่าเป็นลูกเสือ 
  ฉันยังไม่เชื่อ   เธอคอืลูกเสอืสํารอง 
  ฉันจํากฎได ้   ไหนทอ่งใหฉ้ันฟังลอง 
  บอกพี่ได้ไหมนอ้ง  สํารองกฎว่าอยา่งไร 
       - ให้ลูกเสอืร้องเนื้อเพลงที่เป็นกฎลกูเสือสาํรอง 2 ข้อ 
   ลูกเสือสาํรอง  ทําตามลกูเสือรุ่นพี ่
   ลูกเสือสาํรอง  ไม่ทําตามใจตนเอง 
 2) ผู้กํากับลูกเสือสอบถามคําว่า รุ่นพี่ หมายถึงใครบ้าง (นายหมู่ ประธานนักเรียน ผู้ก ากับ
ลูกเสือ พ่อแม่) 

 3) ลูกเสือสอบถามประวัติความด ี ความสามารถของนายหมู ่ หัวหน้าชั้น ประธาน
นักเรียน แล้วจัดทําแผนทีค่วามดีที่เป็นตัวอยา่งให้ปฏิบัติตาม 

 4) ลูกเสือเขียนความตั้งใจทําความดีตามแบบอย่างของตน หรือขอทํางานร่วมกับรุ่นพี่
ในวันสําคญัต่าง ๆ เช่น ทาํงานร่วมกับสภานักเรียน ฯลฯ โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนําดูแลช่วยเหลือ 
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 
เพลง 

คติพจน์ลูกเสือส ารอง 

    เราลูกเสือสํารอง  เราต้องทําความด ี
   คติพจน์เราม ี   ทําให้ดีทีสุ่ด   ทําดีที่สุด 
 
เกม 

ไฟฟ้าช๊อต 

1) หมู่ลูกเสอืเขา้แถวตอนหมู่ (แถวตอนเรียงหนึ่ง) จัดแถว 
2) ให้ยืนหา่งกนั 1 ช่วงแขน 
3) ผู้กํากับลูกเสอืใหส้ัญญาณเริ่มปฏิบัติ 

-  นายหมู่หรือคนหัวแถวหันหลังกลับเอามือไปแตะหัวไหล่ลูกเสือคนที่ 2 แล้วนั่งลง  
ลูกเสือคนที่ 2 เมื่อถูกแตะก็กลับหลังหัน เอามือไปแตะไหล่ลูกเสือคนที่ 3 แล้วนั่งลง ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ 
จนถึงลูกเสือคนสุดท้าย 
 การตัดสิน  ทีมที่ร้อง “โอ๊ย” ก่อนเป็นทีมชนะ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
     ม้ากับสิงโต 
 
 สิงโตแก่ตัวหนึ่งรู้สึกว่าสัตว์ต่างๆมีความรวดเร็วว่องไวมาก เกินกําลังที่มันจะจับได้สะดวก
เหมือนแต่ก่อนจึงคิดหาอุบายที่จะจับสัตว์อื่นกินโดยง่ายมันแพร่ข่าวออกไปว่ามันได้ไปเล่าเรียนสุด
ยอดวิชาแพทย์ที่สามารถรักษาการเจ็บปูวยได้ทุกชนิด  
 แต่ม้ารู้ทันอุบายของสิงโต และตั้งใจว่าจะต้องแก้ลําสิงโตให้ได้ดังนั้นม้าจึงแกล้งทําเป็นปวดที่
ขาอย่างรุนแรง เดินโขยกเขยกเข้าไปหาสิงโตขอให้สิงโตช่วยรักษาอาการเจ็บปวดให้ 
 ฝูายสิงโตดีใจคิดว่า “ม้านี้คงจะเป็นอาหารมื้อวิเศษสุดของเรา” จึงบอกให้ม้ายกขาข้างที่เจ็บ
ขึ้น เพื่อจะได้มองเห็นชัดๆพอสิงโตโน้มตัวมาข้างหน้า ม้าจึงยกขาขึ้นและใช้กีบที่แหลมคมโขกหน้า
สิงโตอย่างแรงแล้ววิ่งอ้าวหนีไป พร้อมทั้งส่งเสียงร้องด้วยความยินดีในความสําเร็จและความสามารถ
ในการแก้ลําสิงโตได้อย่างงาม  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เราไม่ควรไว้ใจคนทีไ่มซ่ื่อต่อเราเป็นนิจ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13    ท าตามลูกเสือรุ่นพี่ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21   ท าตามลูกเสือรุ่นพี่         เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือปฏิบัติตามกฎลูกเสอืสํารอง “ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสอืรุ่นพี่” 

2. เนื้อหา 

กฎลูกเสอืสํารอง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง   
 3.2 แบบฟอร์มการสํารวจสมัภาษณ์ ทําแผนทีค่วามด ี
 3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม  
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
      1) ผู้กํากับลูกเสอืร้องเพลงกฎลกูเสือสาํรอง ทบทวนกฎลูกเสือสาํรอง 
   ไหน  ไหน  ไหน ไหนเธอว่าเป็นลูกเสือ 
  ฉันยังไม่เชื่อ   เธอคอืลูกเสอืสํารอง 
  ฉันจํากฎได ้   ไหนทอ่งใหฉ้ันฟังลอง 
  บอกพี่ได้ไหมนอ้ง  สํารองกฎว่าอยา่งไร 
       - ให้ลูกเสอืร้องเนื้อเพลงที่เป็นกฎลกูเสือสาํรอง 2 ข้อ 
   ลูกเสือสาํรอง  ทําตามลกูเสือรุ่นพี ่
   ลูกเสือสาํรอง  ไม่ทําตามใจตนเอง 
 2) ผู้กํากับลูกเสือสอบถามคําว่า รุ่นพี่ หมายถึงใครบ้าง (นายหมู่ ประธานนักเรียน ผู้ก ากับ
ลูกเสือ พ่อแม่) 

 3) ลูกเสือสอบถามประวัติความด ี ความสามารถของนายหมู ่ หัวหน้าชั้น ประธาน
นักเรียน แล้วจัดทําแผนทีค่วามดีที่เป็นตัวอยา่งให้ปฏิบัติตาม 

 4) ลูกเสือเขียนความตั้งใจทําความดีตามแบบอย่างของตน หรือขอทํางานร่วมกับรุ่นพี่
ในวันสําคญัต่าง ๆ เช่น ทาํงานร่วมกับสภานักเรียน ฯลฯ โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนําดูแลช่วยเหลือ 
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 

ค�ำปฏิญำณและกฎของลกูเสือส�ำรอง
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5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบสาระเนือ้หาในแผนที่ความดีที่เหมาะสม และกิจกรรมที่ลูกเสือสาํรองจะขอทาํตาม
ลูกเสือรุ่นพี่และสิ่งที่จะทาํตามแบบอย่างของตน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
 
เพลง 

รวมน้ าใจ 

พวกเราลูกเสอืไทย (เฮ้) พวกเราลูกเสอืไทย 
เราลูกเสือไทย   รวมน้าํใจไมตรี   รกักันยิ่งจริงน้ําใจ  (ซ้าํ) 

เราลูกเสือไทย   รักใคร่กันเถิดเอย 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ราชสีห์กับหนู 
 
 ราชสีห์ตัวหนึ่งรู้สึกง่วงจึงล้มตัวลงนอนพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ในขณะที่กําลังเคลิ้มหลับนั้นก็ต้อง
สะดุ้งตื่นขึ้น มันคํารามด้วยความโกรธ เพราะหนูตัวหนึ่งขึ้นไปวิ่งเล่นบนหลัง ราชสีห์จึงยกอุ้งเท้าขึ้น
ตะปบไว้ได้และจะฆ่ามันเสีย เจ้าหนูสัตว์น้อยๆพูดขอร้อง ราชสีห์ว่า " ท่านราชสีห์โปรดอย่าฆ่า
ข้าพเจ้าเลย สัตว์ที่สูงศักดิ์ดังท่านไม่เหมาะที่จะมาฆ่าสัตว์ต่ําต้อยเช่นข้าพเจ้า " ราชสีห์ได้ฟัง ดังนั้น
จึงปล่อยหนูไปต่อมาไม่นานนัก ราชสีห์ออกล่าเหยื่อ ไปติดบ่วงของนายพรานจึงร้องด้วยเสียงอันดัง
เมื่อหนูได้ยิน จึงได้ มาช่วยเหลือ หนูกล่าวว่า " อย่ากลัวไปเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนของท่าน " ว่าแล้วก็
เข้าแทะบ่วง     จนขาด ราชสีห์ได้เป็นอิสระ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ไม่มีใครในโลกที่จะยิ่งใหญ่และสําคัญมากจนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนที่
ด้อยกว่าและไม่มีความสําคัญ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22    ไม่ท าตามใจตนเอง           เวลา   1  ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือบอกผลเสียของการแกล้งและหยอกลอ้กนัจนเกนิเลยขอบเขต 
2.  เนื้อหา  
 การแกล้งและหยอกล้อกันในกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนาน ไม่เกิดความรู้สึกทางลบ  ถือเป็นเรื่อง
ปกติ  แต่การแกล้งกันที่เกินขอบเขต  จนเกิดผลเสียต่อผู้อื่น  จัดเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่ง  และเป็น
การไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่น  ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา  และยังเป็นจุด
เชื่อมโยงไปสู่การใช้ความรุนแรงที่มากขึ้นเป็นลําดับ  ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วยลดปัญหาความ
รุนแรงได้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 1) ผู้กํากับลูกเสอืชวนคิด ชวนคุย “ใครเคยถกูแกล้งบ้างยกมือขึ้น...” 

 2) ขออาสาสมัครคนที่เคยถกูแกล้งเล่าให้เพื่อนฟังทีละคนจนครบ 4-5 คน                
โดยผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถาม 

- ถูกแกล้งอยา่งไร / มคีวามรูส้ึกอย่างไร / ทําอยา่งไรบ้างเมื่อถูกแกล้ง 
- ทําไปแล้วเกิดผลอะไรตามมาบ้าง / อยากบอกอะไรกับคนที่มาแกล้งบ้าง 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถาม ถามลูกเสือในกอง 
-  ลูกเสือคิดว่าคนที่แกล้งคนอืน่ เขาทําเพราะอะไร 
-  คนที่ถูกแกล้งจะเป็นอย่างไรบ้าง เขารู้สึกอยา่งไร 
-  การแกล้งกนัไปมามีผลตามมาอย่างไรบ้าง (ทะเลาะ โกรธ ตกีัน ไม่มีเพื่อน) 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือช่วยกันสรุปว่า ควรเล่นกับเพื่อนอย่างไร จึงจะไม่เกิดปัญหาตามมา 
(ข้อคิด   เวลาเล่นกับเพื่อนต้องระวังไม่ท าในสิ่งที่เพื่อนไม่ชอบและสิ่งที่ท าให้เกิดการทะเลาะหรือโกรธกัน
เพราะการแกล้งการเล่นหยอกล้อเกินขอบเขตท าให้เพื่อนเป็นทุกข์ อารมณ์ไม่ดี โกรธเคืองและอาจท า
ความรุนแรงตอบโต้ได้  ซึ่งส่งผลให้ทะเลาะเบาะแว้งผิดใจกันระหว่างเพื่อน)  
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบสาระเนือ้หาในแผนที่ความดีที่เหมาะสม และกิจกรรมที่ลูกเสือสาํรองจะขอทาํตาม
ลูกเสือรุ่นพี่และสิ่งที่จะทาํตามแบบอย่างของตน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
 
เพลง 

รวมน้ าใจ 

พวกเราลูกเสอืไทย (เฮ้) พวกเราลูกเสอืไทย 
เราลูกเสือไทย   รวมน้าํใจไมตรี   รกักันยิ่งจริงน้ําใจ  (ซ้าํ) 

เราลูกเสือไทย   รักใคร่กันเถิดเอย 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ราชสีห์กับหนู 
 
 ราชสีห์ตัวหนึ่งรู้สึกง่วงจึงล้มตัวลงนอนพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ในขณะที่กําลังเคลิ้มหลับนั้นก็ต้อง
สะดุ้งตื่นขึ้น มันคํารามด้วยความโกรธ เพราะหนูตัวหนึ่งขึ้นไปวิ่งเล่นบนหลัง ราชสีห์จึงยกอุ้งเท้าขึ้น
ตะปบไว้ได้และจะฆ่ามันเสีย เจ้าหนูสัตว์น้อยๆพูดขอร้อง ราชสีห์ว่า " ท่านราชสีห์โปรดอย่าฆ่า
ข้าพเจ้าเลย สัตว์ที่สูงศักดิ์ดังท่านไม่เหมาะที่จะมาฆ่าสัตว์ต่ําต้อยเช่นข้าพเจ้า " ราชสีห์ได้ฟัง ดังนั้น
จึงปล่อยหนูไปต่อมาไม่นานนัก ราชสีห์ออกล่าเหยื่อ ไปติดบ่วงของนายพรานจึงร้องด้วยเสียงอันดัง
เมื่อหนูได้ยิน จึงได้ มาช่วยเหลือ หนูกล่าวว่า " อย่ากลัวไปเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนของท่าน " ว่าแล้วก็
เข้าแทะบ่วง     จนขาด ราชสีห์ได้เป็นอิสระ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ไม่มีใครในโลกที่จะยิ่งใหญ่และสําคัญมากจนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนที่
ด้อยกว่าและไม่มีความสําคัญ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22    ไม่ท าตามใจตนเอง           เวลา   1  ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือบอกผลเสียของการแกล้งและหยอกลอ้กนัจนเกนิเลยขอบเขต 
2.  เนื้อหา  
 การแกล้งและหยอกล้อกันในกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนาน ไม่เกิดความรู้สึกทางลบ  ถือเป็นเรื่อง
ปกติ  แต่การแกล้งกันที่เกินขอบเขต  จนเกิดผลเสียต่อผู้อื่น  จัดเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่ง  และเป็น
การไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่น  ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา  และยังเป็นจุด
เชื่อมโยงไปสู่การใช้ความรุนแรงที่มากขึ้นเป็นลําดับ  ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วยลดปัญหาความ
รุนแรงได้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม   
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 1) ผู้กํากับลูกเสอืชวนคิด ชวนคุย “ใครเคยถกูแกล้งบ้างยกมือขึ้น...” 

 2) ขออาสาสมัครคนที่เคยถกูแกล้งเล่าให้เพื่อนฟังทีละคนจนครบ 4-5 คน                
โดยผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถาม 

- ถูกแกล้งอยา่งไร / มคีวามรูส้ึกอย่างไร / ทําอยา่งไรบ้างเมื่อถูกแกล้ง 
- ทําไปแล้วเกิดผลอะไรตามมาบ้าง / อยากบอกอะไรกับคนที่มาแกล้งบ้าง 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถาม ถามลูกเสือในกอง 
-  ลูกเสือคิดว่าคนที่แกล้งคนอืน่ เขาทําเพราะอะไร 
-  คนที่ถูกแกล้งจะเป็นอย่างไรบ้าง เขารู้สึกอยา่งไร 
-  การแกล้งกนัไปมามีผลตามมาอย่างไรบ้าง (ทะเลาะ โกรธ ตกีัน ไม่มีเพื่อน) 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือช่วยกันสรุปว่า ควรเล่นกับเพื่อนอย่างไร จึงจะไม่เกิดปัญหาตามมา 
(ข้อคิด   เวลาเล่นกับเพื่อนต้องระวังไม่ท าในสิ่งที่เพื่อนไม่ชอบและสิ่งที่ท าให้เกิดการทะเลาะหรือโกรธกัน
เพราะการแกล้งการเล่นหยอกล้อเกินขอบเขตท าให้เพื่อนเป็นทุกข์ อารมณ์ไม่ดี โกรธเคืองและอาจท า
ความรุนแรงตอบโต้ได้  ซึ่งส่งผลให้ทะเลาะเบาะแว้งผิดใจกันระหว่างเพื่อน)  
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกตการอธิบายความรู้สึกของลูกเสือ เมื่อได้รับรู้ความรู้สึกของเพื่อน   

6.  องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจ/เหน็ใจผู้อืน่ การจัดการอารมณ์ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 

เพลง 
ช้างน้อย 

  ช้างน้อย  ในปูาพงไพร      เที่ยวเกเรไป  เลยโดนเสือไล่กัด   
ช้างตัวใหญ่  วิ่งไม่คอ่ยถนัด(ซ้าํ)    เลยโดนเสอืกัดกลับบ้านขาเป  โดนเสอืกัดกลับบ้านขาเป 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

นกนางแอ่นกับเพื่อนนกทั้งหลาย 

 
 นกนางแอ่นตัวหนึ่งมองเห็นชาวไรท่ี่กําลังหว่านเมล็ดฝฺาย จึงเรียกเพื่อนนกตัวอื่นมาพร้อมกัน
แล้วบอกกับเพื่อนนกทัง้หลายว่า “ฝฺายเป็นดา้ยใช้สําหรับทําร่างแห ตาขา่ยและกับดกัสัตว์ ดังนั้นพวก
เราจึงควรช่วยกันจิกกนิเมลด็ฝฺายเพื่อทําลายเสยีให้หมด”  
 ถึงแม้ว่านกทั้งหลายจะได้ยินคําพูดของนกนางแอ่น แต่พวกนกเหล่านั้นก็ไม่สนใจ ไม่มีใคร
ทําตามเมื่อถึงเวลาที่เมล็ดฝฺายงอก นกนางแอ่นก็เตือนบรรดานกทั้งหลายให้ระวังตัวอีกว่า มันยังไม่
สายที่จะหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนถ้าพวกเราจะหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย แต่นกเหล่านั้นก็ยังคงทํา
เป็นไม่รู้เรื่องอยู่นั่นเอง 
 ดังนั้นนกนางแอ่นจึงออกไปจากปูาเพื่อไปอยู่ในเมือง ฝฺายได้เติบโตและแข็งแรงผลิดอกออก
ผลต่อจากนั้นนกนางแอ่นก็เห็นนกตัวอื่นๆ ถูกจับด้วยตาข่ายที่ทอจากฝฺายซึ่งมันเคยเตือนแล้วเดี๋ยวนี้
พวกนกเหล่านั้นได้รับบทเรียนแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้ว 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนฉลาดสามารถรู้ถึงเหตุล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นแต่คนโง่จะไม่เชื่อจนกว่าความ
วิบัติจะเกิดขึ้นจนปฺองกันไม่ได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   คุยกันฉันท์เพื่อน             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือบอกวิธีการสือ่สารทีอ่าจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
2.  เนื้อหา    
 การพูดคุยที่จะทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจะต้องมีความชัดเจนในข้อความที่พูดคุย 
และมีการซักถามกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังสามารถตรวจสอบความเข้าใจกันได้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 1) ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนตามหมู่ หา่งกันคนละ1 ก้าว 

