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คำนิยม

นับ ว่าเป็น โอกาสและประโยชน์ ที่สาคัญ อีกเรื่องหนึ่ งที่ส านั กการลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตตารา
ในลักษณะคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับปัญหาตามวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับวิธีการ
ลูกเสือ ครู อาจารย์ ผู้กากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จะได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกาลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จึงเป็นตาราและคู่มือทางการวิชาการ สาหรับกิจกรรมลูกเสือเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอารยประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณ
และให้กาลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ จกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ กาลังความคิด จนทาให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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คำนิยม

คู่มือส่ งเสริมและพัฒ นากิจ กรรมลูกเสื อทั กษะชีวิต ในสถานศึกษา เป็ น เครื่องมือส าคัญ ส าหรั บ
ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้สาหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดทาขึ้นโดยมี
เป้ าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิช าต่ าง ๆ ส าหรั บ
ครูผู้สอนนาไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒ นาและปรับ ปรุงให้ดีขึ้น ตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค
หลัก สาคัญ ของเอกสารชุด นี้ นอกเหนือ จากเสนอแนวทางด้า นเนื ้อ หาสาระสาคัญ วิธีส อน
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้ส อนได้ เนื่ องจากเป้ าหมายที่ต้องการคือ การนาเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรีย นรู้ให้แก่
ผู้เรีย นลงมือปฏิบัติด้ว ยตนเอง ในการทากิจ กรรมอย่างครบวงจร เพื่อ ให้เป็น ผู้มีคุณ ธรรม จริย ธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ ร่ ว มด าเนิ น การในการจั ดท าคู่ มือ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิจ กรรมลู กเสื อ ทั ก ษะชี วิต
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการทาเอกสารชุดนี้จนสาเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ ได้
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด
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คำ�นำ�
สำ�นักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ในการทำ�กิจกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน
และปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการทำ�งานเป็นระบบหมู่ตามกระบวนการลูกเสือ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์แบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทำ�ให้เด็กและ
เยาวชนมีระเบียบวินัย มีจิตสำ�นึกในการทำ�ความดีเพื่อทำ�ประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ต่อไป
เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านลูกเสือ ด้านทักษะชีวิต รวมทั้งด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อกำ�หนด
กรอบโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ ทีส่ อดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของลูกเสือแต่ละประเภท
คู่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ฉบั บ ทดลอง สมาคมวางแผนครอบครั ว
แห่งประเทศไทยฯ ได้เริม่ ใช้ในปี พ.ศ. 2553 มีโรงเรียนจากทุกภูมภิ าคของประเทศเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน
26 โรงเรียน โดยได้ดำ�เนินการควบคู่ไปกับการวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือ และทำ�การปรับปรุงคู่มือ
ครั้งแรกเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยได้เพิ่มเติม เพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นและเนื้อหาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
การปรับปรุงครั้งที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุมปฏิบัติการ
“การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ” ซึ่งจัดโดยสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพิ่มจำ�นวนแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 40 ชั่วโมง
เพือ่ ครอบคลุมสาระทีจ่ �ำ เป็นอย่างครบถ้วน เป็นการเตรียมการขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ และได้แบ่งคู่มือออกเป็น 11 เล่ม สำ�หรับลูกเสือแต่ละชั้นปี
เพื่อความสะดวกของผู้สอน รวมทั้งทางสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำ�เนินการวิจัย
และประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต จำ�นวน 53 โรงเรียน คู่ขนานกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ด้วย
สำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการให้สำ�เร็จลุล่วง ณ โอกาสนี้ ตั้งแต่
การริ เริ่ ม โครงการการจั ด ทำ � หลั ก สู ต รและคู่ มื อ การทดลองวิ จั ย และประเมิ น ผลการใช้ คู่ มื อ รวมทั้ ง
การปรับปรุงคู่มือทั้ง 2 ครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือชุดนี้จะช่วยส่งเสริมให้กิจการลูกเสือของประเทศไทย
ซึ่งดำ�เนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้เป็นเครื่องมือสำ�คัญและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป
สำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
คํานิยม
คํานํา
คําชี้แจงการใช้คู่มือ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ
หน่วยที่ 2 สาระสําคัญของการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ความเข้าใจในเรือ่ งกิจการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 ดีตดิ ดาว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การคบเพือ่ น
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เด็กติดเกม
หน่วยที่ 3 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
บัตญิตามคำ
�ปฏิญาณและกฎของลู
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ปฏิ
คําปฏิ
าณและกฎของลู
กเสือ กเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 ความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 ขยะนี้มมี ูลค่า
หน่วยที่ 4 ระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 ระเบียบแถวลูกเสือ
หน่วยที่ 5 กางเต็นท์และรื้อเต็นท์ทพี่ ักแรม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พกั แรม
หน่วยที่ 6 การบรรจุเครื่องหลัง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับเดินทางไกลไปพักแรม
หน่วยที่ 7 ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง และปรุงอาหาร
หน่วยที่ 8 แผนที่ เข็มทิศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 การอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ
หน่วยที่ 9 ทักษะเงื่อนเชือก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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สารบัญ(ต่อ)
หน้า
หน่วยที่ 10 การปฐมพยาบาล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 การปฐมพยาบาล
หน่วยที่ 11 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 ภัยสังคมจากอินเตอร์เน็ต
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 เบื้องหลังก๋วยเตีย๋ ว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 รู้เท่าทันสื่อ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 โฆษณาเป็นพิษ
หน่วยที่ 12 ประเมินผล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 การประเมินผล
หน่วยที่ 13 พิธีการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 พิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แนวคิดเรือ่ งทักษะชีวิต
ภาคผนวก ข กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ
บรรณานุกรม
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161
167
172
177
183
204
210
221
224
244
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คําชี้แจงการใช้คู่มือ
คู่มือส่งเสริ
เสริมมและพั
และพัฒฒนากิ
นากิจกรรมลู
จ กรรมลู
ก เสื
ก ษะชี
ิ ต ในสถานศึ
ก ษาชุ
สำ �บหรั
กเสื
อทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษาชุ
ดนี้ ด นีจั้ดจัทํดาขึทำ้น�สํขึา้ นหรั
ผู้ บ
กเสือใช้
อใช้เป็เป็นนแนวทางในการจั
แนวทางในการจัดดกิกิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืเสืออมีจมีําจนวน
ำ�นวน11 11เล่มเล่แยกตามชั
ม แยกตามชั
กํผูา้กกัำ�บกับลูกลูเสื
้นปี ้นสํปีาหรัสำบ�หรั
ลูกบเสืลูอกเสื
4อ
4 ประเภทคือคืลูอกลูเสืกอเสืสํอาสำรอง
�รอง
อสามั
อสามั
่นใหญ่
และลู
วิสญ
ามัญ
ประเภท
ลูกลูเสืกอเสืสามั
ญญ
ลูกลูเสืกอเสืสามั
ญรุญ่นรุใหญ่
และลู
กเสืกอเสืวิสอามั
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยั งมีเนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ อีกด้วย
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ การนําไปใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกว่าแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช้เมื่อใด
องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์ มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิ จ กรรมตามข้ อ บั ง คั บ ของคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ (ไม่ ร วมกิ จ กรรมทดสอบเพื่ อ รั บ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ)
2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย
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คู่มือแต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น 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
สื่อการเรียนรู้
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
เรียนการสอนให้ได้เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่ สุด
ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเข้าใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
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การประเมินผล
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ใน
แต่ละแผนการจัดกิจกรรม
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ทั กษะชี วิ ตเกิ ดขึ้ นได้ หลายองค์ ประกอบในการจั ดกิ จกรรมแต่ ละครั้ ง ในที่ นี้ ได้ ระบุ เพี ยง
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้
และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่
วแห่งประเทศไทย
สำสมาคมวางแผนครอบครั
�นักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ
จการนักเรียฯน
สำเลขที
�นัก่ งานปลั
ดกระทรวงศึ
ษาธิการ กระทรวงศึ
กษาธิ
ารงเทพฯ 10900
8 วิภาวดี
รังสิต 44 กแขวงลาดยาว
เขตจตุ
จักรกกรุ
ถนนราชดำ
เนินนอก เขตดุต่สอิต 151
กรุงเทพฯ
10300
โทรศัพท์ �0-2941-2320
โทรสาร
0-2561-5130
โทรศัพท์ 02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402
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แผนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
1. ปฐมนิเทศ
2. สาระสําคัญของการลูกเสือ

3. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

4. ระเบียบแถว
5. กางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม
6. การบรรจุเครื่องหลัง
7. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง
8. แผนที่ เข็มทิศ
9. ทักษะเงื่อนเชือก
10. การปฐมพยาบาล
11. ความปลอดภัย

12. ประเมินผล
13. พิธีการ
รวม 13 หน่วยกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรม
เรื่อง
1. ปฐมนิเทศ
2. ความเข้าใจในเรือ่ งกิจการของลูกเสือ
3. ดีติดดาว
4. การคบเพื่อน
5. วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เด็กติดเกม
7. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
8. ความซื่อสัตย์สุจริต
9. ความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
10. ขยะนี้มมี ูลค่า
11. ระเบียบแถวลูกเสือ
12. การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์ทพี่ ักแรม
13. การบรรจุเครื่องหลังสําหรับเดิน
ทางไกลไปพักแรม
14. การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง และปรุง
อาหาร
15. การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ
16. เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
17. การปฐมพยาบาล
18. ภัยสังคมจากอินเทอร์เน็ต
19. เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว
20. รู้เท่าทันสื่อ
21. โฆษณาเป็นพิษ
22. การประเมินผล
23. พิธีเข้าประจํากองและประดับ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
รวม 23 แผนการจัดกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง
1
2
1
1
1
2
2
2
1
3
3
2
2

หมายเหตุ

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

2
3
3
2
1
1
1
2
1
1

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

40
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 แต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือได้อย่างถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรได้
2. เนื้อหา
2.1 การแต่งกาย
2.2 การเรียนตามหลักสูตร
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้
1) เครื่องหมายลูกเสือโลก / หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2) เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงวันนี้ยินดี , สุขดวงใจ
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความหมายและประโยชน์ของ “เครื่องแบบลูกเสือ”
แนะนําการแต่งเครื่องแบบ การติดเครือ่ งหมายต่าง ๆ ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
2) ผู้กํากับลูกเสือแนะนําขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ การวัดและประเมินผล ให้ลูกเสือรู้และเข้าใจ และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมตามหลักสูตรได้
3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปความรูแ้ ละแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักสูตร
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องราชสีห์กับหมาป่า
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 ลูกเสือแต่งเครือ่ งแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบได้อย่างถูกต้อง
5.2 ลูกเสือปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรได้
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6.บันทึกผลหลังสอน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูส้ อน
(.............................................)
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...............................................)
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1
เพลง

วันนี้ยินดี
วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน วันนีย้ ินดี ที่เราได้มาพบกัน ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา
เรามาร่วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิน้ ไป มาเถิดมา เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทําให้การ
ลูกเสือเจริญ
สุขดวงใจ
สุขดวงใจทีไ่ ด้มาพบหน้า สุขอุราที่ได้มาเจอกัน ถึงจะอยู่บ้านใกล้บ้านไกลจะอยู่แห่งไหน
เราก็ไทยด้วยกัน โอ่ โอ โอ โอ่ มาร้องไชโยลูกเสือไทยด้วยกัน
ลั่น ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา ....................................ลา
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ใบความรู้

เครื่องหมายลูกเสือโลก

ลักษณะเครื่องหมาย
เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๓ ซม. ตามแบบ มีตราเครือ่ งหมายหัวลูกศรสีขาว
บนพื้นสีม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลมผูกเป็นเงือ่ นพิรอดอยู่เบื้องล่าง

ที่มารูปภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc08.jpg
เครือ่ งหมายนี้เป็นเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ที่ได้เข้าพิธีประจํากองแล้ว และติดทีก่ ึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
หลักสูตร
1. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร
1.1 กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1.2 กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2. ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4. กางและรื้อเต็นท์ทพี่ ักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง
5. สาธิตการบรรจุเครือ่ งหลังอย่างถูกต้อง สําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน
6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอสําหรับ 2 คน
7. สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศและรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ โดยพิจารณาจากเข็มทิศ
และสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
8. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงือ่ น 10 เงื่อน ต่อไปนี้ คือ เงือ่ นพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ
เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงือ่ นบ่วงสายธนู เงือ่ นตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงือ่ นผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง
เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ)
9. รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม้ น้าํ ร้อนลวก
เป็นลม งูกดั แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง
10. รู้เรื่องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไป เกีย่ วกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
16
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เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หมวก ทรงอ่อน ( เบเร่ห์ ) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง เวลา
สวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ คอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทําเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็ม
ขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุม
กึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนู
ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทําด้วยวัตถุสีน้ําตาลแก่ ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
ผ้ าผู กคอ รู ปสามเหลี่ ยมหน้ าจั่ ว ด้ านฐาน 100 ซ.ม. ด้ านตั้ ง 75 ซ.ม. สี ต ามสี ประจํ าภาค
การศึกษา และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
กางเกง สีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซ.ม. ส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรง ห่างจากขา
ตั้งแต่ 8 - 12 ซ.ม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซ.ม. ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ
1 กระเป๋าและมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม.
เข็มขัด หนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวชนิดหัวขัด ทําด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ถุงเท้า ยาว สีกากี พับซ่อนไว้ใต้เข่า ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่ โผล่ออกมาจากขอบถุงเท้า
ประมาณ 1/2 นิ้ว หรือ 1 ซ.ม.
รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีน้ําตาลแก่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูกเชือก
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
 เครื่องหมายจังหวัด ทําด้วยผ้า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครือ
่ งแบบกําหนด
ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามกับด้านฐาน
 เครื่องหมายสังกัด ทําด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีชื่อกลุ่ม หรือกอง (ชื่อโรงเรียน) สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
 เลขกลุ่มและเลขกอง ทําด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลีย
่ มจตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยูข่ ้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่าง
ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุม่ หรือกอง
กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้มีเลขกองอย่างเดียว
 เครื่องหมายหมู่ ทําด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป
สีตามสีประจําหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบริมสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ
ประมาณ 1 ซ.ม.
 อินทรธนูสเี ลือดหมู ปลายอินทรธนูมอ
ี ักษร “ ล.ญ. ” ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง
ปลาย อินทรธนูมดี ุมเช่นเดียวกับดุมเสื้อ ( ดุมทองไม่ถูกต้อง )

นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
10คู่มือส่งเสริ
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หมายเหตุ
1. ถ้าเป็นนายหมู่หรือรองนายหมู่ให้สวมสายนกหวีดเหลืองทับผ้าผูกคอ นกหวีดใส่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
2. ถ้าสอบเครือ่ งหมายวิชาพิเศษได้ให้ตดิ แขนเสือ้ ข้างขวาเรียงเป็นสามแถว ถ้าเกิน 9 วิชา
ให้ติดที่สายสะพายสีเหลืองขลิบสีน้ําเงิน

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

ตัวอย่าง
เครื่องหมายหมู่
สามัญรุ่นใหญ่

18

ลูกเสือ
เหล่า

เสนา

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1
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เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
12คู่มือส่งเสริ
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เรือ่ งสั้นที่เป็นประโยชน์
ราชสีห์กับหมาป่า
หมาป่าตัวหนึ่งออกล่าลูกแกะมาได้ และกําลังพยายามที่จะนําซากลูกแกะผู้น่าสงสารนั้น
กลับไปที่รัง แต่โชคร้ายที่มันไปพบกับราชสีห์อดโซเข้าตัวหนึ่ง ราชสีห์ตรงเข้ามาแย่งลูกแกะนั้นทันที
ซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับหมาป่ามากมันตะโกนบอกราชสีห์ว่า “ท่านไม่นึกละอายใจบ้างหรืออย่างไร
ที่ทําตัวเป็นเหมือนโจรร้าย เข้าแย่งอาหารของข้าแบบนี้” ราชสีห์ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะร่า แล้วตอบ
กลับไปว่า “ตัวข้าน่ะรึ ที่เจ้าประณามว่าเป็นไอ้โจรร้าย ฮ่ะ...ฮ่ะ...แล้วสิ่งที่เจ้ากระทํามานั้นเล่าเรียกว่า
ความสุจริตหรอกรึ ข้าไม่เชื่อหรอกว่า คนเลี้ยงแกะจะคิดว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ทั้งๆ ที่เจ้าขโมยเอาลูกแกะ
ของเขามาเช่นนี้!”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ทุจริต ยากจะหาความยุติธรรมจากผู้อื่นได้
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คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 2 สาระสําคัญของการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกีย่ วกับกิจการลูกเสือโลกโดยสังเขปได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติได้
3. อธิบายโครงสร้างการบริหารงานองค์การลูกเสือโลกได้
4. อธิบายบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีต่อชุมชนได้
5. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็น
6. มีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
2. เนื้อหา
2.1 กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
2.2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.3 บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้
1) เรื่อง การลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
2) เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3) เรื่อง บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงลูกเสือธีรราช เพลงเกียรติศักดิ์ลกู เสือ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาด้วยคําถาม ต่อไปนี้
- การลูกเสือเริม่ ต้นมาจากประเทศใด
- ลูกเสือไทยกับลูกเสือต่างประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
(2) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้ แล้วส่งตัวแทนรายงานสรุป
ในกองลูกเสือ
- กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
14คู่มือส่งเสริ
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- โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือนําเสนอ กองลูกเสือซักถามเพือ่ ความเข้ าใจ และผู้กํากับลูกเสือช่วย
เพิ่มเติม
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์บทบาทของตนเอง ที่จะสามารถมีส่วนร่วม
ในกิจการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก เช่น การร่วมกิจกรรมกับลูกเสือต่างโรงเรียน การร่วมกิจกรรมและ
การประชุมกับลูกเสือนานาชาติ การร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก เป็นต้น
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ งสัจจะ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเขียนบันทึกความรู้ความเข้าใจกิจการลูกเสือโลก โครงสร้าง
ลูกเสือ ลงในสมุดบันทึกประจําตัว และบันทึกความจํา ประสบการณ์ของตนเองในบทบาทหน้าที่จากการที่เคย
เป็นลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด หรือผู้บําเพ็ญประโยชน์
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมจับหมี
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์ของตนเอง 2 – 3 คน ที่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด หรือผู้บําเพ็ญประโยชน์ โดยเปิด
โอกาสให้เพื่อนลูกเสือซักถามและเล่าประสบการณ์เพิ่มเติมได้
(2) ผู้กํากับลูกเสือสรุปว่า “ในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือทุกคนก็จะต้องมี
บทบาทหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน”
(3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลกู เสือร่วมกันศึกษาใบความรู้เรือ่ ง “บทบาทของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” และอภิปรายหาข้อสรุปในเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่” ในประเด็นต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
- บทบาทหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
- การบริการช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน
- การบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีเกียรติ เชือ่ ถือได้
(4) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มให้ลูกเสือส่งตัวแทนรายงานหมู่ละ 1 ประเด็น ผู้กํากับลูกเสือ
นําอภิปรายให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ทีละประเด็นจนครบ
(5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปและวางแผนการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ
ตามบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และส่งเสริมให้ลูกเสือนําไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ งลูกชาวนากับมรดก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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ข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติ มในการจัด กิจ กรรม ผู้กํ ากั บลู กเสือ อาจมอบหมายให้ หมู่ ลูก เสื ออภิป ราย
หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่ม และนําเสนอในรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) หรือใช้วิธีการนําเสนอ
อื่นๆ
5.การประเมินผล
5.1 ประเมินจากสมุดบันทึกประจําตัวของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
5.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมของลูกเสือในการทํากิจกรรมตามที่ผกู้ ํากับลูกเสือวางแผน
ครบทุกกิจกรรม และการเสนอความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือ

นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง

ลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือของธีรราช
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น
มีจรรยา รักษาชื่อ
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน

ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
สร้างเกียรติระบือเลือ่ งลือต่อไปช้านาน
พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย

เกียรติศักดิ์ลูกเสือ
ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ซิลกู ผู้ชาย
ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลาย ซิลูกเสือไทย
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อนื่
แม้ลําบากตรากตรํา ก็จะทําให้สําเร็จ
ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ รักชาติให้มั่นไว้
ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน

เกม
เกม “จับหมี”

วิธีการเล่น ดังต่อไปนี้
1. สมมติลูกเสือคนหนี่งเป็นหมี ส่วนคนอื่นเป็นหมาป่าตามจับหมี โดยให้หมี
เดินนําหน้า
2. หากหมีเดินกลับหลังมามองเมือ่ ไร ให้ผู้เล่นที่เป็นหมาป่านัง่ ลง ใครนั่งช้าต้อง
ออกจากการเล่น
3. คนสุดท้ายที่เหลือจะเป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้
ภูมิหลัง

การลูกเสือโลกและความความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ

การลูกเสือเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 (ค.ศ.1907) จากแนวคิดของลอร์ดเบเดน
เพาเวลล์ และหนังสือเรื่อง “การลูกเสือสําหรับเด็กชาย” (Lord Baden Powell – “Scouting for Boys)
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวที่ชวนให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันทํากิจกรรมตามอุดมการณ์
และวิธีการของลูกเสือ ก่อให้เกิดสันติภาพความเข้าใจอันดี และภราดรภาพแห่งโลก
วัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการลูกเสือ
การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาสําหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์ ในการสร้ างบุคลิกภาพ
และพั ฒนาการทางสั งคมให้ กั บเยาวชน เพื่ อให้ เป็ นพลเมื องดี ของประเทศ โดยใช้ วิ ธี การลู กเสื อซึ่ ง
ประกอบด้วย การยึดมั่นในกฎและคําปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการกระทํา
(Learning by Doing) เน้ นการปฏิ บั ติ กิ จกรรมกลางแจ้ ง (Outdoor Activities) การใช้ ระบบหมู่
(Patrol System) และการส่งเสริม ความก้าวหน้า ตามวิถีทางของลูกเสือ ด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ (Proficiency Badges)
การลูกเสือเป็นการอาสาสมัครทํางาน ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยก
กีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้อง
กับการเมือง ยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลกอย่างมั่นคง
พันธกิจหลัก (Mission)
พันธกิจหลักของการลูกเสือในการฝึกอบรมเยาวชน มี 3 ประการ คือ
1. ให้เด็กได้เป็นลูกเสือแต่เยาว์วัย โดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ใช้วิธีการลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน ให้มีคณ
ุ สมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ
2.1 เป็นผู้ที่เชื่อถือได้
2.2 สามารถพึ่งตนเองได้
2.3 มีความรับผิดชอบ
2.4 กล้าสูง้ านหนัก
3. พัฒนาระบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ในการขัดเกลาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
โดยใช้กฎลูกเสือเป็นหลัก
จากพันธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการนี้ นําไปสู่ยุทธศาสตร์หลัก (Strategy) ที่ใช้ใน
การพัฒนาการลูกเสือให้ตอบสนองสอดคล้องกับพันธกิจ
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กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมตัดสินใจ
2. มีผู้ใหญ่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
3. ฝึกอบรมลูกเสือชาย-หญิงอย่างเสมอภาค ให้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ทั้งต่อตนเองและผู้อนื่
4. ให้ทุ่มเทงานหนัก
5. ใช้ระบบอาสาสมัคร
6. องค์กรลูกเสือต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
7. ปรับระบบลูกเสือให้เข้มแข็ง
8. ใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทํางานทันสมัย ทันคน
และทันต่อเหตุการณ์
9. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้สังคมรับรู้
10. สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันในองค์กรลูกเสือ ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
11. สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับองค์กรเอกชนและองค์กรเยาวชนอื่นๆ
12. สนับสนุนให้มีประเทศสมาชิกใหม่ เข้าร่วมองค์การลูกเสือโลก และส่งเสริมการเพิ่มจํานวน
สมาชิกลูกเสือในประเทศ
13. จัดตั้งกองทุนเพือ่ หาเงินสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเป็นระบบและมั่นคง
องค์การลูกเสือโลก (WOSM: World Organization of the Scout Movement)
การลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปทั่วโลก มีสมาชิกกว่า 28 ล้านคน ใน 160 ประเทศ
และเขตปกครอง อาณานิคม แคว้นต่าง ๆ ทั่วโลก (ข้อมูล พ.ศ.2553)
คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบด้วยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชิก 12 ประเทศ เลือกตั้ง
โดยที่ ประชุ มสมั ชชาลู กเสื อโลก กรรมการลู กเสื อโลกอยู่ ในตํ าแหน่ งคนละ 6 ปี และเลื อกตั้ งกั นเอง
เป็นประธานและรองประธาน กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง 6 คน ทุกๆ 3 ปี และเลือกคนใหม่เข้าแทนที่
โดยวิธีลงคะแนนลับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก คือ Ahmad Al hendawi เป็นเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือโลกคนปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เป็นชาวจอร์แดน ซึ่งมีผู้แทนมาจาก
161 ประเทศทั่วโลก โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุ มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดิมสํานักงานลูกเสือโลก ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปัจจุบันย้ายตั้งที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดทําการ 18 มิถุนายน 2014
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก มีดังนี้
1. ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก
2. แต่งตั้งเลขาธิการของสํานักงานลูกเสือโลก
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานลูกเสือโลก
4. จัดหาเงินทุนสําหรับส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก
5. พิจารณามอบเครื่องหมายลูกเสือสดุดีให้แก่ผู้ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างดีเด่น
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สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference)
สมั ช ชาลู ก เสื อ โลก คื อ ที่ ป ระชุ ม ของผู้ แ ทนคณะลู ก เสื อ ประเทศต่ า ง ๆ (พ.ศ.2553 มี 160
ประเทศ) เป็นผู้แทนของลูกเสือ ทั่วโลกประมาณ 28 ล้านคน ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ได้ไม่เกินประเทศละ 6 คน และต้องมาจากองค์การเดียวที่เป็นผู้แทนของแต่ละประเทศ
สมัชชาลูกเสือโลกมีอํานาจและหน้าที่ในการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งต้องยื่นใบสมั ครและรับ รองว่ า
จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และหลักการสําคัญของลูกเสือโลก เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง
ใดๆ
การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก จัดให้มีขึ้นทุก 3 ปี ในแต่ละครั้งจะมีประเทศต่างๆ ขอเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม และสมัชชาลูกเสือโลกเป็นผู้คัดเลือกว่าจะจัดประชุมที่ประเทศใด ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ
การประชุมครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2536 ครั้งล่าสุดเป็นการประชุมครั้งที่ 40 จัดที่ประเทศสโลวีเนีย เมื่อวันที่ 11 –
15 สิงหาคม 2557 ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 41 จัดที่ ประเทศอาเซอร์ไบจาน ปี พ.ศ. 2560
สํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau)
ตั้ งอยู่ ที่ กรุ งกั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ทํ าหน้ าที่ เป็ นสํ านั กงานเลขาธิ การฯ ดู แลการ
ดําเนินงานของประเทศสมาชิก ให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบายขององค์การลูกเสือโลก และตามมติของที่
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก งานของสํานักงานลูกเสือโลกอาจจําแนกได้ดังนี้
1. ให้คําชี้แจงแนะนําแก่ประเทศสมาชิก และองค์การที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเหลือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในประเทศสมาชิก
3. จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกและการชุมนุมลูกเสือโลก
4. การเยี่ยมเยีอน และการช่วยเหลือโดยตรง
5. การจัดพิมพ์เอกสารและการค้นคว้า
นอกจากสํานักงานลูกเสือโลกแล้ว ยังมีสํานักงานลูกเสือภาคพื้นในภูมิภาคทั่วโลก อีก 6 แห่ง
ได้แก่
1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
2. ภาคพื้น ยูเรเชีย (Eurasia) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐยูเครน และสํานักงานสาขา
ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
3. ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา (Interamerica) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ทกี่ รุงซานดิเอโก ประเทศชิลี
4. ภาคพื้นอาหรับ (Arab) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
5. ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ทกี่ รุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
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ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
กิจการลูกเสือของทุกประเทศยึดมั่นในวัตถุประสงค์ หลักการสําคัญ และวิธีการของลูกเสือ
เหมื อ นกั น ทั่ ว โลก ทุ ก ประเทศเข้ า เป็ น สมาชิ ก โดยสมั ค รใจ และเป็ น อิ ส ระจากอิ ท ธิ พ ลการเมื อ ง
มุ่งพัฒนาเยาวชนด้วยรากฐานของอุดมการณ์ลูกเสือ ซึ่งมีคําปฏิญาณและกฎลูกเสือเป็นพื้นฐาน
การชุมนุมลูกเสือโลก (World Scout Jamboree)
ริเริ่มโดยลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ วัตถุประสงค์เพื่ อให้ลูกเสือนานาชาติได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน
การประชุ มครั้ งแรกจั ดที่ โอลิ มเปี ย กรุ งลอนดอน ประเทศอั งกฤษ พ.ศ. 2463 มี ลู ก เสื อร่ ว มประชุ ม
จํ า นวน 8,000 คน จาก 34 ประเทศ จากนั้ น ได้ มี ก ารประชุ ม ทุ ก 4 ปี โดยเปลี่ ย นสถานที่ ป ระชุ ม
ไปตามประเทศสมาชิก มีสํานักงานลูกเสือโลกเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
การชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 วันที่ 28 ธันวาคม 2545 ถึง 7 มกราคม 2546 ประเทศไทย
เป็นเจ้า ภาพ จัด ประชุม ที่ ชายทะเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง มีลูกเสือชาย–หญิง เข้าร่วมประชุ ม
รวม 24,000 คน จาก 147 ประเทศ ครั้งที่ 21 เป็นปีฉลองอายุ 150 ปี ของลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ จัด
ประชุมที่ Hylands Park เมือง Chelmsford ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2550 มีลูกเสือชาย – หญิงจาก
ทั่วโลก เข้าร่วมประชุมกว่า 40,000 คน ครั้งล่าสุดจัดที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 28 กค. – 8 สค. 2558 เป็น
ครั้งที่ 23 ครั้งต่อไปกําหนดจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 22 กค. – 2 สค. 2562 นับเป็นครั้งที่ 24
สมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค
เดิมเรียกว่า Far East Scout Conference เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Asia – Pacific Regional
Scout Conference เมื่อพ.ศ. 2513 จัดประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่ประเทศฟิลิปปิ นส์ ระยะแรก
มีการประชุมทุก 2 ปี ต่อมาเปลี่ยนเป็นประชุมทุก 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
คณะกรรมการประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนจากประเทศสมาชิ ก ลู ก เสื อ ภาคพื้ น เอเชี ย – แปซิ ฟิ ค
ที่ม าจากการคัด เลือ กจํา นวน 10 คน อยู่ ใ นตํ า แหน่ งคราวละ 6 ปี ทั้ง 10 คน จะคั ดเลื อกประธาน
และรองประธานกั น เอง ในการประชุ ม ทุ ก 3 ปี จะมี ก รรมการครบวาระ 5 คน และจะมี ก ารเลื อ ก
กรรมการใหม่เข้ามาทดแทน โดยมีคนไทยหลายท่านที่เคยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ
โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ

คณะลูกเสือแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทาง
การลูกเสือ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า
ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
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1. ให้มีนิสยั ในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึง่ ตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อนื่
3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพือ่ สาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทําการฝีมอื และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไป
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

สภาลูกเสือไทย
มีนายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก และเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(2) ให้คาํ แนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(3) พิจารณารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(4) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
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คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(4) สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(5) จัดการทรัพย์สินของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
(9) จัดทํารายงานประจําปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณา
(10) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย
(12) กํากับดูแล สนับสนุน และส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน
(13) จัดตั้งตําแหน่งกิตติมศักดิ์และตําแหน่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบคุ คลและอยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทําหน้าที่เลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ
มีหน้าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ
สภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มีอาํ นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ถือกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในทรัพย์สนิ ของคณะลูกเสือแห่งชาติหรือดําเนินการใดๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน
2. ทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
3. รับผิดชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4.ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
5. จัดให้มกี ารฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
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6. จัดทํารายงานประจําปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
7. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกีย่ วกับลูกเสือ
8. ประสานและส่งเสริมสํานักงานลูกเสือจังหวัด และสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
แต่ละจังหวัดจัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด สําหรับการจัดระเบียบการปกครอง
ลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มกี ฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษ
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้อาํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหน้าทีภ่ ายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ
และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือจังหวัด
(5) พิจารณาคําขอการจัดตั้งค่ายลูกเสือตามมาตรา 32
(6) พิจารณารายงานประจําปีของสํานักงานลูกเสือจังหวัด
(7) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปี
(8) ให้คาํ แนะนําผู้อาํ นวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ
(9) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจังหวัด
ซึ่งจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
(11) จัดทํารายงานประจําปีและรายงานที่เกีย่ วข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดมอบหมาย
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย ให้มีสํานักงานลูกเสือ
จังหวัดอยู่ในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขต1 โดยมีผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 1
เป็นหัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือ
จังหวัด
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คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
มีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เป็นประธานกรรมการ และรองผูอ้ ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหน้าทีภ่ ายในเขตพืน้ ที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(5) พิจารณารายงานประจําปีของสํานักงานลูกเสือเขตพืน้ ที่การศึกษาและรายงานให้
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ
(6) ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจําปี
(7) ให้คาํ แนะนําแก่ผอู้ ํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ
(8) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
(9) กํากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
มีสํานักงานลูกเสือเขตพืน้ ที่การศึกษาอยู่ในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานั้น โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเป็นหัวหน้าสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา บังคับบัญชา
และรับผิดชอบ
ตําแหน่งลูกเสือ
ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีลําดับ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้อํานวยการใหญ่ (รมต.กระทรวงศึกษาธิการ)
(2) รองผู้อํานวยการใหญ่ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/เลขาธิการ สพฐ. / เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
(3) ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
(4) ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
(5) รองผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
(6) ผู้ช่วยผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด (ปลัดจังหวัด)
(7) ผู้อํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)
(8) รองผู้อํานวยการลูกเสือเขตพืน้ ที่การศึกษา (รองผู้อํานวยการเขตพืน้ ที่การศึกษา)
(9) ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน (ผู้อํานวยการโรงเรียน)
(10) รองผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
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(11) ผู้กํากับลูกเสือกลุ่มลูกเสือ
(12) รองผู้กํากับลูกเสือกลุ่มลูกเสือ
(13) ผู้กํากับลูกเสือกองลูกเสือ
(14) รองผู้กํากับลูกเสือกองลูกเสือ
(15) นายหมู่ลูกเสือ
(16) รองนายหมู่ลกู เสือ
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ตําแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ มีลําดับดังต่อไปนี้
(1) ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ (นายกรัฐมนตรี)
(2) ผู้ตรวจการใหญ่ (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
(3) รองผู้ตรวจการใหญ่ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ )
(4) ผู้ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(5) รองผู้ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(6) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(7) ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
(8) รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
(9) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
(10) ผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
(11) รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
การแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกําหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าที่ตรวจตรา แนะนํา ชี้แจง และรายงานเพื่อให้การบริหารงาลูกเสือ
เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
สภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
คณะกรรมการลูกเสืออําเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
ให้นํากฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใช้
มาใช้บังคับโดยอนุโลมในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
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ในฐานะที่คณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT)
เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM)
นอกจากจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลก
ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว คณะลูกเสือแห่งชาติยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ด้วย
การเรี ย นการสอนกิ จ กรรมลู ก เสื อ เดิ ม เป็ น กิ จ ก รรมทางเลื อ ก ต่ อ มาในพ.ศ.2544
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยกําหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์
อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องมีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี หรือกําลังเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยไม่จําเป็นต้องเคยเป็นลูกเสือมาก่อน นักเรียนหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ให้เรียกว่า เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใช้การฝึกอบรมและกิจกรรมเป็นระบบหมู่ ฝึกให้มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น เป็นผู้นําในระบอบประชาธิปไตย ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะลูกเสือ ฝึกอบรมความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งพัฒนาลูกเสือซึ่งอยู่ในวัยรุ่นดังนี้
1. พัฒนาความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล สังเกต
และสืบค้นข้อมูล ความเป็นจริง และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ตลอดจนมีแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์
2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง
3. กล้าแสดงออก รักษาสิทธิของตนเอง ยอมรับสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐาน
ของประชาธิปไตย
4. แสวงหาเอกลักษณ์ที่ดีของตนเอง
บทบาทหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อาจสรุปได้ ดังนี้
1. หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง
2. หน้าที่ต่อผูอ้ ื่น ทั้งในโรงเรียน และชุมชนที่ลกู เสืออาศัยอยู่ ได้แก่
2.1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทําความสะอาด การดูแลความปลอดภัย
ให้ เด็ กเล็ ก ลู ก เสื อจราจร การกํา จัด ลูก น้ํ า ยุง ลาย ฯลฯ ทั้ง นี้ขึ้ นอยู่ กับ ปัญ หา และความต้อ งการ
ที่เกิดขึ้น ในโรงเรียนและชุมชนในขณะนั้น ลูกเสือต้องมีใจพร้อมอาสาทุกเมื่อ
2.2 กิ จ กรรมโครงการเพื่ อการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ที่ ผู้ กํ า กับ ลู ก เสื อ และลูก เสื อ เห็ น ควร
จัดให้มีขึ้น อาจเป็นโครงการที่ดําเนินการเอง หรือร่วมมือกับผู้นําชุมชน หรือหน่วยงานราชการซึ่งเข้ามา
ดําเนินโครงการอยู่ในชุมชนก็ได้ ขั้นตอนการดําเนินโครงการมีดังนี้
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1) ขั้นวางแผน เป็นการสํารวจข้อมูล เขียนโครงการ และกําหนดรายละเอียด
ที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งการประสานงาน งบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง
2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นการจัดแบ่งงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีรายละเอียดในการปฏิบัติ กําหนดระยะเวลาการทํางาน สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ
3) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เป็นการติดตามดูว่ามีปัญหา อุปสรรคใด
ที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงบ้าง /การปฏิบัติงานถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ /ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด / ปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม /
การเขียนบันทึกและรายงาน
ตัวอย่างกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน
- ปลูกต้นไม้
- รณรงค์รักษาความสะอาด
- ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ํา และกําจัดแหล่งน้ําขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- พัฒนาถนน ทางเข้า หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และสาธารณสถานอืน่ ๆ
- ปลูกพืชสวนครัว สมุนไพร
- เพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้
- เลี้ยงไก่ เพือ่ กินไข่
- การกําจัดขยะ อย่างครบวงจร
ฯลฯ

นากิจฒกรรมลู
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ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
28คู่มือส่งเสริ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

35

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

สัจจะ

ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ สัตว์ใหญ่และแข็งแรงก็ฆ่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่า
เพื่ อกิ นเป็น อาหาร สั ต ว์ป่ าที่ อ่อ นแอก็ อยู่ อย่ างไม่เ ป็น สุข หวาดกลัว อัน ตรายอยู่ต ลอดเวลา สิง โต
ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ป่ า เห็ น ว่ า สั ต ว์ ทั้ ง หลายต่ า งไม่ มี ค วามสุ ข จึ ง เรี ย กประชุ ม และขอให้ สั ต ว์ ป่ า เลิ ก ฆ่ า กั น
กินแต่เนื้อของสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้น สัตว์ทั้งหลายต่างเชื่อฟังและทําตามจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วันหนึ่งมี ค นเข้ามาปลูกบ้ านอยู่ริม น้ํา กลางป่า สัต ว์ป่า ต่า งพากันกลัวอี กว่ าคนจะมาทํา ร้า ย
สิงห์โตจึงเรียกประชุมเพื่อช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรกับคน
“บุกเข้าไปพังบ้านเสียก็หมดเรื่อง” ช้างพูดพลางยกงวงชูไปมา
“อย่าเพิ่งเลยตอนนี้เราต้องคอยดูความเคลือ่ นไหวของเขาก่อน” ม้าเสนอความคิด
“ฉันจะพาพวกบุกเข้าไปกินคนพวกนั้นให้สาสมกับที่เขามาบุกรุกป่าของพวกเรา”
เสือโคร่งพูดอย่างเดือดพล่าน
“เราน่าจะส่งตัวแทนไปบอกให้เขาออกไปเสียจากป่า พวกเราจะได้อยูอ่ ย่างสงบสุข”
ลิงแนะนําขณะที่มอื ยังถือกล้วยอยู่
สัตว์ทุกตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอของลิง สิงห์โตจึงรับหน้าที่ไปขอร้องให้คนออกจากป่าไป
“เราไม่มีทอี่ ยู่ จึงมาอยู่ในป่า” ชายคนหนึ่งบอก
“แต่สัตว์ทั้งหลายกลัวพวกท่านจะทําร้ายเอา” สิงห์โตบอก
“อย่ากลัวพวกเราเลย พวกเรามาอยูใ่ นป่าเพือ่ ทํามาหากิน เราจะไม่รบกวนและทําร้ายสัตว์
เราขอให้สัญญา” ชายคนนัน้ กล่าว
สิงโตเห็นว่าคําพูดของคนเหล่านั้นน่าเชื่อถือจึงยินยอมให้อยู่ในป่าต่อไป ก่อนกลับสิงโต
ได้ย้ํากับคนเหล่านัน้ ว่า “เราขอให้ท่านรักษาคําพูดตลอดไป ทั้งคนและสัตว์จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ป่าแห่งนี้ก็จะเป็นที่ร่มเย็นน่าอยู่ตลอดไป”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรักษาคําพูดหรือสัจจะสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันเป็นสิ่งดี และนํามาซึ่งความสงบสุข
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พวก
การที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างเป็นสุขเพราะมีคําว่า “พวก” ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ
3 ตัว คือ พ.พาน ว.แหวน และ ก.ไก่ ซึง่ พยัญชนะแต่ละตัวมีความหมายสําคัญดังนี้
พ.
หมายถึง
พอใจ
การที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เป็นกลุ่มใดกลุม่ หนึ่งเราย่อมต้องมีความพอใจซึ่งกันและกัน หากเราไม่
มีความพอใจกันแล้ว แน่นอนเราคงอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่พอใจไม่ได้ เพราะนอกจากจะไม่มีความสุขใน
ใจแล้ว บางครั้งอาจเกิดการทะเลาะวิวาท ว่ากล่าวกันด้วยถ้อยคําที่ไม่สุภาพ ทําร้ายร่างกายกัน ดังนั้น
การที่เราจะอยู่ร่วมกับใครได้นั้นย่อมต้องเกิดทีค่ วามพอใจเป็นอันดับแรก เราเองก็ต้องกระทําการใด ๆ
ให้เกิดความพอใจในหมู่พวกของเราเช่นกัน จึงจะรวมกลุ่ม อยู่ด้วยกันได้
ว.
หมายถึง
วางใจ
การอยู่ร่วมกันทีด่ ีนอกจากพออกพอใจกันแล้ว ต้องมีความไว้วางใจ ไม่หวาดระแวง สงสัย และ
ต้องไม่กระทําตนเป็นที่หวาดระแวงของหมู่พวก กระทําตนหรือประพฤติตนให้อยู่ในความสัตย์ สุจริต
เป็นที่น่าเชื่อถือไว้ใจ
ก.
หมายถึง
เกรงใจ
คนเราเมื่อมีความสนิทสนมกันมาก ๆ ความเกรงใจย่อมขาดหายไปเป็นธรรมดา ควร พึงรู้อย่าง
หนึ่งว่า ไม่มีใครที่เหมือนเราไปเสียทุกอย่าง บางคนอาจจะชอบบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่เหมือนเรา
ยกตัวอย่าง บางคนชอบรสหวาน บางคนชอบรสเปรี้ยว บางคนชอบสีดํา แต่เราไม่ชอบสีดําเอาเสียเลย
อย่างนีเ้ ป็นต้น เมื่อคนเรามีความแตกต่างกันบ้างในด้านความคิด ความรู้สึก แน่นอนว่าหากเรากระทํา
การใด ๆ ด้วยความสนิทสนมจนขาดความเกรงใจแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นในใจของเพื่อน
เราบ้าง หากไม่มากนักก็อาจจะไม่ว่ากล่าวอะไร แต่ถ้ามากจนเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดการว่ากล่าว
รุนแรง อันจะนําไปสูค่ วามไม่พอใจทั้งสองฝ่าย เมื่อเกิดความไม่พอใจ คําว่า “พวก” ก็จะถูกทําลายใน
ที่สุด
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การจะเป็นหมู่ เป็นพวกที่ดี ย่อมต้องระลึกถึงความพอใจ ความวางใจ และ
ความเกรงใจ จึงจะอยูด่ ้วยกันได้อย่างเป็นสุข

นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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ลูกชาวนากับมรดก
นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยูค่ รอบครัวหนึง่ เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็
ชวนกันออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุ่น เพราะพ่อได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะตายว่าทรัพย์สมบัตขิ องพ่ออยู่
ในสวนองุน่ “น้องไปขุดตรงนัน้ นะ ส่วนพี่จะขุดตรงนี้เอง”
ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกันขุดดินเพือ่ หาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่
สามารถหาสมบัติทคี่ ิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้ เเต่สวนองุ่นที่ถกู ขุดถูกพรวนดินจนทั่วนั้น กลับยิ่งเจริญ
งอกงามดี จนลูกชาวนาสองพี่นอ้ งสามารถที่จะขายองุ่นจนได้ทรัพย์สนิ เงินทองมากมาย ทั้งสองจึงเพิ่งรู้
ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกนั้นแท้จริงไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคืออะไร
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

38

ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
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ษะชีวิตในสถานศึ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 2 สาระสําคัญของการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 ดีติดดาว

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 รู้จักและเข้าใจข้อดีของตนเอง ด้วยการวิเคราะห์จากความเห็นของเพื่อนๆ
1.2 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็น
1.3 มีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือ
2. เนื้อหา
การนําเสนอสิง่ ดี ๆ ลักษณะเด่น หรือความสามารถพิเศษของตนเองโดยมีเพื่อน
ช่วยให้ความเห็น จะสร้างความมั่นใจและรู้จักตนเองได้ดีที่สดุ
3.สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษเอ 4, สติ๊กเกอร์รูปดาว
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหน้าทีข่ องเด็ก
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกกระดาษ ขนาด เอ 4 ที่แบ่งเป็น 4 ช่อง ให้คนละ 1 แผ่น
2) ลูกเสือแต่ละคนเขียน ข้อดีของตนเอง คนละ 3 ข้อ ในกระดาษทีไ่ ด้ รับ ช่องละ 1 ข้อ
ช่องที่เหลือให้เขียนชื่อตนเองลงไป
3) นํากระดาษมาวางเรียงกัน แจกสติก๊ เกอร์รูปดาวให้ลูกเสือคนละ 10 ดวง
4) ลูกเสือเดินดูกระดาษของหมู่ ถ้าเห็นด้วยกับข้อดีของเพื่อนข้อใด ให้ตดิ ดาวลงในช่องนั้น
ติดได้แค่ชอ่ งละ 1 ดวง และต้องใช้ดาวจนหมด ดังนั้นแต่ละคนต้องเลือกให้ครบ 10 ช่อง
5) เมื่อติดเสร็จลูกเสือแต่ละคนนํากระดาษของตนกลับไปดู แล้วเข้ารวมในกองลูกเสือ
6) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย ในประเด็น “ลูกเสือดูกระดาษของตนเองแล้วรู้สึกอย่างไร
และได้ข้อคิดอะไรบ้าง” และสรุป (สิ่งที่ลูกเสือคิดว่าเป็นข้อดีของตนเอง อย่างน้อยก็มีเพื่อนเห็นด้วย
ดังนั้นลูกเสือจึงควรภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาข้อดีเหล่านัน้ ให้มากขึ้น)
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์เรื่องหมากับเด็ก
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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5. การประเมินผล
5.1 การสังเคราะห์ความเห็นของเพื่อนเพื่อรู้จกั และเข้าใจข้อดีของตนเอง
5.2 สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรมคือ เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น
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ือส่งเสริฒมนากิ
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เสือวทัิตกในสถานศึ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
เพลง

