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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

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
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นายการุณ สกุลประดิษฐ์
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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�
ส�ำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวติ ในสถานศึกษา  มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง ในการท�ำกิจกรรมอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ติ ามแผน ประเมิน
และปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการท�ำงานเป็ นระบบหมูต่ ามกระบวนการลูกเสือ ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว
เป็ นการพัฒนาความเป็ นมนุษย์แบบองค์รวม ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ท�ำให้เด็กและ
เยาวชนมีระเบียบวินยั มีจติ ส�ำนึกในการท�ำความดีเพือ่ ท�ำประโยชน์ให้กบั ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ต่อไป
เริม่ จากการศึกษาความเป็ นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
จัดประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ด้านลูกเสือ ด้านทักษะชีวติ รวมทัง้ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพือ่ ก�ำหนด
กรอบโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ ทีส่ อดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของลูกเสือแต่ละประเภท
คู่ม ือ การจัด กิจ กรรมลูก เสือ เสริม สร้า งทัก ษะชีว ิต ฉบับ ทดลอง สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทยฯ ได้เริม่ ใช้ในปี พ.ศ. 2553 มีโรงเรียนจากทุกภูมภิ าคของประเทศเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
26 โรงเรียน โดยได้ด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับการวิจยั และประเมินผลการใช้คมู่ อื และท�ำการปรับปรุงคูม่ อื
ครัง้ แรกเมือ่ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยได้เพิม่ เติม เพลง เกม นิทาน เรือ่ งสัน้ และเนื้อหาให้ครบถ้วนยิง่ ขึน้
การปรับปรุงครัง้ ทีส่ อง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึน้ ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมปฏิบตั กิ าร
“การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้วยกระบวนการลูกเสือ” ซึ่งจัดโดยส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพิม่ จ�ำนวนแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 40 ชัวโมง
่
เพือ่ ครอบคลุมสาระทีจ่ �ำเป็ นอย่างครบถ้วน เป็ นการเตรียมการขยายผลในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทัวประเทศ
่
และได้แบ่งคู่มอื ออกเป็ น 11 เล่ม ส�ำหรับลูกเสือแต่ละชัน้ ปี
เพือ่ ความสะดวกของผูส้ อน รวมทัง้ ทางส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ด�ำเนินการวิจยั
และประเมินผลการใช้คมู่ อื การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ จ�ำนวน 53 โรงเรียน คูข่ นานกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ด้วย
ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการให้ส�ำเร็จลุล่วง ณ โอกาสนี้ ตัง้ แต่
การริเ ริ่ม โครงการการจัด ท�ำหลัก สูต รและคู่ม ือ การทดลองวิจ ยั และประเมิน ผลการใช้คู่ม ือ รวมทัง้
การปรับปรุงคูม่ อื ทัง้ 2 ครัง้ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ชุดนี้จะช่วยส่งเสริมให้กจิ การลูกเสือของประเทศไทย
ซึง่ ด�ำเนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้เป็ นเครือ่ งมือส�ำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป
ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ จการนักเรียน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

สารบัญ
คานิยม
คานา
คาชี้แจงการใช้คู่มือ
่ 3 ชักนษาปี
้ ประถมศึ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที
ชั้นประถมศึ
ที่ 3 กษาปี ที่ 3
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ
หน่วยที่ 2 อนามัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การเคลื่อนย้ายผู้ปูวย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การปฐมพยาบาล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 รู้ทันปฺองกันได้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 อาหารบั่นทอนสุขภาพ
หน่วยที่ 3 ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 ความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ํา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 สมรรถนะทางกาย
หน่วยที่ 4 การสํารวจ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 วัน เวลา นาที
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 การเดินทางสํารวจ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 รักษ์สาธารณสถานในท้องถิ่น
หน่วยที่ 5 การค้นหาธรรมชาติ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 สํารวจธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 6 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 รู้เท่าทันสือ่ โฆษณา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 นาทีวิกฤต
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ต้านภัยห่างไกลยาเสพติด
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความปลอดภัย
หน่วยที่ 7 บริการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การบริการ
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คาชี้แจงการใช้คู่มือ
เสริมมและพั
และพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอ ทักษะชี
ก ษะชี
ิต ในสถานศึ
ก ษาชุ
คู่มือส่งเสริ
วิตวในสถานศึ
กษาชุ
ดนีด้ นี้จัดจัทํด ท�ำขึ
าขึ้นสํ้นาส�ำหรั
หรับผูบ้
ผูกํก้ ากั�ำกับบลูลูกกเสืเสืออใช้ใช้เป็เป็นนแนวทางในการจั
แนวทางในการจัดดกิกิจจกรรมลู
กรรมลูกเสื
เสือ มีมีจจํา�ำนวน
แยกตามชั
นวน 1111เล่เล่
ม มแยกตามชั
้นปีน้ ปีสําส�ำหรั
หรับลูบกลูเสืกอเสื4อ
4ประเภท
ประเภทคือคือลูกลูเสื
กเสื
กเสื
อสามัญญลูกลูเสื
กเสือสามั
อสามัญญรุ่นรุน่ ใหญ่
ใหญ่และลู
และลูกกเสืเสืออวิวิสสามัามัญญ
อสํอาส�ำรอง
รอง ลูกลูเสื
อสามั
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ้วน 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 เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ การนําไปใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกว่าแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช้เมื่อใด
องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์ มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
1. 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
เรียนการสอนให้ได้เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด
ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเข้าใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
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การประเมินผล
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้
ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม
องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
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
•สมาคมวางแผนครอบครั
ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ
จการนักเรีฯยน
เลขที
วิภาวดีดรกระทรวงศึ
ังสิต 44 แขวงลาดยาว
เขตจตุกจษาธิ
ักร กกรุารงเทพฯ 10900
ส�ำนั่ ก8งานปลั
กษาธิการ กระทรวงศึ
โทรศั
พท์ 0-2941-2320
โทรสาร10300
0-2561-5130
ถนนราชด�ำเนิ
นนอก เขตดุต่อสติ 151
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402

10

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อหน่วยกิจกรรม
ตามหลักสูตรข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
1.ปฐมนิเทศ
2.อนามัย

3.ความสามารถในเชิง
ทักษะ
4.การสารวจ

5.การค้นหาธรรมชาติ
6.ความปลอดภัย

7.บริการ
8.ธงและประเทศต่างๆ
9.การฝีมือ
10.กิจกรรมกลางแจ้ง

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม
1. การปฐมนิเทศ
2. การเคลื่อนย้ายผู้ปูวย
3. การปฐมพยาบาล
4. รู้ทันปฺองกันได้
5. อาหารบั่นทอนสุขภาพ
6. ความปลอดภัยจากอุบัติภยั ทางน้ํา
7. สมรรถนะทางกาย
8. วันเวลานาที
9. การเดินทางสํารวจ
10. รักษ์สาธารณสถานในท้องถิน่
11. สํารวจธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล้อม
12. รู้เท่าทันสื่อโฆษณา
13. นาทีวิกฤต
14. ต้านภัยห่างไกลยาเสพติด
15. ความปลอดภัย
16. การบริการ
17. ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศ
อื่นๆ
18. สิ่งประดิษฐ์
19. ทิศทั้ง 8
20. การใช้เข็มทิศ

จานวน
ชั่วโมง
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1

หมายเหตุ

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

1
1
1

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อหน่วยกิจกรรม
ตามหลักสูตรข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
11. การบันเทิง
12. การผูกเงื่อน
13. คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสารอง

14. ประเมินผล
15. พิธีการ
รวม 15 หน่วยกิจกรรม

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม
21. การบันเทิง
22. ทักษะเงื่อนเชือก
23. ลูกเสือสํารองทําดีที่สุด
24. พึ่งตนเอง : ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ
25. ใช้ไฟฟฺาอย่างประหยัด
26. การสื่อสารทางบวก
27. ไม่ล้อเลียนกันได้ไหม
28. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
สามัญและกิจการลูกเสือโลก
29. การร่วมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญ
30. การประเมินผล
31. พิธีประดับดาวดวงที่ 3 และ
เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์
รวม 31 แผนการจัดกิจกรรม

จานวน
ชั่วโมง
1
2
1
1
1
1
1
2

หมายเหตุ

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

1
1
1
40

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถจัดหมู่ เลือกนายหมู่และรองนายหมู่ได้
1.2 ลูกเสือสามารถรวมหมู่เป็นกองลูกเสือได้
2. เนื้อหา
2.1 การจัดหมู่ลูกเสือสํารอง การเลือกนายหมู่ และรองนายหมู่
2.2 การจัดกองลูกเสือสํารอง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้
4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสํารอง พบกันในห้องประชุม ในสนามหรือบริเวณที่เหมาะสม
4.2 ผู้กํากับลูกเสือนําร้องเพลง
4.3 ผู้กํากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสือหมู่ละ 4 -6คน
1) ให้ลูกเสือเลือกนายหมู่และรองนายหมู่
2) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการแต่งเครื่องแบบที่ถูกต้อง
3) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกอง ดังนี้
- พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
- พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุป
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตความพร้อมในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
14 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1
เพลง

สุขใจ
สุขใจทีไ่ ด้มาพบหน้า
สวัสดี สวัสดี มีชัย

ใบความรู้

บรรดาลูกเสือไทย
สดชื่นแจ่มใส สวัสดี สวัสดี

การจัดกองและการแบ่งหมู่ลูกเสือสารอง

กองลูกเสือสํารอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสือ 8 - 36 คน (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) โดยแบ่ง
ลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4 - 6 คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่าง
น้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 2 อนามัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเคลื่อนย้ายผู้ปูวยโดยใช้เก้าอีไ้ ด้
2. เนื้อหา
ในการช่วยเหลือผู้ปูวยอุบัติเหตุทมี่ ีน้ําหนักมาก ลูกเสือควรมีความสามารถในการขอความ
ช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ปูวยด้วยเก้าอี้
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ปูวย
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึน้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสือ 1 – 2 คน เล่าประสบการณ์ในการพบผู้ปูวย
ที่ประสบอุบัติเหตุ ลูกเสือได้เคยช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
2) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามให้หมู่ลูกเสือช่วยกันคิด “ถ้าลูกเสือไปพบผู้ปูวยประสบ
อุบัติเหตุ ที่ตัวใหญ่กว่าลูกเสือมาก ลูกเสือจะมีวิธีช่วยเหลือเขาอย่างไร”
3) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มถาม 1 – 2 หมู่ แล้วให้หมู่ที่เหลือเพิ่มเติม และสรุป
4) ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมถึงวิธีการขอความช่วยเหลือเมือ่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
5) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ปูวยด้วยเก้าอี้
6) หมู่ลูกเสือทดลองเคลื่อนย้ายผู้ปูวยด้วยเก้าอี้จนมั่นใจว่าทําได้
7) หมู่ลูกเสือเล่นเกมการเคลื่อนย้ายผู้ปูวยโดยใช้เก้าอี้
(1) หมู่ลูกเสือเข้าแถวตอนลึก ให้สมาชิกที่แข็งแรงที่สุด 4 คน ยืนในแนวห่างจากแถว
5 เมตร มีเก้าอี้ 1 ตัว
(2) เมื่อผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มเล่นให้สมาชิก 4 คนยกเก้าอี้มารับสมาชิกที่
เข้าแถวและยกกลับไปที่เส้นจนครบทุกคน หมูไ่ หนเสร็จก่อนถือว่าชนะ
8) ผู้กํากับลูกเสือสรุปวิธีการขอความช่วยเหลือและการเคลือ่ นย้ายผู้ปูวยด้วยเก้าอี้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและวิธีขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
5.2 ตรวจสอบการปฏิบัติของลูกเสือ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง

ลูกเสือบริการ
ลูกเสือเราอยู่ไหน สบายดีหรือบอกมา โอสบายอุรา เรานัน้ หนาพร้อมบริการ

ห้ามเลือด
บาดแผลมีชัด
เลือดไม่หยุดไหล
ต้องขันชะเนาะให้หยุด (ซ้าํ )
เลือดออกในอวัยวะ
กระดูกหักไซร้
ห้ามเลือดทําแผล
จงเอาไม้ดามกระดาษห่อ (ซ้ํา)
เลือดกําเดาไหลนั่งแหงนหน้าซี

กดและมัดทันใด
ก็อย่าได้ปล่อยปละ
รุดเอาความเย็นประคบไว้นะ
จําไว้นะอย่าได้กินอะไรเลย
อย่าเคลื่อนไหวไปแฮ
สะอาดแน่เป็นดี
นําส่งโรงพยาบาลอย่าได้รอรี
กดใต้คา้ งน้ําแข็งวางหน้าผากเอย

เกม
เดินลูกไก่
วิธีเล่น

1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีจาํ นวนสมาชิกเท่า ๆกัน
2. ให้ทุกคนนั่งลง ใช้มือขวาจับข้อเท้าขวา มือซ้ายจับข้อเท้าซ้าย
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้แต่ละหมูเ่ ดินแถวตามกันไปอ้อมทีห่ มาย ไม่ให้มือหลุดและ
ไม่ให้ลกุ ขึ้น แล้วกลับมาเข้าที่เดิม
4. หมู่ใดทําเสร็จก่อนและทําได้ถูกต้อง เป็นหมูช่ นะ ให้หมู่อื่นกล่าวชมเชย

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

17

ใบความรู้
การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อลูกเสือสํารองพบผู้ปูวยที่ประสบอุบัติเหตุ หรืออันตราย ต้องรีบให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล
แต่ถ้าผู้ปูวยมีอาการเกินความสามารถของตนต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หรือให้ใครไปตาม
ผู้ใหญ่มาให้เร็วที่สุด และจ�ำไว้
และจําไว้เสมอว่า า ต้ต้อองท�ำเช่
งทําเช่นนนีนี้เ้เสมอ
สมอ แม้
แม้จจะได้
ะได้เรีเรียยนรูนรูว้ ้วธิ ิธปี ี ฐมพยาบาลเป็ นอย่างดี
และได้เคยช่วยเหลื
อผูาอ้ งดี
่นื มาบ้
างแล้เวคยช่
ก็ตาม
การขอความมาบ้
างแล้
ตามการขอความช่
การขอความช่ววยเหลื
ยเหลืออจาก
จาก
ปฐมพยาบาลเป็
นอย่
และได้
วยเหลื
อผู้อื่นมาบ้างแล้
วก็วตก็าม
ผูใ้ หญ่ให้ปฏิบบตั ตติ ตามแนวทาง
ามแนวทางดังดันีง้ นี้
1. ต้องแจ้งให้ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น ผู้ปูวยได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายอะไร
2. เหตุเกิดขึ้นที่ไหน
3. ผู้ปูวยมีอาการอย่างไร
4. แจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบทันทีด้วยว่า จะต้องเตรียมอุปกรณ์ใดบ้างที่จําเป็น
5. การพูดขอความช่วยเหลือต้องพูดสั้นๆ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อที่จะให้ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือมาได้ทันเวลา

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ลุงมีช่วยชีวิต
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง

ระหว่างเดินทางกลับบ้านปองเห็นผู้คนกําลังรุมล้อมในร้านขายอาหารแห่งหนึ่ง และมีท่าทาง
ตื่นตระหนก ปองจึงเดินเข้าไปเห็นชายคนหนี่งนั่งฟุบหน้า อยู่ที่พื้น ทราบจากลุงดีเจ้าของร้านว่า
เขาเป็นลมฉับพลัน ลุงดีพยายามจะนําชายคนนั้นไปส่งคลินิกแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆ แต่เขาไม่สามารถยืน
ได้เลย คนที่ยืนดูอยู่คนหนึ่งแนะนําว่า ให้พยุงผู้ปูวยนั่งเก้าอี้ ที่มีอยู่ในร้านอาหารแล้วช่วยกันหาม
เพื่อนําผู้ปูวยนั่งรถยนต์หน้าร้านไปได้ ขณะเดียวกันให้คลายเสื้อผ้า เข็มขัด และรองเท้าออกเพื่อจะ
ได้ไม่อึดอัด รวมทั้งขอร้องให้คนที่ยืนดูอยู่ออกห่างจากผู้ปูวยอากาศจะได้ถ่ายเทดีขี้น
ในที่สุดลุงมีและเพื่อนก็สามารถนําผู้ปูวยส่งถึงคลินิกแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ผู้ปูวยมีอาการ
ดีขึ้น เขาขอบคุณลุงมีและคนอื่นๆ ที่ช่วยให้เขาปลอดภัย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ปูวยจะปลอดภัย ถ้าเรารู้จักวิธีช่วยเหลือเบื้องต้น

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
18 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 2 อนามัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การปฐม พยาบาล

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้และน้าํ ร้อนลวกได้
1.2 ลูกเสือสามารถจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลได้
2. เนื้อหา
2.1 การปฐมพยาบาลเมื่อแมลงกัดต่อย ไฟไหม้และน้ําร้อนลวก
2.2 การจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลสําหรับตนเองเพือ่ นําติดตัวไปเมื่อมีการ
เดินทางออกไปนอกสถานที่
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาล
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์เคยพบเห็นผู้ถกู แมลงกัดต่อย ไฟไหม้ และน้ําร้อนลวก และ
วิธีปฐมพยาบาล
2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้และ
น้ําร้อนลวก
3) ให้ลูกเสือฝึกการปฐมพยาบาลและผู้กํากับลูกเสือให้ข้อเสนอแนะ
4) ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือสรุปการนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
5) ให้ลูกเสือจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล (บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ)
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมือ่ ถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้และน้ําร้อนลวก
5.3 ตรวจผลงานการจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
มาร์ชปฐมพยาบาล
นักปฐมพยาบาล
คือคิดจะช่วยคน
หากใจหยุดเต้น
เลือดออกมากนัน้
จับนอนตะแคง
ซบ เซา เฝฺานอน
ให้ความอุ่นพอ
เราต้องช่วยพยาบาล

ใบความรู้

งานของเราชั้นต้น
ที่ปูวย กะทันหัน
ก็นวดเฟฺน และผายปอดพลัน
เร็วไว ห้ามไว้กอ่ น
เครื่องแต่งกาย นั้นช่วยคลายผ่อน
ห้ามให้ยา ห้ามอาหาร
และรีบตามหมอจัดการ
ก่อนนําส่งหมอ

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลเมื่อแมลงกัดต่อย
แมลงบางชนิดเมื่อกัดหรือต่อย จะเกิดอาการเจ็บปวดเพราะสารพิษจากแมลงเข้าไปในร่างกาย
แมลงมีพิษ ได้แก่ ตะขาบ แมลงปูอง แมงมุม ผึ้ง ต่อ และแตน เป็นต้น เมื่อถูกแมลงมีพิษ
บางชนิดกัดหรือต่อยจะมีอาการคัน บวม บริเวณแผลมีสีแดง ปวด หรือเป็นผื่นแดง แล้วแต่ชนิด
ของแมลงที่กัดหรือต่อย ให้ปฐมพยาบาลดังนี้
1. แมลงบางชนิดมีเหล็กในที่ปลายหาง เช่น ผึ้ง ต่อ แตน แมงปูอง เมื่อต่อยแล้วจะปล่อย
เหล็กในไว้ ต้องรีบถอนเหล็กในออกด้วยการใช้มือกดปากแผลให้เหล็กในโผล่ขึ้นมาแล้ว ใช้แหนบดึงออกมา
หรือใช้ลูกกุญแจที่มีรูกดทับแผล ให้รูลูกกุญแจอยู่ตรงกลางเหล็กใน แล้วใช้แหนบค่อยๆ คีบดึงออกมา
2. แมลงบางชนิดจะปล่อยน้ําพิษไว้ด้วยให้บีบบริเวณรอบรอยกัดต่อย เพื่อให้น้ําพิษซึมออกมา
3. ล้างบริเวณที่ถูกต่อยด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง หรือใช้แอมโมเนีย ยาหม่อง ยาแดง ดีเกลือ
ทิงเจอร์ไอโอดีน ทาบริเวณที่ถูกต่อย
4. เมื่อมีอาการเจ็บปวดให้ใช้น้ําแข็งประคบบริเวณที่ถูกต่อย
5. ถ้ายังไม่หายปวดหรือปวดมากให้กินยาแก้ปวด
6. หากปวดหรือบวมมากให้นาํ ส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเพื่อให้แพทย์รักษา
การปฐมพยาบาลบาดแผลที่เกิดจาก ไฟไหม้ น้าร้อนลวก
บาดแผลลวก คือ แผลที่เกิดจากความร้อน เช่น
ความร้อนจากเปลวไฟหรือไฟไหม้
ความร้อนจากไอน้ําเดือดหรือของเหลวร้อน
ความร้อนจากสารเคมี
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
20 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ความร้อนจากกระแสไฟฟฺาดูดหรือฟฺาผ่า
ความร้อนจากรังสี ต่าง ๆ
อาการ ได้แก่ปวดแสบปวดร้อน ผิวหนังแดงพองหรืออาจเป็นรอยไหม้เกรียม
ในกรณีที่ถูกรังสีมาก ๆ และควรระวังผู้ปูวยที่ถูกไฟฟฺาดูดซึ่งอาจเกิดสภาวะหยุดหายใจได้ตอ้ งรีบ
ผายปอดทันทีจนกว่าผู้ปูวยจะหายใจเองได้
การปฐมพยาบาลผู้ปูวยที่มีบาดแผลเกิดจากไฟไหม้หรือน้ําร้อนลวกควรปฏิบัติ ดังนี้
- ถอดหรือตัดเสื้อผ้าบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือน้ําร้อนลวก
- แต่ถ้าบางส่วนติดแน่นกับผิวหนังไม่ควรดึงออก
- ควรใช้น้ําเย็นราดบริเวณผิวหนังที่ถูกความร้อนเพื่อลดความร้อนที่จะไปทําลายผิวหนัง
- ถ้าปวดแสบปวดร้อนให้ใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งวางประคบตรงบริเวณแผลหรือ
ปิดด้วยผ้าก๊อสเพื่อปฺองกันมิให้ถูกอากาศภายนอก
- ใช้น้ํามันมะพร้าว น้ํามันมะกอก หรือ ขี้ผึ้ง วาสลิน ทาบนผ้าก๊อสปิดบริเวณแผล
- ถ้าถูกสารเคมีต้องรีบล้างสารเคมีนนั้ ออกจากผิวหนังด้วยน้ําสะอาดโดยเร็วทีส่ ุด
- ถ้ากระหายน้ําให้ดื่มน้ําเล็กน้อย และไม่ควรให้น้ําเย็นจัด
- ถ้ามีอาการมากต้องรีบนําส่งแพทย์โดยเร็ว
การจัดทาถุงใส่อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
อุปกรณ์ ได้แก่ เข็ม ด้าย ผ้า 2 ผืน กรรไกร เชือก
วิธีทา
1. ตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ผืน ขนาด 30x20 ซม. นํามาวางประกบกัน แล้วเย็บริมให้
ติดกัน 3 ด้าน เว้นขอบด้านบนมุมซ้ายไว้ 4 ซม.
2. พับผ้าด้านบนลงมา 1 ซม.
3. พับทบลงมาอีก 3 ซม.
4. เย็บตามรอยประ
5. พลิกกลับถุงผ้าเอาด้านในออกมา
6. สอดเชือกแล้วผูกให้แน่น

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
พระราชาของหอยทาก
วันหนึ่งห่านปูาบังเอิญไปเหยียบเจ้าหอยทากทีก่ ําลังคืบคลานไปอย่างช้าๆ “เจ้าห่านเอ๋ย ไฉน
ถึงดูถูกข้าเช่นนี้ ถือดีอย่างไรถึงได้กล้ามาเหยียบข้าเล่นเป็นสนุกสนาน”เจ้าหอยทากเอะอะโวยวาย
ฝูายห่านปูาจึงรีบขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ แต่เจ้าหอยทากก็ยังวางท่ายโสโอหังไม่กลัวห่า นปูาเลย
แม้สักน้อยนิด “ห่านป่าเอ๋ยเจ้าคงคิดใช่ไหมว่าทาไมข้าจึงไม่กลัวเจ้าซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่กว่าข้านะไม่กลัว
หรอกเพราะข้ามีพระราชาผูย้ ิ่งใหญ่คอยคุ้มครองดูแลอยู่ ข้าไม่ใช่หอยทากกระจอกๆนะ”
ห่านปูาได้ฟังเช่นนั้นก็สงสัยเป็นยิ่งนักจึงเอ่ยถามว่า “หอยทากจ๊ะ พระราชาของเจ้าน่ะเป็น
ใครกันหรือแสดงว่าคงจะมีความสามารถมากจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทพี่ วกเจ้าเคารพนับถือได้อย่างอบอุ่นใจ
เช่นนี้” เจ้าหอยทากยิ่งทําท่าอวดเบ่ง พลางเอ่ยขึ้นว่า “อ๋อแน่นอนสิ เจ้าอยากจะพบกับพระราชา
ผู้ยิ่งใหญ่ของเจ้าไหมล่ะ ข้าจะพาไปดูให้เป็นบุญตา”ว่าแล้วเจ้าหอยทากก็ค่อยๆคืบคลานทีละนิดๆ
นําพาเจ้าห่านปูาไปจนถึงอาณาจักรหอยทากของมัน แล้ว ณ ที่นนั่ เจ้าห่านปูาก็ได้พบกับพระราชา
ของเหล่าหอยทากยืนสงบอยู่บนโขดหินก้อนใหญ่ ซึ่งพบว่าทีพ่ ื้นดินนั้นเต็มไปด้วยหอยทากปูานับ
หมื่นนับพันเต็มไปหมด “อ๋อนั่นน่ะหรือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเจ้า”เจ้าห่านปูากระซิบถามเจ้าหอย
ทากที่ถูกตนเหยียบ “ไหนลองบอกข้าเอาบุญสักหน่อยซิว่า ไฉนพวกหอยทากอย่างเจ้าจึงยกย่อง
ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ให้เป็นพระราชาของพวกเจ้า" หอยทากได้ฟังเช่นนัน้ ก็รีบตอบทันทีว่า “ก็เพราะว่า
พระราชาของข้านี้มีสิ่งหนึ่งซึง่ เหนือกว่าพวกหอยทากอย่างข้า อันเป็นความสามารถพิเศษซึง่ พวกข้า
ไม่สามารถทาได้และสิ่งที่พวกข้ายกย่องท่านนัน่ ก็คอื พระราชาของข้านั้นท่านมีฝีเท้าที่รวดเร็วกว่า
พวกข้าหลายเท่าเลยทีเดียวล่ะ” ห่านปูาได้รับฟังเช่นนั้นก็พยักหน้าหงึกๆ แล้วก็รีบออกมาจาก
อาณาจักรของหอยทากในทันทีทนั ใด หอยทากเห็นเช่นนั้นก็ภาคภูมใิ จนักว่าห่านปูาเกรงกลัว
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของตน แต่ที่แท้แล้วห่านปูารีบกลับมาที่หนองน้าํ พลางนั่งหัวเราะอย่างชอบอก
ชอบใจก่อนที่จะเล่าให้เพื่อนๆห่านของตนฟังว่า “เจ้ารู้ไหมว่าพระราชาของหอยทากนั้นที่แท้กค็ ือเต่า
นั่นเอง พิโธ่เอ๋ยเจ้าเต่าสัตว์ทใี่ ครๆก็ว่าเดินช้าอืดอาดยืดยาดที่สดุ นั้นที่แท้แล้วมันก็ยังสามารถไปเป็น
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของพวกหอยทากได้ เพียงเพราะพวกหอยทากนั้นเดินช้ายิ่งกว่าเต่านั่นเอง”
ว่าแล้วพวกห่านปูาก็พากันหัวเราะอย่างสนุกสนานอยู่เป็นนาน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่มีดีน้อยนั้นก็ยังสามารถเป็นใหญ่ได้ ในท่ามกลางคนที่มีดีน้อยยิ่งกว่าตนเอง

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 2 อนามัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 รู้ทันป้องกันได้