 2) ผู้กํากับลูกเสือบอกกติกาการแข่งขันว่ามี 2 รอบ รอบแรก ให้ลูกเสือแต่ละหมู่กระซิบ
ข้อความต่อ ๆ กัน จนถึงคนสุดท้าย โดยฟังสิ่งที่เพื่อนกระซิบโดยไม่ต้องถามและบอกต่อเพื่อนคนถัดไป 
หมู่ใดเสร็จก่อนให้ยกมือขึ้น 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืกระซิบขอ้ความขา้งหูหัวแถวคนละ 1 ข้อความ (เช่น กินขา้วกับ
น้ําพริกปลาท ู/ ปลาย่างและผักลวกราดกะท ิ/ ไปดูหนังเรือ่งสามเกลอผจญจระเข ้/ มะละกอหวาน
กิโลละสามสิบบาท/ ตาอินกะตานาหาปลาไม่ไดเ้ลย เป็นต้น) 

 4) ตรวจสอบ โดยใหค้นสดุท้ายพูดประโยคที่ไดย้ิน และผู้กํากับลกูเสือเฉลย 
    5) ผู้กํากับลูกเสือถามความรู้สึกลูกเสือที่เป็นผู้รับฟังโดยไม่ได้ถามข้อสงสัย และถามว่าจะ

สื่อสารอย่างไรจึงจะเข้าใจตรงกัน 
    6) ผู้กํากับลูกเสือบอกกติกาการแข่งขันรอบที่สองว่า ให้ฟังโดยถามข้อสงสัยได้ โดยผู้

กํากับลูกเสือเปลี่ยนประโยคกระซิบใหม่ เช่น แม่ไปตลาด ไปซื้อกระดาษ ซื้อหวี ซื้อยา สาวสวยใส่
เสื้อสีแสดขาดหวีขาดยา เดินทางไปเหนือ พบเสือเหมือนเสือเหมือนคน 

    7) ตรวจสอบ โดยใหค้นสุดท้ายพูดประโยคที่ได้ยนิ และผู้กํากับลกูเสือเฉลย 
    8) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามว่า ทําไมรอบแรกจึงเป็นเช่นนั้น และทําไมรอบที่สองจึงบอกได้

ถูกต้อง 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกตการอธิบายความรู้สึกของลูกเสือ เมื่อได้รับรู้ความรู้สึกของเพื่อน   

6.  องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจ/เหน็ใจผู้อืน่ การจัดการอารมณ์ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
 

เพลง 
ช้างน้อย 

  ช้างน้อย  ในปูาพงไพร      เที่ยวเกเรไป  เลยโดนเสือไล่กัด   
ช้างตัวใหญ่  วิ่งไม่คอ่ยถนัด(ซ้าํ)    เลยโดนเสอืกัดกลับบ้านขาเป  โดนเสอืกัดกลับบ้านขาเป 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

นกนางแอ่นกับเพื่อนนกทั้งหลาย 

 
 นกนางแอ่นตัวหนึ่งมองเห็นชาวไรท่ี่กําลังหว่านเมล็ดฝฺาย จึงเรียกเพื่อนนกตัวอื่นมาพร้อมกัน
แล้วบอกกับเพื่อนนกทัง้หลายว่า “ฝฺายเป็นดา้ยใช้สําหรับทําร่างแห ตาขา่ยและกับดกัสัตว์ ดังนั้นพวก
เราจึงควรช่วยกันจิกกนิเมลด็ฝฺายเพื่อทําลายเสยีให้หมด”  
 ถึงแม้ว่านกทั้งหลายจะได้ยินคําพูดของนกนางแอ่น แต่พวกนกเหล่านั้นก็ไม่สนใจ ไม่มีใคร
ทําตามเมื่อถึงเวลาที่เมล็ดฝฺายงอก นกนางแอ่นก็เตือนบรรดานกทั้งหลายให้ระวังตัวอีกว่า มันยังไม่
สายที่จะหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนถ้าพวกเราจะหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย แต่นกเหล่านั้นก็ยังคงทํา
เป็นไม่รู้เรื่องอยู่นั่นเอง 
 ดังนั้นนกนางแอ่นจึงออกไปจากปูาเพื่อไปอยู่ในเมือง ฝฺายได้เติบโตและแข็งแรงผลิดอกออก
ผลต่อจากนั้นนกนางแอ่นก็เห็นนกตัวอื่นๆ ถูกจับด้วยตาข่ายที่ทอจากฝฺายซึ่งมันเคยเตือนแล้วเดี๋ยวนี้
พวกนกเหล่านั้นได้รับบทเรียนแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้ว 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนฉลาดสามารถรู้ถึงเหตุล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นแต่คนโง่จะไม่เชื่อจนกว่าความ
วิบัติจะเกิดขึ้นจนปฺองกันไม่ได้ 

 

 

 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 95 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   คุยกันฉันท์เพื่อน             เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือบอกวิธีการสือ่สารทีอ่าจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
2.  เนื้อหา    
 การพูดคุยที่จะทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจะต้องมีความชัดเจนในข้อความที่พูดคุย 
และมีการซักถามกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังสามารถตรวจสอบความเข้าใจกันได้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 1) ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนตามหมู่ หา่งกันคนละ1 ก้าว 

 2) ผู้กํากับลูกเสือบอกกติกาการแข่งขันว่ามี 2 รอบ รอบแรก ให้ลูกเสือแต่ละหมู่กระซิบ
ข้อความต่อ ๆ กัน จนถึงคนสุดท้าย โดยฟังสิ่งที่เพื่อนกระซิบโดยไม่ต้องถามและบอกต่อเพื่อนคนถัดไป 
หมู่ใดเสร็จก่อนให้ยกมือขึ้น 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืกระซิบขอ้ความขา้งหูหัวแถวคนละ 1 ข้อความ (เช่น กินขา้วกับ
น้ําพริกปลาท ู/ ปลาย่างและผักลวกราดกะท ิ/ ไปดูหนังเรือ่งสามเกลอผจญจระเข ้/ มะละกอหวาน
กิโลละสามสิบบาท/ ตาอินกะตานาหาปลาไม่ไดเ้ลย เป็นต้น) 

 4) ตรวจสอบ โดยใหค้นสดุท้ายพูดประโยคที่ไดย้ิน และผู้กํากับลกูเสือเฉลย 
    5) ผู้กํากับลูกเสือถามความรู้สึกลูกเสือที่เป็นผู้รับฟังโดยไม่ได้ถามข้อสงสัย และถามว่าจะ

สื่อสารอย่างไรจึงจะเข้าใจตรงกัน 
    6) ผู้กํากับลูกเสือบอกกติกาการแข่งขันรอบที่สองว่า ให้ฟังโดยถามข้อสงสัยได้ โดยผู้

กํากับลูกเสือเปลี่ยนประโยคกระซิบใหม่ เช่น แม่ไปตลาด ไปซื้อกระดาษ ซื้อหวี ซื้อยา สาวสวยใส่
เสื้อสีแสดขาดหวีขาดยา เดินทางไปเหนือ พบเสือเหมือนเสือเหมือนคน 

    7) ตรวจสอบ โดยใหค้นสุดท้ายพูดประโยคที่ได้ยนิ และผู้กํากับลกูเสือเฉลย 
    8) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามว่า ทําไมรอบแรกจึงเป็นเช่นนั้น และทําไมรอบที่สองจึงบอกได้

ถูกต้อง 
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 9) ผู้กํากับลูกเสือสรุปว่าในการพูดคุยกันต้องใช้คําพูดที่ชัดเจนและซักถามกันได้ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

    10) ให้ลูกเสือช่วยกันยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงในชีวิตที่เคยเข้าใจผิดจากการสื่อสาร     
เพื่อเตือนให้ระมัดระวังในการใช้คําพูดไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  
5.2 สังเกตการอธิบายการสื่อสารที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 
เพลง 

สวัสดีเธอจ๋า 

สวัสดีเธอจา๋  เรามาพบกัน เธอกับฉนัพบกนัสวสัด ี
 

เกม 
ท าตามสั่ง 

วิธีเล่น  ถ้าผู้กํากับลูกเสือสั่งลกูเสือว่า  “นั่ง”   ให้ลูกเสอืลุกขึ้นยนื 
  ถ้าผู้กํากับลูกเสือสั่งลกูเสือว่า  “ยืน”   ให้ลูกเสอืนั่งลง 
  ถ้าผู้กํากับลูกเสือสั่งลกูเสือว่า  “พายุ” ให้ลูกเสือโยกตัวไปมา 
  ถ้าผู้กํากับลูกเสือสั่งลกูเสือว่า “น้ําไหล” ให้ลูกเสือยืนนิ่ง ๆ 
กติกา            หมู่ใดมีสมาชิกลกูเสือไม่ทาํตามสั่งใหน้ั่งลงถือว่าแพค้ัดออก 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

งูน้ า 

 มีเรื่องเล่าลือกันต่อ ๆ กันมาว่า แต่เดิมงูน้ําเป็นงูชนิดเดียวที่มีพิษและมีพิษร้ายแรงมากเพียง
แค่กัดรอยเท้าของใครเข้าเจ้าของรอยเท้านั้นก็จะถึงแก่ความตายได้     
 อยู่มาวันหนึ่งงูน้ําได้กัดชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า "อ้ายไม่ตาย"หลังจากนายอ้ายไม่ตายถูกงูน้ํา
กัดตายแล้วชาวบ้านก็ลือกันว่า "งูน้ํากัดนายอ้ายไม่ตายเสียแล้ว"บางก็พูดว่า"งูน้ํากัดนายอ้ายไม่ตาย
แล้ว" เมื่องูน้ํารู้ข่าวนี้ก็เสียใจและเจ็บใจตัวเองว่าพิษร้ายของตนเองเสื่อมถึงที่สุดแล้วเพราะแต่ก่อน
เพียงกัดแค่รอยเท้าใครผู้นั้นก็ตายแล้ว แต่คราวนี้กัดถูกเท้าจริงๆกลับไม่ตาย งูน้ําน้อยใจมากจึงไป
สํารอกพิษทั้งหมดทิ้งไป พิษที่สํารอกออกมานั้นไปติดอยู่ที่ต้นรังทังช้าง รังทังไก่ หมามุ่ย พวกงูชนิด
อื่นๆพากันไปอมพิษนั้นไว้ งูที่ไปถึงก่อนก็ได้แก่ งูจงอาง งูเห่า งูกะปะ เป็นต้นพวกนี้จึงมีพิษร้ายแรง 
ส่วนงูและสัตว์อื่นๆ ที่ไปทีหลังจะได้พิษลดน้อยลงเรื่อยๆ เช่น งูเขียว ตะขาบ ส่วนต้นรังทังช้าง รังทัง
ไก่ หมามุ่ยก็มีพิษเหลืออยูบ่้างใครไปถูกก็โดนพิษดงัที่เป็นอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ในปัจจุบันงูน้ําจึงไม่มี
พิ ษ ร้ า ย แ ร ง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การได้ยินคําร่ําลือต่างๆจะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบไม่คิดตัดสินใจอะไรด้วย
ความรีบร้อน เพราะการกระทําบางอย่างเมื่อผิดพลาดไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ไขได้อีก 
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 9) ผู้กํากับลูกเสือสรุปว่าในการพูดคุยกันต้องใช้คําพูดที่ชัดเจนและซักถามกันได้ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

    10) ให้ลูกเสือช่วยกันยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงในชีวิตที่เคยเข้าใจผิดจากการสื่อสาร     
เพื่อเตือนให้ระมัดระวังในการใช้คําพูดไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  
5.2 สังเกตการอธิบายการสื่อสารที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
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ท าตามสั่ง 
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  ถ้าผู้กํากับลูกเสือสั่งลกูเสือว่า  “ยืน”   ให้ลูกเสอืนั่งลง 
  ถ้าผู้กํากับลูกเสือสั่งลกูเสือว่า  “พายุ” ให้ลูกเสือโยกตัวไปมา 
  ถ้าผู้กํากับลูกเสือสั่งลกูเสือว่า “น้ําไหล” ให้ลูกเสือยืนนิ่ง ๆ 
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 มีเรื่องเล่าลือกันต่อ ๆ กันมาว่า แต่เดิมงูน้ําเป็นงูชนิดเดียวที่มีพิษและมีพิษร้ายแรงมากเพียง
แค่กัดรอยเท้าของใครเข้าเจ้าของรอยเท้านั้นก็จะถึงแก่ความตายได้     
 อยู่มาวันหนึ่งงูน้ําได้กัดชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า "อ้ายไม่ตาย"หลังจากนายอ้ายไม่ตายถูกงูน้ํา
กัดตายแล้วชาวบ้านก็ลือกันว่า "งูน้ํากัดนายอ้ายไม่ตายเสียแล้ว"บางก็พูดว่า"งูน้ํากัดนายอ้ายไม่ตาย
แล้ว" เมื่องูน้ํารู้ข่าวนี้ก็เสียใจและเจ็บใจตัวเองว่าพิษร้ายของตนเองเสื่อมถึงที่สุดแล้วเพราะแต่ก่อน
เพียงกัดแค่รอยเท้าใครผู้นั้นก็ตายแล้ว แต่คราวนี้กัดถูกเท้าจริงๆกลับไม่ตาย งูน้ําน้อยใจมากจึงไป
สํารอกพิษทั้งหมดทิ้งไป พิษที่สํารอกออกมานั้นไปติดอยู่ที่ต้นรังทังช้าง รังทังไก่ หมามุ่ย พวกงูชนิด
อื่นๆพากันไปอมพิษนั้นไว้ งูที่ไปถึงก่อนก็ได้แก่ งูจงอาง งูเห่า งูกะปะ เป็นต้นพวกนี้จึงมีพิษร้ายแรง 
ส่วนงูและสัตว์อื่นๆ ที่ไปทีหลังจะได้พิษลดน้อยลงเรื่อยๆ เช่น งูเขียว ตะขาบ ส่วนต้นรังทังช้าง รังทัง
ไก่ หมามุ่ยก็มีพิษเหลืออยูบ่้างใครไปถูกก็โดนพิษดงัที่เป็นอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ในปัจจุบันงูน้ําจึงไม่มี
พิ ษ ร้ า ย แ ร ง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การได้ยินคําร่ําลือต่างๆจะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบไม่คิดตัดสินใจอะไรด้วย
ความรีบร้อน เพราะการกระทําบางอย่างเมื่อผิดพลาดไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ไขได้อีก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พษิร�้ยแรง
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98 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง  ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   การควบคุมอารมณ ์             เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได้ 
2.   เนื้อหา  
 การฝึกควบคมุอารมณ์โกรธ เพือ่การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) หมู่ลูกเสือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับความโกรธ โดยให้สมาชิกเล่าเรื่องที่ 

ตนเองเคยโกรธ โกรธเรื่องอะไร เมื่อโกรธแล้วทําอย่างไร และผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น หลังแลกเปลี่ยน
ให้เลือกมา 1 เรื่อง เพื่อเป็นตัวแทนมาเล่าในกองลูกเสือ  

   (2) ตัวแทนหมู่เล่าเรือ่งของแต่ละหมู่ จนครบ 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคาํถาม จากเรื่องที่ลกูเสอืเล่า    

-  ข้อดขีองการโกรธ มีอะไรบ้าง 
-  ข้อเสยีของการโกรธมีอะไรบ้าง 
-  เราควรที่จะควบคมุอารมณ์โกรธหรือไม่ เพราะอะไร 

   (4) ผู้กํากับลูกเสือสรุปข้อคิดที่ได้ และนัดหมายเตรียมตัวเพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์
โกรธในครั้งต่อไป 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   (1) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิต และให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติการควบคุมอารมณ์โกรธ 2 ขั้นตอน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 99 
 

   ขั้นตอนที่ 1  ตั้งสติและควบคุมอารมณ์โกรธ  
   ขั้นตอนที่ 2  บอกความรูส้ึกและความต้องการด้วยท่าทีสงบไมก่้าวร้าว  

   (2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ และแนะนํา 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์โกรธ 

   (3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ และการนําไปใช้   
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
 5.2 สังเกตการอธิบายวิธีควบคุมอารมณ์โกรธของตนเอง 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การควบคุมอารมณ์ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 

เพลง 
  หัวเราะพร้อมกัน 

ลูกเสือ เยาวชน ชายหญิง       อารมณ์ ดีจริง ยิ้มแย้ม ชื่นบาน 
จับมือกนั หัวเราะ ดังกังวาน        อารมณ์ดีกันทั้งวัน.. 
หัวเราะพร้อมกันทนัที......ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.. 
 
เมื่อลูกเสือร้องได้ เราก็อธิบายวิธีเล่น  ให้ลกูเสอืแต่ละกลุ่มคดิเสียงหัวเราะด้วยกัน เราร้อง
เพลงสลับกับหัวเราะ  วิทยากรช้ีให้ลูกเสอืหัวเราะพร้อมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ สลับการร้อง
เพลง   เอาเสยีงหัวเราะมาแทน ...........ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.........ในเพลง 
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98 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง  ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   การควบคุมอารมณ ์             เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได้ 
2.   เนื้อหา  
 การฝึกควบคมุอารมณ์โกรธ เพือ่การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) หมู่ลูกเสือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับความโกรธ โดยให้สมาชิกเล่าเรื่องที่ 

ตนเองเคยโกรธ โกรธเรื่องอะไร เมื่อโกรธแล้วทําอย่างไร และผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น หลังแลกเปลี่ยน
ให้เลือกมา 1 เรื่อง เพื่อเป็นตัวแทนมาเล่าในกองลูกเสือ  

   (2) ตัวแทนหมู่เล่าเรือ่งของแต่ละหมู่ จนครบ 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคาํถาม จากเรื่องที่ลกูเสอืเล่า    

-  ข้อดขีองการโกรธ มีอะไรบ้าง 
-  ข้อเสยีของการโกรธมีอะไรบ้าง 
-  เราควรที่จะควบคมุอารมณ์โกรธหรือไม่ เพราะอะไร 

   (4) ผู้กํากับลูกเสือสรุปข้อคิดที่ได้ และนัดหมายเตรียมตัวเพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์
โกรธในครั้งต่อไป 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   (1) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิต และให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติการควบคุมอารมณ์โกรธ 2 ขั้นตอน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 99 
 

   ขั้นตอนที่ 1  ตั้งสติและควบคุมอารมณ์โกรธ  
   ขั้นตอนที่ 2  บอกความรูส้ึกและความต้องการด้วยท่าทีสงบไมก่้าวร้าว  

   (2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ และแนะนํา 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์โกรธ 

   (3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ และการนําไปใช้   
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
 5.2 สังเกตการอธิบายวิธีควบคุมอารมณ์โกรธของตนเอง 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การควบคุมอารมณ์ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 

เพลง 
  หัวเราะพร้อมกัน 

ลูกเสือ เยาวชน ชายหญิง       อารมณ์ ดีจริง ยิ้มแย้ม ชื่นบาน 
จับมือกนั หัวเราะ ดังกังวาน        อารมณ์ดีกันทั้งวัน.. 
หัวเราะพร้อมกันทนัที......ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.. 
 