หน้าที่ของเด็ก

เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าทีส่ ิบอย่างด้วยกัน เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนียมมั่น สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้ายึดมั่นกตัญํู หกเป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจ ไม่คร้าน
แปดรู้จักออม ประหยัด เก้าต้องซือ่ สัตย์ตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา
สิบทําตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พา
ชาติไทย เจริญ
เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าทีส่ ิบอย่างด้วยกัน เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
หมากับไก่
หมากับไก่เป็นเพื่อนรักกันมานาน
วันหนึ่ง สัตว์ทั้งสองเดินทางไปด้วยกัน เมื่อค่ําลงจึงแวะพักแรมที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ไก่บินขึ้นไป
นอนบนกิ่งไม้ ส่วนหมานอนที่โคนต้นไม้ ครั้นฟ้าสางไก่ก็โก่งคอขันรับอรุณ " เอ้ก อี้ เอ้ก เอ้ก "
หมาจิ้งจอกได้ยินเสียงก็นึกอยากกินไก่ จึงคิดอุบายเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วพูดกับไก่ ว่า " เสียงของเจ้า
ไพเราะเหลือเกิน ได้โปรดลงมาร่วมร้องเพลงกับข้าหน่อยได้ไหม "
ไก่รู้ทนั เล่ห์กลหมาจิ้งจอกจึงตอบว่า " ได้สิ แต่ที่ใต้ต้นไม้ไม่มีตัวอะไรไม่รู้นอนขวางทางอยู่ เจ้าช่วย
ไล่ไปให้พน้ ก่อนสิ " หมาจิง้ จอกคิดว่าไก่หลงกลจึงตรงไปที่โคนต้นไม้ ทําให้เจ้าหมาตกใจตื่นและ
กระโจน เข้ากัดหมาจิ้งจอกจนตาย.
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อเผชิญอันตรายอย่างมีสติและไหวพริบย่อมช่วยให้ตนพ้นภัย

นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
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อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 2 สาระสําคัญของการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การคบเพื่อน

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายถึงความสําคัญของการคบเพื่อนได้
1.2 สร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับเพื่อน ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศได้
1.3 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได้
1.4 มีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
เพื่อนมีความสําคัญอย่างมากกับคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่น การสร้างสัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ จะเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคม
เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เลือกคู่ครองและสร้างครอบครัวที่มั่นคงในอนาคต
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสําหรับจดบันทึก
3.3 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงเพื่อน
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุย “เพื่อนสําคัญอย่างไร”
2) ลูกเสือนั่งล้อมวงเป็นหมู่ แจกกระดาษแผ่นเล็กคนละ 3 แผ่น
3) ลูกเสือเขียน “คุณสมบัติของเพื่อนที่ลูกเสืออยากคบด้วย” คนละ 3 ข้อ ลงกระดาษข้อละ
1 แผ่น แล้วนําไปจัดประเภทติดบนบอร์ดโดยไม่มีการพูดกัน เพื่อให้เกิดจากการตัดสินใจของตนเอง
ไม่เอนเอียงจากคําพูดคนอื่น
4) นายหมู่รวบรวม และสรุปผล นํารายงานในกองลูกเสือ
5) ผู้กํากับลูกเสือสุม่ ให้รายงาน 1 หมู่ หมู่ที่เหลือให้เพิ่มเติม เฉพาะส่วนทีไ่ ม่ซ้ํากัน
6) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายทีละประเด็น โดยผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิม่ เติมและสรุปว่า
เพื่อจะให้ได้เพื่อนอย่างที่อยากคบ ลูกเสือควรมีแนวทางในการคบเพือ่ นดังนี้
(1) คบให้
หลากหลายทั
ง้ ชายและหญิ
ง เพราะเพื
อ่ นแต่ล่อะคนมี
วามแตกต่
รางกันทัง้ ประสบการณ์
(1) คบให้
หลากหลายทั
้งชายและหญิ
ง เพราะเพื
นแต่ลคะคนจะมี
ความแตกต่
าง
ความคิ
ด ความสามารถ
สยั ใจคอ ทำ�ให้และนิ
ได้มโีสอกาสแลกเปลี
นรูก้ นั ในทุกด้า่ยนเป็
นาทักด้กาษะน
ทั้งประสบการณ์
ความคิและนิ
ด ความสามารถ
ัยใจคอ ทาให้ย่ ได้นเรี
มีโยอกาสแลกเปลี
นเรีนยการพั
นรู้กันฒในทุ
ทางสั
งคม ฒและยั
ยเหลื
อเกืง้อสามารถช่
กูลกันได้ วยเหลือเกือ้ กูลกันได้
เป็นการพั
นาทังกสามารถช่
ษะทางสังวคม
และยั
(2) เข้(2)าใจเข้าให้ใจเกีให้ยรติ
บเพืบ่อนแต่
ละคนอย่
างที่เาขาเป็
น น
เกียและยอมรั
รติ และยอมรั
เพื่อนแต่
ละคนอย่
งที่เขาเป็
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เอาใจเขามาใส่ใใจเรา
จเราไม่
ไม่ททำ�าในสิ
นไม่ชชอบ
อบ
(3) เอาใจเขามาใส่
ในสิ่ง่งทีที่เพื่เพื่ออ่ นไม่
(4) ซื่อสัตตย์ย์ จริงใจ
างยิางยิ
่งการปฏิ
เสธและเตื
อนเพื
อ่ น ี่อน และถ้าเป็น
(5) ใช้การสื่อสารทางบวก
สารทางบวกโดยเฉพาะอย่
โดยเฉพาะอย่
่งการปฏิ
เสธและเตื
อนเพื
และถ้่อานต่
เป็นางเพศ
การคบเพื
างเพศ
ลูกเสือควรมี
ม่ เติมดังนี้
การคบเพื
ลูกเสือ่ อนต่
ควรมี
แนวทางเพิ
่มเติมแดันวทางเพิ
งนี้
(1) คบอย่
คบอย่าางมี
งมีขขอบเขตในฐานะเพื
อบเขตในฐานะเพื่อ่อนนให้ให้โโอกาสในการเรี
อกาสในการเรียยนรูนรู้น้นิสิสัยัยใจคอกั
ใจคอกันนอย่อย่างเพี
างเพียงพอ
ยงพอ
(2) ไม่ควรสนิทสนมใกล้ชิดกับใครเพียยงคนเดี
งคนเดียยวเพราะอาจเกิ
วเพราะอาจเกิดดความเข้
ความเข้าาใจผิ
ใจผิดดและปิ
และปิดดกักั้น้น
โอกาสที
โอกาสที่จ่จะค้
ะค้นนพบคนที
พบคนที่เหมาะสมจริ
เ่ หมาะสมจริงงๆๆ
(3) หลีกเลีย่ งการสั
พังงและการอยู
ใ่ น่
งการสัมมผัผัสสการอยู
การอยูด่ ่ดว้ ้วยกั
ยกันนตามลำ
ตามล�าพั
และการอยูใ่ นที
่ในทีล่ บั ่ลตา
ับตาเพราะอาจตกอยู
เพราะอาจตกอยู
สถานการณ์ที่ททำ�ี่ทให้าให้
เกิดเกิอารมณ์
เพศเพศ
และนำ
�ไปสู
่การมี
เพศสั
มพัมนพัธ์โนดยไม่
คาดคิ
ด ด
ในสถานการณ์
ดอารมณ์
และน
าไปสู
่การมี
เพศสั
ธ์โดยไม่
คาดคิ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์ เรื่องหงส์กับกา
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงความสําคัญของการคบเพือ่ น และการมีสมั พันธภาพที่ดกี ับเพื่อน
5.2 สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร
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อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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ที่ 4
เพลง
เพื่อน เพื่อนไม่เคยทิ้งเพือ่ น
เพื่อน เพื่อนไม่ลืมสัมพันธ์
กินน้ําร่วมแก้วร่วมขัน
ยามทุกข์เราต่างเปิดเผย

เพื่อน
ยามร่วมงานเราเหมือน มีหัวใจเดียวกัน
ยามร่วมงานเราฝัน สารพันเพือ่ นเอย
กินข้าวหม้อเดียวกันมันจังเลย
สุขทุกข์ใดเลยเพื่อนกัน

เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ

หงส์กับกา
ครั้งหนึ่งมีหงส์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักชอบแอบหนีออกจากฝูงไปเที่ยวกับกาที่นสิ ัยเสีย แม้ว่าเพื่อนๆ
จะทักจะเตือนอย่างไรแต่หงส์กไ็ ม่ฟงั
เช้าวันหนึ่งหงส์กอ็ อกไปเที่ยวเล่นและหาอาหารเช้ากับกาเหมือนเช่นเคย พอเริ่มสายแดดก็เริม่
ร้อนขึ้น พวกมันจึงพากันบินไปหลบแดดที่ใต้ตน้ ไม้ใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีชายคนหนึ่งกําลังนอนหลับอยู่และ
แสงแดดกําลังจะรอดผ่านเงาไม้ไปส่องยังใบหน้าของเขา
เมื่อหงส์ที่มนี ิสัยโอบอ้อมอารีเห็นเข้าก็รีบกางปีกออกเพื่อบังแสงแดดให้แก่ชายผู้นี้ ทําให้ชายผูน้ ี้สามารถ
นอนหลับต่อได้อย่างสบาย ในขณะที่กาซึ่งมีนิสยั ชอบเบียดเบียนผูอ้ ื่น เห็นเพือ่ นทําเช่นนั้นจึงคิดกลั่น
แกล้งโดยการขึ้นไปยืนเหนือกิ่งไม้ตรงที่ชายผู้นนั้ นอนหลับอยู่ แล้วอึใส่ไปที่ใบหน้าของเขา จากนั้นก็รีบ
บินหนีไปพร้อมกับที่ชายผู้นั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความโมโห
เมื่อเขามองขึ้นไปยังต้นไม้ก็เห็นหงส์ทยี่ ืนกางปีกอยู่บนกิ่งไม้ก็เข้าใจผิดคิดว่าหงส์แกล้งอึใส่หน้า
ของตน จึงคว้าหน้าไม้ที่วางอยูข่ ้างๆ ขึ้นมาขว้างใส่หงส์จนมันตกลงมาจากกิ่งไม้นนั้ และตายในที่สุ ด
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : การคบคนพาลย่อมให้โทษแก่ตนเอง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 2 สาระสําคัญของการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 วิถีไทยและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
1.2 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได้
1.3 มีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
การปฏิบัติตนตามวิถีไทยแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ลูกเสือควรศึกษา
และนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดสํานึกความเป็นไทย
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงเมืองกังวล เพลงสงกรานต์บ้านนา
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือจัดสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมการโต้วาที
2) ผู้ดําเนินรายการ ดําเนินกิจกรรมโต้วาทีญัตติ “คนไทยเป็นสุขได้ด้วยวิถีไทย
และภูมิปัญญาไทย”
- ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านต่างมีหัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน
- ลูกเสือเลือกกรรมการตัดสิน 3 คน
3) หัวหน้าฝ่ายเสนอนําเสนอข้อมูล 3 นาที และหัวหน้าฝ่ายค้านนําเสนอข้อมูล 3 นาที
4) ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายคนละ 2 นาที
5) หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสรุปคนละ1 นาที
6) ผู้ดําเนินรายการให้กรรมการตัดสินผู้ชนะการโต้วาที
7) ผู้กํากับลูกเสือให้ขอ้ เสนอแนะและกล่าวคําชมเชยลูกเสือ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์ เรื่องค้างคาวเลือกพวก
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
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อสามัชัญ
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของลูกเสือ
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามวิถีไทย
และภูมิปัญญาท้องถิน่
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5

เพลง

เมืองกังวล

เมืองใดไม่มีทหาร
เมืองใดไร้จอมพารา
เมืองใดไม่มีพานิชเลิศ
เมืองใดไร้ศิลปะโสภณ
เมืองใดไม่มีกวีแก้ว
เมืองใดไร้นารีงาม
เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ
เมืองใดไร้ธรรมอําไพ

เมืองนัน้ ไม่นานเป็นข้า
เมืองนัน้ ไม่ชา้ อับจน
เมืองนัน้ ย่อมเกิดขัดสน
เมืองนัน้ ไม่พ้นเสือ่ มทราม
เมืองนัน้ ไม่แคล้วคนหยาม
เมืองนัน้ สิ้นความภูมิใจ
เมืองนัน้ ไม่เพริศพิศมัย
เมืองนัน้ บรรลัยแน่เอย

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

เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ
ค้างคาวเลือกพวก
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีค้างคาวตัวหนึ่งมันถือว่าตนมีปีกเหมือนนก
เเละก็มีหูเหมือนสัตว์อนื่ ทั่วๆ ไปดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู่กับสัตว์อนื่ ๆ ค้างคาวก็ขอตัว
ไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยทําตัวเป็นกลาง
เเต่พอเมือ่ พวกนกนัน้ มีทา่ ทีว่าจะชนะค้างคาวก็จะประกาศตัว แล้วไปเข้าข้างกับฝ่ายนกทันที
ต่อมาพวกนกกําลังพลาดท่าเสียทีเเก่สัตว์อนื่ ๆ ค้างคาวก็ผละจากฝ่ายนกไปเข้าพวกกับสัตว์อนื่ ๆ
ต่อมาพวกนกต่อสู้จนใกล้จะได้รับชัยชนะค้างคาวก็กลับมาอยูก่ ับพวกนกอีก
เมื่อนกกับสัตว์อนื่ ๆ ทําสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกันสัตว์ทั้งหลายต่างก็พากันขับไล่ค้างคาว
ไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจึงต้องไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ําและจะออกจากถ้ําไปหา อาหาร ใน
ตอนกลางคืนเท่านั้น
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่ขาดความจริงใจ…ไม่มีใครอยากคบหาด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 2 สาระสําคัญของการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เด็กติดเกม

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกมจากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เกมกด
วิดีโอเกม เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ ได้
1.2 อธิบายแนวทางในการป้องกันการติดเกมได้
1.3 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได้
1.4 มีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
การติ ด เกมเป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ ในปั จ จุ บั น นอกจากเสี ย เวลา เสี ย เงิ น และเสี ย สุ ข ภาพแล้ ว
ยังนําไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีก เช่น ปลูกฝังให้ชินชากับความก้าวร้าวรุนแรงจากเนื้อหาในเกม ซึ่งนําไปสู่
การเลียนแบบและขาดความยับยั้งชั่งใจใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาโดยไม่รู้สึกว่าผิด นอกจากนี้ความ
ต้องการเงินมาเล่นเกม อาจถูกชักนําไปสู่การกระทําผิดอื่น เช่น ลักขโมย รีดไถ/ข่มขู่กรรโชกทรัพย์เด็ก
ที่เล็กกว่า ขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ เป็นต้น ความตระหนักในเรื่องนี้และหาวิธีป้องกันจะช่วย
ลดปัญหาจากการติดเกมลงได้
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้เรื่อง เด็กติดเกม
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงตบมือให้ดัง เกม จ้าํ จี้มะเขือเปราะ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือเตรียมการแสดงบทบาทสมมติ
อาการของเด็กติดเกม หมู่ละ 1 เรื่อง และนําเสนอในกองลูกเสือ
(2) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานในกองลูกเสือ
(3) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิม่ เติมในประเด็นต่อไปนี้
1) ลักษณะ และพฤติกรรม ของเด็กติดเกม มีอะไรบ้าง
(ใบความรูข้ ้อ 2)
2) คิดว่าจํานวนเด็กติดเกมในประเทศไทยนั้นมีมากน้อยแค่ไหน
(ใบความรูข้ ้อ 1)
48

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

41

3) ผลกระทบที่สําคัญต่อเด็กติดเกมมีอะไรบ้าง (ใบความรู้ข้อ 2,4,5)
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ งแม่เหยี่ยวกับลูก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมทายใจ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลกู เสือแต่ละหมู่รว่ มกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
1) อะไรเป็นสาเหตุที่ทาํ ให้เด็กและเยาวชนคลัง่ ไคล้ในเกม จนพัฒนาไปสู่
การติดเกมในทีส่ ุด (ใบความรู้ข้อ 6)
2) ทําไมจึงมีเด็กที่ลองเล่นเกม แต่ไม่ติด (ใบความรู้ข้อ 7)
3) ลูกเสือคิดว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ เป็น
ประโยชน์และไม่เกิดปัญหาการติดเกมตามมา (ใบความรู้ขอ้ 8)
(2) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน หมู่ละ 1 ประเด็น ผู้กาํ กับลูกเสือ
นําอภิปรายให้ลกู เสือหมู่อนื่ เพิม่ เติม และสรุปทีละประเด็นจนครบ
(3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือเขียนคําขวัญการรณรงค์แก้ปัญหา
“เด็กติดเกม”ในโรงเรียน หมู่ละ 1 คําขวัญ เขียนติดบอร์ดในที่เห็นได้ชัดเจน
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง นักโทษประหารกับมารดา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกมจากสื่ออีเลคโทรนิกส์ และบอกแนวทาง
ในการป้องกันการติดเกม
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.3 ประเมินจากเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบเนื่องจากการติดเกม
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6
เพลงตบมือให้ดัง
ตบมือให้ดงั อย่ามัวนั่งนิ่งเฉย ตบมือกันเถิดเหวย เพือ่ นเอ๋ย พี่น้องกัน
ตบมือให้ดงั เจ็บมือช่างปะไร ตบมือกัน......คน
บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ บะ โอ บะ (ซ้ํา)
เกมจ้ําจี้

จํานวนผู้เล่น ประมาณ 2-3 คนขึ้นไป
วิธีเล่น
ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน คว่ํามือทั้งสองลงบนพืน้ คนหนึ่งเป็นคนจี้ โดยใช้นิ้วชี้จิ้มไปทีน่ ิ้วของผู้เล่นไล่ไปทีละ
นิ้วให้รอบวง พร้อมทั้งร้องเพลงไปด้วย เมื่อร้องจบแล้ว จิ้มอยู่ที่นิ้วใดคนนั้นต้องพับนิ้วนั้นเข้าไป ผู้จิ้มก็
เริ่มเล่นใหม่ไปเรื่อยๆ ใครต้องพับนิ้วทั้งหมดเป็นคนแรกแพ้
บทร้องประกอบ
"จ้ําจีม้ ะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุม่ สาวๆ หนุ่มๆ อาบน้าํ ท่าไหน
อาบน้ําท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนส่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู้

วิธีเล่น

เกมทายใจ

แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 แถวเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว 2 แถวหน้ากระดานหันหลังชนกัน เริ่ม
โดยให้ลูกเสือแถวที่หนึ่งเป็นหลักจะหันหน้าไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เมือ่ ได้รับสัญญาณให้หัน
หน้า ลูกเสือแถวที่ 1 จะต้องทายใจแถวที่หนึง่ ที่เป็นคู่ของตนเองให้ได้ว่าจะหันหน้าไปทางซ้ายหรือ
ขวา และจําทันทีพร้อมกันเมือ่ ได้รับสัญญาณให้เล่น ขณะหันหน้าไปให้ออกเสียงร้อง “จ๊ะเอ๋” ไปด้วย
ถ้าลูกเสือแถวที่สองทายใจลูกเสือแถวที่หนึ่งถูก คืนหันหน้าไปเจอกันพอดี ลูกเสือแถวที่หนึง่ ต้องออก
จากการแข่งขัน แต่ถ้าหันหน้าไปไม่เจอ ลูกเสือแถวที่สองต้องออกจากการแข่งขัน เริ่มเล่นใหม่โดยให้
ลูกเสือแถวที่สองเป็นหลักบ้าง สลับกันไปเรื่อยๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่เหลือคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

50

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

43

ใบความรู้
เด็กติดเกม
1. ข้อมูลของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ระบุว่าวัยรุน่ ที่มอี ายุ 12 ปีขึ้นไป
ราว 1,500,000 คนนิยมเล่นเกมออนไลน์ใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ย 4.5 ชม.ต่อวัน เสียเงินกว่า 50-300 บาท
ต่อครั้ง หรือเฉลี่ยประมาณ 1,114 บาทต่อเดือน บริเวณใกล้บ้านมีร้านเล่นเกมเฉลี่ย 5 ร้าน ใช้เวลา
เดินทางจากบ้านไปร้านเกมไม่ถึง 10 นาที
2. การเล่นเกมจึงเป็นกิจกรรมทัง้ ยามว่างและไม่ว่างของเด็ก เป็นผลให้ไม่มกี ิจกรรมอื่น
ขาดการออกกําลังกาย ไม่กินหรือกินอาหารไม่เป็นเวลา อดนอน ขาดการปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่น
หนีเรียนไปมั่วสุมตามร้านเกม มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ทัง้ ทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม ความคิด การตัดสินใจ เจตคติ และการแสดงออกทางพฤติกรรม ทําให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา เช่น การคิด/การตัดสินใจโดยขาดเหตุผล ไม่มกี ารยับยัง้ ชั่งใจ ขาดการควบคุมตนเอง
และอาจนําไปสู่การใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว
จากเกมที่มเี นื้อหารุนแรง อาทิ การต่อสู้ เตะ ต่อย ฆ่าฟัน ข่มขืน และการทําลายล้างคู่ต่อสู้
เนื่องจากความชินชา และรู้สึกว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่ผิด เป็นต้น มีผลกระทบทําให้
เสียการเรียนและเสียอนาคตในทีส่ ุด
3. ความนิยมอย่างมาก ทําให้เว็บไซต์เกมออนไลน์เปิดตัวเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ปี 2547
มีประมาณ 10,000,000, เว็บไซต์พุ่งสูงขึ้นเป็น 75,500,000 เว็บไซต์ในปี 2548
4. ตัวเลขที่น่าตกใจก็คอื ในผู้ที่ไปขอรับคําปรึกษาทางโทรศัพท์กับสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตในระหว่างเดือน พ.ย.2547 – เดือน มี.ค.2548 พบว่า
จํานวนเกินครึ่งเกิดจากปัญหาเด็กประถมและมัธยมที่ติดเกม
5. สถิติจํานวนเด็กและวัยรุ่นที่เคยประสบปัญหาในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เคยถูกรีดไถ
มีถึง 60,560 คน/เคยถูกทําร้ายร่างกาย 57,606 คน/เป็นหนี้ร้านอินเทอร์เน็ต 53,175 คน และถูกบังคับ
ให้ทําสิ่งที่ไม่อยากทํา เด็กในสถานพินจิ จํานวนมากทําผิดกฎหมายด้วยสาเหตุตอ้ งการเงินมาเล่นเกม
6. ระดับการติดเกม ของเด็กมีการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
6.1 เริ่มชอบ แรกๆ มักเล่นตามเพื่อน อยากรูอ้ ยากเห็นตามวัย เล่นเพื่อสนุก
ระยะนี้การเรียนและการดํารงชีวิตยังเป็นปกติ ถ้าไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไร เด็กบางคนเมือ่ หมดความสนใจ
หรือมีสิ่งใหม่ที่สนใจกว่าก็จะเลิกเล่นไป
6.2 หลงใหลหรือคลั่งไคล้ เล่นแล้วสนุกเพลิดเพลิน เกิดความพึงพอใจ ภูมใิ จที่
ชนะเกมได้ มีเพื่อนที่เล่นด้วยกัน คุยเรือ่ งเดียวกัน และเปรียบเทีย บกันได้ เกิดแรงจูงใจให้อยากเล่น
ต่อไปเรื่อยๆระดับนี้ยังเล่นยามว่างเป็นงานอดิเรก การเรียนไม่เสีย และชีวิตประจําวันยังเป็นปกติ
เด็กกลุม่ นี้มจี ํานวน ร้อยละ 10 ของเด็กทั่วไป
6.3 ติดเกม เป็นระยะที่พัฒนาจากเล่นเรื่อยๆ เป็นเล่นประจํา จนเป็นความเคยชิน
ปลีกตัวได้เมือ่ ไหร่ก็จะเล่นเกมในที่สุดก็เล่นเกมไม่สนใจอย่างอืน่ หมกมุน่ อยูก่ ับเกมทั้งวัน หนีเรียน
และมีผลกระทบต่อร่ายกาย และจิตใจ ได้แก่ กินข้าวไม่เป็นเวลา ขาดการออกกําลังกาย นอนดึก
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หรือนอนไม่หลับเลย ในความคิดจะมีแต่เรื่องเกม มองเห็นภาพในสมองของตนเอง พยายามเล่นพนัน
ในเกม ก้าวร้าวกับพ่อแม่ เป็นต้น ระดับนีม้ ีจํานวนร้อยละ 5 ของเด็กทั่วไป พบว่าเด็กติดเกมอายุ
น้อยที่สดุ คือ 6 ปี
7. อย่างไรก็ตามยังมีเด็กที่เล่นเกมแต่ไม่ตดิ เป็นเพราะเด็กเหล่านัน้ เป็นผู้มีวินยั คือ การไม่ทํา
ในสิ่งที่ไม่ควรทําและเป็นผูม้ ีความรับผิดชอบ คือ การทําในสิ่งที่ควรทํา ซึ่งมีรากฐานมาจากการคิด
และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การรู้จักยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง รวมทั้งการจัดการเวลาอย่างเหมาะสม
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
8. แนวทางการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์
8.1 กําหนดเวลาที่เหมาะสมจํากัดเวลาในการเล่น และต้องไม่เกินเวลาที่ตั้งใจไว้
8.2 เลือกเล่นเกมที่สร้างสรรค์ได้ฝึกประสาทสัมผัสหลายด้าน ฝึกสมอง ฝึกการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นขั้นตอน เกมฝึกฝนความรู้และคุณธรรม เกมที่ต้องเคลื่อนไหวเน้นการออกกําลัง เนื้อหา
และรายละเอียดของเกมเหมาะสมกับวัยไม่มีเนือ้ หาที่รุนแรง
8.3 ให้ความรู้สกึ ผ่อนคลาย สนุกสนาน ไม่เครียดหรือหมกมุ่นกับการเอาชนะ
8.4 เกมที่เล่นพร้อมกัน 2 คนขึน้ ไป จะช่วยให้มปี ฏิสัมพันธ์กับผู้อนื่ ไม่แยกตัว
และช่วยกันควบคุมเวลาได้

52

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

45

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
เเม่เหยี่ยวกับลูก
เเม่เหยี่ยวเป็นทุกข์ใจนักที่เห็นลูกนกเหยีย่ วของตน นอนป่วยมาหลายวันเเล้วเมื่อลูกนก
มีอาการทรุดหนักลงทุกวัน เเม่เหยี่ยวก็ร่ําไห้ สะอึกสะอืน้ ปานจะขาดใจ ลูกนกจึงเอ่ยขึ้นว่า
"อย่ามัวร้องไห้เลย เเม่จา๋ เเม่ลองไปไหว้บนบาน เทพยดา ที่ศาลซิจ๊ะ ท่านจะได้ช่วยชีวิตลูก ท่านจะ
ได้ ช่วยให้ลกู หายเจ็บไข้" เเม่เหยี่ยวฟังเเล้วก็ยงิ่ ร้องไห้หนักขึ้นเเล้วว่า
"เเม่กอ็ ยากทําเช่นนั้นจ๊ะลูก เเต่เเม่ไปขโมยอาหาร ที่คนนํามาถวาย ท่านทุกๆ วัน เเล้วเทพยดาจะ
ช่วยเราทําไมล่ะ โธ่เอ๊ย! เเม่ไม่น่าทําเช่นนั้นเลย ไม่ควรไป ขโมยของท่านเลย"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "เมือ่ สํานึกความผิดได้ บางครั้งก็สายเกินไป”

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
นักโทษประหารกับมารดา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กคนหนึ่งขโมยหนังสือของเพือ่ นกลับมาบ้าน แม่ของเขาเห็นเข้า
แทนที่จะห้ามปรามและสั่งให้นําไปคืน กลับกล่าวชมเชยว่าลูกของตนนัน้ เก่ง
เด็กคนนั้นจึงรู้สึกภูมิใจ และคอยลักเล็กขโมยน้อยเอาของ ของผู้อื่นมาให้แม่อยู่เรือ่ ยๆ
แม่ของเขาก็แสดงความพอใจทุกครั้ง
ครั้นโตเป็นหนุม่ เขาได้เข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่ง และพลั้งมือฆ่าผู้เป็นเจ้าของบ้านตาย
เมื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับตัวได้จึงถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ขณะที่กําลังถูกนําตัวไปประหาร
ผู้เป็นแม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายวิ่งตามลูกไปอยู่ขา้ งๆ พร้อมกับคร่ําครวญว่า
“โธ่ลูกเอ๋ย ทําไมเจ้าถึงทําผิดคิดร้ายถึงเพียงนี้”
นักโทษผู้เป็นลูกชายจึงกล่าวกับแม่ว่า “แม่อย่าร้องไห้เลย ตอนที่ผมเป็นเด็ก เทีย่ วลักขโมย
ของผู้อื่นมาให้ ถ้าแม่ดุด่าสัง่ สอนแทนที่จะชมเชยให้ท้าย วันนี้ผมก็คงไม่ตอ้ งถูกประหาร”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี อยากให้ลูกให้ดี ต้องอบรมสั่งสอน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 3 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ปฏิบัตติ ามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้
1.2 ลูกเสือวางแผนการนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
1.3 ลูกเสือปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้
1.4 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการของลูกเสือ
2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
2.2 วางแผนนําคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2.3 การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง หรือ เกม
3.2 ใบความรู้ เรื่อง คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลกู เสือสามัญรุน่ ใหญ่
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงกฎลูกเสือ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลกู เสือทบทวนคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
(2) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ และแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือวิเคราะห์ ความหมาย
การกระทําที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในเรื่องต่อไปนี้
1) ความจงรักภักดีต่อชาติ
2) ความรักและศรัทธาในศาสนา
3) ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
4) การช่วยเหลือผู้อนื่ ทุกเมื่อ
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกู เสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อนื่ ๆ เพิ่มเติม
ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิม่ เติมจนครบ
(4) ผู้กํากับลูกเสือให้กองลูกเสือร่วมกันจัดทําตารางกิจกรรมวันสําคัญของ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และกําหนดเป็นแผนงานของกองลูกเสือ ว่าจะทํากิจกรรมอะไรบ้างในวันสําคัญแต่ละวัน
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4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง เพือ่ นทรยศ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมส่งไม้ง่าม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้กองลูกเสือกําหนดการปฏิบัติในวันสําคัญ ตามแผนงาน
ที่ได้กาํ หนดไว้ในกิจกรรมครั้งที่ 1 และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้กองลูกเสือรวบรวมผลการปฏิบัติ แล้วนําออกเผยแพร่
ตามสื่อต่างๆ ของโรงเรียน หรือในโอกาสที่เหมาะสม
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ งกวางป่ากับพวงองุน่
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
5.2 สังเกตการนํากฎและคําปฏิญาณของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจําวัน
5.3 สังเกตการมีส่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความคิดเห็นภายในหมูข่ องตน
5.4 แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7
เพลง

เกม

กฎลูกเสือ
กฎข้อหนึ่ง พึงจําให้ดี ลูกเสือต้องมี เกียรติเชื่อถือได้
กฎข้อสอง นั้นรองลงไป ต้องภักดี ในผู้มพี ระคุณ
กฎข้อสาม นั้นบําเพ็ญบุญ ช่วยเหลือเกือ้ กูล ผูอ้ ื่นเรื่อยไปนะเธอ อย่าลืมๆ (ซ้ํา)
กฎข้อสี่ ที่นี้น่าคิดนี้จะเป็นมิตรกับคนทั่วไป
กฎข้อห้า ท่านว่าเอาไว้ มารยาทนั้นไซร้ดัดให้งามๆ
กฎข้อหก นรกไม่ตามเพราะน้ําใจงามกรุณาสัตว์มัน นะเธอ อย่าลืมๆ (ซ้ํา)
กฎข้อเจ็ด จงเชื่อฟัง ในคําสั่งโดยดุษฎี
กฎข้อแปด ยิ้มๆไว้ซี ลูกเสือไม่หนีตอ่ ความลําบาก
กฎข้อทีเ่ ก้า ออมไว้ยามยาก จะไม่ลําบาก เงินทองมากมี
กฎข้อสิบ ประพฤติความดีทงั้ กาย วจี มโน พร้อมกัน นะเธอ อย่าลืมๆ (ซ้ํา)

ส่งไม้ง่าม

วิธีเล่น

1) ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอน โดยมีจํานวนคนในแต่ละหมู่เท่ากัน แต่ละแถวให้อยู่หา่ งกัน
ประมาณ 2 เมตร แจกไม้ง่ามให้คนอยูห่ ัวแถว โดยวางไว้ที่ดา้ นหน้า
2) ลูกเสือทุกคนนั่งลง เมื่อได้ยนิ สัญญาณ ให้คนแรกส่งไม้ง่ามข้ามศีรษะของตนเอง
ให้คนทีอ่ ยูด่ ้านหลังรับและส่งต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดท้าย
3) คนสุดท้ายเมือ่ ได้รับไม้งา่ มแล้วให้ถือไม้งา่ มตั้งขึ้น หมู่ใดเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้

คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
คําปฏิญาณ คือ การให้คาํ มั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พดู ด้วยความเต็มใจ ก่อนที่ลูกเสือ
จะกล่าวคําปฏิญาณต้องขึ้นต้นว่า "ข้าสัญญาว่า" แล้วจึงตามด้วยคําปฏิญาณ
กฎ คือ หลักเกณฑ์ที่ลูกเสือต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่เสมอ
คําปฏิญาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 3 ข้อ ดังนี้
ด้วยเกียรติของข้า ข้าฯสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธา เชื่อมั่นใน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตน เคารพเทิดทูนทั้ง 3 สถาบันด้วยความซื่อสัตย์)
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อนื่ ทุกเมื่อ (ลูกเสือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
ในทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ เท่าที่จะทําได้ โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก)
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ (ลูกเสือต้องปฏิบัติตนตามกฎ 10 ข้อ ของลูกเสือ ซึง่ เป็น
หลักยึดเหนี่ยวให้ลูกเสือปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม)
ลูกเสือควรปฏิบัติต่อชาติ ดังนี้
1) ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว
2) ไม่ประพฤติตนผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง
3) เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต มีความซือ่ สัตย์
4) รักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตน เป็นผู้เสียสละและกล้าหาญ
ลูกเสือควรปฏิบัติต่อศาสนา ดังนี้
1) ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์
2) ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
3) ไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น
4) ละเว้นการประพฤติชั่วกระทําแต่ความดี
5) เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอันควร
ลูกเสือควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ ดังนี้
1) แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมฉายาลักษณ์
2) ไม่กระทําการใดๆ ที่จะส่งผลให้เสือ่ มเสียพระเกียรติคุณ และต้องช่วยป้องกัน ไม่ให้คนอื่น
กระทําด้วยเช่นกัน
กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 10 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ (ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคํามัน่ สัญญา กระทําตนให้
เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้)
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผูม้ ีพระคุณ
(ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ กตัญํูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน)
นากิจฒกรรมลู
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อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
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ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น (พร้อมอยู่เสมอทีจ่ ะบําเพ็ญ
ประโยชน์ และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อนื่ ได้)
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก (มีใจโอบอ้อมอารี มีความ
เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่แก่ทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และปฏิบัติต่อเขาเหมือนญาติพี่น้อง)
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย (เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม มีความ
สัมมาคาราวะต่อบุคคลทั่วไป)
ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ (มีใจเมตตากรุณา สงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมาน
สัตว์ หรือเมื่อพบสัตว์บาดเจ็บต้องให้การช่วยเหลือ )
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ (ปฏิบัติตาม
คําสั่งสอน คําชี้แนะของบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และเคารพ)
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก (มีความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
ถึงแม้จะตกอยู่ในความยากลําบาก ก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ (รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนเองและผู้อื่นไม่สุรุ่ยสุรา่ ย)
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (รู้จักสํารวม และระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มี
ความอิจฉาริษยา มีความบริสุทธิ์ใจต่อทุกคน)
คติพจน์ ของลูกเสือ
คติพจน์ เป็น คําพูดหรือข้อความที่เป็นคติสอนใจให้ยดึ ถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และส่วนรวม
คําคติพจน์ลูกเสือ (ทุกประเภท)
"เสียชีพอย่าเสียสัตย์" มีความหมายว่า ให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย์ จะไม่ยอมละความสัตย์
ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม
คติพจน์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มองไกล (Look wide) หมายถึง การมองให้กว้างและไกล ฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิง่
ต่างๆ ว่าผลจากการกระทําภารกิจของตน อาจส่งผลกระทบถึงภารกิจอื่น บุคคลอื่น จะประสบผลดี
ผลเสียต่อองค์กรส่วนรวมหรือไม่อย่างไร วิเคราะห์และสามารถกําหนดทิศทางเป้าหมาย วางแผนได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

เพื่อนทรยศ

สุนัขจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนกัน มันสัญญากันว่าจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อยามมีภั ย
วันหนึ่งขณะที่สัตว์ทั้งสองตัวออกไปล่าเหยื่อด้วยกัน สุนัขจิ้งจอกเหลือบไปเห็นสิงโตตัวหนึ่งกําลังเดินตรงมา
มันรีบบอกลาว่า “ลาเพื่อนรัก ท่านรออยู่ที่นี่ก่อนนะ ข้าจะอาสาเดินไปเจรจาผูกมิตรกับสิงโตตัวนั้นเสียก่อน
พวกเราจะได้ปลอดภัย ” ว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เดิ นตรงเข้าไปหาสิงโต มันบอกกับสิงโตว่าถ้าสิงโตปล่อยมันไป
มันจะล่อลวงลามาให้กินอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องวิ่งไล่จับให้เหนื่อย
ในที่ สุ ด ลาก็ ต กเป็ น เหยื่ อ ของสิ ง โต พอกิ น เสร็ จ สิ ง โตก็ หั น มาตะปบสุ นั ข จิ้ ง จอกกิ น
เป็ น อาหารอี ก ตั ว หนึ่ ง ก่ อ นตายสุ นั ข จิ้ ง จอกก็ พู ด เป็ น เชิ ง ตั ด พ้ อ ว่ า “ท่ า นไม่ น่ า ทรยศกั บ ข้ า เลย”
สิงโตหัวเราะก่อนจะตอบว่า
“ทีเจ้ายังทรยศกับลาที่เป็นเพื่อนของเจ้าได้ ทําไมข้าจะทรยศต่อเจ้าไม่ได้ ”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บุคคลที่ไร้สัจจะ อย่าพึงหวังสัจจะจากผู้อื่น

กวางป่ากับพวงองุ่น
กวางป่าวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่า ของนายพราน " ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยเถิด
นะองุ่น " กวางป่ากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาต เมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นเเต่ไม่พบกวางป่า
ก็จึงวิ่งไปอีกทางหนึ่ง กวางป่าเห็นว่าปลอดภัยเเล้วจึงกัดพวงองุ่นอย่าง เอร็ดอร่อย
" เจ้ากินข้าทําไมเพือ่ นเอ๋ย " ตัวองุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางป่าจึงว่า " ถ้าข้าไม่กินเจ้า ก็มีคนอืน่ มากินเจ้า
อยู่ดีนนั่ เเหละ " ขณะที่กัดกินพวงองุน่ เอง พรานอีกคนหนึ่งผ่านมาเห็นว่ามีบางสิง่ เคลือ่ นไหว อยู่ใต้เพิง
องุ่นจึงเล็งธนูยิงใส่กวางป่าทันที
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

"คนไม่รู้บุญคุณคนมักประสพความหายนะ”
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 3 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 ความซื่อสัตย์สุจริต

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริตได้
1.2 ลูกเสือแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตได้
1.3 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได้
1.4 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง ลูกเสือจึงต้องหมั่นอบรมและฝึกฝน ให้เกิดมี
ขึ้นในตนเอง ตามคําขวัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานให้
ลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงความซื่อสัตย์
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ มอบหมายให้ ลู ก เสื อ แต่ ล ะหมู่ เ ขี ย นบทละครสั้ น ที่ แ สดงออกถึ ง
ความซื่อสัตย์สุจริต หมู่ละ 1 เรื่อง ทําการซ้อมเพื่อแสดงในกองลูกเสือคาบต่อไป โดยให้เวลาเตรียม
ประมาณ 30 นาที และเวลาในการแสดงหมู่ละไม่เกิน 5 นาที (ตัวอย่างเช่น เก็บกระเป๋าสตางค์ได้
แล้วคืนเจ้าของ การรักษาคาพูด/คามั่นสัญญา ไม่โกหกหลอกลวง การไม่เอาเปรียบคดโกงผู้อื่น
การตรงต่อเวลา การรักษาระเบียบวินัย ไม่ลอกข้อสอบ ไม่รับเงินสินบน และประกอบอาชีพสุจริต
เป็นต้น)
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง เต่ากันนกอินทรี
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมปิดตาตีหม้อ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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(1) หมู่ลูกเสือใช้เวลาแสดงหมู่ละไม่เกิน 5 นาที
(2) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ และสรุปว่า
- จากละครสั้นทั้ง 4 เรื่อง ลูกเสือคิดว่าคําว่า “ซื่อสัตย์สุจริต “ มีความหมายอย่างไร
(การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น
และหน้าที่การงาน)
- เหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 6 จึงให้ความสําคัญกับ
ความซือ่ สัตย์มากโดยถึงกับพระราชทานคําขวัญลูกเสือไทยว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” (ความซือ่ สัตย์
สุจริตเป็นรากฐานของความดีทุกอย่าง เราจะทาดีไม่ได้เลยถ้าปราศจากความซื่อสัตย์สุจริต)
- ถ้าสมาชิกในหมู่ลูกเสือเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ โกหกหลอกลวงไม่รักษาสัญญา
ไม่รักษากฎระเบียบ หมู่ลูกเสือนี้จะเป็นอย่างไร (จะขาดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ ทางานหมู่ไม่สาเร็จ
ไม่เป็นที่ยอมรับของลูกเสือหมู่อื่นและครูอาจารย์)
- ลูกเสือได้ขอ้ คิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร (ควร
เปิดกว้างให้ลกู เสือออกความเห็น)
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง นก สัตว์ป่า กับค้างคาว
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 ซักถามถึงความสําคัญของความซือ่ สัตย์สจุ ริต
5.2 สังเกตการแสดงออกถึงความเป็นผู้มคี วามซื่อสัตย์สจุ ริต
5.3 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.4 แบบประเมินเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของความซือ่ สัตย์สจุ ริต
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8
ความซื่อสัตย์
ความซือ่ สัตย์เป็นสมบัติของคนดี
มีความรูท้ ่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป
ใครไม่ซื่อเป็นเสียชื่อเหม็นร่ําไป
จงอย่าเสียชื่อเสียงเพราะเพียงความโลภนี้เลย
ความซือ่ สัตย์เราต้องหัดให้มันมี
ชื่อจะหอมจะหวลทวนลมไปชั่วนิรันดร์

หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้
คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย
จะยากจนเท่าใดมั่นไว้ความดีนี้เอย
แม้ตายแล้วเอยจะเสวยผลบาปโลกันต์
อยากจะเป็นผู้ดีสิ่งนี้ต้องมียึดมั่น
ถึงกายสูญพลันชื่อเสียงนัน้ มิดับตามไป

เกม
เกมปิดตาตีหม้อ

เตรียมอุปกรณ์ :
1 หม้อดิน หรือ ปี๊บ
2 ไม้ขนาดจับถนัดมือ ความยาวประมาณ 1.5 เมตร
3 ผ้าสําหรับปิดตา ต้องหนานิดนึง จะได้มองไม่เห็นจํานวนของอุปกรณ์ ตามจํานวนทีมที่จะเล่ น
วิธีการเล่น
ให้เด็ก ๆ แบ่งเป็นทีม แล้วเลือกคนที่จะปิดตา 1 คน โดยคนที่ถูกปิดตาจะเป็นคนตีหม้อ
ส่วนคนที่เหลือ ให้บอกทิศทาง จนกว่าเพือ่ นจะตีถูกหม้อ
โดยมีขอ้ แม้ว่า .. ห้ามพูดภาษาไทย ถ้าทีมใดพูดภาษาไทยให้ปรับแพ้ทันที ทีมที่ตีหม้อได้ก่อน
เป็นฝ่ายชนะ แล้วก็ให้เด็ก ๆ ผลัดเปลี่ยนกัน จากคนตีก็เป็นคนบอกทิศทาง คนบอกทิศทางเปลี่ยนไป
เป็นคนตี
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

เต่ากับนกอินทรี

เต่าตัวหนึ่งรู้สึกเบื่อที่ได้แต่ค ลานอย่างเชื่องช้าอยู่บนพื้นดิน จึงได้ร้องบอกสัตว์ปีกทั้งหลายว่า
ถ้ามีผู้ใดสามารถพามันขึน้ ไปชมโลกเบื้องบนได้ มันจะมอบทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ซ่อนเอาไว้ให้ทั้งหมด
นกอินทรีเป็นผู้ที่มีอุ้งเล็บอันแข็งแรง จึงตกลงใจที่จะพาเต่าบินขึ้นไปบนท้องฟ้ า เมื่อมันได้ลอย
เล่นลมอยู่บนท้องฟ้าจนพอใจแล้ว นกอินทรีก็พาเต่ากลับลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัย พร้อมกับ ทวง
รางวัล แต่เจ้าเต่ากลับตอบด้วยเสียงอ้อมแอ้มว่า “ฉันไม่มีทรัพย์สมบัติใดจะมอบให้หรอกที่พูดออกไปก็
เพียงแต่ต้องการจะได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างเท่านั้น” ดังนั้น นกอินทรีจึงตะปบเจ้าเต่าลอยขึ้นไปจนสูงจาก
พื้นดินอีกครั้ง แล้วปล่อยร่างเต่าตกลงมาที่พื้นสิ้นใจตายในที่สุด
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความทะเยอะทะยานและการเสียสัตย์ นํามาซึ่งผลร้ายในภายหลัง

นก สัตว์ป่า กับค้างคาว
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยที่ค้างคาวยังสามารถบินออกไป หากินในตอนกลางวันได้
เกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างฝูงนกและสัตว์ป่าจนลุกลามกลายเป็นสงคราม
โดยที่ฝูงค้างคาวไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายใดมันประกาศวางตัวเป็นกลาง
ผลการต่อสู้ ปรากฏว่าฝ่ายสัตว์ป่ามีชัยเหนือฝ่ายนก ค้างคาวเห็นเป็นโอกาสเหมาะ
จึงสมัครใจเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายสัตว์ป่าผู้ชนะทันที
ต่อมาไม่นาน ฝูงนกทั้งหลายต่างรวมตัวกันอย่างแข็งขัน และเข้าจิกตีฝูงสัตว์ป่า
จนแตกกระเจิง และสามารถชิงชัยชนะกลับคืนมาได้ เมื่อฝูงค้างคาวเห็นฝ่ายสั ตว์ป่าพ่ายแพ้
ก็ขอเปลี่ยนมาเข้าร่วมกับฝูงนกแทน แต่ฝูงนกกลับขับไล่ค้างคาวออกไปด้วยความรังเกียจ
ในที่สุด ค้างคาวก็ถูกสัตว์ต่าง ๆ ขับไล่ จนต้องคอยหลบซ่อนตัวในยามกลางวัน
และออกหากินในเวลากลางคืน จวบจนทุกวันนี้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น จะถูกทอดทิ้งในที่สุด
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 3 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 ความเป็นสุภาพบุรุษและสภาพสตรี