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสืออธิบายเรื่องการเจ็บปูวย การบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้
1.2 ลูกเสือบอกวิธีปฺองกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
2. เนื้อหา
โรคและการบาดเจ็บเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่าการกระทําบางอย่างอาจทําให้เกิด
การเจ็บปูวยหรือบาดเจ็บได้ เช่น เล่นกับแมว แมวข่วนหน้า ไอจามรดกันขณะเป็นหวัด
เล่นกับเพื่อนที่เป็นตาแดง ใช้มือเปียกกดสวิทซ์ไฟ ใช้มีดปลายแหลมปอกผลไม้ ปีนต้นไม้แล้ว
กิ่งไม้หัก เป็นต้น จึงควรเรียนรู้วิธีปฺองกันและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 เกม
3.2 บัตรคํา “สถานการณ์สุขภาพ” 1 ชุด มีบตั รคํา 12 ใบ
3.3 อุปกรณ์ปฺองกัน เช่น หน้ากากอนามัย
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสืออ่านบัตรคํา “สถานการณ์สุขภาพ” ทีละใบ ให้ลูกเสือโหวตว่าเป็นเรื่องที่
ลูกเสือสามารถปฺองกันได้ หรือปฺองกันไม่ได้ แล้วแยกออกเป็น 2 ประเภท (ปฺองกันได้ หรือปฺองกันไม่ได้)
2) ผู้กํากับลูกเสือนําบัตรคําในกลุ่มที่ปฺองกันได้มาอ่านทีละใบ ให้แต่ละหมู่ช่วยกันคิดว่า
จะมีวิธีปฺองกันได้อย่างไร
3) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติม และสรุปวิธีปฺองกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
และการบาดเจ็บต่างๆ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สอบถามความรู้ เรื่องการเจ็บปูวย การบาดเจ็บและวิธีการป้องกัน
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการปฺองกันโรคและอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึน้ ได้

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4

เกม
วิธีเล่น

มังกรกินหาง

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 3 – 4 แถว เท่า ๆ กัน จับเอวต่อกัน คนที่ยืนหัวแถวเป็นปากมังกร
2. คนที่เป็นปากมังกรต้องพยายามไล่จับคนท้ายแถวของมังกรตัวอื่น ๆ โดยที่แถวของ
ตนเองต้องไม่ขาดจากกัน
3. ถ้าแถวใดถูกปากมังกรจับได้ตอ้ งมาต่อแถวของปากมังกรทีเ่ ป็นผู้จับ
4. ในที่สุดจะเป็นมังกรตัวเดียวหางยาว หัวมังกรต้องไล่จับหางของตัวเองให้ได้ เกมจึงจะจบ

บัตรคาสถานการณ์สุขภาพ

น้าท่วมบ้าน
เล่นกับแมว แมวข่วนหน้า
วิ่งลงบันได แล้วพลัดตก
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
24 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผ่นดินไหวในจังหวัด
ใช้มือเปียก ๆ กดสวิทซ์ไฟฟ้า
เจอคนเป็นหวัด ไอ จาม
ถูกรถชนขณะวิ่งข้ามถนน
น้าร้อนลวกมือ
ปอกผลไม้มีดบาดมือ
เพื่อนในห้องเรียนเป็นตาแดง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ท้องเสียจากการทานอาหาร
ที่แมลงวันตอม
เล่นกลางฝนโดนฟ้าผ่า
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
อาหารกองขยะเป็นเหตุ
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง
ไทเกอร์ สุนัขแสนซน ชอบวิ่งออกนอกรั้วบ้านเมื่อน้องแอร์เปิดประตูรั้ว เมื่อออกไปนอกบ้าน
ไทเกอร์มักจะไปคุ้ยเขี่ยถังขยะที่ คนละแวกนั้นนํามาทิ้ง และคาบเศษขยะมากัดเล่น วันหนึ่งไทเกอร์
กําลังคุ้ยเขี่ยขยะ เห็นกล่องอาหารที่มีคนนํามาทิ้งไทเกอร์จึงคาบมากินจนหมด
ครั้นถึงกลางคืนไทเกอร์ร้องครวญครางทั้งคืนมีอาการท้องร่วง อาเจียน ตัวร้อน ทุรนทุราย
ทําให้น้องแอร์และคุณพ่อต้องนําไปโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน คุณหมอตรวจอาการพบว่าอาหารเป็นพิษ
จึงฉีดยาและให้น้ําเกลือ คืนนั้นไทเกอร์ต้องนอนที่โรงพยาบาล
น้ อ งแอร์ กั บ คุ ณ พ่ อ สรุ ป เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ ว่ า ไทเกอร์ ไ ปกิ น อาหารจากกองขยะที่ เ น่ า เสี ย
ส่วนไทเกอร์ก็ไม่ไปคุ้ยเขี่ยถังขยะอีกเลย ดังนั้น ต่อจากนี้ไปต้องระวังอย่าให้ไทเกอร์ออกไปนอกรั้ว
บ้านเป็นอันขาด
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหาร มิฉะนั้นอาจทําให้เกิดการเจ็บปูวยได้

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
26 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 2 อนามัย
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
26 คู่มดือส่กิงจเสริ
แผนการจั
กรรมที่ 5 อาหารบั่นทอนสุขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
1.จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือบอกวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษต่อร่างกาย
2. เนื้อหา
อาหารทีใ่ ห้โทษต่อร่างกาย
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ภาพอาหารหรือขนมชนิดต่าง ๆ ทั้งที่มีประโยชน์ และมีโทษ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ให้ลูกเสือดูภาพอาหารชนิดต่าง ๆ หมู่ละ 2ประเภท เช่น ผลไม้ดอง ขนมหวาน นม
ผักสด ผลไม้ น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ บะหมี่สําเร็จรูป อาหารมีแมลงวันตอม อาหารทอดจาก
น้ํามันทอดซ้ํา ฯลฯ ให้แต่ละหมู่ช่วยกันคิดว่า ภาพอาหารที่หมู่ได้รับมีผลดีและผลเสียต่อร่างกายอย่างไร
และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
2) แต่ละหมู่นําเสนอ โดยผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติม และสรุป
- ผลไม้ดอง: ทาให้ท้องเสียและมีอาการปวดท้อง
- ขนมหวาน: ทาให้ฟนั ผุและเมื่อรับประทานติดต่อกันนาน ๆ จะทาให้เป็น
โรคเบาหวาน
- บะหมี่สาเร็จรูป: มีรสเค็มส่งผลกระทบการทางานของไต อาจทาให้เป็นโรคไตได้
- ขนมกรุบกรอบ : มีรสเค็มส่งผลกระทบการทางานของไตอาจทาให้เป็นโรคไตได้
- น้าอัดลม/เครื่องดื่มที่มีรสหวาน : น้าอัดลมมีกรดมากกัดกระเพาะอาหาร ส่งผลให้
เป็นโรคกระเพาะอาหารได้ ทั้งน้าอัดลมและ เครื่องดื่มมีรสหวาน มีน้าตาลผสมอยู่ในปริมาณ
มากจึงทาให้เกิดโรคอ้วน และฟันผุได้
- อาหารแมลงวันตอม: อาจทาให้เกิดการติดเชื้อโรค ท้องร่วงอย่างรุนแรง ร่างกาย
เสียน้ามาก ทาให้อ่อนเพลียและหมดสติได้
- อาหารทอดจากน้ามันทอดซ้า : เป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งตับ
- ผักสด ผลไม้ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ท้องไม่ผูก

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
20
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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3) ให้ลูกเสือเล่นเกมส่งของ
(1) ลูกเสือนั่งล้อมวง แล้วร้องเพลง “นม” พร้อมกับปรบมือให้จังหวะไปด้วย
(2) ผู้กํากับลูกเสือนําภาพอาหารชนิดต่างๆ ส่งให้ลูกเสือที่นั่งในวงกลมดูแล้วส่งต่อ
เพื่อนๆ ภายในวงกลม
(3) เมื่อผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณหยุดร้องเพลง ภาพอาหารอยู่ในมือใครคนนั้นต้อง
ออกมาทํากริยาท่าทางอาการปูวยหรือผลจากการรับประทานอาหารประเภทนั้น
(4) หมุนเวียนไปจนได้เวลาที่เหมาะสมจึงหยุดกิจกรรม
4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้และการนําไปใช้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษต่อร่างกาย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคิดวิเคราะห์ และตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5
เพลง
ลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือของธีรราช
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่
มีจรรยารักษาชื่อสร้างเกียรติระบือ
ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรักให้ยืนนาน

ทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอด
เลื่องลือต่อไปช้านาน
พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือ

นม
(ทํานองทุยใจดํา)
นมคืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า
นมคือยาบํารุงกําลัง แม้ใครได้ดื่ม
คงสมใจจัง
นมมีพลังคือนมจากเต้า

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
28 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
เรื่อง กล้วย
“กล้วย” เป็นผลไม้ที่หาง่าย ไม่แพง กินแล้วเกิดประโยชน์แสนคุ้ม รสชาติยังอร่อยดีอีกด้วย
“กล้วยหอม” เป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมาย ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด
แน่นท้อง เพราะมีสารลดกรดตามธรรมชาติ ช่วยเคลือบเยื่อบุผิวที่บุอยู่ภายในกระเพาะอาหาร ลดการ
เป็นแผลในกระเพาะได้ เส้นใยในกล้วยหอมยังช่วยให้การย่อยอาหารของลําไส้เล็กดีขึ้นและขับถ่ายได้
ง่ายลดอาการท้องผูกอีกด้วย
นอกจากนี้การกินกล้วยหอมในระหว่างมื้ออาหารยังช่วยปรับระดับน้ํา ตาลในเลือด สามารถ
ช่วยลดความเครียดและความอ่อนล้าเพราะกล้วยหอมมีวิตามินบีอยู่มาก การกินกล้วยหอมในวันที่
อากาศร้อน ๆ ก็จะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ด้วย
เปลือกกล้วยหอมยังมีประโยชน์ช่วยลดอาการคันหรือบวมได้ด้วยโดยใช้เปลือกด้านในถูทา
บริเวณที่ถูกยุงหรือแมลงกัด
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรศึกษาเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 3 ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 ความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้า

เวลา 4 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือบอกการกระทําที่มีค วามเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายทางน้ํา ในโรงเรียนและ
บริเวณใกล้เคียงได้
1.2 ลูกเสือบอกวิธกี ารปฺองกันภัยอันตรายทางน้ําได้
2. เนื้อหา
วิเคราะห์และสํารวจสถานที่และการกระทําทีม่ ีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายทางน้ําใน
โรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง และการปฺองกัน
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ เรื่อง การปฺองกันอุบัตภิ ัยทางน้ํา
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนําลูกเสือออกสํารวจสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อภัยอันตรายทางน้าํ
ในโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง ลูกเสือร่วมกันจดบันทึก
(2) ผู้กํากับลูกเสือนําสิ่งที่สํารวจพบมาอภิปรายหาข้อสรุปว่าจะดําเนินการปฺองกัน/แก้ไข
อย่างไร ทีละเรื่อง เช่น การรณรงค์ ติดประกาศเตือนให้ระมัดระวัง การปักไม้ขึงเชือกล้อมรอบบริเวณ
แหล่งน้ํ าที่ เสี่ ยงเด็กอาจตกลงไปได้ การฝึ กลอยตั วในน้ํ า การฝึ กว่ ายน้ํ าให้เป็ น การเสนอแนะให้
ผู้เกี่ยวข้องแก้ไข เช่น ถมบ่อที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเสี่ยงต่ออันตราย ปิดฝาท่อระบายน้ําที่เปิดทิ้งไว้
หรือชํารุด ฯลฯ
(3) แบ่งงานและมอบหมายให้หมู่ลูกเสือจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อมาดําเนินการในครั้งต่อไป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
30 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(1) หมู่ลูกเสือร่วมกันดําเนินการ เพือ่ ปฺองกันและแก้ไขความเสี่ยงที่ได้สํารวจพบ
(2) ผู้กํากับลูกเสือสรุปเรื่องการปฺองกันอุบัตภิ ัยทางน้ํา และนัดหมายเตรียมการสําหรับการ
ฝึกลอยตัวในน้าํ ในครั้งต่อไป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนสาธิต และให้ลูกเสือได้ฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดในน้ํา
ด้วยวิธีการลอยตัวในน้ําแบบต่าง ๆ และการรู้จักนําอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่กับตัวเรามาเป็นชูชีพ เช่น
รองเท้าแตะฟองน้ํา ขวดน้ําดื่มพลาสติก เป็นต้น
3) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.4 กิจกรรมครั้งที่ 4
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) กองลูกเสือฝึกการลอยตัวในน้ํา และแข่งขันการลอยตัวในน้ํา ใครลอยได้นานสุดเป็นผู้ชนะ
(2) ผู้กํากับลูกเสือสรุปกิจกรรม และแนะนําให้ลูกเสือทุกคนควรฝึกการว่ายน้ําให้คล่อง
เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ในคราวจําเป็น
3) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ซักถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งต่อการเกิดภัยอันตรายทางน้ําและวิธีการปฺองกัน
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคิดวิเคราะห์และตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายทางน้าํ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6
เพลง

พายเรือน้อย
พายพายเรือน้อย
ลอยไปตามน้ําใหล
ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปให้ชื่นใจ
ROW, ROW, ROW
ROW ROW YOUR BOAT GENTLE DOWN THE STREAM
MERRILY, MERRILY, MERRILY, MERRILY,
LIFE IS BUT A DREAM
พายและแจว
พาย พาย พาย แล้วก็แจว แจว แจว
แจว แจว แจวแล้วก็พาย พาย พาย
แสนสนุกสุขสบายเมือ่ ได้มาพายมาแจว

มาเล่นน้า
มาพวกเรามา มาเล่นน้ําเร็วไว
เราเป็นสัตว์น้ํา อยู่ในน้ําทุกเวลา

ไว พวกเราไว หอยปูกุ้งปลา

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
32 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ใบความรู้
การป้องกันอุบัติภัยทางน้า
การจมน้ําเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ทั่วโลก เสียชีวิตถึงปีละ 230,000 คน
ในประเทศไทยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา 4,065 ราย
โดยร้อยละ 30 เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี รวม 1,229 ราย เฉลี่ย วันละ 4 ราย เด็กที่เสียชีวิตร้อยละ
50 - 80 ว่ายน้ําไม่เป็นในปี 2552 โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมตั้งแต่เดือนมีนาคม–พฤษภาคมมีเด็กจมน้ํา
เสียชีวิตเกือบ 500 ราย เฉลี่ยวันละ 6 รายช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็น
จากการสํารวจเด็กไทยอายุต่ํากว่า 15 ปี จํานวนกว่า 13 ล้านคนในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2548 2552) พบว่าเด็กไทย 100 คน จะว่ายน้ําเป็นเพียง 17 คนโดยเด็กส่วนใหญ่เรียนว่ายน้ําเมื่ออายุ 9 ปี
ขึ้นไป
กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมเป็นวันรณรงค์ปฺองกันเด็ก
จมน้ําของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป โดยมุ่งหวังให้เด็กอายุ 6 ปีต้องสามารถว่ายน้ํา
เพื่อเอาชีวิตรอดได้โดยตั้งเปฺาหมายภายใน 10 ปีข้างหน้า เด็กไทยที่อายุครบ 7 ปีจะสามารถว่ายน้ํา
เป็นทุกคน เพื่อลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ําได้ปีละ 100 คน เป็นอย่างน้อย การเรียนว่ายน้ํา
จึงเป็นวัคซีนปฺองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําได้ดีที่สุด
แต่การว่ายน้าเป็น กับการว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นแตกต่างกัน
การว่ายน้าเพื่อการแข่งขัน คือการว่ายน้ํา 4 ท่ามาตรฐาน คือ ท่ าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ า
กรรเชียง ท่าผีเสื้อเป็นหลักสูตรที่ใช้สอนว่ายน้าํ มาตั้งแต่ 40 - 50 ปีที่แล้ว แต่คนที่สามารถว่ายน้ําเป็น
ทั้ง 4 ท่ามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในน้ําไม่ได้ แม้จะว่ายน้าเป็นก็ช่วยคนตกน้าไม่เป็น ถูกคน
ตกน้ํากอดจมน้ําตายไปด้วยก็เยอะ ไม่รู้จักวิธีที่จะดูแลปฺองกันอุบัติภัยทางน้ําเมื่อต้องทํากิจกรรมทาง
น้ําหรือเดินทางท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางน้ํา (ทั้งคนที่ว่ายน้ําเป็น
และไม่เป็น)
การว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอด จะไม่เน้นการสอนท่าว่ายน้า 4 ท่ามาตรฐานแต่จะเน้น
วิธีการเอาชีวิตรอดในน้าก่อนได้แก่ การลอยตัวท่าต่างๆทัง้ แบบนอนหงายนอนคว่ํา ลูกหมาตกน้ํา
สร้างความคุ้นเคยกับน้ํา ทักษะการหายใจสําหรับการว่ายน้ํา เคลื่อนที่ไปในน้ําด้วยการเดินการ
ลอยตัวเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในน้ําด้วยท่าคว่าํ ตัวและท่าหงายตัว (ท่าเตะเท้าคว่ําท่าเตะเท้าหงาย)
การว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ใช่การเรียนว่ายน้ําเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อความปลอดภัยทาง
น้ําจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้า ได้แก่เรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับภัยอันตราย
ทางน้ําทีม่ ี และที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในบ้านพัก (จมน้ําในถังสี กะละมังซักผ้า โอ่งน้าํ ) รอบๆ บริเวณ
บ้าน (แอ่งน้ําใต้ถุนบ้าน) แหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชน (ฝาท่อระบายน้ําชํารุดไม่ได้ปิด ขุดบ่อเพื่อทําการ
ก่อสร้างคันคอนกรีตขอบรางระบายน้าํ ในชุมชน)ตลอดจนถึงอันตรายทางน้ําจากการเดินทางและ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ท่องเที่ยวรวมทัง้ การทํากิจกรรมทางน้ําต่างๆ (การเล่นเรือใบ ตกปลา พายเรือ ดําน้ํา)
เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าภัยอันตรายทางน้านั้นอยู่ที่ไหน ตรงไหน จุดใดเป็นจุดเสี่ยงจะได้
เตรียมการป้องกันไว้ก่อน
2. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้า
ทักษะแรก ก็คือว่ายน้ าให้เป็น จะเคลื่อนที่ ไปในน้ําด้ วยท่าอะไรก็ได้ทักษะการว่ายน้ํ า
มาตรฐานมี 4 ท่าคือ ฟรีสไตล์ กบ กรรเชียง ผีเสื้อ
ทักษะที่ 2 คือ การว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอด คือสุดยอดวิชา ที่จะทําให้คนเราไม่จมน้ําตาย
ได้แก่ ทักษะการลอยตัวแบบต่างๆและการรู้จักนําอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่กับตัวเราม าเป็นชูชีพ เช่น
รองเท้าแตะฟองน้ํา ขวดน้ําดื่มพลาสติก เป็นต้น
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า คือการช่วยคนตกน้ําหรือคนจมน้ําด้วยวิธีที่
ถูกต้องและปลอดภัย สําหรับทุกคนทุกระดับอายุ ตั้งแต่เด็ก เล็กๆ คนว่ายน้ําไม่เป็นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่
ว่ายน้ําเก่งๆ ให้รู้จักวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําซึ่งได้แก่การร้องเรียกให้คนอื่นหรือผู้ใหญ่ช่วย
การช่วยด้วยการโยนอุปกรณ์ การช่วยด้วยการยื่นอุปกรณ์ การลงน้ําว่ายน้ําออกไปช่วยผู้ประสบภัย
เราช่วยอย่างไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง 2 ฝูาย
4. การปฐมพยาบาลการกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหัวใจ จะกล่าวถึงทฤษฎีและฝึก
ปฏิบัติให้รู้และเข้าใจเหตุและผลว่าทําไมการผายปอดจึงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่
ผู้ประสบภัย
น้ําเป็นสิ่งมีค่าอย่างหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ถ้าขาดน้ําอย่าให้น้ําเป็น
ฆาตกรคร่าชีวิตคนในครอบครัวมาช่วยกันสร้างวัคซีนปฺองกันภัยในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วยการเรียน
หลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/node/5090

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
น้าท่วมรูตุ่น
ตุ่นตัวหนึ่งขุดรูทํารังอยู่ใกล้กับแม่น้ําสายใหญ่ วันหนึ่งมีเพื่อนตุ่นแวะมาหาเพื่อแจ้งข่าวร้าย
ให้รีบย้ายรังหนีไปเพราะได้ขา่ วว่าปีนี้น้ําจะท่วมขึน้ ถึงบนเนินดิน ซึ่งรังของมันก็จะโดนน้ําท่วมไปด้วย
แต่ตัวตุ่นเห็นเป็นเรื่องตลก ชี้ให้เพื่อนดูตอไม้ที่ปักอยู่ในแม่น้ํา แล้วบอกว่า “เพื่อนเห็นรอยน้ํา
ที่ตอไม้นั่นไหมนั่นล่ะระดับน้ําที่แท้จริง ฉันอยู่ที่นี่มานาน ฉันรู้ดีว่าน้ํามาทุกปีแต่ทุกครั้งที่น้ํามามันก็
ไม่เคยสูงเกินระดับที่เพือ่ นเห็นเลย ดังนั้นเรื่องที่น้ําจะท่วมขึ้นไปถึงเนินดินข้างบนโน่นคงเป็นไปไม่ได้
แน่นอน" เพื่อนตุ่นจึงลาจากไป เรื่ อ งน้ํ า จะท่ ว มนี้ ทํ า ให้ เ จ้ า ตุ่ น ผู้ ย โสในความคิ ด ของตั ว เองนอน
หัวเราะท้องคัดท้องแข็งอยู่หลายวัน โดยไม่รู้ตัวเลยว่าหายนะกําลังจะมาเยือน
แล้ววันหนึ่งระหว่างที่ตุ่นกําลังหลับสบายอยู่ในรังของมันข้างนอกนั้นฝนกําลังตกหนัก ฝนตก
ลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาปริมาณของน้ําฝนทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําสูงขึ้น...สูงขึ้น...และสูงขึ้นจนเลย
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
34 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับเดิมซึ่งเคยทิ้งร่องรอยเอาไว้บนตอไม้ที่ปักอยู่ในแม่น้ําไม่นานน้ําก็ท่วมขึ้นมาจนถึงรังของตุ่น
อย่างรวดเร็วจนมิด อนิจจาตุ่นที่กําลังหลับสบายต้องมาตายแบบไม่รู้ตัวเพราะถูกน้ําท่วม...เฮ้อ!ตุ่น
หนอตุ่น...ถ้ามันฟังคําของเพื่อนเสียบ้าง ก็คงไม่มาจบชีวิตแบบนี้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงเปิดใจรับฟังผู้อื่น
ลิงโง่กับปลาโลมา
ในการเดินทางทางทะเลครั้งหนึ่งมนุษย์ได้พาลิงติดไปด้วย ระหว่างการเดินทางได้เกิดพายุ
ขึ้นจนเรือไปเกยหินโสโครกและอับปางลง มนุษย์พากันกระโดดลงทะเลเพื่อเอาชีวิตรอด ลิงก็กระโดด
ตามไปด้วย ปลาโลมาซึ่งว่ายน้ําอยู่ใกล้ๆ กับเรืออับปางเห็นลิงลอยคออยู่ในน้ํา จึงเข้ามาช่วยเพราะ
คิดว่าเป็นมนุษย์แล้วพาขี่หลังว่ายน้ําเข้าสู่ฝั่งด้วยความเข้าใจผิด ขณะเข้าใกล้เมืองท่า ปิเรอุชของกรุง
เอเธนส์ ปลาโลมาก็ถามลิงขึ้นว่า เป็นชาวกรุงเอเธนส์หรือเปล่าลิงตอบว่า "ใช่" แล้วยังคุยโวขึ้นอีกว่า
"ข้าน่ะมาจากตระกูลที่เก่าแก่เชียวนะ"ปลาโลมาพูด "ถ้าเช่นนั้น ท่านก็รู้จัก ปิเรอุชน่ะสิ"ลิงได้ฟังดังนั้น
ก็นึกว่าปลาโลมาพูดถึงมนุษย์จึงตอบออกไปว่า "อ๋อ แน่นอนสิ ข้ารู้จักเขาเป็น อย่า งดีทีเ ดีย วละ
เขาเป็นเพื่อนสนิทของข้าเอง"ปลาโลมาได้ยินเช่นนัน้ ก็รู้สึกเกลียดชังในความโง่เขลาของลิงเป็นอย่าง
ยิ่งมันสะบัดร่างลิงที่อยู่บนหลัง จนตกลงไปในทะเลถึงแก่ความตายทันที
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การคุยโตโอ้อวด กลับทําให้ตัวเองตกต่ําและเป็นที่เกลียดชังของผูอ้ ื่นเสมอ
ลาและสุนัขตัวน้อย
ชาวนาได้ เข้ ามาดูแ ลคอกสัต ว์พ ร้อมกับ สุนั ขตั วน้ อย ที่ก ระโดดโลดเต้น อย่ างมีค วามสุ ข
ชาวนาล้วงเข้าไปในกระเปาหยิบอาหารอย่างดีให้แก่สุนัขจากนั้นก็นั่งลงพร้อมกับออกคําสั่งพวกคน
รับใช้ สุนัขกระโดดขึ้นไปนอนอยู่บนตักของนายของมัน ในขณะที่ชาวนาก็ลูบหูของมัน ลาที่อยู่ใน
คอกมองเห็นเหตุการณ์นี้โดยตลอดมันอยากเป็นเหมือนสุนัข จึงพยายามดิ้นจนหลุดจากเชือกที่ผูกคอ
อยู่ และเคลื่อนไหวอย่างร่าเริงเลียนแบบเจ้าสุนัขชาวนาเห็นก็หัวเราะ ลาจึงวิ่งไปหาเขาเอาอุ้งตีนวาง
บนไหล่ของชาวนาและพยายามปีนขึ้นไปอยู่บนตักของเขา คนรับใช้ของชาวนาจึงรีบวิ่งมาพร้อมกับ
ด้ามไม้และคราดแล้วตีสั่งสอนเจ้าลาตัวนั้น
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเลียนแบบอย่างโง่เขลาไม่ใช่เรื่องทีด่ ี
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กากับนกยูง
กาตัวหนึ่งได้พบขนนกยูงที่ร่วงตอนผลัดขน กาจึงเอาขนนกเหล่านัน้ มาผูกติดกับหางของตน
และเดินวางท่าตรงไปยังฝูงนกยูงเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้ ฝูงนกยูงก็พบว่าพวกมันถูกหลอกจึงเดินตรง
เข้าไปหาเจ้ากาพร้อมกับจิกและถอนขนจอมปลอมของมันเสีย ดังนั้นเจ้ากาจึงไม่อาจทําอะไรได้
นอกจากเดินกลับไปยังฝูงของตนเองที่เฝฺาดูพฤติกรรมของมันอยู่หา่ งๆ พวกมันรู้สึกรําคาญเจ้านกตัว
นี้เช่นกันและกล่าวแก่มันว่า "ขนนกหรูเลิศอย่างเดียว ช่วยให้เป็นนกชั้นสูงไม่ได้หรอก"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความงามในจิตใจคือความงามที่แท้จริง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 3 ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 สมรรถนะทางกาย