เมื่อลูกเสือร้องได้ เราก็อธิบายวิธีเล่น  ให้ลกูเสอืแต่ละกลุ่มคดิเสียงหัวเราะด้วยกัน เราร้อง
เพลงสลับกับหัวเราะ  วิทยากรช้ีให้ลูกเสอืหัวเราะพร้อมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ สลับการร้อง
เพลง   เอาเสยีงหัวเราะมาแทน ...........ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.........ในเพลง 
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100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

เกม 
ถ้า .....จะ 

วิธีเล่น 
ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่  ร่วมกันคิดหาคําประโยคทีม่ีคําว่า  “ ถ้า  .... จะ .... ” 

เช่น  ถ้าทุกคนบินได้  จะเกดิอะไรขึ้น 
 หมู่ใดคิดได้กอ่นใหย้กมือขึน้ แล้วตั้งประโยค  “ถ้า.... จะ ...”  แต่ละหมู่ประโยคต้องไม่ซ้ํากัน 
กติกา   หมู่ใดคิดช้าและถูกหมูอ่ื่นแซงไปก่อนถือว่าแพ้คัดออก 
 
 
ใบความรู้ 
 

ข้ันตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ 

 ในแต่ละคนขณะที่คนเราจะมีอารมณ์ได้แบบเดียว ดังนั้นถ้าเรานําอารมณ์ที่สงบมาแทนที่
อารมณ์โกรธได้ ความโกรธก็จะเบาบางลง   
 ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ ม ี2 ขั้นตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1  ตั้งสติและควบคมุอารมณ์โกรธ วิธีที่ทําได้ง่าย ได้แก่ 
1.1 หายใจเข้าออกยาว ๆ มีวิธีฝึกดงันี้ 

  1) สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ พร้อมกับนับ 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 
  2) กลั้นหายใจ 1 วินาท ี
  3) ค่อย ๆหายใจออกยาว ๆ ช้า ๆ พรอ้มกับนบั 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 

1.2 นับเลขเบรคอารมณ์ โดยนับเลขในใจช้า ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
1.3 นั่งตัวตรง หลับตา หายใจเขา้ทางจมูก หายใจออกทางปากอย่างช้าๆ 

 ข้ันตอนที่ 2 บอกความรู้สึก และความต้องการด้วยท่าทีสงบ ไม่ก้าวร้าว เช่น กรณีโกรธ
เพราะถูกเพื่อนแกล้ง 

- เราไม่สนุกด้วยเลย เลกิแกล้งเราได้ไหม  
- เราไม่ชอบการเล่นแรง ๆ แบบนี้  เราไม่เล่นแล้วนะ  (แล้วเดินออกจากเหตุการณ์) 

 
 
 
 
 
 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 101 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สุนัขจิ้งจอกกับอีกา 

 
 สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เห็นอีกาคาบชิน้เนื้ออยู่บนต้นไม้ มันต้องการเนื้อชิ้นนั้น เจ้าสุนัขจิ้งจอกที่
ฉลาดแกมโกง จึงกล่าวยกยออีกา ว่า "เจ้าช่างสวยอะไรเช่นนี้ จะดูขนก็สวยงามกว่าใครๆข้ายังไม่เคย
พบใครขนสวยอย่างนี้มาก่อนเลย รูปร่างก็ระหง สวยสง่า น้ําเสียงหรือก็จะแสนไพเราะจับใจ " อีกาดี
ใจที่ได้ฟังคําพูดยกยอดังนั้นจึงกระโดดไปมาด้วยความตื่นเต้นบนกิ่งไม้และต้องการพิสูจน์ตัวเองว่ามี
เสียงไพเราะจริงหรือไม่จึงอ้าปากส่งเสียงร้องเพลง ทันใดนั้นชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่พื้น สุนัขจิ้งจอกจึง
ตรงเข้าตะครุบและขย้ํากินทันทีด้วยความปลาบปลื้มกับ สมองอันชาญฉลาดของมัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ในโลกนี้มีน้อยคนนัก ที่ไม่สามารถเอาชนะการประจบยกยอได้ 
 

 แตนกับรังผ้ึง 
 

 แตนฝูงหนึ่งกับผ้ึงฝูงหนึ่งกําลังทะเลาะกันอื้ออึงว่า  ใครเป็นเป็นเจ้าของรังผึ้งรังหนึ่งที่อยู่บน 
กิ่งไม้ใหญ่ต่อตัวหนึ่งบินผ่านมาพอดีจึงถูกเชิญให้เข้ามาตัดสิน  ตัวต่อถามผึ้ง ๆ ก็บอกว่ามันน่าจะ
เป็นเจ้าของมากกว่า  พอถามแตน ๆ ก็ว่า  น่าจะเป็นพวกมันต่างหาก  ถกเถียงกันอยู่หลายวันก็หา
ข้อยุติไม่ได้  ในที่สุดตัวต่อก็ให้หาผู้รู้เห็นมาเป็นพยาน  เริ่มที่ฝูงมด  แล้วก็ปลวก  แล้วก็ผีเสื้อ  ผึ้งเจ้า
ปัญญาตัวหนึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่า  “เอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ ก่อนที่เราจะถกเถียงกัน
จนกระทั่งน้ําผ้ึงเน่าเสียไปหมด ให้พวกเราทํารังของมันและพวกแตนก็ทํารังของมัน จะได้เห็นเสีย
ที่ว่าใครกันที่ทํารังได้เหมือนอย่างนี้” 
 พวกแตนบ่นพึมว่าแบบนี้พวกตนเห็นจะไม่ไหวแล้ว  จึงพากันหนีไป  ดังนั้น  ตัวต่อจึงตัดสิน
ว่าผึ้งควรที่จะเป็นเจ้าของรังผึ้งนั้น 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผลงานย่อมชี้คุณค่าของผูท้ี่กระทํา 
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เกม 
ถ้า .....จะ 

วิธีเล่น 
ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่  ร่วมกันคิดหาคําประโยคทีม่ีคําว่า  “ ถ้า  .... จะ .... ” 

เช่น  ถ้าทุกคนบินได้  จะเกดิอะไรขึ้น 
 หมู่ใดคิดได้กอ่นใหย้กมือขึน้ แล้วตั้งประโยค  “ถ้า.... จะ ...”  แต่ละหมู่ประโยคต้องไม่ซ้ํากัน 
กติกา   หมู่ใดคิดช้าและถูกหมูอ่ื่นแซงไปก่อนถือว่าแพ้คัดออก 
 
 
ใบความรู้ 
 

ข้ันตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ 

 ในแต่ละคนขณะที่คนเราจะมีอารมณ์ได้แบบเดียว ดังนั้นถ้าเรานําอารมณ์ที่สงบมาแทนที่
อารมณ์โกรธได้ ความโกรธก็จะเบาบางลง   
 ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ ม ี2 ขั้นตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1  ตั้งสติและควบคมุอารมณ์โกรธ วิธีที่ทําได้ง่าย ได้แก่ 
1.1 หายใจเข้าออกยาว ๆ มีวิธีฝึกดงันี้ 

  1) สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ พร้อมกับนับ 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 
  2) กลั้นหายใจ 1 วินาท ี
  3) ค่อย ๆหายใจออกยาว ๆ ช้า ๆ พรอ้มกับนบั 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 

1.2 นับเลขเบรคอารมณ์ โดยนับเลขในใจช้า ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
1.3 นั่งตัวตรง หลับตา หายใจเขา้ทางจมูก หายใจออกทางปากอย่างช้าๆ 

 ข้ันตอนที่ 2 บอกความรู้สึก และความต้องการด้วยท่าทีสงบ ไม่ก้าวร้าว เช่น กรณีโกรธ
เพราะถูกเพื่อนแกล้ง 

- เราไม่สนุกด้วยเลย เลกิแกล้งเราได้ไหม  
- เราไม่ชอบการเล่นแรง ๆ แบบนี้  เราไม่เล่นแล้วนะ  (แล้วเดินออกจากเหตุการณ์) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สุนัขจิ้งจอกกับอีกา 

 
 สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เห็นอีกาคาบชิน้เนื้ออยู่บนต้นไม้ มันต้องการเนื้อชิ้นนั้น เจ้าสุนัขจิ้งจอกที่
ฉลาดแกมโกง จึงกล่าวยกยออีกา ว่า "เจ้าช่างสวยอะไรเช่นนี้ จะดูขนก็สวยงามกว่าใครๆข้ายังไม่เคย
พบใครขนสวยอย่างนี้มาก่อนเลย รูปร่างก็ระหง สวยสง่า น้ําเสียงหรือก็จะแสนไพเราะจับใจ " อีกาดี
ใจที่ได้ฟังคําพูดยกยอดังนั้นจึงกระโดดไปมาด้วยความตื่นเต้นบนกิ่งไม้และต้องการพิสูจน์ตัวเองว่ามี
เสียงไพเราะจริงหรือไม่จึงอ้าปากส่งเสียงร้องเพลง ทันใดนั้นชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่พื้น สุนัขจิ้งจอกจึง
ตรงเข้าตะครุบและขย้ํากินทันทีด้วยความปลาบปลื้มกับ สมองอันชาญฉลาดของมัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ในโลกนี้มีน้อยคนนัก ที่ไม่สามารถเอาชนะการประจบยกยอได้ 
 

 แตนกับรังผ้ึง 
 

 แตนฝูงหนึ่งกับผ้ึงฝูงหนึ่งกําลังทะเลาะกันอื้ออึงว่า  ใครเป็นเป็นเจ้าของรังผึ้งรังหนึ่งที่อยู่บน 
กิ่งไม้ใหญ่ต่อตัวหนึ่งบินผ่านมาพอดีจึงถูกเชิญให้เข้ามาตัดสิน  ตัวต่อถามผึ้ง ๆ ก็บอกว่ามันน่าจะ
เป็นเจ้าของมากกว่า  พอถามแตน ๆ ก็ว่า  น่าจะเป็นพวกมันต่างหาก  ถกเถียงกันอยู่หลายวันก็หา
ข้อยุติไม่ได้  ในที่สุดตัวต่อก็ให้หาผู้รู้เห็นมาเป็นพยาน  เริ่มที่ฝูงมด  แล้วก็ปลวก  แล้วก็ผีเสื้อ  ผึ้งเจ้า
ปัญญาตัวหนึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่า  “เอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ ก่อนที่เราจะถกเถียงกัน
จนกระทั่งน้ําผึ้งเน่าเสียไปหมด ให้พวกเราทํารังของมันและพวกแตนก็ทํารังของมัน จะได้เห็นเสีย
ที่ว่าใครกันที่ทํารังได้เหมือนอย่างนี้” 
 พวกแตนบ่นพึมว่าแบบนี้พวกตนเห็นจะไม่ไหวแล้ว  จึงพากันหนีไป  ดังนั้น  ตัวต่อจึงตัดสิน
ว่าผึ้งควรที่จะเป็นเจ้าของรังผึ้งนั้น 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผลงานย่อมชี้คุณค่าของผูท้ี่กระทํา 
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102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25    ก าจัดยุงลาย                 เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสืออธิบายความสําคัญในการทําประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1.2 ลูกเสือสามารถสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกําจัดได้ 

2.  เนื้อหา  
 สํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ทรายอะเบท ถุงมือ/ถุงพลาสตกิ 
 3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
      1) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยงุลายในบริเวณโรงเรียน และทําใบ
งานการสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
      2) กองลูกเสือร่วมกันกําจัดลูกน้ํายุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการคว่ํากะลาน้ํา
ขัง การใช้ทรายอะเบท 
     3) กองลูกเสอืวางแผนใหค้วามรูก้ับเพื่อน ๆ น้อง ๆ และบุคคลอื่นเกีย่วกับการปฺองกันโรค
ไข้เลือดออกโดยวิธกีารต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย ติดปฺายประกาศข่าว เดินรณรงค์ในชุมชน และการ
เฝฺาระวังตลอดปีการศึกษา เพือ่ดําเนินการต่อไป 
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการทํางาน  ความสามัคคี  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

ฉันเกลียดยุง 
     ฉันเกลียด  เกลยีดยุงสิ้นดี  เผลอหน่อยกัดเราทุกท ี

ขาแข้งจ้าํแดงแล้วส ิ   ดูซิ ดูซ ิบินมากันใหญ ่
  บินมา  บินมา  บินมา    บินถลา ใกล้ไกล 
  ไล่ไป  บินมา  ไล่ไป  บินมา  แหม!  ช่างน่าราํคาญ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

งูกับตะไบเหล็ก 

 งูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในโรงงานของช่างเหล็กได้พบกับตะไบเหล็กเข้ามันคิดว่าเป็นสิ่งแปลก
ประหลาดมันจึงเริ่มลองเลียตะไบเหล็กนั้น ยิ่งเลียมากเท่าไรเลือดก็ออกมาจากลิ้นของมันมากขึ้น
เท่านั้น มันเชื่ออย่างโง่เขลาว่ามนัสามารถทําให้ตะไบเหล็กเลือดออกไดแ้ละคิดว่ามนัไดเ้ปรียบแล้วมนั
ก็เลียต่อไปอีกเรื่อย ๆ จนมันไม่สามารถทําต่อได้อีกแล้ว มันจึงกัดตะไบเหล็ก แต่ตะไบเหล็กกลับ
แข็งแรงเกินกว่าฟันของมันจะทําอะไรได้ ไม่ช้ามันจึงเลิกล้มความตั้งใจและเลื้อยจากไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธ เป็นความบ้าระห่ํา และเป็นผลร้ายต่อผู้กระทํา
อย่างมาก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25    ก าจัดยุงลาย                 เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสืออธิบายความสําคัญในการทําประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1.2 ลูกเสือสามารถสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกําจัดได้ 

2.  เนื้อหา  
 สํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 

 3.2 ทรายอะเบท ถุงมือ/ถุงพลาสตกิ 
 3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 

4.  กิจกรรม   
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
      1) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยงุลายในบริเวณโรงเรียน และทําใบ
งานการสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
      2) กองลูกเสือร่วมกันกําจัดลูกน้ํายุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการคว่ํากะลาน้ํา
ขัง การใช้ทรายอะเบท 
     3) กองลูกเสอืวางแผนใหค้วามรูก้ับเพื่อน ๆ น้อง ๆ และบุคคลอื่นเกีย่วกับการปฺองกันโรค
ไข้เลือดออกโดยวิธกีารต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย ติดปฺายประกาศข่าว เดินรณรงค์ในชุมชน และการ
เฝฺาระวังตลอดปีการศึกษา เพือ่ดําเนินการต่อไป 
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการทํางาน  ความสามัคคี  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

ฉันเกลียดยุง 
     ฉันเกลียด  เกลยีดยุงสิ้นดี  เผลอหน่อยกัดเราทุกท ี

ขาแข้งจ้าํแดงแล้วส ิ   ดูซิ ดูซ ิบินมากันใหญ ่
  บินมา  บินมา  บินมา    บินถลา ใกล้ไกล 
  ไล่ไป  บินมา  ไล่ไป  บินมา  แหม!  ช่างน่าราํคาญ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

งูกับตะไบเหล็ก 

 งูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในโรงงานของช่างเหล็กได้พบกับตะไบเหล็กเข้ามันคิดว่าเป็นสิ่งแปลก
ประหลาดมันจึงเริ่มลองเลียตะไบเหล็กนั้น ยิ่งเลียมากเท่าไรเลือดก็ออกมาจากลิ้นของมันมากขึ้น
เท่านั้น มันเชื่ออย่างโง่เขลาว่ามนัสามารถทําให้ตะไบเหล็กเลือดออกไดแ้ละคิดว่ามนัไดเ้ปรียบแล้วมนั
ก็เลียต่อไปอีกเรื่อย ๆ จนมันไม่สามารถทําต่อได้อีกแล้ว มันจึงกัดตะไบเหล็ก แต่ตะไบเหล็กกลับ
แข็งแรงเกินกว่าฟันของมันจะทําอะไรได้ ไม่ช้ามันจึงเลิกล้มความตั้งใจและเลื้อยจากไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธ เป็นความบ้าระห่ํา และเป็นผลร้ายต่อผู้กระทํา
อย่างมาก 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26   โรงเรียนของฉัน      เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและวิธีการดแูลรักษาสาธารณสมบัติในโรงเรียน 
2.  เนื้อหา  

2.1 ลูกเสือสํารวจโต๊ะเกา้อี้และฝาผนังในห้องเรยีนของตนเองที่มีรอยขดีข่วน รอยปากกาแล้ว
วางแผนช่วยกันทําความสะอาด 

2.2 การรณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้ทุกห้องเรยีนใช้โต๊ะเก้าอี้ด้วยความระมดัระวังไมท่ําสกปรก
เลอะเทอะเวลาชํารุดหักพังต้องแจ้งครูหรือนักการภารโรงทันที 

2.3 การทําความสะอาดโต๊ะ เกา้อี้ พื้น และฝาผนังในหอ้งเรียน 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แบบฟอร์มการบันทกึข้อมูลการสํารวจ  อุปกรณ์การทําความสะอาด 

 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่สาํรวจ โต๊ะ เก้าอี้ พืน้และผนังในห้องเรยีนของตนเองที่มีรอย 

ขีดข่วน รอยปากกา เขียนลงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลสํารวจ และนาํมารายงานในกองลูกเสอื 
   (2) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความรู้สึกของลูกเสือในสิ่งที่ได้พบเห็นจากการสํารวจ 