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายถึงคุณค่าความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีได้อย่างเหมาะสม
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเสนอความคิดเห็นได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
ความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี อยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
และเพศของตน ซึง่ ขึ้นกับว่าตนเองได้สร้างคุณค่าไว้มากน้อยแค่ไหน คุณค่าที่สําคัญ
ประกอบด้วย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เกียรติผู้อื่น รักษาเกียรติตนเอง เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือทั้งสิ้น
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสําหรับการเขียนบันทึก
3.3 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เกมหาคู่
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กํากับลูกเสือแจกกระดาษแผ่นเล็ก คนละ 2 แผ่น
2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือเขียน “คุณสมบัติที่สาํ คัญของสุภาพบุรุษ”
และ “คุณสมบัติที่สําคัญของสุภาพสตรี” อย่างละ 1 ข้อ ลงกระดาษแต่ละแผ่น
3) นายหมู่รวบรวม จัดลําดับคุณสมบัติที่สาํ คัญ ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ฝ่ายละ 4 ข้อ
4) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายคุณสมบัติแต่ละข้อว่ามีความสําคัญอย่างไร
5) ผู้กํากับลูกเสือให้สมาชิกออกเสียงเลือกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด ฝ่ายละ 3 ข้อ
6) ผู้กํากับลูกเสือให้สมาชิกออกเสียง เลือกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดจากฝ่ายละ 3 ข้อ
ให้เหลือเพียงฝ่ายละ 2 ข้อ
7) นายหมูน่ ําผลการออกเสียงทั้ง 2 ครั้ง รายงานในกองลูกเสือ
8) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ และสรุป
(1) คําปฏิญาณและกฎลูกเสือข้อใดบ้างทีส่ ื่อความหมายถึงคุณลักษณะของความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี (คําปฏิญาณ ทั้ง 3 ข้อ และ กฎลูกเสือ ทั้ง 10 ข้อ )
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(2) ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม (ในคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดเมื่อดูจากเหตุผลแล้ว
พบว่ามีบางคุณสมบัติที่จาเป็นมาก และเป็นแก่นของคุณสมบัติทั้งปวง)
9) ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมนิยามของคําว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีดังนี้
“แก่นแท้ของความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีอยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
และเพศของตน ซึง่ ขึ้นกับว่าตนเองได้สร้างคุณค่าไว้มากน้อยแค่ไหน คุณค่าที่สําคัญนั้นประกอบด้วย
การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้เกียรติผู้อื่น รู้จักรักษาเกียรติตนเอง เป็นผู้เสียสละและต้องมีความ
รับผิดชอบ”
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง พิกุลทอง
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 อธิบายคุณค่าและแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.3 แบบประเมินจากเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ได้จากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการสร้างคุณค่าใน
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9
เกม

เกมหาคู่

วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือเป็นวงกลม 2 วง ซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจําไว้ว่าคู่ของตนคือใคร
2. ให้วงกลมทั้งสองทําขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดเกมวิทยุหรือให้ลูกเสือ
ร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผู้กาํ กับกําหนด)
3. เมื่อผู้กํากับเป่านกหวีด ให้ลูกเสือเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลง คู่ที่หาคู่
ช้าที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็จแล้วเริ่มใหม่
4. คู่ที่เหลือเป็นคู่สดุ ท้ายจะเป็นผู้ชนะ
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ

เรื่อง พิกุลทอง
หญิงหม้ายคนหนึ่งมีลกู สาว 2 คน คนโตชื่อมะลิ คนรองชื่อพิกุล หญิงหม้ายนัน้ รักมะลิมาก
เพราะมีรูปร่างหน้าตาและนิสยั เหมือนตน ส่วนพิกุลเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวย กิรยิ ามารยาท
เรียบร้อย พูดจาไพเราะและน้าํ ใจงาม พิกุลต้องทํางานหนักเนื่องจากความลําเอียงของมารดา
แต่ด้วยความมีน้ําใจต่อคนอื่น ทําให้พิกุลได้รับพรจากรุกขเทวดาให้มีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปาก
ทุกครั้งทีพ่ ูด หญิงหม้ายมีความละโมบ จึงบีบคัน้ ให้พกิ ุลทองพูดเพือ่ เอาทองคํา และให้มะลิไปขอพร
รุกขเทวดาบ้าง แต่มะลิเป็นผู้ที่หยาบคายจึงได้รับผลตรงกันข้ามกับพิกุล พิกุลถูกมารดาทําร้าย
จนต้องหนีออกจากบ้าน และได้พบกับเจ้าชายรูปงาม ครองคูอ่ ยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความมีนา้ํ ใจและความสุภาพเป็นเครื่องผูกมิตรต่อผู้อนื่
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 3 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 ขยะนี้มีมูลค่า

เวลา 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหาเรือ่ งขยะได้
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญมาก การที่ลูกเสือเห็นความสําคัญและมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะ จะช่วยลดปัญหาสิง่ แวดล้อมลงได้
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ ตารางเทียบมูลค่าขยะ, เรื่อง เมือ่ “ไส้เดือน”สร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมืองรังสิต
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมแยกขยะ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องปัญหาขยะ และขออาสาสมัครอ่านใบความรู้เรื่อง
“เมื่อไส้เดือนสร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมืองรังสิต”
(2) สุ่มถามความคิดเห็นของลูกเสือ 2 – 3 คน ต่อเรื่องทีไ่ ด้ฟัง
(3) ผู้กํากับลูกเสือเสนอกิจกรรมการเก็บขยะรีไซเคิล โดยแจก ตารางเทียบมูลค่าขยะ
ให้หมู่ลกู เสือร่วมกันวางแผนเพื่อแข่งขันกันเก็บขยะให้ได้มูลค่าสูงสุด ในเวลา 20 นาที
(4) เมื่อครบเวลา หมู่ลูกเสือแยกประเภทขยะ ชั่งและประเมินมูลค่าขยะทีไ่ ด้
รายงานในกองลูกเสือ
(5) ผู้กํากับลูกเสือประกาศหมู่ลูกเสือที่เก็บขยะได้มูลค่าสูงสุด และสัมภาษณ์เคล็ดลับ
ในการเก็บขยะให้ได้มูลค่ามาก
(6) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมมูลค่าขยะที่เก็บในเวลา 20 นาทีของทัง้ กองลูกเสือ
และตั้งคําถามว่า “ถ้ามีการทําเช่นนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งลูกเสือคิดว่า จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง” (เปิดกว้าง
ให้ลูกเสือแสดงความคิดเห็น)
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(7) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมคําตอบ สรุป และนัดหมายการทํากิจกรรมครั้งต่อไป
คือการแปลงขยะให้เป็นมูลค่าจริง
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่ งสั้นที่มคี ติสอนใจ เรือ่ ง โลกกว้าง
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมเชื้อโรคติดต่อ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงสิง่ ที่กองลูกเสือต้องทําในกิจกรรมครั้งนี้
- รวบรวมและแยกประเภทขยะทั้งหมด จดบันทึกประเภท และปริมาณ
ของขยะที่ได้เพือ่ แปลงเป็นมูลค่าจริง โดยการขายให้พอ่ ค้าที่มารับซือ้
- ประชุมตกลงกันว่า จะนําเงินที่ได้ไปทําประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไร
- กองลูกเสือจะมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ
อย่างไรให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
(2) กองลูกเสือดําเนินการตามที่ผู้กาํ กับลูกเสือได้ชี้แจง และวางแผนการจัดการขยะ
ในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ
(3) กองลูกเสือสรุปผลการประชุมและแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือรับผิดชอบดําเนินการ
ในครั้งต่อไป
(4) ผู้กํากับลูกเสือรับทราบผลการประชุม และให้คําแนะนําเพิม่ เติม
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง บทเรียนจากกบ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงอย่าทิ้งขยะ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) หมู่ลูกเสือร่วมกันปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้คําปรึกษาแนะนําตามหมู่ลูกเสือที่กาํ ลังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้รวมกองและตั้งคําถาม “ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการ
ทํากิจกรรมเรื่องขยะ” ลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็น
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง แพะกับองุ่น
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก)
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5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงความสําคัญของการแก้ปัญหาเรือ่ งขยะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ
5.3 แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10
เกมแยกขยะ
อุปกรณ์
1. ผ้าประเภทขยะ
2. ป้ายขยะชนิดต่าง ๆ จํานวน 32 แผ่น
กติกา
1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม ทีมกระดุมสีเขียว และทีมกระดุมสีน้ําตาล
2. นําแผ่นป้ายรูปขยะวางไว้บนพื้น แล้วจะให้เวลาแต่ละกลุ่มมายืนดูว่ามีขยะอะไรบ้าง
และปรึกษากันว่า รูปไหนจัดอยู่ในขยะประเภทใด โดยให้เวลา 5 นาที
3. เมื่อแต่ละกลุ่มปรึกษากันเรียบร้อยแล้วให้ออกมายืนเรียงเป็นแถวตอนลึก
4. ให้กลุ่มหนึ่งเป็นสีเขียว อีกกลุ่มเป็นสีน้ําตาล คือ เมื่อได้ยนิ เสียงนกหวีดแล้วคนแรก
(หัวแถว) วิ่งไปหยิบขยะ 1 ชนิด และนําไปติดไว้ตามประเภทของขยะ และสีกระดุมของกลุม่
ตนเอง (หากอยู่กลุ่มเขียวจะต้องนําขยะไปแขวนที่กระดุมสีเขียว)
5. เมื่อคนแรกนําขยะไปติดตามประเภทแล้ว ให้วิ่งมาแตะมือคนที่ 2 และไปต่อท้ายแถว
ส่วนคนที่ 2 ก็วิ่งไปหยิบขยะและนําไปแขวนตามประเภท ทําเช่นนี้จนครบจํานวนขยะ
6. พี่ฐานทําการตรวจว่าทีมไหนแยกขยะได้ถูกหรือผิด หากติดถูกจะได้ป้ายละ 1 คะแนน
ติดผิดโดนหัก 1 คะแนน ใครได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
7. ทีมแพ้โดนทําโทษ แล้วแต่ทีมชนะจะสั่งให้ทาํ อะไร
เกมเชื้อโรคติดต่อ

วิธีเล่น
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรให้คนอยู่ในวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบๆ วงได้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื้อโรค วิ่งรอบๆวงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ ยู่ในวงกลมอย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค
เพลงอย่าทิ้งขยะ
เกะกะ เกะกะ เกะกะ
อย่าทิ้งขยะเกะกะกลางถนน
จําไว้เด็กๆ ทุกคน (ซ้ํา)
ทิ้งกลางถนน เกะกะ เกะกะ
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ใบความรู้
ตารางเทียบมูลค่าขยะ
ประเภทกระดาษ
กระดาษแข็ง 4.8 บาท ต่อกิโลกรัม
กล่องลังน้ําตาล กระดาษสี กล่องรองเท้า กระดาษหนังสืออ่านเล่น เศษกระดาษย่อย(สวย)
2 บาทต่อกิโลกรัม
เศษกระดาษย่อย(ขยะ) 0.9 บาทต่อกิโลกรัม
กระดาษหนังสือพิมพ์ 4 บาทต่อกิโลกรัม
กระดาษสมุด 5.7 บาทต่อกิโลกรัม
กระดาษขาวดํา (เศษ,ฝอย) 5.7 บาทต่อกิโลกรัม
ประเภทเศษขวด,แก้ว
ขวดแม่โขงกลม 1.5 บาท ต่อกิโลกรัม
ขวดแบน-กลมแม่โขง,แสงโสม 8 บาทต่อกิโลกรัม
ขวดแม่โขงกลมพร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 24 บาทต่อกล่อง
ขวดเบียร์ช้าง – เบียร์สิงห์ (ใหญ่) ราคาตลาด 0.5 บาทต่อขวด
ขวดเบียร์ช้างพร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 10.5 บาทต่อกล่อง
เบียร์สิงห์พร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด 8 บาทต่อกล่อง
ขวดโซดาสิงห์ , ขวดน้ําปลา ราคาตลาด 1 บาทต่อกิโลกรัม
เศษแก้วแดง , ขวดลิโพ , ขวดเอ็มร้อย ราคาตลาด 1 บาทต่อกิโลกรัม
พลาสติกและอื่นๆ ราคาต่อกิโลกรัม
พลาสติกรวม 9 บาท
ขวดน้ําดื่ม 19 บาท
ขวดน้ํา (ใส) ,น้ํามันพืช 14 บาท
สายยางอ่อน 6 บาท
สายยางแข็ง , รองเท้าบู๊ท 5 บาท
สายยางเขียว , รองเท้ายาง 4 บาท
ท่อพีวีซี (สีฟ้า ) 9 บาท
อะลูมิเนียมกระป๋องโค้ก 40 บาท
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เมื่อ “ไส้เดือน” สร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมืองรังสิต
ปัจจุบั น “ขยะ” เป็นปั ญหาหนักอกขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) บางพื้น ที่
มีแนวโน้มรุนแรงถึงขั้นวิกฤตเพราะหาที่ทิ้งไม่ได้ และคนในท้องถิ่นคัดค้านการสร้างโรงกําจัดขยะ อปท.
หลายแห่งจึงหาทางออกด้วยการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นํากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งทําธนาคารขยะ
จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากเป็นเขตปริมณฑล เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แต่ละวันมีปริมาณขยะมากกว่า 1,000 ตัน แม้จะมีศูนย์กําจัดขยะ 2 แห่ง ใช้งบประมาณก่อสร้าง
ไปมากกว่ า 1,000 ล้ า นบาท แต่ ก็ ถู ก ปิ ด ตายมานาน เพราะถู ก ประชาชนคั ด ค้ า นอย่ า งหนั ก
ต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์
เฉพาะเทศบาลเมืองรังสิต มีปริมาณขยะวันละ 150 ตัน เป็นขยะเปียกจากตลาดสด 50 ตัน
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัญหาจะวิกฤติ แต่ “เดชา กลิ่นกุสุม ” นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองรังสิตก็ไม่ย่อท้อ เขาศึกษาค้นคว้าจนได้แนวทางจัดการขยะที่เหมาะสม และสามารถนําผลผลิต
ที่ได้จากขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
บริษัทจัดการขยะครบวงจร ได้จัดตั้งขึ้นที่สถานีขนถ่ายขยะของเทศบาล ในพื้นที่ 51 ไร่
ที่ อ.หนองเสือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะเปียก โดยนําไส้เดือนเข้ามาใช้ในกระบวนการกินขยะ
ส่วนขยะแห้งจะคัดแยกออกเพื่อ นําไปขาย ขยะส่วนที่เหลือจากการคัดแยกก็ใช้เครื่องบีบอัด ทําเป็น
เชื้อเพลิงก้อน จําหน่ายให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพื่อนําไปใช้แทนน้ํามันเชื้อเพลิง
ไส้เดือนดินที่ใช้เป็นไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่จากโครงการหลวง โดยเริ่มจากจํานวน 15 กิโลกรัม
มีอัตราเฉลี่ย 1,200 ตัวต่อกิโลกรัม นํามาขยายพันธุ์ ต่อ ซึ่งพบว่า ไส้เดือนเจริญเติบโตได้เร็วมาก
เพราะมี ข ยะสดเป็ น อาหารชั้ น ดี ขณะเดี ย วกั น ไส้ เ ดื อ นจะขั บ ถ่ า ยออกมาเป็ น ปุ๋ ย น้ํ า ซึ่ ง เป็ น ที่
ต้องการมากของเกษตรกร จึงขายได้ราคาดี
เมื่อเทียบกับปริมาณขยะสดในพื้นที่ จะต้องใช้ไส้เดือนถึง 25 ตันต่อการกําจัดขยะสด 50 ตัน
ต่อวัน เทศบาลจึงขยายโครงการโดยส่งเสริมให้ ประชาชนมีรายได้จากการผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ไส้เดือน
ขับถ่าย โดยนํามาผสมน้ําบรรจุขวดขนาด 750 ซีซี ขายราคา 40 บาท ปุ๋ยผงชีวภาพซึ่งได้จากมูลไส้เดือน
ตากแห้ง กิโลกรัมละ 100 บาท และขายไส้เดือนกิโลกรัมละ 400 บาท เนื่องจากกําลังเป็นที่ต้องการ
ของตลาด โดยเฉพาะ อปท.ทั่วประเทศ
สําหรับขยะอินทรีย์บางส่วนที่ไส้เดือนไม่ต้องการ ก็สามารถนําไปผสมกับสิ่งปฏิกูลจากรถดูดส้วม
เพื่อหมักทําไบโอก๊าซต่อ โดยเทศบาลมีอุปกรณ์พร้อม ใช้ เป็นเชื้อเพลิง สําหรั บเครื่องยนต์ดัดแปลง
ส่วนที่เหลือใช้ก็ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป
หาก อปท.ทั่วประเทศพร้อมใจกันทําตั้งแต่ครัวเรือนจนถึงสถานกําจัดขยะ รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะขยะเปียกและเศษอาหาร จะช่วยลดดุลการนําเข้าปุ๋ยเคมี
ลดการนําเข้าเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีจากต่างประเทศลงได้มาก และยังได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างตรงจุด
(ย่อความจาก : หนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับประจําวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 8)
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

โลกกว้าง

ยุพาหนีตามมั่นมาตั้งรกรากที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งคู่ขยัน มานะอดทน รู้คิด รู้ทําและรู้จักเก็บหอม
รอมริบ จึงค่อยๆก้าวขึ้นเป็นเจ้าของกิจการเรือประมงและมีสวนของตนเอง ทั้งคู่มีลูกสี่คน คือ ลาภ ยศ
สรรเสริญ และสุข จากนั้นทั้งมั่นและยุพ าก็ลุ่มหลงการพนัน กว่าจะรู้สึกตัวก็สูญเสียทรัพย์สินที่หามาได้
ทั้งหมด มั่นซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงออกหาปลา ได้ถูกโจรที่เข้ามาขโมยเรือฆ่าตาย ส่วนยุพาเสียชีวิต
หลังมั่นไม่นาน
ขณะนั้นลาภ ลูกชายคนโตอายุเพียง 13 ปีเท่านั้น ลาภมุ่งมั่นที่จะดูแลน้องๆและสร้างฐานะของ
ครอบครัวขึ้นมาใหม่ให้ได้ เขาลาออกจากโรงเรียนเป็นลูกจ้างเรือประมง ให้ยศมาช่วยกันถางป่าทําไร่
ส่วนสรรเสริญและสุขยัง คงเรียนหนังสือและช่วยพี่น้องตามความสามารถ ทั้งสี่คนพี่น้องช่วยกันคิ ด
ช่วยกันทําทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตต่างๆจนประสบผลสําเร็จ จนสามารถสร้างฐานะ
ขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความมุ่งมั่น ขยัน และอดออม ทําให้ครอบครัวมัน่ คงมีสุข การพนันเป็นเหตุให้
สิ้นเนื้อประดาตัว
บทเรียนจากกบ
กาลครั้งหนึ่ง ฝูงกบได้จดั การแข่งขันปีนขึ้นยอดเสาสูง มีกบสมัครเข้าแข่งขันจํานวนมาก
และผูช้ มการแข่งขันมารอดูกันอยู่เต็มสนาม
การแข่งขันเริ่มขึน้ ผู้แข่งขันต่างพยายามปีนขึ้นยอดเสาสูง เสียงเชียร์ดังสนั่น แต่ไม่นาน
ผู้ชมต่างก็เริ่มวิพากย์วิจารณ์ต่างๆ นา ๆ
“สูงออกอย่างนี้ ฉันว่าไม่มีกบตัวไหนปีนถึงยอดเสาหรอก”
“โอ๊ย มันยากจะตาย กลัวจะตกลงมาตายซะมากกว่า จะเสี่ยงแข่งกันไปทําไมนะ”
“ เลิกแข่งเถอะ แข่งไปก็ไม่สาํ เร็จหรอก น่าจะมาแข่งอย่างอื่นกันดีกว่า ”
“ แน่ะ เห็นไหม พูดขาดคําก็มีกบหล่นลงมาแล้ว เฮ้อ! จะสงสารดีไหมเนี่ย”
เจ้ากบตัวน้อย ๆ ต่างทะยอยร่วงหล่นลงมาทีละตัว ....ทีละตัว... ยกเว้นกบตัวหนึ่ง ที่ยังคงปีน
ต่อไปด้วยความมุง่ มั่น มิใยที่ผู้ชมต่างส่งเสียงห้ามปราม เรียกให้ลงมา
“อย่าขึ้นสูงไปกว่านั้นมันอันตราย ลงมาเถอะ นีก่ ็ร่วงกันลงมาเยอะมากแล้ว”
กบที่เหลือยอมแพ้ ค่อย ๆ ทยอยกลับลงมา คงเหลือเจ้ากบตัวนั้นทีไ่ ม่ยอมแพ้ ยังคงขึ้นต่อไปอีก
เรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็ไปถึงยอดเสา ได้รับชัยชนะในที่สุด
ฝูงกบพากันซักถามว่ามันทําสําเร็จได้อย่างไร แต่ถามหลายครั้ง มันก็ไม่ตอบ เนื่องจากกบผู้ชนะ
นั้นหูหนวก
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คําพูดด้านลบจะลดทอนพลังความสามารถและความฝันให้สลายลงไป จง
ระวังพลังแห่งคําพูดเสมอ ทุกสิ่งที่เราพูดหรือได้ยิน มีผลต่อการกระทําของเรา จงหูหนวกต่อคําพูดที่
ลดทอนพลังความสามารถของเรา และจงคิดเสมอว่า “เราทําได้
74

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

67

เรื่อง แพะกับองุ่น
แพะตัวหนึ่งหนีการไล่ลา่ ของนายพรานเข้าไปหมอบตัวหลบซ่อนอยู่ใต้ตน้ องุ่น เมือ่ เห็นว่าพ้น
จากอันตรายแล้ว มันจึงลุกขึ้น แล้วเริ่มแทะเล็มผลและใบของต้นองุ่นทีม่ ันใช้อาศัยกําบังตัวอยู่นั่นเอง
นายพรานที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงใบไม้ไหว จึงหวนกลับมาแล้วพบว่าแพะกําลังกินใบองุ่นอยู่
จึงยิงธนูจนแพะถึงแก่ความตาย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การไม่รู้จักสํานึกบุญคุณ ซ้ํายังทําร้ายผู้มพี ระคุณย่อมจะได้รับผลร้ายในวันหน้า
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 4 ระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 ระเบียบแถวลูกเสือ

เวลา 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือได้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่ได้
1.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมการสวนสนามได้
2. เนื้อหา
2.1 การปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล
2.2 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และ ท่าเคลื่อนที่
2.3 การสวนสนาม
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสือ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงวชิราวุธรําลึก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้นายหมู่ใช้คาํ บอกคําสั่ง ทบทวนทักษะการปฏิบัติระเบียบ
แถวในหมู่ของตนเอง และให้สมาชิกลูกเสือปฏิบัติตาม
1) สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ
2) ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า
3) ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่
(2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติทักษะตามคําบอกคําสัง่ สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ ระเบียบแถว
บุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธและท่าเคลือ่ นที่ ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนํา
เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกเสือมีความมั่นใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม
(3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หัวหน้านายหมู่ใช้คําบอกคําสัง่ ในการฝึกเป็นกอง
เพื่อให้เกิดทักษะความพร้อมเพรียงในกองลูกเสือ
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ความสามัคคี
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายหัวหน้านายหมู่ลูกเสือทบทวนทักษะการใช้สัญญาณมือลูกเสือสากล
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเกียรติคุณลูกเสือ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้หัวหน้านายหมู่ลูกเสือใช้คําบอกคําสั่ง และปฏิบัติการใช้สัญญาณ
มือ ทั้ง 9 สัญญาณ โดยกองลูกเสือปฏิบัติตาม
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําการปฏิบัติการใช้สัญญาณมือ ที่เกิดความรวดเร็วและ
พร้อมเพรียง
(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการฝึกปฏิบัติการใช้คําบอกคําสั่ง ปฏิบัติการใช้
สัญญาณมือ ทัง้ 9 สัญญาณ และการเข้าแถวตามรูปแบบ
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่องหัวใจไร้เดียงสา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงมาร์ชลูกเสือ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาร่วมกันถึงประสบการณ์ในการเดินสวนสนาม
ของลูกเสือทุกปีที่ผ่านมา
(2) ผู้กํากับลูกเสือจัดแบ่งหมู่ลกู เสือออกเป็น 3 กลุ่ม เพือ่ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐาน
ฐานที่ 1 เรื่อง การถือธงประจํากองลูกเสือ
ฐานที่ 2 เรื่อง การถือป้ายกองลูกเสือ
ฐานที่ 3 เรื่อง การเดินสวนสนาม
(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการฝึกปฏิบัติและวางแผนการฝึกสวนสนาม
นอกเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือประจําปี
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ต้นไทรกับต้นอ้อ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการที่ลกู เสือใช้และปฏิบัติตาม คําบอกคําสัง่ สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือได้
ถูกต้องรวดเร็วและพร้อมเพรียง
5.2 สังเกตจากการที่นายหมู่ลูกเสือวางแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11
เพลง

วชิราวุธรําลึก
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณเทอดบูชา
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี

เจ้าประชาก่อกําเนิดลูกเสือมาข้าเลื่อมใส
เทอดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี
ปฏิญาณรักกษัตริย์ชาติศาสน์ศรี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

เกียรติคุณลูกเสือ
เกียรติคุณลูกเสือไทย
แพร่ไปทั่วสากล
ลูกเสือไทยทุกคนต้องรักษา
มุ่งทําดียืนยันตามคํามั่นสัญญา
ด้วยศรัทธาสามัคคี มีนา้ํ ใจ
มาเถิดมา เรามาช้าอยู่ไย
ลูกเสือไทยมาเร็วไว
ก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า
อยู่กันคนละกองก็เป็นพี่นอ้ งกัน
มีความรู้ สู้งานไม่หวั่นไหว
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป
อยู่แห่งใดสุขสนุกทุกเวลา
มาร์ชลูกเสือ
ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย
รักเกียรติรักวินยั แข็งแรงและอดทน เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
แม้ลําบากตรากตรําก็ต้องทําให้สําเร็จ ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา เสียชีพ
อย่าเสียสัตย์ รักชาติให้มั่นไว้ ด้วยนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประธาน
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ใบความรู้

ระเบียบแถวลูกเสือ
วิธีสั่งการในการฝึกระเบียบแถว
มีหลายวิธี ได้แก่
1. การใช้คําบอก/ คําสั่ง
2. การใช้สัญญาณแตร/ สัญญาณนกหวีด
3. การใช้สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล
การใช้สัญญาณนกหวีด
ใช้ในการออกคําสั่งแก่ลกู เสือในการฝึกประจําวัน หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อยู่ห่างไกลจากลูกเสือ สัญญาณที่ควรรู้มดี ังนี้
1. หวีดยาว 1 ครั้ง
(
)
ความหมาย - ถ้าเคลื่อนทีอ่ ยู่ให้หยุด
- ถ้าหยุดอยู่ให้ถอื ว่าเป็นสัญญาณเตือน, เตรียมตัว หรือ คอยฟังคําสัง่
2. หวีดยาว 2 ครั้ง
(
) , (
)
ความหมาย - เดินต่อไป, เคลื่อนที่ต่อไป, ทํางานต่อไป
ผู้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป หรือ ให้ปฏิบัติ กิจกรรมที่สั่งนั้นต่อไป
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป หลายๆ ครั้ง
(
) , (
)
ความหมาย - เกิดเหตุ
ผู้ปฏิบัติ
- ตรวจดูเหตุการณ์กอ่ นว่ามีอะไรเกิดขึ้น ควรรวมกันที่ผู้กํากับลูกเสือ (ผู้บังคับบัญชา)
ก่อน เพื่อการสั่งการต่อไป แล้วแต่กรณี
4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไปหลายๆ ชุด
(
),(
)
ความหมาย - เรียกนายหมู่ลูกเสือให้มารับคําสัง่
ผู้ปฏิบัติ
- นายหมู่รีบมาพบผู้ให้สัญญาณ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ หรือไปพบไม่ได้ให้ส่งตัวแทนไป
5. หวีดสั้นติดต่อกันหลายๆ ครั้ง
(
),(
)
ความหมาย - รวม, ประชุม หรือ รวมกอง
ผู้ปฏิบัติ
- ทุกคนไปรวมกันที่ผู้ให้สัญญาณ
6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสั้น 1 ครั้ง (เป่าได้เพียงชุดเดียว)
(
)
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ความหมาย - ชักธงชาติลงเวลา 18.00 น. โดยลูกเสือบริการ 2คน
ผู้ปฏิบัติ
- ในกรณีอยูค่ ่ายพักแรม เวลา 18.00 น. หมู่บริการจะส่งตัวแทน 2 คน ทําหน้าที่ชักธง
ชาติลงทุกคนที่อยูใ่ นค่ายพักแรมยืนตรงหันหน้าไปทางเสาธง และ วันทยหัตถ์ จนสิ้นสุดสัญญาณ
หมายเหตุ เมื่อจะใช้สัญญาณ (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ให้ใช้สัญญาณ (1) ก่อนทุกครั้ง
เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะใช้สัญญาณอะไร (เพิ่มเติม)

80

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

73

การใช้สัญญาณมือ
ใช้แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรือไม่สามารถที่จะใช้คาํ บอก
ให้ลูกเสือได้ยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ ได้แก่
1) เตรียม คอยฟังคําสั่ง หรือหยุด
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบ นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หันฝ่ามือไป
ข้างหน้า เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือหยุดการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อ มกับนิ่งคอย
ฟังคําสั่ง โดยหันหน้าไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคําสั่ง แต่ถ้าอยู่ในแถวให้ยืนในท่าตรง

2) รวม หรือ กลับมา
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึน้ ตรงเหนือ ศีรษะ แบมือไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งห้าชิดติดกัน
และหมุนมือเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือรวมกองรีบมาเข้าแถวรวมกัน
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3) จัดแถวหน้ากระดานการให้สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสอง
ออกไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ ฝ่ามือแบไปข้างหน้านิ้วเรียงชิดติดกัน เมือ่ เห็นสัญญาณนี้ ให้
ลูกเสือจัดแถวหน้ากระดาน หันหน้าไปหาผู้ให้สญ
ั ญาณ

4) จัดแถวตอน
การให้สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ โดยให้แขนขนานกันและ
ฝ่ามือแบเข้าหากัน เมือ่ เห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือเข้าแถว ตอน หันหน้าไปหาผู้ให้สัญญาณ
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5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
(ด้านหน้า ขวา/ซ้าย กึ่งขวา/กึ่งซ้าย และด้านหลัง)
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะสุด
แขนฝ่ามือแบไปข้างหน้า นิ้วชิดกัน แล้วลดแขนลงข้างหน้าให้เสมอแนวไหล่
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือวิ่งไปยังทิศทางทีม่ ือผู้ให้สัญญาณชี้ไป

6) เร่งจังหวะหรือทําให้เร็วขึ้น
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณงอแขนขวามือ กําเสมอบ่า ชูขึ้นตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลายๆ
ครั้งติดต่อกัน
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือรีบวิ่งหรือเร่งจังหวะสิ่งที่ทําอยู่ให้เร็วขึน้
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7) นอนลงหรือเข้าที่กําบัง
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าให้เสมอแนวไหล่ ฝ่ามือแบคว่ําลง
นิ้วชิดกัน พร้อมกับลดแขนลงข้างหน้า แล้วยกขึ้นที่เดิมหลายๆ ครั้ง
เมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเข้าที่กาํ บังทันที
หมายเหตุ ก่อนการให้สัญญาณแต่ละท่าให้ทําสัญญาณ ข้อ 1) ก่อนทุกครั้งไป เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่า
จะให้สัญญาณอะไร

การใช้ สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล
การฝึกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือทุกประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวต้อง
เลือกสถานที่โล่งและกว้างพอเหมาะกับจํานวนของลูกเสือ ผู้ให้สัญญาณยืนตรงแล้วจึงให้สัญญาณเรียก
แถว คําเรียกแถวของลูกเสือสํารองใช้คําว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามัญ สามัญรุน่ ใหญ่ และวิสามัญ ใช้คํา
ว่า “กอง”
1) ท่าพักตามระเบียบ
ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข้อศอกให้มือที่กําอยู่ประมาณหัวเข็มขัด หันฝ่ามือทีก่ ําเข้าหาหัวเข็มขัด
จังหวะที่ 2 สลัดมือทีก่ ําและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนวเดียวกับ
เข็มขัดเป็นสัญญาณให้ลกู เสือ “พัก” ตามระเบียบ
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2) ท่าตรง ขณะลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือ เป็น 2 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให้มอื กําอยู่ในระดับเดียวกับเข็มขัด (เหมือนกับการ
สลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2)
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเข้าหาตัว ให้มอื ทีก่ ํากลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของ
สัญญาณสั่ง พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือ ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ลดแขนทีไ่ ขว้หลังมาอยูใ่ นท่า
ตรง

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ มือแบ หัน
ฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดีย่ ว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก โดย
นายหมู่ยืนทางซ้ายมือของผู้เรียก กะให้ผู้เรียกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่
ยืนต่อกันไปทางซ้ายมือของนายหมู่จนถึงคนสุดท้ายคือรองนายหมู่
การจัดระยะเคียง ถ้าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็น 1 ช่วงศอก คือ ให้ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้น
เท้าสะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลําตัวและจดปลายศอก
ซ้ายของคนที่อยู่ด้านขวา จัดแถวให้ตรงโดยสะบัดหน้าแลขวา ให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 นับจากตัวลูกเสือ
เองเมือ่ ผู้เรียกตรวจแถวสั่งว่า “นิ่ง” ให้ลดมือลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
ถ้า “เปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็นสุดช่วงแขนซ้ายของลูกเสือ โดยให้ทุกคน (ยกเว้นคนท้ายแถว)
ยกแขนซ้ายขึ้นเสมอไหล่ เหยียดแขนตรงออกไปทางข้าง คว่ําฝ่ามือลง นิ้วชิดติดกัน ให้ปลายนิ้วซ้าย
จดไหล่ขวาของคนต่อไป จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยนื แลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวา
ให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 เมื่อได้ยนิ คําสั่งว่า “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
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4) แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูจ่ ะเรียกว่า “แถวตอนหมู่”)
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่
มือแบหันฝ่ามือเข้าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน
ลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมูย่ ืนตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้เรียก กะให้ห่างจากผู้เรียก
ประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลังนายหมูต่ ่อๆ กันไปจัดแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะต่อระหว่าง
บุคคล 1 ช่วงแขน และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่

5) แถวตอนหมู่
แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมู่เรียกว่า
“แถวตอนหมู”่ สมมุติวา่ มี 5 หมู่ ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคือหมูท่ ี่ 3 ยืนเป็นหลักตรงหน้าผู้เรียก ห่างจาก
ผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว หมูท่ ี่ 2 และหมู่ที่ 1 เข้าแถวอยู่ใน
แนวเดียวกันไปทางซ้ายมือของผู้เรียก ส่วนหมูท่ ี่ 4
และหมู่ที่ 5 ก็เข้าแถวอยูใ่ นแนวเดียวกัน แต่ไปทางขวามือของผู้เรียก ระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ
1 ช่วงศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน

6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามือทั้ง 2 ข้าง เหยียดแขนตรงไปข้างหน้า
ขนานกับพื้น งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน้ามือเข้าหากัน
ลูกเสือหมู่แรกเข้าแถวตรงหน้าผู้เรียก อยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว นายหมู่
อยู่ทางซ้ายมือของผู้เรียก กะให้กึ่งกลางของหมูอ่ ยู่ตรงหน้าผู้เรียก ลูกหมู่ยืนต่อๆ ไปทางซ้าย
ของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก
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หมู่อื่น ๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรก ซ้อน ๆ กันไปตามลําดับ เว้นระยะต่อ
ระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน
การจัดแถว เมือ่ ผู้สั่งว่า “จัดแถว” ให้ทุกคน (ยกเว้นคนสุดท้าย) ยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก
นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่
ยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้เห็นหน้าอกคนที่ 4
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลง
พร้อมสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง

7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ
ผู้เรียกยืนในท่าตรง กํามือทั้ง 2 ข้าง
งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า ให้ลูกเสือ
เข้าแถวเช่นเดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่เว้นระยะต่อระหว่างหมูข่ ยายออกไปทางด้านหลัง
ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน หรือ 3 ก้าว
การจัดแถว และตรวจแถว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ

8) แถวรูปครึ่งวงกลม
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงด้านหน้า
และลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามือเขาหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวช้า ๆ
เป็นรูปครึ่งวงกลม 3 ครั้ง
นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้เรียกทางด้านซ้าย ห่างจากผู้เรียกพอสมควร
ลูกหมู่ยนื ต่อ ๆ กันไปทางซ้ายมือของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก (มือเท้าสะโพก)
สะบัดหน้าไปทางขวารอคําสั่ง “นิ่ง”
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หมู่ที่ 2 และหมู่อนื่ ๆ เข้าแถวต่อจากด้านซ้ายของหมู่แรก ตามลําดับ เว้นระยะระหว่างหมู่
1 ช่วงศอก รองนายหมู่สุดท้าย จะยืนตรงด้านขวาของผู้เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมู่ หมู่แรก
การจัดแถว ยกมือซ้ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก)
จัดแถวให้เป็นรูปครึ่งวงกลม
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง

9) แถวรูปวงกลม
ก. การเรียกแถวแบบผู้เรียกแถวยืนอยู่กึ่งกลางของวงกลม(แก้ไขจากเดิม)
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามือ
เข้าหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวประสานกันจากด้านหน้าจดด้านหลัง
(โบกผ่านลําตัว 3 ครั้ง)
ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก เข้าแถวเช่นเดียวกับแถวครึ่งวงกลม ส่วนหมู่ 2 และหมู่
ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ทอี่ ยูก่ ่อนตามลําดับ จนคนสุดท้าย(รองนายหมู่)ของหมูส่ ุดท้า ยไปจดกับ
นายหมู่ของหมู่แรก ถือผู้เรียกเป็นศูนย์กลาง การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก สะบัดหน้า
ไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก) จัดแถวให้เป็นรูปวงกลมการตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัด
แถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง และนิ่ง
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ข. การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้า
ยกขึ้นบน และเลยไปข้างหลัง หมุนกลับมาด้านหน้า ทํา 3 ครั้ง
ลูกเสือหมู่แรกยืนชิดด้านซ้ายมือของผู้เรียก หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆ ไปอยูท่ างซ้ายมือของหมู่
ที่อยู่กอ่ นตามลําดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจดขวามือของผู้เรียกให้ผู้เรียกอยู่ในเส้นรอบวง
การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเช่นเดียวกับแบบแรก
ผู้เรียกแถว