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีความสามารถเชิงทักษะที่กําหนด
2. เนื้อหา
การวิ่ง 50 เมตร การวิ่งหรือยืนกระโดดไกล การขว้างลูกบอลไกลพอสมควร และการกระโดด
ข้ามรั้วและสิ่งกีดขวางที่สูงไม่เกินบั้นเอวของตน
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 อุปกรณ์ เช่น รั้ว สิ่งกีดขวาง ลูกบอล
3.3 ใบความรู้ เรื่องความสามารถเชิงทักษะ
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความจําเป็นในการฝึกฝนกล้ามเนื้อใหญ่ให้มีความ
แข็งแรงและมีความคล่องแคล่วว่องไวและแจ้งให้ทราบว่า สมรรถนะทางกายทีห่ ลักสูตรลูกเสือสํารอง
ดาวดวงที่ 3 กําหนดให้ฝกึ มี 4 กิจกรรม
- การวิ่งระยะทาง 50 เมตร
- วิ่งหรือยืนกระโดดไกล
- การขว้างลูกบอลระยะไกล
- การกระโดดข้ามรั้วหรือสิ่งกีดขวางสูงไม่เกินเอวของตนเอง
(2) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุม่ ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิง
ทักษะ
ฐานที่ 1 การวิ่งระยะทาง 50 เมตร
ฐานที่ 2 การยืนกระโดดไกล
ฐานที่ 3 การวิ่งกระโดดไกล
(3) รวมกอง ผูก้ ํากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดขึ้น
และการระวังปฺองกัน รวมถึงการช่วยเหลือกันในหมู่
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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(4) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลกู เสือไปฝึกให้เกิดความคล่องแคล่ว เพือ่ ทดสอบ
สมรรถนะและขอรับเครือ่ งหมายดาวดวงที่ 3
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุม่ ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถใน
เชิงทักษะ
ฐานที่ 1 การขว้างลูกบอลระยะไกลพอสมควร
ฐานที่ 2 การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่แคบ สูงไม่เกินเอวของตนเอง
ฐานที่ 3 การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางทีก่ ว้าง สูงไม่เกินเอวของตนเอง
(2) รวมกอง ผูก้ ํากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บทีอ่ าจ
เกิดขึน้ และการระวังปฺองกัน รวมถึงการช่วยเหลือกันในหมู่
(3) ผู้ กาํ กั บ ลูก เสือ มอบหมายให้ห มู่ลูกเสือไปฝึกให้ เกิดความคล่ องแคล่ ว
เพื่อทดสอบสมรรถนะและขอรับเครือ่ งหมายดาวดวงที่ 3
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
สังเกตทักษะการวิ่ง การกระโดดไกล การกระโดดข้ามรั้วหรือสิง่ กีดขวาง และการขว้างลูก
บอลระยะไกล

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7

เพลง

ออกกาลัง
ออกกําลังด้วยการร้องรําทําเพลง
ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ
รําร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย
แล้วเราเพลินใจด้วยการร้องรําทําเพลง

เกม
วิ่งถอยหลัง
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือ แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก เสร็จแล้วกลับหลังหัน ใช้มอื จับเอวคนทีอ่ ยู่ขา้ งหน้า
ตนเองไว้อย่าให้หลุด
2. เมื่อได้ยินสัญญาณ เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่วิ่งถอยหลังไปยังทีห่ มายโดยไม่ให้มือหลุด
3. หมู่ใดถึงทีห่ มายก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมูอ่ ื่นร่วมกันกล่าวคําชมเชย

ใบความรู้

ความสามารถเชิงทักษะ

 การวิ่งระยะทาง 50 เมตร
ลูกเสือสํารองที่จะผ่านได้รับเครื่องหมายดาวดวงที่ 3 จะต้องวิ่งได้ระยะทาง 50 เมตร การวิ่ง
จะต้องฝึกจากการวิ่งระยะสั้น ๆ ก่อนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนความเร็วนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน
การวิ่งให้ได้ระยะทาง 50 เมตร ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ก่อนวิ่งให้อบอุ่นร่างกายด้วยการเคลือ่ นไหวร่างกายและกล้ามเนือ้
2. ให้ยืนที่เส้นเริ่ม ห่างเส้นเริ่มไปข้างหลังประมาณ 1 ก้าว
3. นั่งลงโดยใช้มอื ทั้งสองเท้าพื้น ซึ่งอยูห่ ่างทางตอนหลังของเส้นเริ่ม ย่อเท้าทั้งสองลงชักเท้า
ข้างหนึง่ ไปข้างหลังยันพื้นไว้ ตามองไปข้างหน้าในท่าเตรียมพร้อม
4. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ระวัง” ให้เหยียดขาพร้อมกับยกสะโพกขึ้น และสูดลมหายใจเข้าให้ลกึ ให้
น้ําหนักตัวอยู่ที่แขนและเท้าทีอ่ ยู่ขา้ งหน้า
5. เมื่อได้ยินสัญญาณให้วิ่งซึ่งอาจใช้คําสั่งว่า “วิ่ง”หรือใช้เสียงนกหวีดหรือเสียงปืน และ
สัญญาณอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ ให้ถีบเท้าหลังอย่างแรง ก้าวเท้าไปข้างหน้าวิ่งไปเรื่อย ๆ
พยายามโน้มตัวไปข้างหน้าทํามุมกับพืน้ ประมาณ 70 – 75 องศา
6. เมื่อจะถึงเส้นชัยให้เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น แล้วแตะหน้าอกหรือเอียงตัวใช้ไหล่แตะเส้นชัย หรือวิ่ง
ผ่านเส้นชัยให้เร็วที่สุดโดยไม่ชะลอความเร็ว
7. หลังการวิ่งให้คลายกล้ามเนื้อโดยการเคลื่อนไหวร่างกายและนวดกล้ามเนื้อเบา ๆ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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 การกระโดดไกล
การกระโดดไกลมี 2 ลักษณะ คือ การวิ่งกระโดดไกล และการยืนกระโดดไกล
1.การวิ่งกระโดดไกล ให้ปฏิบัติดังนี้
1)อบอุ่ น ร่ า งกายด้ ว ยการบริ ห ารก่ อ นแล้ ว จึ ง เริ่ ม โดยการยื น ให้ ห่ า งจากจุ ด เริ่ ม กระโดด
ประมาณ 10 เมตร
2) เริ่มวิ่งจากจุดที่ยืนแล้วเร่งความเร็วให้เร็วเต็มที่เมื่อถึงจุดกระโดด
3) เมื่อถึงจุดเริ่มกระโดดให้ใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบใกล้เส้นเริ่มกระโดด แต่อย่าให้เลยเส้นแล้ว
สปริงตัวขึ้นให้ตัวลอยไปในอากาศ
4) กระโดดขึ้นให้สูงพุ่งไปข้างหน้าเคลื่อนลําตัว แขน ขา ให้สัมพันธ์กัน
5) เมื่อลงสู่พื้นให้งอขาทั้งสองขึ้นและเหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหน้าด้วย เพื่อการทรงตัว
เมื่อเท้ากระทบพื้นให้เหยียดขาตรงขึ้น ระวังอย่าให้เสียการทรงตัวแล้วเดินไปข้างหน้าจนพ้นหลุม
กระโดด หากเดินย้อนกลับมาในหลุมกระโดดจะเป็นการผิดกติกา
2. การยืนกระโดดไกล ให้ปฏิบัติดังนี้
1) หลังการอบอุ่นร่างกายให้ยืนที่จุดเริ่มกระโดด อย่าให้ล้ําหรือเท้าเหยียบบนเส้น
2) ย่อเข่าทั้งสองข้างพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้า เหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปข้างหลังแรง ๆ
3) กระโดดสปริงตัวขึ้นอย่างแรงให้สูงที่สุด และพุ่งลําตัวไปข้างหน้า พร้อมกับเหวี่ยงแขนไป
ข้างหน้าอย่างแรง
4) เมื่อจะลงสู่พื้นให้งอเข่าทั้งสองข้าง พอเท้าแตะพื้นให้เหยียดขาทั้งสองและแขนทั้งสองไป
ข้างหน้าเพื่อจะช่วยให้การทรงตัวทําได้ดี
 การขว้างลูกบอลระยะไกลพอสมควร
เพื่อให้ได้ระยะทาง ให้ปฏิบัติดังนี้
1) จับลูกบอลด้วยมือที่ถนัด จับลูกบอลให้กระชับไว้ในฝูามือ ด้วยการกางนิ้วทั้งห้าจับไว้
2) เมื่อจะขว้างให้ถอยเท้าข้างเดียวกันกับมือที่ถือลูกบอลไปข้างหลัง
3) โน้มตัวไปข้างหลัง เหวี่ยงแขนข้างที่ถือลูกบอลไปข้างหลังให้แรง แต่อย่าให้ลูกบอลหลุดมือ
4) เหยียดขาหลังขึ้น พร้อมกับขว้างลูกบอลไปข้างหน้าอย่างแรงและเร็ว
 การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
การฝึกทักษะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง มี 2 ลักษณะ คือ การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่แคบ
และการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่กว้าง
กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่แคบ เช่น กระโดดข้ามเพื่อน กระโดดข้ามถัง ให้เริ่มฝึกปฏิบัติดังนี้
1) ให้ลูกเสือสํารอง คนหนึ่งยืนเป็นหลักหรือเป็นสิ่งกีดขวางโดยยืนแยกเท้าเล็กน้อย ขาทั้ง
สองข้างเหยียดตรง ก้มลําตัวลง มือทัง้ สองจับทีเ่ ข่า ก้มเก็บศีรษะ
2) ให้ลูกเสือสํารองที่กระโดดข้ามอยูด่ ้านหลังของเพื่อนที่สมมติให้เป็นสิ่งกีดขวาง ห่าง
ประมาณ 5 เมตร
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
40 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3) วิ่งไปหาเพือ่ นที่เป็นสิง่ กีดขวางกระโดดแยกเท้าขึน้ พร้อมทั้งใช้มือแตะหลังเพื่อนที่ เป็น
สิ่งกีดขวางส่งตัวข้ามเพือ่ นไป
4) ลงสู่พื้นด้วยท่ายืนย่อเข่า มือทัง้ สองข้างยืน่ ไปข้างหน้า ก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้า
เล็กน้อย แล้วก้าวเท้าอีกข้างไปชิด ลดมือลง
การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่กว้าง
กระโดดข้ามรั้ว กระโดดข้างกําแพงเตี้ย ๆ หรือการเริ่มฝึกกระโดดข้ามบล็อกไม้
การฝึกกระโดดข้ามบล็อกไม้ ให้เริ่มฝึกปฏิบัติดังนี้
1) ให้ผู้ที่จะกระโดดยืนอยู่ห่างบล็อกไม้ที่สมมติให้เป็นสิ่งกีดขวางประมาณ 5 เมตร
2) วิ่งอย่างรวดเร็วไปยังบล็อกไม้ที่เป็นสิ่งกีดขวาง
3) วางมือทั้งสองข้างบนบล็อกไม้ที่เป็นสิ่งกีดขวาง ให้มือทั้งสองห่างกันประมาณ 1 ฟุต
4) กระโดดสปริงตัวขึ้น ให้น้ําหนักตัวอยู่ที่แขนทั้งสองข้าง เท้าทั้งสองชิดกันเหวี่ยงลําตัวข้าม
สิ่งกีดขวางไปทางใดทางหนึ่ง
5) เมื่อลําตัวข้ามไปแล้วให้ปล่อยมือ กระโดดลงสู่พื้นในท่ายืน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
วัวสี่ตัวกับราชสีห์
ราชสีห์ตัวหนึ่งมักจะเข้าไปหากินบริเวณทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวทั้งสี่ตัว บ่อยครั้ง
ที่ราชสีห์พยายามเข้าจู่โจมพวกวัวแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเข้าใกล้ วัวทั้งสี่จะหันหางเข้าหากันดังนั้ นไม่
ว่าราชสีห์จะวิ่งไปทางไหนก็หนีไม่พ้นเขาของพวกวัว
อย่างไรก็ตาม ในที่สุดวัวทั้งสี่ตัวก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันพวกมันแต่ละตัวแยกกันเดิน
ไปในทุ่งหญ้าตามลําพังแล้วราชสีห์ก็เข้าจู่โจมพวกมันทีละตัวทําให้วัวทั้งสี่ตัวต้องพบจุดจบในที่สุด
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย
หม้อสองใบ
ครั้งหนึ่งมีหม้อสองใบถูกทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ําแห่งหนึ่ง ใบหนึ่งทําจากทองเหลืองส่วนอีกใบ
ทําจากดินเผา พอระดับน้ําขึน้ สูงหม้อทั้งสองใบก็ถูกพัดลอยลงไปในกระแสน้าํ ตอนนี้เองหม้อดินได้
พยายามทีจ่ ะรักษาระยะห่างจากหม้อทองเหลืองอย่างเต็มที่แม้ว่าหม้อทองเหลืองจะร้องตะโกนว่า
“ไม่ต้องกลัวหรอกเพื่อนเอ๋ยข้าจะไม่กระแทกเจ้าหรอก”
“แต่ข้าอาจเข้าไปใกล้เจ้าได้” หม้ออีกใบตอบ “ถ้าข้าเข้าใกล้เจ้ามากเกินไป ไม่ว่าเจ้ากระแทกข้า
หรือข้ากระแทกเจ้า ข้าก็มีแต่จะพังเท่านั้น”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอไม่อาจร่วมทางกันได้

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
34 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 4 การสารวจ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 วัน เวลา นาที

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือบอกวิธีดูนาฬิกาและสามารถนับเวลา 24 ชั่วโมงได้
2. เนื้อหา
การดูนาฬิกาและนับเวลา 24 ชั่วโมง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1แผนภูมิเพลง
3.2 นาฬิกาจําลอง
3.3 นาฬิกาจริง
3.4ใบงาน
3.5 ใบความรู้
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกีย่ วกับนาฬิกาและการดูเวลา ถามคําถามเช่น ใครสวม
นาฬิกา บ้านใครมีนาฬิกาแขวนผนัง ฯลฯ
2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายวิธีดูนาฬิกาและนับเวลา ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
จนครบ 24 ชั่วโมง
3) ผู้กํากับลูกเสือฝึกให้ลกู เสือฝึกดูนาฬิกา ฝึกตั้งเวลาตามใบงานเป็นหมู่
4) ลูกเสือนําเสนอผลการปฏิบัติตามใบงาน
5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของจากดูนาฬิกาได้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจผลงานการบอกเวลาจากการดูนาฬิกา
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
42 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8
เพลง วัน เวลา นาที
วัน เวลา นาที
หากว่าใครไม่เสียดายเวลา
อันวันเวลาเอาคืนมาไม่ได้

มีราคามากยิ่งกว่าสิ่งใดใด
ปล่อยเวลาล่วงเลยไป
เมื่อเวลาเสียไปขอใครกัน

ใบงาน
ให้หมู่ลูกเสือช่ว ยกัน วาดภาพนาฬิก า ให้เ ข็ม นาฬิก าตรงตามที่กํา หนด พร้อ มให้เ ลือ ก
ตัวแทนนําเสนอต่อกองลูกเสือ
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 09.00 น. และ 21.30 น.
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 11.00 น. และ 20.45 น.
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 06.20 น. และ 19.00 น.
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 13.00 น. และ 23.30 น.
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 05.45 น. และ 22.00 น.
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 07.50 น. และ 20.00 น.
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 10.45 น. และ 20.00 น.
หมู่...........................เวลาที่กาํ หนดให้วาด เวลา 08.20 น. และ 18.00 น.

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
36 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

43

ใบความรู้

การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
ลูกเสือจําเป็นต้องดูนาฬิกาให้เป็น เพื่อจะได้รู้เวลาในแต่ละวันซึ่งจะทําให้การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม เวลาที่กําหนด เช่น เข้าเรียน ตรงเวลาเรียน ส่งการบ้านตรงเวลา
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากอีกด้วย
องค์ประกอบบนหน้าปัดนาฬิกา
- เข็มยาวชี้บอกเวลาเป็ นนาที
- เข็มสั้น ชี้บอกเวลาเป็น ชั่วโมง
- ช่องใหญ่ บอกเวลาช่องละ 5 นาที
- ช่องเล็ก บอกเวลาช่องละ 1 นาที
เรามีมาตรการนับเวลาดังนี้
60 วินาที เป็น 1 นาที
60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
เรื่อง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก นาฬิกา
ในขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับสบายอยูน่ ั้น ยังมีเสียงดัง ติ๊ก ติ๊ก ติก๊ แว่วมา เสียงของใคร
กันนะ นั่นเป็นเสียงของ “คุณตัวกลม”นาฬิกาปลุกสีแดงที่ยงั เดินแผ่วๆอยู่ในความมืด ท้องฟฺาใกล้
ใก้ล
สว่างแล้วซินะ นาฬิกาน้อยแสนขยันทําหน้าที่ของตัวเองมาตลอดทัง้ คืน อีกไม่กี่นาทีก็จะได้เวลาสั่น
กระดิ่ง ปลุกด.ญ.สายไหมแล้ว นาฟิกาน้อยตื่นเต้นขึ้นทุกขณะที่ เข็มเดินไปข้างหน้า
จะมีใครรู้ไหมหนอ ว่าเหล่านาฬิกาเขาตั้งใจทําหน้าทีข่ องตัวเองแค่ไหน เพื่อจะไม่ให้เดินผิดพลาดไป
แม้สักนาทีเดียว คติของพวกนาฬิกาก็คอื แม้ว่าตัวเองจะเป็นแค่เครื่องจักรเล็กๆ แต่ก็จะไม่ยอม
ทํางานผิดพลาดเลย “พวกเรานาฬิกา รักษาเวลา ทุกเมื่อเชื่อวัน แม้เราตัวเล็ก แต่ก็สําคัญ เดิน
ผิดพลาดนัน้ ทําคนวุ่นวาย”
โอ๊ยมัวแต่ร้องเพลงเชียร์เพลินเลยเรา ถึงเวลาปลุกแล้ว กรี๊งงงงงง เสียงนาฬิกาดังขึ้น ด.ญ.สายไหม
พลิกตัวแล้วค่อยๆยืดแขนขึ้นไปจับนาฬิกากดปุูมปิดเสียงอย่างงัวเงีย ห้าว...เช้าแล้วซิ เด็กสาวตา
กลม ผมสัน้ ลุกขึ้นจากเตียงนอนไปอาบน้าํ แต่งตัวเพื่อเตรียมไปโรงเรียนเหมือนทุกวัน “ขอบใจนะจ๊ะ
คุณตัวกลมที่ปลุกฉัน” คุณตัวกลมยิม้ ..เราโชคดีจังที่เป็นนาฬิกาของสายไหม
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ ทําหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้ว ทุกเวลานาทีก็จะใช้ไปอย่างมีคุณค่า

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
44 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
37
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 4 การสารวจ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 การเดินทางสารวจ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนในเรือ่ งการเดินทาง ค่าใช้จ่ายสําหรับกองหรือหมู่ลูกเสือในการ
ออกไปนอกสถานที่ร่วมกับผู้กํากับได้
1.2 ลูกเสือบอกข้อควรปฏิบัติในขณะเดินทางสํารวจได้
2. เนื้อหา
การวางแผนการเดินทางไกล
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 แบบฟอร์มรายงานผลการวางแผนเดินทางไกล, แผนที่การเดินทาง
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การวางแผนการเดินทางไกล
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) หมู่ลูกเสือประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางสํารวจตามหัวข้อดังนี้
(1) กําหนดจุดประสงค์ของการเดินทางสํารวจ
(2) กําหนดสถานที่จะเดินทางสํารวจ
(3) ระยะเวลาในการเดินทาง
(4) วิธีเดินทาง (เดินหรือขี่จักรยาน)
(5) กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสํารวจทําบัญชีว่าจะใช้จ่ายอะไร
(6) กิจกรรมระหว่างเดินทางสํารวจมีอะไรบ้าง (ฐานกิจกรรม)
(7) การรายงานผลเมื่อเดินทางสํารวจกลับมาแล้ว
2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการวางแผนตามขัน้ ตอนโดยให้ทกุ คนลงมติเลือก
กิจกรรมการเดินทางสํารวจของหมูท่ ี่ทุกคนเห็นว่าดีที่สุดเพื่อปฏิบัติการเดินทางสํารวจจริง
4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสามารถในการวางแผนการเดินทางสํารวจที่เป็นระบบหมู่
5.2 ตรวจรายงานผลการวางแผนเดินทางสํารวจนอกสถานศึกษา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
38 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9

เพลง

เดินทางไกล
เกิดมาเป็นคน ต้องตรงเวลา อย่างมัวรอช้ารีบมาไวไว
เรืองเดินทางไกล จะไกลเพียงใด ถ้าหากตั้งใจ ตั้งใจจริง
เริงสําราญ เราเบิกบานเดินทางไกล
เดินครั้งใด เราสุขใจจริง ๆ

ใบความรู้

การวางแผนการเดินทางสารวจ

การเดินทางไปสํารวจหรือเยือนสถานที่ต่างๆ นอกจากโรงเรียนนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น ให้
ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ก่อนที่ลูกเสือสํารองจะเดินทาง ต้องวางแผนร่วมกันกับ ผู้กํากับลูกเสือ
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. กาหนดจุดประสงค์ ต้องช่วยกันคิดว่า ในการเดินทางไปสํารวจสถานที่ต่างๆ นอก
โรงเรียนนั้น มีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายใด เพื่ออะไร โดยกําหนดเป็นข้อๆ
2. การกาหนดสถานที่ จะเดินทางไปที่ใดบ้าง อาจเดินทางไปสํารวจเพียงแห่งเดียวหรือ
หลายแห่งก็ได้ สถานที่ควรสํารวจ เช่น บ้านบุคคลสําคัญ สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือศาสนา
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑสถาน จะต้องบันทึกสถานที่สํารวจไว้ตามลําดับและเตรียม
รายการสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้ และจะต้องติดต่อสถานที่ต่างๆ ไว้ให้เรียบร้อย และต้องศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นไว้ล่วงหน้า
3. ระยะเวลา ช่วยกันคิดว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด ใช้เวลาสํา รวจสถานที่
แต่ละแห่งเท่าใด และเดินทางไป-กลับเท่าใด กําหนด วัน เดือน ปี และเวลาที่จะไปสํารวจ
4. วิธีการเดินทาง ช่วยกันกําหนดวิธีการเดินทาง เช่น อาจจะเดิน หรือโดยสารรถประจํา
ทาง ลงเรือ หรือรถไฟ หรือเช่าเหมารถ หรือบางครั้งลูกเสือสํารอง – เนตรนารีสํารองอาจต้อง
เดินทางหลายวิธีก็ให้กําหนดไว้ให้ชัดเจน
5. ค่าใช้จ่าย ช่วยกันคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละเท่าใด ให้แยกเป็นค่ารถ ค่าที่พัก
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. กิจกรรม ช่วยกันกําหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน เช่น จะสํารวจอะไร จะดูอะไร
จะเล่นเกมอะไร
7. การรายงานผล เมื่อกลับจากการสํารวจแล้วจะต้องรายงานผลให้ผู้กาํ กับลูกเสือทราบด้วย

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
46 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
39
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ลูกเต่าบกกับลุงเต่าน้า

ลูกเต่าบกตัวหนึ่งเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์วันหนึ่งลูกเต่าบกเดินทางมาถึงบึงน้ํา
ที่กว้างใหญ่และได้พบกับลุงเต่าน้ําขนาดใหญ่ใจดีลุงเต่าน้ําพาลูกเต่าบกว่ายน้ําเที่ยวที่บึงน้ําแห่งนั้น
ทั้งสองสนิมสนมกันอย่างเร็วต่อมาลูกเต่าบกอยากเห็นที่อยู่ของมนุษย์ที่ลุงเต่าน้ําเล่าให้ฟังแม้ลุงเต่า
น้ําจะทัดทานอย่างไรลูกเต่าบกก็ไม่ฟังลุงเต่าน้ํารักและเป็นห่วงลูกเต่าบกจึงตัดสินใจเดินทางไปด้วย
ไปดูที่อยู่ของมนุษย์ทั้งสองถูกมนุษย์จับไปขายที่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งโชคดีที่มีเด็กใจดีมาซื้อลูก
เต่าบกไปปล่อยเด็กน้อยไม่เข้าใจว่าลูกเต่าบกว่ายน้ําไม่เก่งจึงพยายามโยนลูกเต่าบกลงไปในแม่น้ํา
ขณะนั้นมีค นใจดีอีกคนหนึ่งซื้อลุง เต่าน้ํามาปล่อยลุงเต่าน้ําจึงว่า ยน้ํามาช่วยชีวิตลูกเต่าบกไว้ไ ด้
ทันเวลาทั้งสองขอบคุณคนใจดีและว่ายน้ําไปจากที่นั่นโดยไม่หวนกลับมาอีกเลย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความมีเมตตากรุณาเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของคนเรา

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
40 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่ 4 การสารวจ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 รักษ์สาธารณสถานในท้องถิ่น

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถสํารวจและมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน
2. เนื้อหา/สาระ
สํารวจสาธารณสมบัติในชุมชน และมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติให้อยู่ในสภาพดี
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 วัสดุอุปกรณ์สําหรับการทําความสะอาด
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) มอบหมายพื้นที่ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ออกสํารวจสถานที่สาธารณประโยชน์ใกล้โรงเรียน
เช่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน วัด สวนสาธารณะ เป็นต้น
(2) รายงานในกองลูกเสือ และสรุปว่าแต่ละหมู่จะเลือกพัฒนาสถานที่แห่งใด
(3) ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนทําความสะอาด/พัฒนา สถานทีท่ ี่หมู่รับผิดชอบ และนัด
หมายจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดในครั้งต่อไป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ปฏิบัติตามที่วางแผนไว้โดยผู้กาํ กับลูกเสือคอยควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด
(2) ประชุมประเมินถึงการทํางานปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อควรปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
ภายในหมูข่ องตนในคราวต่อไป
(3) เก็บรวบรวมภาพและบันทึกการดูแลรักษาสาธารณสมบัติแต่ละครั้ง
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
48 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
41
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ ื่น
5.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน และการทําความสะอาดสถานที่ในชุมชน

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10
เพลง

งานสิ่งใด
งานสิ่งใด งานสิ่งใด
มัวแต่คอย เฝฺาแต่คอย
ไม่มีเสร็จ ไม่มเี สร็จรับรอง
ต้องทํางาน เราต้องช่วยกัน

แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
จําไว้ทุกคน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
ในหมู่ลูกเสือ

ในหมู่ลกู เสือเมื่อมาร่วมอยู่
ต้องช่วยกันทํา ทําไม่เว้นว่าง

ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหน้าที่ทุกอย่าง
งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จได้ง่ายดาย