และแนะนําวิธีการทําความสะอาดบางวิธี เช่น การทําความสะอาดคราบสีเมจิ 
   (3) ร่วมกันวางแผนทําความสะอาดสิ่งที่สํารวจของแต่ละหมู่ และมอบหมายให้ลูกเสือ

จัดเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดมาทําความสะอาดในคาบต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) ลูกเสือแต่ละหมู่ทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ พื้นและผนังในห้องเรียน ตามที่ได้วางแผนไว้ 
   (2) ผู้กํากับลูกเสอืถามความรูส้ึกของลูกเสือที่ช่วยกันทําให้หอ้งเรียนสะอาดสวยงาม 
   (3) ลูกเสือร่วมกันวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกห้องเรียนใช้โต๊ะ เก้าอี้ พื้นและ

ผนังในห้องเรียนด้วยความระมัดระวังไม่ทําสกปรกเลอะเทอะและเมื่อพบเห็นของชํารุดหักพังควร
แจ้งครูหรือนักการภารโรง ทันที เช่น การเขียนข้อความ เขียนแผ่นป้าย ค าขวัญ เชิญชวนให้รักษา
ความสะอาดติดในบริเวณโรงเรียนที่เหมาะสม ถ้าเวลาไม่พอ อาจให้มาติดป้ายในวันถัดไปได้ 

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

 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตการอธิบายความรู้สกึและความเชือ่ของลูกเสอื 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การคดิวิเคราะห ์ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการสือ่สาร 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 
ในหมู่ลกูเสือ      เมื่อเรามาร่วมอยู ่

ต่างคนต่างรู้   กันดีว่าหน้าที่ทกุอย่าง 
ต่างช่วยกันทาํ   ทําไม่เว้นวา่ง 

งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง   จะเสร็จโดยงา่ยดาย 
 
เกม 

   ท าไม  อย่างไร 
 วิธีเล่น ให้หมู่ลกูเสือคิดตั้งคําถามที่ถามว่า  “ทําไม” “อย่างไร” “อะไร” 
  เช่น ก้อนอิฐทํามาจากอะไร? , ถ้าเมืองไทยมีแต่ฤดูหนาวจะเป็นอย่างไร? , ทําไมล้อ
รถจึงกลม?  
 กติกา  หมู่ลูกเสอืช่วยกันคิดตั้งคําถามแปลก ๆ มาให้มากที่สุดในเวลา 5 นาที 
  หมู่ใดตั้งคําถามไดม้ากที่สุด เหมาะสมที่สุด เป็นผู้ชนะ 
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104 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26   โรงเรียนของฉัน      เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและวิธีการดแูลรักษาสาธารณสมบัติในโรงเรียน 
2.  เนื้อหา  

2.1 ลูกเสือสํารวจโต๊ะเกา้อี้และฝาผนังในห้องเรยีนของตนเองที่มีรอยขดีข่วน รอยปากกาแล้ว
วางแผนช่วยกันทําความสะอาด 

2.2 การรณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้ทุกห้องเรยีนใช้โต๊ะเก้าอี้ด้วยความระมดัระวังไมท่ําสกปรก
เลอะเทอะเวลาชํารุดหักพังต้องแจ้งครูหรือนักการภารโรงทันที 

2.3 การทําความสะอาดโต๊ะ เกา้อี้ พื้น และฝาผนังในหอ้งเรียน 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 แบบฟอร์มการบันทกึข้อมูลการสํารวจ  อุปกรณ์การทําความสะอาด 

 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่สาํรวจ โต๊ะ เก้าอี้ พืน้และผนังในห้องเรยีนของตนเองที่มีรอย 

ขีดข่วน รอยปากกา เขียนลงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลสํารวจ และนาํมารายงานในกองลูกเสอื 
   (2) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความรู้สึกของลูกเสือในสิ่งที่ได้พบเห็นจากการสํารวจ 

และแนะนําวิธีการทําความสะอาดบางวิธี เช่น การทําความสะอาดคราบสีเมจิ 
   (3) ร่วมกันวางแผนทําความสะอาดสิ่งที่สํารวจของแต่ละหมู่ และมอบหมายให้ลูกเสือ

จัดเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดมาทําความสะอาดในคาบต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
   (1) ลูกเสือแต่ละหมู่ทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ พื้นและผนังในห้องเรียน ตามที่ได้วางแผนไว้ 
   (2) ผู้กํากับลูกเสอืถามความรูส้ึกของลูกเสือที่ช่วยกันทําให้หอ้งเรียนสะอาดสวยงาม 
   (3) ลูกเสือร่วมกันวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกห้องเรียนใช้โต๊ะ เก้าอี้ พื้นและ

ผนังในห้องเรียนด้วยความระมัดระวังไม่ทําสกปรกเลอะเทอะและเมื่อพบเห็นของชํารุดหักพังควร
แจ้งครูหรือนักการภารโรง ทันที เช่น การเขียนข้อความ เขียนแผ่นป้าย ค าขวัญ เชิญชวนให้รักษา
ความสะอาดติดในบริเวณโรงเรียนที่เหมาะสม ถ้าเวลาไม่พอ อาจให้มาติดป้ายในวันถัดไปได้ 

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

 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตการอธิบายความรู้สกึและความเชือ่ของลูกเสอื 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การคดิวิเคราะห ์ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการสือ่สาร 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 
ในหมู่ลกูเสือ      เมื่อเรามาร่วมอยู ่

ต่างคนต่างรู้   กันดีว่าหน้าที่ทกุอย่าง 
ต่างช่วยกันทาํ   ทําไม่เว้นวา่ง 

งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง   จะเสร็จโดยงา่ยดาย 
 
เกม 

   ท าไม  อย่างไร 
 วิธีเล่น ให้หมู่ลกูเสือคิดตั้งคําถามที่ถามว่า  “ทําไม” “อย่างไร” “อะไร” 
  เช่น ก้อนอิฐทํามาจากอะไร? , ถ้าเมืองไทยมีแต่ฤดูหนาวจะเป็นอย่างไร? , ทําไมล้อ
รถจึงกลม?  
 กติกา  หมู่ลูกเสอืช่วยกันคิดตั้งคําถามแปลก ๆ มาให้มากที่สุดในเวลา 5 นาที 
  หมู่ใดตั้งคําถามไดม้ากที่สุด เหมาะสมที่สุด เป็นผู้ชนะ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
    แมวกับสุนัขจิ้งจอก 

 แมวและสุนัขจิ้งจอกเป็นเพื่อนกัน  สัตว์ทั้งคู่กําลังเดินทางไกลเพื่อแสวงบุญ เมื่อทั้งคู่เกิด
ความเบื่อหน่ายก็กอดรัดฟัดเหวี่ยง ขู่คํารามเข้าไล่กัดล้อเล่นกัน เมื่อเหนื่อยก็นั่งพักและพูดคุยถึงแผนการ
ในอนาคต ตกกลางคืนทั้งคู่ก็หลับสบาย  เพราะตอนกลางวันเหน็ดเหนื่อยกันมามาก   
 วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นว่า  “เธอน่ะฉลาดนักหรือ  แต่ฉันคิดว่า ฉันฉลาดกว่าเธอเพราะฉัน
มีความสามารถมากมายเลย” 
 แมวตอบว่า  “ถึงฉันจะเก่งอยู่เพียงอย่างเดียว  แต่ก็คิดว่าความเก่งของฉันมีค่ามากกว่า
ความสามารถเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเธอ  ตั้งพันอย่างเสียอีก” 
 ทั้งคู่ตรงเข้าต่อสู้กันอีกเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใคร  ยังไม่ทันไร  สุนัขล่าสัตว์ฝูงหนึ่งก็  
ห้อมล้อมมันทั้งคู่ไว้  
 “เอาล่ะ คงจะถึงเวลาแล้วกระมังที่จะรู้ว่าใครเก่งกว่าใคร” แมวพูดแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ 
“ความสามารถเพียงอย่างเดียวของฉันก็คือ ฉันปีนต้นไม้ได้คล่อง” 
 สุนัขจิ้งจอกได้แต่เดินวนอยู่รอบ ๆ  ต้นไม้นั้น มันมุดเข้าไปในโพรงใต้ต้นไม้  แต่ไม่มีโพรง
ไหนที่ปลอดภัยพอ  ฝูงสุนัขล่าสัตว์ บีบวงล้อมแคบเข้ามาทุกที ๆ สุนัขจิ้งจอกจะปีนต้นไม้อย่าง 
แมวบ้างก็ปีนไม่ได้  มันพยายามกระโจนสูง ๆ เพื่อที่จะบินอย่างนกแต่ก็บินไมได้  ในที่สุดมันก็ถูกฝูง
สุนัขล่าสัตว์รุมกัดตาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   อันความรู้แม้จะรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว  แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล   
     

ชายหัวล้านกับแมลงวัน 
 ในวันที่แสนร้อนระอุวันหนึ่งในฤดูรอ้นมีชายหัวล้านคนหนึ่งนัง่พักเหนื่อยหลังจากทาํงานเสร็จ
ไม่นานกม็ีแมลงวันตัวหนึง่บินมาตอมทีห่ัวล้านของเขาและคอยกวนเขาครั้งแล้วครัง้เล่าชายคนนี้เล็ง
จะตบไปที่ศัตรูตัวน้อยของเขาแต่แล้วก็พลาด กลับตีโดนศีรษะของตัวเองแทน แมลงวันยังบนิเข้ามา
กวนเขาอีก แตค่ราวนี้เขารู้ทันและกล่าวว่า “เรามีแต่จะทําร้ายตัวเองถ้ามัวจดจ่อกับศัตรูที่ชั่วร้าย”  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อย่าเสียเวลากับเรื่องไรส้าระ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 14   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27   การประเมินผล         เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสอืได้รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธกีารของผู้กํากับกองลูกเสอืได ้

2.  เนื้อหา   
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551  
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
 3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
 3.3 ใบความรู้ 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 

4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน
กิจกรรมลกูเสือ 

4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน
ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 

 5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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 ทั้งคู่ตรงเข้าต่อสู้กันอีกเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใคร  ยังไม่ทันไร  สุนัขล่าสัตว์ฝูงหนึ่งก็  
ห้อมล้อมมันทั้งคู่ไว้  
 “เอาล่ะ คงจะถึงเวลาแล้วกระมังที่จะรู้ว่าใครเก่งกว่าใคร” แมวพูดแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ 
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ไหนที่ปลอดภัยพอ  ฝูงสุนัขล่าสัตว์ บีบวงล้อมแคบเข้ามาทุกที ๆ สุนัขจิ้งจอกจะปีนต้นไม้อย่าง 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   อันความรู้แม้จะรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว  แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล   
     

ชายหัวล้านกับแมลงวัน 
 ในวันที่แสนร้อนระอุวันหนึ่งในฤดูรอ้นมีชายหัวล้านคนหนึ่งนัง่พักเหนื่อยหลังจากทาํงานเสร็จ
ไม่นานกม็ีแมลงวันตัวหนึง่บินมาตอมทีห่ัวล้านของเขาและคอยกวนเขาครั้งแล้วครัง้เล่าชายคนนี้เล็ง
จะตบไปที่ศัตรูตัวน้อยของเขาแต่แล้วก็พลาด กลับตีโดนศีรษะของตัวเองแทน แมลงวันยังบนิเข้ามา
กวนเขาอีก แตค่ราวนี้เขารู้ทันและกล่าวว่า “เรามีแต่จะทําร้ายตัวเองถ้ามัวจดจ่อกับศัตรูที่ชั่วร้าย”  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อย่าเสียเวลากับเรื่องไรส้าระ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 14   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27   การประเมินผล         เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสอืได้รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธกีารของผู้กํากับกองลูกเสอืได ้

2.  เนื้อหา   
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551  
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
 3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
 3.3 ใบความรู้ 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 

4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน
กิจกรรมลกูเสือ 

4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน
ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 

 5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

ผังกระบวนการประเมินผลลูกเสือ (Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 
 

ท่ี รายการท่ีรับการประเมิน 
เกณฑ์ท่ี

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 ร่วมกิจกรรมวันสาํคัญอย่างน้อย 
5 ครั้ง/ปีเช่น 
         - วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาต ิ
         - วันคล้ายวันสวรรคต ร.6 
         - วันชาติ 
         - วันแม่แห่งชาต ิ
         - วันต่อต้านยาเสพตดิโลก 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อื่นๆ 
         - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 
         -.......................................... 
         -.......................................... 
    1.3 เดินทางไกล/ อยูค่่ายพักแรม 

 
30 ชั่วโมง/ ปี 

 
 

   

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู ้
กิจกรรมลกูเสือ 
ุ.2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร้างสรรค ์
    2.3 อื่นๆ เช่น รายงานฯ 

 
 

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

   

3 3. มีความพรอ้มเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 
ุ.3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 

    

ผ่านและพร้อม     
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ผังกระบวนการประเมินผลลูกเสือ (Flow Chart) 
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ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 
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ท่ี รายการท่ีรับการประเมิน 
เกณฑ์ท่ี

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 ร่วมกิจกรรมวันสาํคัญอย่างน้อย 
5 ครั้ง/ปีเช่น 
         - วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาต ิ
         - วันคล้ายวันสวรรคต ร.6 
         - วันชาติ 
         - วันแม่แห่งชาต ิ
         - วันต่อต้านยาเสพตดิโลก 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อื่นๆ 
         - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 
         -.......................................... 
         -.......................................... 
    1.3 เดินทางไกล/ อยูค่่ายพักแรม 

 
30 ชั่วโมง/ ปี 

 
 

   

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู ้
กิจกรรมลกูเสือ 
ุ.2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร้างสรรค ์
    2.3 อื่นๆ เช่น รายงานฯ 

 
 

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

   

3 3. มีความพรอ้มเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 
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    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 

    

ผ่านและพร้อม     
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สรุป  ฉันมั่นใจว่าผ่าน   ฉันมีความพรอ้มให้ประเมิน   ฉันยังไม่
พร้อม 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
 1. กรณีลูกเสือสํารอง (ให้เลือกภาพต่อไปนี้แทนการยนืยันการประเมินตนเอง) 

 
 

   
 

มั่นใจมากทีไ่ด้รับ
เครื่องหมาย 
วิชาพิเศษ 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 

ผู้กํากับ 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 

 
 2. กรณีลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ ่

 มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 พร้อมรับการประเมนิ 
 ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรือ่ง 
 ต้องการความช่วยเหลือจากผูก้ํากับลกูเสือ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 
 

ค าช้ีแจง   ให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกข้อโดยแต่ละข้อให้ทําเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 
2.1 พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ   
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดลอ้ม 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรู้จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   
6.  ลูกเสือรู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทกัษะชีวิต 

 
ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 
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110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

สรุป  ฉันมั่นใจว่าผ่าน   ฉันมีความพรอ้มให้ประเมิน   ฉันยังไม่
พร้อม 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
 1. กรณีลูกเสือสํารอง (ให้เลือกภาพต่อไปนี้แทนการยนืยันการประเมินตนเอง) 

 
 

   
 

มั่นใจมากทีไ่ด้รับ
เครื่องหมาย 
วิชาพิเศษ 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 

ผู้กํากับ 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 

 
 2. กรณีลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ ่

 มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 พร้อมรับการประเมนิ 
 ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรือ่ง 
 ต้องการความช่วยเหลือจากผูก้ํากับลกูเสือ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 
 

ค าช้ีแจง   ให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกข้อโดยแต่ละข้อให้ทําเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 
2.1 พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ   
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดลอ้ม 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรู้จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   
6.  ลูกเสือรู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทกัษะชีวิต 

 
ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 

 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง หลักสูตรดวงดาวที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
104

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ใบความรู้ 
 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมคิุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัยของ
ลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 
 

แนวทางการประเมนิผลกิจกรรมลูกเสอื 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40  ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่ง
ที่ต้องประเมินดังนี้ 
 1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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แนวทางการประเมนิผลการเรียนรูก้ิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ใบความรู้ 
 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมคิุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัยของ
ลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 
 

แนวทางการประเมนิผลกิจกรรมลูกเสอื 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40  ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่ง
ที่ต้องประเมินดังนี้ 
 1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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แนวทางการประเมนิผลการเรียนรูก้ิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

การประเมินกจิกรรมลกูเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2 
ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
 2.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 115 
 

      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ
แต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น 
รายชั้นปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได้) 

ุุุุุุุุุุุุุุุ 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด. 2551. 
 
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
  2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น 
  4) เห็นคุณค่าตนเอง 
  5) รับผิดชอบต่อสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
   (3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
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การประเมินกจิกรรมลกูเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2 
ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
 2.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 
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      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ
แต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น 
รายชั้นปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได้) 

ุุุุุุุุุุุุุุุ 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด. 2551. 
 