10) แถวรัศมีหรือล้อเกวียน (CART WHEEL) (เพิ่มเติม)
ผู้เรียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง มือขวาแบคว่ํากางนิ้วออกทุกนิ้ว ชูแขนไปข้างหน้าทํามุมประมาณ
45 องศา ให้มองเห็นได้ แล้วเรียก “แพ็ค” หรือ “กอง”
ให้ลูกเสือทุกหมู่มาเข้าแถวเป็นรูปหมู่แถวตอนหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว เป็น
รูปรัศมีโดยให้หมู่แรกอยู่ด้านหน้าทางซ้ายมือผู้เรียกประมาณ 45 องศา หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ด้านซ้ายของหมู่แรกตามลําดับ ถือผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลาง ระยะต่อของแต่ละหมู่ระหว่างบุคคลประมาณ
1 ช่วงแขน ระยะเคียงระหว่างนายหมู่ต่อนายหมู่พอสมควร และนายหมู่ หมู่สุดท้ายจะอยู่ด้านหน้าทาง
ขวามือของผู้เรียกประมาณ 45 องศา
การเข้าแถว ให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนอยู่หัวแถวของแต่ละหมู่) เหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้า สูง
เสมอแนวไหล่คว่ําฝ่ามือให้ปลายนิ้วมือจดหลังของคนหน้าพอดี ผู้เรียกแถวจัดแถวแล้วสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือ
ทุกคนลดแขนลงพร้อมกันและนิ่ง
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11) แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง (เพิ่มเติม)
ผู้เรียกแถวยืนอยู่ด้านหนึ่ง (ซึ่งเป็นด้านเปิด) ศอกงอยกแขนทั้งสองขึ้นข้างหน้า ให้หน้าแขนทั้ง
สองไขว้กันตรงฝ่ามือ ฝ่ามือทั้งสองแบเหยียดหันไปข้างหน้า ฝ่ามือขวาทับหลังมือซ้าย ประมาณแนวลูก
คาง เป็นสัญญาณ ถ้ามีลู กเสือ 3 หมู่ ให้เข้าแถวในอีก 2 ด้านที่เหลือ โดยมีนายหมู่ 1 เข้าแถวหน้า
กระดานแถวเดี่ยวทางด้านซ้ายของผู้เรียก หันหน้าเข้าในรูปเหลี่ยม หมู่ 2 เข้าแถวหน้ากระดานแถว
เดียวด้านตรงข้ามกับผู้เรียก หันหน้าเข้าหาผู้เรียก และหมู่ 3 เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามกับ
หมู่ 1 ทางด้านขวาของผู้เรียก
การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนปฏิบัติเหมือนกับการเข้าแถวหน้ากระดาน เว้นระยะตรงมุมของแต่
ละด้านให้เท่ากันพอควรไม่ซ้อนหรือตรงกัน
ถ้ามีลูกเสือมากกว่า 3 หมู่ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เรียกแถว แต่ควรให้ด้านซ้ายมือกับด้านขวามือ
มีจํานวนเท่ากัน เมื่อมีผู้เรียกแถวตรวจแถวเรียบร้อยแล้วสั่งนิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัดหน้าอยู่ใน
ท่าตรง (อ้างคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ ของ สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520)
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การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า
การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกให้ลกู เสือเกิดความพร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย และความ
สามัคคีรวมทั้งสามารถฟังและปฏิบัติตามคําสั่งได้
1. ท่าตรง
คําบอก “แถว - ตรง”
การปฏิบัติ ยืนให้ส้นเท้าชิดและอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่ากัน ห่างกันประมาณ
1 คืบ (ทํามุม 45 องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน ลําตัวยืดตรงอกผาย ไหล่เสมอกัน แขนทั้งสอง
ห้อ ยอยู่ ข้ า งตั ว และเหยี ย ดตรง พลิ ก ศอกไปข้ า งหน้ า เล็ ก น้ อ ยจนไหล่ ตึ ง นิ้ ว มื อ เหยี ย ดและชิ ด กั น
นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือออกเล็กน้อย ลําคอยืดตรงไม่ยื่นคาง
ตาแลตรงไปข้างหน้าได้ระดับ น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง
หมายเหตุ
1. ท่าตรงเป็นท่าเบื้องต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบัติท่าอื่น ๆ
2. ใช้เป็นท่าสําหรับแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง
2. ท่าพัก
ก. ท่าพัก เป็นท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งมี 4 ท่า ดังนี้
คําบอก “พัก”
การปฏิบัติ หย่อนเข่าขวาก่อน ต่อไปจึงหย่อนและเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเปลี่ยนเข่า
พักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยู่กับที่ ห้ามพูด เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นและจัดทุก
ส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่อได้ยินคําบอกว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ว
และแข็งแรง กลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรง
ข. ท่าพักตามระเบียบ ใช้พักในโอกาสรอพิธกี ารต่างๆ เช่น รอรับการตรวจพลสวนสนาม
หรือรออยู่ในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ
คําบอก “ตามระเบียบ, พัก”
การปฏิบัติ แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ ๓๐ ซม. (หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติ) อย่าง
แข็งแรงและองอาจ พร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือเข้าหาตัว มือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มอื ขวาจับ
นิ้วหัวแม่มือซ้าย หลังมือซ้ายแนบติดลําตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง
น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว - ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือทั้งสอง
กลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงตามเดิม
ค. ท่าพักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่รอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น
เมื่อผู้ควบคุมแถวต้องไปรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
คําบอก “ตามสบาย, พัก”
การปฏิบัติ หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกับ “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสบายและพูดจากัน
ได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยู่กับที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้นั่งจะนั่งไม่ได้
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว - ตรง” ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับท่าพักปกติ
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ง. ท่าพักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ตอ้ งรอคําสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ
คําบอก “พักแถว”
การปฏิบัติ ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น และไม่ทําเสียงอึกทึก
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็ว ในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดแถว
เรียบร้อยแล้วให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมีคําบอกคําสั่งต่อไป
หมายเหตุ สําหรับท่าพัก
ท่าพัก เป็นท่าที่เปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่าง ๆ คือ
1.พักตามปกติ ใช้พกั ในโอกาสระหว่างฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอย่างแก่ลูกเสือ
2.พักตามระเบียบ ใช้พักในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่น ตรวจพลสวนสนาม หรือ
อยู่ในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ
3.พักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับคําสั่งเพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
เช่น เมื่อผู้ควบคุมแถวต้องไปรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
4.พักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานาน ๆ
จ. ท่าเลิกแถว
คําบอก “เลิกแถว”
การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคําว่า “เลิกแถว” ให้ลูกเสือทุกคนที่อยู่ในแถวกระจายออกไปจากแถวโดยเร็ว
3. ท่าเคารพ
1) วันทยหัตถ์ เป็นท่าแสดงการเคารพเมื่อยู่ลําพังนอกแถวของลูกเสือทุกประเภท
โดยปฏิบัติต่อจากท่าตรง แบ่งออกเป็นการฝึกขัน้ ต้น และเมื่อมีผู้รับการเคารพ
1.1 การฝึกขั้นต้น
คาบอก "วันทยหัตถ์" และ “มือลง”
การปฏิบัติ
ยกมือขวาขึน้ โดยเร็วและแข็งแรง จัดนิ้วแบบเดียวกับท่ารหัสของลูกเสือ ปลายนิ้วชี้แตะขอบล่าง
ของหมวกค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวา (ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยืน่ ไปทางข้างประมาณแนวไหล่ นิ้วเหยียดตรง
เรียงชิดติดกัน ข้อมือไม่หัก และเปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถ้าอยู่ในที่แคบให้ลดศอกลง
ได้ตามความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอืน่ ต้องไม่เสียลักษณะท่าตรง
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “มือลง” ให้ลดมือขวาลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง
(สําหรับลูกเสือสํารองให้ทําวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว คือนิ้วชี้และนิ้วกลางเหยียดตรง
ส่วนนิ้วที่เหลืองอเข้าหาฝ่ามือ)
1.2 เมื่อมีผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาจากทางขวาหรือทางซ้าย
คาบอก "ทางขวา (ทางซ้าย, ตรงหน้า) – วันทยหัตถ์"
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การปฏิบัติ
สะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ พร้อมกับยกมือขวาทําวันทยหัตถ์ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว
ตามองจับไปที่ผู้รับการเคารพ และหันหน้าตาม จนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว
จากนัน้ สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือลง
ถ้าผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่ผา่ น ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือลงตามคําบอกว่า “มือลง”
ถ้าผู้รับการเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสะบัดหน้า
2) แลขวา (ซ้าย) – ทํา เป็นท่าแสดงการเคารพ เมือ่ ลูกเสืออยู่ในแถวมือเปล่าหรือถืออาวุธ
ที่ทําท่าวันทยาวุธไม่ได้ และเป็นท่าแสดงการเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไม่สามารถ
แสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์
คาบอก "แลขวา (ซ้าย) – ทํา"
การปฏิบัติ
สะบัดหน้าไปทางขวา(ซ้าย) ประมาณกึ่งขวา(ซ้าย) ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับไป
ที่ผู้รับการเคารพ พร้อมกับหันหน้าตามจนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว แล้วสะบัดหน้า
กลับที่เดิม
ถ้าผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่ผา่ น ให้สะบัดหน้ากลับที่เดิมตามคําบอกว่า “แล – ตรง”
ข้อแนะนาในการแสดงการเคารพ
 การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนต้องไม่แกว่ง คงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้ว
และห้อยอยู่ข้างตัว(มือไม่ตดิ ขาเหมือนอย่างอยูก่ ับที่)
 รัศมีแสดงการเคารพ ถือเอาระยะที่มองเห็นเครือ่ งหมายหรือจําได้เป็นเกณฑ์
 กรณีเข้าแถวรวมกับลูกเสือถืออาวุธ เมือ่ ได้ยินคําบอก “ทางขวา(ซ้าย) – ระวัง – วัน
ทยา – วุธ” ให้ทําท่าแลขวา(ซ้าย) พร้อมกับผู้ทําวันทยาวุธ และทําท่า “แลตรง”
เมื่อขาดคําบอกว่า “เรียบ – อาวุธ”
 ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะต้องแสดงการเคารพโดยวิธีหยุด ก่อนผู้รับการเคารพจะเข้า มาถึง
ระยะแสดงการเคารพ ให้ทําท่าหันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผู้รับการเคารพจะผ่านมา
โดยหยุดชิดเท้าในท่าตรงแล้วแสดงการเคารพ เมื่อเลิกการเคารพแล้วให้ทาํ ท่าหันไป
ในทิศทางเดิม และก้าวเท้าหลังเคลื่อนที่ตอ่ ไปโดยไม่ต้องชิดเท้า
 ในโอกาสที่ผู้รับการเคารพอยู่กับที่ ผู้แสดงการเคารพไม่ต้องหยุดแสดงการเคารพ
 การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เช่น ในหน้าที่เวรยาม ให้วิ่งเข้าไป
หยุดยืนห่างจากผู้รับการเคารพ 3 ก้าว แล้วแสดงการเคารพ หลังจากที่รายงานจบ
หรือซักถามเสร็จแล้ว ให้ลดมือลง(จากวันทยหัตถ์)หรือเรียบอาวุธ(จากวันทยาวุธ)
และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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4. ท่าหันอยู่กับที่
เป็นท่าที่ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหน้าของแถว แต่ก่อนที่จะมีคาํ บอกให้แถวหันไป
ยังด้านใด ต้องให้แถวอยูใ่ นท่าตรงเสียก่อน ท่าหันอยู่กับทีม่ ี 3 ท่า ดังนี้
1) ท่าขวาหัน เป็นท่าที่ทําให้แถวหันไปทางด้านขวา
คาบอก "ขวา – หัน"
การปฏิบัติ มี 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 เปิดปลายเท้าขวาและยกส้นเท้าซ้าย ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 90 องศา
พร้อมกับหมุนเท้าทั้ง 2 ข้างตาม โดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักติดอยู่กับพื้น น้าํ หนักตัวอยู่ที่
เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกเล็กน้อย ลําตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับลําตัว
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
2) ท่าซ้ายหัน เป็นท่าที่ทาํ ให้แถวหันไปทางด้านซ้าย
คาบอก "ซ้าย – หัน"
การปฏิบัติ ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเช่นเดียวกับท่าขวาหัน แต่เปลี่ยนหันไปทางซ้ายแทน
และให้เท้าซ้ายเป็นหลักอยูก่ ับที่แล้วดึงเท้าขวามาชิด
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลัง
คาบอก "กลับหลัง – หัน"
การปฏิบัติ ทําเป็น 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ทําเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 1 แต่หันเลยไปจนกลับจากหน้าเป็นหลัง
ครบ 180 องศา ให้ปลายเท้าซ้ายหันไปหยุดอยูข่ ้างหลัง เฉียงซ้ายประมาณครึ่งก้าวและอยู่ในแนว
ส้นเท้าขวา
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
5. ท่าเดิน
เป็นท่าที่ช่วยให้การเคลือ่ นย้ายหรือการเดินขบวนของแถวดูเป็นระเบียบและสง่างาม
ก่อนทีจ่ ะมีคาํ บอกให้เดินต้องให้แถวอยู่ในท่าตรงเสียก่อน มี 6 ท่า
1) เดินตามปกติ
คาบอก "หน้า – เดิน"
การปฏิบัติ
โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดินก่อน ขาเหยียดตึงปลายเท้างุม้
ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมือ่ จะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไป ให้โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหน้า
ตบเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง แล้วจึงก้าวเท้าขวาตาม โดยเดินตบเท้าซ้ายและขวาสลับกันเป็นจังหวะ
อย่างต่อเนื่อง ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตามปกติเฉียงไปข้างหน้าและข้างหลัง
พองาม เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าข้อศอกงอเล็กน้อย เมือ่ แกว่งแขนไปข้างหลังให้แขนเหยียดตรง
ตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือ นิว้ มือเรียงชิดติดกัน
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ความยาวของก้าวนับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า ประมาณ 40 – 60 ซม. รักษาความยาวของก้าว
ให้คงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 ก้าว การเดินเป็นหมู่ต้องเดินให้พร้อมกัน
ถ้ามีจังหวะต้องเดินให้เข้าจังหวะ
2) เดินตามสบาย
คาบอก "เดินตามสบาย"
การปฏิบัติ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดียวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว
ในการเดินนาทีละ 120 – 150 ก้าว ไม่ตอ้ งรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดินเป็นหมู่ไม่จําเป็น
ต้องเดินให้พร้อมกัน อาจพูดกันได้เว้นแต่จะมีคําสั่งห้าม
3) เปลี่ยนเท้า
คาบอก "เปลี่ยนเท้า"
การปฏิบัติ
ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว ยั้งตัวพร้อมกับก้าวเท้าหลังให้ปลายเท้าหลังชิดส้นเท้าหน้า
และก้าวเท้าหน้าออกเดินต่อไป
4) เดินครึ่งก้าว
คาบอก "ครึ่งก้าว – เดิน"
การปฏิบัติ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดียวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว
ในการเดินนาทีละ 120 – 150 ก้าว ไม่ตอ้ งรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดินเป็นหมู่ไม่จําเป็นต้องเดินให้
พร้อมกัน อาจพูดกันได้เว้นแต่จะมีคาํ สั่งห้าม
ถ้าจะให้เดินเต็มก้าวต่อไป ให้ใช้คาํ บอกว่า “หน้า – เดิน” ส่วนท่าหยุดจากท่าเดินครึ่งก้าวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับท่าเดินปกติ
5) ซอยเท้า
คาบอก "ซอยเท้า – ทํา”
การปฏิบัติ
เมื่อหยุดอยู่กับที่ ถ้าได้ยินคําบอกว่า "ซอยเท้า – ทํา” ให้ยกเท้าขึ้นลงสลับกันอยู่กับที่
ตามจังหวะการเดินในครั้งนั้น โดยยกเท้าซ้ายขึน้ ก่อน เท้าที่ยกขึ้นนั้นพื้นรองเท้าต้องสูงจากพืน้
ประมาณ 1 คืบ มือและการแกว่งแขนเป็นไปตามท่าเดินครั้งนัน้
ถ้ากําลังเดิน เมือ่ ได้ยินคําบอกว่า "ซอยเท้า – ทํา” ไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพืน้ ก็ตาม ให้เดินต่อไป
อีก 1 ก้าว แล้วก้าวเท้าหลังให้ส้นเท้าหลังเสมอแนวเดียวกับส้นเท้าหน้า และยกเท้ าเดิมนั้นขึ้นก่อน
ต่อไปเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อหยุดอยูก่ บั ที่
ทั้ง 2 แบบ เมื่อจะให้เดินต่อไป ใช้คําบอกว่า “หน้า – เดิน” เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้น ซอยเท้าขวา
อยู่กับที่ แล้วก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไป ถ้าจะให้หยุดใช้คําบอกว่า “แถว – หยุด” เช่นเดียวกับท่าหยุด
ในเวลาเดิน ในการฝึกถ้าลูกเสือคนใดซอยเท้าผิด ให้ซอยเท้าซ้ําเท้าเดิมอีกหนึ่งครั้ง
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อสามัญรุ่นกเสื
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6) เดินเฉียง
คาบอก "เฉียงขวา (ซ้าย), ทํา"
การปฏิบัติ
เมื่อขาดคําบอกว่า “ทํา” ในขณะที่เท้าขวา(ซ้าย)ตกถึงพื้น ให้ก้าวเท้าซ้าย(ขวา)ออกเดินต่อไป
พร้อมกับบิดปลายเท้าและหันตัวไปทางกึ่งขวา(ซ้าย) แล้วก้าวเท้าหลังเดินไปในทิศทางใหม่ที่เป็นมุม
45 องศากับทิศทางเดิมโดยต่อเนื่อง ไม่มกี ารหยุดชะงัก จังหวะก้าวเป็นไปตามจังหวะของท่าเดินครั้งนัน้
ถ้าจะให้กลับมาเดินในทิศทางเดิม ใช้คําบอกว่า “เดินตรง” ลูกเสือก้าวเท้าทํากึง่ ซ้าย(ขวา)
แล้วเดินตรงไปข้างหน้าต่อไป คําบอกต้องบอกในขณะที่เท้าซ้าย(ขวา)ตกถึงพื้น
6. ท่าหยุด
เป็นท่าที่ติดตามมาจากท่าเดิน ซึ่งช่วยทําให้การหยุดแถวของลูกเสือมีความพร้อมเพรียงกัน
คาบอก "แถว – หยุด"
การปฏิบัติ
ขณะกําลังเดินตามปกติ เมื่อได้ยินคําบอก "แถว – หยุด" ไม่ว่าเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
จะตกถึงพื้นก็ตาม ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ คือ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าต่อไปอีก 1 ก้าว
จังหวะที่ 2 ชักเท้าหลังชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรง อย่างแข็งแรง
7. ท่าก้าวทางข้าง
ใช้ฝึกลูกเสือเพื่อนําไปใช้ตามลําพังในแถว และเมื่อมีการจัดหรือร่นแถวในระยะสั้นๆ
ซึ่งต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เป็นต้น
คาบอก "ก้าวทางขวา (ซ้าย), ทํา"
การปฏิบัติ
ยกส้นเท้าทั้งสองข้าง แล้วก้าวเท้าขวา(ซ้าย)ไปทางขวา(ซ้าย) 30 ซม. (หรือประมาณ
ครึ่งก้าวปกติ) แล้วชักเท้าซ้าย(ขวา) ไปชิดอย่างแข็งแรง ระหว่างที่ใช้เท้าเคลือ่ นที่นนั้ เข่าทั้งสอง
ต้องตึง ส้นเท้ายก และก้าวทางข้างต่อไปในจังหวะเดินปกติ
ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวทางข้าง ให้ใช้คาํ บอกว่า "แถว – หยุด" ในขณะที่เท้าทั้งสองข้าง
มาชิดกัน ให้ปฏิบัติโดยก้าวไปทางขวา (ซ้าย) อีก 1 ก้าว และหยุดด้วยการก้าวเท้าอีกข้างหนึง่
ไปชิด จากนั้นให้อยู่ในลักษณะท่าตรงทันที
ถ้ามีการกําหนดจํานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวต่อไปตามจํานวนก้าวที่กาํ หนด แล้วหยุดเอง
โดยไม่ตอ้ งใช้คําบอก "แถว – หยุด"
8. ท่าก้าวถอยหลัง
ใช้ในการจัดแถวเมือ่ อยู่กับที่ และทําในระยะสัน้ ๆ เท่านั้น เป็นการฝึกลูกเสือเพื่อนําไปใช้
ตามลําพังในแถว หรือในความควบคุมตามคําบอก เช่น “ก้าวถอยหลัง 3 ก้าว, ทํา” เป็นต้น
คาบอก “ก้าวถอยหลัง, ทํา”
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การปฏิบัติ
เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายถอยหลัง วางเท้าลงให้ปลายเท้าลงก่อน
แกว่งแขนตามปกติ ระยะก้าว 30 ซม. (ครึ่งก้าวปกติ) จังหวะก้าวเช่นเดียวกับท่าเดินตามปกติ
ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวถอยหลัง ให้ใช้คําบอกว่า "แถว – หยุด" ไม่ว่าเท้าข้างใดจะตกถึงพืน้
ให้ก้าวถอยหลังไปอีก 1 ก้าว แล้วชักเท้าที่อยูข่ า้ งหน้าไปชิดส้นเท้าที่อยู่ข้างหลัง และอยู่ในลักษณะ
ท่าตรงทันที
ถ้ามีการกําหนดจํานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวต่อไปตามจํานวนก้าวที่กาํ หนด แล้วหยุดเอง
โดยไม่ตอ้ งใช้คําบอก "แถว – หยุด"
9. ท่าวิ่ง
ใช้ในโอกาสที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะใกล้ ๆ หรือใช้เพือ่ การออกกําลังกาย
ของลูกเสือ
1) การวิ่ง
คาบอก “วิ่ง, หน้า – วิ่ง”
การปฏิบัติ
ออกวิ่งด้วยเท้าซ้าย และวางปลายเท้าลงพื้นก่อน งอเข่าเล็กน้อย โน้มตัวไปข้างหน้า
ขาหลังไม่ต้องเหยียดตึง ปลายเท้ายกสูงจากพืน้ พอควร มือยกขึน้ เสมอราวนม กํามือ หันฝ่ามือเข้าหาตัว
ยืดอก ศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งให้แกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวได้พอสมควร ระยะก้าวประมาณ
50 – 60 ซม. พยายามรักษาระยะก้าวให้คงที่ อัตราความเร็วนาทีละ 150 – 160 ก้าว
ท่านี้เริ่มได้ทั้งเวลาอยูก่ ับที่และขณะกําลังเดิน ถ้ากําลังเดินอยู่ เมือ่ สิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใด
จะตกถึงพื้นก็ตาม ให้ก้าวต่อไปอีก 1 ก้าวแล้วเริ่มวิ่งทันที (ปกติควรบอกเมือ่ ตกเท้าขวา)
2) การหยุด
คาบอก "แถว – หยุด"
การปฏิบัติ
เมื่อสิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว
และทําท่าหยุดเช่นเดียวกับการหยุดในเวลาเดิน
3) เปลี่ยนเป็นเดิน
คาบอก "เดิน – ทํา"
การปฏิบัติ
เมื่อสิ้นคําบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว
แล้วทําท่าเดินตามปกติ
4) เปลี่ยนเท้า ใช้ในโอกาสเปลี่ยนเท้าให้พร้อมกับส่วนรวมของแถว
คาบอก "เปลี่ยนเท้า”
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การปฏิบัติ
ท่านี้ให้ทาํ เป็นจังหวะเดียว โดยใช้คําบอกในขณะที่เท้าซ้ายและขวาตกถึงพืน้ ในลําดับติดต่อกัน
ให้ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีก 2 ก้าว(ซ้าย, ขวา) จากนั้นจึงกระโดดก้าวซ้ําเท้าขวาไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว
และก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไปอีกตามระยะของการก้าวปกติ
10. ท่าหันในเวลาเดิน
1) ท่าขวาหัน ใช้ในโอกาสต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
คาบอก "ขวา – หัน"
การปฏิบัติ ใช้คาํ บอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณครึ่งก้าว พร้อมกับบิด
ปลายเท้าให้ไปทางกึ่งขวาด้วย ขณะเดียวกันให้ยกส้นเท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใช้ปลายเท้า
ทั้งสองเป็นหลัก หันไปทางขวาจนได้ 90 องศา
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาต่อไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม่
2) ท่าซ้ายหัน ใช้ในโอกาสต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
คาบอก "ซ้าย – หัน"
การปฏิบัติ ใช้คําบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ
เช่นเดียวกับท่าขวาหัน โดยเปลี่ยนคําบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน
ท่าขวาหัน และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต้องไม่หยุดชะงัก และแกว่งแขนตามจังหวะ
ก้าวโดยต่อเนื่องกัน
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลัง
ในระหว่างเดิน
คาบอก "กลับหลัง – หัน"
การปฏิบัติ ใช้คาํ บอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้าเฉียงขวา และตบลงกับพื้นด้วยปลายเท้าในแนวทางขวา
ของปลายเท้าขวาเล็กน้อยพอเข่าซ้ายตึง ทันใดนั้นยกส้นเท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใช้
ปลายเท้าทั้งสองเป็นหลัก ไปข้างหลังจนได้ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยู่กับข้างขา
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายออกเดิน พร้อมยกมือและแกว่งแขนตามจังหวะของท่าเดินครั้งนั้นต่อไป
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดังก่อน จนทําได้คล่องแล้วจึงนับในใจ
11. ท่าหันในเวลาวิ่ง ใช้ในโอกาสต้องการเปลีย่ นทิศทางหรือหน้าแถวในเวลาวิ่ง
1) ท่าขวาหัน
คาบอก "ขวา – หัน"
การปฏิบัติ ใช้คาํ บอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าวเพือ่ ยั้งตัว
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางกึง่ ขวา
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จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่หน้าปลายเท้าขวา พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได้ 90 องศา
จากทิศทางเดิม
จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าขวาออกวิ่งต่อไปตามจังหวะเดิม
2) ท่าซ้ายหัน
คาบอก "ซ้าย – หัน"
การปฏิบัติ ใช้คําบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะเช่นเดียวกับท่าขวาหัน
โดยเปลี่ยนคําบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน
ท่าขวาหัน และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต้องไม่หยุดชะงัก และแกว่งแขนที่งอขึน้ ตาม
จังหวะก้าวโดยต่อเนือ่ งกัน
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสําหรับเปลี่ยนการหันหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลัง
ในระหว่างเดิน
คาบอก "กลับหลัง – หัน"
การปฏิบัติ ใช้คาํ บอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้นในลําดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าวเพื่อยั้งตัว
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาไปอยู่หน้าปลายเท้าซ้าย พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาอีกประมาณ
90 องศา จากทิศทางเดิม
จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าซ้ายออกวิ่งต่อไปตามจังหวะเดิม
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดังก่อน จนทําได้คล่องแล้วจึงนับในใจ
12. การนับ
ใช้สําหรับหน้ากระดานแถวเดี่ยว เพื่อหัดให้ลูกเสือออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะของลูกเสือ
คาบอก “นับ”
การปฏิบัติ
ลูกเสือคนที่อยู่หัวแถวสะบัดหน้าไปทางซ้าย พร้อมกับนับ 1 แล้วสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว ลูกเสือคนอื่น ๆ นับเรียงไปตามลําดับเช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนที่อยูท่ ้ายแถวให้สะบัดหน้า
มาทางขวา
คาบอก “นับสอง (สาม,สี่,ห้า ฯลฯ)”
การปฏิบัติ
ลูกเสือนับตามจํานวนที่บอก โดยเริม่ จากคนที่อยู่หัวแถวเช่นเดียวกับการนับตามปกติ เช่น
นับสอง ลูกเสือจะนับ หนึง่ สอง,หนึ่ง สอง, หนึง่ สอง เรียงต่อไปตามลําดับจนสุดแถว
การนับเมือ่ แถวมีการแยกคูข่ าด ให้คนที่อยู่ท้ายแถวของแถวหลังสุดขานจํานวนทีข่ าดให้ทราบ
โดยขานว่า “ขาดหนึ่ง (สอง,สาม....ฯลฯ)”
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13. ท่าถอดหมวก สวมหมวก
ใช้ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ หรือพิธีทางศาสนา เช่น พิธสี วนสนามทีม่ ีการประพรมน้ํา
พระพุทธมนต์ เป็นต้น
คาบอก “ถอดหมวก”
การปฏิบัติ
1) แบมือซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างและท่อนบนตั้งฉากกัน นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นข้างบน
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มกี ะบังหน้าหมวก,หมวกทรงหม้อตาล)
หรือจับที่ปีกหมวกด้านหน้า(หมวกปีกกว้างพับข้าง และไม่พับข้าง) หรือจับทีห่ มวกด้านขวา
(หมวกทรงอ่อน) หรือจับที่ขอบหมวกบนด้านหน้า(หมวกกลาสี)
2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแม่มอื ซ้าย ให้หน้าหมวกหันไปทางขวา
ขอบหมวกด้านนอกอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
3) ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรง พร้อมกับมือซ้ายจับหมวกด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นทั้งสี่
คาบอก “สวมหมวก”
การปฏิบัติ
1) ใช้มือขวาจับหมวกทีอ่ ยู่ในมือซ้าย เช่นเดียวกับการถอดหมวก
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ้ายช่วยจัดหมวก
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ ลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน
ถ้าลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ก่อนทําท่าถอดหมวก และสวมหมวก ให้นําอาวุธมาไว้ระหว่าง
ปลายเท้าทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้าย แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป เมื่อถอดหมวก
หรือสวมหมวกเรียบร้อยแล้ว จึงนําไม้พลองหรือไม้งา่ มไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม
14. การถวายราชสดุดี
คาบอก “ถอดหมวก, นั่ง”
การปฏิบัติ
เมื่อสั่ง “ถอดหมวก” เว้นระยะให้ลกู เสือทุกคนถอด
หมวกเรียบร้อยแล้วให้สั่ง “นั่ง” เมื่อลูกเสือได้ยินคําสั่ง “นั่ง”
ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเข่าขวาลงตั้งเข่าซ้าย
นั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเข่าขวา แขนซ้าย
วางพาดลงตั้งฉาก
บนเข่าาซ้ซ้าายย มือที่ถือหมวกหันเข้าหาตัว
ฉากบนเข่
เมื่อร้องเพลงราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อย เงยขึ้นเมื่อเพลงจบ
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ลุก” ให้ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเท้าซ้ายกลับมา
ชิดเท้าขวา และเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให้ลูกเสือสวมหมวกโดยเร็ว แล้วอยู่ในท่าตรง ในกรณีที่ลูกเสือ
มีไม้พลอง หรือไม้ง่าม ให้ถอดหมวกในท่ามีอาวุธก่อน แล้วจึงนั่งลง วางอาวุธตามยาวชิดขาขวาทางขวา
มือขวาวางควํ�าบนเข่าตามปกติ
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15. ท่าหมอบ – ลุก (มือเปล่า)
คาบอก “หมอบ” และ “ลุก”
การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ลูกเสือก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว น้ําหนักตัวอยู่บนเท้า 2 ข้าง แขนอยู่ที่เดิม
จังหวะที่ 2 ทรุดตัวลงคุกเข่าขวาและเข่าซ้ายตามลําดับ พร้อมก้มตัวไปข้างหน้า เหยียดแขน
2 ข้างใช้มอื ยันพื้นเพื่อรับน้ําหนักตัว แล้วเหยียดขาขวาตึง เงยหน้าตามองตรงไปข้างหน้า
จังหวะที่ 3 เหยียดเท้าซ้ายออกให้ส้นเท้า 2 ข้างชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพืน้ งอแขน
ฝ่ามือคว่าํ ลงกับพืน้ ให้นิ้วมือขวาทับนิ้วมือซ้ายแค่โคนนิ้ว แนวกึง่ กลางระหว่างมือทั้งสองอยู่ประมาณ
หน้าผาก(เวลาก้มหน้า) กางศอก 2 ข้างเต็มที่ เงยหน้าทําศีรษะให้ต่ํา
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ลุก” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ลูกเสือชักมือทัง้ 2 ข้างเข้าหาตัว ยันพื้นยกตัวขึ้นแล้วชักเท้าขวาคุกเข่า
จังหวะที่ 2 คุกเข่าซ้าย แล้วยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว ให้มือทั้ง 2 อยู่ที่ข้างขา
จังหวะที่ 3 ชักเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายต่อไปอยู่ในลักษณะตรง ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ใน
ภูมปิ ระเทศ เหยียด หรือจะต้องเดินต่อไปไม่ต้องชักเท้าขวาชิด เมื่อยืนขึ้นแล้วให้ออกเดินได้เลย
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ ลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน
และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป
การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่
1. ท่าตรง – พัก
คาบอก “กอง (หมู่) – ตรง”
การปฏิบัติ
ท่าตรงและท่าพักในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม เหมือนกับท่ามือเปล่า ไม้พลองหรือไม้งา่ ม
อยู่ในท่าเรียบอาวุธ
ไม้พลองหรือไม้งา่ มในท่าเรียบอาวุธ คือ ลูกเสืออยู่ในท่าตรง ถือไม้พลองหรือไม้ง่าม
ด้วยมือขวา โดยไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวาและชิดกับเท้าขวา ไม้พลอง
หรือไม้ง่ามอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วชี้ นิ้วหัวแม่มือจับไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดขา นิ้วอื่นอีก 4 นิ้ว
ชิดติดกันจับไม้พลองหรือไม้ง่ามเฉียงลงไปเบื้องล่าง ปลายไม้พลองหรือไม้งา่ มอยู่ในร่องไหล่ขวา
ลําไม้พลองหรือไม้ง่ามตั้งตรงแนบตัว
สําหรับพักตามระเบียบ เหมือนกับท่ามือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้เลื่อนขึ้นมา
เสมอเอว แล้วยื่นไม้พลองหรือไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลังใต้เข็มขัด
เล็กน้อย มือแบตามธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน

นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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2. ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ เป็นท่าแสดงการเคารพ
คาบอก “วันทยา – วุธ”
การปฏิบัติ
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้งฉาก
กับลําตัว ฝ่ามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วก้อยจดกัน คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง เหยียดตรง
ชิดติดกัน ให้ขา้ งปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองหรือไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา
คาบอก “เรียบ – อาวุธ”
การปฏิบัติ
เมื่อเลิกทําความเคารพ ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิมโดยเร็ว
ถ้าผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวา ซ้าย หรือตรงหน้า ผู้ควบคุมแถวจะบอกทิศทางเสียก่อน
“ขวา (ซ้ายหรือตรงหน้า) ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสือทําวันทยาวุธ พร้อมกับหันหน้าไปยังผู้รับ
การเคารพ ตาอยู่ที่ผู้รับการเคารพ หันหน้าตามจนผู้รับการเคารพผ่านหน้าตนไปแล้ว ประมาณ 2 ก้าว
จึงหันมาอยูใ่ นท่าตรง เมือ่ ผู้รับการเคารพผ่านพ้นแถว ให้ผู้ควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ
3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ
คาบอก “แบก – อาวุธ”
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ยกไม้พลองหรือไม้งา่ มด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดลําตัวไปข้างซ้าย ให้โคนไม้พลอง
หรือไม้ง่ามอยู่ในอุ้งมือซ้าย ลําไม้พลองหรือไม้งา่ มตั้งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย มือขวาจับไม้พลองหรือไม้งา่ ม
อยู่ที่เดิม ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่
จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือซ้าย พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้งา่ มด้วยมือขวา
ไห้ไม้พลองหรือไม้ง่ามพาดขึน้ ไปบนไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชิดลําตัว ศอกซ้ายงอ แขนทํามุม
100 องศากับลําตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ว
ข้อควรระวัง ขณะลูกเสือทําท่าแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไม้พลอง
หรือไม้ง่าม ทรงศีรษะให้คงที่เหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและนิง่
ปลายไม้พลองจึงจะได้ระดับ ไม่เฉไปมา
คาบอก “เรียบ – อาวุธ”
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม้พลองหรือไม้งา่ ม ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่
พร้อมกับเหยียดแขนซ้าย โดยลดไม้พลองหรือไม้ง่ามลงชิดกับลําตัว
จังหวะที่ 2 จับไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือขวานํามาไว้ข้างลําตัวในร่องไหล่ขวา (แขนขวา
เหยียดเกือบสุดระยะทีม่ ือจับไม้พลองหรือไม้งา่ มในท่าเรียบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้
พลองหรือไม้ง่ามที่รอ่ งไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่
จังหวะที่ 3 ลดแขนซ้ายอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะ
ที่มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ง่ามอยูใ่ นท่าเรียบอาวุธ โดยไม้พลองหรือไม้งา่ มจดพื้น)
102

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

95

ข้อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่ ือขวาจับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ
ในจังหวะที่ 3 จะรู้สึกว่าต้นไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพื้น
4. ท่าถอดหมวก – สวมหมวก
คาบอก “ถอดหมวก”
การปฏิบัติ
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยนําไม้พลองหรือไม้ง่ามในมือขวามาไว้ตรงหน้า
ให้ต้นไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่าง 2 เท้า ส่วนบนพิงแขนซ้ายด้านในตรงตําแหน่งศอก
ที่งอตั้งฉากอยู่แขนซ้ายท่อนบนชิดลําตัว ฝ่ามือแบหงายมาด้านหน้า ขณะเดียวกันใช้มือขวาถอดหมวก
ออกจากศีรษะ(ถ้าใส่สายรัดคางให้ปลดออกก่อน) แล้วนํามาวางบนฝ่ามือซ้าย (หมวกเบเร่ต์ หน้ าหมวก
อยู่ขวา, หมวกทรงหม้อตาล ให้ขอบหมวกด้านซ้ายอยู่หน้า หน้าหมวกอยูข่ วา, หมวกทรงปีกกว้าง
ให้นิ้วหัวแม่มอื ซ้ายชูขึ้นชิดขอบหมวกด้านใน นิ้วทั้ง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกด้านนอก หน้าหมวก
อยู่ด้านขวา) แล้วลดแขนขวาลงอยู่ในท่าตรงตามเดิม
คาบอก “สวมหมวก”
การปฏิบัติ
ลูกเสือใช้มอื ขวานําหมวกในมือซ้ายขึน้ สวมโดยใช้มือซ้ายช่วย (ถ้าเป็นหมวกปีกกว้าง
ให้ใส่สายรัดท้ายทอยให้เรียบร้อย) แล้วใช้มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ง่ามทีพ่ ิงไว้กับแขนซ้ายมาถือไว้
ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม
5. ท่าหันและการเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม
ท่าหันในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ใช้คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนท่าอยูก่ ับที่มอื เปล่า
ถ้าหันในขณะที่ไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในท่าเรียบอาวุธ เพื่อให้การหันสะดวกให้ยกไม้พลองหรือไม้งา่ ม
ในมือขวาพ้นพื้นเล็กน้อยจึงหัน เมือ่ หันเสร็จให้ลดมือขวาลงจนไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพืน้
การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ใช้คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลือ่ นที่
มือเปล่า ตามปกติเมือ่ จะให้เคลื่อนที่ ผู้ควบคุมแถวต้องบอกให้แบกอาวุธเสียก่อน แล้วจึงสั่งให้เดิน
ในท่าเดินแบกอาวุธอยู่ในแถวควบคุม เมื่อจะทําความเคารพ ผู้ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ้าย) –ทํา”
ให้ลูกเสือหันหน้าไปยังผู้รับการเคารพ แขนแกว่งตามปกติและรักษาท่าแบกอาวุธไว้คงเดิม
เมื่อพ้นผู้รับการเคารพแล้วลูกเสือหันหน้าแลตรงเอง
ถ้าลูกเสืออยู่ในท่าแบกอาวุธเคลื่อนที่อยู่ตามลําพัง เมื่อจะทําความเคารพให้ลดไม้พลอง
หรือไม้ง่ามลงจากท่าปกติอาวุธมาเป็นท่าเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แต่มือขวาทีย่ กขึน้ มาจับไม้พลอง
ในร่องไหล่ซ้ายให้จดั นิ้วเหมือนท่ารหัสลูกเสือ ฝ่ามือแบคว่ําให้ข้างปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองหรือไม้งา่ ม
ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ หันหน้าไปยังผู้รับการเคารพที่ยนื หรือเดินอยู่ (สวนมาหรือ
เดินไป) เมื่อผ่านผู้รับการเคารพไปแล้ว เลิกทําความเคารพโดยใช้มือซ้ายดันไม้พลองขึ้นไปอยูใ่ นท่า
แบกอาวุธตามเดิม พร้อมกับหันหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่าเดินตามปกติ
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ในการเคลื่อนที่ด้วยท่าแบกอาวุธ เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยน
ท่าแบกอาวุธจากบ่าซ้ายมาบ่าขวาก็ได้ แต่เมื่อให้เดินเข้าระเบียบแล้ว ต้องจัดไม้พลองหรือไม้ง่าม
ไปไว้บ่าซ้ายตามเดิม
เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลูกเสือหยุดอยูใ่ นท่าแบกอาวุธ จนกว่าผู้ควบคุมแถว
จะสั่งให้เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไป ถ้าเคลื่อนที่ไปโดยไม่บอกให้แบกอาวุธหรือไปในระยะใกล้ๆ
เพื่อจัดแนวหรือระยะต่อ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนที่ไปบนพืน้ ที่ขรุขระไม่สม่ําเสมอ
เมื่อบอกให้เดินลูกเสือก็เคลื่อนที่ไปในท่าคอนไม้พลองหรือไม้ง่าม โดยยกไม้พลองหรือไม้งา่ มให้ปลาย
ไม้พลองหรือไม้งา่ มเอนไปข้างหน้า ต้นไม้พลองหรือไม้ง่ามคล้อยไปข้างหลังพ้นพืน้ แนวไม้พลองหรือ
ไม้ง่ามเฉียงกับลําตัวพอประมาณ เมือ่ คอนไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในแถวควบคุมและผ่านผู้รบั การ
เคารพ ผูค้ วบคุมแถวไม่ต้องบอกแถวทําความเคารพ ผู้ควบคุมแถวคงทําความเคารพตามลําพังแต่ผู้
เดียว
ถ้าลูกเสือคอนไม้พลองหรือไม้ง่ามไปโดยลําพังผู้เดียว เมื่อผ่านผู้รับการเคารพให้ลูกเสือ
ทําความเคารพด้วยท่าแลขวา (ซ้าย) โดยแนบไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดลําตัว แขนไม่แกว่ง
เมื่อผ่านพ้นผู้รับการเคารพไปแล้วหันหน้าแลตรง แขนแกว่งตามสบาย
6. ท่าหมอบ – ลุก ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม
คาบอก “หมอบ” และ “ลุก”
การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มอื ซ้าย
ถือในท่าที่ถนัด
จังหวะที่ 2 คุกเข่าขวาลง มือขวายันพื้น ศอกซ้ายวางพาดขาซ้ายท่อนบน
จังหวะที่ 3 ปล่อยตัวนอนคว่ําลงไปโดยเร็ว ให้ไม้พลองหรือไม้งา่ มอยู่ขา้ งตัวด้านขวา
มือขวาช่วยรองรับไม้พลองหรือไม้ง่ามกระชับไว้ข้างตัว แขนซ้ายท่อนล่างทอดไปข้างหน้ามากๆ
โดยวางขวางความยาวของลําตัว
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ลุก” ให้ลกู เสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกัน
จังหวะที่ 1 ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคุกเข่าขวา หยิบไม้พลองหรือไม้ง่ามใส่มอื ซ้าย
ศอกซ้ายพาดขาซ้ายท่อนบน มือขวายันพื้น
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า 1 ก้าวเหมือนเดิม ไม้พลองหรือไม้ง่าม
ยังอยู่ในมือซ้าย
จังหวะที่ 3 ชักเท้าซ้ายชิดพร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มอื ขวา และอยู่ในท่าเรียบอาวุธ
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมือ่ ลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน
และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป
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2. ท่าเคารพ ผู้ถือป้าย
คําบอก
“วันทยา – วุธ” หรือ “เรียบ – อาวุธ”
การปฏิบัติ ผู้ถือป้ายจะอยูใ่ นท่าตรงเท่านัน้

ลักษณะการยืนของผู้ถือป้าย
- โดยให้มอื ขวาอยู่ดา้ นบน ชิดป้าย
- ส่วนมือซ้ายกําด้ามธงอยู่ด้านล่างมือขวาให้ชิดกัน
- ต้นหรือโคนป้ายอยู่ระหว่างเท้าทั้งสองข้าง
- ยืนอยู่ในท่าปกติ
การพัก
การพักให้หย่อนเข่าขวา ช่วงบนของร่างกายไม่เคลื่อนไหว
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3. ท่าเคารพ ผู้ถือธง
คําบอก
“วันทยา – วุธ”
การปฏิบัติ ลูกเสือยืนอยูใ่ นท่าตรงปกติ

ท่าตรง

มือขวาจับด้ามธง
ประคองเหยียดลงข้างลําตัว
- ใช้มือซ้ายยกธงขึ้นในท่าเคารพ ศอกซ้ายงอไปข้างหน้าในแนวกับไหล่ ตั้งฉากกับลําตัว
เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ซ้าย (ขวา หรือตรงหน้า) ระวัง”
สิ้นคําสั่ง ซ้าย – ระวัง / ขวา – ระวัง / ตรงหน้า – ระวัง
- ให้ลูกเสือยกมือซ้ายมาตบอยู่เหนือมือขวา

ร่างกายท่อนบนยังจัดอยู่ในลักษณะท่าตรง
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- ให้ผู้ถือธงทํากึ่งขวาหัน
- ชิดเท้า (รอฟังคําสัง่ )

ท่ากึ่งขวาหัน โดยไหล่ซ้ายหันเข้าหาจุดกึ่งกลาง ชิดเท้า
ฟังคําบอกต่อว่า “วันทยา – วุธ”
- ผู้ถือธงลดปลายธงลงมาข้างหน้าอย่างช้า ๆ
- จับคันธงอยู่ในแนวขนานกับพื้น มือทั้งสองอยู่เสมอแนวบ่า

โรยธงลงช้า ๆ จับจังหวะเพลงให้พอดี เมื่อถึงครึ่งเพลง คันธงจะอยู่ในแนวขนานพื้น
ต่อจากนั้นลูกเสือค่อย ๆ ยกปลายธงขึ้นช้า ๆ ตามจังหวะเช่นเดียวกับขาลง โดยมือขวากดด้ามธง มือ
ซ้ายประคองด้ามธง เลื่อนมือซ้ายมาตามแนวไหล่จากซ้ายมือมาขวามือ
ค่อย ๆ ตั้งธงขึ้นไม่เสียการทรงตัว
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ธงตั้งขึ้นเมื่อใกล้จะจบเพลง
จบเพลงคันธงจะตั้งตรงตามแนวร่องไหล่อยู่ในท่าเคารพ
- ผู้ถือธงอยู่ในท่าเคารพจนกว่าจะมีคาํ บอกว่า “เรียบ – อาวุธ”
- สิ้นคําสั่ง ผู้ถือธงจึงลดธงลง ปล่อยธงลงพื้น มือซ้ายแนบลําตัวอยู่ท่าตรง

จบเพลงคันธงตั้งตรง

ปล่อยธงลงพื้น

108
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ

ความสามัคคี
นานมาแล้วมีเมืองๆ หนึ่ง ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จนกระทั่งมียักษ์ตนหนึ่ง
เริ่มมาจับคนในเมืองไปกินทุกวันๆ ราษฎรจึงมีความหวาดกลัวเป็นอันมาก ไม่เป็นอันทํามาหากิน
ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง และพากันไปร้องทุกข์ต่อพระราชา
พระราชาจึงให้มหาดเล็กป่าวประกาศว่า ถ้าใครปราบยักษ์ได้จะพระราชทานข้าวของเงินทอง
เป็นรางวัล มีชาย 2 คนขอรับอาสาไปปราบยักษ์ คนแรกเป็นนักแม่นธนูสามารถยิงธนูได้ทีละ 2 ดอก
คนที่ 2 วิ่งเร็วมากและเป็นผู้มีพละกําลังมหาศาล
ทั้ง 2 คนผลัดกันไปปราบยักษ์ ปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับมาทุกครั้ง และหวุดหวิดจะถูกยักษ์
จับกินหลายครั้ง การกระทําของชายทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแค้นให้ยักษ์มากขึ้น มันยิ่งอาละวาด
พังบ้านเรือนราษฎรเสียหายหนักขึ้น ทั้ง 2 คนจึงหันมาปรึกษากันและตกลงร่วมมือไปปราบยักษ์
พร้อมกัน
ชายคนที่แม่นธนูไปอยู่บนหน้าผา ชายคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท้าทายยักษ์ ล่อให้ตามมา
จนถึงหน้าผา นักแม่นธนูที่ซ่อนอยู่ก็ยิงธนูไปถูกลูกนัยน์ตาทั้งสองข้าง ยักษ์ล้มลงร้องครวญคราง
ด้วยความเจ็บปวด ชายคนที่วิ่งเร็วและทรงพลังมหาศาลได้ยกก้อนหินใหญ่ทุ่มใส่ศีรษะยักษ์
ถึงแก่ความตาย
ชายทั้งสองจึงได้รับพระราชทานรางวัลมากมาย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นทหารมหาดเล็ก
ประจําพระองค์ ตั้งแต่นั้นมาประชาชนก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การกระทําสิ่งใด ๆ หากมีความสามัคคีร่วมมือกันย่อมจะประสบผลสําเร็จได้โดยง่าย
หัวใจไร้เดียงสา
ณ ชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งฝนแล้งมานานแล้ว พืชผลเสียหายหนัก พระจึงระดมชาวบ้าน
เตรียมประกอบพิธีขอฝนในวัด
เด็กหญิงคนหนึ่งแทรกตัวอยู่ในกลุ่มคนผู้ ขอฝนด้วย เนื่องจากตัวเธอเล็ก จึงเกือบจะไม่มีใคร
สังเกตเห็น ทันใดนั้น พระเห็นสิ่งที่เด็กหญิงถืออยู่ จึงพูดอย่างตื่นเต้นพลางชี้ไปมือไปที่เด็กหญิง
“หนูน้อยนั่นทําให้อาตมาซาบซึ้งมาก วันนี้เรามาอธิษฐานขอฝนกัน แต่ในที่ประชุมแห่งนี้
ไม่มีใครนําร่มมาเลยนอกจากเด็กหญิงคนนี้”
ทุกคนหันมองไปยังเธอ ก็เห็นเด็กหญิงตัวน้อยในมือมีร่มสีแดงถืออยู่ ความเงียบงันเกิดขึ้น
แล้วตามด้วยเสียงปรบมือสนั่นหวั่นไหว หลายคนถึงกับน้ําตาเอ่อล้นนัยน์ด้วยความซาบซึ้งใจ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เด็กตัวเล็กก็จริง แต่มีจิตใจยิ่งใหญ่ คือมีความรักและความเชื่อมั่น
ที่ยิ่งใหญ่มาก ที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง
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ต้นไทรกับต้นอ้อ
คืนวันหนึ่งเกิดพายุพัดรุนแรง ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ริมน้ําทนลมไม่ไหวก็หักโค่นลอยน้ํา
ไปติดพงอ้ออยู่ที่ชายตลิ่งแห่งหนึ่ง รุ่งขึ้นต้นไทรเห็นพงอ้อเป็นปกติดีไม่มีต้นใดหักโค่น
จึงถามพงอ้อว่า “เมื่อคืนนี้พายุจัด พัดเราจนหักโค่นลงน้ําลอยมา พวกท่านล้วนเป็นต้นไม้เล็กๆ
ต้นหนึ่ง จะเทียบกับกิ่งเรายังไม่ได้ เหตุไฉนจึงอยู่เป็นปกติดีด้วย หรือว่าพายุไม่ได้พัดมาถึงที่นี่ ”
พงอ้อจึงตอบว่า “พายุพัดมาถึงที่นี่เหมือนกัน แต่พวกเราเป็นไม้อ่อน เมื่อลมพัดกล้า
เราเอนลู่ไปเสียตามลม ปล่อยให้ลมพัดข้ามเราไป ลมจึงไม่พัดเราหักโค่น ”
ต้นไทรได้ฟังดังนั้นจึงนึกว่า ถึงเราเป็นไม้ใหญ่โต เราไม่รู้จักผ่อนผันหลีกเลี่ยงลมกล้า
ตั้งหน้าตั้งตาต้านลมอย่างเดียว ลมมีแรงกว่าเราจึงพัดเอาเราโค่นล้ม ต้นอ้อเหล่านี้
ถึงเป็นไม้เล็ก รู้จักผ่อนหลบหลีกให้ลมพายุพัดพ้นไปได้ ก็ไม่หกั เหมือนต้นไม้ใหญ่เช่นตัวเรา
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การต่อสู้ด้วยกําลังทีม่ ากนัน้ อาจไม่เป็นผลดีเท่าการต่อสูด้ ้วยกําลังที่อ่อน

110

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

103

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 5 กางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์ที่พักแรม

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายส่วนประกอบของเต็นท์ วิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นท์ที่พกั แรมได้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติการ กาง และ รื้อเต็นท์ได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
การเรียนรู้วิธีการกางเต็นท์เป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไกลพักแรมค้างคืนช่วยให้
ลูกเสือปฏิบัติงานร่วมกับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่อกี คนหนึ่งได้และยังเป็นการดูแลรักษาเต็นท์ให้มี
อายุการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เต็นท์สาํ เร็จรูป, เต็นท์ 5 ชาย
3.3 ใบความรู้ เรื่องเต็นท์
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงยามค่ํา
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาความรู้เกี่ยวกับเรือ่ งเต็นท์ของลูกเสือ รูปแบบต่างๆของเต็นท์
(2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตวิธีการกางเต็นท์ 5 ชาย และเต็นท์สําเร็จรูป
แบบต่าง ๆ
(3) หมู่ลกู เสือวิเคราะห์รูปแบบของเต็นท์ และการนําไปใช้ที่เหมาะสมกับสภาพการอยู่
ค่ายพักแรมของหมู่ตนเอง บนพืน้ ฐานข้อมูล ของสถานทีพ่ ักแรม พร้อมกับปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับการกาง
เต็นท์ เช่นวัสดุอุปกรณ์ พื้นที่รองรับ อุปกรณ์เสริมต่างๆ
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน ข้อดีและข้อจํากัดใน
การใช้เต็นท์แต่ละประเภท เช่นเต็นท์ 5 ชาย เต็นท์สําเร็จรูปแบบต่างๆ ฯลฯ
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง หมีกับผึ้ง
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแข่งเรือบก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับเรือ่ งเต็นท์ของลูกเสือ
ในชั่วโมงที่ผ่านมา
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกู เสือฝึกปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์ในเวลาที่กําหนด
(3) ลูกเสือร่วมกับเพือ่ นอีกหนึง่ คน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์โดยมีนายหมู่เป็นผู้
ให้คําแนะนําที่ถูกต้อง รวมทัง้ วิธีการดูแลรักษาเต็นท์ และการเก็บเต็นท์
(4) ลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง วัวสามเสี่ยว
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
5.การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการที่ลกู เสืออธิบายส่วนประกอบ วิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นท์
5.2 สังเกตจากการที่ลกู เสือปฏิบัติการกางและรือ้ เต็นท์
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12

ยามค่ํา
ฟ้ามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหน่าํ ฝนก็ตกพรํา พรํา ฟ้ามืดค่าํ มัวไป ใจคิดถึงเมือ่ ครั้ง
มาพักแรมในป่าแสนจะสุขใจ ฟ้ามืดค่ําทีใดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา
เสือเผ่าไทยร่วมใจมานอนกลางป่า แม้เหน็ดเหนื่อยกายา เราสุขอุราเกินใคร
ถึงหนักเอาเบาสู้ สามัคคีมีอยู่แสนจะสุขใจ ฟ้ามืดค่ําทีไร เล่นรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา

เกม

การแข่งเรือบก
วิธีการเล่นเกมการแข่งเรือบก มีดังนี้
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ ๆ แต่ละหมู่ ห่างกัน 2 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่นั่งเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาํ หนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กัน โดยไม่ให้มือหลุด
จากเอว หรือแถวขาด
4. หมู่ใดถึงเส้นที่กาํ หนดก่อนเป็นผู้ชนะ ให้หมู่ทแี่ พ้กล่าวชมเชย
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ใบความรู้