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ความฝันของผีเสื้อ
ณ เมืองใหญ่แห่งหนึ่ง ผีเสื้อตัวน้อย กําลังบินหาอาหารกับแม่ของมัน สิ่งที่ทั้งสองมองหา
เป็นอะไรที่สุดแสนจะธรรมดาสําหรับโลกใบนี้ แต่มันช่างหายากเย็นจริง ๆ “แม่จ๋า หนูหิว ทําไมจึงหา
ต้นไม้และดอกไม้ได้แสนจะยากเย็นอย่างนี้ โลกช่างโหดร้ายจัง ” แม่ผีเสื้อยิ้มอย่างอ่ อนโยนพลาง
ปลอบลูกน้อย “ โลกไม่เคยโหดร้ายกับเราเลยลูก แต่โลกใบนี้ถูกผู้คนทําร้าย พวกเขาพร้อมใจกันทํา
ร้ายธรรมชาติอย่างหนัก ตัดต้นไม้ ทิ้งขยะเพิ่มมลพิษ ทําให้โลกร้อนขึ้น ลูกเคยได้ยินไหมที่เขาพูดกัน
ว่า “เด็ดดอกไม้ดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาว”ไม่ว่าใครจะทําอะไรที่ไหน มีผลกระทบต่อเนื่อง
ไปถึงกันได้หมดทั้งโลกเลยลูก อดทนอีกนิดนะเดี๋ยวเราก็จะได้กินอาหารแล้วลูก ”
เบื้องหน้าของผีเสื้อทั้งสอง ในที่สุดก็พบกับพุ่มดอกไม้แห่งความหวัง สองแม่ลูกต่างรีบเข้าไป
ดื่มน้ําหวานจากเหล่าเกสรดอกไม้ ลูกผีเสื้อขณะดื่มน้ําหวานก็ครุ่นคิดถึงสิ่งที่ แม่เล่าให้ฟัง มนุษย์ทํา
ร้ายธรรมชาติทําให้โลกกลายเป็นแบบนีุ้เด็ดดอกไม้ดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาว?? ลูกผีเสื้อมอง
ดอกไม้ที่อยู่รอบๆ แล้วเขาก็คิดบางอย่างไดุ้.ในมุมที่กลับกัน
“แค่เด็ดดอกไม้ดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาวแล้ว ถ้าอย่างนั้น...ผมที่เป็นผีเสื้อก็สามารถ
ช่วยผสมเกสร ช่วยขยายพันธุ์ต้นไม้ คงจะมีคุณค่ามากมายต่อโลกใบนี้ได้ ผมจะทําเพื่อที่สักวั น
ดอกไม้จะงอกงามเบ่งบานไปทั่วโลก” ลูกผีเสื้อกล่าวด้วยแววตาที่เปล่งประกายไปด้วยความหวัง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงช่วยกันรักษาธรรมชาติ
ใครจะเอากระพรวนไปแขวนคอแมว
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...หนูๆ ทั้งหลายเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาด้วย
สติปัญญา กันว่าจะเอาชนะศัตรูซึ่งก็คือแมว...ที่ชอบเข้ามาทําร้ายพวกมันกันอย่างไรดีบางตัวก็พูดว่า
เอาอย่างนี้สิ..บางตัวก็พูดว่าเอาอย่างนั้นสิ...ให้วุ่นวายไปหมดและในที่สุดหนูหนุ่มตั วหนึ่งได้ลุกขึ้น
แล้วออกความ คิดเห็นว่า
" ข้าคิดออกแล้ว...และความคิดนี้ทุกตัวในที่นี้จะต้องเห็นด้วยแน่นอน"มันพูด"สิ่งนั้น
ก็คือจะต้องมีใครตัวใดตัวหนึ่งในพวกเราต้องเอากระพรวนผูกโบว์แล้วเอาไปแขวนที่คอของแมว
เอาไว้ เพราะเสียงกระพรวนจะทาให้พวกเราได้รู้ถึง ว่าเวลาที่แมวมันได้มาอยู่ใกล้ๆ เมื่อนั้น
พวกเราก็เก็บตัวหลบอยู่ไม่ออกไปจนกว่ามันจะเดินพ้นไป"
ข้อเสนออันนี้เป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุดหนูทุกตัวทําการปรบมือแสดงความชื่นชมเห็นด้ว ย
จนกระทั่งหนูแก่ตัวหนึ่งได้ลุกขึ้นแล้วพูดว่า"เป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุด แต่ว่าใครเล่า จะเป็นคนเอา
กระพรวนไปแขวนที่คอแมวล่ะ"สุดท้ายก็ไม่มีหนูตัวไหนที่จะกล้ารับอาสาออกไปเอากระพรวนไป
แขวนที่คอของแมว กันสักตัว ดังนั้นหนูแก่จึงได้พูดสรุปว่า " ของบางอย่างนั้น พูดได้ง่าย แต่ทาได้ยาก "
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของบางอย่างนั้น พูดได้ง่าย แต่ทําได้ยาก

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
50 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
43
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 5
การค้นหาธรรมชาติ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 สารวจธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือบอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทีม่ ีต่อการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนได้
2. เนื้อหา
2.1 การสํารวจธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต รอบ ๆ ตัว
2.2 การสังเกตจดจํา และบอกประโยชน์ของสิ่งที่พบเห็นทีม่ ีต่อการดําเนินชีวิตของชุมชน
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบงาน
3.3 แบบบันทึกการสํารวจ
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือนํากองลูกเสือ ออกสํารวจธรรมชาติในชุมชนรอบโรงเรียน มอบหมายให้ลูกเสือ
จดบันทึก และหาข้อมูลของสิ่งที่พบในธรรมชาติรอบชุมชน หมู่ละ อย่างน้อย 4 อย่าง เช่น บ่อน้ํา
ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นที่พบระหว่างทาง สมุนไพร อากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัว ไส้เดือนดิน ผีเสื้อ นก ทุ่งนา
ควาย สุนัขเฝฺาบ้านฯลฯ ให้เตรียมหาข้อมูลจากการสอบถามคนในชุมชนและเตรียม
วาดภาพประกอบ นํามาจัดทําสมุดภาพ ตามคําสั่งในใบงาน
(2) นัดหมายให้ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือครั้งต่อไป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
44 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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(1) ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือเปิดโอกาสให้หมู่อื่นซักถามเพือ่ ความเข้าใจ และ
อภิปรายแสดงความเห็นได้ จนครบทุกหมู่ พร้อมส่งสมุดภาพ
(2) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิด ชวนคุย และช่วยเพิ่มเติม ด้วยประเด็นคําถาม
- ถ้าเราทําลายสิ่งต่าง ๆ ทีม่ ีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ตัดต้นไม้ ทิ้งขยะลงบ่อน้ํา
ใช้ยาฆ่าแมลง เผาขยะให้เกิดควันพิษ ฯลฯ จะมีผลต่อชีวิตของคนเราอย่างไร
- ลูกเสือคิดว่าตนเองจะสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง
(3) มอบหมายให้หมู่ลกู เสือหาข้อมูลเกี่ยวกับควันพิษ ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศและ
การปฺองกัน เพือ่ ใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจสอบผลงานจากการสํารวจ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม คือ การคิดวิเคราะห์และตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีตอ่ ชุมชน

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11
เพลง

ต้นไม้มปี ระโยชน์
ปูาไม้ ไม้ผล พืชผัก
ประโยชน์มากนักนานัปการ
ใช้ทําเป็นอาหาร
ทําเชื้อเพลิงฟืนถ่านสร้างบ้านอยูอ่ าศัย
ทําเครื่องมือเครื่องใช้
ทําเสื้อผ้าสวมใส่และนําไปใช้ทํายา
ปูาไม้ให้คุณค่าเลิศล้น
เพราะช่วยให้ฝนตกตามกาลเวลา
ช่วยดูดซับคงคา
มิให้นองไหลบ่าท้วมท้นนาและไร่
ทําให้อากาศแจ่มใส
เราจึงควรร่วมใจอย่าทําลายต้นไม้เอย
ต้นไม้
ต้นไม้คือสิ่งแวดล้อม
ย้อมความชุ่มชื่นชีวิต
เจ้าดูดอากาศเป็นพิษ
ทําให้ชวี ิตสดชื่นยืนยาว
อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น
ต้นไม้เท่านั้น
ทั้งกันและแก้
ต้นไม้กําเนิดก่อเกิดทรัพย์แน่
ต้นไม้แน่แท้
แก้ช่วยกัน
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เกม
เกม เสือกินวัว
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือ เข้าแถวเป็นวงกลม จับมือกัน
2. เลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งให้เป็นวัว อีกคนหนึง่ ให้เป็นเสือ
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ เริ่มเล่น คนที่เป็นเสือ ต้องพยายาม จับคนที่เป็นวัวให้ได้ คนที่
จับมือเป็นวงกลม คอยเปิดทางให้วัวหนี และคอยกันเสือไม่ให้ผา่ นไปได้ ถ้าเสือจับได้ก็ชนะ
จะสลับกันเป็นเสือหรือเปลีย่ นคูก่ ็ได้

ใบงาน
ให้หมู่ลูกเสือออกสํารวจธรรมชาติใกล้โรงเรียนตามที่ผู้กํากับลูกเสือนําไปและปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1. จดบันทึกธรรมชาติที่พบเห็น อย่างน้อย 3 อย่างแต่ละอย่างหาข้อมูลประกอบได้แก่
1.1 ชื่อสิ่งที่พบ
1.2 ลักษณะเป็นอย่างไร
1.3 ตําแหน่งที่พบ
1.4 ประโยชน์/โทษ
1.5 ผู้ให้ข้อมูล
2. วาดภาพธรรมชาติที่เลือกจดบันทึก
3. จัดทําสมุดภาพ
4. ทําข้อมูลรายงานในกองลูกเสือในการประชุมกองครั้งต่อไป
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

เรื่อง ผีเสื้อแสนสวย
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง

คุณยายของเอื้อมชอบเล่านิทานและเรื่องต่างๆ ที่คุณยายได้พบเห็นให้เอื้อมฟังอยู่เสมอ
วันนี้ขณะที่นั่งเล่นที่สนามหน้าบ้าน เอื้อมมองเห็นผีเสื้อหลายตัวกําลังบินตอมดอกไม้ คุณยายจึงเล่า
เรื่องผีเสื้อให้ฟังว่าผีเสื้อเป็นแมลงที่มีปีกสีสันสวยงามทําให้คนหลงไหลและสงสัยในธรรมชาติที่แท้จริง
ของมัน ผีเสื้อชอบแสงอาทิตย์และอากาศเย็นสบาย เรามักเห็นมันบินวนเวียนตามดอกไม้อย่าง
สนุกสนาน อย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนหรือเหน็ดเหนื่อย การที่มันบินคละเคล้าเกสรดอกไม้อยู่เช่นนี้
เพราะมันต้องการน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารและมันยังช่วยในการผสมพัน ธุ์ดอกไม้ด้วย
คุณยายเล่าต่อว่านักชีววิทยาประมาณว่าขณะนี้ในโลกมีผีเสื้อ 7,000 ชนิด ส่วนในประเทศไทยเรามี
ผีเสื้อประมาณ 900 ชนิดเท่านั้น
คุณยายจึงถามเอือ้ มว่าทําอย่างไร เราจะทําให้มีผีเสื้อมากขึน้ ได้ เอือ้ มตอบว่าคนเราต้องไม่
ฆ่าผีเสื้อ และช่วยกันปลูกต้นไม้ ดอกที่มนี ้ําหวานเป็นอาหารของผีเสื้อ คุณยายชมว่าเอือ้ มฉลาดและ
เป็นเด็กช่างคิด เอื้อมดีใจมากและขอบคุณที่คณ
ุ ยายเล่าเรื่องผีเสือ้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรทําลายธรรมชาติ เพราธรรมชาติทาํ ให้โลกสดใส
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
เด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนนึงชอบมาเล่นที่ต้นแอปเปิ้ลใหญ่ทุกวัน เขาปีนขึ้นไปกินลูกแอปเปิ้ล
บนต้นและก็นอนหลับใต้ร่มเงาของต้นไม้ เขารักต้นไม้และต้นไม้ก็รักเขา เวลาผ่านไปเด็กน้อยโตขึ้น
เขาไม่อยากมาวิ่งเล่นที่ต้นไม้แล้วแต่อยากได้ของเล่นแทน ต้นแอปเปิ้ลจึงแนะให้เขาเก็บลูกแอปเปิ้ล
ไปขาย เมื่อเด็กชายได้ของเล่นใหม่เขาก็ไม่มาเล่นที่ต้นไม้อีกเลย ต้นไม้ได้แต่คอย
เวลาผ่านไปเด็กน้อยโตเป็นชายหนุ่ม เขากลับมาหาต้นไม้อย่างเศร้าสร้อย "มาหาฉัน และมา
เล่นกับฉันเหรอ"ต้นไม้ถามอย่างดีใจ
"ฉันไม่มีเวลามาเล่นหรอกฉันมีครอบครัวแล้วฉันต้องทํางานเพื่อครอบครัวของฉันเองเรา
ต้องการบ้านช่วยฉันได้ไหม"
ต้นไม้จึงแนะให้เขาตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นไม้ไปสร้างบ้านชายหนุ่มจากไปอย่างมีความสุข
แต่ต้นไม้ถูกทิ้งให้เศร้าเดียวดาย
วันหนึ่งในฤดูร้อนชายหนุ่มกลับมาหาต้นไม้ ซึ่งดีใจมาก เขาบอกกับต้นไม้ว่ า "ฉันรู้สึกผิดหวัง
กับชีวิต และเริ่มแก่ขึ้นฉันอยากแล่นเรื อไปพักผ่อนไกลๆให้เรือฉันได้ไหม"ต้นไม้จึงให้ลําต้นเอาไป
สร้างเรือ เขาล่องเรือไปและไม่เคยกลับมาอีกเลย
หลายปีผ่านไปในที่สุดชายหนุ่มกลับมาคราวนี้เขาดูแก่ลงไปมากต้นไม้รีบออกตัว "ฉันเสียใจ
ฉันไม่เหลืออะไรจะให้อีกแล้วไม่มีผลแอปเปิ้ลให้ ....ฉันไม่มีลําต้นให้ปีนอีกแล้วสิ่งเดียวที่เหลือ มีเพียงราก
ที่กําลังจะตาย"
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ชายหนุ่มตอบว่า "ฉันไม่มีฟันจะกินแล้วฉันปีนไม่ไหว และฉันก็แก่แล้วด้วย ตอนนี้ฉันไม่
ต้องการอะไรอีกแล้ว แค่อยากได้ที่พักพิงฉันเหนื่อยมาหลายปีแล้ว"
"รากของต้นไม้แก่ๆจะเป็นที่พักพิงของเธอได้ มาสิ นั่งลงข้างๆฉัน ...หลับให้สบาย....."เด็ก
น้อยนั่งลงข้างๆต้นไม้ดีใจ ยิ้ม...และน้ําตาไหล
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องกตัญํูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ต้นไม้ในเรื่องก็เปรียบเหมือนกับพ่อแม่ ที่คอย
ดูแลห่วงใยเราตลอดเวลา
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 6 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 รู้เท่าทันสื่อโฆษณา

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือรู้เท่าทันสือ่ และโฆษณาชวนเชื่อ
2. เนื้อหา
2.1 การวิเคราะห์โฆษณาสินค้าที่โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
2.2 โทษของการโฆษณาและผลกระทบต่อผู้บริโภค
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 เกม
3.2 รูปภาพหรือของจริงที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค และบริโภคชนิดต่าง ๆ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) หมู่ลูกเสือเลือกสินค้าหมู่ละ 1 ชนิด และเล่นบทบาทสมมติโฆษณาเพื่อขายสินค้า
2) ลูกเสือหมูอ่ ื่น ช่วยกันคิดหาเหตุผลคัดค้านการโฆษณาสินค้าแต่ละชนิด
3) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดด้วยคําถามดังนี้
- กิจกรรมนี้ ให้ข้อคิดอะไรบ้าง
- การโฆษณาสินค้าที่เกินความเป็นจริงจะมีผลต่อผู้บริโภคอย่างไร
4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปหลักการในการเลือกซื้อสินค้า
- ควรตรวจสอบข้อมูลของสินค้า ว่าเป็นจริงตามคําโฆษณาหรือไม่ และไม่มีผลเสีย
ต่อผู้บริโภค
- เปรียบเทียบคุณภาพสินค้าและราคาจากผู้ผลิตหลายราย ให้มั่นใจว่าไม่ได้ขาย
เกินราคาที่ควรเป็น
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ

เกม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12
ต่อยาว

วิธีการเล่น
1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่แข่งขันกัน โดยให้ยืนรวมกัน อยู่หลังเส้นเริม่
2. ผู้กํากับลูกเสือแจกกระดาษหนังสือพิมพ์ ให้หมู่ละ 1 แผ่น
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ลูกเสือในแต่ละหมู่ ช่วยกันฉีกกระดาษเป็นเส้นโดยไม่ให้
ขาดออกจากกัน โดยให้คนหนึ่งจับยกปลายกระดาษไว้ที่เส้นเริ่ม คนอื่น ๆ พยายามฉี กกระดาษให้
ยาวที่สุด โดยไม่ให้ขาดออกจากกัน
4. เมื่อหมดเวลา ให้สัญญาณหยุด หมู่ใดฉีกกระดาษได้ยาวที่สุดเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อนื่ กล่าวชมเชย

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ไก่ แมว และหนู

มีลูกหนูซุกซนตัวหนึ่งหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังว่า “หนูออกไปไกล
มาก ไปเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ ส่งเสียงร้องหนวกหูไม่หยุด หน้าตาแปลก ไม่น่าไว้ใจ มีปากยาว คอยาว
บนหัวมีหงอนอีกด้วย และแทนที่จะมีขาหน้าสองขาเหมือนอย่างพวกเรา กลับมีปีกสองข้างแทน แส้หาง
ของมันก็แผ่ออกไปยาวมาก แล้วอยู่ดี ๆ มันก็เอาปีกตีสีข้างของมัน จ้ะแม่ เสียงดังมากเลย ขนาดหนู
เองซึ่งเป็นลูกหนูที่กล้าหาญมาก ยังตกใจจนต้องวิ่งหนี แต่หนูไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะ หนูวิ่งไปและก็
ร้องด่ามันไปด้วยจ้ะแม่” สัตว์ที่ลูกหนูพูดถึงก็คือไก่โต้งนั่นเอง
“ ยังมีอีกตัวนะแม่ ดูสง่างาม ท่าทางอ่อนโยนแล้วก็ใจดีด้วย ถ้าไม่ใช่เ พราะเจ้าอสุรกายมีปีก
ตัวนี้หนูคงได้คุยกับสัตว์อีกตัวแล้ว ”
“รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะ” แม่หนูถาม
“อ๋อ เขามีขนกับหูเหมือนเราเลย แต่ขนเขาเรียบเป็นมันมีลายด้วย มีหางยาวกว่าเรา ตาวาว ดู
เงียบ ๆ คงเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา หนูกําลังจะเข้าไปแนะนําตัวเองกับเขาอยู่พอดี แต่เจ้ า
อสุรกายมีปีกตัวนั้นมันส่งเสียงไล่หนูออกมาเสียก่อน”

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
50 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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“ลูกเอ๋ยแม่จะบอกอะไรให้ สัตว์ท่าทางใจดีที่หนูบอกนั้น เขาเรียกว่าแมว มันชอบกินหนูมาก เป็น
ศัตรูตัวสําคัญของเราทีเดียวแหละ ส่วนอสุรกายมีปีกนั้นคือไก่ ซึ่งไม่มีอันตรายต่อเราเลย จงจําไว้นะลูก
ว่าหน้าตาท่าทางไม่ได้บอกถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงนะลูก”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าตัดสินคุณค่าของใคร ด้วยการดูแต่ภายนอกเท่านั้น

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
58 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 6 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 นาทีวิกฤต

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
2. เนื้อหา
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีลูกเสือเห็นคนตกน้าํ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ํา เช่น เชือก, ไม้, ห่วงยาง
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดหาทางออก กรณี “เห็นคนตกน้ํา” ใน
ประเด็น
(1) จะช่วยหรือไม่ช่วย เพราะอะไร
(2) ถ้าช่วยจะมีวิธีช่วยเหลือกี่วิธี แต่ละวิธีมขี ้อดีและข้อเสียอย่างไร
(3) หมู่ตัดสินใจเลือกช่วยอย่างไร เพราะอะไร
2) สุ่มให้หมู่ลูกเสือรายงาน 1 - 2 หมู่ ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อื่นแสดงความเห็น
เพิ่มเติม และร่วมกันสรุป โดยผู้กํากับลูกเสือ ช่วยเพิ่มเติม (วิธีช่วยคนตกน้าหรือคนจมน้าได้แก่
1. การร้องเรียกให้คนอื่นหรือผู้ใหญ่ช่วย 2. การช่วยด้วยการโยนอุปกรณ์ที่ช่วยลอยตัวเช่น ห่วงยาง
หมอนลม ขวดน้าพลาสติ ก ขนาดใหญ่ ลู ก มะพร้ า ว แผ่ น โฟมขนาดใหญ่ ลู ก บอล ลู ก บาส ฯลฯ
3. การช่วยด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ไม้ยาว ๆ เชือก และ 4. การว่ายน้าออกไปช่วย ต้องมั่นใจว่าว่าย
น้าเป็นและต้องช่วยคนตกน้าเป็นด้วย ไม่เช่นนั้นอาจ ถูกคนตกน้ากอดรัดจนจมน้าไปด้วย ลูกเสือ
ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า จะสามารถช่วยอย่างไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อความปลอดภัย
ของลูกเสือ ควรต้องใช้วิธีร้องเรียกให้คนอื่นและผู้ใหญ่ช่วย ร่วมกับวิธีอื่น ๆ เช่น ถ้าไม่แน่ใจว่าน้าลึก
มากน้อยเพียงใด ให้โยนอุปกรณ์ที่ช่วยลอยตัว หรือยื่นไม้ยาวให้เกาะ ถ้ามั่นใจว่าน้าไม่ลึก ลูกเสือ
มั่นใจว่าสามารถช่วยได้ ผู้ประสบภัยเป็นเด็กตัวเล็กกว่ามาก ก็อาจลงน้าไปช่วยได้ )
3) หมู่ลูกเสือแข่งขันเกมเชือกช่วยชีวิต
(1) ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก นายหมู่ออกไปยืนห่างจากแถวประมาณ
5 เมตร สมมติว่าตกอยู่ในบ่อน้ํา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
52 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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(2) เมื่อได้ยินสัญญาณสมาชิกในหมู่รีบผูกปลายเชือกตัวเองกับเชือกของสมาชิก
ที่ยืนติดกัน ด้วยเงื่อนพิรอดแล้วให้คนที่ยืนอยู่หัวแถว ถือปลายเชือกไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งโยนให้
นายหมู่ของตัวเอง เมื่อนายหมู่ได้เชือกแล้วให้ผูกเชือกกับเอวของตัวเอง ด้วยเงื่อนบ่วงสายธนูเมื่อ
ผูกเสร็จให้สมาชิกรีบดึงนายหมู่ตนเองเข้ามารวมกับสมาชิกคล้ายกับการ ช่วยดึงคนขึ้นจากบ่อน้ํา
(3) สํารวจการผูกเงื่อนของแต่ละหมู่ หมู่ไหนผูกได้ถูกต้องและทําเสร็จก่อนเป็นหมู่ที่ชนะ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
60 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
53
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13
เพลง

ร่วมใจ

(สร้อย) ร่วมใจ เราพร้อมใจ (3 ครั้ง) งานน้อยใหญ่พร้อมใจกันทํา
พวกเราลูกเสือไทยต่างพร้อมใจสามัคคี น้าํ ใจเรากล้าผจญ บากบั่นอดทนหมั่นทําความดี
ผูกมิตรและมีไมตรีเหมือนดังน้องพี่รับความชื่นบาน (สร้อย)
พวกเราลูกเสือไทย บุกปูาไปลุยน้าํ เอง แม้เราจะฝูาภัยพาล แต่จิตเบิกบานเพราะความปรองดอง
ชมฟฺาและน้ําลําคลอง เสียงคึกคะนอง ร้องเพลงเพลินใจ (สร้อย)

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
สิงโตโลภมากกับกระต่ายป่า
ในปูาใหญ่แห่งหนึ่งสิงโตหิวโซตัวหนึ่งกําลังหาเหยื่อ มันพบกระต่ายปูาตัวหนึ่งเห็นแล้วน่ากิน
จึงวิ่งตามกระต่ายปูาจนทัน ขณะจะจับกระต่ายปูากินก็เหลือบไปเห็นกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านมา มันคิด
ใหม่ว่ากวางน่าจะอร่อยกว่า และเป็นอาหารมื้อใหญ่ดีกว่ากระต่ายที่ตัวเล็กนิดเดียว
ดังนั้น มันจึงปล่อยให้กระต่ายปูาหลุดรอดไปแล้วมันเองก็วิ่งกวดตามกวางไปทันที แต่กวาง
ตัวนั้นวิ่งเร็วมากเร็วเสียจนในไม่ช้ามันก็ลับหายไป เมื่อสิงโตเห็นหมดหวังจะตามกวางได้ทันมันก็ คิด
ใหม่อีกว่า“ฉันจะกลับไปกินกระต่าย ดีกว่า”แต่เมื่อมันกลับมาที่ ๆ ซึ่งเมื่อตะกี้ที่มันได้ต้อนกระต่าย
จนจนมุมนั้น มันได้พบว่า กระต่ายได้หนีหายไปเสียแล้ว
“โธ่เอ๋ย ฉันน่าจะกินกระต่ายเสียก่อนตั้งแต่ตอนที่พบเมื่อแรกแล้ว ”สิงโตคร่ําครวญ
“นี่เป็นเพราะฉันโลภมากเกินไป ผลสุดท้ายก็เลยไม่ได้ กินอะไรเลย”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนฉลาดต้องรู้จกั พอ ในสิง่ ที่ตนมีอยู่แล้ว

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
54 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่ 6 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ต้านภัยห่างไกลยาเสพติด

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่อยู่ใกล้ตัวได้
2. เนื้อหา
ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของเด็กและเยาวชน ลูกเสือจึง
ควรตระหนักในโทษและพิษภัยและหลีกเลี่ยงให้ ห่างไกลยาเสพติด
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ขวดน้ํา และถ้วยน้ํา
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) หมู่ลูกเสือแข่งขันกรอกน้ําลงขวดโดยผู้กํากับลูกเสือแจกน้ําที่บรรจุเต็มขวดให้หมู่ละ
1 ขวด และแจกถ้วยพลาสติกให้ลูกเสือคนละ 1 ใบ การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 ให้นายหมู่เทน้ําในขวดแจกใส่ถ้วยของลูกเสือในหมู่ทุกคนจนหมดขวด แล้ว
ให้ลูกเสือแต่ละคนกรอกน้ําในถ้วยลงขวดจนหมด นายหมู่เอาขวดน้ํามาเปรียบเทียบกัน น้ําในขวด
ของหมู่ใดมีมากที่สุดเป็นผู้ชนะ แต่ละหมู่เก็บขวดน้ําของตนไว้เปรียบเทียบกับรอบที่ 2
รอบที่ 2 ผู้กํากับลูกเสือแจกขวดน้ําขวดใหม่ ให้หมู่ลูกเสือดําเนินการเหมือนรอบแรก
แต่ ให้ทุกคนหมุนรอบตัวเอง 3 รอบก่อนกรอกน้ํากลับลงขวด ทุกหมู่นําขวดน้ํามาเปรียบเทียบกัน
หมู่ใดเหลือมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2) ผู้ กํา กั บ ลู ก เสื อ ให้ น ายหมู่นํา ขวดน้ําของหมู่ ใ นรอบแรก มาเที ย บกั บ รอบที่ 2
แล้วตั้งคําถามว่าในกองลูกเสือว่า “ทําไมน้ําในรอบที่ 2 ของทุกหมู่ จึงเหลือน้อยกว่าในรอบแรก”
3) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มถาม 2 – 3 คน แล้วสรุปว่า การหมุนรอบตัวนั้น เปรียบเหมือนการ
ใช้ยาเสพติด ซึ่งมีผลเสียต่อสติปัญญาและความสามารถของคนผู้นนั้ จึงทําให้กรอกน้ําแล้วน้ําหก
มากกว่าตอนทีไ่ ม่หมุนตัว
4) ให้ลูกเสือจับคู่คุยกัน ช่วยกันคิดว่ายาเสพติดใกล้ตัวที่ลูกเสือรู้จัก มีอะไรบ้าง และจะ
หลีกเลี่ยงได้อย่างไร
5) ผู้กํากับลูกเสือสุ่มถาม 2 – 3 คู่ และให้ คู่อื่น ๆ เพิ่มเติม ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติม และสรุป
(ไม่ลองใช้ยาเสพติด /ขอร้องด้วยความห่วงใยให้คนในครอบครัวเลิก บุหรี่ และเหล้า )
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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6) ผู้กํากับลูกเสือให้ขอ้ คิดที่เป็นประโยชน์
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ตระหนักรู้ในเรือ่ งโทษ และพิษภัยของยาเสพติด

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14
เพลง
ดื่มเหล้าทําลายชีวิต
ลูกเสือไม่ควรนิยม
มอร์ฟิน ฝิ่น เฮโรอิน
ทดลองกับอบายมุข

ยาเสพติด

ยาเสพติดทําลายสังคม
ไม่ควรชื่นชมสูบบุหรี่กัญชา
ทําร้ายร่างกายเหี่ยวแห้งโรยรา
จะต้องทนทุกข์ตลอดเวลา