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
  2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น 
  4) เห็นคุณค่าตนเอง 
  5) รับผิดชอบต่อสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
   (3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
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   (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 
  3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
   (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 ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้
ยานพาหนะ 

   (10) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติ
ของตนเอง 
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   (5) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 

  (7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหาย
ตามมา 

   (8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
  (9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 
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   (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 
  3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
   (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 ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้
ยานพาหนะ 

   (10) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติ
ของตนเอง 
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   (5) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 

  (7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหาย
ตามมา 

   (8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
  (9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 15   พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28   พิธีประดับดาวดวงที่ 2    เวลา   1 ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือได้ร่วมพิธีประดับดาวดวงที่  2 
 

2.  เนื้อหา  
 พิธีประดับดาวดวงที่  2 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 ดาวลูกเสือสาํรอง 

 3.2 ใบความรู้ 
 

4.  กิจกรรม   
4.1ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสํารองทุกคนพร้อมกันบริเวณที่นัดหมาย เช่น สนามโรงเรียน   

ห้องประชุมหรือบริเวณที่เหมาะสม 

4.2ผู้กํากับลูกเสือจดัพิธีประดับดาวดวงที่ 2 
4.3 ผู้กํากับกองลูกเสือแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมาย เพื่อร่วมกิจกรรม       

ดาวดวงที่ 3 
  

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการร่วมกิจกรรมและจํานวนลกูเสอืที่ไดป้ระดับดาวดวงที่  2 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 
 

ใบความรู้ 
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ข้อ 290 

พิธีประดับดาวดวงที่  2 

พิธีประดับดาวดวงที่  2  โดยให้ปฏิบัติดังนี ้
(1) กองลูกเสือสํารองทํารูปวงกลมใหญ่ 
(2) ผู้กํากับลูกเสือสํารองอยู่กลางวงกลม  มีรองผู้กํากับลูกเสือยืนอยู่นอกวงกลมหลัง  ผู้กํากับ

ลูกเสือ 
 (3) หมวกที่ติดดาวดวงที่  2  แล้ว  อยู่ที่ผู้กํากับลูกเสือ 
 (4) ลูกเสือที่จะได้รับดาวดวงที่  2  มายืนอยู่หน้าผู้กํากับลูกเสือในแถววงกลม (แม้จะมีหลาย
หมู่หลายคนก็ให้มายืนอยู่รวมกันหน้าผู้กํากับลูกเสือ) 
          (5) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายความหมายของดาวดวงที ่ 2  ให้ลูกเสอืที่จะได ้รับทราบ แล้วสั่ง
สอน (6) ผู้กํากับลูกเสือสัง่ให้ลูกเสือทีจ่ะได้รับทวนคาํปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง  โดยสั่งว่า  “เพื่อเป็นที่
แน่ใจว่า  เจ้ายังจาํคําปฏิญาณของเจ้าได ้ ขอให้เจ้าทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง”  และลูกเสือที่จะ
ได้รับก็กลา่วคําปฏิญาณ  
 (7)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมวกให้ลูกเสอื ลูกเสือรบัไปสวมเอง แล้วทําวันทยหัตถ์ผู้กาํกับลูกเสือ  
 (8)  ผู้กํากับลูกเสือแสดงความยนิด ี ด้วยการสมัผัสมือกับลูกเสอื  
 (9)  ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที ่ 2 ทํากลับหลังหนั วิ่งเข้าทีข่องตน  (คือหนา้ผู้กํากับ
ลูกเสือ  ไม่ใช่หมู่ของตน) 
          (10) กองลกูเสือแสดงความยินดีด้วยการทําแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที ่2 เป็น      
ผู้ร้อง “จงทําด-ีจงทําด-ีจงทําดี” (ถ้ามีหลายคนก็ให้ร้องพร้อมกันทั้งหมด) เสร็จพิธ ี
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่ 15   พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28   พิธีประดับดาวดวงที่ 2    เวลา   1 ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือได้ร่วมพิธีประดับดาวดวงที่  2 
 

2.  เนื้อหา  
 พิธีประดับดาวดวงที่  2 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 ดาวลูกเสือสาํรอง 

 3.2 ใบความรู้ 
 

4.  กิจกรรม   
4.1ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสํารองทุกคนพร้อมกันบริเวณที่นัดหมาย เช่น สนามโรงเรียน   

ห้องประชุมหรือบริเวณที่เหมาะสม 

4.2ผู้กํากับลูกเสือจดัพิธีประดับดาวดวงที่ 2 
4.3 ผู้กํากับกองลูกเสือแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมาย เพื่อร่วมกิจกรรม       

ดาวดวงที่ 3 
  

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการร่วมกิจกรรมและจํานวนลกูเสอืที่ไดป้ระดับดาวดวงที่  2 
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พิธีประดับดาวดวงที่  2  โดยให้ปฏิบัติดังนี ้
(1) กองลูกเสือสํารองทํารูปวงกลมใหญ่ 
(2) ผู้กํากับลูกเสือสํารองอยู่กลางวงกลม  มีรองผู้กํากับลูกเสือยืนอยู่นอกวงกลมหลัง  ผู้กํากับ

ลูกเสือ 
 (3) หมวกที่ติดดาวดวงที่  2  แล้ว  อยู่ที่ผู้กํากับลูกเสือ 
 (4) ลูกเสือที่จะได้รับดาวดวงที่  2  มายืนอยู่หน้าผู้กํากับลูกเสือในแถววงกลม (แม้จะมีหลาย
หมู่หลายคนก็ให้มายืนอยู่รวมกันหน้าผู้กํากับลูกเสือ) 
          (5) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายความหมายของดาวดวงที ่ 2  ให้ลูกเสอืที่จะได ้รับทราบ แล้วสั่ง
สอน (6) ผู้กํากับลูกเสือสัง่ให้ลูกเสือทีจ่ะได้รับทวนคาํปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง  โดยสั่งว่า  “เพื่อเป็นที่
แน่ใจว่า  เจ้ายังจาํคําปฏิญาณของเจ้าได ้ ขอให้เจ้าทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง”  และลูกเสือที่จะ
ได้รับก็กลา่วคําปฏิญาณ  
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 (8)  ผู้กํากับลูกเสือแสดงความยนิด ี ด้วยการสมัผัสมือกับลูกเสอื  
 (9)  ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที ่ 2 ทํากลับหลังหนั วิ่งเข้าทีข่องตน  (คือหนา้ผู้กํากับ
ลูกเสือ  ไม่ใช่หมู่ของตน) 
          (10) กองลกูเสือแสดงความยินดีด้วยการทําแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที ่2 เป็น      
ผู้ร้อง “จงทําด-ีจงทําด-ีจงทําดี” (ถ้ามีหลายคนก็ให้ร้องพร้อมกันทั้งหมด) เสร็จพิธ ี
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ  
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่าํเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรยีมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต 
 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 เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพืน้ฐาน

ของทกุองค์ประกอบ ได้แก่ 
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เปน็ความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมนิ 

ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่

ยึดติดอยู่ในกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ 
 

122 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

2.  ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู่ คอื 
 คู่ที่ 1  ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 
 คู่ที่ 2  เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุด

ด้อยของตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วั ย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เช่น เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของ
ตนเอง เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คอื 
 คู่ที่ 1   การสือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพ 
 คู่ที่ 2   การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
 คู่ที่ 3   การจดัการกับอารมณ์และความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้

คําพูดและภาษาท่าทาง เพือ่สื่อสารความรู้สกึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพทีด่ีต่อกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เทา่ทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครยีดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผอ่นคลายความเครียดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ  
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่าํเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรยีมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต 
 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 เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพืน้ฐาน

ของทกุองค์ประกอบ ได้แก่ 
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เปน็ความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมนิ 

ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่

ยึดติดอยู่ในกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ 
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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 เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุด

ด้อยของตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วั ย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เช่น เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของ
ตนเอง เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คอื 
 คู่ที่ 1   การสือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพ 
 คู่ที่ 2   การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
 คู่ที่ 3   การจดัการกับอารมณ์และความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้

คําพูดและภาษาท่าทาง เพือ่สื่อสารความรู้สกึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพทีด่ีต่อกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เทา่ทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครยีดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผอ่นคลายความเครียดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
 ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ 
 
ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน  

 เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา 
ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
 ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ
และทักษะ ที่จําเป็นในการดําเนนิชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องค์ประกอบ 
 ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐาน
ของชีวิต มกัเป็นทกัษะทางกายภาพ เชน่ อาบน้ํา แต่งตัว ซักเสื้อผ้า ปรุงอาหาร  
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต  
 ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช้ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและ
ใช้ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถกูที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธท์ี่ดี 
 สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  

 การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
 ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
 การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  

 กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชน่ 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
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
 1. เรียนรู้เองตามธรรมชาต ิซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ี จงึไมม่ีทิศทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
 2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันใน
กลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทาง
ความคดิคอืการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์

และความคดิวิจารณ์ 
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 

3 คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิ ใจและเห็น
คุณค่าตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิต
จริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 

 

ผิดชอบและปลอดภยั
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 ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช้ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและ
ใช้ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถกูที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธท์ี่ดี 
 สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
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 กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชน่ อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซกั
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
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แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
 2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันใน
กลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทาง
ความคดิคอืการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์

และความคดิวิจารณ์ 
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 

3 คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิ ใจและเห็น
คุณค่าตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิต
จริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 
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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 
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 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

 3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
 วิธกีารลูกเสอืโลก ม ี8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

 กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

 กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

 1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 

 2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน) 

 4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่ 
 วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ 
คือ 

 1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ ่

 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชส้ัญลักษณ์ร่วมกัน 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศึกษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรู้จากการกระทํา 
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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 ทั้ งนี้เพื่อความ
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
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ในหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือ
แต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน 

 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่ง
สอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือ
และเครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ 
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
อีกด้วย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพ
ปัญหาของเด็กแต่ละวัย 

 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 
การประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 
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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 ทั้ งนี้เพื่อความ
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

130 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ในหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือ
แต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน 

 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่ง
สอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือ
และเครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ 
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
อีกด้วย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพ
ปัญหาของเด็กแต่ละวัย 

 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 
การประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมท้ัง
สัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญด้านลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

 3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

 4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ช้ันสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้
ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

 5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบ
ด้าน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และร่วมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์ 
 4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคดิ
สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ใน
อดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนําประสบการณ์
แห่งความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝฺาสังเกตอยู่
โดยตลอด  
 1.3 เล่านิทาน   
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญด้านลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

 3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

 4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ช้ันสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้
ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

 5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบ
ด้าน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และร่วมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์ 
 4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคดิ
สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ใน
อดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนําประสบการณ์
แห่งความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝฺาสังเกตอยู่
โดยตลอด  
 1.3 เล่านิทาน   
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 1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้  
 1.7 การโต้วาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น
จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น 
 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
 การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขัน   
  4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 
  4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ 
ได้แก่  การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน 
และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 
 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันดว้ยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มโีอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทํา
ทักษะ    นั้น ๆ  เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน 
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิด
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การ
กระทําที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะ
นั้น ๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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 1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้  
 1.7 การโต้วาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น
จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น 
 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
 การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขัน   
  4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 
  4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ 
ได้แก่  การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน 
และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 
 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันดว้ยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มโีอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทํา
ทักษะ    นั้น ๆ  เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน 
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิด
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การ
กระทําที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะ
นั้น ๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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พิธีการทางลูกเสือ 
 
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509  
พิธีลูกเสือส ารอง 
ข้อ 286  การท าแกรนด์ฮาวล์  

  การทําแกรนด์ฮาวล์ ผู้กํากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน และยืนอยู่ในท่าตรง แล้วจึง
เรียก และให้ปฏิบัติต่อไปนี้ 

1 .   ผู้กํากับลูกเสือ เรียก “แพ็ค – แพ็ค - แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทํา
สัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นวงกลม  (มีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ) 
          2 .   ลูกเสือสํารอง เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันที
ว่า  “แพ็ค”  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก   ล้อมรอบผู้กํากับ  (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่
ตรงหน้าผู้กํากับ  จากนั้นก็เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน) 
          3.   ผู้กํากับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ  เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย (แล้ว
ลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย) 
          4.   ลูกเสือสํารอง  เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขน
ตึงจึงปล่อยมือ  และจัดวงกลมให้เรียบร้อย 
          5.   ผู้กํากับลูกเสือ ตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ  
เสมอไหล่  ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุ้ม  เป็น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง 
          6 .   ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง  แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่
ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วช้ีและนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิด
กัน  และแตะพื้น  นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ  (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) 
          7.   ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง 
          8.   ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ทํา-ดี-ที่-สุด”  พอ
ขาดคําว่า  “สุด”  ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น  เท้าทั้งสองชิดติดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู 
          9.   นายหมู่ลูกเสือซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น  (ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ)  จะร้องขึ้น
ว่า  “จงทําดี – จงทําดี - จงทําดี”  การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา  ทีละครั้ง  (เวลา
ร้องไม่ต้องผงกศีรษะ) 
          10.   เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(แบมือออก) 
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ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์  แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “เราจะทําดี-จะทําดี-จะทําดี” 
          ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรับ
การเคารพของลูกเสือ  และอาจจะกล่าวคําขอบใจหรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ  ก็ได้  

รองผู้กํากับอื่น ๆ  ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง 
 
 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 
(1) พิธีเปิด (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 1. แกรนด์ฮาวล์ 
  1.1 ผู้กํากับลูกเสอืยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว 
“แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คําท้ายให้เน้นให้หนกั) พร้อมกับทําสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
โดยมีรองผูก้ํากับยนือยูน่อกวงกลมและหลังผูก้าํกับ 
  1.2 ลูกเสือสาํรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทนัทีว่า 
“แพ็ค” แล้ววิ่งมาเขา้แถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหนา้ผู้กํากับ จากนัน้
เรียงไปตามลาํดับ ใหไ้หล่ตอ่ไหล่ชิดกัน 
  1.3 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน ฝูามอืแบหงาย 
แล้วลดมือลงเพือ่ตรวจดูความเรียบร้อย 
  1.4 ลูกเสือสาํรองเมื่อเหน็สัญญาณของผู้กํากับซึ่งผายมือออกไปขา้ง ๆ ให้ทุกคนจับ
มือกนัขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึงปล่อยมอื และจัดวงกลมให ้ เรียบร้อย 
  1.5 ผู้กํากับตรวจดูเหน็ว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ 
เสมอไหล่ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชดิกัน ฝูามอืแบหงาย แล้วพลิกฝาูมือคว่ําลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้
ลูกเสือนั่งลง 
  1.6 ลูกสํารองทุกคนนั่งลงทนัทีที่เห็นสัญญาณจากผู้กํากับ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง 
แขนทั้งสองเหยยีดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอสมควรและเขา่ออกเล็กน้อย นิ้วชี้และนิ้วกลาง
ทั้งสองมือเหยียดชดิกันและแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ งดไว้ในอุ้งมือ(นิ้วหัวแมม่ือกดนิ้วนางกับนิ้วกอ้ยไว้) 
  1.7 ผู้กํากับลูกเสอืพลกิฝูามอืทั้งสองหงายขึน้เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรอ้ง 
  1.8 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “อา-เคลา-เรา-จะ-ท า-ดี-ที-่สุด”  
พอขาดคาํว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยนืขึ้น เท้าทั้งสองชดิติดกนั พร้อมกับยกมือทัง้สองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนอืหูและชิดหู 
  1.9 นายหมู่ลูกเสอืซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวนันั้น (ที่หันหน้าตรงกับ ผู้กาํกับ) 
จะร้องขึ้นว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าดี” การรอ้งให้หนัหนา้ไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง 
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ) 
  1.10 เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(มือแบออก)  
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ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509  
พิธีลูกเสือส ารอง 
ข้อ 286  การท าแกรนด์ฮาวล์  

  การทําแกรนด์ฮาวล์ ผู้กํากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน และยืนอยู่ในท่าตรง แล้วจึง
เรียก และให้ปฏิบัติต่อไปนี้ 

1 .   ผู้กํากับลูกเสือ เรียก “แพ็ค – แพ็ค - แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทํา
สัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นวงกลม  (มีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ) 
          2 .   ลูกเสือสํารอง เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันที
ว่า  “แพ็ค”  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก   ล้อมรอบผู้กํากับ  (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่
ตรงหน้าผู้กํากับ  จากนั้นก็เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน) 
          3.   ผู้กํากับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ  เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย (แล้ว
ลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย) 
          4.   ลูกเสือสํารอง  เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขน
ตึงจึงปล่อยมือ  และจัดวงกลมให้เรียบร้อย 
          5.   ผู้กํากับลูกเสือ ตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ  
เสมอไหล่  ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุ้ม  เป็น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง 
          6 .   ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง  แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่
ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วช้ีและนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิด
กัน  และแตะพื้น  นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ  (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) 
          7.   ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง 
          8.   ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ทํา-ดี-ที่-สุด”  พอ
ขาดคําว่า  “สุด”  ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น  เท้าทั้งสองชิดติดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู 
          9.   นายหมู่ลูกเสือซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น  (ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ)  จะร้องขึ้น
ว่า  “จงทําดี – จงทําดี - จงทําดี”  การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา  ทีละครั้ง  (เวลา
ร้องไม่ต้องผงกศีรษะ) 
          10.   เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(แบมือออก) 
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ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์  แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “เราจะทําดี-จะทําดี-จะทําดี” 
          ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรับ
การเคารพของลูกเสือ  และอาจจะกล่าวคําขอบใจหรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ  ก็ได้  

รองผู้กํากับอื่น ๆ  ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง 
 
 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 
(1) พิธีเปิด (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 1. แกรนด์ฮาวล์ 
  1.1 ผู้กํากับลูกเสอืยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว 
“แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คําท้ายให้เน้นให้หนกั) พร้อมกับทําสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
โดยมีรองผูก้ํากับยนือยูน่อกวงกลมและหลังผูก้าํกับ 
  1.2 ลูกเสือสาํรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทนัทีว่า 
“แพ็ค” แล้ววิ่งมาเขา้แถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหนา้ผู้กํากับ จากนัน้
เรียงไปตามลาํดับ ใหไ้หล่ตอ่ไหล่ชิดกัน 
  1.3 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน ฝูามอืแบหงาย 
แล้วลดมือลงเพือ่ตรวจดูความเรียบร้อย 
  1.4 ลูกเสือสาํรองเมื่อเหน็สัญญาณของผู้กํากับซึ่งผายมือออกไปขา้ง ๆ ให้ทุกคนจับ
มือกนัขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึงปล่อยมอื และจัดวงกลมให ้ เรียบร้อย 
  1.5 ผู้กํากับตรวจดูเหน็ว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ 
เสมอไหล่ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชดิกัน ฝูามอืแบหงาย แล้วพลิกฝาูมือคว่ําลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้
ลูกเสือนั่งลง 
  1.6 ลูกสํารองทุกคนนั่งลงทนัทีที่เห็นสัญญาณจากผู้กํากับ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง 
แขนทั้งสองเหยยีดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอสมควรและเขา่ออกเล็กน้อย นิ้วชี้และนิ้วกลาง
ทั้งสองมือเหยียดชดิกันและแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ งดไว้ในอุ้งมือ(นิ้วหัวแมม่ือกดนิ้วนางกับนิ้วกอ้ยไว้) 
  1.7 ผู้กํากับลูกเสอืพลกิฝูามอืทั้งสองหงายขึน้เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรอ้ง 
  1.8 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “อา-เคลา-เรา-จะ-ท า-ดี-ที-่สุด”  
พอขาดคาํว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยนืขึ้น เท้าทั้งสองชดิติดกนั พร้อมกับยกมือทัง้สองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนอืหูและชิดหู 
  1.9 นายหมู่ลูกเสอืซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวนันั้น (ที่หันหน้าตรงกับ ผู้กาํกับ) 
จะร้องขึ้นว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าดี” การรอ้งให้หนัหนา้ไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง 
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ) 
  1.10 เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(มือแบออก)  