เต็นท์
เต็นท์ที่นิยมนําไปอยูค่ ่ายพักแรมมี 3 ชนิด
1. เต็นท์อํานวยการ มีขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่ประชุม
2. เต็นท์หมู่ ใช้เป็นทีพ่ ักสําหรับลูกเสือทั้งหมู่
3. เต็นท์บุคคล สําหรับลูกเสือ 2 คน ทีน่ ิยมใช้มี 2 ชนิด ได้แก่ เต็นท์กระแบะหรือเต็นท์ 5 ชาย
และเต็นท์สําเร็จรูป
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย
เหมาะสําหรับลูกเสือ 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด พกพาสะดวก ใช้พนื้ ที่กางเต็นท์
ไม่กว้างมาก และวิธีกางเต็นท์ไม่ยุ่งยาก มีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท์ได้
ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี้
1. ผ้าเต็นท์ 2 ผืน
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ท่อน ( 3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุดหรือ 1 เสา )
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวท้าย 2 ตัว ชายด้านล่างด้านละ 3 ตัว ประตูหน้า 1 ตัว และหลัง 1 ตัว )
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส้น (เชือกยาวใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์ 2 เส้น เชือกสั้นใช้ยึดชายเต็นท์ 6 เส้น
และประตูหน้า - หลัง 2 เส้น )
การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตดน ดังนี้
1. ติดกระดุมผ้าเต็นท์ทั้ง 2 ผืนเข้าด้วยกัน ด้านที่ติดกระดุมเป็นด้านสันของหลังคา รูตาไก่ที่
ซ้อนกันและอยู่ถัดจากระดุมจะเป็นทีย่ ึดเสาทั้ง 2 เสา ส่วนด้านทีม่ ีรูตาไก่ด้านละ 3 รู จะเป็นชายด้านล่าง
2. นําเสาชุดที่ 1 (ต่อ 3 ท่อนเข้าด้วยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ ให้คนที่ 1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้นนํามายึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า
(ผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรัง้ ) แล้วจึงใช้เชือกสั้น 2 เส้นยึดชายเต็นท์เข้ากับ
สมอบก เพื่อให้เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้าจั่ว (ผูกด้วยเงื่อนปมตาไก่)
4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ต่อเสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นท์อีกด้านหนึ่ง
แล้วจับเสาไว้ ให้คนที่ 1 ปล่อยมือจากเสาที่ 1 แล้วนําเชือกยาวเส้นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2
ไปยังสมอบกด้านหลัง(ผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรั้ง)
5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมือจากเสาที่ 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม และทัง้ 2 คนช่วยกันใช้เชือก
ยึดชายเต็นท์จุดที่เหลือเข้ากับสมอบก แล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย
การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เต็นท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นท์ออกเป็น 6 ท่อน นํามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์
4. แก้เชือกและเก็บเชือกให้เรียบร้อย (เชือกสัน้ 8 เส้น เชือกยาว 2 เส้น รวม 10 เส้น)
นําไปรวมไว้ใกล้ ๆ กองสมอบก
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5. แกะกระดุมเต็นท์เพื่อแยกผ้าเต็นท์ออกเป็น 2 ผืน
6. ทําความสะอาดอุปกรณ์และเก็บพับผ้าเต็นท์ให้เรียบร้อย
7. นําผ้าเต็นท์และอุปกรณ์เก็บรวมไว้ในที่เดียวกัน
เต็นท์สําเร็จรูป
ใช้เป็นที่พักสําหรับลูกเสือทั้งหมู่ (1 หมู่) มีขนาดใหญ่กว่า และน้ําหนักมากกว่าเต็นท์กระแบะ
แต่ยังสามารถพกพาไปได้สะดวก พื้นที่ที่ใช้กางเต็นท์มีบริเวณกว้างพอสมควร วิธีกางเต็นท์ไม่ยุ่งยาก
มีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท์ได้ เต็นท์สําเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไม่เหมือนกัน
บางแบบคล้ายเต็นท์กระแบะ
ส่วนประกอบของเต็นท์สาํ เร็จรูป มีดงั นี้
1. ผ้าเต็นท์ 1 ชุด
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา)
3. สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท้าย 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส้น ทุกเส้นมัดติดกับแผ่นเหล็กสําหรับปรับความตึงหย่อนของเชือก
โดยเชือกสัน้ 6 เส้นใช้ยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส้นใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์
วิธีกางเต็นท์สาเร็จรูป มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ยึดพื้นของเต็นท์ทั้ง 4 มุมด้วยสมอบก 4 ตัว
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ต่อ 3 ท่อนเข้าด้วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ ให้คนที่ 1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้น ยึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า
(โดยผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือเงื่อนกระหวัดไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผูกรั้งเพราะมีแผ่นปรับความตึง
อยู่แล้ว) แล้วใช้เชือกสั้น 2 เส้น ยึดชายเต็นท์เข้ากับสมอบก ให้เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้าจั่ว
4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ต่อเสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นท์อีกด้านหนึ่ง
แล้วจับเสาไว้ ให้คนที่ 1 ปล่อยมือจากเสาที่ 1 แล้วนําเชือกยาวเส้นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2
ไปยังสมอบกด้านหลัง
5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมือจากเสาที่ 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม ทั้งสองคนช่วยกันใช้เชือก
ยึดชายหลังคาเต็นท์ ( จุดที่เหลือ ) ให้เข้ากับสมอบกแล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย
วิธีรื้อเต็นท์สาเร็จรูป มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เต็นท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นท์ออกเป็น 6 ท่อน นํามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว้ที่ใกล้ ๆ กับเสาเต็นท์
4. เก็บเชือกและแผ่นปรับความตึงให้เรียบร้อย (เชือกสั้น 6 เส้น เชือกยาว 2 เส้น
แผ่นปรับความตึง 8 อัน) นําไปรวมไว้ใกล้ ๆ กองสมอบก
5. ทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น แล้วนําไปเก็บ
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การเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์
ต้องทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ํา และเส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้
1. เป็นพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะสําหรับการตั้งค่ายและจัดกิจกรรม
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งค่ายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไม่มีน้ําขัง
3. อยู่ใกล้แหล่งน้าํ สะอาด ปลอดภัย
4. อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ เพือ่ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม้หล่นลงมาทับ
5. ทิศทางของลมเพื่อใช้พิจารณาในการตั้งเต็นท์ที่พัก
6. สามารถหาเชือ้ ไฟ เช่น ฟืน เศษไม้ สําหรับหุงต้มได้สะดวก
7. การคมนาคมสะดวก ใกล้กับโรงพยาบาล
โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกล้กับสถานีตํารวจ
8. ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจะตั้งค่ายพักแรม
ข้อควรระวังในการกางเต็นท์
1. เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลังเป็นแนวเดียวกัน ควรเล็งให้สมอบกตัวทีอ่ ยู่ด้านหน้าสุด
และเสาต้นแรกของทุกเต็นท์อยู่ในแนวเดียวกัน
2. การกางเต็นท์แต่ละหลังให้เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จุด
ให้อยู่ในแนวเดียวกัน
3. เสาทุกต้นทีย่ ึดเต็นท์จะต้องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา
4. เต็นท์ต้องไม่มีรอยย่น สมอบกด้านข้างของเต็นท์แต่ละหลังต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
ถ้าเต็นท์ตึงไปอาจจะขาดได้ หรือถ้าหย่อนเกินไปก็จะกันฝนไม่ได้ ซึง่ จะเป็นสาเหตุทําให้น้ําซึมได้ง่าย
และถ้าลมพัดแรงอาจทําให้เต็นท์ขาดได้
5. การผูกเต็นท์ควรใช้เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให้ตึงหย่อนได้ตามต้องการ
การดูแลรักษาเต็นท์
การดูแลรักษาเต็นท์ให้มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน
1. ฝึกกางเต็นท์ให้ถูกวิธี เพราะการกางเต็นท์ไม่ถูกวิธี อาจทําให้อุปกรณ์บางชิ้น
เกิดความเสียหายได้ เช่น ใส่เสาเต็นท์ผิดอันทําให้เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข้ากับเต็นท์ เป็นต้น
2. อย่าเก็บเต็นท์ขณะเปียกถ้าไม่จาํ เป็น เพราะจะทําให้เกิดกลิน่ อับ ควรจะนําเต็นท์มาผึ่งลม
ให้แห้งก่อนและนําเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท์ก่อนปิดซิปให้เรียบร้อย
3. ไม่ควรใช้สารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท์ เพราะสารเคมีจะทําลายสารที่เคลือบเต็นท์ไว้
ควรใช้แค่ผ้าชุบน้ําเช็ดก็พอ ห้ามใช้แปรงขัดเพราะแปรงจะทําให้สารเคลือบหลุดออกเช่นกัน
4. ใช้ผ้าพลาสติกปูรองพืน้ ก่อนกางเต็นท์ เพื่อช่วยปกป้องตัวเต็นท์จากหินและกิ่งไม้ที่แหลมคม
ซึ่งอาจจะทําให้พื้นเต็นท์เกิดความเสียหายได้ และนอกจากนีย้ ังช่วยลดเวลาในการทําความสะอาด
เพราะเหลือแค่ทําความสะอาดผ้าปูรองพื้นเท่านั้น
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5. ใช้สมอบกปักเต็นท์ บางคนอาจคิดว่าไม่จําเป็นเพราะเต็นท์สามารถทรงตัวอยู่ได้เอง
แต่เมื่อมีลมแรง ๆ เต็นท์อาจพลิกทําให้เกิดความเสียหายได้ ในช่วงที่กางเต็นท์และเกิดมีลมแรง
ควรนําสัมภาระเก็บไว้ในเต็นท์แล้วปักสมอบกยึดไว้ จะช่วยป้องกันเต็นท์พลิกจากแรงลมได้
6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์เมือ่ เต็นท์เกิดความเสียหาย เช่น ผนังเต็นท์มีรอยฉีกขาด
ควรใช้พวกผ้าเทปปิดรอยขาดนั้นไว้ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญ่ขึ้นเรือ่ ยๆ อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์
สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์แค้มปิ้งทั่วไป
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

หมีกับผึ้ง

หมีตัวหนึ่งนึกทะนงตัวในความแข็งแรงและพละกําลังอันมหาศาลของมัน วันหนึ่งขณะที่
มันกําลังกินอาหารอยู่ เผอิญมีผึ้งตัวหนึ่งบินผ่านมา หมีนึกโมโหที่ถกู กวนใจระหว่างกิน มันจึงเอามือ
ตะปบผึ้งตัวนั้นหวังจะบี้ให้ตาย
ด้วยสัญชาตญาณในการป้องกันตัวของผึ้ง หมีจงึ ถูกผึ้งต่อยเข้าทีหนึ่งที่หน้า
“อุบ๊ะ เจ้าผึ้งน้อย วอนหาที่ตายซะแล้ว ต่อยใครไม่ตอ่ ยมาต่อยข้า นี่แน่ะ” แต่ยังไม่ทนั ที่หมี
จะจัดการอย่างไร ผึ้งตัวนัน้ ก็บินหนีไปเสียแล้ว สร้างความโกรธแค้นให้กับหมีเป็นอย่างมาก
มันนึกในใจว่ามันจะต้องแก้แค้นผึ้งให้ได้
พอกินอาหารเสร็จ หมีขี้โมโหก็ออกเดินป่าตระเวนหารังผึ้งทันที พอพบรังผึ้งขนาดใหญ่รังหนึง่
มันก็ตรงรี่เข้ารื้อรังผึ้งนัน้ ทันที ฝูงผึ้งจํานวนมากตกใจพากันบินออกจากรัง รุมต่อยเจ้าหมีตัวนัน้
จนได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

ต้องคิดก่อนทํา อย่าทําก่อนคิด

วัวสามเสี่ยว
ครั้งหนึ่งยังมีวัวสามตัวได้ตกลงสัญญาผูกเสี่ยวเป็นเพื่อนตายต่อกันดังนั้นวัวทั้งสามจึงมัก
ไปไหนด้วยกันเสมอๆ เเละคอยระเเวดระวังภัย ให้เเก่กันด้วยสิงโตที่จ้องหาทางจะกินวัวอยู่ จึงเเอบไป
กระซิบกับวัวตัวที่หนึ่งว่า " วัวตัวที่สองกับที่สามนั้นนินทาด่าว่าลับหลังวัวตัวที่หนึ่ง" เเล้วสิงโตก็ไป
ยุเเหย่ตัวที่สองว่า "วัวตัวที่หนึ่งกับทีส่ ามคิดทําร้าย วัวตัวที่สอง"เเล้วยุเเหย่วัวตัวที่สามในทํานองนั้น
เช่นกันต่อมาวัวทั้งสามจึงเริม่ เเตกคอ ไม่ไว้ใจกันเเละกัน ต่างก็ออก ไปหากินกันคนละที่ จนสิงโตมี
โอกาสไปดักกินวัวทีละตัว ได้อย่างสบาย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สามัคคีคือพลัง เมื่อแตกสามัคคี เมื่อนัน้ ความหายนะมาถึง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 6 การบรรจุเครื่องหลัง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรม เวลา 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครือ่ งใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับ
เดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้
1.2 ลูกเสือสามารถบรรจุเครือ่ งหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้ถูกต้อง
1.3 ลูกเสือมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
2.1 การวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับเดินทางไกล
ไปพักแรมค้างคืน
2.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 อุปกรณ์สําหรับการบรรจุเครือ่ งหลัง และเครื่องหลัง
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การบรรจุเครือ่ งหลังสําหรับการเดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรม
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเดินทางไกล
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนําตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว วัสดุ อุปกรณ์สําหรับเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม เช่น ช้อน จาน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
มาจัดเป็นนิทรรศการรูปแบบร้านค้า โดยกํากับราคาสิ่งของเหล่านั้นไว้ ทุกรายการ
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือ เลือกวัสดุอุปกรณ์สงิ่ ของเครื่องใช้สาํ หรับพักแรม
ตามความจําเป็นโดยจัดรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการร้านค้าในจํานวนเงินคนละไม่เกิน
300 บาท ตามใบรายการที่ได้กําหนดไว้
(3) ลูกเสือนํารายการทีไ่ ด้ซอื้ ไว้จากร้านค้า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุม่ ถึงเหตุผล
ความจําเป็น แล้วสรุปเป็นข้อกําหนดของกลุม่
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(4) ผู้กํากับลูกเสือสรุป และให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
ประโยชน์และคุ้มค่าในการอยู่คา่ ยพักแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง อีกากับเหยือก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมและนัดหมาย
นายหมู่ฝึกปฏิบัติการบรรจุเครือ่ งหลังเตรียมสาธิตในสัปดาห์ตอ่ ไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงรวมเงิน เกมรวมเงิน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ นายหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ บรรยายและสาธิตวิธกี ารบรรจุ
เครื่องหลังที่ถูกต้อง
(2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดุอุปกรณ์สิ่งของส่วนตัวที่เตรียมมาลงเครือ่ งหลัง
ตามวิธีการทีน่ ายหมู่ลูกเสือได้สาธิต
(3) ลูกเสือประเมินน้าํ หนักสิ่งของเครื่องใช้ ที่บรรจุเครื่องหลังว่าเหมาะสม และสามารถ
นําพา ไปได้ด้วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได้หรือไม่
(4) ลูกเสือนําเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสือ
คนอื่น แล้วจัดเครือ่ งหลังของตนให้เหมาะสม
(5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวลงบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับการพักแรมค้างคืน
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง กากับนกพิราบ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5.การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการที่ลกู เสือจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวม
5.2 สังเกตจากการสาธิตการจัดการบรรจุเครื่องหลัง
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13
เพลง

เดินทางไกล
เดินทางไกล เดินทางไกล
เดินอย่างไรจะให้ถึงปลายทาง
เราลูกเสือชาติเชือ้ วชิรา
ต่างมุ่งหน้ามุ่งพากันไป
สุดทะเล ภูผาฟากฟ้าไกล
ผจญภัย และพิชิตมัน
ถึงฝนตก แดดร้อนเพียงไหน
ลูกเสือไทย ไม่เคยไหวหวั่น
วันทั้งวัน เรายังเดินทางไกล
เรายิ้มไป เมื่อเราเดินทางไกล
รวมเงิน
รวมเงิน รวมเงินให้ดี
รวมเงินวันนี้อย่าให้มีผิดพลาด
ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท ผู้ชายฉลาดเป็นห้าสิบสตางค์

เกม

รวมเงิน
1. กําหนดให้ลูกเสือที่เป็นผู้ชายให้สวมหมวก เป็นผู้หญิงให้ถอดหมวก
2. อธิบายการเล่นเกมกําหนดให้ลูกเสือชายเป็นเงินมีค่า ห้าสิบสตางค์ ผู้หญิงเป็นเงิน
มีค่า 1 บาท
3. เริ่มเล่นให้ลูกเสือเดินปะปนกันในกลุ่มโดยร่วมกันร้องเพลงรวมเงิน เมื่อจบเพลง
ผู้กํากับลูกเสือเป็นผู้กําหนดการรวมเงิน เช่น สีบ่ าทห้าสิบ ให้ลูกเสือรวมกันเป็นกลุ่มให้ครบ
จํานวนเงิน สี่บาทห้าสิบสตางค์เมื่อครบแล้วให้นั่งลง กลุม่ ที่รวมไม่ครบต้องออกจากเกม
4. เล่นและร้องซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสือที่รวมกลุ่มที่เป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้

การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม

การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสือจะต้องมีการเตรียมการเรื่อง
เครื่องหลังให้พร้อม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค้างคืน อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คือ
1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจําตัว
2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมูห่ รือกอง
อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิง่ จําเป็น มีน้ําหนักไม่มากนัก ได้แก่
1. กระติกน้ํา ใส่น้ําสะอาดให้เต็ม
2. เครื่องใช้ประจําตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ
ไฟฉาย ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยุง เป็นต้น
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี)
ผ้าพันคอ หมวก เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น
4. ยาประจําตัวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา
6. ฤดูฝนต้องเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวให้เตรียมเสื้อกันหนาว
7. เครื่องนอน เช่น เต็นท์ ผ้าปูที่นอน เสี่อ ผ้าห่ม ถุงนอน เป็นต้น
8. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สําหรับใส่เสือ้ ผ้าเปียกชื้นหรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
9. เชือกหรือยางเพือ่ ใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
10. ไม้ง่าม
อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทุกคนในหมู่หรือกอง
ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน และต้องแบ่งหน้าที่กันนําสิ่งของไป เช่น
-- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่
-- รองนายหมู่ นําพลั่วสนาม เต็นท์ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
ถังน้ํา กะละมัง ไม้ขดี ไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเท้า ยาขัดโลหะ
-- หัวหน้าคนครัว เตรียมกระทะ หม้อ ทัพพี หม้อ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว
-- รองหัวหน้าคนครัว นํากับข้าว เครือ่ งปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
สําหรับรับประทานทั้งหมู่
สิ่งที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง
ไม่ควรนําสิ่งของอืน่ ๆ ที่ไม่จําเป็นและของมีค่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองคํา โทรศัพท์
ราคาแพง เครือ่ งเล่นรวมถึงอุปกรณ์อีเล็กโทรนิคอื่นๆ ฯลฯ นําเงินติดตัวไปเท่าที่จําเป็นต้องใช้ รวมทั้ง
ไม่พกพาอาวุธทุกชนิด
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การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า
เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเป๋าสําหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ ใช้สะพายหลังเพือ่ สามารถนําสิง่ ของติดตัว
ไปได้สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือ
ต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประตัว อุปกรณ์ประจําหมู่ ที่ต้องนําไปใช้ในการอยูค่ ่ายพักแรม
เครื่องหลังมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสือจะเลือกใช้เช่น กระเป๋า ย่าม หรือ เป้ ลูกเสือควรเลือกใช้
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได้หลายประเภท
การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข้อแนะนําดังนี้
1. เลือกเครื่องหลังทีม่ ีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป
2. บรรจุสิ่งของทีม่ ีน้ําหนักมากหรือสิ่งของทีใ่ ช้ภายหลังไว้ข้างล่าง ส่วนสิ่งของที่ใช้กอ่ น
หรือใช้รีบด่วน เช่นไฟฉาย เสือ้ กันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้บรรจุไว้ข้างบนสุดเพื่อสามารถนําออกมาใช้ได้
อย่างสะดวก
3. บรรจุสิ่งของนุม่ ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสือ้ ผ้า ฯลฯ ตรงส่วนที่สมั ผัสกับหลังของลูกเสือ
เพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง
4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกก่อน
แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครือ่ งหลังไม่ได้ ให้ผกู ถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือ
ไว้นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสเพือ่ กันการเปียกน้ํา
6. เครื่องหลังที่ลกู เสือนําไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะจะทําให้ลกู เสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนัก
ของเครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลู กเสือหนัก 60 กิโลกรัม
เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้น
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

อีกากับเหยือก

ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลังบินอยู่ มันรู้สึกกระหายน้ํามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้งอยู่ด้านล่าง
จึงร่อนลงไปยังจุดหมาย เมือ่ มองเข้าไปในเหยือก พบว่ามีนา้ํ อยู่เพียงเล็กน้อย มันจึงพยายาม
สอดจงอยปากเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ํา ไม่ว่ามันจะพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถสอดจงอยปากเข้าไป
ถึงก้นเหยือกได้
วิธีถัดมา มันพยายามจะคว่ําเหยือก เพือ่ ให้นา้ํ ไหลหกออกมา แต่เหยือกนั้นหนักเกินไป
ในที่สุด มันเหลือบไปเห็นก้อนหินใกล้ ๆ กับบริเวณนั้น จึงคาบมาหย่อนลงในเหยือกน้ําทีละก้อน
จนระดับน้ําทีก่ ้นเหยือกค่อย ๆ เอ่อขึ้นมา ในทีส่ ุดมันก็ดื่มน้ําได้ตามที่ต้องการ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนฉลาดมักคิดหาวิธีไปสูค่ วามสําเร็จได้ด้วยความอุตสาหะไม่ย่อท้อเสมอ

กากับนกพิราบ
มีกาตัวหนึ่งต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาอาหารไว้เป็นเสบียงสําหรับช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะ
มาถึง วันหนึ่งมันเกิดบินผ่านมาเห็นรังของนกพิราบขาวทีม่ ีอาหารอยูม่ ากมาย ทําให้มนั เกิดอยากกินบ้าง
จึงคิดอุบายแอบเข้าไปในรังของนกพิราบขาวตัวนั้น โดยการขโมยสีขาวของชาวบ้านมาทาที่ขนของมัน
จนทั่วทั้งตัวจากนั้นมันก็แฝงตัวเข้าไปอาศัยอยูใ่ นรังขอนกพิราบขาวตัวนั้น โดยที่ไม่มนี กพิราบตัวใด
สังเกตเห็นว่ามันเป็นกาเลยแม้แต่ตัวเดียว กาพยายามไม่ร้องหรือส่งเสียงใดๆ ออกมา จนกระทั่งวันหนึ่ง
มีนกพิราบเอ่ยทักมัน มันจึงเผลอพูดออกไปด้วยน้ําเสียงที่แสดงถึงความเป็นกาออกมาอย่างชัดเจน ทํา
ให้มันถูกขับไล่ออกจากรังไปในทันที
เมื่อถูกฝูงนกพิราบขับไล่ออกมาแล้ว กาจึงต้องจําใจกลับไปอยู่ที่รังเดิมของมัน แต่เมือ่ เพื่อนๆ
เห็นว่ามันมีตัวสีขาวแตกต่างจากกาตัวอื่นๆ จึงชวนกันขับไล่มันออกจากรัง ทําให้มันต้องเร่ร่อนออกหา
อาหารอยู่เพียงลําพัง และใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่สดุ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่หลอกลวงผู้อนื่ เพือ่ แลกกับความสุขสบายของตนเอง ย่อมไม่มีใครเชือ่ ถือหรือ
ยอมคบค้าสมาคมด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 7 ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง และการปรุงอาหาร

เวลา 2 ชั่วโมง

1.จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครือ่ งใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับ
เดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้
1.2 ลูกเสือสามารถบรรจุเครือ่ งหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้ถูกต้อง
1.3 ลูกเสือมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2.เนื้อหา
สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เช่น เตาแก๊ส เตาไมโครเวฟ เป็นอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกภายในบ้าน แต่เมื่อลูกเสือต้องไปใช้ชีวิตในการอยู่ค่าย บางครั้งก็ไม่สามารถนําสิ่งเหล่านี้ติด
ตัวไปด้วยได้ การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการก่อไฟและปรุงอาหารจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับลูกเสือ
เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านี้
3.สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 วัสดุสําหรับการก่อกองไฟ, เครือ่ งปรุงและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การก่อกองไฟและการปรุงอาหาร
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงส้มตํา
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับการก่อกองไฟ เพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือดูรูปภาพกองไฟแบบต่างๆ ลูกเสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง
รูปแบบของกองไฟที่ให้ความร้อน และที่ให้แสงสว่าง ในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
(3) ลูกเสือและผู้กาํ กับลูกเสือร่วมกันสรุปประโยชน์ของกองไฟรูปแบบต่างๆ
(4) หมู่ลกู เสือฝึกปฏิบัติก่อกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมู แบบกระโจม และแบบผสม)
(5) ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อเสนอแนะ ลูกเสือนําทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการอยู่คา่ ย
พักแรม
4) ผูก้ ํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง การต่อสู้ของไก่ป่า
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5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายให้ลกู เสือจับคู่ วางแผนการทําอาหารและการจัดเตรียม
เครื่องปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ในสัปดาห์ต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (เชิญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมต้อนปลาเข้าอวน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลกู เสือแต่ละคู่ก่อไฟ และประกอบอาหารตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ภายใน
เวลาที่กําหนด
(2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือ ร่วมกันประเมินการปฏิบัติงานและสรุป
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรือ่ งการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะประกอบ
อาหารและการฝึกฝนเพิม่ เติมในครอบครัว เพือ่ เตรียมพร้อมในการอยู่คา่ ยพักแรม
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง ความโลภกับคนขีอ้ ิจฉา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการที่ลกู เสือจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวม
5.2 สังเกตจากการที่ลกู เสือสาธิตการจัดการบรรจุเครื่องหลัง
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14
เพลงส้มตํา
ส้มตํา มะละกอส้มตํา มะละกอส้มตํา มะละกอส้มตํา (ซ้ํา)
เหยาะน้าํ ปลานิดหน่อย บีบมะนาวนิดหน่อย มีปลาร้าตัวน้อยเอามาคอยใส่นํา

เกม

เกมต้อนปลาเข้าอวน
แบ่งกองลูกเสือออกเป็น กลุ่ม ให้กลุม่ หนึง่ ทําหน้าที่เป็นอวน โดยใช้มือจับกันไว้เป็นลูกโซ่ 2
ไล่ต้อนอีกกลุม่ ที่ทําหน้าทีเ่ ป็นปลาให้เข้ามาอยู่ในวง จับเวลา เมือ่ ครบ นาที 2 กรรมการนับจํานวนปลา
ที่อยู่ในวง แล้วให้สลับหน้าที่กัน กลุ่มที่เป็นปลากลับมาจับมือกันเป็นอวน ไล่ต้อนอีกกลุ่มเข้าวงจนครบ
2 นาที การตัดสิน กลุ่มใดต้อนปลาได้มากกว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้
การก่อกองไฟ
การก่อกองไฟมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่
แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู เป็นการก่อกองไฟ
โดยการนําท่อนฟืนใหญ่มากองเรียงกันเป็นชั้นๆ ส่วนฟืนท่อนเล็ก ๆ
จะอยู่ขา้ งล่าง การก่อกองไฟแบบนี้จะให้ความร้อนมากและให้แสงสว่างดี

แบบกระโจมอินเดียแดง หรือ แบบปิรามิด วิธีก่อแบบนี้ ขั้นแรก
ต้องนําเชื้อไฟมาก่อสุมกันเสียก่อน จากนัน้ จึงนํากิ่งไม้เล็กๆ ก่อสุมกัน
ขึ้นมา โดยชั้นบนสุดจะมีฟืนท่อนใหญ่สุมทับอีกทีหนึ่ง

แบบผสม เป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงท่อนฟืนแบบ เชิงตะกอน
ส่วนตรงกลาง ใช้กิ่งไม้เล็กๆ ก่อกันเป็นรูปกระโจม การก่อกองไฟ
แบบเหมาะแก่การเล่นรอบกองไฟ

แบบไฟดาว เป็นการก่อกองไฟโดยการนําท่อนไม้มาวางเรียงซ้อนกัน
ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย ซี่ล้อจักรยาน การก่อกองไฟแบบนี้จะทําให้ไฟ
มีเปลวเพื่อให้แสงสว่างและความอบอุน่
การเลือกสถานที่ ควรเลือกที่แห้ง ในบริเวณโล่งแจ้ง ห่างจากต้นไม้
และสิ่งปลูกสร้าง โดยเก็บกวาดและถางหญ้าแห้งรอบ ๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ
การเลือกเชื้อเพลิง เลือกกิ่งไม้แห้งเล็ก ๆ โดยเฉพาะที่แห้งคาต้น จะติดไฟง่าย ถ้าเป็นกิ่งใหญ่
ควรผ่าออกเป็นซีก ๆ ก่อน แต่ถ้าเปียกชื้นควรนําไปผึ่งแดดให้แห้ง
การจุดไม้ขีดไฟ ผู้จุดนั่งในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เมื่อก้านไม้ขีดติดดีแล้ว
รีบนําไปจุดเชื้อไฟต่อ
ข้อควรระวัง ต้องดับไฟให้เรียบร้อยทุกครั้งเมือ่ เลิกใช้ แล้วเก็บเศษถ่านและขี้เถ้าลงหลุมกลบ
แล้วปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม
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การปรุงอาหาร
การประกอบอาหารหรือการปรุงอาหาร หมายถึง การทําอาหารให้อร่อยน่ารับประทาน
ซึ่งรวมถึงการทําอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อน ซึ่งมีวิธีการทําได้หลายวิธี เช่น หุง ต้ม ลวก นึ่ง ตุน๋
ผัด เผา เป็นต้น

ภาพแสดงการปรุงอาหารในค่ายพักแรม
การปรุงอาหารในขณะอยู่ค่ายพักแรม เป็นการปรุงอาหารแบบชาวป่า ซึ่งเราไม่สามารถ
นําเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนไปได้ครบทุกอย่างเราจึงจําเป็นต้องใช้สิ่งทีม่ ีอยู่ตามธรรมชาติเข้าช่วย
เช่น ใช้เตาหลุม เตาสามเส้า เตารางแทนเตาไฟถาวร ใช้มะพร้าวอ่อนแทนหม้อข้าว ใช้อลูมิเนียม
ฟรอยด์แทนกระทะ ใช้ดินพอกเผาแทนการต้ม การปิ้ง เป็นต้น วิธกี ารเหล่านี้ลูกเสือจึงต้องเรียนรู้
วิธีการประกอบอาหารในขณะที่อยู่ค่ายพักแรม1
ในการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือต้องทํากิจกรรมหลายอย่าง มีเวลาในการประกอบอาหารน้อย
จึงควรเป็นอาหารที่ใช้เวลาน้อยแต่มคี ุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมีวิธกี ารประกอบอาหารหลักทีส่ ําคัญ ๆ
ดังต่อไปนี้
การหุงข้าว มีการหุงโดยไม่เช็ดน้ํา เช็ดน้ํา และนึง่ หรือหุงด้วยภาชนะอื่นทีไ่ ม่ใช่หม้อหุง
ข้าว เช่น มะพร้าว กระบอกไม้ไผ่
การแกง หมายถึง วิธกี ารผสมอาหารหลายสิ่งรวมกับน้ํา แยกเป็นแกงจืดกับแกงเผ็ด
ส่วนแกงเผ็ดยังแยกออกไปได้อกี หลายอย่าง เช่น แกงคั่ว แกงแห้ง แกงส้ม แกงเขียวหวาน ฯลฯ
1

วายุ พยัคฆันตร์ และถานันดร สุวรรณรัตน์. เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 2533. หน้า 46.
วิธีการปรุงอาหารแบบต่าง ๆ 1
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แกงจืด ก่อนจะปรุงแกงจืดต้องต้มกระดูกทําน้าํ ซุป แล้วน้ําขึ้นตั้งไฟให้เดือดพล่าน ใส่เนือ้
ลงไปก่อนแล้วจึงใส่ผัก ผักที่ใช้ต้องเลือกดูว่า อย่างไหนสุกเร็วหรือต้องเคีย่ วนาน ถ้าเป็นผักที่ต้องเคีย่ ว
จนเปื่อยก็ใส่ไปพร้อมกับเนื้อได้เลย ถ้าผักทีส่ กุ ง่าย ใส่พอสุกก็ยกลงได้ทันที
แกงเผ็ด ถ้าเป็นแกงกะทิให้คั้นมะพร้าว แยกหัว-หางกะทิ เอาหัวกะทิตั้งไฟ เคี่ยวให้
แตกมันนําน้ําพริกที่เตรียมไว้ ใส่ลงในกะทิที่เคีย่ วแล้วนําเนื้อลงไปผัดให้เข้ากันดี เติมหางกะทิลงไป
เมื่อกะทิเดือดใส่ผักและเครือ่ งประกอบ ปรุงรสตามชอบใจ ถ้าเป็นแกงปลาต่าง ๆ ต้องปรุงน้าํ แกง
ให้ดีกอ่ น พอน้าํ แกงเดือดจึงใส่ปลาลงไป และอย่าคนเนือ้ ปลาจะเละไม่น่ารับประทาน
การต้ม ทําได้ 2 วิธี คือ
1. โดยการใส่ของทีจ่ ะทําให้สุกลงไปพร้อมกับน้าํ แล้วนําไปตั้งไฟ เช่น การต้มไข่ ถ้าใส่
ในน้ําเดือดแล้ว ไข่จะแตกเสียก่อน
2. โดยการใส่ของทีจ่ ะทําให้สุก เมือ่ น้ํานัน้ เดือดแล้ว เช่น การต้มปลากันเหม็นคาว
การทอด หมายถึง การทําอาหารให้สุกหรือกรอบด้วยน้ํามันร้อน ๆ
วิธีการทอด ใส่นา้ํ มันลงไปในภาชนะที่จะใช้ในการทอด โดยประมาณ ให้ท่วมของที่จะทอด
ตั้งไฟให้น้ํามันร้อนจัด จึงใส่ของลงไปทอด
การผัด หมายถึง การทําวัตถุสิ่งเดียวกันหรือหลายสิ่ง ซึ่งต้องการให้สุกสําเร็จเป็นอาหาร
สิ่งเดียว
วิธีการผัด โดยการใช้นา้ํ มัน หรือกะทิ ใส่ในภาชนะทีจ่ ะใช้ผัด แล้วนําของทีจ่ ะผัดรวมลงไป
คนให้สกุ ทั่วกัน และปรุงรสตามชอบ
การปิ้ง หมายถึง การใช้ไฟอ่อน ๆ ควรร้อนเสมอกันทําให้อาหารสุก
วิธีการปิ้ง วางของที่จะปิ้งไว้บนตะแกรงเหล็ก ซึ่งวางอยู่เหนือไฟ ให้ความร้อนจากไฟ
ลอยขึ้นไปถูกของที่ปิ้ง
การนึ่ง หมายถึง การทําให้สุกจากไอน้ําเดือด โดยใช้หม้อนึ่งวางบนกระทะน้ําเดือด เช่น
นึ่งปลา

ภาพการปรุงอาหารแบบต่าง ๆ
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

การต่อสู้ของไก่ป่า
ท่ามกลางป่าอันเงียบสงบแห่งหนึ่ง มีไก่ป่าอยูส่ องตัวกําลังจะต่อสู้กนั เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่
โดยพวกมันตกลงกันไว้ว่าหากใครเป็นผู้ชนะจะได้เป็นผู้นําของฝูง แต่ผู้แพ้นั้นจะต้องถูกขับไล่ออกไป
จากป่าแห่งนี้
เมื่อวันต่อสู้มาถึงไก่ทงั้ สองต่างก็จกิ ตีกันอย่างเอาเป็นเอาตายแบบไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียว และ
ผลของการต่อสู้กจ็ บลงโดยมีฝา่ ยหนึ่งชนะและอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ ซึ่งไก่ตัวที่ชนะก็ดีใจและฮึกเหิมเป็น
อย่างยิ่งที่ตัวมันแข็งแรงและเก่งกล้าจนสามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้
เมื่อได้รับชัยชนะแล้วมันก็พยายามที่จะปีนขึน้ ไปบนเนินเขาเล็กๆ พร้อมกับโก่งคอขันเสียงดัง
เพื่อเป็นการประกาศว่าบัดนี้มนั ได้กลายเป็นผู้นาํ ของฝูงไก่ป่าแล้ว และทันใดนั้นเองก็มีนกอินทรีตัวหนึ่ ง
บินผ่านมาเห็นเข้า มันจึงบินโฉบลงมาด้วยความรวดเร็วและคว้าไก่ป่าผู้ชนะไปกินเป็นอาหารในทันที
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโอ้อวดจะนําพาหายนะมาสู่ตนเอง
ความโลภกับคนขี้อิจฉา
วันหนึ่งมีชายอยู่สองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน คนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่มีความโลภเป็นอย่างมาก ส่วน
อีกคนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น
วันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปหาเทพเจ้าซีอุสเพื่อขอพรวิเศษ และทันทีที่ไปถึงเทพเจ้าซีอุสก็ล่วงรู้
ได้ถึงนิสัยของชายทั้งสองคนนี้และต้องการสั่งสอนให้รู้สํานึก จึงกล่าวกับชายทั้งสองคนไปว่า “ข้าจะ
ดลบั นดาลพรวิเ ศษให้ กับ ผู้ ที่ข อพรเป็น คนแรก และอี กคนหนึ่ ง จะได้รั บ ผลของพรวิ เ ศษนั้ น
เป็นสองเท่า”
เมื่อชายทั้งสอคนได้ฟังดังนั้น ชายผู้โลภมากจึงเปิดโอกาสให้ชายที่ขี้อิจฉาได้ขอพรก่อน เพราะ
ตนหวังจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่า ส่วนชายขี้อิจฉาก็กลัวว่าชายโลภมากจะได้ดีกว่าตนจึงได้ขอพรต่อ
เทพเจ้าซีอุสว่า “ขอให้ข้าตาบอดข้างหนึ่ง” ทันใดนั้นเองชายโลภมากก็ได้รับผลของพรนั้นเป็นสองเท่า
คือเขาต้องตาบอดทั้งสองข้างนั่นเอง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภและความริษยานํามาซึ่งความหายนะ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 8 แผนที่ เข็มทิศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ

เวลา 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอ่าน และจัดทําแผนที่ได้
1.2 ลูกเสือสามารถใช้เข็มทิศนําทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทิศโดยอาศัยธรรมชาติได้
2. เนื้อหา
การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศเป็นทักษะที่จําเป็นในการเดินทางของลูกเสือ ทั้งในกิจกรรมการ
เดินทางไกลและกิจกรรมการเดินทางสํารวจ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 แผ่นภาพแผนที่ เข็มทิศ, อุปกรณ์สําหรับการทําแผนที่ เช่น กระดาษ ดินสอ ดินสอสี ฯลฯ
3.3 ใบความรู้ 1) เรื่องแผนที่และเข็มทิศ 2) เรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงทิศแปดทิศ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแยกแบบผึ้งแตกรัง เพือ่ ศึกษาเรื่องแผนที่ตามฐาน
ให้ครบทั้ง 2 ฐานจากแผ่นภาพโดยมีนายหมู่ เป็นวิทยากรประจําฐาน
- ฐานที่ 1 ชนิดของแผนที่
- ฐานที่ 2 การอ่านแผนที่
(2) ลูกเสือกลับมารวมกอง ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือจัดทําแผนทีห่ มู่บ้าน
ที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยให้แสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์และสีในแผนที่ด้วย
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง แสงอาทิตย์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเรื่องการจัดทําแผนที่ที่ตั้งหมู่บ้าน และนัดหมายนายหมู่
ศึกษาเรื่องเข็มทิศนอกเวลาเพือ่ เป็นวิทยากรประจําฐาน
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเดินวน เกมทิศทั้งสี่
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3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือลูก่ เสือให้นายหมู่ปฏิบัติการประจําฐานเข็มทิศ
- ฐานที่ 1 การอ่านและการใช้เข็มทิศ
- ฐานที่ 2 การใช้เข็มทิศหาพิกดั ตําแหน่งในแผนที่
- ฐานที่ 3 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
(2) รองนายหมู่ลูกเสือนําลูกเสือศึกษาตามฐานต่างๆ แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ศึกษา
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการใช้เข็มทิศ ประกอบกับแผนที่
และการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
4) ผู้กําลูกเสือกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง ความฉลาดช่วยให้พน้ ภัย
5) พิธีปิดประชมุกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ตอ่ ไป
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมหาสิ่งของ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวน เกี่ยวกับการใช้แผนที่ - เข็มทิศ
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือฝึกทักษะการใช้แผนที่ - เข็มทิศ โดยเล่น เกมหามุม
อาซีมทุ
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ
แผนที่ - เข็มทิศ เพื่อนําไปปฏิบัติในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการที่ลกู เสืออ่าน และจัดทําแผนที่
5.2 สังเกตจากการที่ลกู เสือใช้เข็มทิศนําทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15
เพลง

ทิศแปดทิศ
ทิศทั้งแปดทิศ
ขอให้คิดจําให้เคยชิน
อุดรตรงข้ามทักษิณ
บูรพาประจิมจําไว้
อีสานตรงหรดี
ท่องอีกที จําให้ขนึ้ ใจ
พายัพนั้นอยู่ทางไหน (ซ้ํา) ตรงข้ามไปคืออาคเนย์
เดินวน

เดินเอยเดินวน
ขอถามสักนิด
ทิศเหนือหรือทิศใต้
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อยู่ทิศอะไร
ทิศไหนบอกมา
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เกม

ทิศทั้งสี่
ผู้กํากับลูกเสือกําหนดทิศให้สี่ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เมื่อเริม่
เล่นให้ลูกเสือยืนรวมกัน ใครจะหันหน้าไปทางใดก็ได้ เมือ่ ผู้กํากับลูกเสือบอกทิศ (โดยคําพูดสัน้ ๆ ว่า
เหนือ ใต้ ออก ตก ) ลูกเสือทุกคนจะต้องหันหน้าไปทางทิศนั้นทันที
กติกา ใครหันผิดคนนั้นออกจากการเล่น ผู้กาํ กับลูกเสือจะบอกทิศต่อไป จนกว่าจะเหลือลูกเสือ
คนสุดท้ายซึง่ ป็นผู้ที่ประสาทสั่งงานดี จะเป็นผูช้ นะ
หามุมอาซีมุท
การเตรียมอุปกรณ์
1. เข็มทิศแบบซิลวา
2. เสาหลักไม้ 12 เสา
3. กระดาษแข็ง
4. ปากกาเคมี
5. เชือก

วิธีจัดทาฐานกิจกรรม
1. สถานที่ ทีท่ ํากิจกรรมควรเป็นสนามหรือลานกว้างๆ
2. ปักเสาหลักไม้ไว้ตรงกลางบริเวณฐาน ใช้เชือกผูกกับเสาหลักด้วยเงือ่ นบ่วงสายธนู
สามารถหมุนเชือกไปได้รอบๆเสาหลักได้ ปลายเชือกอีกด้านหนึง่ ให้มคี วามยาวหรือรัศมี
ตามความเหมาะสมของสถานที่
3. ใช้เข็มทิศหาทิศเหนือ จะได้มุมอาซีมุท เท่ากับ 0 องศา หรือ 360 องศา ดึงเชือก
ที่คล้องกับเสาหลักให้ตึง เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับทิศเหนือ ใช้เสาหลักไม้ปกั เป็นจุดหมายไว้
เขียนตัวเลข 12 บนกระดาษแข็งนําไปติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลักษณ์ เลข 12 บนหน้าปัทม์นาฬิกา
4. ใช้เข็มทิศหามุมสกัดกลับ เป็นทิศใต้ จะได้มุมอาซีมุท เท่ากับ 180 องศา ดึงเชือกให้ตึง
กลับไปแนวเดียวกับทิศใต้หรือมุม 180 องศา ปักเสาหลักไม้เป็นจุดหมาย เขียนตัวเลข 6
บนกระดาษแข็งนําไปติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลักษณ์ เลข 6 บนหน้าปัทม์นาฬิกา
5. ปรับมุมอาซีมุทที่ 90 องศา เพื่อหาทิศตะวันออก ดึงเชือกให้ตึงเป็นแนวทิศตะวันออก
ปักเสาหลักไม้ เขียนตัวเลข 3 ติดไว้
6. ใช้เข็มทิศทํามุมสกัดกลับ เป็นทิศตะวันตก จะเท่ากับมุม 270 องศา ดึงเชือกเป็นแนว
ทิศตะวันตก ปักเสาหลักไม้เขียนตัวเลข 9 ติดไว้
7. ใช้เข็มทิศทํามุม 30 องศา ติดหมายเลข 1 ทํามุม 60 องศา ติดหมายเลข 2 ทํามุม 120 องศา
ติดหมายเลข 4 ทํามุม 150 องศา ติดหมายเลข 5 ทํามุม 210 องศา ติดหมายเลข 7 ทํามุม 240 องศา
ติดหมายเลข 8 ทํามุม 300 องศา ติดหมายเลข 10 ทํามุม 330 องศา ติดหมายเลข 11
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8. จะได้ฐานวงกลมหน้าปัทม์นาฬิกา การติดหมายเลขบนหลักไม้ให้หนั ตัวเลขเข้าหา
ศูนย์กลางของวงกลม
วิธีการฝึกปฏิบัติ
1. แจกใบงานให้ลูกเสือสําหรับปฏิบัติตามคําสั่ง
2. ให้ฝึกปฏิบัติชุดละ 2 คน โดยทีค่ นที่หนึ่งเป็นผูป้ รับมุมของเข็มทิศ คนที่ 2 เป็นผู้อ่าน
จุดที่กําหนด และจดบันทึก อาจมีการเปลี่ยนหน้าที่กันบ้าง
3. ลูกเสือคนที่ 1 อ่านคําสัง่ จุดที่ 1 เช่นจากจุดหมายเลข 3 ไปยังจุดหมายเลข 10
ให้ลูกเสือคนที่ 2 ไปยืนที่เสาหลักหมายเลข 3 โดยยืนด้านนอกวงกลมหันหน้าไปทางหมายเลข 10
4. ลูกเสือคนที่ 2 ใช้เข็มทิศชี้ลูกศรชี้ทาง ไปยังหมายเลข 10 หมุนกรอบหน้าปัทม์เข็มทิศ
ให้ลูกศรหาทิศสีแดงซ้อนทับกับเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชีไ้ ปทางทิศเหนือจะอ่านค่ามุมอาซีมุท
ที่ลูกศรชี้ทางได้ เท่ากับ 300 องศา ให้ลูกเสือคนที่ 1 จดบันทึกลงในใบงาน และเริ่มอ่านคําสั่ง
จุดต่อไป โดยใช้เวลาตามที่กําหนด
ตัวอย่างใบงาน เรื่องการใช้เข็มทิศ
คาสั่ง ให้ลูกเสือหามุมอาซีมทุ จากฐานหน้าปัทม์นาฬิกา ใช้เวลา 5 นาที
จุดที่ 1 จาก จุดหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ………….องศา
จุดที่ 2 จาก จุดหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ………….องศา
จุดที่ 3 จาก จุดหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ………….องศา
จุดที่ 4 จาก จุดหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ………….องศา
จุดที่ 5 จาก จุดหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ………….องศา
จุดที่ 6 จาก จุดหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ………….องศา
เฉลย ใบงาน เรื่องการใช้เข็มทิศ
คาสั่ง ให้ลูกเสือหามุมอาซีมทุ จากฐานหน้าปัทม์นาฬิกา ใช้เวลา 5 นาที
จุดที่ 1 จาก จุดหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ
จุดที่ 2 จาก จุดหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ
จุดที่ 3 จาก จุดหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ
จุดที่ 4 จาก จุดหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ
จุดที่ 5 จาก จุดหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ
จุดที่ 6 จาก จุดหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10 จะได้มมุ อาซีมุท เท่ากับ
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เกมหาสิ่งของ
การเตรียมอุปกรณ์
1. เข็มทิศแบบซิลวา
2. กระดาษแข็ง
3. ปากกาเคมี
4. สิ่งของที่ต้องการให้หา เช่นเหรียญบาท ขนม ฯลฯ
การจัดทาฐานกิจกรรม
1.สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว้าง เช่นบริเวณโรงเรียน
2. การสํารวจเพือ่ วางจุดคําสั่งให้ลกู เสือปฏิบัติ ผู้กาํ กับลูกเสือต้องสํารวจให้ถูกต้องแม่นยํา
โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาช่วยในการวางจุด
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแข็ง เช่น “จากจุดที่ทา่ นยืนให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่
มุม 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 24 ก้าว และรับคําสั่งต่อไป” นํากระดาษไปติด
หรือวางไว้ตรงจุดที่ทําเครื่องหมายไว้
4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว้ประมาณ 3 – 4 จุด
ตัวอย่างการวางจุดกิจกรรม
จุดที่ 3
ทิศเหนือ
จุดที่ 4
จุดที่ซอ่ นสิง่ ของ
จุดที่ 2