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ไก่ที่ไข่เป็นทองคา
ผัวเมียคู่หนึ่งเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ เกิดโชคดีมีแม่ไก่ประหลาดตัวหนึ่งออกไข่เป็นทองคําให้วันละ
1 ฟอง ทุกวันสองผัวเมียจะนําไข่ทองคํานั้นไปแลกเป็นเงินมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่คิดจะทํา
มาหากินให้เหนื่อย ได้แต่เที่ยวเล่นสําเริงสําราญฟฺุงเฟฺอ ไม่เก็บสะสมหรือห่วงอนาคตของตนเลย
วันหนึ่งทั้งสองนึกอยากที่จะได้เงินมากกว่าที่เป็นอยู่ผู้เป็นเมียจึงเสนอให้ผ่าท้องไก่ เพื่ อเอา
ไข่ทองคําออกมามาก ๆ สามีเห็นด้วย ทั้งสองช่วยกันจัดการฆ่าไก่ตัวนั้นเสีย แล้วใช้มีดผ่าท้องของ
มันดูผลปรากฏว่า ไม่มีแม้แต่เศษทอง หรืออะไรที่จะเอาไปแลกเป็นเงินได้เลยอยู่ในนั้น ทั้งสองยืน
หน้าซีดและโศรกเศร้า" ฮื่อ ๆๆ หมดเลย..หมดแล้ว นี่ถ้าเราไม่โลภมาก ก็ยังมีไข่ทอง
ตั้งวันละฟอง ไปใช้แลกเงินได้ตลอดชีวิต น่าเสียดายจริง ฮื่อๆๆๆ "จะมาคิดได้ในตอนนี้ก็สาย
ไปเสียแล้ว... เพราะ ไก่ตัวนั้นมันได้ตายลงไปเพราะมือและความคิดโง่ๆ ของตัวเองนั่นแหละ..สองผัว
เมียเลยอดที่จะมีไข่ทองไปขายแลกเงินและ อยู่สุขสบายเหมือนเมื่อก่อน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทําอะไรควรคิดให้รอบคอบและควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 6 ความปลอดภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความปลอดภัย

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
1.2 ลูกเสือบอกข้อควรปฏิบัติในการปฺองกันภัยเมื่อไม่มคี นอยู่บ้านได้
2. เนื้อหา
2.1 กฎจราจร
2.2 ความปลอดภัยในการใช้ถนน
2.3 สิ่งที่ควรทําเมือ่ ทิ้งบ้านไว้ โดยไม่มีคนอยู่
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 แผนภูมิหรือภาพสัญญาณ และเครื่องหมายจราจร
3.3 ใบความรู้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ความรู้เรือ่ งการปฏิบตั ิตามกฎจราจร โดยเรียนรู้เป็นฐาน
ฐานที่ 1 สัญญาณไฟ
ฐานที่ 2 เครื่องหมายจราจร เช่น ทางม้าลาย ห้ามจอด ห้ามเลี้ยว ฯลฯ
ฐานที่ 3 การเดินทางเท้า
(2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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(1)(1)ผู้กผูํา้กกัําบกัลูบกลูเสื
กเสือและลู
อและลูกเสื
กเสือสนทนาเกี
อสนทนาเกี่ยวกั
่ยวกับภับภัยทีย่อทีาจเกิ
่อาจเกิดขึด้นขึได้
้นได้เมืเ่อมืไม่
่อไม่มคี มนอยู
คี นอยู่บ้า่บน้าน
(2)(2)ผู้กผูํา้กกัําบกัลูบกลูเสื
กเสือและลู
อและลูกเสื
กเสือแต่
อแต่ละหมู
ละหมู่ร่ว่รมกั
่วมกันอภิ
นอภิปรายถึ
ปรายถึงข้งอข้ควรปฏิ
อควรปฏิบัตบิเัตมืิเ่อมืไม่
่อไม่มี มี
คนอยู
คนอยู่บ้า่บน้านแล้แล้วเลื
วเลือกอก1 1รายการพร้
รายการพร้อมวาดภาพประกอบ
อมวาดภาพประกอบนํานํมาเสนอในกองลู
ามาเสนอในกองลูกเสื
กเสือ อ
(3)(3)ผู้กผูํา้กกัําบกัลูบกลูเสื
กเสือและลู
อและลูกเสื
กเสือร่อวร่มกั
วมกันสรุ
นสรุปข้ปอข้ควรปฏิ
อควรปฏิบัตบิเัตมืิเ่อมืไม่
่อไม่มคี มนอยู
คี นอยู่บ้า่บน้าน
4)4)ผู้กผูํา้กกัําบกัลูบกลูเสื
กเสือเล่
อเล่าเรืาเรื่องสั
่องสั้นที้น่เทีป็่เนป็ประโยชน์
นประโยชน์
5)5)พิพิธีปธิดีปประชุ
ิดประชุมกอง
มกอง(นั(นัดหมาย
ดหมายตรวจเครื
ตรวจเครือ่ งแบบ
อ่ งแบบแกรนด์
แกรนด์ฮาวล์
ฮาวล์ชักชัธง
กธงเลิเลิก)ก)
5.5.การประเมิ
การประเมินนผลผล
5.15.1สังสัเกตความร่
งเกตความร่วมมื
วมมือในการปฏิ
อในการปฏิบัตบิกัติจกกรรม
ิจกรรม
5.25.2ตรวจผลงานและการนํ
ตรวจผลงานและการนําเสนอ
าเสนอ

ภาคผนวกประกอบแผนการจั
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดดกิกิจกรรมที
จกรรมที่ 15
่ 15
เพลง
เพลง
เพลง
เพลงดูรดูถยนต์
รถยนต์ก่อกน่อน
แม้แม้ว่าวเราจะข้
่าเราจะข้ามถนน
ามถนน
ดูรดูถยนต์
รถยนต์ดูรดูถยนต์
รถยนต์
แม้แม้ว่าวเราจะข้
่าเราจะข้ามถนน
ามถนน
ดูรดูถยนต์
รถยนต์กอ่ กนอ่ น
หากรถยนต์
หากรถยนต์มามา
อย่อย่าอวดเก่
าอวดเก่งกล้
งกล้าด่าวด่นจร
วนจร
ให้ให้รถไปก่
รถไปก่อนอน
แน่แน่นอนปลอดภั
นอนปลอดภัย ย
เพลง
เพลงข้าข้มถนน
ามถนน
อย่อย่าเหม่
าเหม่อมองต้
อมองต้องดู
องดูข้าขงหน้
้างหน้า า
อีกอีซ้กาซ้ยและขวาเมื
ายและขวาเมือ่ จะข้
อ่ จะข้ามถนน
ามถนน
หากยวดยานหลายก็
หากยวดยานหลายก็ต้อตงอดใจทน
้องอดใจทน
อย่อย่าตัาดตัหน้
ดหน้ารถยนต์
ารถยนต์ทุกทๆคนจงระวั
ุกๆคนจงระวังเอย
งเอย
มงมงแซะ
แซะมงมงแซะ
แซะแซะ
แซะมงมงตะลุ
ตะลุม่ ม่ ตุ้มตุมง
้มมง

ใบความรู
ใบความรู้ ้
กฎหมายและเครื
กฎหมายและเครื่องหมายจราจร
่องหมายจราจร
กฎและเครื
กฎและเครื่องหมายจราจรที
่องหมายจราจรที่ลกู ่ลเสื
กู เสือควรศึ
อควรศึกษาและเรี
กษาและเรียนรู
ยนรู้ คื้ อคือ
1.1.สัญ
สัญญาณไฟ
ญาณไฟ
สีแสีดง
แดงให้ให้รถทุ
รถทุกคักนคันที่ทีจะวิ
่จะวิ่งไปข้
่งไปข้างหน้
างหน้า าหยุหยุดทีด่ทีเส้่เนส้น
สีเสีหลื
เหลืององให้ให้รถทุ
รถทุกคักนคันเตรี
เตรียมตั
ยมตัว วหรืหรือให้
อให้ระมั
ระมัดระวั
ดระวัง งเพืเพื่อที่อ่ทีจะหยุ
่จะหยุดหรื
ดหรือไป
อไป
สีเสีขีเยขีวยวให้ให้รถผ่
รถผ่านไปได้
านไปได้
2.2.เครื
เครื่องหมายจราจร
่องหมายจราจรเช่เช่นนทางม้
ทางม้าลายสํ
าลายสําหรั
าหรับบให้ให้คนข้
คนข้ามถนน
ามถนนรถที
รถที่จะผ่
่จะผ่านทางม้
านทางม้าลาย
าลาย
ต้อต้งขั
องขับบช้าช้ๆหรื
าๆหรือหยุ
อหยุดให้
ดให้คนเดิ
คนเดินข้นาข้มไปก่
ามไปก่อนอน
คู่มคูือ่มส่ืองส่เสริ
งเสริ
มและพั
มและพั
ฒฒ
นากิ
นากิ
จกรรมลู
จกรรมลู
กเสื
กเสื
อทัอกทัษะชี
กษะชี
วิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
กษา
กษาลูกลูเสื
กเสื
อสอารอง
สารองชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ท3ี่ 3
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3. การเดินทางเท้า
3.1 ถนนที่มีทางเท้า ต้องเดินบนทางเท้าให้ชิดทางซ้าย
3.2 ถนนที่ไม่มีทางเท้าจะต้องเดินทางชิดขอบด้านขวา หันหน้าสวนทางรถจะได้
มองเห็นรถข้ างหน้าได้แต่ไกล
3.3 ไม่ค วรข้ามถนนโดยออกจากที่กาํ บัง เช่น ท้ายรถหรือหน้ารถประจําทางหรือ
ระหว่างซอกรถที่จอด เพราะจะมองไม่เห็นรถที่แล่นมาในระยะใกล้
3.4 ก่อนข้ามถนนทุกครั้งต้อ งหยุด ยืน ที่ข อบทาง มองดูท างขวา ทางซ้า ย และ
กลับมาดูทางขวาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีรถแล่นมาในระยะใกล้
3.5 ต้องข้ามถนนขณะที่มีสัญญาณห้ามรถ และดูให้แน่ใจว่ารถหยุดสนิท แล้ว ไม่
ควรข้ามขณะที่มีสัญญาณปล่อยให้รถเดิน เพราะจะเสี่ยงอันตรายมาก
ข้อควรปฏิบัติเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน
1. ก่อนออกจากบ้านควรดับไฟหรือปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟฺา
2. ตรวจตราสิ่งต่างๆ อย่าให้มีสิ่งที่ติดไฟ ถ้ามีค วรดับให้หมด
3. ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย
4. ใส่กุญแจบ้านหรือปิดรั้วบ้านให้แน่นหนา
5. ถ้าระบบไฟฟฺาสามารถตั้งเวลาเปิด -ปิดได้ ควรตั้งเวลาไว้ด้วย
6. ปิดวาล์วน้าํ

ห้ามกลับรถ

ห้ามแล้วซ้าย

ห้ามเลี้ยวขวา
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
เด็กชายเดี่ยว

น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง

ณ หมู่บ้านในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง เด็กชายเดี่ยวอาศัยอยู่กับพ่อแม่ เขามีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งคือ
เจ้าดิ๊กกี้ ทุกวันพ่อจะพาเด็กชายเดี่ยวและเจ้าดิ๊กกี้ไปเดินเล่น บ้านของเด็กชายเดี่ยวอยู่ติดถนน
ทุกครั้งที่พ่อพาไปมักจะเตือนว่า “เดี่ยวรู้ไหมลูก ว่าเวลาเราเดินบนถนนนั้น จะต้องเดินชิดขอบถนน
คอยระวังรถที่วิ่งไปมา และเวลาข้ามถนนก็จะต้ องระวังรถที่วิ่งมาทั้งทางซ้ายมือและขวามือให้ ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งมาแน่ใจว่าปลอดภัยจึงค่อยข้ามถนน แล้วก็ห้ามวิ่งเล่นใกล้ถนนด้วยนะลูก ”
เด็กชายเดี่ยวตอบพ่อว่า “ครับพ่อ ผมจะระวังตัวเวลาเดินทางหรือจะข้ามถนนครับ”
วันหนึ่งขณะที่แม่กําลังเล่านิทานให้เด็กชายเดีย่ วฟัง ก็ได้ยนิ เสียงเจ้านิก๊ กี้เห่าอยู่หน้าบ้าน
เพราะสุนขั ตัวหนึ่งมาคุย้ ถังขยะอยูห่ น้าบ้าน เจ้าดิ๊กกีไ้ ด้วิ่งไล่สุนัขตัวนีไ้ ปที่ถนนโดยไม่ได้มองว่ามีรถ
วิ่งมา ทําให้ถูกรถชนพ่อกับแม่จงึ พาเจ้าดิก๊ กี้ไปหาหมอเพือ่ ช่วยทําแผลให้
พ่อจึงกลับมาเตือนเด็กชายเดีย่ วว่า “ จําได้หรือเปล่าที่พ่อเคยบอกว่า ต้องระวังเวลาเดินหรือ
ข้ามถนน เพราะไม่อย่างนั้นจะต้องเจ็บตัวเหมือนเจ้าดิ๊กกี้ ” เด็กชายเดี่ยวตอบพ่ออย่างจริงจังว่า
“ครับพ่อ ผมจะจําไว้ให้ดี”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การระมัดระวังจะไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ความรอบคอบ
น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ครอบครัวของสมโชคจะไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดนครสวรรค์ ทุกคน
ต้องเดินทางไปโดยไม่มใี ครเฝฺาบ้าน คุณพ่อและคุณแม่จึงวางแผนการปฺองกันภัยในระหว่างไม่อยู่บ้าน
คุณพ่อโทรศัพท์ แจ้งขอรับบริการฝากบ้านกับตํารวจในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่ล่วงหน้าเรียบร้อย ก่อนวัน
เดินทางหลายวัน รวมทั้งนําทรัพย์สินมีค่าฝากตู้เซฟธนาคาร
เช้าตรู่วันเดินทาง คุณพ่อ คุณแม่และสมโชค ช่วยกันดูแลปิดไฟฟฺา ปิดสวิตซ์ไฟฟฺา ปิดก็อก
และวาล์วน้ําประปา ปิดประตู หน้าต่างล็อคอย่างเรียบร้อย เมื่อคุณพ่อนํารถยนต์ออกจากรั้วบ้าน
คุณแม่ก็ใส่กุญแจประตูรั้วบ้านอย่างแน่นหนา ทุกคนออกเดินทางอย่างสบายใจ ระหว่างไม่อยู่บ้านคุณยาย
ทุกคนพักผ่อนกันโดยไม่มคี วามกังวลใจ
เมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบว่าบ้านของตนปลอดภัย ทุกคนสบายใจมากยิ่งขึ้น และจะปฏิบัติเช่น
เมื่อจะออกจากบ้านไปพร้อมกัน สมโชคขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่ช่วยสอนให้เป็นคนรอบคอบจนเป็นนิสัย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรอบคอบจะทําให้เกิดความปลอดภัยเมื่อไม่อยู่บ้าน
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 7 บริการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การบริการ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวางแผนร่วมกับผู้กํากับและดําเนินการให้บริการแก่ผู้อนื่ ได้
2. เนื้อหา
การวางแผนและดําเนินการให้บริการแก่ผู้อนื่
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือ นําลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการบริการ ซึ่งการเป็นลูกเสือนั้น มีหน้าที่
กระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ให้ลูกเสือเสนอแนวคิดในการให้บริการแก่ผู้อื่น
2) ผู้ กํ ากั บ ลู ก เสื อ อธิ บายเรื่ องการวางแผนให้ บ ริก ารแก่ผู้ อื่ น แล้ ว ให้ ลูก เสื อ แต่ ล ะหมู่
อภิปราย และวางแผนในการช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมบันทึกไว้เพื่อให้บริการต่อไป
3) ให้ลูกเสือนําเสนอการวางแผนให้กองลูกเสือทราบ
4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปกิจกรรม
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการมีส่วนร่วมกิจกรรม
5.2 ตรวจผลงานการวางแผนการให้บริการแก่ผู้อื่น
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16
เจอะกันสุขใจ
เจอะกันวันนี้สุขใจ
ห่างเธอฉันเหงาอุรา

สบายดีหรือบอกมา
ร้องรําดีกว่าวันนี้สุขใจ (ซ้ํา)

ใบความรู้
การวางแผนและดาเนินการให้บริการแก่ผู้อื่น
ผู้กํากับลูกเสือร่วมกับลูกเสือสํารองวางแผนดําเนินการให้บริการแก่ผู้อื่น เช่น
1. จัดสถานที่ในงานส่วนรวม เช่น งานโรงเรียน งานวัด
2. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัด ตลาด อนามัย ที่ว่าการอําเภอ
3. ประดิษฐ์ของที่ระลึก เพื่อจําหน่ายหารายได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น ทําพวงกุญแจ ที่เขี่ยบุหรี่ แจกัน
ดอกไม้ ฯลฯ
4. ช่วยในการจําหน่ายเพื่อการกุศล เช่น ของที่ระลึก ดอกไม้ธูปเทียน งานวัด อาหาร
5. ช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง กวาดบ้าน กรอกน้ํา รดน้ําต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
มดกับนกเขา
ในวันที่ปูาแห้งแล้งขาดแคลนน้ํา มดยักษ์ตัวหนึ่ง กําลังกระหายน้ําอย่างมาก กําลังไต่ไปกิน
ตามน้ําพุที่ไหลเชี่ยว ด้วยความที่เขาตัวเล็กจึงพลาดตกลงไปและไหลไปตามลําธาร มดยักษ์ตัวนั้น
พยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง จนเจ้านกตัวหนึ่งเห็นเข้าจึงไปคาบใบไม้ทิ้งลงไปในน้ําให้เจ้ามดยักษ์เกาะ
“ขอบใจเจ้ามากนะ” เจ้ามดยักษ์กล่าวขอบคุณนกในความช่วยเหลือครั้งนี้
“ไม่เป็นไรหรอก ชีวิตใคร ใครก็รัก” เจ้านกกล่าวตอบ
“ข้ารู้มาว่าแถวนี้นายพรานเยอะนะ เจ้าไม่กลัวถูกล่าเหรอ” เจ้ามดยักษ์ถามเจ้านก
“ข้าแค่แวะมาหาอาหารเท่านั้น เดี๋ยวก็ไปแล้ว” เจ้านกบอกพร้อมกับก้มลงหาอาหารตามพื้น
และไม่ได้สังเกตว่าภัยกําลังมาถึงตัว แต่ดีที่เจ้ามดยักษ์อยู่เป็นเพื่อนด้วย เลยช่วยเหลือได้ทันเวลา
ระหว่างที่กําลังสนทนากัน มดยักษ์เหลือบไปเห็นนายพรานคนหนึ่งกําลังใช้ตาข่ายเหวี่ยงหมายจะจับนก
มดยักษ์จึงกัดเท้าของนายพรานทําให้นายพรานเหวี่ยงตาข่ายผิดทาง เจ้านกได้ยินเสียงร้องลั่นด้วย
ความเจ็บปวดของนายพรานจึงบินหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอด เจ้ามดยักษ์ก็รีบวิ่งหนีไปเช่นกันก่อนที่จะ
โดนนายพรานเหยียบตาย
ด้วยความมีน้ําใจของเจ้านกทําให้เจ้ามดยักษ์ได้ตอบแทนความช่วยเหลือ เจ้านกจึงรอดพ้น
อันตรายไปได้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมได้รับความดีตอบแทน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 8 ธงและประเทศต่างๆ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอื่นๆ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือบอกลักษณะธงลูกเสือประเภทต่างๆ ได้
1.2 ลูกเสือสามารถเขียนภาพธงชาติและบอกที่ตั้งของประเทศต่างๆ รวม 8 ประเทศ ได้
2. เนื้อหา
2.1 ธงลูกเสือประเภทต่างๆ ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือสํารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจํา
จังหวัด และธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.2 ที่ตั้งและธงชาติของประเทศอื่นรวม 8 ประเทศ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1แผนภูมิเพลง
3.2 ภาพตัวอย่างหรือธงลูกเสือประเภทต่างๆ : ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือสํารองของโรงเรียน
ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ภาพธงชาติของประเทศอื่นๆ 8 ประเทศ
3.3 อุปกรณ์การวาดภาพ
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือนําภาพตัวอย่างหรือธงลูกเสือประเภทต่างๆ ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือ
สํารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงชาติประเทศอื่นๆ
8 ประเทศ มาให้ลูกเสือได้สัมผัสและอธิบายถึงความสําคัญของธงและวิธีการใช้ธงในโอกาสต่างๆ
2) ให้ลูกเสือบอกถึงความรู้สึก ต่อการเป็นลูกเสือซึ่งถือเป็นพระราชมรดกที่ลูกเสือได้รับ
พระราชทานจากพระมหากษัตริย์
3) ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันเขียนภาพธงลูกเสือประเภทต่างๆ ธงลูกเสือประจํากองลูกเสือ
สํารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงประเทศอื่นๆ 8 ประเทศ
ในกระดาษปรู๊ฟ ระบายสีให้สวยงาม
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
70 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
63
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. การประเมินผล
5.1 บอกลักษณะธงลูกเสือประเภทต่างๆ
5.2 ตรวจผลงานภาพธงชาติและอธิบายที่ตั้งของประเทศต่างๆ 8 ประเทศ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17
เพลง
ฉันรักเมืองไทย
ใครจะรักใคร ๆ ฉันรักเมืองไทยของฉันเมืองเดียว เมืองไหนฉันไม่ข้องเกี่ยว (ซ้ํา)
รักเดียวใจเดียวฉันรักเมืองไทย
ฉันรักพระเจ้าอยูห่ ัว ฉันรักพระราชินี ฉันรักฟืน้ ปฐพี เมืองเรามีอู่ข้าว อู่นา้ํ
เรามาสามัคคี ใครหาญราวีเรารบสุดใจ ใครอย่าเข้ามาทําใหญ่ (ซ้ํา)ใครล้ําแดนไทยเตรียมพร้อมยอมพลี
ใครจะรักใคร ๆ ฉันรักเมืองไทยจําไว้จงจํา ใครอย่าเข้ามาเหยียบย่ํา (ซ้ํา)
ไทยไม่ใจดําถ้าท่านมาดี

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
64 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

71

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
นักมวยเหรียญทอง
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง
คุณตาวิเชียรชอบดูกีฬาทุกชนิด โดยเฉพาะการชกมวยคุณตาวิเชียรชื่นชอบนักมวยคนหนึ่ง
สามารถเล่า ประวัติ ใ ห้เ ด็ กชายน้ อยฟัง ได้ คุณ ตาวิ เ ชีย รเล่ าว่ า สมจิ ต จงจอหอ เป็ นชาวจั งหวั ด
นครราชสีมา จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้รับเหรียญทองจากการ
แข่งขันชกมวยรายการต่างๆ มากมาย อาทิ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ มวยทหารโลก เอเชียนเกมส์ เป็นต้น
สมจิตสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันในรุ่น 51 กิโลกรัม เมื่อปี 2008 ในวันที่มีการแข่งขัน
คุณตาวิเชียรได้ดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เห็นบรรยากาศ
การมอบเหรียญทอง หลังจากรับมอบเหรียญทองแล้ว เจ้าภาพจัดการแข่งขันจะเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่
ยอดเสา พร้อมเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึ่มไปทั่วสนาม คนไทยที่ชมทั้งในสนามและทางบ้านต่าง
น้ําตาซึมด้วยความดีใจทราบซึ้งที่คนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
คุณตาวิเชียรบอกเด็กชายน้อยว่า ต้องดูตัวอย่างสมจิต จงจอหอ เพราะเขาเป็นคนมุมานะ
อดทนฝึกซ้อมทําการแข่งขัน ซึ่งมีทั้งชนะและแพ้จนในที่สุด เขาสามารถชนะการแข่งขันที่สําคัญ
ในครั้งนี้ได้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกสาขาอาชีพสามารถทําชื่อเสียงมาสู่ประเทศได้

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
72 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
65
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 9 การฝีมือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 สิ่งประดิษฐ์

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้
1.2 ลูกเสือบอกวิธีใช้และเก็บรักษาเครือ่ งมือได้
2. เนื้อหา
2.1 การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
2.2 วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ เช่น มีดพับ กรรไกร ค้อน เลื่อย และไขควง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เศษวัสดุ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ ผ้า
3.3 เครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น มีดพับ กรรไกร ค้อน เลือ่ ย ไขควง
3.4 อุปกรณ์การเก็บรักษาเครื่องมือ
3.5 ใบความรู้
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือสนทนาเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุอภิปรายถึง
ประโยชน์ของการประดิษฐ์ พร้อมช่วยกันยกตัวอย่าง การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ เช่น รถ นก ที่คั่นหนังสือ
ว่าว กระปุกออมสิน ฯลฯ
2) ผู้กํากับลูกเสือแนะนําให้ลกู เสือรูจ้ ักเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น มีดพับ กรรไกร ค้อน
เลื่อย ไขควง และอภิปรายถึงวิธีใช้และวิธีดูแลเก็บรักษา
3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือประดิษฐ์สิ่งของตามที่ตนสนใจ แล้วนําส่งตามเวลาที่กําหนด
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและการตอบคําถาม
5.2 ตรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
66 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18
เพลง

สุขอุรา
สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา
โอ้ละเน้อ โอ้ละเน่อ (ซ้ํา)

สุขอุราเพลินตาเพลินใจ
ฉันได้เจอเพือ่ นใจเพื่อนใจ (ซ้ํา)

ใบความรู้

วิธีใช้และรักษาเครื่องมือ
การใช้มีด มีดเป็นของมีคม หากไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได้ ตามปกติ มีดพับ
จะเก็บไว้ที่ด้ามโดยซ่อนคมไว้ เวลาใช้ให้หันคมมีดออกนอกตัวเสมอ อย่าใช้กับวัตถุที่แข็งเกินไป
จะทํา ให้มีดทื่อหรือบิ่น อย่าวางมีดทิ้งไว้บนพื้นดิน หรือ วางกับพื้น จะเตะถูกเป็นอันตราย การใช้
จะต้องจับที่ด้ามถือให้มั่น ให้ค มมีดไปสัมผัสกับวัสดุสิ่งของที่ต้องการตัด และไม่นํา เอามาแกว่ง
ล้อ เล่น กัน เมื่อใช้แล้วควรล้างเช็ดถูให้แห้งสะอาด แล้วชะโลมด้วยน้ํามันเก็บไว้ที่มิดชิด
การใช้เลื่อย ก่อนจะเลื่อยจะต้องไม่มีเหล็กหรือตะปูฝังอยู่ หากไม้เปื้อนดิน ทราย โคลน
ต้องทํา ให้สะอาดก่อนเลื่อย การส่งเลื่อ ยขึ้น ที่สูง ถ้า ยืน ส่ง ไม่ถึง ให้ผูก ด้า มสาวขึ้น ไป เลื่อ ยที่ใ ช้
งานมากๆฟันทื่อให้ลับด้วยตะไบสามเหลี่ยม หลังใช้ปัดแปรงเช็ดสิ่งสกปรก ชะโชมน้ํา มัน ให้ทั่ว
การเก็บเลื่อยควรแขวน ไม่วางหรือพิง และควรหาปลอกหุ้มปฺองกันฟันเลื่อยบิ่น
การใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น กรรไกร ค้อ น ไขควง ก็เ ช่น เดีย วกับ การใช้มีด เลื่อ ย คือ ถ้า
รู้จักใช้และวิธีบํารุงรักษา จะใช้ได้นานและคงทนถาวร ข้อที่ควรระวังคือ อย่าใช้ผิดประเภทเพราะ
จะไม่ได้ผลและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ด้วย