ลกูเสอืสำ�รองทกุคนนัง่ลงทนัททีีเ่หน็สญัญ�ณจ�กผูก้ำ�กบั
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ส่วนมือขวาลดลงมาทําทา่วันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกนัว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าดี” ขณะที่
ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพของ
ลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กํากับอื่น ๆ ที่อยู่
นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง หลังจากผู้กํากับและลูกเสือเอามือลงพร้อมกัน 
 
 2. ชักธงขึ้น 
  2.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงชาติ” ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทาํหนา้ที่หมู่
บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาต ิวิ่งออกไปพรอ้มกัน (ลูกเสือวิ่งออกด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลง
บนพื้น พร้อมกนันั้นยกมอืขึ้นเสมอราวนม กาํมือ และหันฝาูมือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง 
ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวได้พอสมควร 
  2.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาตทิั้งสองวิ่งออกไปพรอ้มกนั และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่าง
เสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ และลดมอืลงพร้อมกัน ลกูเสือคนทาง
ขวามือก้าวไปขา้งหนา้ 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลงั 2 ก้าว กลับมายืนที่เดมิ 
และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือ(ให้ผืนธงชาติอยูท่างขวามือของชกัธงชาติเสมอ 
อย่าใหส้่วนหนึง่ส่วนใดของธงชาติแตะพื้นเป็นอันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาต ิ คนทางขวามือ
เป็นคนปล่อยเชอืก ลูกเสือทั้งสองคนยนืตรงในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตงึตลอดเวลาจนกว่า
ธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา 
  2.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” (คําสั่งวนัทยหัตถน์ีไ้ม่ใช่คาํบอกแบ่ง   แต่เป็นคาํบอก
รวดว่า “วันทยหัตถ์” ลกูเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํกับและรองผู้กํากับอื่น ๆ ทําวันทยหัตถ์
พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทาํวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว  
  2.4 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนํารอ้งเพลงชาต ิ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทย” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสอืทุกคนร้องเพลงพรอ้มกัน “เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทกุ
ส่วน…..” จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้   ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
อย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผอ่นเชือกให้ธงชาตขิึ้นและเชือกตงึเช่นเดียวกัน  ผู้
ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่า พอเพลงชาติจบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมือ่ธงชาติขึน้ยอดเสาแล้ว 
ลูกเสือคนทางขวามอืรับเชือกจากลูกเสือทางซา้ยมือมารวมกัน แล้วกา้วออกไปขา้งหนา้ 2 กา้ว และ
ชิดเท้ายืนตรง ผกูเชือกธง ก้าวถอยหลังและชดิเท้า กลับมายืนตรงที่เดิม ลกูเสือทั้งสองยืนตรง ทํา
วันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบญัชาลูกเสือทกุคนลดมอืลง) ลูกเสอืทั้งสองกลบัหลังหัน 
วิ่งกลับมาเขา้แถวในหมูข่องตน แล้วทําวันทยหตัถ์เหมือนลกูเสือในแถว 
  2.5 ผู้กํากับสั่ง “มอืลง” ลูกเสอืทุกคนลดมือลงพร้อมกัน 
 3. สวดมนต ์
  3.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการน าสวดมนต์” ลูกเสอืทุกคนใช้มอืขวาจับทีห่มวก
ด้านหน้า แล้วถอดหมวก พรอ้มกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมอืขวาในท่าพนมมือ ใหด้้านในของ
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หมวกหนัไปทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ในระหว่างฝูามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว ้ 
ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอดหมวกด้วย 
  3.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายนําสวดมนต์ยอ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสอื
และลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพรอ้มกนั (สวดนํา) “อรห สมมา สมพุทโธ ภควา” (สวดตาม) “อรห 
สมมา สมพุทโธ ภควา” สวดนําและสวดตามจนจบ 
 
 4. สงบนิ่ง 
  4.1 ผู้กํากับสั่ง “สงบนิ่ง” (ผู้กํากับและลูกเสือทุกคนลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลาง
ลําตัว แขนเหยียดตรง พรอ้มกับวางฝูามอืซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเลก็น้อย) สงบนิ่ง
ประมาณ 1 นาที 
  4.2 ผู้กํากับสั่ง “สวมหมวก” ผู้กาํกับและลูกเสอืทุกคนเงยหน้าขึ้น สวมหมวก และอยู่
ในท่าตรง 
  4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพค็, ตามระเบียบ-พัก” ผู้กํากับก้าวเข้าไปยืนตรงที่หน้าเสาธง
เช่นเดิม 
 5. ตรวจ 
  การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กาํกับตรวจ และนายหมู่ตรวจ โดยมขี้อเสนอแนะในการ
ตรวจ ดังนี ้
  ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรกไ็ด้ เช่น เครือ่งแบบ เล็บ 
ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพของรา่งกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียน การสอน 
  ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง ให้ตรวจเครื่องแบบอยา่งเดยีว เพราะเหตุ
ว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแตง่กายย่อมไม่เรยีบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับ
บ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนาํความเสื่อมเสียมาสูก่องลกูเสือของตนได้ 
 
  5.1 รองผู้กํากับตรวจ 
   5.1.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผูก้ ากับตรวจฟนั” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหาผูก้ํากับ 
ทําความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กํากับเสียก่อน  ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง 
แล้วรองผู้กํากับรีบว่ิงไปตรวจหมู่ลกูเสือทนัที 
   5.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงหน้านายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว 
นายหมู่สั่ง “หมู่สี……….ตรง” ลูกเสือทกุคนตรง นายหมูค่นเดยีวทําวันทยหัตถ์ แล้วลดมอืลง ก้าวไป
ข้างหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์พรอ้มกล่าวรายงานว่า “หมูส่ี……….พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครบั” (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อนายหมู่รายงานและลดมอืลงเมอืรายงานจบ) เมือ่รายงาน
จบ ลดมือลง ถอยหลังเขา้ที่เดมิ 
   5.1.3 รองผู้กํากับออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก  
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ส่วนมือขวาลดลงมาทําทา่วันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกนัว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าดี” ขณะที่
ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพของ
ลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กํากับอื่น ๆ ที่อยู่
นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง หลังจากผู้กํากับและลูกเสือเอามือลงพร้อมกัน 
 
 2. ชักธงขึ้น 
  2.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงชาติ” ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทาํหนา้ที่หมู่
บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาต ิวิ่งออกไปพรอ้มกัน (ลูกเสือวิ่งออกด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลง
บนพื้น พร้อมกนันั้นยกมอืขึ้นเสมอราวนม กาํมือ และหันฝาูมือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง 
ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวได้พอสมควร 
  2.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาตทิั้งสองวิ่งออกไปพรอ้มกนั และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่าง
เสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ และลดมอืลงพร้อมกัน ลกูเสือคนทาง
ขวามือก้าวไปขา้งหนา้ 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลงั 2 ก้าว กลับมายืนที่เดมิ 
และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือ(ให้ผืนธงชาติอยูท่างขวามือของชกัธงชาติเสมอ 
อย่าใหส้่วนหนึง่ส่วนใดของธงชาติแตะพื้นเป็นอันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาต ิ คนทางขวามือ
เป็นคนปล่อยเชอืก ลูกเสือทั้งสองคนยนืตรงในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตงึตลอดเวลาจนกว่า
ธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา 
  2.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” (คําสั่งวนัทยหัตถน์ีไ้ม่ใช่คาํบอกแบ่ง   แต่เป็นคาํบอก
รวดว่า “วันทยหัตถ์” ลกูเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํกับและรองผู้กํากับอื่น ๆ ทําวันทยหัตถ์
พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทาํวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว  
  2.4 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนํารอ้งเพลงชาต ิ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทย” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสอืทุกคนร้องเพลงพรอ้มกัน “เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทกุ
ส่วน…..” จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้   ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
อย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผอ่นเชือกให้ธงชาตขิึ้นและเชือกตงึเช่นเดียวกัน  ผู้
ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่า พอเพลงชาติจบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมือ่ธงชาติขึน้ยอดเสาแล้ว 
ลูกเสือคนทางขวามอืรับเชือกจากลูกเสือทางซา้ยมือมารวมกัน แล้วกา้วออกไปขา้งหนา้ 2 กา้ว และ
ชิดเท้ายืนตรง ผกูเชือกธง ก้าวถอยหลังและชดิเท้า กลับมายืนตรงที่เดิม ลกูเสือทั้งสองยืนตรง ทํา
วันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบญัชาลูกเสือทกุคนลดมอืลง) ลูกเสอืทั้งสองกลบัหลังหัน 
วิ่งกลับมาเขา้แถวในหมูข่องตน แล้วทําวันทยหตัถ์เหมือนลกูเสือในแถว 
  2.5 ผู้กํากับสั่ง “มอืลง” ลูกเสอืทุกคนลดมือลงพร้อมกัน 
 3. สวดมนต ์
  3.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการน าสวดมนต์” ลูกเสอืทุกคนใช้มอืขวาจับทีห่มวก
ด้านหน้า แล้วถอดหมวก พรอ้มกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมอืขวาในท่าพนมมือ ใหด้้านในของ
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หมวกหนัไปทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ในระหว่างฝูามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว ้ 
ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอดหมวกด้วย 
  3.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายนําสวดมนต์ยอ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสอื
และลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพรอ้มกนั (สวดนํา) “อรห สมมา สมพุทโธ ภควา” (สวดตาม) “อรห 
สมมา สมพุทโธ ภควา” สวดนําและสวดตามจนจบ 
 
 4. สงบนิ่ง 
  4.1 ผู้กํากับสั่ง “สงบนิ่ง” (ผู้กํากับและลูกเสือทุกคนลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลาง
ลําตัว แขนเหยียดตรง พรอ้มกับวางฝูามอืซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเลก็น้อย) สงบนิ่ง
ประมาณ 1 นาท ี
  4.2 ผู้กํากับสั่ง “สวมหมวก” ผู้กาํกับและลูกเสอืทุกคนเงยหน้าขึ้น สวมหมวก และอยู่
ในท่าตรง 
  4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพค็, ตามระเบียบ-พัก” ผู้กํากับก้าวเข้าไปยืนตรงที่หน้าเสาธง
เช่นเดิม 
 5. ตรวจ 
  การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กาํกับตรวจ และนายหมู่ตรวจ โดยมขี้อเสนอแนะในการ
ตรวจ ดังนี ้
  ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรกไ็ด้ เช่น เครือ่งแบบ เล็บ 
ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพของรา่งกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียน การสอน 
  ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง ให้ตรวจเครื่องแบบอยา่งเดยีว เพราะเหตุ
ว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแตง่กายย่อมไม่เรยีบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับ
บ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนาํความเสื่อมเสียมาสูก่องลกูเสือของตนได้ 
 
  5.1 รองผู้กํากับตรวจ 
   5.1.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผูก้ ากับตรวจฟนั” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหาผูก้ํากับ 
ทําความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กํากับเสียก่อน  ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง 
แล้วรองผู้กํากับรีบว่ิงไปตรวจหมู่ลกูเสือทนัที 
   5.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงหน้านายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว 
นายหมู่สั่ง “หมู่สี……….ตรง” ลูกเสือทกุคนตรง นายหมูค่นเดยีวทําวันทยหัตถ์ แล้วลดมอืลง ก้าวไป
ข้างหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์พรอ้มกล่าวรายงานว่า “หมูส่ี……….พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครบั” (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อนายหมู่รายงานและลดมอืลงเมอืรายงานจบ) เมือ่รายงาน
จบ ลดมือลง ถอยหลังเขา้ที่เดมิ 
   5.1.3 รองผู้กํากับออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก  
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   5.1.4 รองผู้กํากับสัง่นายหมู่ “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสือคนแรก และลูกเสอื
คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผูก้ํากับกา้วเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชดิอย่าง
แข็งแรงก่อน นายหมูก่้าวไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซา้ยไปชิดอย่างแข็งแรง ยนืในแนว
เดียวกับรองผู้กาํกับ 1 ก้าว ตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคน  สุดท้ายแล้ว ใหน้ายหมู่ลูกเสือ
และรองผู้กํากับเดนิย้อนกลับที่เดมิเหมือนตอนแรก นายหมู่ยนืตรง ทําวันทยหัตถ์ และกล่าวว่า 
“ขอบคุณครับ” (ยืนอยู่กับทีไ่ม่ตอ้งก้าวออกไป)  รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง  
นายหมู่ลดมอืลงแล้วสั่งต่อไป “ตามระเบียบ-พกั” 
  5.2 นายหมู่ตรวจ  
   ในการประชุมกองลูกเสอื บางครั้งรองผู้กาํกับไม่อยู่หรือมีน้อย จําเป็นตอ้งให้
นายหมู่ตรวจแทน แนวปฏิบัติคือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจฟัน” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงแล้วก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 กา้ว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายนื
แทนที่   นายหมู่ และทําหน้าทีน่ายหมู่ แล้วทําการตรวจแบบรองผู้กํากับในข้อ 5.1.4 
  5.3 การรายงานการตรวจ 
   5.3.1 รองผู้กํากับรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ลูกเสอืขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
รองผู้กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ ์พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับ
ว่า “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟันหมู่สี…….ปรากฎว่า………..และได้ตักเตือน
แล้ว, ครับ” เสร็จแล้ววิ่งกลับที่เดิม รองผู้กํากบัคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจ
เสร็จแล้ว ให้รายงานผลการตรวจได้เลย ใครตรวจเสร็จก่อนให้รายงานก่อนโดยไม่ต้องรอกัน) 
   5.3.2 นายหมู่ลูกเสอืรายงาน  
    เมื่อนายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสร็จแล้ว ใหย้ืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลกูเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อย
เสียก่อน เมือ่นายหมู่ลกูเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลกูเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถว
หน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผูก้ํากับพรอ้มกนั ห่างจากผู้กาํกับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลกูเสือหมู่
บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามลาํดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพกั ผู้กํากับ
ยืนอยูก่ึ่งกลางของแถว 
 ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว หนัหนา้ไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจา้ได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับใหไ้ปตรวจฟันหมู่
สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมือ่จบการรายงาน นายหมู่
ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเขา้ที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมู่คนต่อไปทําท่าตรง 
วันทยหัตถ์พรอ้มกับนายหมู่คนแรก ลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว หันหนา้ไปหาผู้กํากับ 
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงาน
ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลบัที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง
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พร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมูข่องตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลบัมายืน
ทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 
 6. แยก 
  ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง, แพ็ค-แยก” ลูกเสือทุกคนขวาหัน แล้วแยกไปปฏิบัติกิจกรรม
อื่นต่อไป 
 
(2) เกม - เพลง 
 
 เกมหรอืการเล่นของลกูเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคญัที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสอืทุก
ประเภท ทั้งใจทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเดก็ในเรือ่งนิสยัใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจนกักีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เหน็ –แก่ตัว  ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเปน็การฝึกอบรมเดก็ในทางจิตใจไป
ในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลอืกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเดก็ด้วย หรือการร้องเพลงเพือ่เป็นการปลุกใจ 
คลายอารมณ์ กอ่ให้เกดิความร่าเริงบันเทงิใจ และการร้องเพลงเปน็เพลงหมู่หรอืร้องพรอ้ม ๆ กัน 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามัคคี 
 
(3) การสอนตามเนื้อหา 
 
 ผู้กํากับลูกเสอืจะกาํหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขยีนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ
สอนในแต่ละคาบ จะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขยีนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน 
แล้วมีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐาน หรือมากกว่ากไ็ด้ ขึ้นอยูก่ับลูกเสือและ
ความเหมาะสมต่าง ๆ   ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย  สาธิต  หรอืปฏิบัติ
จริง แล้วแต่เนื้อหาทีก่ําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองกไ็ด้ 
 
 การรายงานเพือ่เข้าฝกึตามฐาน 
 การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรอืรูปเหลี่ยม มี
ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดินทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้า
สู่ฐานไม่ตรงตอ้งออ้มสิง่ปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรอืบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดนิทาง  ให้เท่ากับฐานอื่น ๆ 
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดนิทาง ไมไ่ด้รบัความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 
 การเคลื่อนที่เขา้ฐานนยิมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเขม็นาฬิกา  ฉะนัน้ ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเขา้สู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ ่ เมือ่ลูกเสอืฝึกครบเวลามี
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมูไ่ด้เลย 
 การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่   แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ตอ้งรายงานเองทุกหมู่  ให้รายงานที
ละหมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึง่รายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมูจ่ะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่
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   5.1.4 รองผู้กํากับสัง่นายหมู่ “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสือคนแรก และลูกเสอื
คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผูก้ํากับกา้วเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชดิอย่าง
แข็งแรงก่อน นายหมูก่้าวไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซา้ยไปชิดอย่างแข็งแรง ยนืในแนว
เดียวกับรองผู้กาํกับ 1 ก้าว ตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคน  สุดท้ายแล้ว ใหน้ายหมู่ลูกเสือ
และรองผู้กํากับเดนิย้อนกลับที่เดมิเหมือนตอนแรก นายหมู่ยนืตรง ทําวันทยหัตถ์ และกล่าวว่า 
“ขอบคุณครับ” (ยืนอยู่กับทีไ่ม่ตอ้งก้าวออกไป)  รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง  
นายหมู่ลดมอืลงแล้วสั่งต่อไป “ตามระเบียบ-พกั” 
  5.2 นายหมู่ตรวจ  
   ในการประชุมกองลูกเสอื บางครั้งรองผู้กาํกับไม่อยู่หรือมีน้อย จําเป็นตอ้งให้
นายหมู่ตรวจแทน แนวปฏิบัติคือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจฟัน” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงแล้วก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 กา้ว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายนื
แทนที่   นายหมู่ และทําหน้าทีน่ายหมู่ แล้วทําการตรวจแบบรองผู้กํากับในข้อ 5.1.4 
  5.3 การรายงานการตรวจ 
   5.3.1 รองผู้กํากับรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ลูกเสอืขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
รองผู้กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ ์พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับ
ว่า “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟันหมู่สี…….ปรากฎว่า………..และได้ตักเตือน
แล้ว, ครับ” เสร็จแล้ววิ่งกลับที่เดิม รองผู้กํากบัคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจ
เสร็จแล้ว ให้รายงานผลการตรวจได้เลย ใครตรวจเสร็จก่อนให้รายงานก่อนโดยไม่ต้องรอกัน) 
   5.3.2 นายหมู่ลูกเสอืรายงาน  
    เมื่อนายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสร็จแล้ว ใหย้ืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลกูเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อย
เสียก่อน เมือ่นายหมู่ลกูเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลกูเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถว
หน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผูก้ํากับพรอ้มกนั ห่างจากผู้กาํกับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลกูเสือหมู่
บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามลาํดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพกั ผู้กํากับ
ยืนอยูก่ึ่งกลางของแถว 
 ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว หนัหนา้ไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจา้ได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับใหไ้ปตรวจฟันหมู่
สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมือ่จบการรายงาน นายหมู่
ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเขา้ที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมู่คนต่อไปทําท่าตรง 
วันทยหัตถ์พรอ้มกับนายหมู่คนแรก ลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว หันหนา้ไปหาผู้กํากับ 
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงาน
ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลบัที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง
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พร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมูข่องตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลบัมายืน
ทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 
 6. แยก 
  ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง, แพ็ค-แยก” ลูกเสือทุกคนขวาหัน แล้วแยกไปปฏิบัติกิจกรรม
อื่นต่อไป 
 