จุดที่ 1

จุดเริ่มต้น

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
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้นมัรุ่นธใหญ่
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ตัวอย่างคําสั่งจากแผนผัง
จุดเริ่มต้น
“จากจุดเริ่มต้นที่ท่านยืนอยู่ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศ
ไปที่ มุม 40 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 18 ก้าว
และรับคําสั่งต่อไป”

จุดที่ 1
“จากจุดที่ 1ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่
มุม 260 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 52 ก้าว
และรับคําสั่งต่อไป”

จุดที่ 2
“จากที่ 2 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 35 องศา
แล้วเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 22 ก้าว
และรับคําสั่งต่อไป”

จุดที่ 3
“จากจุดที่ 3 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 110 องศา
แล้วเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 43 ก้าว แล้วรับคําสั่งต่อไป”

จุดที่ 4
“ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญที่ระลึก
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 15 แล้วนําไปมอบให้กับ
ผู้กํากับลูกเสือต่อไป”
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ใบความรู้

แผนที่และเข็มทิศ

แผนที่คืออะไร
แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยจําลองไว้บนวัตถุพื้นระนาบมาตราส่วน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ แสดงด้วยเส้น
สี และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น
สีน้ําเงินแก่ แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
สีฟ้าอ่อน แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหล่ทวีป
สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา
สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง
สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง
สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก
สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมากๆ
สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหมิ ะปกคลุม
ประเทศไทย เริ่มทําแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ
ส่งหน่วยทําแผนที่ทางอากาศมาทําการสํารวจและจัดทําแผนที่ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000
(2 ซ.ม. ต่อ กม.) และกรมแผนที่ทหารได้ดําเนินการต่อมาจนปัจจุบัน
ชนิดของแผนที่
แผนที่โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
- แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลกความสูงต่าํ ใช้แสดงตําแหน่ง ระยะทาง และเส้นทาง
- แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ํา ละเอียดกว่าและใช้
ประโยชน์ได้มากว่าแผนที่แบนราบ
- แผนที่ภาพถ่าย ทําขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกต้องมากกว่า
แผนที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างชัดเจน
นอกจากนีย้ ังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น
- แผนที่ทั่วไป เช่นแผนที่โลก แผนที่ประเทศต่าง ๆ
- แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นนู แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ
- แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ยุทธวิธี
- แผนที่เดินอากาศ ใช้สําหรับการบิน เพื่อบอกตําแหน่ง และทิศทางของเครื่องบิน
- แผนที่เดินเรือ ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง
- แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยต่าง ๆ
- แผนที่การขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ
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สีที่ใช้ในแผนที่
สีดํา
ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน
สีแดง ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน
สีน้ําเงิน ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นน้ําหรือทางน้ํา เช่น ทะเล แม่นา้ํ บึง ฯลฯ
สีเขียว ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นป่าไม้ และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก
สีน้ําตาล ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง
เส้นความสูงในแผนที่
บริเวณภูเขา จะมีเส้นสีนา้ํ ตาลเป็นวงรอบภูเขาเป็นวงๆ แต่ละวงนั้นจะห่างไม่เท่ากัน
บางวงใกล้ชิดกัน บางวงห่างกัน เป็นเส้นแสดงความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก
จ.ประจวบคีรีขันธ์) เราจะทราบว่าภูเขานี้สูงเท่าใด ลักษณะชัน หรือลาดได้จากเส้นนี้
โดยระยะแต่ละวงนั้นสูงต่างกัน 500 ฟุต ถ้าวงอยู่ชิดกันก็จะชัน วงห่างกันก็จะลาด

การอ่านแผนที่
วางแผนที่ในแนวราบ บนพืน้ ที่ได้ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชไี้ ปทางทิศเหนือ จัดให้แนวต่างๆ
ในแผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ระบบที่ใช้ในการหาที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ทีน่ ิยมใช้กัน
มี 2 ระบบ คืดระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และระบบพิกัดตาราง
1.ระบบพิกัดภูมศิ าสตร์
ใช้ค่าละติจูดหรือเส้นรุ้ง และลองติจูดหรือเส้นแวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ
ละติจูด เป็นเส้นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเส้นศูนย์สูตร (อิเควเตอร์)
เป็นเส้นกําหนดเขตแบ่งโลกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เส้นละติจูดทีอ่ ยู่เหนือและใต้เส้นศูนย์สูตร
เรียกว่าละติจูดเหนือและละติจดู ใต้ มีจํานวนซีกโลกละ 90 เส้น มีหน่วยเป็นองศา ทีข่ อบแผนทีจ่ ะมีเลข
กํากับว่า 10, 20, 30 เราก็ทราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา
ลองติจูด เป็นเส้นที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้ โดยเริ่มจากเส้นที่ลากผ่าน
เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองติจูดที่ 0 องศา ถ้าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก
มี 180 เส้น ถ้าวัดไปทางซ้ายมือจะเป็นซีกโลกตะวันตก มี 180 เส้น มีหน่วยเป็นองศาเช่นกัน
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ในแผนที่ จะมีตัวเลขกํากับที่ขอบบน เช่น 20, 30, 40, 50 เราก็ทราบว่า 20 องศา, 30 องศา,
40 องศา และก็ทราบว่าบริเวณนั้นอยู่ซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก
2.ระบบพิกัดตาราง
อาศัยเส้นตรง 2 ชุด เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ เส้นคูข่ นานในแนวตั้งเรียกว่า
เส้นพิกดั ตั้ง เส้นคูข่ นานในแนวนอนเรียกว่า เส้นพิกัดราบหรือนอน เส้นคูข่ นานทั้ง 2 ชุดจะตัดกัน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรสั เรียกว่า พิกดั กริด ระหว่างเส้นคูข่ นานแต่ละคู่ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบ่งย่อย
ออกเป็น 10 ช่องเท่า ๆ กัน
ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราส่วน 1ต่อ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ต่อครึ่ง กม.)
ตัวอย่าง การหาพิกดั จุด A ในระบบตาราง
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ลอ้ มรอบจุด A
(2) อ่านเส้นพิกัดในแนวนอน โดยอ่านตัวเลขทีก่ ํากับเส้นตั้งจากซ้ายไปขวาที่ผ่านจุด A
(3) อ่านเส้นพิกัดในแนวนอน โดยอ่านตัวเลขทีก่ ํากับเส้นแนวนอนจากล่างขึ้นบนที่ผ่านจุด A
(4) นําเลขชุดที่อ่านได้ในข้อ (2)และ (3) มาเรียงต่อกันตามลําดับ ตัวเลขนี้ขจะเป็นพิกัดของจุด A

จุด A = 937604
จุด B = 920585
จุด C = …………..
จุด X = ………….
จุด Y = ………….
จากตารางนี้ ตําแหน่งของจุด A
จะอยู่ที่เส้น 93.7 ตัดกับเส้น
60.4 จึงอ่านเป็น 937604 โดยอ่านต่อกัน ไม่อ่านและเขียนคําว่าจุด ตําแหน่งจุด B ก็เช่นเดียวกัน
อยู่ที่เส้น 92 พอดี ก็คอื 92.0 ตัดกับเส้นที่ 58.5 ก็อ่าน 920585
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ระยะทางในแผนที่
เป็นมาตราส่วนที่ย่อขนาดลง คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ
เช่น 1: 50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนที่เท่ากับ 50,000 หน่วยของระยะในภูมิประเทศ
(ต้องเป็นหน่วยเดียวกัน ตัวอย่าง: 1 เซ็นติเมตรในแผนที่เท่ากับระยะทาง 500 เมตรในพืน้ ที่)
การหาทิศในแผนที่
ปกติหัวกระดาษแผนทีจ่ ะเป็นทิศเหนือมีลูกศรชีอ้ ยู่ วางแผนที่ให้หัวลูกศรในแผนที่ชี้ไป
ทางทิศเหนือตามเข็มทิศ
เข็มทิศ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศ ทําขึ้นจากแม่เหล็กแท่งเล็กๆ ติดกับแกนให้หมุนไปโดยรอบ
อย่างอิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ว่า เมื่อแขวนให้หมุนอย่างอิสระแล้วปลายข้างหนึ่งจะชี้ไป
ทางทิศเหนือเสมอ บนหน้าปัดของเข็มทิศจะมีเครื่องหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศต่างๆ
ชนิดของเข็มทิศ
เข็มทิศมีหลายชนิด เช่น
- เข็มทิศตลับ เป็นเข็มทิศแม่เหล็กเล็กๆ หาแนวทิศเหนือได้อย่างเดียว
- เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีช่องเล็ง ขึงงเส้นลวดไว้ตรงกลางเพื่อช่วยในการเล็งที่หมาย
- เข็มทิศข้อมือ
- เข็มทิศซิลวา (Silva) เป็นเข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลูกเสือ

เข็มทิศซิลวา (Silva)
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม้โปรแทรกเตอร์รวมอยู่ด้วยกัน นิยมใช้กนั ทั่วโลก1
เนื่องจากใช้ทําแผนที่และหาทิศได้ดี นอกจากใช้ง่ายแล้วยังพกพาสะดวกและราคาถูกด้วย

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรชี้ทิศทางที่จะไป
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4. เลนส์ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได้ บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม อยูบ่ นหน้าปัดตรงโคนลูกศรชี้ทิศทาง

วิธีใช้เข็มทิศซิลวา
ควรใช้เข็มทิศห่างจากสิ่งที่เป็นเหล็กหรือวงจรไฟฟ้า ระยะปลอดภัยโดยประมาณมีดังนี้
หมวกเหล็ก 1 หลา โทรศัพท์,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต์ 20 หลา สายไฟฟ้าแรงสูง 60 หลา
การหาทิศ
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึง่ จะชี้ไปทางทิศเหนือ ค่อยๆ หมุนหน้าปัด
ของเข็มทิศให้ตําแหน่งตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศ
เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้ว จะสามารถอ่านทิศต่างๆได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศ
ลูกเสือสามารถนําเข็มทิศไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การเดินทางไกล การสํารวจป่า
การผจญภัย การสํารวจและการเยือนสถานที่ เป็นต้น เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศทีจ่ ะมุ่งหน้า
ไปให้ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่างๆ จากเข็มทิศได้
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด
สมมุติว่ามุมอะซิมุท 60 องศา
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดตําแหน่งตั้งมุม
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N
นิ กับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ์ไว้
4) เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนวลูกศร
ชี้ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิง่ นั้น
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กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากตาบลที่เรายืนอยู่ ไปยังตาบลที่เราจะเดินทางไป
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือตําแหน่งที่เราจะเดินทางไป
3) หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็ก
สีแดงในตลับเข็มทิศ
4) ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือค่าของมุม
ที่เราต้องการทราบ
การใช้เข็มทิศหาพิกัดตําแหน่งในแผนที่
ก่อนอืน่ จะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใช้เข็มทิศช่วยในการวางแผนทีใ่ ห้ถูกทิศทาง
หรือวางแผนที่ให้ขนานกับเส้นทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเส้นทางต้องระวัง ไม่ให้กลับ
ทางทิศเหนือ-ใต้ โดยตรวจสอบสิง่ อื่นบนแผนที่ ประกอบอย่างน้อย 2 แห่ง
วางเข็มทิศบนแผนที่ ให้เครือ่ งหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่ จากนั้น
ก็หมุนกระดาษแผนที่ (อย่าให้เข็มทิศเคลือ่ น) ไปจนเข็มแดงศรชี้ทิศเหนือ แล้วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่
แล้วหมุนแป้นบอกองศาให้ตรงทิศ

จากนัน้ ให้มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กับบนแผนที่สัก 2 แห่ง เช่น บนภูมิประเทศ A
และ a บนแผนที่ กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที่ ใช้บรรทัดลากเส้นจาก A a และ B b
และต่อเส้นให้ตัดกันจะได้ตําแหน่ง c บนแผนที่ คือทีท่ ี่เรายืนอยู่
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ขั้นต่อไป จะหาตําแหน่งใดๆบนแผนที่ ว่าของจริงบนภูมิประเทศอยู่ทใี่ ด ก็หาได้จากแผนที่
และตั้งมุมเข็มทิศไปได้ ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศได้โดยเทียบมาตราส่วน
บนแผนที่
การเดินทางตามแผนที่
เมื่อทราบตําแหน่งของตนเองบนแผนที่ และจะเดินทางไปสู่ที่หมายต่างๆบนภูมิประเทศนั้น
หากตั้งมุมอาซิมทุ แล้วมองเห็นที่หมายจริงก็เป็นสิ่งง่าย หากมองไม่เห็นก็เดินตรงไปตามทิศทางนั้น
โดยสังเกตเป้าหมายใดๆไว้ ขณะเดินต้องระวังอย่าให้เข็มทิศเบนแนวทาง และหมั่นตรวจสอบกับ
ที่หมายเริ่มต้นด้วยหากเดินไปพบสิ่งกีดขวาง เช่น หนองน้ํา ต้องเดินอ้อมไปตั้งต้น ณ จุดตรง
ฟากหนองน้าํ ใหม่ หากจุดตรงฟากนั้นไม่มี ก็ตั้งมุมอาซิมทุ คํานวณระยะทางที่เดินอ้อมให้ถูกต้อง
การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
ในกรณี ที่ ลู ก เสื อ ไม่ มี เ ข็ ม ทิ ศ อาจหาทิ ศ โดยการสั ง เกตจากสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดเด่นสังเกตได้ง่าย ดังนี้
1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีง่าย ๆ เช่น โยนหญ้าแห้ง หรือฝุน่ ขึ้นไปบนอากาศ เมือ่ คิดว่าอาจ
เดินหลงทางก็ให้ตรวจสอบทิศทางลมอีกครั้งหนึ่ง
2. สังเกตเถาวัลย์ โดยธรรมชาติยอดเถาวัลย์จะพันต้นไม้ไปทางทิศตะวันออก เพือ่ หันเข้ารับ
แสงอาทิตย์ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได้ โดนยืนกางแขนหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ซ้ายมือคือทิศเหนือ ขวามือคือทิศใต้ และข้างหลังคือทิศตะวันตก
3. สังเกตความอุ่นของต้นไม้ หลังอาทิตย์ลับขอบฟ้าหาทิศโดยใช้แก้มแนบกับต้นไม้ใหญ่
ด้านทีอ่ ุ่นกว่าแสดงว่าเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิ่งได้รับแสงแดดมาไม่นานนัก เมื่อทราบทิศตะวันตก
ก็สามารถหาทิศอืน่ ๆ ได้ โดยการยืนกางแขนหันหลังชนต้นไม้ข้างทีอ่ ุ่น ด้านหน้าจะเป็นทิศตะวันตก
ทิศเหนืออยู่ขวา ทิศใต้อยู่ซา้ ย และด้านหลังเป็นทิศตะวันออก
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4. สังเกตดวงอาทิตย์ ใน 1 ปีดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู่ 2 วัน
คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหว่าง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉียงเหนือมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน ส่วนระหว่าง 23 กันยายน
ถึง 20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต้ เฉียงมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม
ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี้
6.00 น. ทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้เล็กน้อย
9.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
12.00 น. ทิศใต้
15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
18.00 น. ทิศตะวันตก
ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี้
6.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
9.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
12.00 น. ทิศเหนือ
15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
18.00 น. ทิศตะวันตก
5. สังเกตดวงจันทร์ มีข้อสังเกตดังนี้
วันข้างขึ้น ดวงจันทร์จะสว่างไม่เต็มที่ และขึน้ ก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หันด้านสว่าง
ไปทางทิศตะวันตก และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันออก
วันขึ้น 15 ค่า ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเล็กน้อย
วันข้างแรม ดวงจันทร์จะสว่างไม่เต็มที่ และขึน้ หลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว
หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันตก
6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษ์ซึ่งขึ้นประจําที่ ได้แก่
1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสว่างมองเห็นด้วยตาเปล่าได้งา่ ย
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในช่วงหัวค่าํ
ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ช่วงหัวค่ําจะอยู่ตรงศีรษะพอดี
และตกทางทิศตะวันตกในเดือนเมษายน
3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรียงตัวคล้ายกระบวยตักน้าํ
ขึ้นประจําบนท้องฟ้าทางทิศเหนือ มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ช่วงหัวค่ําเดือนกุมภาพันธุ์จะเห็นขึน้
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ ขึ้นสูงสุดแล้วจะอยู่ทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน
และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกล้สว่าง
4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรียงตัวคล้ายแมงป่อง ขึน้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยเอาหัวขึ้นก่อน
และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยเอาข้างลง ขึน้ เวลาใกล้สว่างช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์
และขึ้นตอนหัวค่ําในเดือนพฤษภาคม
5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเห็นเป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ

แสงอาทิตย์

นายแดงเป็ น คนหาของป่ า ประจํ า หมู่ บ้ า น ทุ ก ๆ วั น นายแดงจะเดิ น ลึ ก เข้ า ไปในป่ า เรื่ อ ยๆ
ไม่ซ้ํากันในแต่ละวัน เพื่อนําของป่าที่หาได้ไปขายในหมู่บ้าน
บ่ า ยวั น หนึ่ ง ขณะที่ น ายแดงกํ า ลั ง หาของป่ า อยู่ นั้ น เกิ ด ลมพายุ แ ละท้ อ งฟ้ า มื ด ครึ้ ม
ทํ า ให้ น ายแดงไม่ ส ามารถหาทิ ศ กลั บ บ้ า นได้ เพราะมื ด แล้ ว มองไม่ เ ห็ น นายแดงจํ า ได้ แ ต่ ห มู่ บ้ า น
อยู่ทางทิศตะวันออกของป่าดงดิบเท่านั้น นายแดงพยายามคิดหาทางกลับบ้าน เขานึกได้ว่าในตอนบ่าย
ต้นไม้ใหญ่จะโดนแสงแดดที่มาจากทิศตะวันตก ส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่โดนแสงแดดก็จะเป็นทิศตะวันออก
ดัง นั้น เขาจึ งรี บใช้มื อสั มผั สรอบๆ ต้น ไม้ เพื่ อหาด้ านที่อุ่ นๆ เมื่อ หาพบแล้ วเขาจึง ตัด สิน ใจเดิ นทาง
ไปด้านตรงกันข้ามกับด้านที่อุ่นของต้นไม้ไปเรื่อยๆ ไม่นานเขาก็เดินถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อม ย่อมมีประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้
ความฉลาดช่วยให้พ้นภัย
ลิงตัวหนึ่ งอาศัย อยู่ใกล้ แม่น้ํา ซึ่งมีเกาะกลางน้ําอยู่ม ากมาย ลิงตัวนี้ ฉลาดและแข็ง แรงมาก
ทุกๆ วันมันจะกระโดดข้ามเกาะต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่อหาผลไม้กิน
ในแม่ น้ํ า มี จ ระเข้ ส องผั ว เมี ย อาศั ย อยู่ จระเข้ ตั ว เมี ย อยากจะกิ น หั ว ใจของลิ ง จระเข้ ตั ว ผู้
จึงไปนอนบนโขดหินเพื่อรอลิงกระโดดมา ลิงเมื่อหากินเสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นฝั่ง แต่ด้วยความฉลาด และ
รอบคอบจึงสังเกตเห็นว่าโขดหินนั้นสูงกว่าปกติ มันจึงส่งเสียงเรียกหินว่า “หิน ๆ ๆ ๆ” จระเข้ก็เงียบ
ลิงจึงพูดขึ้นว่า “ทุกครั้งเราเคยเรียกหิน แล้วเจ้าจะต้องขานรับทุกครั้ง วันนี้ทําไม จึงไม่ตอบ” แล้วก็
เรียกอีก “หิน ๆ ๆ ๆ” จระเข้จงึ ตอบว่า “อะไรเล่า เจ้าลิง” ลิงถามอีกว่า “เจ้าอยากได้อะไร” จระเข้กต็ อบว่า
“อยากได้หัวใจลิง” ลิงจึงพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นก็อ้าปากกว้างๆ ซิ” พอจระเข้อ้าปากกว้าง ตาของมันก็มอง
ไม่เห็นลิง ลิงจึงกระโดดข้ามจระเข้ไปได้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่มีความฉลาดและรู้จกั คิด ย่อมเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้
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พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
ชายสามคนอยากได้ดอกบัวเพื่อจะนําไปให้หญิงคนรัก จึงชวนกันไปที่สระซึ่งมีชายจมูกแหว่ง
รักษาดอกบัวอยู่ ชายคนแรกพูดว่า “ธรรมดาผมที่ตัดแล้วยังงอกออกใหม่ได้ จมูกของท่านย่อม จะงอก
ออกได้เช่นกัน ท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถอะ” ชายคนที่ 2 พูดว่า “ธรรมดาพืชที่หว่าน ยังงอกออก
เจริญเติบโตได้ จมูกของท่านย่อมงอกได้เช่นกันจงให้ดอกบัวแก่เราเถอะ” ชายคนที่ 3 พูดว่า “ทัง้ สองคน
พูดไม่จริง ธรรมดาจมูกของคนเราเมื่อแหว่งแล้วจะงอกออกมาเหมือนผมหรือพืชทั้งหลายไม่ได้ ข้าพเจ้า
พูดความจริงท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถิด” ชายจมูกแหว่งจึงพูดขึ้นว่า “ชายสองแรกนั้นพูดเกินความจริง
และพูดเอาแต่ได้อย่างเดียว เราจะไม่ให้ดอกบัว ส่วนท่านคนทีส่ ามพูดความจริงเราชอบใจ เราจะให้ดอกบัว
แก่ท่าน”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การพูดด้วยความจริงใจ ย่อมได้ความจริงใจกลับคืนมา
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 9 ทักษะเงื่อนเชือก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เวลา 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถผูกเงือ่ น 10 เงื่อน และผูกแน่นได้
1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายและใช้ประโยชน์จากเงื่อนทั้ง 10 เงื่อนได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
กิจกรรมการบุกเบิกและการผจญภัยต้องอาศัยทักษะการใช้เงือ่ นเชือกมาประกอบด้วย
ดังนั้นการเรียนรู้เรือ่ งเงื่อนเชือก จะช่วยให้ลูกเสือสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากเงือ่ นเชือกได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เชือก, ตัวอย่างรถม้าโรมัน
3.3 ใบความรู้ เรื่อง เงื่อนประเภทต่าง ๆ
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเรามาสนุกกัน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลกู เสือทบทวน ประโยชน์ของการใช้เงื่อนเชือกชนิดต่างๆ และ
ทบทวนการผูกเงือ่ นจากแบบจําลองเงื่อน ต่อไปนี้
- เงื่อนพิรอด
- เงื่อนขัดสมาธิ
- เงื่อนกระหวัดไม้
- เงื่อนบ่วงสายธนู
- เงื่อนตะกรุดเบ็ด
- เงื่อนประมง
- เงื่อนผูกซุง
- เงื่อนผูกรั้ง
- เงื่อนปมตาไก่
- เงื่อนผูกแน่น (ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาท)
คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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(2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติเงื่อนประจําฐาน โดยผู้กาํ กับลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ อธิบาย
ประโยชน์พร้อมสาธิตการผูกเงื่อน ต่อไปนี้
ฐานที่ 1 เงื่อนปมตาไก่
ฐานที่ 2 เงื่อนผูกซุง
ฐานที่ 3 เงื่อนผูกรั้ง
ฐานที่ 4 เงื่อนประมง
ฐานรวม ทบทวนและสรุปการปฏิบัติผูกเงื่อน ทั้ง 4 ฐาน
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง บุตรดีมีกตัญํู
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมเชือกลูกเสือเพือ่ ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงเงื่อน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ลูกเสือฝึกปฏิบัติประจําฐานผูกเงื่อน โดยผู้กํากับลูกเสือ และนายหมู่สาธิตประกอบการ
อธิบายการนําเงื่อนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ฐานที่ 1 ผูกประกบ
ฐานที่ 2 ผูกทแยง
ฐานที่ 3 ผูกกากบาท
ฐานรวม ผูกแน่น
(2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุป ข้อสังเกต และความปลอดภัยในการใช้เชือก การนํา
เงื่อนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง คิดก่อนพูด
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือมอบแบบจําลองเสาธงลอย ให้หมู่ลูกเสือศึกษา วางแผน เตรียมการ สร้าง
เสาธงลอยจากไม้งา่ มประจําตัว ด้วยเงื่อนที่เรียนรู้มา เพื่อปฏิบัติในการประชุมกองครั้งต่อไป
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแข่งขันผูกเงื่อน
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงวัตถุประสงค์การสร้างเสาธงลอย เพื่อการแข่งขัน
“สร้างเสาธงลอยจากไม้ง่าม”
2) หมู่ลูกเสือร่วมกันสร้างเสาธงลอย ด้วยเงือ่ นเชือกและการผูกแน่นด้วยไม้ง่ามประจําตัว
8 อัน ตามแบบจําลองและแต่ละหมูไ่ ด้วางแผนเตรียมการไว้
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3) เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มต้น ให้ทุกหมู่เริ่มทําเสาธงลอย ภายในเวลา 30 นาที
(4) เมื่อหมดเวลาให้ทกุ หมูน่ ําเสาธงลอยที่สร้างเสร็จมาส่งเพื่อประเมินความสวยงาม
มั่นคง แข็งแรงและใช้งานได้จริง
(5) หมู่ลกู เสือที่ชนะสรุปกระบวนการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ผู้กาํ กับลูกเสือให้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง แมวกับหนู
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม การผูกเงื่อนทั้ง 10 เงือ่ น
5.2 อธิบายขัน้ ตอนและประโยชน์ของเงื่อนทั้ง 10 เงื่อน
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
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กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16

เพลง

เรามาสนุกกัน
มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้น ลุกขึ้นพลันทันที
แล้วเรามาหันหน้ามาหากัน ยกมือไหว้กัน แล้วตบมือสามที
(เอ้า 1..2..3)
เสร็จพลัน แล้วก็หันกลับมา สนุกหนักหนา แล้วส่ายเอว 5 ที
(เอ้า 1..2…3..4..5)
เงื่อน
เชือกขนาดเท่ากัน
ต่อกันเป็นเงือ่ นพิรอด
สองเส้นไม่เท่าตลอด
สมาธิสอดต่อเป็นเส้นยาว
บ่วงสายธนูอาจช่วยกู้ชีวิตยืนยาว
กระหวัดไม้ใช้เชือกยาว
ลากอ้าว ๆ ไม่ขาดหลุดเลย

เกม

เกมการแข่งขันผูกเงื่อน1

สถานที่
อุปกรณ์
จํานวนผู้เล่น
วิธีเล่น

หน้าเสาธง ใต้รม่ ไม้หรือสนามหญ้า
เชือกประจําตัวลูกเสือ
ไม่จํากัดจํานวน
1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวก (ลูกเสือทุกคนต้องมีเชือก)
2. ตั้งแถวหน้ากระดานเข้าหากัน 2 แถว แต่ละแถวห่างกัน 5 เมตร
3. เมื่อผู้กํากับบอกเริม่ ให้ทั้งสองวิ่งเข้าหากันเป็นคู่ ๆ ต่างคนต่างเอา
เชือกคล้องเอวซึ่งกันและกัน และผูกเงือ่ นพิรอด
4. เมื่อใครผูกเสร็จก่อนรีบดึงคู่ของตนไปยังแดนตน
เกณฑ์ตัดสิน 1. ฝ่ายใดผูกเสร็จและดึงคูม่ าแดนของตนได้มาก เป็นฝ่ายชนะ
2. ผู้กํากับต้องตรวจความถูกต้องของเงื่อนด้วย
ประโยชน์
ทบทวนการผูกเงือ่ นพิรอด ความสนุกสนาน ทดสอบไหวพริบ
ข้อเสนอแนะ ผู้กํากับต้องอธิบายวิธกี ารเล่นให้ทุกคนเข้าใจ
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ใบความรู้

เงื่อนประเภทต่าง ๆ
เงื่อนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)
ใช้ขมวดปลายเชือกให้เป็นปม ถ้าต้องการปมขนาดใหญ่ให้ขมวดหลายๆ ครั้ง
ประโยชน์
1. ใช้ผูกปลายเชือกให้เป็นปม เพื่อให้ถนัดในการถือหรือหิ้ว
2. ใช้ผูกกันหัวเชือกลุย่ ชั่วคราว
ขั้นตอนการผูกเงื่อนปมตาไก่
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ปลายเชือก A ทับบนตัวเชือก ดังรูป

ขั้นตอนที่ 2 ใช้ปลายเชือก A พันทับตัวเชือก 2 รอบ ดังรูป

เงื่อนผูกซุง ( Timber Hitch )
ใช้สําหรับผูกสิ่งของต่าง ๆให้ยึดติดกันแน่น เป็นเงื่อนที่ผกู ง่าย แก้ง่าย แต่ยิ่งดึงยิ่งแน่น
ประโยชน์
1. ใช้ผูกสัตว์ เรือ หรือแพ ไว้กับหลัก
2. ใช้มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เช่น ลากซุง
3. ใช้ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช้ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได้
คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
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้นมัรุ่นธใหญ่
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4. ใช้เป็นเงื่อนเริ่มต้นในการผูกแทยง
วิธีผูกเงื่อนผูกซุง
ขั้นตอนการผูกเงื่อนผูกซุง
ขั้นตอนที่ 1 นําปลายเชือก A พันรอบไม้ 1 รอบ แล้วพันทับตัวเชือก ดังรูป

ขั้นตอนที่ 2 ดึงที่ปลายเชือก B ให้ตึง จะได้เงื่อนผูกซุงดังรูป

เงื่อนผูกรั้ง ( Tarbuck Knot )
ใช้ผูกยึดกับสิ่งอื่น มีลักษณะพิเศษคือสามารถปรับให้ตึงหรือหย่อนได้ตามความต้องการ
ประโยชน์
1. ใช้ผูกยึดสายเต้นท์ เสาธง สมอบก
2. ใช้ผูกรั้งต้นไม้
3. ใช้ผูกกับห่วงต่าง ๆ
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ขั้นตอนการผูกเงื่อนผูกรั้ง
ขั้นตอนที่ 1 ให้นาํ ปลายเชือกข้างใดข้างหนึ่งพันหลักหรือเสา 2 รอบ ใช้ปลายเชือกเส้นบน
พันทับเชือกเส้นล่าง แล้วสอดกลับมาด้านหน้า 1 รอบโดยให้รอยทับห่างจากหลักหรือเสา
พอประมาณ

ขั้นตอนที่ 2 ใช้ปลายเชือกเส้นเดิมพันทับเหมือนขั้นตอนที่ 1 อีก 1 รอบ ห่างจากรอยทับ
แรกพอประมาณ ต่อจากนั้นจึงใช้ปลายเส้นเดิมพันทับเหมือนขั้นตอนที่ 1 อีก 3 รอบ ห่าง
จากรอบทับที่ 2 พอประมาณ

เงื่อนประมง (Fisherman's Knot)
ใช้สําหรับต่อเชือกที่มขี นาดเดียวกัน รู้จักกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า เงือ่ นหัวล้านชนกัน
ประโยชน์
1. ใช้ต่อเชือกที่มขี นาดเล็กเช่น สายเบ็ด สายเอ็น
2. ใช้ต่อเชือกที่มขี นาดเท่ากัน
3. ผูกคอขวดสําหรับเป็นที่ถอื หิ้ว
4. ใช้ต่อเชือกที่มขี นาดใหญ่ เพื่อใช้ลากจูงเพราะสามารถรับกําลังลากได้ดี

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
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ขั้นตอนการผูกเงื่อนประมง
ขั้นตอนที่ 1 นําเชือก 2 เส้น พันกันดังรูป

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากผูกขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะได้ปมเชือกดังรูป

ขั้นตอนที่ 3 ดึงเชือกทั้ง 2 เส้นให้ปมเชือกเข้าหากันดังรูป เชือกทัง้ 2 เส้นจะต่อกันแน่น
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การผูกแน่น
การผูกแน่นเป็นการผูกวัตถุให้ตดิ แน่นเข้าด้วยกัน โดยใช้เชือกหรือวัสดุทคี่ ล้ายเชือก แบ่งออกเป็น
3 ประเภท
1. ผูกประกบ (sheer Lashing)
2. ผูกกากบาท (square Lashing)
3. ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
ผูกประกบ (sheer Lashing)
เป็นการผูกไม้ท่อนที่วางขนานกันให้แน่น สามารถผูกได้หลายวิธี ทีน่ ิยมได้แก่ ผูกประกบ 2
ท่อน และผูกประกบ 3 ท่อน
ประโยชน์
1. ใช้ต่อไม้หลาย ๆ ท่อนให้ยาวออกไป
2. ใช้ผูกต่อไม้ในการก่อสร้าง
3. ใช้ผูกต่อพลองทําเสาธงลอย
วิธีผูก
ผูกประกบ 2 ท่อน
วิธีการผูกประกบ 2 ท่อน
ขั้นตอนที่ 1 เอาไม้ทจี่ ะต่อมาวางซ้อนให้ขนานกันตรงปลายที่จะต่อวางซ้อนกันประมาณ
1/4 ของความยาวไม้หรือเสา เริ่มต้นด้วยการเอาเชือกมาผูกกับไม้ ขึ้นต้นด้วยเงื่อน
ตะกรุดเบ็ดกับเสาไม้ที่เป็นหลักหรือต้นใดต้นหนึ่ง แล้วบิดพันปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก
(แต่งงานเชือก) แล้วจึงใช้ลิ่มยัดระหว่างเสา
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ขั้นตอนที่ 2 พันเชือกรอบเสาไม้ทั้ง 2 ต้น ให้เชือกเรียงกัน ความหนาของเชือกทีพ่ ัน
มีขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของเสาไม้ทั้ง 2 ต้นรวมกัน

ขั้นตอนที่ 3 สอดเชือกเข้าตรงกลางระหว่างไม้ทั้ง 2 แล้วเอาปลายเชือกพันหักคอไก่
(พันรอบเส้นเชือกช่วงที่อยู่ระหว่างไม้ 2 - 3 รอบและควรดึงให้แน่น ผูกปลายเชือกด้วย
เงื่อนตะกรุดเบ็ดบนไม้ต้นที่นาํ มาต่อหรือบนไม้อีกต้นหนึ่งทีไ่ ม่ใช่อนั ที่เริ่มต้นผูก
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ผูกประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing)
วิธีผูกประกบ 3 ท่อน
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาไม้ตน้ กลาง
(เสาหลัก) แล้วเอาปลายเชือกบิดพันเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 2 ใช้เชือกพันรอบเสาทั้ง 3 ต้น โดยต้อง
พันรอบเสาหลักจนเชือกที่พันมีความหนาอย่างน้อยเท่ากับ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลัก

ขั้นตอนที่ 3 เอาปลายเชือกพันหักคอไก่ ดึงให้แน่น
แล้วผูกปลายเชือกด้วยเงือ่ นตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นริม
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ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
เป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ตดิ แน่นเข้าด้วยกัน เช่น ผูกนั่งร้านในการก่อสร้าง
ผูกตอม่อสะพาน สร้างที่พักอาศัยด้วยไม้ไผ่ เป็นต้น
ประโยชน์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการก่อสร้างให้เกิดความมั่นคง
2. ใช้ผูกไม้ค้ํายันเสาเพือ่ ป้องกันเสาล้ม
3. ใช้ผูกตอม่อเสาสะพาน
วิธีการผูกทแยง
ขั้นตอนที่ 1 ใช้เชือกพันรอบเสาหรือไม้ทั้ง 2 ต้น ระหว่างมุมตรงข้ามกันแล้วผูก
ด้วยเงื่อนผูกซุง

ขั้นตอนที่ 2 เอาปลายเชือกบิดพันกับตัวเชือก แล้วพันทแยงไขว้ไปมาข้างละ 2 - 3 รอบ
จากนัน้ พันหักคอไก่ (เอาปลายเชือกพันรอบเชือกระหว่างเสาไม้) ประมาณ 3 รอบ
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ขั้นตอนที่ 3 เอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาไม้ตน้ ใดต้นหนึ่ง แล้วเก็บปลายเชือก
ให้เรียบร้อย

ผูกกากบาท (Square Lashing)
เป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ตดิ แน่นเข้าด้วยกัน คล้ายกันกับการผูกทแยง
ประโยชน์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการก่อสร้าง เช่น ทํานัง่ ร้านทาสีอาคาร
2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
3. ใช้ผูกทํารั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน
ขั้นตอนการผูกกากบาท
ขั้นตอนที่ 1 ใช้เชือกผูกตะกรุดเบ็ดทีไ่ ม้อันตัง้ (หรืออันขวางก็ได้) แล้วเอาปลายเชือก
บิดให้เข้ากับตัวเชือก (แต่งงานเชือก) ให้เรียบร้อย
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ขั้นตอนที่ 2 ดึงเชือกลอดใต้ไม้อันนอนทางด้านขวาของไม้อนั ตั้ง แล้วอ้อมหลังไม้อันขวาง
ดึงขึ้นข้างบนทางขวาของไม้อนั ตั้ง จากนั้นดึงให้เชือกอ้อ มมาข้างหน้าไม้อันตั้ง และให้เชือกอยู่
เหนือไม้อนั ขวาง อ้อมเชือกไปทางด้านหลังไม้อันขวาง (ทางซ้ายของไม้อันตัง้ ) แล้ว
อ้อมใต้ไม้อันขวาง ดึงเชือกอ้อมมาทางข้างหน้าไม้อันตั้งจนครบรอบ พันอย่างนี้ประมาณ
3 - 4 รอบ และดึงเชือกให้ตึงทุกรอบ

ขั้นตอนที่ 3 หักคอไก่ 2 - 3 รอบ แล้วเอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดทีไ่ ม้อันขวาง
และเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

บุตรดีมีกตัญํู

ชายคนหนึ่งเป็นลูกจ้างทํางานกับเศรษฐี ได้อาหารสามมื้อแลกเป็นค่าแรง เมื่อถึงเวลากินอาหาร
เขาคิดถึงแม่ซึ่งอดอยากอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแล จึงจัดแบ่งอาหารห่อไปฝากแม่ที่บ้าน เศรษฐีเห็นชายคนนั้น
แบ่งอาหารใส่ห่อทุกวันก็เรียกมาถาม ชายคนนั้นจึงตอบว่า “พ่อแม่มีพระคุณล้นเหลือกระผมจึงแบ่งปัน
ให้ท่ านกิน ตามแต่ จะได้รั บ ถ้า กระผมทอดทิ้ง ไม่ เหลียวแลแม่ ก็คงเป็ นบาปหนั ก ” เศรษฐี ได้ยิ นดั งนั้ น
จึงพูดขึ้นว่า “เราขอชมเชยเจ้าว่าเป็นผู้กตัญํู เอาเถอะแม่ของเจ้านั้นเราจะรับอุปการะเลี้ยงดูเอง”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พ่อแม่เป็นผู้มพี ระคุณมากมาย ควรตอบแทนบุญคุณท่านเต็มกําลังที่กระทําได้”
คิดก่อนพูด
ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกัน พวกเขาเลี้ ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาติ
ระหว่างทางฝนเทลงมาอย่างหนักทําให้เสื้อผ้าสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบ้านญาติจึงเปลี่ยนใส่
เสื้อผ้าชุดดําแทน เมื่อกลับบ้านในตอนเย็น หมาจําเขาไม่ได้จึงเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผู้น้องโกรธ
มาก ร้อ งด่า พลางไล่ตี หมาไปรอบๆ บ้ า น ชายผู้พี่ มาพบเข้า จึง ร้อ งห้า มพร้อ มกับ พูด ว่า “อย่ าตี มั น
อย่าตีมัน” ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตีให้ตาย หมาระยํา จําเจ้าของไม่ได้ ” ชายผู้พี่จึงกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า
“ถ้ า หมาสี ข าวของเรามั น ออกจากบ้ า นไปแล้ ว กลายเป็ น หมาดํ า เมื่ อ กลั บ มาเจ้ า จะจํ า ได้ ห รื อ ไ ม่ ”
ชายผู้น้องจึงได้สติเพราะไม่สามารถตอบคําถามของพี่ได้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เวลาเราจะทําหรือพูดอะไรก็ตามจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน
แมวกับหนู
เจ้ า ของบ้า นหลั ง หนึ่ ง รํา คาญฝู ง หนู ที่ เข้ า มาอยู่ใ นบ้า น จึ ง เอาแมวมาเลี้ ยงไว้ ไม่ น านแมว
ก็กําจัดหนูไปจํานวนมาก พวกหนูที่ยังรอดชีวิตอยู่จึงประชุมกัน ตกลงกันว่าจะไม่ลงไปที่ห้องเก็บอาหาร
ชั้น ล่า งอี ก เมื่ อแมวไม่ เห็ นพวกหนู จึง คิด วางอุ บ ายล่อ ให้ พวกหนูต ายใจด้ว ยการนั่ง นิ่ง เฉยอยู่ที่ พื้ น
เก็ บ ซ่ อ นอุ้ ง เล็ บ ทั้ ง สี่ เ อาไว้ เ พื่ อ ให้ พ วกหนู เ ข้ า ใจว่ า ตั ว มั น เป็ น เพี ย งร่ า งไร้ วิ ญ ญาณของกระต่ า ย
หรือลูกไก่เท่านั้น
ในไม่ ช้า หนูตั วหนึ่ งก็ไต่ ลงมาจากชั้นวางของแล้ วพูดกั บแมวว่า “สวัส ดี เจ้ าแมวจอมโหด!
เจ้ า หลอกพวกเราไม่ สํ า เร็ จ หรอก เพราะพวกเรารู้ จั ก นิ สั ย เจ้ า ดี พวกเราไม่ ห ลงกลอุ บ ายตื้ น ๆ
ของเจ้าแน่ ๆ”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรอบคอบและไม่ประมาท ช่วยให้พ้นภัย

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 10 การปฐมพยาบาล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 การปฐมพยาบาล

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
1.2 ลูกเสือสามารถสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติในวัยรุ่น แต่ละกิจกรรม
ที่จัดขึ้น เช่น การเดินทางไกล การบุกเบิกผจญภัย ฯลฯ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยได้
ลูกเสือจึงจําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง หรือเกม
3.2 อุปกรณ์สําหรับการปฐมพยาบาล
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงนม (ประกอบท่าทาง)
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนากับลูกเสือเกีย่ วกับหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล
(2) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสือ เล่าประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล และเพื่อนลูกเสือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(3) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่รบั ผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และเป็น
วิทยากร อธิบายประกอบการสาธิตการปฐมพยาบาล ในกรณีต่อไปนี้ ให้เวลากรณีละ 5 นาที
1) การปฐมพยาบาลคนเป็นลมหมดสติ
2) การปฐมพยาบาลคนทีม่ ีบาดแผล
3) การปฐมพยาบาลผู้ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย
4) การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหม้น้ําร้อนลวก
5) การปฐมพยาบาลข้อเท้าแพลง
6) การผายปอด
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จกรรมลู
อทักกษะชี
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(4) ลูกเสือหมูอ่ ื่น ฝึกปฏิบัติตามโดยจับคู่ฝกึ ปฏิบัติกับลูกเสืออีกคนหนึ่ง
(5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติ
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง นกเหยีย่ วกับไก่ป่า
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงมาร์ชปฐมพยาบาล
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนากับลูกเสือเรือ่ งเกีย่ วกับการเคลือ่ นย้ายผู้ป่วย
(2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายประกอบการสาธิต การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ร่างกาย
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัว
(3) หมู่ลกู เสือฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามแบบสาธิต
(4) หมู่ลกู เสือแข่งขันเกมการเคลือ่ นย้ายผู้ป่วย 2 รอบ โดยสมมุติลูกเสือเป็นผู้ป่วย
1 คน เคลื่อนย้ายจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเส้นชัย หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะ
รอบแรก - เคลื่อนย้ายโดยใช้ร่างกาย โดยผู้ช่วยเหลือ 1 คน
รอบที่ 2 - เคลื่อนย้ายโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยูใ่ กล้ตัวลูกเสือ
(5) หมู่ลกู เสือที่ชนะนําเสนอวิธีการปฏิบัติงานทีท่ ําให้เกิดความสําเร็จ
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
5. การประเมินผล
5.1 อธิบายหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ร่างกาย หรือใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใกล้ตัว
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
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ที่ 17

เพลง
นม (ประกอบท่าทาง)

นมคืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า นมคือยาบํารุงกําลัง
ใครได้ดื่มนม คงสมใจจัง นมมีพลัง คือนมจากเต้า
มาร์ชปฐมพยาบาล
นักปฐมพยาบาล
คือคิดจะช่วยคน
หากใจหยุดเต้น
เลือดออกมากนัน้
จับนอนตะแคง
ซบเซาเฝ้านอน
ให้ความอุ่นพอ
เราต้องช่วยพยาบาล
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งานของเราชั้นต้น
ที่ป่วย กะทันหัน
ก็นวดเฟ้น และผายปอดพลัน
เร็วไว ห้ามไว้กอ่ น
เครื่องแต่งกาย นั้นช่วยคลายผ่อน
ห้ามให้ยา ห้ามอาหาร
และรีบตามหมอจัดการ
ก่อนนําส่งหมอ
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ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

นกเหยี่ยวกับไก่ป่า

ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มีไก่ป่าสองตัวอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้ปากถ้ําที่พวกมันใช้เป็นที่หลบภัย
จากเหยี่ ย วศั ต รู ตั ว ร้ า ยของมั น ทุ ก ครั้ ง ที่ เ หยี่ ย วบิ น ผ่ า น พวกมั น จะหลบเข้ า ไปซ่ อ นตั ว อยู่ ในถ้ํ า
พอเหยี่ยวบินผ่านไป พวกมันจึงจะออกจากที่ซ่อน พวกมันทําเช่นนี้ทุกวันและรอดพ้นจากเหยี่ยวทุกครั้ง
ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองตัวเกิดต่อสู้กันขึ้นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ ตัวที่ชนะดีใจมาก
มันรีบออกจากที่ซ่อนเพื่อโก่งคอขันแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ให้ไก่ป่าตัวอื่นได้ทราบ
ขณะนั้ น เหยี่ ย วบิ น ผ่ า นมาพอดี พอได้ ยิ น เสี ย งไก่ ขั น มั น ก็ บิ น โฉบไปเหนื อ ปากถ้ํ า ทั น ที
และยัง มิทันที่ไ ก่ป่าตัว ชนะจะหลบหนีได้ทัน มันก็ ถูกเหยี่ ยวโฉบไปเป็น อาหารทันที ปล่อยให้ไก่ป่ า
ตัวแพ้ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ํากลายเป็นผู้ชนะครอบครองเนินดินแห่งนั้นแทน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าสําคัญตนว่าเก่งกว่าใคร ที่แท้ยังมีคนเก่งกว่าเราอีกมาก
หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
หมาป่าผอมโซตัวหนึ่งได้ไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ขอเป็นวัวบ้านตัวอ้วนพี เมื่อได้กลายร่าง
เป็นวัวตามที่ต้องการจึงถูกชาวบ้านใช้ไถนา มันเกิดความเหนื่อยและเมื่อยล้ามาก จึงไปบนบานกับ
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอเปลี่ยนเป็นม้าป่าแทน
อยู่ได้ไม่นานมันก็ถูกทหารจับตัวไปเป็นพาหนะของพระราชาผู้ครองนคร ทําให้เกิดความ
เบื่อหน่ายอีก จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเป็นพระราชาเสียเอง เมื่อได้เป็นพระราชามีความสุข
อยู่ในวังไม่นานก็เริ่มเบื่ออีก อยากเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
พระราชาจึงสั่งทหารให้ไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อเรือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โกรธมากที่ทําคุณไม่ขึ้น
จึงบอกให้ทหารไปตามพระราชามาตัดเอง เมื่อพระราชามาถึง ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ กล่าวตําหนิในความ
ไม่รู้จักพอและสาปให้กลายร่างกลับเป็นหมาป่าผอมโซเช่นเดิม
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความไม่รู้จักพอของมนุษย์ ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเลย ตรงกับสํานวนที่ว่า
"โลภมากลาภหาย"
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 11 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 ภัยสังคมทางอินเทอร์เนต