กระปุกออมสิน

ที่คั่นหนังสือ

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
74 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
67
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
รถยนต์ขวดพลาสติก
น.ส.จุฑามาส ชุมเมืองปัก ผู้แต่ง
ในห้องเรียน ป.3/1 มีนักเรียนประมาณ 40 คน นักเรียนแต่ละคนมักจะมีของเล่นติดตัวมาเล่น
หลังเลิกเรียนในระหว่างรอผู้ปกครองมารับ เด็กชายเกรียงศักดิ์เป็นเด็กในครอบครัวยากจน พ่อแม่มี
ลูกหลายคน เขาจึงไม่มีของเล่นราคาแพงมาเล่นเหมือนเพื่อนๆ ได้แต่มองหรืออย่างดี เพื่อนบางคน
แบ่งให้เล่นบ้างเป็นบางครั้ง อยู่มาวันหนึ่งเกรียงศักดิ์เห็นเพื่อนเล่น รถยนต์เล็กๆ น่ารัก จึงอยากเล่น
และมีรถยนต์เป็นของตนเองบ้าง จึงขอคําปรึกษาจากสุพจน์ ลูกเสือสามัญรุ่นพี่ของเขา ให้ช่วยสอน
ทํารถยนต์จากเศษวัสดุ สุพจน์ทราบดีว่าเกรียงศักดิ์ไม่มีเงินซื้อของเล่น จึงพยายามช่วยเกรียงศักดิ์
ประดิษฐ์รถยนต์จากขวดพลาสติกจนสําเร็จและสามารถใช้เล่นได้
เมื่อเกรียงศักดิ์นํามาเล่นเพื่อนในห้องให้ความสนใจมาก เพราะรถยนต์ประดิษฐ์รูปร่างแปลกตา
เพื่อนๆ แปลกใจที่ขวดพลาสติกเปล่าสามารถเป็นรถยนต์เล่นได้ เพื่อนๆ จึงให้เกรียงศักดิ์ช่วยสอน
วิธีประดิษฐ์รถยนต์ เพื่อนํากลับไปให้ผู้ปกครองดูที่บ้าน เกรียงศักดิ์ภูมิใจที่ทําประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ได้
เรื่ อ งนี้ ส อนให้ รู้ ว่ า สิ่ ง ของบางอย่ า งอาจดู ไ ร้ ค่ า แต่ ถ้ า ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ก็ จ ะเปลี่ ย นเป็ น
มูลค่าเพิ่มได้

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
68 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่ 10 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 ทิศทั้ง 8

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกทิศทั้ง 8 ทิศ และการอ่านเข็มทิศ ได้
2. เนื้อหา
2.1 การหาทิศโดยอ่านเข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง
2.2 บอกทิศและแสดงการชี้ทิศอย่างถูกต้อง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง เกม
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ทิศทั้ง 8 และการหาทิศโดยเข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรือ่ งทิศและการเรียกชื่อทิศทั้ง 8 ทิศ
2) ให้ลูกเสือเล่นเกมวิ่งหาทิศเพื่อทบทวนตําแหน่งและการเรียกชื่อทิศทั้ง 8 ทิศ
3) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายการหาทิศ โดยอ่านเข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ซักถามความรู้เกีย่ วกับทิศทั้ง 8 ทิศ และวิธกี ารอ่านเข็มทิศ

งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
76คู่มือส่งคูเสริ่มือมส่และพั
ฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
69
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19

เพลง

ทิศทั้ง 8
ทิศทั้งแปดทิศ
อุดรตรงข้ามทักษิณ
อีสานตรงหรดี
พายัพอยู่ทไี่ หน

ขอให้คิดจําให้เคยชิน
บูรพาประจิมจําไว้
ท่องอีกทีจําให้ขึ้นใจ
ตรงข้ามไปคืออาคเนย์

เกม

วิ่งหาทิศ
วิธีเล่น เขียนวงกลมที่พื้นรัศมีประมาณ 3 เมตร ลากเส้นรัศมี 8 ทิศ จัดลูก เสือยืน 9 จุด ตรงจุด
ศูนย์กลาง 1 จุดและตรงปลายเส้นที่ลากอีก 8 จุด เมื่อเริ่มเล่นผู้กํากับลูกเสือเอ่ยชื่อทิศครั้งละ 3 ทิศ
เช่น ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก ผู้เล่นต้องวิ่งสลับที่ คนที่ยืนอยู่ตรงกลางต้องรีบไปแทนที่คนอื่น
คนที่ ถูก แย่ งที่ ต้ อ งออกจากการแข่ง ขั น แล้ ว ให้ ส มาชิ ก ที่อ ยู่ น อกวงมาเล่น แทน เวี ยนไปเรื่ อ ยๆ
จนมั่นใจว่าลูกเสือจําตําแหน่ง และเรียกชื่อทิศทั้ง 8 ทิศ ได้อย่างถูกต้อง

ใบความรู้
ทิศทั้ง 8 ทิศ และการหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ
 ทิศ
การเดินทางในปูาหรือเดินทางไปสถานทีท่ ี่ไม่รจู้ ักอาจจะพลัดหลงทางได้ ลูกเสือสํารอง
จําเป็นที่จะต้องรู้จักทิศ เพื่อจะได้สะดวกในการเดินทาง
ทิศที่สําคัญ 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ระหว่างทิศที่สําคัญแต่ละทิศเราอาจแบ่งครึ่งได้เป็นทิศเฉียงอีก 4 ทิศ รวมเป็น 8 ทิศ
และยังมีชื่อเรียกสั้นๆ อีกอย่างหนึง่ ดังแสดงไว้ในวงเล็บ ดังรูป

ตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)

เหนือ (อุดร)

ตะวันตก (ประจิม)
ตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ตะวันออก (บูรพา)
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)
ใต้ (ทักษิณ)

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
70 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวลูกเสือสํารองสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการบอกทิศ ได้แก่
ดวงอาทิตย์ ทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเรียกว่า ทิศตะวันออก และดวงอาทิตย์ จะตก
ในทิศตรงข้ามเรียกว่า ทิศตะวันตก ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนออก ทางขวามือจะ
เป็น ทิศใต้ และทางซ้ายมือจะเป็น ทิศเหนือ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

พระพุทธรูปบอกทิศ
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง

เช้าวันนี้เกษมศักดิ์และเพื่อนๆ ดีใจมากที่จะได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆ โรงเรียน คุณครู
และนักเรียนตกลงกันว่าจะไปวัดศาลาทองใกล้โรงเรียน ที่เลือกวัดนี้เพราะคุณตาคุณยายในชุมชน
มักจะบอกนักเรียนว่าวัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานในโบสถ์ บุคคลทั่วไป
มักจะหาโอกาสมาสั กการะเพื่อความเป็นสิ ริมงคล นั กเรี ยนจั ดเตรี ยมดอกไม้ธูปเทียน ไปเพื่อใช้
สักการะทุกคน
เมื่อเดินทางไปถึงท่านเจ้าอาวาสวัดศาลาทองได้ เล่าประวัติของวัดให้นักเรียนได้รับทราบ
ท่านเล่าว่าพระพุทธรูปในโบสถ์ จะต้องหัน หน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ ดังนั้น ถ้าใครไปต่างถิ่น
และจําทิศไม่ได้ก็ให้สังเกตพระพุทธรูปในโบสถ์วัดต่างๆ ได้
วันนี้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งเรื่องศาสนาและข้อสังเกตเรื่องทิศ สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตได้ คุณครูและนักเรียนกราบลาท่านเจ้าอาวาสแล้วเดินทางกลับโรงเรียน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆ สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันในปัจจุบันได้เสมอ

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
78 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
71
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 10 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 การใช้เข็มทิศ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอ่านทิศและหาทิศด้วยเข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารองได้
1.2 ลูกเสือหาเส้นทางในระยะ 400 เมตร โดยใช้เข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารองได้อย่างถูกต้อง
2. เนื้อหา
2.1 การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง
2.2 การหาเส้นทางในระยะ 400 เมตร โดยใช้เข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เข็มทิศ
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตประกอบการอธิบายวิธีการใช้เข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง
2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติการใช้เข็มทิศหาทิศและหาเส้นทางในระยะ 400 เมตร
3) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายสรุปประโยชน์ที่ได้จากการใช้เข็มทิศ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจสอบความสามารถในการอ่านทิศและหาทิศโดยการใช้เข็มทิศสําหรับลูกเสือสํารอง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
72 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20

เพลง

เดินวนหาทิศ
เดินเอ๋ยเดินวน สี่คนสี่ทิศ
ทุกคนโปรดได้เข้าใจ
หนึ่งสมพร เธออยู่ทิศเหนือ
สามตะวันออก สมใจ จําไว้

ขอถามสักนิด เธออยู่ทิศอะไร
ใครอยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา
สองบุญเหลือ นั้นอยู่ทิศใต้
สี่บุญให้ อยู่ทิศตะวันตกเอย

ใบความรู้
การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศสาหรับลูกเสือสารอง
เข็มทิศทําขึ้นจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆ ตั้งบนแกนให้เคลื่อนที่ได้อิสระ ปลายลูกศรเข็มทิศ
จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ตามหลักภูมิศาสตร์ส ามารถใช้เ ข็ม ทิศ เป็น เครื่อ งหมายประกอบการ
เดินทางของนักเดินเรื อ นักสํา รวจปูา นักผจญภัย ฯลฯ โดยการวางเข็มทิศจะชี้ไปทางเหนือ
ด้านตรงข้าม จะเป็นทิศใต้ จากนั้นหันหน้าไปสู่ ทิศเหนือกางแขนทั้งสองข้างออก ทางขวามือจะ
เป็นทิศตะวันออก และทางซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก
หน้าปัดเข็มทิศ สําหรับลูกเสือสํารองจะมีอักษรบอกทิศเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษซึ่ง มีค่า
มุมเป็นองศา ดังนี้
N

คือ ทิศเหนือ (อุดร)

NE
E
SE
S
SW
W
NW

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

มีค่ามุม 0

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีค่ามุม
ทิศตะวันออก (บูรพา)
มีค่ามุม
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) มีค่ามุม
ทิศใต้ (ทักษิณ)
มีค่ามุม
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
มีค่ามุม
ทิศตะวันตก (ประจิม)
มีค่ามุม
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) มีค่ามุม

หรือ

360 องศา

45
90
135
180
225
270
315

องศา
องศา
องศา
องศา
องศา
องศา
องศา
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

พญานก

พญานกตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของปูาแห่งหนึ่งนกตัวใดต้องการมาอาศัยอยู่ในปูานั้นต้องเช่าที่
สําหรับทํารังถ้าทํารังอยู่บนต้นไม้ที่มีนกอาศัยอยูแ่ ล้วจะเช่าในราคาถูกกว่าสร้างรังบนต้นไม้ต้นใหม่ทาํ
ให้ต้นไม้นั้นเป็นชุมชนแออัดแต่ฝูงนกก็ต้องทนอยู่เพราะไม่สามารถเช่าต้นไม้ต้นใหม่ อยู่ได้ต่อมาเมื่อ
พญานกปูวยหนัก ฝูงนกได้มาช่วยกันดูแลรักษาพญานกคิดได้จึงประกาศยกเลิกการเก็บค่าเช่าพร้อม
ทั้งมอบต้นไม้ให้นกทํารังครอบครัวละหนึ่งต้นเป็นการตอบแทน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรให้โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 11 การบันเทิง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 การบันเทิง

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.1 จัดและเข้าร่วมในการแสดงละครกับเพือ่ นลูกเสือสํารองอืน่ ได้
1.2 ร้องเพลงหรือฟฺอนรําโดยมีดนตรีประกอบได้
1.3 ทําหุ่นและเชิดหุ่นเรือ่ งสั้นๆกับเพือ่ นลูกเสือสํารองอืน่ ได้
2. เนื้อหา
2.1 การแสดงละคร
2.2 ร้องเพลงหรือฟฺอนรํามีดนตรีประกอบ
2.3 การทําหุ่นหรือเชิดหุ่น
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ดนตรีที่หาได้ง่ายๆตามท้องถิ่น
3.3 หุ่นมือแบบต่างๆ
3.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําหุ่นมือ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สี กระดาษสี กรรไกร มีด
กาว ฯลฯ
3.5 ใบความรู้
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่างๆ แล้วอภิปรายถึงการแสดง
ละคร การร้องเพลงประกอบดนตรี การเชิดหุน่
2) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือเลือกทํากิจกรรมเพียงหมู่ละ 1 อย่าง
3) ลูกเสือนําเสนอผลงานที่หมู่ของตนเองเลือก
4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจผลงานการแสดง การร้องเพลงหรือการเชิดหุ่น

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21
เพลง
จับปูดา
จับปูดํา ขยําปูนา จับปูม้า คว้าปูทะเล
สนุกจริงเอย แล้วเลยนอนเปล โอละเห่ นอนในเปลหลับไป
ข้ามถนน
อย่าเหม่อมองต้องดูข้างหน้า
หากยวดยานหลายก็ต้องอดใจทน
มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุม่ ตุ้มมง

อีกซ้ายและขวาเมือ่ จะข้ามถนน
อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกๆคนจงระวังเอย

ใบความรู้
การแสดงละคร
การปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงของลูก เสือ นั้น ผู้กํา กับ ลูก เสือ อาจกํา หนดหัว ข้อ เรื่อ งหรือ ให้
ลูกเสือแต่ละหมู่ไปคิดค้นเรื่องที่สนใจมาแสดงเป็นละคร แล้วนํามาแสดงให้เพื่อนชมเป็นการสร้าง
ความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกและได้รับความสนุกสนาน
การร้องเพลงประกอบเครื่องดนตรี
การร้อ งเพลงจะสนุก สนานขึ้น ต้อ งมีด นตรีป ระกอบ เพราะจะช่ว ยให้ช่ ว งจัง หวะและ
ท่วงทํา นองพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่น เครื่อ งดนตรีไ ด้ เช่น หีบ ปากเพลง เมริกีต้า ร์
ขลุ่ย ฯลฯ ควรนํามาเล่นประกอบการร้องเพลง ก็จะทํา ให้ไพเราะและน่าฟังยิ่งขึ้น
บางครั้งลูกเสืออาจทํา เครื่องดนตรีจากวัสดุต่างๆ เช่นทํา กลองด้วยกระปอง ทํา ปี่ด้วย
ลํา ไผ่เ ล็ก ๆ ทํา ที่เ คาะจัง หวะจากไม้ 2 ท่อ น หรือ ใช้ฝ าขวดน้ํา อัด ลมเจาะรูร้อ ยเป็น พวงเข้า
ด้วยกัน และหาขวดใส่น้ําให้มีระดับแตกต่างกันสัก 4-5 ใบเคาะให้มีเสียงแทนเครื่องดนตรี
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83

การทาหุ่น

การทาหุ่นมือจากถุงกระดาษ
วัสดุที่ใช้
1. ถุงกระดาษสีนา้ํ ตาลชนิดเนื้อหนา 1 ใบ
2. กระดาษแข็งเทาขาว
3. สีเมจิก หรือกระดาษสีใช้ติดแทนการระบายสี
4. กรรไกรตัดกระดาษ
5. แปฺงเปียก
วิธีทา
1.วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาว แล้วใช้กรรไกรตัดหุ่นออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน
หัว ส่วนตัวหุ่น
2. ระบายสีหุ่นหรือใช้กระดาษสีติดบางส่วนแทนการระบายสีก็ได้
3. ทาแปฺงเปียกด้านหลังภาพ แล้วติดส่วนหัวหุ่นที่ก้นถุงกระดาษ ติดส่วนตัวหุ่นที่ข้างถุง
กระดาษ ทิ้งให้แห้งก็นําไปเชิดได้
การทาหุ่นมือจากกล่องกระดาษ
วัสดุที่ใช้
1. กล่องกระดาษแข็งขนาดเล็กที่มือสอดเข้าได้
2. กระดาษแข็งเทาขาว
3. สีเมจิก หรือกระดาษสีใช้ติดแทนการระบายสี
4. กรรไกรตัดกระดาษ
5. แปฺงเปียก
วิธีทา
1. ตัดกล่องกระดาษด้านข้าง 3 ด้าน เหลือไว้ 1 ด้าน เพื่อพับเป็นปากหุ่น
2. วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาว แล้วใช้กรรไกรตัดหุ่นตามรูปหน้าหุ่นแยกเป็น 2
ส่วน คือส่วนด้านบนของปากหุ่น และส่วนด้านล่างของปากหุ่น
3. ระบายสีหุ่นหรือใช้กระดาษสีติดบางส่วนแทนการระบายสีก็ได้
4. ทาแปฺงเปียกด้านหลังภาพ แล้วติดส่วนหัวหุ่นที่ก้นถุงกระดาษ ทิ้งให้แห้งก็นําไปเชิดได้
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การเชิดหุ่น
โดยมากเราจะใช้ฝูา มือ และนิ้ว มือ สอดเข้า ในหัว หุ่น และเชิด ถ้า เป็น หุ่น ที่ มีแ ขนจะสอด
นิ้วชี้ที่หัวหุ่น นิ้วกลางแล้วนิ้วหัวแม่มือที่แขนทั้ง 2 ข้าง เมื่อเคลื่อนไหวนิ้วทั้ง 3 หุ่น ก็จะดูค ล้าย
มีชีวิตขึ้นทันที
ถ้า เป็น หุ่น ที่ไ ม่มีแ ขน จะสอดนิ้ว หัว แม่มือ ที่ป ากล่า งของหุ่น นิ้ว ที่เ หลือ สอดไว้
ปากบนของหุ่น เมื่อขยับนิ้วเข้าหากัน หุ่นจะเคลื่อนไหวคล้ายกําลังพูด

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
เสียงเพลงช่วยชีวิต
น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกกระจิบน้อยตัวหนึ่งเป็นนกอารมณ์ดีมักจะร้องรําทําเพลงให้
เพื่อนนกและสัตว์อื่นๆในปูาฟังอยู่เสมอ ทําให้ฝูงสัตว์ ต่างๆ มีความสุขเมื่อได้ฟังเพลงไพเราะของ
นกกระจิบน้อย และจะมารอฟังเพลงไพเราะเป็นประจํา
วันหนึ่ง นายพรานปูาเข้ามาดักจับสัตว์ในปูา นกกระจิบน้อยและครอบครั วออกหาอาหาร
ตามปกติ ไม่ทันได้ระวังภัย จึงโดนตาข่ายของนายพรานที่ดักไว้ นกกระจิบน้อยพยายามขอความ
ช่วยเหลือ จึงนึกได้ว่าตนเองเคยร้องเพลงให้บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในปูาได้ฟังและชอบใจมาแล้ว
จึง ส่ ง เสีย งร้ อ งเพลง สัต ว์ ต่ า งๆเมื่ อ ได้ยิ น เสี ย งร้ อ งก็ รีบ วิ่ ง มาดู เห็ น น้อ ยกระจิบ น้ อ ยติด ตาข่ า ย
จึงช่วยกันดึงตาข่ายเพื่อช่วยชีวิตนกกระจิบน้อยและครอบครัวไว้ได้
เรื่ อ งนี้ ส อนให้ รู้ว่ า สิ่ ง เล็ก น้ อยๆที่ เราเต็ ม ใจทํ า ให้ ผู้ อื่ นมี ค วามสุ ข อาจมี ผลให้เ ราได้ รั บความ
ช่วยเหลือได้

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
78 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจั
กิจกรรมลู
อสารอง
ดาวดวงที
ชั้นประถมศึ
กษาปี
แผนการจั
ดกิจดกรรมลู
กเสืกอเสื
สารอง
ดาวดวงที
่ 3 ่ ชั3้นประถมศึ
กษาปี
ที่ 3ที่ 3
ยที่ 12
การผู
หน่วหน่
ยทีว่ 12
การผู
กเงื่อกนเงื่อน
แผนการจั
กิจกรรมที
ทักษะเงื
่อนเชื
แผนการจั
ดกิจดกรรมที
่ 22 ่ 22
ทักษะเงื
่อนเชื
อก อก

ชั่วโมง
เวลาเวลา
2 ชั2่วโมง

จุดประสงค์
การเรี
1. จุ1.ดประสงค์
การเรี
ยนรูย้ นรู้
เสือสามารถบอกประโยชน์
และแสดงวิ
ธีการผู
เงื่ อวนบ่
วงสายธนู
เงื่อนกระหวั
1.1 1.1
ลูกเสืลูอกสามารถบอกประโยชน์
และแสดงวิ
ธีการผู
กเงื่ อกนบ่
งสายธนู
เงื่อนกระหวั
ดไม้ดไม้
ชั้นอย่ได้าองถูย่กางถู
2 ชั้น2 ได้
ต้อกงต้อง
เสือขดเชื
อสายยางให้
เรียอบร้
1.2 1.2
ลูกเสืลูอกขดเชื
อกหรือกหรื
อสายยางให้
เรียบร้
ยได้อยได้
2.้อเนื
2. เนื
หา้อหา
ธีกการผู
เงื่อวนบ่
วงสายธนู
(ผูกรอบตั
ผูกรอบตั
วคนอื
ห่ว่องเพื
่อโยนให้
2.1 2.1
วิธีกวิารผู
เงื่อกนบ่
งสายธนู
(ผูกรอบตั
วเอง,วเอง,
ผูกรอบตั
วคนอื
่น, ผู่นก,เป็ผูนกเป็
ห่วนงเพื
โยนให้
คนอืคนอื
่น) ่น)
ธีกการผู
เงื่อนกระหวั
ชั้น และการใช้
ประโยชน์
จากเงื
2.2 2.2
วิธีกวิารผู
เงื่อกนกระหวั
ดไม้ด2ไม้ชั้น2 และการใช้
ประโยชน์
จากเงื
่อนทั่อ้งนทั
2 ้งชนิ2ดชนิด
ธีขอดเชื
อสายยาง
2.3 2.3
วิธีขวิดเชื
กหรือกหรื
อสายยาง
สื่อการเรี
3. สื3.่อการเรี
ยนรูย้ นรู้
แผนภู
มิเพลง,
3.1 3.1
แผนภู
มิเพลง,
เกม เกม
เชือากสํ
3.2 3.2
เชือกสํ
หรัาบหรั
ผูกบเงืผูอ่ กนเงือ่ น
เชือกหรื
อสายยางสํ
บขดและการขดเชื
อสายยาง
3.3 3.3
เชือกหรื
อสายยางสํ
าหรับาหรั
ขดและการขดเชื
อกหรือกหรื
อสายยาง
ใบความรู
่อง การผู
เงือ่ อนเชื
3.4 3.4
ใบความรู
้ เรื่อ้ งเรืการผู
กเงือ่ กนเชื
ก อก
เรื่อ้นงสั
ป็นประโยชน์
3.5 3.5
เรื่องสั
ที่เ้นป็ทีน่เประโยชน์
กิจกรรม
4. กิ4.จกรรม
กิจกรรมครั
4.1 4.1
กิจกรรมครั
้งที่ 1้งที่ 1
ีเปิดประชุ
(แกรนด์
ชัก้นธงขึสวดมนต์
้น สวดมนต์
สงบนิ
ง่ ตรวจ
1) พิ1)ธีเปิพิดธประชุ
มกองมกอง
(แกรนด์
ฮาวล์ฮาวล์
ชักธงขึ
สงบนิ
ง่ ตรวจ
แยก)แยก)
2) เพลงหรื
2) เพลงหรื
อเกมอเกม
กิจกรรมตามจุ
ดประสงค์
การเรี
3) กิ3)จกรรมตามจุ
ดประสงค์
การเรี
ยนรูย้ นรู้
เสือทบทวนถึ
งการผู
เงือ่ นและประโยชน์
ของเงื
ยนมาแล้
(1) ผู(1)้กําผูกั้กบําลูกักบเสืลูอกทบทวนถึ
งการผู
กเงือ่ กนและประโยชน์
ของเงื
่อนที่อ่เนที
คยเรี่เคยเรี
ยนมาแล้
ว ว
เงื่อดนขั
ดสมาธิ
เงื่อวนบ่
วงสายธนู
เงื่อนกระหวั
ว, การเก็
เชือก)
(เงื่อ(เงื
นพิ่อรนพิ
อดรเงือด่อนขั
สมาธิ
, เงื่อ, นบ่
งสายธนู
, เงื่อ, นกระหวั
ดไม้ดชไม้
นั้ เดีชยนั้ ว,เดียการเก็
บเชือบก)
เสือตสาธิ
ตการผู
บ่วงสายธนู
(ผูกรอบตั
ผูกรอบตั
วคนอื
(2) ผู(2)้กําผูกั้กบําลูกักบเสืลูอกสาธิ
การผู
กเงื่อกนเงืบ่่อนวงสายธนู
(ผูกรอบตั
วเอง,วเอง,
ผูกรอบตั
วคนอื
น่ , น่ ,
ห่ว่องเพื
่อโยนให้
เสือลแต่
ฝ่ ึกบปฏิ
ัติกการผู
เงื่อลนที
้นตอน
ผูกเป็ผูนกเป็
ห่วนงเพื
โยนให้
คนอืคน่ นอื
) ลูน่ ก)เสืลูอกแต่
ะหมูละหมู
ฝ่ ึกปฏิ
ัติกบารผู
เงื่อกนที
ะขัล้นะขั
ตอน
(3)่ลหมู
เสืองขัแข่นงเกมทดสอบเงื
ขันเกมทดสอบเงื
(3) หมู
ูกเสื่ลอูกแข่
อ่ น อ่ น
เสือสนทนาถึ
งการใช้
ประโยชน์
ของการผู
บ่วงสายธนู
(4) ผู(4)้กําผูกั้กบําลูกักบเสืลูอกสนทนาถึ
งการใช้
ประโยชน์
ของการผู
กเงือ่ กนเงืบ่อ่ นวงสายธนู
เสืาอเรืเล่่อางสั
เรื้น่องสั
ป็นประโยชน์
4) ผู4)้กําผูกั้กบําลูกักบเสืลูอกเล่
ที่เ้นป็ทีน่เประโยชน์
ีปิดประชุ
(นัดหมาย
ตรวจเครื
่องแบบ
แกรนด์
5) พิ5)ธีปพิิดธประชุ
มกองมกอง
(นัดหมาย
ตรวจเครื
่องแบบ
แกรนด์
ฮาวล์ฮาวล์
ชักธงชักเลิธงก)เลิก)

คูส่ง่มเสริ
ือส่งมเสริ
มและพั
ฒจนากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
อสารอง
ชั้นประถมศึ
และพั
ฒนากิ
กรรมลู
กเสือกทัเสืกอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา กลูษากเสืลูอกสเสืารอง
ชั้นประถมศึ
กษาปีกทษาปี
ี่ 3 ที่ 3
86 86คูม่ คูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
79
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธเี ปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ฐานกฐาน
2 ฐาน2 ฐาน
ดังนี้ ดังนี้
(1) ผู้กํากับลูกเสือแจ้งว่าจะมีการเรียนรู้เป็นหลั
ฐานที่ 1 การผูกเงือ่ นกระหวัดไม้ 2 ชัน้ (วิธีผกู และประโยชน์)
ฐานที่ 2 การขดเชือกหรือสายยาง
(2) ผู้กํากับลูกเสือรวมกองลูกเสือสรุปการเรียนรู้ทั้ง 2 ฐาน
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจสอบวิธีการและอธิบายประโยชน์การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
5.3 ตรวจสอบวิธีการขดเชือกหรือสายยาง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง (ควรเลือกใช้ให้ตรงกับบทเรียน)
ลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือของธีรราช
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่
มีจรรยารักษาชื่อ
ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรักให้ยืนนาน

เกม

ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์
พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
สร้างเกียรติระบือเลือ่ งลือต่อไปช้านาน
พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย
ขนลิง