(2) เกม - เพลง 
 
 เกมหรอืการเล่นของลกูเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคญัที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสอืทุก
ประเภท ทั้งใจทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเดก็ในเรือ่งนิสยัใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจนกักีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เหน็ –แก่ตัว  ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเปน็การฝึกอบรมเดก็ในทางจิตใจไป
ในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลอืกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเดก็ด้วย หรือการร้องเพลงเพือ่เป็นการปลุกใจ 
คลายอารมณ์ กอ่ให้เกดิความร่าเริงบันเทงิใจ และการร้องเพลงเปน็เพลงหมู่หรอืร้องพรอ้ม ๆ กัน 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามัคคี 
 
(3) การสอนตามเนื้อหา 
 
 ผู้กํากับลูกเสอืจะกาํหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขยีนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ
สอนในแต่ละคาบ จะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขยีนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน 
แล้วมีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐาน หรือมากกว่ากไ็ด้ ขึ้นอยูก่ับลูกเสือและ
ความเหมาะสมต่าง ๆ   ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย  สาธิต  หรอืปฏิบัติ
จริง แล้วแต่เนื้อหาทีก่ําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองกไ็ด้ 
 
 การรายงานเพือ่เข้าฝกึตามฐาน 
 การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรอืรูปเหลี่ยม มี
ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดินทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้า
สู่ฐานไม่ตรงตอ้งออ้มสิง่ปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรอืบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดนิทาง  ให้เท่ากับฐานอื่น ๆ 
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดนิทาง ไมไ่ด้รบัความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 
 การเคลื่อนที่เขา้ฐานนยิมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเขม็นาฬิกา  ฉะนัน้ ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเขา้สู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ ่ เมือ่ลูกเสอืฝึกครบเวลามี
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมูไ่ด้เลย 
 การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่   แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ตอ้งรายงานเองทุกหมู่  ให้รายงานที
ละหมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึง่รายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมูจ่ะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่
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ตนเองเท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมูจ่นเกนิไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดยีวได้เสมือนครูเขา้ห้องสอน 
 
 1. การรายงานของลูกเสอืสํารองซึ่งไมม่ีอาวุธ 
  นายหมู่จะสั่ง “หมูส่ี………ตรง” เฉพาะนายหมูเ่มื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ ์ลดมอืลง 
ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานกท็ําวันทยหัตถ์ รายงานว่า “หมู่สี……….พร้อมที่จะรับการฝึกแล้ว
ครับ” รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลังเขา้ไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง “ตามระเบียบ-
พัก” (ถอยเขา้ไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหตัถ์) 
 สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลกูเสือเคารพด้วย  ท่าตรง 
ทําวันทยหัตถค์้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 
 2. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลือ่นที่เอง 
  การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลกูเสอืจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละหลาย
หมู่ หากจะให้ลูกเสอืเคลือ่นที่จะเสียเวลามาก จงึควรจัดให้ลกูเสืออยู่เป็นกลุ่ม     กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทาํเหมอืนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 
ลูกเสือกท็ําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตัง้หัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า 
“ลูกเสือ-ตรง” หัวหน้าทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสั่ง “ตามระเบียบ, พัก” 
 สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเขา้ไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา         
(วันทยหัตถ์ ลดมอืลงเลย เพราะไม่มกีารรายงาน) จะเหมอืนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน) 
 3. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคาํสั่งว่า “หมู่สี……….ตรง” นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และ
กล่าวว่า “ขอบคุณ-ครับ” นายหมู่ลดมือลง แล้วสั่ง “ขวาหัน, ตามขา้พเจา้” 
  
(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเลา่ให้ลกูเสือฟัง เพือ่แทรกคติธรรมต่าง ๆ โดยที่
ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเปน็กันเอง 
เพื่อให้ลกูเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาต ิเสียสละ กตัญํู 
 
 (5) พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 
 
 1. นัดหมาย 
  1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว “แพค็-
แพ็ค-แพ็ค” (แพ็คคาํท้ายให้เนน้ให้หนัก) พรอ้มกับทําสัญญาณเมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม โดยมี
รองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลงัผู้กํากับ 
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  1.2 ลูกเสือสาํรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะตอ้งขานรับพร้อมกัน
ทันทีว่า “แพค็” แล้วว่ิงมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กลอ้มผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้
กํากับ จากนัน้เรียงไปตามลําดับให้ไหล่ต่อไหลช่ิดกัน 
  1.3 ผู้กํากับนัดหมายกับลูกเสือ เรื่องทีน่ัดหมาย คอื เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครั้งตอ่ไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่งเงื่อน ลูกเสือเตรียมเชือก 
 
 2. ตรวจ 
  2.1 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เลก็นอ้ย นิ้วทั้งหา้ชิดติดกนั  ฝูามือแบ
หงาย แล้วลดมือลง เพื่อตรวจดคูวามเรยีบร้อย แล้วสั่ง “แพ็ค-ตามระเบียบ, พัก” 
 สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะลกูเสือ
จะต้องเดินผา่นชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ทีพ่บเห็นได้ 
 
  2.2 รองผู้กํากับตรวจ 
   2.2.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหา
ผู้กํากับ ทําวันทยหัตถ์และลดมอืลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมอืลงเมือ่รองผู้กํากับ
ลดมือลง  รองผู้กาํกับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสอืทันที 
   2.2.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงขา้มนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง “หมูส่ี……….ตรง”  ลูกเสือทุกคนยนืตรง  นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และลดมอืลง ก้าวออกไป
ข้างหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกลา่วว่า “หมู่สี…….…….พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ” 
(รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมอืลงเมือ่นายหมู่รายงานจบ)  
นายหมู่ลดมอืลง ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง 
   2.2.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคน
แรก โดยมขี้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 
 การตรวจเครื่องแบบนายหมู่เป็นคนแรก จะตอ้งถูกตรวจด้านหนา้ ซึ่งจะต้องตรวจใน
เรื่องต่อไปนี ้
 1) หมวก 
  หมวกทรงกลมมกีะบังหนา้หมวก ทําด้วยผา้สกีรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผา้  6 ชิ้น 
แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพธิีประจํา
กองแล้ว มีตราหนา้หมวกรูปหน้าเสอืและอักษรใต้หน้าเสอืว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง บนผ้าสกีรมท่าขลิบ
ริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม. หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทั้งหมด 
 2) เสื้อ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้สีขาว คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มสีาบที่  หนา้อก ปฺาย
ชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ตดิต่าํกว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อกลุ่ม 
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ตนเองเท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมูจ่นเกนิไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดยีวได้เสมือนครูเขา้ห้องสอน 
 
 1. การรายงานของลูกเสอืสํารองซึ่งไมม่ีอาวุธ 
  นายหมู่จะสั่ง “หมูส่ี………ตรง” เฉพาะนายหมูเ่มื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ ์ลดมอืลง 
ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานกท็ําวันทยหัตถ์ รายงานว่า “หมู่สี……….พร้อมที่จะรับการฝึกแล้ว
ครับ” รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลังเขา้ไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง “ตามระเบียบ-
พัก” (ถอยเขา้ไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหตัถ์) 
 สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลกูเสือเคารพด้วย  ท่าตรง 
ทําวันทยหัตถค์้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 
 2. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลือ่นที่เอง 
  การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลกูเสอืจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละหลาย
หมู่ หากจะให้ลูกเสอืเคลือ่นที่จะเสียเวลามาก จงึควรจัดให้ลกูเสืออยู่เป็นกลุ่ม     กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทาํเหมอืนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 
ลูกเสือกท็ําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตัง้หัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า 
“ลูกเสือ-ตรง” หัวหน้าทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสั่ง “ตามระเบียบ, พัก” 
 สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเขา้ไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา         
(วันทยหัตถ์ ลดมอืลงเลย เพราะไม่มกีารรายงาน) จะเหมอืนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน) 
 3. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคาํสั่งว่า “หมู่สี……….ตรง” นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และ
กล่าวว่า “ขอบคุณ-ครับ” นายหมู่ลดมือลง แล้วสั่ง “ขวาหัน, ตามขา้พเจา้” 
  
(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเลา่ให้ลกูเสือฟัง เพือ่แทรกคติธรรมต่าง ๆ โดยที่
ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเปน็กันเอง 
เพื่อให้ลกูเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาต ิเสียสละ กตัญํู 
 
 (5) พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 
 
 1. นัดหมาย 
  1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว “แพค็-
แพ็ค-แพ็ค” (แพ็คคาํท้ายให้เนน้ให้หนัก) พรอ้มกับทําสัญญาณเมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม โดยมี
รองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลงัผู้กํากับ 
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  1.2 ลูกเสือสาํรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะตอ้งขานรับพร้อมกัน
ทันทีว่า “แพค็” แล้วว่ิงมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กลอ้มผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้
กํากับ จากนัน้เรียงไปตามลําดับให้ไหล่ต่อไหลช่ิดกัน 
  1.3 ผู้กํากับนัดหมายกับลูกเสือ เรื่องทีน่ัดหมาย คอื เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครั้งตอ่ไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่งเงื่อน ลูกเสือเตรียมเชือก 
 
 2. ตรวจ 
  2.1 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เลก็นอ้ย นิ้วทั้งหา้ชิดติดกนั  ฝูามือแบ
หงาย แล้วลดมือลง เพื่อตรวจดคูวามเรยีบร้อย แล้วสั่ง “แพ็ค-ตามระเบียบ, พัก” 
 สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะลกูเสือ
จะต้องเดินผา่นชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ทีพ่บเห็นได้ 
 
  2.2 รองผู้กํากับตรวจ 
   2.2.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหา
ผู้กํากับ ทําวันทยหัตถ์และลดมอืลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมอืลงเมือ่รองผู้กํากับ
ลดมือลง  รองผู้กาํกับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสอืทันที 
   2.2.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงขา้มนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง “หมูส่ี……….ตรง”  ลูกเสือทุกคนยนืตรง  นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และลดมอืลง ก้าวออกไป
ข้างหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกลา่วว่า “หมู่สี…….…….พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ” 
(รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมอืลงเมือ่นายหมู่รายงานจบ)  
นายหมู่ลดมอืลง ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง 
   2.2.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคน
แรก โดยมขี้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 
 การตรวจเครื่องแบบนายหมู่เป็นคนแรก จะตอ้งถูกตรวจด้านหนา้ ซึ่งจะต้องตรวจใน
เรื่องต่อไปนี ้
 1) หมวก 
  หมวกทรงกลมมกีะบังหนา้หมวก ทําด้วยผา้สกีรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผา้  6 ชิ้น 
แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพธิีประจํา
กองแล้ว มีตราหนา้หมวกรูปหน้าเสอืและอักษรใต้หน้าเสอืว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง บนผ้าสกีรมท่าขลิบ
ริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม. หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทั้งหมด 
 2) เสื้อ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้สีขาว คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มสีาบที่  หนา้อก ปฺาย
ชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ตดิต่าํกว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อกลุ่ม 
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กอง ติดอยูก่ลางปฺายชื่อโรงเรยีน (ตัวขาว พืน้แดง)  ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสามเหลีย่มด้าน
เท่า ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร ตดิที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 เซนติเมตร ให้มมุแหลมขึ้น 
เครื่องหมายนายหมูม่ีแถบผ้าสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตา ติดรอบแขนเสือ้ข้างซ้าย สงูกว่าแขนเสื้อ 
1 เซนติเมตร 2 แถบ ห่างกัน 1 เซนติเมตร 
 3) ผ้าผูกคอ 
  ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลีย่มหน้าจั่ว ดา้นฐาน 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร 
ม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรยีบเหลือชายประมาณ 1 ฝูามือให้รอยพับอยู่ดา้นใน รวบชายผ้าผกูคอไว้
ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ให้ปลอกห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง 
 4) กางเกง 
  กางเกงสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืแต่ละโรงเรียนกําหนด ขาสั้นเหนือเขา่ประมาณ 
5 เซนติเมตร ส่วนกวา้งของขากางเกงเมือ่ยืนตรงห่างจากขาตัง้แต่ 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้า
กว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มีซิปซอ่นไว้ข้างใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเปา 
และมีหูร้อยเข็มขดัยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กวา้ง 1 เซนติเมตร 
 5) เข็มขดั 
  เข็มขดัหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดัทําด้วยโลหะ  สีทอง มี
ลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาตภิายในกรอบช่อชัยพฤกษ ์ ตรงส่วนล่างของกรอบมคีติพจน์ว่า 
“เสียชีพ อยา่เสียสัตย์” เวลาคาดเขม็ขดัทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้ัวเข็มขัดห้อยยาน 
 6) ถุงเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาแต่ละโรงเรียนกาํหนด 
 7) รองเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด จะทําด้วยหนังหรอืผ้าใบ
ก็ได้ แตไ่ม่มีลวดลาย หุ้มสน้ มีเชอืกผูกแขง็แรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด ถ้าเป็น รองเทา้หนังให้ขัดให้
เงางาม 
   2.2.4 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจดา้นหน้าเสร็จเรยีบร้อยแล้วสั่ง “กลับหลังหัน” เพื่อ
ตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหนั รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยดา้นหลัง เชน่   ผ้า
ผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้อออกนอกกางเกงหรอืไม่ 
   2.2.5 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอง – ผู้กํากับ
สั่ง “กลับหลังหัน” รองผู้กํากับสั่งตอ่ไป “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสอืด้านหนา้ ตรวจลูกเสอืคนแรก
และคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิด
อย่างแขง็แรง นายหมูก่้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชัก   เท้าซ้ายไปชิดอยา่งแข็งแรง ยืนใน
แนวเดียวกับรองผู้กาํกับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่
ด้านหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสขุภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน จะไมเ่ดินอ้อมหลัง 
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 เมื่อตรวจด้านหนา้เสร็จทกุคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลงัต่อไป (เดนิออ้มหลัง) การเดนิ
ตรวจด้านหลังให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจ
นายหมู่ เมือ่ตรวจด้านหลังเสรจ็ทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมูก่ลับมายืนที่เดมิอกีครั้งหนึง่ นาย
หมู่ยืนตรง ทําวันทยหัตถ์ และกลา่วว่า “ขอบคณุครับ” (ยืนอยู่กับที่    ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับ
รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมอืลง นายหมู่สั่งตอ่ไป “ตามระเบียบ-พัก” 
  2.3 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครั้งรองผู้กํากับไมม่า จาํเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจ” นายหมู่ทกุหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู ่ และทําหน้าที่นายหมู ่ โดยทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับทุกประการ 
  2.4 การรายงานการตรวจ 
   2.4.1 รองผู้กํากับรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้
กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปด้านหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า “ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ……….หมู่ส…ี……ปรากฎว่า…………..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, 
ครับ” เสร็จแล้ววิ่งกลับเข้าที่เดิม (โดยไม่วิ่งไปตดัหน้าผู้อืน่)  รองผูก้ํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 
   2.4.2 นายหมู่รายงาน 
    เมื่อนายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสร็จแล้ว ใหย้ืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลกูเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อย
เสียก่อน เมือ่นายหมู่ลกูเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลกูเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถว
หน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผูก้ํากับพรอ้มกนั ห่างจากผู้กาํกับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลกูเสือหมู่
บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามลาํดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพกั ผู้กํากับ
ยืนอยูก่ึ่งกลางของแถว 
 ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหา        
ผู้กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟัน      
หมู่สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมื่อจบการรายงาน     
นายหมู่ลูกเสอืลดมอืลง ถอยกลับเขา้ที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมอืลง ตามระเบียบพัก นายหมูค่นต่อไป
ทําท่าตรง วันทยหัตถ์พรอ้มกับนายหมูค่นแรก ลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหนา้ไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมูค่นอืน่ ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกนั จนกระทั่งการ
รายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลับที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์และลด
มือลงพรอ้มกนั กลับหลงัหันวิ่งมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งออ้มหลังหมู่
กลับมายนืทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดมิ 
 