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือรู้เท่าทันภัยสังคมหรือการล่อลวงที่เกิดทางสังคมอินเทอร์เน็ตได้
1.2 ลูกเสืออธิบายถึงแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมหรือการล่อลวงที่เกิดทางสังคม
อินเทอร์เน็ตได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
อินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารที่ให้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการสื่อสาร
แต่เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ต เป็นสังคมที่ไม่สามารถมองเห็ นซึ่งกันและกัน จึงมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ดังนั้นการเรียนรู้ถึงภัยที่เคยมีมาและภัยที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้ และหาวิธีระวังป้องกันภัยเหล่านั้น
จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมาก
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ 1) เรื่อง ภัยทางอินเทอร์เน็ต 2) เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่
3.3 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงมาสนุกกับฉัน
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต และขออาสาสมัครลูกเสือร่วมกัน
ให้ข้อมูลหรือประสบการณ์ การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์เช่น Facebook,
Twitter, Chatroom, Email, hi5 ฯลฯ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที
2) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสืออ่านบทความเรื่อง ภัยจากอินเทอร์เน็ต
3) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปราย ประเด็นต่อไปนี้ และส่งตัวแทน
รายงานในกองลูกเสือ
(1) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความทีไ่ ด้ฟัง
(2) ลูกเสือคิดว่า ควรมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์อย่างไร
จึงจะเกิดประโยชน์สงู สุด และไม่เกิดผลเสียหรือภัยอันตรายต่างๆ ตามมา(เปิดกว้างให้ลูกเสือแสดงความ
คิดเห็น ผู้กากับลูกเสือรวบรวมเพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาด ตามใบความรู้เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่ )
4) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มให้หมู่ลูกสือรายงานทีละประเด็น และนําอภิปราย
ให้หมู่ทเี่ หลือเพิ่มเติมจนครบทุกประเด็น
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5) ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติม (ใบความรู้เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่) และให้กองลูกเสือ
นําข้อสรุปที่ได้ออกเผยแพร่รณรงค์ในโรงเรียน
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง สุนขั จิ้งจอกกับนกกระสา
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงภัยสังคม หรือการล่อลวงที่เกิดจากสังคมอินเทอร์เน็ต
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมหรือการล่อลวงที่
เกิดทางสังคมอินเทอร์เน็ต
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงภัยสังคมทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่ใกล้ตัว
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18
เพลง
มาสนุกกับฉัน
มาสนุกกันหนามาสัญญาร่วมผูกพัน (สร้อย)
มาสนุกกับฉันเหล่าลูกเสือเชื้อชาติไทย (สร้อย)
แผ่นดินถิ่นนี้ทั้งกลางเหนือใต้อีสาน
สามัคคีคงอยู่ รวมกันไม่มีเสื่อมคลาย (สร้อย)
(สร้อย) ตาลาแร็ก แท็กๆ
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ใบความรู้

ภัยทางอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันเด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกและทั่วถึง ร้านอินเทอร์เน็ต
มีอยู่มากมาย อินเทอร์เน็ตได้รับการติดตั้งในโรงเรียน ในบ้าน และเป็นเหมือนของเล่นของเด็กเล็กๆ
ในขณะที่อินเทอร์เน็ตทําให้การสื่อสารและชีวิตของผู้คนจํานวนมากดีขนึ้ แต่ก็ได้ถูกผู้ทมี่ ุ่งแสวง
ผลประโยชน์จากเด็กนําไปใช้ด้วย เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ตรวจสอบและป้องกันได้ยาก
สามารถติดต่อสื่อสารกับเด็กๆ ได้งา่ ย โอกาสทีจ่ ะถูกจับได้มีน้อย ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ปรากฎ
เป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง
อินเทอร์เน็ตเป็นอันตรายต่อเด็กได้อย่างน้อย 2 แบบ คือ
1. ได้พบกับเนือ้ หาที่ผดิ กฎหมายหรือเป็นอันตราย เช่น การค้ายาเสพติด ภาพลามกอนาจาร
ข้อมูลทีส่ ่งเสริมการใช้ความรุนแรง เว็บไซต์ที่ลอ่ ลวงเอาประโยชน์จากเด็ก โดยที่เด็กๆ ไม่รู้เท่าทัน
เล่ห์เหลี่ยมเหล่านี้ จึงอาจถูกล่อลวงและถูกประทุษร้ายทางเพศได้ ดังนั้นการจะปกป้องเด็กให้ปลอดภัย
จึงจําเป็นที่จะต้องคุม้ ครองเด็กจากการเข้าถึงสิง่ เหล่านี้
2. อาจถูกติดต่อโดยนักล่วงละเมิดทางเพศ หรือผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อเด็กโดยตรง ผู้ผลิตสื่อลามก
เด็กมักจะเป็นคนกลุม่ เดียวกับผู้ที่ตดิ ต่อกับเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพื่อกระทําชําเรานั่นเอง
ผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมักจะเข้าไปในแช็ตรูม และปลอมตัวเป็นเด็กเสียเอง
และคอยหลอกล่อพูดคุยกับเด็ก พยายามโน้มน้าวให้ไปคุยในแช็ตรูมส่วนตัว เพื่อพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด
มากขึ้น ส่วนมากบุคคลเหล่านีม้ ักจะใช้เวลาในการพูดคุยจนกว่าเด็กจะไว้ใจ จากนัน้ ก็พยายามนัดหมาย
ให้เด็กออกมาพบกันจริงๆ อีกวิธีหนึ่งก็คอื การลักพาตัวเด็ก จากข้อมูลส่วนตัวที่เด็กไม่ทันระวัง
และให้ข้อมูลไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร
ร้อยละ 42 เข้าอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน ร้อยละ 31 ใช้ที่บ้านและร้อยละ 24
ใช้ที่ร้านอินเทอร์เน็ต
การพูดคุยกับเพื่อนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่ง จากการสํารวจโดย
มหาวิทยาลัยเอแบค ในพ.ศ.2542 เรื่องวัยรุ่นไทยกับการใช้แช็ตรูมพบว่า ร้อยละ 74.4 ใช้แช็ตรูม
เพื่อหาเพื่อนใหม่ ร้อยละ 44.8 เคยออกไปพบเพื่อนที่ตนรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วและยิ่งไปกว่านั้น
ร้อยละ 75 ระบุว่าตนอยากจะไปพบกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตหากมีโอกาส คําตอบเหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนจํานวนมากยังไม่รู้ตวั ว่า การกระทําเช่นนี้อาจเกิดความเสี่ยงต่ออันตราย
อย่างไรบ้าง
ทําอย่างไรเด็กไทยจึงจะรู้ทัน และระวังตนเองให้ปลอดภัยได้?

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
164

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

171

การติดต่อกับเพื่อนใหม่
การติดต่อคบหากับเพื่อนใหม่เกิดขึ้นได้เสมอและมีหลากหลายวิธี เช่น การแนะนําโดยตรง
จากเพื่อน การติดต่อทางจดหมายหามิตรทางไปรษณีย์ การติดต่อกันทางสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
การใช้บริการโทรศัพท์ที่จัดบริการเป็นการเฉพาะที่เรียกว่า Chat Line หรือ Party Line เป็นต้น
คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเหล่านี้จะไม่ใช้ชื่อจริงในการติดต่อ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันจึงเป็น
แบบฉาบฉวย เล่นๆ ไม่จริงจัง ข้อมูลที่ให้อาจจริงบ้างไม่จริงบ้าง
การติดต่อด้วยวิธีนี้จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการ เช่น
ข้อดี ได้แก่
 ได้พูดคุยเพื่อความสนุกสนานโดยไม่ตอ้ งระมัดระวังตัว
 ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ หากคนที่ติดต่อกันมีความสุจริตใจ
ในการติดต่อ
ข้อเสีย ได้แก่
 ข้อมูลที่ให้แก่กนั อาจเป็นการหลอกลวงด้วยจุดมุ่งหมายทีไ่ ม่สจุ ริตบางอย่าง
 วิเคราะห์ได้ยาก ว่าผู้ติดต่อกันมีความจริงใจหรือไม่
 อาจตกเป็นเหยือ่ ของผู้ไม่ประสงค์ดีที่แฝงเข้ามาติดต่อ
คําแนะนําในการติดต่อเพื่อนใหม่
ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพือ่ ป้องกันบุคคลทีม่ ีเจตนาแอบแฝงเข้ามาทําอันตราย
มีหลักในการปฏิบัติดังนี้
1. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อพ่อแม่ บ้านเลขที่ รูปถ่าย ฯลฯ ควรสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปมากกว่า
2. ถ้าเริ่มใช้คําพูดที่รุกล้ําเข้ามาในเรื่องส่วนตัว เช่น ถามเรื่องรูปร่าง หน้าตา สัดส่วน ชุดชั้นใน
เป็นต้น ให้หยุดสนทนากันที และไม่จําเป็นต้องตอบ
3. การนัดพบดูตัวกันเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาเสมอ จึงควรหลีกเลี่ยงการนัดพบดูตัว
ถ้ายังเพิ่งคบกันใหม่ ๆ และยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย
4. ถ้าตัดสินใจนัดพบดูตัวกัน ควรนัดพบในสถานที่ที่เปิดเผย ในเวลากลางวัน
และควรมีเพื่อนไปด้วยหลายคน ถ้าจะให้ดยี ิ่งขึ้นควรบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าจะไปไหนกับใคร จะกลับเมื่อไร
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เรื่องสั้นที่เป็นติสอนใจ

สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา

วันหนึ่ง…สุนัขจิ้งจอกเอ่ยปากชวนนกกระสาว่า “ฉันอยากจะเชิญเธอไปกินอาหารที่บ้านของฉัน
สักหน่อย” “ขอบใจมาก” นกกระสาตอบรับ “ฉันยินดีจะไป” แต่เมื่อนกกระสาไปถึงบ้านสุนขั จิ้งจอก
มันได้พบว่าสุนขั จิ้งจอกได้จัดอาหารที่จะเลี้ยงไว้ในจานแบนๆ 2 จาน นกกระสาจึงไม่สามารถจะกิน
อะไรได้ เพราะจงอยปากของมันยาว ส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกกลับกินอาหารในจานของมันอย่าง
สะดวกสบาย ซ้ํายังกล่าวกับนกกระสาอีกว่า “เธอไม่ชอบอาหารในจานของเธอหรือ ถ้าเธอกินอะไร
ไม่ได้ละก้อ ฉันจะช่วยกินแทนเธอเอง” ดังนัน้ สุนัขจิง้ จอกจึงกินอาหารทั้งในจานของมันและในจาน
ของนกกระสาจนหมด
ต่อมาไม่นาน นกกระสาก็ออกปากเชิญสุนขั จิ้งจอกไปกินอาหารที่บ้านของมันบ้าง
นกกระสาจัดอาหารใส่ไว้ในเหยือกคอสูงสองใบ คราวนี้ จึงถึงคราวที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่สามารถจะกิน
อาหารทีอ่ ยู่ในเหยือกนัน้ ได้ มันจึงต้องเป็นฝ่ายนั่งเฝ้าดู ขณะที่นกกระสากินอาหารในเหยือกทั้งสองใบ
อย่างเอร็ดอร่อย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อใช้เล่ห์กลกับคนอื่น คนอื่นก็อาจจะใช้เล่ห์กลกับเราด้วยเช่นกัน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 11 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายถึงความสําคัญในเรือ่ งความปลอดภัยของอาหารและน้ําดื่มได้
1.2 ลูกเสือสามารถตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธีทดสอบเบื้องต้น
และสืบค้นที่มาของเครื่องปรุงที่ใช้ประกอบอาหารได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
2.1 ประสบการณ์ตรวจสอบสารพิษและสืบค้นที่มาของเครือ่ งปรุงก๋วยเตีย๋ ว
2.2 การดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ําดืม่ ในโรงเรียน
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 ชุดตรวจสอบสารพิษในอาหาร ของ อย. (องค์การอาหารและยา)
3.3 ใบความรู้ เรื่อง สารพิษในก๋วยเตีย๋ ว อันตรายผ่อนส่ง
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาด้วยคําถาม “ใครชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวบ้าง”
และ ”ทําไมจึงชอบรับประทาน” ลูกเสือร่วมกันนําเสนอเหตุผลในการรับประทานก๋วยเตี๋ยว
2) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามให้ลูกเสือช่วยกันตอบ “ในก๋วยเตี๋ยวที่รับประทาน
มีส่วนผสมของอะไรบ้าง และ เครื่องปรุงแต่ละอย่างมีประโยชน์และโทษต่อร่างกายอย่างไร”
3) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครอ่านบทความเรือ่ ง “สารพิษในก๋วยเตีย๋ ว ชีวิตผ่อนส่ง”
ให้กองลูกเสือฟัง
4) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้หมู่ลกู เสือทําการทดสอบสารพิษ ในส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยว
ที่ขายในโรงเรียน เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องก๋วยเตี๋ยว ถั่วงอกและผัก เครื่องปรุงรส น้ําซุป ผงชูรส ฯลฯ
โดยใช้ชุดตรวจของ อย. (ผู้กากับลูกเสือควรประสานทาความเข้าใจกับร้านก๋วยเตี๋ยวของโรงเรียน เพื่อขอ
ความร่วมมือให้ลกู เสือได้มีประสบการณ์ เพื่อให้เห็นความสาคัญในความปลอดภัยของอาหารที่ตนเอง
รับประทาน)
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5) หมู่ลูกเสือทําการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนดําเนินการสืบค้นที่มา
ของส่วนผสมที่ทําการตรวจว่ามีมาตรฐานและความปลอดภัยเพียงใด เพื่อรายงานผล
ในคาบต่อไป (เช่นน้าส้ม เป็นน้าส้มสายชูแท้หรือไม่ ยี่หอ้ อะไร มีตรา อย.รับรองหรือไม่
/ ถั่วลิสงป่น มีที่มาอย่างไร ที่ร้านคั่วเองใหม่ ๆ หรือซื้อมาจากทีไ่ หน เป็นต้น )
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ชายหนุ่มกับต้นไผ่
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 ตรวจผลงานในการดําเนินการเพือ่ ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ําดื่มในโรงเรียน
5.2 สังเกตการร่วมกิจกรรมในการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธี
ทดสอบเบื้องต้น
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ได้จากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของอาหารและน้าํ ดื่มที่
ปลอดภัย
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19
เพลง

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ (ซ้ํา) แกงกะหรี่มสั มั่น ขนมจีนทอดมัน (ซ้ํา)
เนื้อสเต็กสตู แกงเนื้อ แกงหมู แกงไก่ใส่พริกไทย โอ้โฮ แกงเนื้อ แกงหมู แกงไก่ใส่
พริกไทย โอ้โฮ

เกม

วิ่งสองขา
วิธีเล่น

1. หมู่ลูกเสือคัดเลือกตัวแทนหมู่ละ 2 คน ผูกขาขวาและขาซ้ายของคู่เข้าด้วยกันแล้ว
เข้าแข่งขันวิ่ง 2 ขา กับหมูอ่ ื่น ๆ
2. หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้

สารพิษในก๋วยเตี๋ยว อันตรายผ่อนส่ง

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกวัย แต่เราเคยรู้บ้างไหมว่าเครื่องปรุงแต่ละอย่าง
ที่เป็นส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวที่สดุ แสนอร่อยนัน้ อาจจะมีสารพิษที่ปนเปื้อนติดมาด้วย ตัวอย่างเช่น
1. ยาฆ่าแมลงที่ใช้ปราบศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนมากับผักสดที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวถ้าล้างออกไม่หมด
และเมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกายมาก ๆ จะทําให้อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดท้อง จนถึงขั้นหมดสติได้
2. น้ําส้มสายชูปลอม โดยใช้กรดเกลือหรือกรดกํามะถัน ซึ่งเป็นกรดที่กดั กร่อนอย่างแรง
กินไม่ได้ เมื่อร่างกายได้รับน้ําส้มสายชูปลอมในปริมาณมาก จะเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้
บางครั้งอาจร้ายแรงถึงขั้นกระเพาะทะลุได้
3. ถั่วลิสงและพริกป่น ถ้าเก็บไว้นานหรืออยู่ในที่อับชื้นจนขึน้ รา จะมีสารอัลฟาท๊อกซิน
ซึ่งเป็นสารพิษที่เชื้อราสร้างขึ้น เมือ่ กินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทําให้เซลตับถูกทําลาย
ในที่สุดอาจกลายเป็นมะเร็งที่ตับได้
4. สารตะกั่ ว เกิ ด จากการใช้ ห ม้ อ ถู ก ๆ ประเภทที่ บั ด กรี โ ดยใช้ วั ส ดุ ที่ มี ส ารตะกั่ ว ปนอยู่
เมื่อถูกน้ําร้อนสารตะกั่วจะละลายออกมาปนกับน้ํา ซุป เมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทําลายระบบ
ประสาท ไต และเม็ดเลือด ผู้ที่เป็นพิษเฉียบพลันจะทําให้สมองบวมและชัก หรือเป็นอัมพาตได้
5. สารบอแรกซ์ เป็นสารที่มัก ใส่ในลูกชิ้น และอาหารที่ต้องการความกรอบ ทําให้เกิด อาการ
ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และถ้าสะสมในร่างกายมาก ๆ อาจทําให้เสียชีวิตได้
6. สารฟอกขาว พบในถั่ ว งอกทํ า ให้ ข าวอวบน่ า กิ น ทํ า ให้ เ กิ ด อาการปวดท้ อ ง ท้ อ งร่ ว ง
ถ้าสะสมนานๆ ทําให้เป็นโรคหอบหืดได้
7. สารเร่ ง เนื้ อ แดง ฟาร์ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานจะเลี้ ย งหมู ด้ ว ยสารนี้ เพื่ อ ให้ เ นื้ อ มี สี แ ดงสด
ถ้าสะสมในร่างกายมาก ๆ ทําให้เกิดอาการ ปวดหัว อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุกได้
8. น้ํ า มั น เก่ า เครื่ อ งปรุ ง ที่ ท อดมาจากน้ํ า มั น ที่ ท อดซ้ํ า หลาย ๆ ครั้ ง จะมี ส ารอนุ มู ล อิ ส ระ
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
9. เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ การลวกก๋ ว ยเตี๋ ย วไม่ น านพอ หรื อ ลวกเนื้ อ แค่ พ อดิ บ ๆ สุ ก ๆ รวมทั้ ง
การล้า งผัก ไม่ สะอาด เครื่ อ งปรุ งรสที่ไ ม่ มี ฝาปิ ด คนทํ า ก๋ วยเตี๋ย วใช้ มื อ ที่ไ ม่ สะอาดหรื อมี แ ผลหยิ บ
เครื่องปรุง ฯลฯ เหล่า นี้ อาจเป็น สาเหตุให้มี เชื้อจุลินทรี ย์ ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ ทําให้ เกิดอาการ
ปวดท้อง ท้องร่วง ช็อกหมดสติ ไปจนถึงเสียชีวิตได้
10. สารโพลาร์ ใช้เ คลือ บเส้ น ก๋ว ยเตี๋ ยวให้เ ป็ นมั น เงาดู น่ ากิ น สารตั ว นี้ทํ าให้ เกิ ด มะเร็ง ตั บ
และมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้
เมื่ อ รู้ อ ย่ า งนี้ แ ล้ ว ก็ ค วรจะระมั ด ระวั ง ตรวจสอบความปลอดภั ย ถ้ า ไม่ แ น่ ใ จว่ า ปลอดภั ย
ควรหลีกเลี่ยงไม่กิน
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ชายหนุ่มกับต้นไผ่
ในวันหนึ่งลูกชายเจ้าของสวนผลไม้กําลังเดินเล่นอยู่ในสวนผลไม้ตามปกติ เขาก็สังเกตเห็น
ต้นไผ่ที่ปลูกไว้รอบๆ สวนแล้วคิดขึ้นมาได้ว่า “ต้นไผ่เหล่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลย ไม่มีทงั้ ดอก
ที่สวยงามและผลให้เก็บกิน ทําไมเราต้องปลูกมันไว้ด้วยก็ไม่รู้”
เมื่อคิดได้ดังนัน้ เขาจึงได้สั่งให้คนงานช่วยกันตัดต้นไผ่ออกให้หมด หลายวันต่อมาเมือ่ ต้นไผ่
รอบๆ สวนถูกโค่นลงจนหมด ทําให้เหล่าสัตว์นอ้ ยใหญ่ในป่าโดยรอบต่างสังเกตเห็นผลไม้ในสวนของเขา
จึงพากันเข้ามาขโมยกินผลไม้ของเขาทัง้ หมด เหลือทิ้งไว้เพียงสวนที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
ลูกชายเจ้าของสวนผลไม้เห็นเข้าดังนั้นจึงคิดขึน้ ได้ว่า “ข้าไม่น่าตัดต้นไผ่ที่เป็นเสมือนรั้วบ้านของข้า
ทิ้งไปเลย”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคุณค่าและประโยชน์ในตัวเอง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 11 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 รู้เท่าทันสื่อ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือเห็นความสําคัญและเข้าใจแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อได้
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
การรู้เท่าทันสื่อ คือ การรู้ทันสิ่งที่สื่อกําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานความคิดของคนที่ไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลใดๆ ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์
ผู้รู้เท่าทันสื่อเท่านั้น จึงจะสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางการชี้นําของสื่อในสังคมยุคใหม่ได้ อย่างฉลาด
และมีเหตุผล
3.สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร ที่มีโฆษณา
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การรู้เท่าทันสือ่
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงช่างโชคดี
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) หมู่ลูกเสือ ร่วมกันตัดโฆษณา จากหนังสือพิมพ์ /นิตยสาร จํานวนหมู่ละ 20 ชิ้น
2) ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปว่า สินค้าในโฆษณาแต่ละชิ้นนั้นเป็นสิ่งจําเป็น
ต่อครอบครัวของลูกเสือหรือไม่ แล้ววางแยกออกเป็น 2 กอง คือ จําเป็น และไม่จําเป็น
3) หมู่ลูกเสือส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
4) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็น “สินค้าส่วนใหญ่ เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด
จะพบว่าไม่ใช่ของจําเป็นในชีวิตประจําวันเลย แต่เหตุใดสินค้าเหล่านี้จึงยังมีผู้ซอื้ อยูจ่ ํานวนมาก”
5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป (สินค้าส่วนใหญ่ ไม่เป็นสิ่งจาเป็นต่อครอบครัว แต่
การโฆษณาของสือ่ มีผลกระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อ ทั้งทีไ่ ม่จาเป็น)
6) ผู้กํากับลูกเสือเสนอแนะ เพิม่ เติม เรื่องการรู้เท่าทันสือ่
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง สุนขั จิ้งจอกกับแพะ
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความสําคัญและเข้าใจแนวทางในการรู้เท่าทันสือ่
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อว่าควรเชื่อถือได้แค่ไ หน
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20
เพลง

ช่างโชคดี
ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา) ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอฉันสุขใจ
เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร (ซ้ํา)
มาร้องรําเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสําราญ
ตบมือไปกันให้พร้อมเพรียง (ซ้ํา)
ยกมือไกว ส่ายหัวเอียง ให้พร้อมเพรียงตามกัน
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทนั (ซ้ํา) มือเท้าเอว ซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย
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ใบความรู้

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
สื่อทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง และมีรายได้
หลักจากโฆษณาที่เจ้าของสินค้ามาใช้บริการ
โฆษณาจึงเป็นสิ่งที่ตั้งใจออกแบบมา เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้กลุม่ เป้าหมายซือ้ สินค้าให้มากๆ
กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา จึงให้แต่ข้อมูลด้านดีเท่านัน้ โฆษณาบางอย่างใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
ทําให้ดูเสมือนจริงแต่ไม่จริง จึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซอื้ อย่างมาก เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ที่ทําให้หน้าขาว ลดสิวฝ้า เป็นต้น บางชนิดเน้นการสร้างภาพลักษณ์แต่ไม่ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้า
เช่น ชาพร้อมดื่มยี่ห้อต่างๆ ที่ส่วนใหญ่เน้นภาพลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น แต่ในความเป็นจริงเครื่องดื่ม
ประเภทนี้มกั มีปริมาณน้ําตาลที่สูงมาก ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากต่อผู้บริโภค
นอกจากนีส้ ื่อยังนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร อีกหลายด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สื่อจึงมี
อิทธิพลชี้นําได้สงู โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์ และผู้ทไี่ ม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลาก
หลายเพือ่ เปรียบเทียบ คนเหล่านีม้ ักจะเชื่อทุกสิง่ ที่สื่อนําเสนอ ผู้ผลิตสื่อและผู้ที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
จึงสามารถชี้นําผู้รับสื่อไปในทางที่เขาต้องการได้ ข้อสําคัญต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า ผู้ที่ทําหน้าที่สื่อ
ข่าวสารต่าง ๆ ล้วนเป็นผลผลิตของสังคมเช่นกัน ดังนัน้ จึงอาจเต็มไปด้วยอวิชชา อคติและกิเลส
ที่เราในฐานะ "ผู้รับสาร"ต้องรู้เท่าทันและสร้างภูมิคมุ้ กันให้ตนเอง นีค่ ือสิง่ ที่แวดวงวิชาการเรียกว่า
"การรู้เท่าทันสื่อ"
การรู้ทันสือ่ จึงเป็นการรู้ทันสิ่งที่สอื่ กําลังนําเสนอ โดยอาศัยฐานคิดของคนที่ไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลใดๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆและไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ ตั้งข้อสงสัย
รวมทั้งเป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ
ผูร้ ู้เท่าทันสื่อเท่านัน้ จึงจะสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางการชี้นําของสื่อในสังคมยุคใหม่ได้อย่างฉลาด
และมีเหตุผล
สรุปสั้นๆได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อคือการรู้เท่าทันบริโภคนิยม รู้เท่าทันการเมือง รู้เท่าทันสังคมและตนเอง
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

สุนัขจิ้งจอกกับแพะ

สุนัขจิ้งจอกกับแพะเป็นเพื่อนกัน พวกมันมักจะถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากัน
วันหนึ่งขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปดื่มน้ําในบ่อที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ํา
แต่เพราะความหิวเลยไม่ทันสังเกตว่าบ่อน้ํานั้นลึกมาก พอกินน้ําในบ่อจนอิ่มแล้ว ต่างก็พยายามหาทาง
ขึ้นจากบ่อ แต่ก็จนปัญญา สุนัขจิ้งจอกผู้ฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่า จึงออกอุบายให้แพะยืนเอาขาหน้า
ทั้งสองเกาะกําแพงบ่อไว้ แล้วยืดตัวให้เต็มที่เพื่อผลัดกันปีนขึ้นไป สุนัขจิ้งจอกใช้โอกาสนั้นเหยียบ
ตัวแพะแล้วกระโดดขึ้นไปได้ก่อน แล้วมันจึงหันมาพูดเยาะเย้ยแพะว่า “ถ้าเจ้าฉลาดอย่างที่เจ้าว่า
เจ้าก็จงหาทางปีนขึ้นมาจากบ่อเอาเองเถิด ข้าไปก่อนนะ”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

ผู้ที่มีความฉลาด ย่อมเอาตัวรอดได้เสมอ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 11 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 โฆษณาเป็นพิษ

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายปัญหาสังคมที่มีอยู่ได้
1.2 ลูกเสือมีทกั ษะในการสํารวจ สังเกต และรู้เท่าทันปัญหาทางด้านสังคมได้
1.3 ลูกเสือมีเจตคติที่ดีตอ่ กิจการลูกเสือได้
2. เนื้อหา
กิจกรรมสํารวจเป็นทักษะที่ท้าทายความสามารถของลูกเสือ นอกจากจะสํารวจธรรมชาติแล้ว
การสํารวจสังคมยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความตระหนักในปัญหาสังคมที่มอี ยู่
และรู้จักระวังป้องกันตนเองได้
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 ใบความรู้ เรื่อง สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์พ.ศ. 2551
3.3 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงใต้ร่มธงไทย
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องกฎหมายห้ามโฆษณา เหล้า พร้อมแจกใบความรู้
“สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551”ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษาร่วมกัน
ในเวลา 10 นาที
(2) ผู้กํากับลูกเสือถามความเห็นของกองลูกเสือว่าเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ เพราะอะไร
(3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายงานให้หมู่ลกู เสือทําการสํารวจ สังเกตและวิเคราะห์
(สอดแนม) ว่าในชุมชนของเรามีการละเมิดโฆษณาตามพรบ.ฉบับนี้หรือไม่ และละเมิดอย่างไร
โดยการสังเกตแบบเงียบๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอาผิด หรือร้องเรียนใดๆเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
ของผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(4) ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนออกสํารวจ เพือ่ รายงานในครั้งต่อไป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือโลก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมการแข่งขันโฆษณา
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานผลการสํารวจ(สอดแนม) โดยเล่ารายละเอียดรูปแบบ
ที่ละเมิดการห้ามโฆษณาให้เพื่อนฟัง
(2) ผู้กํากับลูกเสือเปิดโอกาสให้ลูกเสือแสดงความคิดเห็นต่อผลการสํารวจ
(3) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และช่วยเพิม่ เติม ในประเด็น “ลูกเสือควรมีส่วนร่วม
ในเรื่องทํานองเดียวกันนี้อย่างไร เช่น การละเมิดสูบบุหรี่ในที่หา้ มสูบ การละเมิดกฎหมายยอมให้ผู้เยาว์
ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี เข้าไปเทีย่ วในสถานที่เทีย่ วกลางคืน เป็นต้น ”
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรือ่ ง ผึ้งขอพร
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
- ผูก้ ํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ตอ่ ไป
5. การประเมินผล
5.1 อธิบายเกี่ยวกับปัญหาสังคมทีม่ ีอยู่
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมสํารวจ สังเกต และรู้เท่าทันปัญหาทางด้านสังคม
5.3 แบบประเมินการมีเจตคติทดี่ ีต่อกิจการลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบสังคม
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ที่ 21
เพลง
ใต้ร่มธงไทย
ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็นเหมือนดั่งอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทร ที่มีกิ่งใบแน่นหนา
ชาติไทยใหญ่หลวงแตกกระจัดกระจาย ถูกแบ่งแยกย้ายไปอยูห่ ลายสาขา
เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน เชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย
เลือดเนือ้ เผ่าไทยนี้ควรจะมีสมานฉันท์ เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
ใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพธิไ์ ทร ใต้ร่มธงไทยเย็นเหมือนใต้แสงจันทร์

เกม

การแข่งขันโฆษณา
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมาเลียนแบบโฆษณาจากสื่อ(โทรทัศน์) แล้วหมู่ที่เหลือช่วยกัน
ทายว่าเป็นการโฆษณาอะไร ทําจนครบทุกหมู่
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ใบความรู้

สรุป พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกาศว่ า โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 2
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(1) วัดหรือสถานที่สาํ หรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(6) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(7) สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ ัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(8) สถานทีอ่ ื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรา 28
ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะกําหนดเงือ่ นไขหรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จําเป็นไว้ด้วยก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิตผู้นําเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือ
ผู้นําเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) บุคคลที่มอี าการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
(2) การเร่ขาย
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(3) การลดราคาเพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย หน้า 45 เล่ม 125 ตอนที่ 33 ก
ราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2551
(4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชคการ
ชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นําหีบห่อ
หรือสลากหรือสิง่ อื่นใดเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น
หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่าง
ของเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รวมถึง
การกําหนดเงือ่ นไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธกี รรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พกั ส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง
ตามประเพณี
(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก
ส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลีย้ งตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(5) สถานีบริการน้าํ มันเชือ้ เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้าํ มันเชือ้ เพลิงหรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้เพือ่ การพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(7) สถานที่อนื่ ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
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เรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ
ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือโลก
1. ดอกลิลลี่สีขาว มี 3 กลีบ ดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์แห่งการทําความดี ส่วน 3 กลีบ
หมายถึงคําปฏิญาณ 3 ข้อ
2. รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง ในกลีบดอกลิลลี่ดา้ นซ้ายและขวา รวมกันเป็น 10 แฉก
หมายถึงกฎลูกเสือ 10 ข้อ
3. เส้นเชือกสีขาวที่ล้อมรอบดอกลิลลี่แสดงถึงโลกใบนี้ เกลียวเชือก
หมายถึงสมาชิกลูกเสือทั่วโลก
4. ปลายเชือกทั้งสองมาผูกกันเป็นเงื่อนพิรอด แสดงถึงการจับมือกันแบบลูกเสือ
“ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก”
ผึ้งขอพร
พระอิศวรตรัสถามผึ้งที่มกั จะนําน้ําผึ้งสดๆ เต็มรวงมาถวาย อยู่เสมอว่า "เจ้าอยากได้พรใด
จงขอมา ข้าจะให้พรเเก่เจ้า" ผึ้งคิดอยู่ชั่วขณะจึงทูลตอบว่า "ข้าอยากได้เหล็กในพระเจ้าข้า
เมื่อต่อยเหล็กในมีพิษใส่ใคร ผู้นั้นจะต้องตายทันที"
คําขอของผึ้งทําให้พระอิศวรทรงกริ้วที่ผึ้งคิดทําร้ายผู้อื่น เเต่พระองค์ก็ทรงจําต้องให้พร
ตามที่ลั่นวาจาไว้ "ได้ ข้าจะให้พรเเก่เจ้า เเต่คนหรือสัตว์ที่ถูกเจ้าต่อยจะไม่ตายในทันที ส่วนเจ้านั้น
เมื่อปล่อยเหล็กในเมื่อใดก็ตอ้ งตายเมื่อนั้น"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่คิดให้ร้ายผู้อื่น มักต้องได้รับกรรมด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 12 ประเมินผล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 การประเมินผล

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินผลเพือ่ การตัดสินผลการผ่านหรือ ไม่ผ่านกิจกรรมได้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือสามารถรับการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลกู เสือได้รับการพัฒนาได้
1.3 เพื่อให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธกี ารของผู้กํากับกองลูกเสือได้
2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ
3.3 ใบความรู้
4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อตัดสินการจบการศึกษา
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ
4.3 ลูกเสือประเมินความพร้อมของตนเองเพื่อรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง
ในส่วนทีไ่ ม่มนั่ ใจ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมิน
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร้อมของลูกเสือ
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6.บันทึกผลหลังสอน
1. ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ด้านการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูส้ อน
(.............................................)
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุม่ งานวิชาการ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...........................................)
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํ นวยการฝ่ายวิชาการ
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...........................................)
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิชาการ
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...............................................)
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน..........................
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22
1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

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

ผู้กากับประเมินผลเรียนของลูกเสือที่ร่วม
กิจกรรม

ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน

- ซ่อมเสริม
- พัฒนาซ้า

ผ่าน
ผ่าน
ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ
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แบบประเมินการเรียนรู้ทักษะจากกิจกรรมตามแผน
ชือ่ ..........................................................ประเภทลูกเสือ...........................ชั้น................................
ระดับคุณภาพ
ที่
รายการที่รับการประเมิน
3
2
1
1 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ
2 ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ
3 ดีติดดาว
4 การคบเพือ่ น
5 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 เด็กติดเกม
7 ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
8 ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
9 ความเป็นสุภาพบุรุษและสภาพสตรี
10 ขยะนี้มมี ูลค่า
11 ระเบียบแถวลูกเสือ
12 การกางเต้นท์และรื้อเต็นท์ที่พกั แรม
13 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรม
14 การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง และการปรุงอาหาร
15 การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ
16 เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
17 การปฐมพยาบาล
18 ภัยสังคมทางอินเตอร์เน็ต
19 เบื้องหลังก๋วยเตีย๋ ว
20 รู้เท่าทันสือ่
21 โฆษณาเป็นพิษ
ผ่าน
สรุป
คะแนน 47 – 63 ได้ระดับคุณภาพ 1 (ดีมาก)
คะแนน 22 – 46 ได้ระดับคุณภาพ 2 (ดี)
คะแนน 1 – 21 ได้ระดับคุณภาพ 1 (พอใช้)
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก (3)
ดี(2)
1. แต่งเครือ่ งแบบลูกเสือตาม
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบได้ ตามกฎกระทรวงว่า
แต่ไม่ถูกต้องตาม
อย่างถูกต้อง
ด้วยเครื่องแบบได้
กฎกระทรวงว่าด้วย
อย่างถูกต้อง
เครื่องแบบได้
2. ความเข้าใจในเรื่องกิจการของ แสดงความเข้าใจใน
แสดงความเข้าใจใน
ลูกเสือในเรื่องต่อไปนี้
เรื่องกิจการของลูกเสือ เรื่องกิจการของลูกเสือ
2.1 บอกกิจการลูกเสือโลก
ได้ถูกต้องทั้ง 4 หัวข้อ ได้ถูกต้อง 3 หัวข้อ
โดยสังเขป
2.2 อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
2.3 อธิบายโครงสร้างการการ
บริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.4 บอกบทบาทของตนเองใน
ฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่มีต่อชุมชน
3. ดีติดดาว
สรุปผลการวิเคราะห์ สรุปผลการวิเคราะห์
ความเห็นของเพือ่ นๆ ความเห็นของเพือ่ นๆ
แล้วยอมรับ รู้จักและ แล้วรู้จัก และเข้าใจ
เข้าใจข้อดีของตนเอง ข้อดีของตนเองได้
ได้
4 การคบเพื่อน
ตระหนักความสําคัญ เห็นความสําคัญของ
ของการคบเพือ่ น และ การคบเพือ่ น และมี
มีแนวทางในการสร้าง แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่ น
เหมาะสมกับเพือ่ น
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกัน ทั้งเพื่อนเพศเดียวกัน
และเพื่อนต่างเพศ
และเพื่อนต่างเพศ
5 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลูกเสือมีจิตสํานึกและ ลูกเสือปฏิบัติตามวิถี
ปฏิบัติตามวิถีไทยและ ไทยและภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอ
อย่างเป็นนิสัย
รายการ
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พอใช้(1)
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ

แสดงความเข้าใจใน
เรื่องกิจการของลูกเสือ
ได้ถูกต้อง 2 หัวข้อ

สรุปผลการวิเคราะห์
ความเห็นของเพือ่ นๆ
แล้วยอมรับเฉพาะข้อดี
ของตนเอง
รู้ความสําคัญของการ
คบเพื่อน และมี
แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่
เหมาะสมกับเพือ่ น
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกัน
และเพื่อนต่างเพศ
ลูกเสือปฏิบัติตามวิถี
ไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามที่มีผู้
แนะนํา

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกณฑ์การประเมิน
รายการ
6 เด็กติดเกม

ดีมาก (3)
ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจาก
การติดเกมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และมี
แนวทางได้อย่าง
ถูกต้อง

7 ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎ ลูกเสือบอกความหมาย
ของลูกเสือ
ของคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้ วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และ ปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือได้อย่าง
เป็นนิสัย
8 ความซื่อสัตย์สุจริต

9 ความเป็นสุภาพบุรุษและ
สภาพสตรี

10 ขยะนีม้ ีมูลค่า

ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคี วาม
ซื่อสัตย์สจุ ริตอย่าง
เป็นนิสัย
เห็นคุณค่าและ
แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
ได้อย่างเหมาะสม
เห็นความสําคัญและ
วางแผนการทํา
กิจกรรมในการ
แก้ปัญหาเรื่องขยะ
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ระดับคุณภาพ
ดี(2)
ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจากการ
ติดเกมจากสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ และ
บอกแนวทางในการ
ป้องกันการติดเกมได้
บ้าง
ลูกเสือบอกความหมาย
ของคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้ วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และ ปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้เป็น
ประจํา

พอใช้(1)
ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบเนื่องจาก
การติดเกมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่
สามารถบอกแนวทาง
ในการป้องกันการติด
เกมได้บ้าง
ลูกเสือบอกความหมาย
ของคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้ วางแผน
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และ ปฏิบตั ิตน
ตามคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือได้โดยมี
แบบอย่างหรือมีผู้
แนะนํา
ลูกเสือแสดงออกถึง
ลูกเสือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้มคี วาม
ความเป็นผู้มคี วาม
ซื่อสัตย์สจุ ริตอย่าง
ซื่อสัตย์สจุ ริตโดยต้องมี
สม่ําเสมอ
ผู้แนะนํา
เห็นคุณค่าและ
เห็นคุณค่าและ
แสดงออกถึงความเป็น แสดงออกถึงความเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตรี สุภาพบุรุษสุภาพสตรี
ได้
โดยที่มีผู้แนะนํา
เห็นความสําคัญและมี มีส่วนร่วมในการ
ส่วนร่วมแก้ปัญหาเรื่อง จัดการขยะในโรงเรียน
ขยะซึ่งเป็นสาเหตุหลัก และบริเวณโดยรอบ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
188

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

195

รายการ
11 ระเบียบแถวลูกเสือ
11.1 ปฏิบัติตามสัญญาณ
นกหวีด สัญญาณมือ และ
สัญญาณมือลูกเสือสากล
11.2 ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบ
แถวบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่า
ประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่
11.3 ปฏิบัติกิจกรรมการสวน
สนาม
12 การกางเต้นท์และรื้อเต็นท์ที่
พักแรม

13 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับ
การเดินทางไกลไปพักแรม

14 การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง
และการปรุงอาหาร

196

ดีมาก (3)
ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ทุกรายการ

ระดับคุณภาพ
ดี(2)
ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ 2 รายการ

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นท์ที่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ
กาง และ รื้อเต็นท์ได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และว่องไวได้
สามารถวางแผน
เตรียมอุปกรณ์ วัสดุ
สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
และส่วนรวมบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับเดิน
ทางไกลไปพักแรมค้าง
คืนได้อย่างถูกต้อง
ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสําหรับ 2 คนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นท์ที่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ
กาง และ รื้อเต็นท์ได้
อย่าง รวดเร็วและ
ว่องไวได้
สามารถวางแผนเตรียม
อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวมบรรจุเครื่อง
หลังสําหรับเดิน
ทางไกลไปพักแรมค้าง
คืนได้
ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสําหรับ 2 คนได้
อย่างเหมาะสม

พอใช้(1)
ลูกเสือปฏิบัติระเบียบ
แถวได้ 1 รายการ

บอกส่วนประกอบ
วิธีการเก็บและดูแล
รักษาเต๊นท์ที่พักแรม
รวมถึงการปฏิบัติการ
กาง และ รื้อเต็นท์ได้

สามารถวางแผนเตรียม
อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวมบรรจุเครื่อง
หลังได้แต่ไม่ถูกต้อง

ลูกเสือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมก่อและจุดไฟ
กลางแจ้ง และปรุง
อาหารสําหรับ 2 คนได้

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก (3)
ดี(2)
15 การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ สามารถอ่าน จัดทํา
สามารถอ่าน จัดทํา
แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ
นําทางไปสู่เป้าหมาย นําทางไปสู่เป้าหมาย
และบอกทิศโดยอาศัย และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติได้อย่างมี
ธรรมชาติได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
เหมาะสม
16 เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่น สามารถผูกเงือ่ น 8-10 สามารถผูกเงือ่ น 6-7
ใหญ่
เงื่อน และผูกแน่น
เงื่อน และผูกแน่น
รวมทั้งสามารถบอก
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 8-10 เงื่อนได้ เงื่อนทั้ง 6-7 เงื่อนได้
17 การปฐมพยาบาล
รู้วิธีการปฐมพยาบาล รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องและมี ได้อย่างถูกต้อง
ประสิทธิภาพ
18 ภัยสังคมทางอินเตอร์เน็ต
รู้เท่าทันและระวัง
รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภัยสังคม
ตนเองจากภัยสังคม
หรือการล่อลวงที่เกิด หรือการล่อลวงที่เกิด
ทางสังคมอินเทอร์เน็ต ทางสังคมอินเทอร์เน็ต
รวมทั้งมีแนวทางใน
รวมทั้งมีแนวทางใน
การป้องกันได้อย่างมี การป้องกันได้อย่าง
เหตุผล และปลอดภัย ปลอดภัย
รายการ

พอใช้(1)
สามารถอ่าน จัดทํา
แผนที่ และ ใช้เข็มทิศ
นําทางไปสู่เป้าหมาย
และบอกทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติได้
สามารถผูกเงือ่ น 1-5
เงื่อน และผูกแน่น
รวมทั้งสามารถบอก
และใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนทั้ง 1-5 เงื่อนได้
รู้วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสาธิตการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ได้
รู้เท่าทันและระวัง
ตนเองจากภัยสังคม
หรือการล่อลวงที่เกิด
ทางสังคมอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีเหตุผล และ
ปลอดภัย

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
190
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รายการ
19 เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว

20 รู้เท่าทันสือ่

21 โฆษณาเป็นพิษ

198

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (3)
ดี(2)
เห็นความสําคัญใน
เห็นความสําคัญในเรือ่ ง
เรื่องความปลอดภัย
ความปลอดภัยของ
ของอาหารและน้ําดื่ม อาหารและน้าํ ดื่มและ
และสามารถตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร ปลอดภัยของอาหาร
ด้วยวิธีทดสอบ
ด้วยวิธีทดสอบเบื้องต้น
เบื้องต้น รวมทั้งสืบค้น รวมทั้งสืบค้นที่มาของ
ที่มาของเครือ่ งปรุงที่ใช้ เครื่องปรุงที่ใช้ประกอบ
ประกอบอาหาร ทั้ง 3 อาหาร 2 รายการ
รายการ
เห็นความสําคัญและ เห็นความสําคัญและ
เข้าใจแนวทางในการ เข้าใจแนวทางในการ
รู้เท่าทันสือ่ อย่างมี
รู้เท่าทันสือ่
ประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสํารวจ มีทักษะการสังเกต และ
สังเกต และรู้เท่าทัน
รู้เท่าทันปัญหาทางด้าน
ปัญหาทางด้านสังคม สังคม

พอใช้(1)
เห็นความสําคัญใน
เรื่องความปลอดภัย
ของอาหารและน้ําดื่ม
และสามารถตรวจสอบ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของอาหาร
ด้วยวิธีทดสอบเบื้องต้น
รวมทั้งสืบค้นที่มาของ
เครื่องปรุงที่ใช้ประกอบ
อาหาร 1 รายการ
รู้และเข้าใจแนวทางใน
การรู้เท่าทันสื่อ

รู้เท่าทันปัญหาทาง
ด้านสังคม

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สรุปผลการประเมินตนเอง
1. ด้านทักษะลูกเสือ
2.