วิธีเล่น
1. แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก ทุกหมู่มีจํานวนสมาชิกเท่ากัน คนหัวแถวถือสมุดไว้ 3 เล่ม
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คนหัวแถววางสมุดไว้บนศีรษะ 1 เล่ม วางบนฝูามือซ้าย 1
เล่ม และวางบนฝูามือขวา 1 เล่ม แล้วเดินไปอ้อมที่หมายกลับมาส่งให้คนถัดไป จากนั้นไป
ต่อท้ายแถว ถ้าสมุดหล่นต้องหยุดวางให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเดินต่อไปได้
ให้ปปฏิฏิบบัตตั ิเเิ ช่ช่นนเดีเดียยวกั
วกันน หมู
หมู่ใ่ใดทํ
ดท�ำครบทุ
คนและเสร็
และเสร็
3. คนถั
คนถัดดไปเมื
ไปเมื่อ่อได้
ได้รรบั บสมุดแล้ว ให้
าครบทุกกคน
จก่จอก่นอน
เป็นหมู่ชนะ ให้หมูอ่ ื่นกล่าวคําชมเชย
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
80 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ทดสอบเงื่อน
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่ แต่ละหมู่มีจํานวนสมาชิกเท่ากัน โดยทุกคนถือเชือกไว้คนละ
1 เส้น นายหมู่ออกมายืนห่างจากคนหัวแถวประมาณ 10 เมตร
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คนหัวแถววิ่งไปผูกเงื่อนบ่วงสายธนู ที่ขาของนายหมู่
แล้ววิ่งมาแตะคนต่อไป และตนเองไปยืนต่อท้ายแถว
3. คนที่ถูกแตะวิ่งไปผูกเงื่อนบ่วงสายธนู ที่ขาของนายหมู่ และวิ่งกลับมาแตะคนต่อไป
ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนแรก
4. ปฏิบัติไปเรื่อยๆหมู่ใดเสร็จก่อนและผูกเงื่อนได้ถูกต้องทุกคน เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าว
ชมเชย

ใบความรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การผูกเงื่อนเชือก

เงื่อนบ่วงสายธนู
ประโยชน์ของเงื่อนบ่วงสายธนู เป็นบ่วงคงที่ ไม่รูด ไม่เลื่อน
ใช้คล้องกับเสาหรือต้นไม้ ทําให้แข็งแรงทนทานต่อการยึด
ใช้เป็นบ่วงคล้องช่วยคนที่กําลังจะจมน้ําโดยลากขึ้นมาซึ่งเงือ่ นนีจ้ ะไม่รูดเข้าหาลําตัว
ใช้แทนเงื่อนเก้าอี้ในการคล้องคนเพือ่ หย่อนตัวจากที่สงู
ใช้คล้องคันธนู
ใช้ผูกสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม้ และสัตว์สามารถเดินรอบหลักได้โดยเชือกไม่พนั กันหรือรัด
คอสัตว์
ใช้ผูกเรือกับหลักเมื่อเวลาน้ําขึน้ หรือน้ําลดก็ไม่มีปัญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้

วิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
1. ขดเชือกให้เป็นบ่วงคล้ายเลข 6 ถือไว้ด้วยมือซ้าย
2. มือขวาจับปลายเชือกด้านล่างสอดเข้าไปในบ่วงเลข 6
3. จับปลายเชือกที่สอดออกจากบ่วงเลข 6 อ้อมหลังเชือกเส้นตั้งของเลข 6 แล้วสอดปลายลง
ในบ่วงเลข 6 แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย โดยการดึงตามทิศทางของลูกศร

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
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เงื่อนกระหวัดไม้2 ชั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1) นําปลายเชือกข้างใดข้างหนึ่งพันหลักหรือเสา 2 รอบ
2) นําปลายเชือกเส้นล่างพันทับเชือกเส้นบน แล้วสอดกลับมาด้านหน้า 1 รอบ
3) นําปลายเชือกเส้นเดิมพันทับเหมือนขั้น ตอนที่ 2 อีก 1 รอบ แล้วดึงปลายเชือกทั้ง
สองข้างให้แน่น
เงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น

การนาไปใช้ เงื่อนกระหวัดไม้ใช้ผูกเรือ ผูกแพ หรือสัตว์ ไว้กับหลักของเสาเป็นเงื่อนที่
ผูกง่าย แก้ง่ายและมีความมั่นคง
การขดเชือกหรือสายยาง
1. การขดเชือกยางเส้นเล็ก อาจใช้ใม้ไผ่ความยาว 1 ปล้อง จะผ่าครึ่งหรือไม่ผ่าก็ได้
บากปลายทั้งสองข้างเป็นร่องหรือง่าม แล้วขดเชือกไปมาจนกว่าจะสุดปลายเชือก
2. การขดเชือกยางหรือสายยางเส้นใหญ่ อาจใช้ตอไม้หรือโคนเสาสั้นๆ แล้วขดเชือก
หรือสายยางไปรอบๆ ตอไม้หรือโคนเสา หรือใช้วิธีตอกหลัก 2 หลัก ห่างกันพอควร แล้วขดเชือก
อ้อมหลักทั้งสองไปมา จนกว่าจะหมด
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ราชสีห์กับตัวเห็บ

ราชสีห์ตัวหนึ่ง หยิ่งผยองในพละกําลังและความเข้มแข็งของตนมาก กล่าวดูหมิ่นเหยี ยด
หยามเห็บซึ่งมันได้พบว่า เห็บนั้นเป็นสัตว์ต่ําต้อย ไร้ค่า เฉกเช่นเศษธุลี
เห็บแค้นใจมาก ประกาศสงครามกับราชสีห์ “ท่านคิดว่า การที่ใคร ๆ เรียกท่านว่าเจ้าปูา
นั้น จะทําให้ข้ากลัวท่านเช่นนั้นหรือ” เห็บถาม “ตัวข้าเองนั้นเคยทําสงครามกับวัวมาแล้ว แข็งแรง
กว่าท่านเสียอีก ข้าจะรบกับท่านด้วยวิธีการเดียวกับการที่ข้ารบชนะวัวมาแล้วนั่นแหละ” ว่าแล้ว
มันก็กระโดดไปรอบ ๆ ตัวราชสีห์ ทําการสํารวจชัยภูมิเพื่อที่จะได้รู้ว่า ตรงไหนเป็นจุดอ่อนที่มันจะ
โจมตีได้บ้าง แล้วมันก็แทรกตัวเข้าไปในขนคอของราชสีห์ก่อน กัดเนื้อที่อ่อน ๆ หลังต้นคอนั้น
ราชสีห์เจ็บปวดมาก ส่งเสียงคํารามลั่น ได้ยินไปไกลจนสัตว์ปูาอื่น ๆ เงียบเสียงลงด้วยความ
หวาดกลัว ตัวเห็บไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น มันยังกัดราชสีห์ตามที่อื่น ๆ อีกจนในที่สุด มันก็เข้าไปใน
โพรงจมูกของราชสีห์ และกัดเต็มแรง ราชสีห์โกรธสุดขีดแม้ว่ามันจะมีพละกําลังมหาศาลมีเขี้ยวเล็บ
อันแหลมคม แต่ ก็ไม่อ าจใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ มันได้ แต่ส่งเสีย ร้อง อ้าปากออก ตะปบกรงเล็ บ
ไขว่คว้าอากาศ หางฟาดพื้น มันกระโดดและวิ่งวนเวียนไปมาอยู่นานจนกระทั่งสิ้นแรง
เห็บเป็นผู้ชนะ มันกระโดดโลดเต้น ส่งเสียงหัวเราะก้องอย่างลําพอง ปูาวประกาศให้สัตว์ทั้ง
ปูารู้ว่า มันสามารถสยบราชสีห์ได้ มันออกเดินอย่างยิ่งผยอง ไม่ระวั งตัว จนไปสะดุดเอาใยแมงมุม
เข้า ยิ่งพยายามดิ้นรน ใยก็ยิ่งรัดแน่นเข้าอีก แมงมุมไต่มาที่เหยื่อของมันอย่างรวดเร็ว และกินตัวเห็บ
เป็นอาหาร
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าผยองในอํานาจของตนเอง และอย่าผยองเมื่อได้รับชัยชนะ เพราะคนเรา
ไม่ได้เก่งไปหมดทุกอย่าง
กระต่ายป่ากับกบ
ครั้งหนึ่งมีเหล่ากระต่ายปูาอาศัยอยู่อย่างทุกข์ ทรมาน เพราะทุกๆวันพวกมันถูกบรรดาสัตว์
ปูารังควาน เมื่อไรก็ตามที่พวกมันเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ ก็จะรีบวิ่งหนี วันหนึ่งฝูงกระต่าย
เห็นฝูงม้าปูาวิ่งห้อตรงเข้ามาก็พากันตื่นตกใจและรีบวิ่งตรงไปที่ริมทะเลสาบพวกมันยอมจมน้ําตาย
ดีกว่าต้องมีชีวิตอย่างหวาดกลัวไม่มที ี่สิ้นสุดเช่นนี้ แต่พอมาถึงใกล้ทะเลสาบ กบฝูงหนึ่งก็ตื่นตระหนก
กับการมาเยือนของกระต่ายปูาต่างรีบกระโดดจ๋อมลงไปในน้ํา “จริงๆ แล้ว” กระต่ายปูาตัวหนึ่งเอ่ย
“อะไรๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหรอก”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ยังมีคนที่แย่กว่าเราเสมอ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 13 คาปฎิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 ลูกเสือสารองทาดีที่สุด

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือประพฤติตนตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสํารองได้
2. เนื้อหา
ปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสํารอง
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 แบบบันทึกความดี
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือทบทวนคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสํารอง
2) ตัวแทนลูกเสือแต่ละหมู่ออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเองทีไ่ ด้ปฏิบัติตนตาม
คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสํารอง
- การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
- ทําตามลูกเสือรุน่ พี่
-- ไม่
ไม่ทท�ำตามใจตั
าํ ตามใจตัววเอง
เอง
- ทําดีที่สดุ
3) ผู้กํากับลูกเสือร่วมสนทนา วิเคราะห์ ลูกเสือรุ่นพี่ทที่ ําประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม
หรือรุ่นพี่ทไี่ ด้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
4) มอบหมายลูกเสือสํารองแต่ละหมู่ สัมภาษณ์การทําดีของลูกเสือรุ่นพี่ หมู่ละ
อย่างน้อย 2 คน แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มาจัดเข้าแฟฺม รายงาน เรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน”
5) ร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับ ตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสํารอง
6) ลูกเสือสํารองสังเกตความดีที่เพือ่ น บุคคลในครอบครัว และความดีที่ตนเองทํา
หรือสิ่งที่จะนํามาเป็นแบบอย่าง บันทึกลงแบบบันทึกความดีทกุ วัน ภายใน 1 สัปดาห์ (7วัน)
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตและบันทึกข้อมูลประสบการณ์การทําดีของลูกเสือจากการรายงานของลูกเสือ
แต่ละหมู่
5.2 ติดตาม สังเกต ตรวจสอบ การบันทึกความดีของลูกเสือ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23
เพลง

ตะลุงลูกเสือสารอง
ลูกเสือสํารอง ต้องทําหน้าที่
ทั้งองค์กษัตริย์ รักยิ่งชีวา
ยึดมั่นในกฎ เพื่อความรุ่งโรจน์
ทําตามรุ่นพี่ ไม่ตามใจตน

จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
เราต้องรักษา หน้าทีข่ องตน
บําเพ็ญประโยชน์ แก่เหล่าปวงชน
ลูกเสือทุกคน ทําดีที่สดุ

แบบบันทึกความดี
แบบบันทึกความดี
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ....................
ผู้ที่ทําดีชื่อ
วันนี้ฉันทําดีคอื
................................................... ........................................................
ความดีที่กระทํา
........................................................
................................................... ุุุุุุุุุุุุุุุ.
ฉันอยากบอกเขาว่า
ความรู้สกึ /ความคิดเห็นของฉัน
.................................................. ........................................................
ุุุุุุุุุุุุุุ .......................................................
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
นายพรานกับฝูงนกกระจาบ
นกกระจาบฝูงหนึ่งถูกนายพรานใช้ตาข่ายจับไปหัวหน้าฝูงนกกระจาบและนกทั้งหมดได้
พยายามหาวิธีรอดพ้นจากตาข่ายโดยใช้กลวิธีความสามัคคี ช่วยกันจิกเชือกตาข่ายจนขาดเป็นรูโต
พอที่ตัวนกจะลอดออกมาได้ทําให้นกทุกตัวรอดพ้นจากตาข่ายนายพรานได้อย่างปลอดภัย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเดียวหัวหาย สองคนเพือ่ นตาย สามคนกลับบ้านได้

นักเล่านิทานที่ชื่อว่า “อีสป” คือใคร
อีสปเป็นทาสชาวกรีกเกิดที่ดินแดนประเทศตุรกีปัจจุบัน เขาเป็นคนหลังค่อมและมีเสียงพูด
อู้อี้คล้ายเสียงสัตว์ ทําให้เขาต้องใช้ชีวิตดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยปฏิภาณไหวพริบอยู่เสมอเป็นผลทําให้
เขากลายเป็นคนเฉลียวฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม และสามารถแก้ไขสถานการณ์คับขันต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ด้วยความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดีทําให้เขาได้รับอิสระจากการเป็นทาสเข้าไปทํางาน
ในราชสํานักของกษัตริย์โครเอซุสแห่งแคว้นลิเดีย ณ ที่แห่งนี้เอง อีสปได้เล่านิทานหลากหลายจน
เป็นที่ชอบใจและโปรดปรานของกษัตริย์โครเอซุส
นิทานของอีสปได้ถูกนํามาเล่าจากยุคสู่ยุคเป็นที่รู้จักจนถึงบัดนี้ ราวสองพันหกร้อยกว่าปีแล้ว
มีผู้รวบรวมและแปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย เล่ากันไปทั่วโลก คติของอีสปทําให้เราได้รู้ว่าโลก
นี้เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ชีวิตแต่ละชีวิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ อีสปคือ สุดยอดนักเล่า
นิทาน ที่ทําให้น้องๆ หนูๆ ได้รู้จักชีวิตรู้จักเพื่อนบ้านทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็น หนู ราชสีห์
นก ช้ช้าางง มด
มด และสั
และสัตว์อื่นๆๆอีอีกกมากมาย
มากมาย
แมว สุนัขนก
แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่ สาระ คติ ข้อคิด และความสนุกสนานของ “นิทานอีสป” ก็
ยังคงความเป็นนิรันดร์อยู่ตลอดไป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส จะเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 13 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24 พึ่งตนเอง : ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือได้ (การพึ่งตนเอง)
2. เนื้อหา
การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ (การพึ่งตนเอง)
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เศษผ้า อุปกรณ์สําหรับเย็บผ้าด้วยมือ
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การซ่อมเสือ้ ผ้าด้วยมือ
3.4 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงการพึ่งตนเองเป็นการอยู่อย่างพอเพียง การใช้เสือ้ ผ้าอย่างคุม้ ค่า
เมื่อขาดก็ซ่อมแซมนํามาใช้ใหม่ เพราะผ้าก็มาจากพืชหากใช้ฟมุู เฟือยก็จะเป็นการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมฐาน 2 ฐาน แต่ละฐานมีผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีการเย็บ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า ลูกเสือฝึกปฏิบัติการเย็บผ้าหมุนเวียนตามฐานต่อไปนี้
ฐานที่ 1 การสอยผ้า : การสอยซ่อนด้าย และการสอยฟันปลา
ฐานที่ 2 การติดกระดุม
3) ผู้กํากับลูกเสือสรุปประโยชน์ และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจผลงานในการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือโดยการเย็บ สอย ชุน
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24
เพลง

ช่วยกันทางาน
งานสิ่งใด งานสิ่งใด
แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย
มัวแต่คอย เฝฺาแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จรับรอง จําไว้ทุกคนต้อง
ทํางานเราต้องช่วยกัน ช่วยกันช่วยกัน ช่วยกัน

เกม
ผู้วิเศษ
วิธีเล่น เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนั้นจะต้อง
กลายเป็นหินยืนอยู่กับที่ สําหรับคนอื่นๆต้องพยายามหนีในเขตที่กําหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้
การตัดสิน เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่หมู่ใด
เหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ

ใบความรู้

การซ่อมเสื้อผ้าด้วยมือ

 การเนา
เป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันชั่วคราวเพื่อการเย็บถาวรหรือการสอย เช่น การเนาตะเข็บ
การเนาชายเสื้อ และชายกระโปรง เนากระเปาให้ติดกับตัวเสื้อ เป็นต้น การเนามีหลายชนิด
แต่ละชนิด
มีประโยชน์และการใช้งานแตกต่างกัน การเนาส่วนใหญ่ทําจากขวาไปซ้ายเพราะ
คนทั่วไปถนัดขวา
การเนาเท่ากัน คือ การเย็บด้วยมือที่ช่วยยึดผ้า 2 ชิ้นหรือมากกว่าให้ติดกัน มีความถี่ห่าง
ของฝีเข็มเสมอกันทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝีเข็มห่างประมาณ 1/4 ถึง 1/2 นิ้ว ซึ่งถ้าเนาห่างกว่านี้
จะไม่สามารถบังคับผ้าทั้ง 2 ชิ้นให้อยู่คงที่ได้ การเนาเท่ากันเหมาะสําหรับเนาตะเข็บก่อนเย็บ
เนาชายเสื้อและชายกระโปรงก่อนสอย เป็นต้น
การเนาไม่เท่ากัน เป็นการเนาที่มีความถี่หา่ งของฝีเข็มสลับกัน ฝีเข็มถี่อยู่ด้านบนฝีเข็มห่าง
อยู่ด้านล่าง เป็นการเนาที่ช่วยยึดผ้าให้ติดกันแน่นกว่าการเนาเท่ากัน การเนาชนิดนี้ใช้เป็นแนวใน
การเย็บจักรได้ดีหรือใช้เนาเพื่อลองตัวเสื้อหรือกระโปรงเป็นต้น
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 การด้น
เป็นการเย็บด้วยมือที่ใช้แทนการเย็บด้วยจักร มีความทนทานมากการด้นที่นิยมทั่วไปมี ดังนี้
การด้นตะลุย วิธีทําคล้ายการเนาเป็นการเย็บผ้า 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างถาวรโดยแทงเข็มขึ้น
และลงให้ฝีเข็มถี่ที่สุดใช้เย็บทั่วไปทําแนวรูดปะผ้าเป็นต้น
การด้นถอยหลัง เป็นการเย็บผ้า2ชนิดให้ติดกันโดยแทงเข็มขึ้นและย้อนกลับไปแทงเข็ม
ด้านหลัง ให้ฝีเข็มมีความยาวเพียง½ของฝีเข็มแรก แทงเข็มลงแล้วดึงด้ายขึ้นทําเช่นนี้ไปจนสิ้นสุด
ตะเข็บ ตะเข็บชนิดนี้มีความทนทานมาก ด้านหน้าจะมีลักษณะฝีเข็มเหมือนการเย็บด้วยจักร
ส่วนด้านหลังด้ายเย็บซ้อนกันแน่นเหมาะสําหรับเย็บผ้าโดยทั่วไปที่ต้องการความทนทาน
 การสอย
เป็ น การเย็ บ ด้ ว ยมื อ ที่ ม องเห็ น รอยเย็ บ ทางด้ า นนอกน้ อ ยที่ สุ ด นิ ย มใช้ ส อยชายเสื้ อ
ชายกระโปรง ชายขากางเกงหรือชายผ้าอื่นๆ ที่ต้องการความสวยงามประณีต การสอยมีหลายชนิด
ที่นิยมใช้ทั่วไป มีดังนี้
การสอยซ่อนด้าย เป็นการสอยที่มองเห็นเส้นด้ายเย็บเพียงเล็กน้อย โดยแทงเข็มให้เข็ม
สอดในพับทบของผ้าให้กว้างช่วงละประมาณ 1 เซนติเมตรก่อนแทงเข็มออกสะกิดเส้นด้ายจากผ้าชิ้น
ล่างประมาณ 1 – 3 เส้นแล้วสอดเข็มเข้าไปในเส้นทบผ้า แทงเข็มออกสะกิดเส้นด้ายจากผ้าชิ้นล่างทํา
เช่นนี้เรื่อยไปจนสิ้นสุดแนวที่ต้องการสอย
การสอยฟันปลา เป็นการสอยที่มองเห็นเส้นด้ายทางด้านผิดมากกว่าทางด้านถูก โดยแทง
เข็มสะกิดเนื้อผ้าด้านบนและด้านล่าง แล้วดึงเข็มดึงด้ายตาม ทําเช่นนี้ไปจนสิ้นสุดการเย็บ การสอย
ชนิ ด นี้เ ป็ นการสอยที่ ใ ห้ ค วามทนทานนิย มใช้ ส อยชายกางเกงทั่ ว ไปไว้ เพื่ อ ให้ เ ย็บ ตรงตํ าแหน่ ง
การติดกระดุม ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีติดกระดุม 2 ชนิดคือ
กระดุมมีก้าน คือ กระดุมที่มีส่วนยื่นออกมาจากใต้เม็ดกระดุม เพื่อใช้เย็บติดกับเสื้อผ้า
การติดกระดุมชนิดนี้จะไม่มีเส้นด้ายเย็บปรากฏบนเม็ดกระดุม วิธีติดกระดุมมีก้านนิยมใช้เศษผ้ารอง
ใต้ผ้าให้ตรงตําแหน่งก้าน ต้องทําเครื่องหมายด้ายเย็บจนตึง เพราะจะทําให้เสื้อย่นมีขั้นตอนการติด
ดังนี้
1. วางกระดุมลงบนผ้าในตําแหน่งที่จะติดกระดุมสอดเข็มหมุดที่ห่วงก้านกระดุมเพื่อยึดไว้ชั่วคราว
2. แทงเข็มขึ้นด้านบนสอดเข้าไปในห่วงกระดุม แทงเข็มลงให้ทะลุผ้าด้านล่างดึงด้ายให้ตึง
เอาเข็มหมุดออก
3. ทําแบบข้อ 2 ซ้ําประมาณ 3 – 4 ครั้งพันก้านกระดุมด้วยด้าย 3 รอบ แทงเข็มลงใต้ชิ้นผ้า
ผูกปมให้แน่น ตัดด้ายออก
กระดุมไม่มีก้าน คือกระดุมที่มีรู 2 รู หรือ 4 รูปรากฏให้เห็นบนเม็ดกระดุม การเย็บกระดุม
ชนิดนี้จะมองเห็นเส้นด้ายที่เย็บวิธีการเย็บกระดุมไม่มีก้านถ้าเป็นกระดุม 2 รูให้ขมวดปลายหนึ่งของ
ด้ายเย็บให้เป็นปม ทําเช่นเดียวกับเย็บกระดุม 2 รูหรืออาจแทงเข็มให้เส้นด้ายด้านบนทแยงไขว้กัน
ก็ได้ มีขั้นตอนการทําดังนี้
1. กาเครื่องหมายตรงตําแหน่งที่ต้องการจะติดกระดุม
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2. ใช้ด้าย 2 ทบ ร้อยเข็ม เพื่อให้กระดุมแน่นหนาไม่หลุดลุ่ยง่าย ขมวดปลายด้ายทําปมใช้
เข็มแทงขึ้นตรงบริเวณที่ทําเครื่องหมายไว้ดึงด้ายให้แน่น
3. วางกระดุมลงตรงกลางแล้วสอดเข็มลอดรูกระดุมรั้งด้ายให้ตึงแทงขึ้นลงตามรูกระดุม
กลับไปกลับมาหลายครั้งจนกระดุมแน่น
4.สอดด้ายใต้กระดุมซ่อนปมอีกครั้งแล้วตัดด้ายออก
กระดุมแป๊บ ทําด้วยโลหะผสม มีลักษณะต่างไปจากกระดุมธรรมดาคือประกอบด้วยฝาบน
ซึ่งมีปุูมนูนตรงกลางและตัว รับซึ่งตรงกลางเป็นแอ่งต้องใช้คู่กันเสมอทําให้ประกบกันสนิทการติด
กระดุมแปบถ้าเป็นผ้าบางควรจะมีผ้าชิ้นเล็ก ๆรองข้างในตรงตําแหน่งที่เย็บกระดุมเพื่อความคงทน
ส่วนใหญ่ใช้กับเสื้อสตรีสําหรับยึดสาบเสื้อหรือขอบแขนให้ติดกันมีขั้นตอนการติดดังนี้
1.วางกระดุมลงในตําแหน่งที่ ต้องการแปบตัวผู้วางบนสาบเสื้อชิ้นบน แปบตัวเมียวางบน
สาบเสื้อชิ้นล่างสนด้ายใส่เข็มขมวดปลายด้ายให้เป็นสองทบ
2.แทงเข็มสอดขึ้นลงในรูกระดุมทีละรู รูละ 3 ครั้ง เมื่อจะเย็บรูต่อไปให้แทงเข็มโดยซ่อนด้าย
ไว้ใต้ผ้าแล้วดึงเข็มขึ้นเมื่อเย็บครบ 4 รู้จึงผูกปมด้ายทั้งแปบตัวผู้และตัวเมียมีวิธีการเย็บเหมือนกัน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ช่างซ่อมเสื้อผ้า
น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง

ในระหว่างปิดภาคเรียน อมรและอัมพร พี่สาวจะติดตามแม่ที่เป็นช่างซ่อมแซมเสื้อผ้าไปช่วย
แม่ทุกวัน แม่มีจักรเย็บผ้าเก่าๆ คอยให้บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า บางคนมาเย็บตะเข็บที่หลุด บางคน
มาเปลี่ยนซิปกางเกง กระโปรง บางคนมาขยายเสื้อผ้าให้โตขึ้น บางคนมาเย็บเสื้อผ้าให้เล็กลง เป็น
ต้น เมื่อแม่ซ่อมแซมเสื้อผ้าตามที่ลูกค้าแจ้งไว้แล้ว ถ้ามีงานสอยผ้าหรือติดกระดุม อมรและอัมพรจะ
ช่วยแม่ทํางานนี้ด้วยความคล่องแคล่ว เพราะทั้งอมรและอัมพรได้เรียนรู้การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ
มาจากโรงเรียน
ทุกครั้งที่ลูกค้ามารับเสื้อผ้าคืน มักจะให้กําลังใจอมรและอัมพรว่าเป็นเด็กดี ที่รู้จักช่วยแม่
ทํางาน งานที่ช่วยแม่ก็ทําได้เรียบร้อย แม้ว่าอมรจะเรียนระดับประถมศึกษาก็พยายามทํางานให้ดี
ที่สุด โดยมีแม่และอัมพรช่วยตรวจตราอีกครั้งหนึ่ง ลูกค้าจึงมักจะเวียนมาใช้บริการอยู่เสมอ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรู้เล็กๆ น้อยๆ จากการเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถนํามาใช้ประโยชน์กับ
ครอบครัวได้

98 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 13 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25 ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกวิธีใช้ไฟฟฺาอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
2. เนื้อหา
การผลิตไฟฟฺาต้องอาศัยพลังงานจากถ่านหินและน้ํามัน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือ
น้อยลงทุก ที นอกจากนี้ ยังเกิด มลพิษจากกระบวนการผลิ ตไฟฟฺา อีก ด้ว ย จึ งควรใช้ไ ฟฟฺ าอย่า ง
ประหยัดและคุ้มค่า เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 สําเนาใบเสร็จค่าไฟฟฺาที่ลูกเสือนํามาจากบ้านหรือ ผูก้ ํากับลูกเสือเตรียมใบเสร็จค่าไฟฟฺา
ของโรงเรียน ย้อนหลัง 2 เดือน
3.3 ใบความรู้ เรื่อง วิธีประหยัดไฟฟฺา
3.4 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟฺาในบ้าน
2) ให้สมาชิกหมู่คยุ แลกเปลี่ยนกัน แล้วเลือกบ้านของคนที่เสียค่าไฟฟฺามากที่สุดและ
น้อยที่สดุ มารายงานในกอง
3) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดว่า
(1) เพราะอะไรเราจึงเสียค่าไฟฟฺาสูง
(2) ถ้าเราเสียค่าไฟฟฺาน้อยลง เงินที่เหลือเราจะเอาไปทําอะไรได้บ้าง
(3) ให้แต่ละหมู่ช่วยกันคิดว่า เราจะมีวิธีใช้ไฟฟฺาอย่างไรให้ประหยัด และคุ้มค่าที่สดุ
และส่งตัวแทนรายงาน
4) ผู้กํากับลูกเสือสรุปวิธีใช้ไฟฟฺาอย่างคุ้มค่าประหยัดและปลอดภัยทั้งที่บ้านและสถานที่อื่นๆ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคิดวิเคราะห์และตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดไฟ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25
เพลง (เลือกใช้เพลงให้เหมาะกับกิจกรรม)