เซนตเิมตร
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กอง ติดอยูก่ลางปฺายชื่อโรงเรยีน (ตัวขาว พืน้แดง)  ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสามเหลีย่มด้าน
เท่า ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร ตดิที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 เซนติเมตร ให้มมุแหลมขึ้น 
เครื่องหมายนายหมูม่ีแถบผ้าสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตา ติดรอบแขนเสือ้ข้างซ้าย สงูกว่าแขนเสื้อ 
1 เซนติเมตร 2 แถบ ห่างกัน 1 เซนติเมตร 
 3) ผ้าผูกคอ 
  ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลีย่มหน้าจั่ว ดา้นฐาน 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร 
ม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรยีบเหลือชายประมาณ 1 ฝูามือให้รอยพับอยู่ดา้นใน รวบชายผ้าผกูคอไว้
ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ให้ปลอกห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง 
 4) กางเกง 
  กางเกงสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืแต่ละโรงเรียนกําหนด ขาสั้นเหนือเขา่ประมาณ 
5 เซนติเมตร ส่วนกวา้งของขากางเกงเมือ่ยืนตรงห่างจากขาตัง้แต่ 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้า
กว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มีซิปซอ่นไว้ข้างใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเปา 
และมีหูร้อยเข็มขดัยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กวา้ง 1 เซนติเมตร 
 5) เข็มขดั 
  เข็มขดัหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดัทําด้วยโลหะ  สีทอง มี
ลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาตภิายในกรอบช่อชัยพฤกษ ์ ตรงส่วนล่างของกรอบมคีติพจน์ว่า 
“เสียชีพ อยา่เสียสัตย์” เวลาคาดเขม็ขดัทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้ัวเข็มขัดห้อยยาน 
 6) ถุงเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาแต่ละโรงเรียนกาํหนด 
 7) รองเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด จะทําด้วยหนังหรอืผ้าใบ
ก็ได้ แตไ่ม่มีลวดลาย หุ้มสน้ มีเชอืกผูกแขง็แรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด ถ้าเป็น รองเทา้หนังให้ขัดให้
เงางาม 
   2.2.4 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจดา้นหน้าเสร็จเรยีบร้อยแล้วสั่ง “กลับหลังหัน” เพื่อ
ตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหนั รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยดา้นหลัง เชน่   ผ้า
ผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้อออกนอกกางเกงหรอืไม่ 
   2.2.5 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอง – ผู้กํากับ
สั่ง “กลับหลังหัน” รองผู้กํากับสั่งตอ่ไป “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสอืด้านหนา้ ตรวจลูกเสอืคนแรก
และคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิด
อย่างแขง็แรง นายหมูก่้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชัก   เท้าซ้ายไปชิดอยา่งแข็งแรง ยืนใน
แนวเดียวกับรองผู้กาํกับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่
ด้านหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสขุภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน จะไมเ่ดินอ้อมหลัง 
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 เมื่อตรวจด้านหนา้เสร็จทกุคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลงัต่อไป (เดนิออ้มหลัง) การเดนิ
ตรวจด้านหลังให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจ
นายหมู่ เมือ่ตรวจด้านหลังเสรจ็ทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมูก่ลับมายืนที่เดมิอกีครั้งหนึง่ นาย
หมู่ยืนตรง ทําวันทยหัตถ์ และกลา่วว่า “ขอบคณุครับ” (ยืนอยู่กับที่    ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับ
รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมอืลง นายหมู่สั่งตอ่ไป “ตามระเบียบ-พัก” 
  2.3 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครั้งรองผู้กํากับไมม่า จาํเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจ” นายหมู่ทกุหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู ่ และทําหน้าที่นายหมู ่ โดยทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับทุกประการ 
  2.4 การรายงานการตรวจ 
   2.4.1 รองผู้กํากับรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้
กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปด้านหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า “ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ……….หมู่ส…ี……ปรากฎว่า…………..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, 
ครับ” เสร็จแล้ววิ่งกลับเข้าที่เดิม (โดยไม่วิ่งไปตดัหน้าผู้อืน่)  รองผูก้ํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 
   2.4.2 นายหมู่รายงาน 
    เมื่อนายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสร็จแล้ว ใหย้ืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลกูเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อย
เสียก่อน เมือ่นายหมู่ลกูเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลกูเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถว
หน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผูก้ํากับพรอ้มกนั ห่างจากผู้กาํกับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลกูเสือหมู่
บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามลาํดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพกั ผู้กํากับ
ยืนอยูก่ึ่งกลางของแถว 
 ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหา        
ผู้กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟัน      
หมู่สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมื่อจบการรายงาน     
นายหมู่ลูกเสอืลดมอืลง ถอยกลับเขา้ที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมอืลง ตามระเบียบพัก นายหมูค่นต่อไป
ทําท่าตรง วันทยหัตถ์พรอ้มกับนายหมูค่นแรก ลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหนา้ไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมูค่นอืน่ ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกนั จนกระทั่งการ
รายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลับที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์และลด
มือลงพรอ้มกนั กลับหลงัหันวิ่งมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งออ้มหลังหมู่
กลับมายนืทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดมิ 
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 3. แกรนด์ฮาวล์ 
  3.1 ผู้กํากับสั่ง “แพค็-ตรง” ผู้กํากับกางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ เสมอไหล่ ขนาน
กับพื้น นิ้วทัง้ห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลกิฝูามือคว่ําลงและงองุม้ เป็นสัญญาณให้ลูกเสอืนั่งลง 
  3.2 ลูกเสือทกุคนนั่งลงทันทีเมือ่เห็นสัญญาณจากผูก้ํากับ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้ง
สอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหวา่งเข่า มอืทั้งสองห่างกันพอสมควร แบะเขา่ออกเล็กน้อย นิ้วช้ี
แจะนิ้วกลางทั้งสองมอืเหยียดชิดกันและแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุง้มือ (นิ้วหัวแม่มอืกดทบันิ้วนาง
กับนิ้วก้อยไว้) 
  3.3 ผู้กํากับลูกเสอืพลกิฝูามอืทั้งสองหงายขึน้ เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรอ้ง 
  3.4 ลูกเสือสาํรองทกุคนแหงนหน้าร้องขึ้นพรอ้ม ๆ กนัว่า “อา-เคล่า-เรา-จะ-ท า-ด-ีที-่สุด”  
พอขาดคาํว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยนืขึ้น เท้าทั้งสองชดิติดกนั พร้อมกับยกมือทัง้สองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนอืหูและชิดหู 
  3.5 นายหมู่ลูกเสอืซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวนันั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กาํกับ) 
จะร้องขึ้นว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าดี” การรอ้งให้หนัหนา้ไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง 
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ) 
  3.6 เมื่อสิ้นคําทีส่ามแล้ว ให้ลูกเสือทกุคนลดมอืซ้ายลงมาแนบลําตัวอยา่งว่องไว (มอื
แบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําทา่วันทยหัตถ ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าดี” 
ขณะที่ลูกเสือรอ้งนี้ ให้ผู้กํากับทาํวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสาํรอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพ
ของลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรอืคําอื่นใดที่สั้น ๆ กไ็ด้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กาํกบัอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกวงกลมอยูใ่นท่าตรง หลังจากนัน้ผู้กํากับและลูกเสือเอามอืลงพร้อมกนั 
 4. ชักธงลง 
  4.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงลง” ลกูเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทาํหนา้ที่หมู่
บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติวิ่งออกไป (ลูกเสือวิ่งออกด้วยเทา้ซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงพืน้ พร้อม
กันนั้นยกมอืขึน้เสมอราวนม กํามือและหนัฝูามอืเข้าหาตัว ยดือก และศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขน
ที่งอตามจังหวะกา้วได้ตามสมควร 
  4.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาติวิ่งออกไปพร้อมกนั และหยุดยนืตรงหนา้เสาธงห่างเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ ์ และลดมอืลงพร้อมกนั ลูกเสือคนทาง
ขวามือก้าวไปขา้งหลัง 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลัง 2 ก้าว กลับมายืนที่เดมิ
และชิดเท้ายืนตรง แยกเชอืกส่งให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือ (ให้ผืนธงชาติอยูท่างขวามือของคนชักธง
ชาติเสมอ) คนทางขวามือเป็นคนชักธงชาติลง คนทางซา้ยมอืเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสอืทั้งสองคน
ยืนตรงในขณะที่ชักธงชาติลง เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา 
  4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพค็-วันทยหัตถ์” ลูกเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํกับและรองผู้
กํากับอืน่ ๆ ทําวันทยหัตถ์พรอ้มกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทําวนัทยหัตถ์ 3 นิ้ว) ในการปิดประชุมนี้
ไม่ต้องรอ้งเพลงชาต ิเมือ่ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” จบ ให้ผู้ชักธงชาติชักธงชาตไิด้ทนัท ี
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 เมื่อธงชาติลงจากยอดเสามาถึงด้านล่างแล้ว ให้ลูกเสอืคนที่อยู่ทางขวามือรวบเชือกธง
แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และเท้าชิดกัน พร้อมกับผูกเชือกธงชาติกับเสาธง แล้วถอยหลัง 2 ก้าว 
และเท้าชิดกลับมายืนตรงที่เดิม ลกูเสือทั้งสองยืนตรงแล้วทําวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน 
(ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลกูเสือทั้งสองคนกลับหลงัหัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน 
แล้วทําวันทยหัตถ์เหมือนลกูเสือในแถว 
  4.4 ผู้กํากับสั่ง “มอืลง” ลูกเสอืทุกคนลดมือลงพร้อมกัน 
 5. เลิก 
  5.1 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-เลิก” ลูกเสือทกุคนทําวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน และ
ทําขวาหนั และแยกออกจากวงกลมไดท้ันที (ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์รับการเคารพของลูกเสือและลด
มือลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และ
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 3. แกรนด์ฮาวล์ 
  3.1 ผู้กํากับสั่ง “แพค็-ตรง” ผู้กํากับกางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ เสมอไหล่ ขนาน
กับพื้น นิ้วทัง้ห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลกิฝูามือคว่ําลงและงองุม้ เป็นสัญญาณให้ลูกเสอืนั่งลง 
  3.2 ลูกเสือทกุคนนั่งลงทันทีเมือ่เห็นสัญญาณจากผูก้ํากับ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้ง
สอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหวา่งเข่า มอืทั้งสองห่างกันพอสมควร แบะเขา่ออกเล็กน้อย นิ้วช้ี
แจะนิ้วกลางทั้งสองมอืเหยียดชิดกันและแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุง้มือ (นิ้วหัวแม่มอืกดทบันิ้วนาง
กับนิ้วก้อยไว้) 
  3.3 ผู้กํากับลูกเสอืพลกิฝูามอืทั้งสองหงายขึน้ เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรอ้ง 
  3.4 ลูกเสือสาํรองทกุคนแหงนหน้าร้องขึ้นพรอ้ม ๆ กนัว่า “อา-เคล่า-เรา-จะ-ท า-ด-ีที-่สุด”  
พอขาดคาํว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยนืขึ้น เท้าทั้งสองชดิติดกนั พร้อมกับยกมือทัง้สองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนอืหูและชิดหู 
  3.5 นายหมู่ลูกเสอืซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวนันั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กาํกับ) 
จะร้องขึ้นว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าดี” การรอ้งให้หนัหนา้ไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง 
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ) 
  3.6 เมื่อสิ้นคําทีส่ามแล้ว ให้ลูกเสือทกุคนลดมอืซ้ายลงมาแนบลําตัวอยา่งว่องไว (มอื
แบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําทา่วันทยหัตถ ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าดี” 
ขณะที่ลูกเสือรอ้งนี้ ให้ผู้กํากับทาํวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสาํรอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพ
ของลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรอืคําอื่นใดที่สั้น ๆ กไ็ด้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กาํกบัอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกวงกลมอยูใ่นท่าตรง หลังจากนัน้ผู้กํากับและลูกเสือเอามอืลงพร้อมกนั 
 4. ชักธงลง 
  4.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงลง” ลกูเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทาํหนา้ที่หมู่
บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติวิ่งออกไป (ลูกเสือวิ่งออกด้วยเทา้ซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงพืน้ พร้อม
กันนั้นยกมอืขึน้เสมอราวนม กํามือและหนัฝูามอืเข้าหาตัว ยดือก และศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขน
ที่งอตามจังหวะกา้วได้ตามสมควร 
  4.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาติวิ่งออกไปพร้อมกนั และหยุดยนืตรงหนา้เสาธงห่างเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ ์ และลดมอืลงพร้อมกนั ลูกเสือคนทาง
ขวามือก้าวไปขา้งหลัง 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลัง 2 ก้าว กลับมายืนที่เดมิ
และชิดเท้ายืนตรง แยกเชอืกส่งให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือ (ให้ผืนธงชาติอยูท่างขวามือของคนชักธง
ชาติเสมอ) คนทางขวามือเป็นคนชักธงชาติลง คนทางซา้ยมอืเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสอืทั้งสองคน
ยืนตรงในขณะที่ชักธงชาติลง เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา 
  4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพค็-วันทยหัตถ์” ลูกเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํกับและรองผู้
กํากับอืน่ ๆ ทําวันทยหัตถ์พรอ้มกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทําวนัทยหัตถ์ 3 นิ้ว) ในการปิดประชุมนี้
ไม่ต้องรอ้งเพลงชาต ิเมือ่ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” จบ ให้ผู้ชักธงชาติชักธงชาตไิด้ทนัท ี
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 เมื่อธงชาติลงจากยอดเสามาถึงด้านล่างแล้ว ให้ลูกเสอืคนที่อยู่ทางขวามือรวบเชือกธง
แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และเท้าชิดกัน พร้อมกับผูกเชือกธงชาติกับเสาธง แล้วถอยหลัง 2 ก้าว 
และเท้าชิดกลับมายืนตรงที่เดิม ลกูเสือทั้งสองยืนตรงแล้วทําวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน 
(ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลกูเสือทั้งสองคนกลับหลงัหัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน 
แล้วทําวันทยหัตถ์เหมือนลกูเสือในแถว 
  4.4 ผู้กํากับสั่ง “มอืลง” ลูกเสอืทุกคนลดมือลงพร้อมกัน 
 5. เลิก 
  5.1 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-เลิก” ลูกเสือทกุคนทําวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน และ
ทําขวาหนั และแยกออกจากวงกลมไดท้ันที (ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์รับการเคารพของลูกเสือและลด
มือลง) 
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คู่มือฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู้เบื้องต้น 
วิธีการเข้าฐาน 

การฝึกอบรมได้แบ่งลูกเสือ – เนตรนารีเป็นหมู่อยู่แล้ว การเข้าฐานให้จัดสมาชิกแต่ละหมู่ ได้
หมุนเวียนไปได้ทุกฐานๆ ละ 1 หมู่ หรือ 2 หมู่ 

เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มการฝึกตามระบบฐาน (ใช้สัญญาณนกหวีดเปูายาว 1  ครั้ง หรือจุด
ประทัด   1 ครั้ง ไม่ควรใช้อาวุธปืน เพราะอาจเกิดอันตรายและไม่ประหยัด) ว่ิงไปเข้าฐานตามท่ี
กําหนด เข้าแถวรูปหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืนอยู่หน้าวิทยากรผู้ประจําฐาน ห่างจากวิทยากร
ประมาณ 3 ก้าว เมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว นายหมู่สั่ง “หมู่สี....ตรง” (บอกชื่อหมู่) เฉพาะนายหมู่ทํา
วันทยหัตถ์ ลดมือลง แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว (ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว เท้าขวาชิด) ทํา
วันทยหัตถ์และรายงานว่า “หมู่สี...พร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วครับ (ค่ะ)” จากนั้น นายหมู่ลดมือลง 
ถอยหลังเข้าที่เดิม ( ก้าวเท้าซ้าย ถอยหลัง 1 ก้าว เท้าขวาชิด) ทําวันทยหัตถ์อีกครั้งและลดมือลง 
แล้วสั่ง ตามระเบียบ พัก”  

เริ่มฝึกอบรมในฐาน ตามคําแนะนําของวิทยากรประจําฐาน เมื่อหมดเวลาจะได้ยินเสียง
สัญญาณนกหวีดหรือประทัด (เปูายาว 1 ครั้ง หรือเสียงประทัด 1 ครั้ง) ให้ทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อย 
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดเปูายาว  2 ครั้ง หรือเสียงประทัด 2 ครั้ง ให้นายหมู่สั่ง “หมู่สี....ตรง” 

ตรง นายหมู่ทําวันทยหัตถ์   กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ประจําฐานด้วยคําว่า “หมู่สี.... ขอขอบคุณครับ 
(ค่ะ)” (นายหมู่ไม่ต้องก้าวออกไปข้างหน้า) จากนั้นนายหมู่ลดมือลง แล้วสั่ง  “ขวา - หัน ตาม
ข้าพเจ้า” แล้วเคลื่อนไปฐานต่อไป 
หมายเหตุ 
1. ในกรณีที่เข้าฐานมากกว่าหนึ่งหมู่ ให้มีการรายงานทุกหมู่ 
2. วิทยากรประจําฐานรับความเคารพโดยการทําวันทยหัตถ์ตอบโดยตลอด รอจนกระทั่งนายหมู่ 
กลับเข้าที่ ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง วิทยากรประจําฐานจึงเลิกรับความเคารพ 
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150 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 

บรรณานุกรม 
 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับที่ 10). โรงพิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว,  
2522. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร. คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ช้ันประถมศึกษาปีที่  
1 - 3  (ลูกเสือส ารอง).  โรงพิมพ์  คุรสุภาลาดพร้าว,  2533. 

กรมพลศึกษาประจาํเขตการศึกษา 8.  นิทานที่เป็นคติสอนใจ. (เอกสารอดัสําเนา) : มปท.,2537. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรณสุข. คู่มือวิทยากรฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์ 
 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ม.ป.ท.: พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2541. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรณสุข. คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส. น.พ.อนันต์  
 อุ่นแก้ว บรรณาธิการ ม.ป.ท. : พิมพค์รั้งที่ 1  มิถุนายน 2544 
กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรแกนกลาง.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. 
 โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  2551. 
คณะกรรมการลกูเสือฝูายพัฒนาบุคลากร  สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือข้ันผู้ช่วยผู้ให้ฝึกอบรมวิชาผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ  
(Assistant  Leader  Trainers  course)  (A .L.T.C). โรงพิมพ์  สกสค. : ลาดพรา้ว, 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 
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. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
   โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว,  2534. 
อุบลวรรณ   แสนมหายักษ์.  เพลงลูกเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลกูเสือ

ส ารอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ช้ันสูง : (เอกสารอัดสําเนา),  2539. คู่มื
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โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ด าเนินการโดย 

 
 
 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
154 ศาลาวชิราวุธ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    
โทรศัพท์ 0-2219-2731 โทรสาร 0-2219-2108 
website : http://www.scoutthailand.org 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท ์0-2288-5511  
website : http://www.obec.go.th 

 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
อาคารศูนย์เรียนรู้สขุภาวะ 99/8 ซอยงามดพูลี แขวงทุ่งมหาเมฆ        
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท์ 0-2343-1500 
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th 

 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0-941-2320  โทรสาร 0-2561-5130  
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th 

  
          ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
        สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
        ถนนราชดําเนนินอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    
        โทรศัพท์ 0-2282-0850  

            website : http://www.srs.moe.go.th 
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