มั่นใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมิน













พร้อมแล้ว

ไม่แน่ใจ

ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก
ผู้กํากับลูกเสือ

งุนงง
ไม่เข้าใจ

(ระดับ 5) มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ
(ระดับ 4) พร้อมรับการประเมิน
(ระดับ 3) ไม่แน่ใจ
(ระดับ 2) ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรือ่ ง
(ระดับ 1) ต้องการความช่วยเหลือจากผู้กาํ กับลูกเสือ
ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
192

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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2. พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง
รายการประเมิน
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู้อนื่ ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ลูกเสือรู้จักวิธีป้องกันความเสีย่ งทางเพศ
4. ลูกเสือใช้เวลากับสือ่ ไอทีได้อย่างเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมีค่านิยมสุขภาพ ด้านอาหาร และความงามที่เหมาะสม
7. ลูกเสือทํางานหารายได้ระหว่างเรียน
8. ลูกเสือไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่กอ่ เหตุรุนแรง

ใช่

ไม่ใช่

สรุปแบบการประเมินตนเอง

มีทักษะชีวิต
พร้อมเผชิญ
อย่างรอดปลอดภัย
(ระดับ 4)







จะมีทักษะชีวิต
แก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรม
(ระดับ 3)

ต้องพัฒนาตนเอง
อีกมาก
(เสี่ยงนะเนี่ย)
(ระดับ 2)

ไม่แน่ใจชีวิต
(มีปัญหาแล้ว)
(ระดับ 1)

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง
1)..................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................
3)..................................................................................................................................................
4)..................................................................................................................................................
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คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สรุปแบบประเมินตนเองเป็นด้านความรู้ความเข้าใจ
นําคะแนนที่นักเรียนประเมินผลตนเองทั้ง 2 ด้าน ที่ลูกเสือเก็บงานในลักษณะการสะสมผลงาน
มาสรุปรวมเป็นคะแนนความรู้
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1
2

ด้านทักษะลูกเสือ
พฤติกรรมทีค่ าดหวัง

63
9

คะแนนที่ได้

รวม

ระดับคุณภาพ
3
2
1

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 49 – 72 ได้ระดับคุณภาพ 3
คะแนน 25 – 48 ได้ระดับคุณภาพ 2
คะแนน 1 – 24 ได้ระดับคุณภาพ 1

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือ

การซักถาม

ระบบหมู่

ชื่อ - สกุล

การวิเคราะห์

ที่

การศึกษา

หลังจากลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผกู้ ํากับลูกเสือสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ
เป็นรายบุคคล ตามตารางข้างล่างนี้

รวม

1

1

1

1

4

ระดับคุณภาพ
3

2

1

หมายเหตุ
(ลงชื่อ)……………………………….
- แสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมตามทีก่ ําหนดให้ 1 คะแนน (
)
- ไม่แสดงว่ามีพฤติกรรมตามที่กําหนดให้ ไม่มีคะแนน
ผู้บันทึกการสังเกต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4 ได้ระดับคุณภาพ 3
คะแนน 2 – 3 ได้ระดับคุณภาพ 2
คะแนน 1 ได้ระดับคุณภาพ 1
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คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1
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195

เกณฑ์การประเมิน
รายการ
การศึกษา

การวิเคราะห์

การซักถาม

ระบบหมู่

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (3)
ดี (2)
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นหัวข้อทีก่ ําหนดจาก
ประเด็นหัวข้อทีก่ ําหนดจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
แหล่งเรียนรู้เท่าที่มีภายใน
โรงเรียน
ความถูกต้องและชัดเจนของ
ความถูกต้องและชัดเจนของ
รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์ มี รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์
การแยกแยะองค์ประกอบ
มีการแยกแยะองค์ประกอบ
ที่มคี วามสัมพันธ์กันอย่าง
ที่มคี วามสัมพันธ์กันอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
ถูกต้อง
กล้าซักถามอย่างตรงประเด็น ซักถามตรงประเด็น เพือ่ ให้เกิด
เพื่อสะท้อนผลต่อความรู้ ความ ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
เข้าใจ ในเรื่อง หรือประเด็นที่
หรือประเด็นทีก่ ําหนด
กําหนด
สมาชิกในหมูม่ ีการทํางานอย่าง สมาชิกในหมูม่ ีการทํางานอย่าง
เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่การ เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่การ
ทํางาน และรับผิดชอบตาม
ทํางาน และรับผิดชอบ
ระบอบประชาธิปไตย
พอสมควร

พอใช้ (1)
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นหัวข้อทีก่ ําหนด
ความถูกต้องและชัดเจนของ
รายละเอียดเรื่องที่วิเคราะห์
มีการแยกแยะองค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กัน
ซักถามตามประเด็น ที่กําหนด
โดยถูกกระตุ้นจากผู้กาํ กับ

สมาชิกในหมูม่ ีการทํางานอย่าง
เป็นระบบพอใช้

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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แบบสังเกตความมีเจตคติต่อกิจการลูกเสือ

C = สุภาพอ่อนโยน

O = การเชื่อฟัง

U = ความสามัคคี

T = ความประหยัด

ชื่อ – สกุล

S = ความจริงใจ

หลังจากลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผกู้ ํากับลูกเสือประเมินความมีเจตคติของลูกเสือเป็น
รายบุคคลตามตารางดังต่อไปนี้

1

1

1

1

1

ระดับคุณภาพ

รวม

5

ดี
3

พอใช้ ปรับปรุง
2
1

หมายเหตุ
(ลงชื่อ)……………………………….
- แสดงให้เห็นว่ามีคุณลักษณะตามทีก่ ําหนดให้ 1 คะแนน
(
)
- ไม่แสดงว่ามีคุณลักษณะตามที่กาํ หนดให้ ไม่มีคะแนน
ผู้บันทึกการสังเกต

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง (1)
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รายการประเมิน
มีเจตคติทางด้านลูกเสือ 4 - 5 รายการ
มีเจตคติทางด้านลูกเสือ 2 - 3 รายการ
มีเจตคติทางด้านลูกเสือ 1 รายการ

คู่มือส่งเสริคูม่มและพั
จกรรมลู
อทักกษะชี
กษา ลูกกเสื
สามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นญ
มัธรุ่นยมศึ
ือส่งเสริฒมนากิ
และพั
ฒนากิกจเสื
กรรมลู
เสือวทัิตกในสถานศึ
ษะชีวิตในสถานศึ
ษาอประเภทลู
เสือสามั
ใหญ่กษาปีที่ 1
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แบบสรุปผลการตัดสินผลการเรียนรู้
ผู้กํากับลูกเสือนําผลการวัดเป็นระดับคุณภาพจากการสรุปแบบประเมินตนเอง แบบสังเกต
การเข้าร่วมกิจกรรม และแบบสังเกตความเจตคติต่อกิจการลูกเสือมาประเมินเพื่อสรุปผลการผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นรายบุคคล ดังตาราง

ที่

สรุปแบบ
การประเมิน
ตนเอง

ระดับคุณภาพ
แบบสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม

(3)

(3)

เฉลีย่ การผ่านเกณฑ์
แบบสังเกต
การประเมิน
เจตคติต่อกิจการ
ลูกเสือ
ไม่
(3)
(3) ผ่าน
ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(ลงชื่อ)……………………………….
ผู้บันทึก
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ต่ํากว่า 1.50 ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป ผ่าน เกณฑ์การประเมิน
คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
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ใบความรู้

เรื่อง การประเมินกิจกรรมลูกเสือ*

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมทีม่ ุ่ง
ปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพือ่ การอยู่รว่ มกัน รูจ้ ักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมคิ ุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัยของ
ลูกเสือ
การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกด้วย
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลกู เสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
ประเด็น/สิ่งที่ต้องประเมินดังนี้
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุม่
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้
หรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลูกเสือก็ได้
เอกสารอ้างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด. 2551
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

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

จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต
ประเมินผลการเรียนรู้

ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน

ซ่อมเสริม
ผ่าน
ผ่าน

สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู้

รายงาน / สารสนเทศ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน /
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม
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1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน /
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รบั เครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือ
และจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผ่าน
ในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับ
ลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพือ่ การจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกล่าว
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล
รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
เกณฑ์การตัดสิน
1. กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2 ระดับ
คือผ่าน และ ไม่ผ่าน
2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน /
ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แต่ละประเภทกําหนด รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต
4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพือ่ จบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภท
เป็นรายชั้นปี
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น
4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่ สร้างสัมพันธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสินใจ
8) ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด
2.2 ตัวชี้วัดให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ
1) ลูกเสือสํารอง
(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได้
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อตามฤดูกาล
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิด
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
(8) ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในภาวะวิกฤติ
2) ลูกเสือสามัญ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
(2) ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา
(3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว
(4) ไม่ดื่มน้าํ อัดลม
(5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ
(6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
(7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง
(8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก
(9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
(10) มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
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3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากิจกรรมตามความสนใจ
(2) มีจิตอาสาทําประโยชน์/ ไม่ก่อความเดือดร้อน ให้กับครอบครัว สถานศึกษา
ชุมชน สังคม
(3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
(4) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา
(6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet
(7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร
(8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ
(10) ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท
4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง/ สังคม
(2) มีจิตอาสาและบริการ
(3) รู้วิธีป้องกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่ งทางเพศ
(4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตปกติของตนเอง
(5) ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
(6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลเสียตามมา
(7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายตามมา
(8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา
(9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อเหตุรุนแรง
อ้างอิงจาก ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมลูกเสือ คู่มอื Bench Marking
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือโลก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 13 พิธีการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 พิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก เวลา 1 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์
1.1 เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนและเป็นแบบอย่างที่ดี(เพิม่ )
1.3 เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี(ตัด)
1.4 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลกู เสือ
1.5 เพื่อให้ลกู เสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กาํ กับลูกเสือ(ตัด)
1.6 เพื่อให้ลกู เสือได้รู้จกั รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
2. เนื้อหา พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 ขั้นตอนพิธีการเข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3.2 ธงประจํากองลูกเสือ
3.3 อินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือดําเนินการจัดทําพิธีเข้าประจํากองให้กับลูกเสือตามขัน้ ตอน
4.2 ผู้กํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลูกเสือโลกให้ลูกเสือ
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6.บันทึกผลหลังสอน
1. ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ด้านการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูส้ อน
(.............................................)
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุม่ งานวิชาการ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...........................................)
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํ นวยการฝ่ายวิชาการ
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...........................................)
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิชาการ
บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...............................................)
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน..........................
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พิธีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ข้อ ๒๙๕
พิธีเข้าประจํา
กองลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัดแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้กาํ กับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยืนอยู่ในครึ่งวงกลม ส่วนลูกเสือใหม่
ยืนอยูน่ อกครึ่งวงกลมหลังหมู่ของตนทีจ่ ะเข้าไปอยู่ ครั้น
แล้ว ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรียกลูกเสือใหม่เข้ามา
ยืนตรงหน้า ผู้กาํ กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แล้วถามว่า........
“(ออกชื่อลูกเสือใหม่)............ เต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็น
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือ”
ลูกเสือใหม่ “ข้าเต็มใจ”
ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า การที่
เข้ามาเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องในกลุ่มลูกเสือของเรา ต้อง
แสดงให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสือของเจ้าและต้อง
ปฏิบัติตนตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือทุกเมื่อ”
ลูกเสือใหม่ “ข้าทราบและปฏิบัติได้”
ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “เจ้าพร้อมที่จะยืนยันและ
ปฏิบัติตามคําปฏิญาณแล้วหรือ”
ลูกเสือใหม่ “ข้าพร้อมแล้ว”
ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “ขอให้เจ้าทบทวนคําปฏิญาณ
อีกครั้งหนึ่ง”
ลูกเสือใหม่ “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
(ลูกเสือทุกคนทีอ่ ยู่ในพิธี ต้องแสดงรหัสของลูกเสือและ
จะเอามือลงต่อเมื่อลูกเสือกล่าวจบ)
ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่า
เจ้าจะปฏิบัติตามคําสัญญาที่เจ้าได้กล่าวไว้”
ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตดิ อินทรธนูให้กับลูกเสือใหม่
แล้วกล่าวว่า
“บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ และเป็นสมาชิก

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
อสามัชัญ
206

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

213

ผู้หนึ่งของคณะพี่นอ้ งลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว ขอให้
เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และมีความสุข
ความเจริญตลอดกาลนาน”
(ในโอกาสนี้ผกู้ ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อาจมอบ
บัตรประจําตัว หรือเครือ่ งหมายอื่น ผูก้ ํากับกลุ่มลูกเสือ
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะแสดงความยินดีตอ่ ลูกเสือใหม่
ด้วยก็ได้)
ลูกเสือใหม่กลับหลังหันไปแสดงความเคารพต่อ
กองลูกเสือท่าวันทยหัตถ์ แล้วกลับเข้าประจําหมู่ของตน
หมายเหตุ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้ใช้ไม้ง่ามแทนไม้พลอง (ข้อ)

ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบัติแนบภาคผนวก
1. องค์ประกอบของการจัดทําแผนยังไม่ครบ เช่น สาระสําคัญ /สาระการเรียนรู้ /การวัดผลประเมินผล
(รายจุดประสงค์ , พฤติกรรม) /ข้อเสนอแนะ /บันทึกหลังการสอน เป็นต้น
2. แผนการสอนที่ 4 ระเบียบแถว ให้เพิ่มการใช้ สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล ได้แก่
แถวรัศมีหรือล้อเกวียน (CART WHEEL)
แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง
3. แผนการสอนที่ 23. พิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ควรมีชั่วโมงเรียนที่เปิด
ประชุมกองตามปกติ แล้วให้มีการเรียนด้วยการสาธิตการเข้าประจํากองก่อน แล้วให้เพิม่ อีก 1
ชั่วโมงเป็นพิธีเข้าประจํากองและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก
4. ควรเพิ่มแนวปฏิบัติการเปิดประชุมกอง และแนวทางการตรวจของรองผูก้ ํากับให้ชัดเจนและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
5. ควรเพิ่มพิธีการรายงานการเข้าฐานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509
- คู่มือการฝึกระบียบแถวลูกเสือ ของ สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520
- คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี(ฉบับปรับปรุง) ของ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต
ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ ําเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ
และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับ
การเผชิญปัญหาในอนาคต
องค์ ประกอบทัก ษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จั ดเป็ น 6 คู่ โดยแบ่ งตามพฤติกรรมการเรี ยนรู้
3 ด้าน ดังนี้

องค์
ประกอบทั
กษะชีว
ิต
6 คู่ 3 ด้าน
hghjhgfgjjhgff
jhhgffdsdsds



ความตระหนัก
รู้ในตน
ความเห็นใจ
ผู้อื่น

จิตพิสัย

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

การสร้าง
สัมพันธภาพและ
การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์
พุทธิพิสัย

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์
ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ปัญหา

ทักษะพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต
1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพื้นฐานของ
ทุกองค์ประกอบ ได้แก่
- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว
- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่ยึด
ติดอยู่ในกรอบ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
216 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
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2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ มี 2 คู่ คือ
คู่ที่ 1 ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
คู่ที่ 2 เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุดด้อย
ของตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุค คลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- เห็นคุณ ค่า /ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณ สมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่ า
ตนเองมีคุณค่า เช่น เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของตนเอง
เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีส่วน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู้อื่น
และสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คือ
คู่ที่ 1 การสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
คู่ที่ 2 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
คู่ที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
- ทักษะการการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้คําพูด
และภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้ ึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึ นึกคิด ความ
ต้องการ ของอีกฝ่ายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ ีต่อกัน
- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่แล้ว
จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ ดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุ และนําไปปฏิบัติ ส่วน
การแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปญ
ั หาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุ และนําไปปฏิบัติ
- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธี
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้
ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแก้ไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเองอย่าง
เหมาะสม

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ

ทั ก ษะชี วิ ต ทั่ ว ไป เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม สํ า หรั บ ปั ญ หาทั่ ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองรับ

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน

เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ
ชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี
ระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
218 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
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ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ

คู่มือส่งเสริมและพั
เสือจทักรรมลู
กษะชีวกิตเสืในสถานศึ
ลูกเสือสามั
รุ่นใหญ่ กชัเสื้นอมัสามั
ธยมศึ
คู่มือฒส่นากิ
งเสริจมกรรมลู
และพัฒกนากิ
อทักษะชีวกิตษา
ในสถานศึ
กษาญประเภทลู
ญรุก่นษาปี
ใหญ่ที่ 1
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต

ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคติ
และทักษะ ที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ
ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกิจวัตรประจําวัน ในเรือ่ งพื้นฐานของ
ชีวิต
มักเป็นทักษะทางกายภาพ
เช่น
อาบน้ํา
แต่งตัว
ซักเสื้อผ้า
ปรุงอาหาร
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก การจัดกระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
ความเชื่อมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถูกใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกัน ทั้งในกิจวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่แยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธ์ทดี่ ี
สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกั ษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอย่าง เช่น
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขัดแย้ง และ ความรุนแรง
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุ
การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดํารงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซัก
เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
220 คู่มือส่คูง่มเสริ
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ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร

สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึน้ กับประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี จึงไม่มีทิศทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้ ็อาจช้าเกินไป
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันในกลุม่
ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กต้องมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายคือลงมือปฏิบัติ และทางความคิดคือการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน
การสอนทีย
่ ด
ึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
่ นร่วมทาง
• สร้างความรู ้ (Construction) กิจกรรมทีใ่ ห ้ผู ้เรียนมีสว
สติปัญญา ค ้นพบความรู ้ด ้วยตนเอง
ั
่ เสริมปฏิสม
ั พันธ์กับ
• ปฏิสมพ
ันธ์ (Interaction) กิจกรรมต ้องสง
ผู ้อืน
่ และแหล่งความรู ้ทีห
่ ลากหลาย
• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
่ นร่วม (Physical Participation) มีสว
่ นร่วมด ้านร่างกาย ลง
• มีสว
มือกระทากิ
กก
ษณะต่
ลงมื
อกระทำ�จกิกรรมในลั
จกรรมในลั
ษณะต่าางง ๆๆ
้
• มีการประยุกต ์ใช (Application)

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทักษะชีวติ 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์
และความคิดวิจารณ์
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 3
คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด
การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจตนเอง
และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม
กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ ที่ตั้ง
ไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิตจริง ว่า
ได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement)
ความหมายของกระบวนการลู
กเสืหมายถึ
อ (Scout
movement)
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก
ง กระบวนการเรี
ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน
่อสร้างเยาวชนที
ิตใจเสียง สละ
รับผิดชอบ ยและอุ
ทิศตนแก่
สังคม ด้วยวิ
ตามคํานิเพื
ยามของลู
กเสือโลก่มีจหมายถึ
กระบวนการเรี
นรู้และพั
ฒนาตนเองอย่
างต่ธีกอาร
เนื่อง
กเสืบเยาวชน
อ
สําลูหรั
เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการลูกเสือ
ตามแนวทางการจั
กิ จ กรรมพั
ฒ นาผู
ยน 2522
งกระบวนการทาง
ตามแนวทางการจั
ดกิจดกรรมพั
ฒนาผู
้เรียน้ เรี2522
(สพฐ.)(สพฐ.)
หมายถึหมายถึ
งกระบวนการทางการศึ
กษา
่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุ
คคล ร่ทัา้งงกาย
ทางสมอง
างกาย
จิตใจเพืและศี
ส่วการศึ
นหนึก่ง ษาส่
ซึ่งมุว่งนหนึ
พัฒนาสมรรถภาพของบุ
คคล ทั้งทางสมอง
จิตใจ ร่และศี
ลธรรม
่อให้เลป็ธรรม
นบุคคล
อให้ เป็ น บุค คลที
ไม่ กงคม
ระทํและดํ
า ตนเป็
นปัวญิตอย่
หาสัางมี
ง คม
และดํา รงชี
วิต อย่
า งมี
ที่มเพืีค่วามประพฤติ
ดีงาม่ มีคไม่วามประพฤติ
กระทําตนเป็ดนีงปัาม
ญหาสั
ารงชี
ความหมาย
และสุ
ขสบาย
ความหมาย และสุขสบาย

หลักการลูกเสือ (Scout principle)
หลักการลูกเสือ (Scout principle)

หลักการลูกเสือโลกเน้นทีห่ น้าทีห่ ลัก 3 ประการ คือ
หลักการลูกเสือโลกเน้นทีห่ น้าทีห่ ลัก 3 ประการ คือ
1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย
1.หน้ า ที่ ต่ อ พระเจ้ า /ศาสนา ได้ แ ก่ การแสวงหาและดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า และ
2.หน้ า ที่ ต่ อ ผู้ อื่ น ได้ แ ก่ การเคารพ ให้ เ กี ย รติ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น รวมถึ ง การดู แ ลสั ง คมและ
ความหมาย
สิ่งแวดล้อม
2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
3.หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ได้ แ ก่ พั ฒ นาตนเองทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิญญาณ
3.หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ได้ แ ก่ พั ฒ นาตนเองทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
หลั
จิตวิญญาณกการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ
1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ
166

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
222 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
216
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3. เข้า ร่ว มพั ฒนาสั งคม ยอมรับ เคารพในเกีย รติ และศั กดิ์ ศรี ผู้อื่ นและเพื่อ นมนุษ ย์ทุ กคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method)
วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม
กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ
กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ
1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)
4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ
5. เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ / เกม
6. เรียนรู้จากการบริการผู้อนื่
วิธีการลูกเสือไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คือ
1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่
3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ
4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน
5. ระบบหมู่
6. การศึกษาธรรมชาติ
7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไร
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไร
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้












 

























































 







 



 
 



























วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)
วัตถุประสงค์
เสืออทัแห่
งชาติ (พระราชบั
เสือ พ.ศ.
2551
8) องดี มี ความ
เพื่ อพัคฒณะลู
นาลูกกเสื
้ง ทางกาย
สติปั ญ ญาญจิญัตตใจิลูกและศี
ลธรรม
ให้มาตรา
เป็ นพลเมื

รับผิดชอบ
สังคมให้
ความสามั
คคี และมี
ความเจริ
ก้าวหน้
นี้เพื่อบความ
เพื่อพัและช่
ฒนาลูวยสร้
กเสืาองสรรค์
ทั้งทางกาย
สติปเกิัญดญา
จิตใจ และศี
ลธรรม
ให้เป็นญพลเมื
องดีา มีทัค้งวามรั
ผิดชอบ
สงบสุ
ข และความมั
คงของประเทศชาติ
งต่อญไปนี
้ า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
และช่
วยสร้
างสรรค์สัง่นคมให้
เกิดความสามัคตามแนวทางดั
คี และมีความเจริ
ก้าวหน้
มั่นคงของประเทศชาติ
1. ให้มีนิสัยช่ตามแนวทางดั
างสังเกต จดจํงาต่อเชืไปนี
่อฟัง้ และพึ่งตนเอง

1.2.ให้ให้
มีนซิสื่อัยสัช่ตาย์งสั
เชื่อนฟััยงและเห็
และพึน่งอกเห็
ตนเอง
สุจงริเกต
ต มีรจดจํ
ะเบีายบวิ
นใจผู้อื่น
2.3.ให้ให้ซื่อรู้จสัักตบํย์าสเพ็
ุจริญต ตนเพื
มีระเบี่อยสาธารณประโยชน์
บวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3.4.ให้ให้รู้จรักู้จบํักาทํเพ็
ญตนเพื
สาธารณประโยชน์
าการฝี
มือ ่อและฝึ
กฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4.5.ให้ให้รู้จรักู้จทํัการัการฝี
มือ และฝึ
ฝนให้
ทํากิจการต่
ง ๆ ตามความเหมาะสม
กษาและส่
งเสริมกจารี
ตประเพณี
วัฒานธรรม
และความมั่นคงของประเทศชาติ
ให้กรู้จเสืักรัอกเสริ
ษาและส่
ตประเพณี
หลักสูต5.รลู
มสร้งาเสริ
งทัมกจารี
ษะชี
วิต วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
หลักสูตรลูหลักเสื
เสริกเสืมอสร้เสริามงทัสร้กางทั
ษะชี
วิตวิตได้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
กสูอตรลู
กษะชี
หลักสูตรและวิ
พิเอศษลู
ารอง
สามัวิตญได้สามั
และวิกสเสื
ามัอญแห่เป็งนชาติ
หลัวก่าและเพิ
่มเนื้อหา
หลักสูตชาชี
รลูพกเสื
เสริกมเสื
สร้อาสํงทั
กษะชี
ใช้ขญ้อรุบั่นงใหญ่
คับคณะลู
ด้วยการปกครอง
องกัชบาชีปัญ
ฒนาการด้
เสือ โดยจั
หลัทีก่สสูอดคล้
ตรและวิ
พพิหาตามวั
เศษลูกยเสืและพั
อสํารอง
สามัญานต่
สามัางญๆรุ่นของลู
ใหญ่กและวิ
สามัญดหน่
เป็นวยกิ
หลัจกกรรมตามที
และเพิ่มเนื่ร้อะบุ
หาที่

สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลัก168
สูตรของลู
แต่มลและพั
ะประเภท
งนั้น ชืกเสื
่อหน่
ยกิจวกรรม
และจํกาษานวนหน่
ยกิจกรรมของลู
เสือทแต่
คู่มกือเสื
ส่งอเสริ
ฒนากิจดักรรมลู
อทักวษะชี
ิตในสถานศึ
ลูกเสือวสารอง
ชั้นประถมศึกกษาปี
ี่ 1 ละ
ประเภทจึงแตกต่างกัน
แผนการจั ดกิ จกรรมลูก เสื อ เสริม สร้า งทั กษะชีวิ ตในคู่มื อชุ ดนี้ ได้ ออกแบบโดยบู รณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
224 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
218
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ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะห์แ ละการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์ การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ สร้างองค์
ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกด้วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ)
2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้า งทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย
สํ า หรั บ กิ จ กรรมลู ก เสื อ ตามข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ การขอรั บ เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ ชั้ น พิ เ ศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้
คู่มื อมี จํ านวน 11 เล่ ม ตามชั้ นปี ของลูก เสื อ 4 ประเภท แต่ล ะเล่ ม ได้ จั ดทํ า ตารางหน่ ว ย
กิจกรรม และแผนการจั ดกิ จกรรมครบ 40 ชั่ว โมง เพื่อ ให้ เห็ นภาพรวมของการจั ดกิ จกรรมลูก เสื อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมิน ผล องค์ ประกอบทัก ษะชีวิ ตสํ าคั ญที่ เกิ ด จากกิ จกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจั ด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์)

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ
2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
ร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก
4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูก เสื อวิ สามัญ ขั้ นความรู้เ บื้อ งต้ น และขั้ นความรู้ชั้ นสู ง รวม 8 ประเภท โดยได้ รับ การอนุมั ติจ าก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้างวิทยากร
และฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ

ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
226 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
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ภาคผนวก ข
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทั กษะชีวิตนั้น ยังคงหลักการ และวิ ธีการของลู กเสือไว้ ทุ ก
ประการ แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบด้าน
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
เพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง การออกแบบกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนเกิดความสนใจ และร่วมมือในการทํากิจกรรมทีก่ าํ หนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย

ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก
แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมาก
เกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับ
หรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยูน่ ั้นแล้วนําประสบการณ์แห่ง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดง
หรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด
1.3 เล่านิทาน
1.3 เล่านิทาน
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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1.4 ละคร หุ่นจําลอง
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อใน
การเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การปั้นดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้
1.7 การโต้วาที
ฯลฯ
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็นจริง
/เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา
เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเล่า
เรื่อง ฯลฯ
3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน
4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ เป็นต้น
4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น การ
ตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้มากขึ้น ฯลฯ
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได้แก่
การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต้นไม้
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ

หลักการออกแบบกิจกรรม

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน และ
การแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านจิ ตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท
ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
228 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
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2. การตั้ งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทําทักษะ
นั้น ๆ เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทั กษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น
3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิ สัย ความคิ ดรวบยอดคื อเนื้ อหา องค์ความรู้ที่ต้ องการให้เกิ ดขึ้ น
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ
ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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ภาคผนวก ค
แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ
ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดําเนินารสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคําสั่งใน
นามโรงเรียน เมือ่ ทําการสอนแล้วให้จัดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จากนั้นให้ทาํ เรื่องขออนุมัติ
ผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
หรือผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี ดังนี้
1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสือ ที่สอบได้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่ งหมายวิชาพิเศษ ส่งไปยังสํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้

ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
230 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
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หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ที่ …………../………………….

โรงเรียน………………………………
วันที่……..เดือน……………………….พ.ศ…………

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ / ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด ……………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ
2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ (ถ้ามี)
ด้วยโรงเรียน……………………………ได้ทาํ การอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ให้แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จํานวน ………คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จํานวน……..คน
รวมทั้งสิ้น …………คน ตั้งแแต่วันที…
่ ……….เดือน……………………พ.ศ. …………….ถึง วันที…
่ ..
เดือน……………………พ.ศ…………….. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวน………….วิชา ดังนี้
1. วิชา…………………………..
2. วิชา…………………………..
3. วิชา…………………………..
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ ขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( ……………………………………. )
ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………….

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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ลําดับ

ชื่อ –นามสกลุ

…………………………….
(……………………………..)
กรรมการ

วิชา…………….……
………………………
วิชา…………….……
……..…………………
………………………
วิชา…………….……
………………………..
……..…………………
………………………
วิชา…………….……
…
………………………..
……..…………………
………………………
วิชา…………….……
…
………………………..
……..…………………
………………………
วิชา…………….……
…
………………………..
……..…………………
………………………
วิชา…………….……
…
………………………..
……..…………………
………………………
วิชา…………….……
…
………………………..
……..…………………
………………………
วิชา…………….……
…
………………………..
……..…………………
………………………
…
………………………..
……..…………………
…
………………………..

โรงเรียน…………………………………….
รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบวิชาพิเศษ

………………………………
…………………………..
(…………………………………….) (……………………………..)
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
232 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
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………………………..
…

คําสั่งโรงเรียน………………………………..
ที่…………………./………………….
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
**********************************************
เพื่อให้การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จํานวน………………วิชา ของ
โรงเรียน………………………………………….ซึ่งดําเนินการสอบ ณ…………………………………….
ระหว่างวันที…
่ …….เดือน………………….พ.ศ. ถึง วันที…
่ ………เดือน…………………พ.ศ…………
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทุกประการ จึง แต่งตั้งให้ผู้มนี ามต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ
1. ………………………………………………….
ประธานกรรมการ
2. ………………………………………………….
รองประธานกรรมการ
3. ………………………………………………….
กรรมการสอบวิชา……………………
4. ………………………………………………….
กรรมการสอบวิชา……………………
5. ………………………………………………….
กรรมการสอบวิชา……………………
6. ………………………………………………….
กรรมการสอบวิชา……………………
7. ………………………………………………….
กรรมการสอบวิชา……………………
8. ………………………………………………….
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ………. เดือน ……………………………………..พ.ศ……………….
(ลงชื่อ) …………………………………………..
(………………………………………...)
ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน………………………….

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ ………………./…………………….

โรงเรียน………………………………
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ……...

ขอรับรองว่า …………………………………….เป็นลูกเสือโรงเรียน……………………………
สอบได้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ที่ ………………./…………….ลงวันที่ …………………………………………………
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว โดยสอบได้วิชาพิเศษ ดังนี้
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………
9. ……………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………)
…………………………………………………
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การเปิดและปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) พิธีเปิดประชุมกอง
1. การชักธงขึ้น
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ
ยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว
1.2 ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม
แบ ้งทัสองข้
้งสองข้างเหยี
างเหยี
ยดตรงลงข้
ง คว่
าหาลํ
ว แกว่
งประสานกั
ด้านหน้
ๆ นเป็รูปนรูป
(มื(มืออแบทั
ยดตรงลงข้
างล่างล่
างาคว่
ำ�ฝ่ำ�ําาฝ่มืาอมืเข้อาเข้หาลำ
�ตัาวตัแกว่
งประสานกั
นด้นานหน้
าช้า ช้ๆา เป็
ครึ่งวงกลม)
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือ
ของ ผู้กํากับ ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู้กํากับ ฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สดุ ท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ
ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยกข้อศอก
ซ้ายขึ้น มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นรองนายหมู่หมู่
สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย)
1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน
1.5 ผู้กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางข้าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้ง่ามให้
เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลัง
โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน)
1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือขวามือ
และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้ง่ามเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อนมือลงมาอยู่
ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา
1.7 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงขึ้น" หมู่บริการฝากไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียง
แล้ว วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยกมือ
ขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝ่ามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะ
ก้าวได้พอสมควร
1.8 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิด
เท้า แก้เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลูกเสือคน
ทางซ้ายมือ (ธงชาติอยู่ทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาติแตะพื้นเป็น
อันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืนตรง
ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา จนกว่าธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา
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1.9 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝ่ามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วชี้แตะไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา
1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน….."
จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาอย่างช้า ๆ ให้
เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน ผู้ชักธงชาติจะต้อง
กะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเสือคนทางขวามือรับ
เชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้ายืนตรงผูกเชือกธง
ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงวันทยหัตถ์และลดมือลง
พร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของ
ตน และรีบนําไม้งา่ มทีฝ่ ากมาทําท่าวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง (การก้าว
เข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย)
1.11 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรงโดยเร็ว
2. สวดมนต์
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลายเท้าทั้ง
สอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน้าแล้วถอด
หมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้ นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย
หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอด
หมวกด้วย
2.3 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย นําสวดมนต์ย่อ ผู้บังคับบัญชา ลูก
เสือและลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน (สวดนํา) "อรห สมมา สมพุทโธ ภควา" (สวดตาม) "อรห
สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ
3. สงบนิ่ง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางลําตัว แขน
เหยียดตรง พร้อมกับวางฝ่ามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาที
3.2 ผู้กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน้าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มือขวาจับไม้
ง่าม มาอยู่ในท่าตรง
3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู้กํากับก้าวเดินไปยืนตรงที่หน้าเสาธง
เช่นเดิม
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ โดยมีข้อเสนอแนะ
ในการตรวจ ดังนี้
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิ ดประชุมกอง จะตรวจในเรื่อ งความสะอาด
สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน
ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะ
ถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้
4.1 รองผู้กํากับ
4.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้กากับตรวจ เชือก " รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไป
หาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรองผู้กํากับลด
มือลง (รองผู้กํากับวิ่งไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี อย่าทําความ
เคารพพร้อมกัน) รองผู้กํากับวิ่งไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที
4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ " (รองผู้กํากับรับการ
เคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวถอยหลัง
1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ"
4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก
4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและคน
ต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1
ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู้กํากับ ก้าว 1
ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือและรองผู้กํากับลูกเสือเดิน
ย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับ
ที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบอาวุธ, ตามระเบียบ, พัก"
4.2 นายหมู่ตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นต้องให้นายหมู่ตรวจ
แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3
ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจแบบรองผู้
กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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4.3 การรายงานการตรวจ
4.3.1 รองผู้กํากับรายงาน
บคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว
เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุ
รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
จากผู้กากับให้ไปตรวจ เชือก หมู่ ปรากฎว่า และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมา
ด้านหลังเสาธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้รายงาน
ผลการตรวจได้เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน)
4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน
เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง
โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือ
ตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้
กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่
อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว
ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก
นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจ เชือก หมู่
ปรากฎว่า และได้แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบอาวุธ ถอย
กลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่ทุกคนทํา
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่ง
อ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม

กิจกรรมอื่นต่อไป

5. แยก
ผู้กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติ

(2) เกม-เพลง
เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ
ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ดี
น้ําใจ นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลาย
อารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้องพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความสามัคคี
ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
238 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
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(3) การสอนตามเนื้อหา
ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ
สอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล้วมี
การเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล้วแต่
เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้
การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมีศูนย์กลาง
ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้าสู่ฐานไม่ต้อง
ตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ มิฉะนั้นแล้ว
ลูกเสือจะเสียเวลา เดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่
การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา ฉะนั้น ผู้อยู่ประจํา
ฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปล่อยตัว
แล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย
การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละหมู่
ไม่ควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเองเท่านั้น
หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่ไปหา
ลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน
1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน
ตรงหน้าผู้ประจําฐาน นายหมู่นั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวเข้าไปหา
ผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ " รายงาน
เสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "เรียบอาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" (ช่วงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" ก่อนก็ได้)
จากนั้นผู้ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง "พัก
แถว" ก่อนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ในท่าพักตามระเบียบ
ไม่ได้
สําหรับผู้ประจําฐานเมื่อนายหมู่สงั่ "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็ค้าง
อยู่อย่างนั้นจนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้กํากับจะลด
มือลงพร้อมกันตอนนี้ (มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว)
2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจสั่ง
ให้ ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธไป
เฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้ง่าม จํานวนหลายร้อยอันไปได้
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ
เสือทักฒษะชี
ในสถานศึ
ลูกวเสืิตในสถานศึ
อสามัญรุ่นกใหญ่
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีญทรุี่ ่น1 ใหญ่
คู่มจือกรรมลู
ส่งเสริมกและพั
นากิวจิตกรรมลู
กเสือกทัษา
กษะชี
ษา ประเภทลู
กเสือกสามั
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กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมู่นั้นเมื่อตรงแล้วให้ทําวันทยาวุธ -เรียบ
อาวุธ ก้าวเข้าไปหาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว แล้วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล้ว
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" ทั้งนี้ ไม่ต้องทําวันทยาวุธ
อีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยู่ใน ท่าตรงเหมือนลูกหมู่แล้ว
สําหรับผู้ประจําฐาน ให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ พร้อมกับลูกเสือในแถวเคารพด้วยท่า
ตรง และวันทยหัตถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จึงเอามือลงพร้อมกับนายหมู่เรียบอาวุธตอน
รายงานจบ
3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมู่จะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์ ลด
มือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้ว
ครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือ นลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบพัก" (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก)
สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่า
ตรง ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่
4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ
หลายหมู่ หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทําเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อ ผู้ประจําฐานเข้าไป
ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก"
แต่ถ้าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) ก็สั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นายหมู่
ทุกคนที่มีอาวุธอยู่แล้ว เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไม่มีใครสั่ง
สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน
5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมู่คนเดียว
กล่าวว่า "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า"
แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า
"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า"
(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ โดย
ที่ ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง
เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู
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(5) พิธีปิดประชุมกอง
1. นัดหมาย
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ
ทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว
1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม
(มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝ่ามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกันด้านหน้าช้า ๆ
เป็นรูปครึ่งวงกลม)
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของ
ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ
ลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยก
ข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นนายหมู่
ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย)
1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" (ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน)
1.5 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซ้ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม้ง่ามให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา มือซ้าย
ไพล่หลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน
1.6 ผู้กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์
ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก
2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ
ลูกเสือ จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ที่พบเห็นได้
2.1 รองผู้กํากับตรวจ
2.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้กากับตรวจเครื่องแบบ" รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง
ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อรองผู้
กํากับลดมือลง รองผู้กํากับวิ่งไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที
2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับการเคารพ
ด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อนายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ"
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2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก โดยมข้
มี อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้
การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้
1) หมวก
ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทั้งหมด
2) เสื้อ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ
กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจบี จีบอยูใ่ นแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครือ่ งหมายนายหมูม่ แี ถวผ้าสีเลือดหมูก่ ว้าง 1.5 เซนติเมตร
ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย กระเป๋ามีปก รูปมนกลางแหลม
เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ."
ป้ายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่ ํากว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม
กอง ติดอยู่กลางป้ายชื่อโรงเรียน (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว
ด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตามสีประจําหมู่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู
ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุมเสื้อกลัดหมด ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมม้วนพับ
ตามแนวทะแยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้รอยพับอยู่ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอ
ไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ปลอกห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง
สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บนกหวีดไว้กระเป๋าซ้าย
3) กางเกง
สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า 5
เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวมเอา
ขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีน้ําตาลแก่ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ต้องขัดให้
สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของ
กรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็มขัดห้อย
ยาน
4) ถุงเท้า
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ 5 เซนติเมตร
หรือ 4 นิ้วฝ่ามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝ่ามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง
5) รองเท้า
รองเท้าสีน้ําตาล ทําด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูกแข็งแรง
และผูกด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม
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2.1.4 เมื่อรองผู้กํากับตรวจด้านหน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลังหัน"
เพื่อตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เช่น เชือก
ผูกรัด หมวกทรงอ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไม่
2.1.5 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองผู้กํากับ
สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู้กํากับสั่งต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือด้านหน้า ตรวจลูกเสือคนแรก
และคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไป
อย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทาง
ข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตัง้ ไม้งา่ มลงกับพืน้ ยืนในแนวเดียวกับรองผูก้ าํ กับ
ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 ค การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ด้านหน้าทุกประการ ถ้า เป็นการตรวจ
ในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน จะไม่เดินอ้อม หลัง
เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป การเดินตรวจด้านหลัง
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ
ด้านหลังเสร็จทุกคนแล้ว รองผูก้ าํ กับและนายหมูก่ ลับมายืนทีเ่ ดิมอีกครัง้ หนึง่ นายหมูย่ นื ตรงสัง่ "วันทยา-วุธ"
และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์
และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก"
2.2 นายหมู่ตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นให้นายหมู่ตรวจ
แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3
ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจแบบรองผู้กํากับ
ทุกประการ
2.3 การรายงานการตรวจ
2.3.1 รองผู้กํากับรายงาน
เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้กํากับ
กลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้กากับให้ไป
ตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสาธง
รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป
2.3.2 นายหมู่รายงาน
นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หันหน้าไป
หาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายหมูท่ กุ คนวิง่ ออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดีย่ วตรงข้ามผูก้ าํ กับพร้อมกัน ห่างจากผูก้ าํ กับประมาณ
3 ก้าว นายหมู่หมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว
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ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่หมู่บริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่ยืน
ตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าว
รายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่ …..ปรากฏว่า…..และ
ได้แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ" นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน จนกระทั่ง
การรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่ทุกคนวันทยาวุธและ
เรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมู่ของตนในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมกลับหลัง
มายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม
3. ชักธงลง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ หัน
หน้าเข้าหาเสาธง
3.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้ง่ามกับ
ลูกเสือ คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือทางขวามือก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิดเท้า แก้เลือกธง
แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และ
3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคน
วันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ ปล่อยเชือก
เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือทางขวามือ
รับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูกเชือกธง แล้วก้าว
ถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนตรงทีเ่ ดิม ลูกเสือทัง้ สองยืนตรงทําวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน
(ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับหลังหันวิง่ กลับมาเข้าแถวในหมูข่ องตน แล้วรีบนําไม้งา่ มทีที่ฝากไว้
มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง
3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิมโดยเร็ว
4. เลิก
4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท่าตรง
4.2 ผู้กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวาหัน
พร้อมกัน เดินออกนอกแถว
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ประชุม
การจัดที่ประชุมนายหมู่
1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ด เบเดน เพาเวลล์
2. โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมู่ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับผู้
กํากับหรือรองผู้กํากับที่จะเข้าประชุมด้วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน
3. การจัดที่นั่ง จะต้องกําหนดไว้ให้ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือเครื่องหมายแสดงไว้ ณ
ทีน� นั � ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ หมู่สิงโต หมู่เสือ หมู่นกหัวขวาน ฯลฯ และผู้กํากับลูกเสือ
4. ผู้เข้าประชุม
- นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน
- ผู้กํากับลูกเสือ ถ้าผู้กํากับไม่อยู่ให้รองผู้กํากับเข้าประชุมแทน
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว
- การเลือกประธานและเลขานุการ
5. การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุม
จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป
(ยกเว้นผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอืน่ มิใช่ศาสนาพุทธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ได้เลย)
และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายูห่ วั ตามลําดับเสียก่อน
โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียนและกราบที่หน้า พระ)
6. การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมยื่น
มือขวาออกไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า “บัดนี้
สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิกทั้งหลายได้ใช้
สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับไม่เปิดเผย ”
เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกั น พร้อมกับยกมือขวาขึ้น
แสดงรหัสลูกเสือแบบให้คําปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็น
ความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล้วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน
จากนั้นจึงให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
7. การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได้ (และ
จะต้องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน
8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะแจ้งนัดหมายไป
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับประธาน
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10. เรื่องที่จะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให้รางวัล,
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยเว้น
แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจัดทํารายงานการ
ประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ
13. ผู้ดํารงตําแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้กํากับแต่งตั้งจากนายหมู่ที่นายหมู่
ส่วนมากเห็นชอบด้วย
14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู้แต่งตั้งจากนายหมูโ่ ดยให้นงั่ อยูท่ างซ้ายของ
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผู้กํากับฯ
เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ
15. ผู้กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ ที่ผู้
กํากับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ทําไปตามข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นได้
16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม ” เมื่อ
ประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ์ตอบ)
17. การออกจากห้องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมู่ (โดยปฏิบัติพิธี
การเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย
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วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่

(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม)
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่
ครั้งที่........ / ........
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ ................................................
...................................................................
1 เรื่องทที
ประธานจะแจ้
ที่ ่ ประธานจะแจ้
งให้ทงให้
ราบทราบ
(ถ้ามี(ถ้
) ามี)
2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่...................../ .....................
3 เรื่องทีที่สืบบืเนื
เนื่องจากการประชุ
งจากการประชุมมครั
ครั้ง้งก่ก่ออนน (ถ้(ถ้าามีมี) )
4 เรื่อง...................................... (เป็นเรื่องที่จะประชุมพิจารณากันในการประชุม ถ้ามีหลาย
เรือ่ ง ก็ใส่ วาระที่ 5 ที่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5 หรือวาระอันดับสุดท้ายนี้เป็นวาระทีก่ ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น ภายหลังทีไ่ ด้กําหนด
ระเบียบวาระไปแล้ว จะได้นํา มาเข้ามาพูดในที่ประชุมได้
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(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่
ครั้งที่...................../ .....................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........
ณ ....................................................
.......................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
ฯลฯ
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
เปิดประชมุเวลา....................... น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระต่อ ไป
วาระที่ 1 เรื่อง.........................................
ประธานเสนอว่า ที่ประชุม
(มีมติหรือ ตกลงอย่างไร)
ฯลฯ
ปิดประชุมเวลา........................ น.

ชุม
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชมุ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
(ลงชื่อ)..................................ประธาน
(ลงชื่อ)..................................นายหมู่........................
(ลงชื่อ)..................................รองนายหมู่ หมู่............
ฯลฯ

ือส่มงและพั
เสริมและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญรุรุ่น่นใหญ่
ใหญ่
248 คู่มือส่คูง่มเสริ
ฒนากิฒจกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
242

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(ตัวอย่างบัญชีลงชื่อผู้เข้าประชุม)
รายชื่อผู้เข้าประชุมนายหมู่
ครั้งที่........./............. วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........
ณ .........................................
ชื่อ – สกุล
ลายเซ็น
ตําแหน่ง
ประธาน
นายหมู่ หมู่..........
รองนายหมู่ หมู่.............
นายหมู่ หมู่..........
รองนายหมู่ หมู่.............
ฯลฯ

หมายเหตุ

เลขานุการ

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่
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website : http://www.scoutthailand.org
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2288-5511
website : http://www.obec.go.th
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อาคารศูนย์เรียนรู้สขุ ภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2343-1500
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-941-2320 โทรสาร 0-2561-5130
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2282-0850
website : http://www.srs.moe.go.th

คู่มือส่งเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกเสื
ษะชี
ในสถานศึ
กษา ลูกกษาเสืประเภทลู
อสามัญรุ่นกเสื
ใหญ่
้นมัรุ่นธใหญ่
ยมศึกษาปีที่ 1
คู่มมือและพั
ส่งเสริฒ
มและพั
นากิจกรรมลู
อทัวกิตษะชี
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อสามัชัญ
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