วันนี้ยินดี
วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน
ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมาเรามาร่วมจิต
ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มนั สิ้นไป
มาเถิดมาเรามาร่วมจิต
ช่วยกันคิดทําให้การลูกเสือเจริญ

ใบความรู้

วิธีประหยัดไฟฟ้า

1. ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟฺาทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานสร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครัง้
ที่ออกจากห้อง
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กําลังสบาย อุณหภูมิ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 1 องศาต้ อ งใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5-10 และปิ ด ประตู ห้ อ งทุ ก ครั้ ง ที่ เ ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ
3. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านเพื่อช่วยบังแดด และต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับ
เครื่องปรับอากาศ 1 ตัน
4. หากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟ
5. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บ้านเพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น
ควรทําอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
6. ปิ ด ตู้เ ย็ น ให้ส นิ ท ทํ า ความสะอาดภายในตู้ เ ย็น และแผ่ น ระบายความร้ อ นหลั ง ตู้ เ ย็ น
สม่ําเสมอเพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทํางานหนักและเปลืองไฟ
7. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยอย่านําของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทําให้ตู้เย็นทํางานเพิ่มขึ้นกินไฟ
มากขึ้น
8. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพเพราะจะทําให้ความเย็นรั่วออกมาได้
ทําให้สิ้นเปลืองไฟมากกว่าที่จําเป็น
100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

9. ควรละลายน้ําแข็งในตู้เย็นสม่ําเสมอการปล่อยให้น้ําแข็งจับหนาเกินไป จะทําให้เครื่องต้อง
ทํางานหนัก ทําให้กินไฟมาก
10 ไม่ควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผ้าเพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงาน
มากขึ้นเสียค่าไฟเพิ่มขึ้น
11. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จเพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้
จนกระทั่งเสร็จ
12. เสียบปลั๊กครั้งเดียวต้องรีดเสื้อผ้าให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆเพราะ
การทําให้เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก
13. ซักผ้าด้วยเครื่องควรใส่ผ้าให้เต็มกํา ลังของเครื่อง เพราะซัก 1 ตัวกับซัก 20 ตัวก็ต้องใช้
ไฟปริมาณเท่าๆ กัน
14. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดูเพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟฺา
โดยใช่เหตุแถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย
15. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไปและอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจําเป็น
เพราะเปลืองไฟทําให้อายุเครื่องสั้นลงด้วย
16. อยู่บ้านเดียวกันดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน
17. อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้เพราะระบบอุ่นจะทํางานตลอดเวลา ทําให้สิ้นเปลืองไฟเกิน
ความจําเป็น
18. กาต้มน้ําไฟฟฺาต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ําเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่เพราะ
นอกจากจะไม่ประหยัดพลังงานแล้วยังอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้
19. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น

ที่ไร่องุ่นแห่งหนึ่งมีพ่อผู้สูงอายุกับลูกชายจอมขี้เกียจ 3 คนอาศัยอยู่ต่อมาพ่อล้มปูวยลงและ
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจได้เรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียว่าอย่าขายที่ดินเพราะพ่อได้ซ่อนขุมทรัพย์
มหาศาลเอาไว้ให้ขุดดินพรวนดินขุดหาให้ทั่วทุกตารางนิ้วของไร่เมื่อพ่อได้สิ้นใจตายลงไปแล้วลูกชาย
ทั้ง 3 ก็ลงมือและตั้งหน้าตั้งตาไถคราดพรวนดินพวกเขาก็ไม่พบแม้แต่เศษเงินอย่างที่พ่อได้บอกไว้
หนึ่งปีผ่านไปไร่องุ่นที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตาขุดพรวนดินเพื่อหาขุมทรัพย์นั้นกลับเกิดผลออกดอกออก
ผลออกมาและเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกชายทั้ง 3 จึงหันมาช่วยกันนําผลองุ่นเหล่านั้นออกขายและพวกเขารู้
ว่าขุมทรัพย์ที่พ่อพูดถึงนั้นหมายถึงการทํางานหนักขยันขันแข็งเอาหยาดเหงื่อแรงงานเข้าแลกใน
ที่ดินที่พ่อของพวกเขาได้ทิ้งไว้ให้มากกว่านั่นเอง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความขยันทําให้ทาํ งานสําเร็จ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 13 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26 การสื่อสารทางบวก

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีทักษะในการสือ่ สารที่ทําให้ผฟู้ ังเกิดความรู้สึกทีด่ ีได้
2. เนื้อหา
การสื่อสารทางบวก
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดคําพูดและท่าทางที่ลูกเสือไม่ชอบ และไม่อยากให้ใครมาใช้กับ
ลูกเสือ หมู่ละ 1 เรื่อง และให้ช่วยกันเปลี่ยนเป็นคําพูดและท่าทางที่ลูกเสือชอบอยากให้พูดกับลูกเสือ
แบบนั้น เตรียมซ้อมบทบาทสมมติ เป็น 2 รอบ รอบแรกแบบที่ลูกเสือไม่ชอบ รอบที่ 2 เปลี่ยนเป็ น
แบบที่ลูกเสือชอบ นําเสนอในกองลูกเสือ ใช้เวลาหมู่ละไม่เกิน 3 นาที
2) ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติ หมู่ละ 2 รอบ รอบแรกเป็นแบบที่ไม่ชอบ และรอบ
ที่ 2 เป็นแบบที่ชอบ
3) ผู้กํากับลูกเสือ ตั้งคําถาม ชวนคิด
(1) คําพูดและท่าทาง ที่ลูกเสือไม่ชอบมักเป็นคําพูดและท่าทางอย่างไร ทําไมจึงไม่
ชอบ (ล้อเลียน ด่าว่า ประชด กากวมไม่เข้าใจ ดูถูก รังเกียจ เหยียดหยาม ฯลฯ ที่ไม่ชอบเพราะทาให้
เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี)
(2) คําพูดและท่าทางที่ลูกเสือชอบมักเป็นคําพูดและท่าทางอย่างไร ทําไมจึงชอบ
(สุภาพ จริงใจ เข้าใจได้ชดั เจน ให้กาลังใจ ให้ความภาคภูมิใจ ให้ความเป็นมิตรฯลฯ ที่ชอบเพราะเกิด
ความรู้สกึ ที่ดี)
(3)ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้และการนําไปใช้ ( สิ่งที่เราไม่ชอบ
คนอื่นก็ไม่ชอบเช่นกัน จึงควรใช้คาพูดและท่าทางที่เราชอบ กับเพือ่ นเพือ่ สร้างมิตร )
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
94 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5.การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการแสดงบทบาทสมมุติและการอภิปราย
6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การสร้างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26
สวัสดี
เมื่อเจอะกันเราทักกันสวัสดี (สวัสดีค่ะ, สวัสดีครับ)
เมื่อผิดพลัง้ ขออภัยขอโทษที (ขอโทษค่ะ , ขอโทษครับ)
เมื่อจากไปยกมือไหว้สวัสดี (สวัสดีค่ะ , สวัสดีครับ)
ผู้ใดมีจิตไมตรีขอขอบคุณ (ขอบคุณค่ะ , ขอบคุณครับ)

เกม
แข่งขันคิดแปลก
วิธีเล่น ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิดถึงสิ่งที่มีลักษณะกลม มีสีเหลือง มาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ภายในเวลา 5
ภายในเวลานาที
5 นาที
การตัดสิน หมู่ไหนบอกสิ่งที่มีลักษณะกลมมีสีเหลือง มากที่สุด และคิดได้แปลกมากที่สุดเป็นหมู่ที่
ชนะ (สะสมแต้ม)

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ไก่ฟ้ากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์
สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นไก่ฟฺาเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงข้างทาง มันอยากจะกิน
ไก่ฟฺาเป็นยิ่งนักจึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยขึ้นว่า "ไก่ฟฺาเอ๋ย ท่านช่างเป็นสัตว์ที่งดงามนัก ปีกของท่านมี
สีสันสดใสหลายสีปากก็งดงามไม่เหมือนใคร อยากรู้จังว่าถ้าท่านหลับตาเเล้วยังจะงามอยู่หรือไม่"
ไก่ฟฺาได้ฟังคํายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวดทันที สุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้น
กระโดดงับตัวไก่ฟฺาไว้ได้ เมื่อไก่ฟฺาพลาดท่า เเต่ก็ยังมีสติ จึงเอ่ยขึ้นว่า
"จิ้งจอกเอ๋ย ก่อนตายข้าอยากฟังเสียงอันไพเราะของท่าน อีกครั้งได้ไหม"
สุนัขจิ้งจอกได้ฟังคําปฺอยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าคําราม ไก่ฟฺาจึงรีบบินหนีจากไปทันที
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คํายกยอปอปั้นทําให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจั
แผนการจัดดกิกิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสืออสสารอง
ารอง ดาวดวงที
ดาวดวงที่ 3่ 3 ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ 3ี่ 3
หน่
หน่ววยที
ยที่ 13
่ 13 คคาปฏิ
าปฏิญญาณและกฎของลู
าณและกฎของลูกกเสืเสืออสสารอง
ารอง
แผนการจั
แผนการจัดดกิกิจจกรรมที
กรรมที่ 27
่ 27 ไม่
ไม่ลล้อ้อเลีเลียยนกั
นกันนได้ได้ไไหม
หม

เวลา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง

1.1. จุจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้
ลูลูกกเสืเสืออบอกผลเสี
บอกผลเสียยของการล้
ของการล้ออเลีเลียยนกั
นกันนในหมู
ในหมู่เพื่เพื่อ่อนนและวิ
และวิธธีกีการสื
ารสื่อ่อสารเพื
สารเพื่อ่อแก้
แก้ไไขปั
ขปัญญหาได้
หาได้
2.2. เนืเนื้อ้อหา
หา
2.1
2.1ผลเสี
ผลเสียยของการล้
ของการล้ออเลีเลียยนกั
นกันนในหมู
ในหมูเ่ พืเ่ พื่อ่อนน
2.2
2.2การสื
การสือ่ อ่ สารเพื
สารเพื่อ่อแก้
แก้ปปัญัญหาหาและปฺ
และปฺอองกังกันนความรุ
ความรุนนแรง
แรง
3.3. สืสื่อ่อการเรี
การเรียยนรู
นรู้ ้
3.1
3.1แผนภู
แผนภูมมิเพลง
ิเพลง
3.2
3.2เรืเรื่อ่องสังสั้น้นทีที่เป็่เป็นนประโยชน์
ประโยชน์
4.4. กิกิจจกรรม
กรรม
4.1
4.1พิพิธธีเปิีเปิดดประชุ
ประชุมมกอง
กอง(แกรนด์
(แกรนด์ฮฮาวล์
าวล์ชัชักกธงขึ
ธงขึน้ น้ สวดมนต์
สวดมนต์สงบนิ
สงบนิ่ง่งตรวจ
ตรวจแยก)
แยก)
4.2
4.2เพลงหรื
เพลงหรืออเกม
เกม
4.3
4.3กิกิจจกรรมตามจุ
กรรมตามจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรูนรู้ ้
1)1)ผูผู้ก้กําํากักับบลูลูกกเสืเสืออชวนคิ
ชวนคิดดชวนคุ
ชวนคุยย“ใครเคยถู
“ใครเคยถูกกเพืเพื่อ่อนล้
นล้ออเลีเลียยนบ้
นบ้าางงยกมื
ยกมืออขึขึ้น้น”ให้
”ให้เอามื
เอามืออลงลง
2)2)ขออาสาสมั
ขออาสาสมัคครร11––22คนที
คนที่เคยถู
่เคยถูกกล้ล้ออเลีเลียยนมาเล่
นมาเล่าาให้ให้เพืเพือ่ อ่ นฟั
นฟังงทีทีลละคน
ะคนโดยผู
โดยผู้ก้กาํ าํ กักับบ
ลูลูกกเสืเสืออคอยตั
คอยตั้ง้งคํคําาถามชวนคิ
ถามชวนคิดดชวนคุ
ชวนคุยย “หนู
“หนูถถูกูกล้ล้ออเลีเลียยนว่
นว่าาอย่
อย่าางไร
งไร/ /ทํทําาไมเพื
ไมเพือ่ อ่ นจึ
นจึงงล้ล้ออเลีเลียยนเช่
นเช่นนนันั้น้น/ /
เมืเมื่อ่อถูถูกกล้ล้ออหนู
หนูมมีคีความรู
วามรู้ส้สึกึกอย่
อย่าางไร
งไร/ /มีมีปปฏิฏิกกิริรยิยาโต้
าโต้ตตอบอย่
อบอย่าางไร
งไร/ /ทํทําาไปแล้
ไปแล้ววเกิเกิดดผลอะไรตามมาบ้
ผลอะไรตามมาบ้าางง/ /
อยากบอกอะไรกั
อยากบอกอะไรกับบคนที
คนที่ล่ล้อ้อหนู
หนูบบ้า้าง”ง”
ุกใจคิ
ใจคิ
3)3)3)ตัตั้งตั้งคํคํง้ าค�ำถามให้
าถามให้
ถามให้ฉฉุกฉุกใจคิ
ดดด
(1)
(1)ทํทําาไมคนบางคนจึ
ไมคนบางคนจึงงชอบล้
ชอบล้ออเลีเลียยนคนอื
นคนอื่น่นเขาทํ
เขาทําาเพราะอะไร
เพราะอะไร(สนุ
(สนุกกอยากแกล้
อยากแกล้งงให้ให้ออาย)
าย)
(2)
(2)เรืเรื่อ่องที
งที่เอามาล้
่เอามาล้ออเลีเลียยนกั
นกันนมัมักกเป็เป็นนเรืเรื่อ่องเกี
งเกี่ย่ยวกัวกับบอะไร
อะไร(จุ(จุดดอ่อ่ออนนปมด้
ปมด้ออยของคนอื
ยของคนอื่น่น) )
(3)
(3)คนที
คนที่ถ่ถูกูกล้ล้ออเลีเลียยนจะเป็
นจะเป็นนอย่
อย่าางไรบ้
งไรบ้าางงเขาสนุ
เขาสนุกกหรื
หรืออไม่ไม่(ไม่
(ไม่สสนุนุกก/ไม่
/ไม่ชชอบ/อายจนไม่
อบ/อายจนไม่
อยากมาโรงเรี
อยากมาโรงเรียยน/โกรธจนมี
น/โกรธจนมีเรืเรือ่ อ่ งทะเลาะหรื
งทะเลาะหรืออใช้ใช้กกาลัาลังง) )
(4)(4)คิคิดดว่ว่าาการล้
การล้ออเลีเลียยนเล่
นเล่นนกักันนในหมู
ในหมู่เพื่เพื่อ่อนควรมี
นควรมีขขอบเขตอย่
อบเขตอย่าางไร
งไร(ไม่
(ไม่ททาในสิ
าในสิ่ง่งทีที่เพื่เพื่อ่อนไม่
นไม่
ชอบเช่
ชอบเช่นนไม่ไม่ตตอกย้
อกย้าจุาจุดดอ่อ่ออนหรื
นหรืออปมด้
ปมด้ออยยไม่ไม่ททาให้
าให้เพืเพื่อ่อนเสี
นเสียยใจใจหรืหรือออัอับบอายขายหน้
อายขายหน้าา) )
4)4)จัจับบคูคู่ให้่ให้ลลูกูกเสืเสืออคุคุยยกักันน“สมมติ
“สมมติวว่า่าตนเองถู
ตนเองถูกกล้ล้ออและไม่
และไม่ชชอบ
อบลูลูกกเสืเสืออคิคิดดว่ว่าาควรจะมี
ควรจะมีววิธิธี ี
บอกเพื
บอกเพื่อ่อนอย่
นอย่าางไรให้
งไรให้เขาเข้
เขาเข้าาใจและเลิ
ใจและเลิกกล้ล้ออเลีเลียยนเรา
นเรา
5)5)สุสุ่ ม่ มถามความเห็
ถามความเห็นนและครู
และครูชช่ ว่ วยเพิ
ยเพิ่ ม่ มเติเติมม(ใช้
(ใช้หหลัลักกการสื
การสื่ อ่ อสารเพื
สารเพื่ อ่ อแก้
แก้ไไขความขั
ขความขัดดแย้
แย้งง
33ขัขั้น้นตอน
ตอน
(1).บอกความรู
(1).บอกความรู้ส้สึกึกต่ต่ออเหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์ทที่เกิี่เกิดดเช่เช่นน“ไม่
“ไม่ชชอบเลย
อบเลยฉัฉันนอายมากที
อายมากที่เธอมาล้
่เธอมาล้ออฉัฉันน
แบบนี
แบบนี้” ้”
งงเสริ
เสริมมมและพั
และพั
และพัฒฒ
ฒนากิ
นากิ
นากิจจกรรมลู
จกรรมลู
กรรมลูกกเสื
กเสื
เสืออทัอทัทักกษะชี
กษะชี
ษะชีววิตวิติตในสถานศึ
ในสถานศึ
ในสถานศึกกษา
กษา
ษาลูลูกลูกเสื
กเสื
เสืออสอสารอง
สารอง
ารองชัชั้นชั้น้นประถมศึ
ประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
กษาปี
ษาปีททที่ 3ี่ ี่ 33
104
104 คูคูคู่ม่ม่มือือส่ือส่งส่เสริ
96 คู่มอื ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(2).บอกความต้องการของเรา เช่น “ขอร้องละ เลิกล้อฉันซะที”
(3) ถามความเห็นเขา เช่น “ได้ไหม” “เธอทาได้ไหม”
6) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือ ร่วมกันสรุปขั้นตอนการสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง และ
สรุปแนวคิดที่ได้รับ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ซักถามความคิดของลูกเสือต่อการล้อเลียนกันในหมู่เพื่อนที่อาจทําให้เกิดความรุนแรง
และวิธกี ารสื่อสารที่หยุดความรุนแรง
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ เข้าใจ/ เห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27
ฉันและเธอ
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมือ่ เจอกันเราทักกันเพือ่ สมานไมตรี
ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ต่างพูดจาพาทีสวัสดีลาก่อน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ต้นสนอวดดี
ต้นสนมักจะคิดว่าตนนัน้ มีความสวยงามกว่าต้นจามจุรี อีกทั้งยังมีประโยชน์มากกว่าด้วย
"คนต้องการต้นสนอย่างเราเพื่อไปสร้างเป็นทีอ่ ยู่อาศัย เเละ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ"
ต้นสนคุยข่มต้นจามจุรีที่ยนื อยูใ่ กล้ๆ กัน "เเต่เจ้าน่ะไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ต่อใครเลย"
"ข้ารู้ตัวดี ว่าข้านัน้ ต่ําต้อยด้อยค่ากว่าท่าน เเต่ลองดูขา้ งหน้านั่นสิมีคนเอาเลือ่ ยกับขวานมาเเล้ว
ทีนี้ท่านยังอยากเป็นต้นสนหรือต้นจามจุล่ะ"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เที่ยวโอ้อวด ความดี ความเด่น ย่อมเป็นโทษเป็นภัยเเก่ตนเอง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 13 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
แผนการสอนที่ 28 ค�คำาปฏิ
กเสื
ญและกิ
จการลู
กเสือกโลก
่ว่ โมง
ปฏิ ญาณและกฎของลู
าณและกฎของลู
กอเสืสามั
อสามั
ญและกิ
จการลู
เสือโลกเวลา
เวลา22 ชัวโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือบอกความหมายของคําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญได้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญได้
1.3 ลูกเสือเล่าประวัติของผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลกและการกําเนิดลูกเสือโลกพอสังเขปได้
1.4 ลูกเสือพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จะนําสู่เกณฑ์การรับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ได้
2. เนื้อหา
2.1 คําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ
2.2 ประวัติผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลกและกําเนิดลูกเสือโลก
ยการปกครอง
2.3 เครื
เครื่ อ ่งหมายลู
องหมายลูกกเสืเสืออสัสัมมพัพันนธ์ธ์ตตามข้
ามข้ออบับังงคัคับบคณะลู
คณะลูกกเสือ แห่ ง ชาติว่าด้ว ยการปกครอง
หลั
เศษลู
กเสื
(ฉบับบทีที่ ๑๐)
่ ๑๐)
หลักกฐานและวิ
สูตรและวิชชาชี
าพิพเพิศษลู
กเสื
อสํอาส�ำรอง
รอง (ฉบั
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเรือ่ งเครือ่ งหมายลูกเสือสัมพันธ์และแจ้งเกณฑ์ที่จะส่งเสริม
ให้ลูกเสือสํารองทุกคนปฏิบัติงานเพือ่ ให้เข้าเกณฑ์ที่จะรับเครื่องหมายนี้
(2) ผู้กํากับลูกเสือนําเสนอคําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ วิธกี ารแสดงรหัสเมือ่ กล่าว
คําปฏิญาณ
(3) ลูกเสือแต่ละหมู่จับฉลากกฏลูกเสือสามัญและแสดงบทบาทสมมุติหมู่ละ 1 ข้อ
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
98 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือเล่าประวัติลอร์ด เบเดลเพาเวลล์ (บี.-พี.) และกําเนิดลูกเสือ
(2) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนความรู้ของลูกเสือโดยให้จับฉลากคําถามหมู่ละ 1 ข้อ
ช่วยกันคิดคําตอบ เช่น
- บี.-พี. เป็นใคร
- บี.-พี. เป็นชนชาติใด
- บี.-พี. เคยประกอบอาชีพใด
- บี.-พี. ฝึกเด็กๆ ให้ทําอะไร
- บี.-พี. นําเด็กๆ ไปพักแรมที่เกาะใด ฯลฯ
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจผลงานการนําเสนองานกลุม่

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1
เพลง
กฎลูกเสือ
น้ําค้างพรมลมเย็นเมื่อยามดึก
หนึ่งมีเกียรติสองจงรักภักดีปอง
ห้าสุภาพไม่งันงกหกเมตตา
เก้าเป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจน

คนึงนึกกฎลูกเสือเพื่อปรุงสมอง
สามประคองหน้าที่สี่มิตรคน
เจ็ดเชื่อฟังแปดเริ่งร่าอย่าสับสน
สิบฝึกตนประพฤติชอบวาจาใจ

ลูกเสือไทย
ลูกเสือ ลูกเสือไว้ศักดิ์ซิลกู ผู้ชาย
รักเกียรติรักวินยั แข็งแรงและอดทน
แม้ลําบากตรากตรําก็ต้องทําให้สําเร็จ
เสียชีพอย่าเสียสัตว์ รักษ์ชาติให้มนั่ ไว้

ลูกเสือ ลูกเสือไว้ลายซิลกู เสือไทย
เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อนื่
ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา
ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ใบความรู้

การปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
1. ลูกเสือได้รับมอบหมายการงานใด ได้กระทําจนเป็นผลสําเร็จ
2. แสดงความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นนิจ
3. บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกวัน (อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง)
4. จะต้องปฏิบัติตนต่อเพื่อร่วมหมู่ ร่วมคณะของตนและยังมีเพื่อนต่างโรงเรียน
ต่างอําเภออีก (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 คน)
5. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะความไม่ถูกต้องเรียบร้อย
6. ได้เคยช่วยเหลือชีวิตสัตว์และมีความเมตตตาสงสารสัตว์
7. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะขัดคําสั่งบิดามารดา ครู อาจารย์
8. ไม่เคยหลีกเลีย่ งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ ร่วมกับคนอื่น
9. ได้สะสมเงินซึ่งหาได้โดยน้ําพักน้ําแรง หรือได้อดออมจากที่บิดามารดาให้ไว้ แล้วเก็บ
ฝากออมสินไว้วันละ .......บาท หรือสัปดาห์ละ......บาท
10. เคยทําความผิดมาบ้าง แต่ได้กลับตัวกลับใจปฏิบัติเป็นคนดีของบ้าน ของโรงเรียน
และของสังคม และจะไม่ทําในทางที่เสือ่ มเสียอีกเด็ดขาด
อธิบาย คําปฏิญาณของลูกเสือเป็นถ้อยคําที่กล่าวออกมาด้วยความจริงใจ เพื่อเป็น
หลักยึ ดเหนี่ ยวให้ ลูกเสือปฏิ บัติในสิ่งที่ ดีและถูกต้อ ง คําปฏิ ญาณของลู กเสือ สามัญ คื อ
คํามั่นสัญญา ที่ลูกเสือให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชา ต่อหน้าแถว หรือในพิธีทางลูกเสือ เป็นหลัก
สากลซึ่งลูกเสือทุกประเทศปฏิบัติเช่นเดียวกันหมด ลูกเสือจะเป็นพลเมืองของชาติบ้านเมือง
ก็โดยอาศัยยึดหลักคําปฏิญาณเป็นอุดมการณ์นําไปปฏิบัติในชีวิต
คําปฏิญาณ ข้อ 1 “ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ” หมายถึง
ลูกเสือต้องมีความเคารพ บูชา เทิดทูนไว้ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ เพราะชาติ หมายถึงผืน
แผ่นดินและประชาชนที่อยู่ร่วมกัน มีธรรมเนียมประเพณี มีกฏหมายอันเดียวกั นคุ้มครอง
จึงควรปฏิ
งควรปฏิบบตั ัติ ิต่อชาติ
่อชาติดงัดนีัง้ นี้
1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
2. เคารพปฏิบัติตามคําสั่งและกฏหมายบ้านเมือง
3. ประพฤติตนตามธรรมเนียมประเพณีนยิ ม
4. รักคนในชาติและรักแผ่นดินถิ่นเกิดของตน
ศาสนา มีพระคุณแก่เรา คือ ช่วยแนะนําสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชอบ ละเว้นความชั่ว
ไม่ให้เบียดเบียนกันประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ ฉะนั้น ลูกเสือจึงต้องเคารพ และ
ปฏิบัตติ นตามศาสนา ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติต่อกิจการของศาสนา
2. เคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสอนโดยมิเลือกศาสนา
3. ละเว้นการกระทําชั่ว กระทําแต่ความดี
108 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. ทํท�ำบุ
าบุญบ้างในเวลาหรื
งในเวลาหรืออโอกาสที
โอกาศทีส่ ่สะดวก
ะดวก
พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศชาติ ทรงเป็นพระประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติและทรงเป็นมิ่งขัวญของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ลูกเสือต้องปฏิบัติดังนี้
1. แสดงความเคารพสักการะต่อองค์พระประมุขและพระบรมฉายาลักษณ์
2. ไม่กระทําการใด ที่เป็นการกระทบกระเทือนเสื่อมเสียพระเกียรติคุณ
3. ลูกเสือต้องช่วยกันปฺองกันมิให้คนอื่นกระทําการนั้นด้วย
คําปฏิญาณ ข้อ 2 “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” การบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็น
เรื่ อ งสํ า คัญ ของลู ก เสื อ สามั ญ ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ลู กเสื อพึ ง ช่ว ยเหลื อ ดูแ ล มี ใ จเมตตา กรุ ณ า
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ลูกเสือกระทําได้ทุกโอกาส เช่น ช่วยพ่อแม่ ครู อาจารย์ ช่วยเหลือ
โรงเรียนตลอดจนชุมชน
คํา ปฏิ ญาณ ข้ อ 3 “ข้า จะปฏิ บัติ ตามกฎของลูก เสื อ ” คํา ปฏิ ญาณและกฎของ
ลูกเสือเปรียบเสมือนศีลของลูกเสือที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ลูก เสือประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงาม
ตามกฎของลูกเสือ 10 ข้อ อย่างเคร่งครัดโดยไม่หลีกเลี่ยง
กฎของลูกเสือ มี 10 ข้อ
1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง
ต่อผู้มีพระคุณ
3. ลูกเสือมีหน้าทีก่ ระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
7. ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก
9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
ข้อ 1 “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” คือ เป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น เชื่อถือ
บ
ได้เมื่อกล่าวสิ่งใดออกไปต้องรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เมื่อได้รับมอยหมายสิ
่งใด
ต้องทําสิ่งนั้นให้เสร็จเรียบร้อยด้วยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติกําลัง ไม่เพิกเฉย
หลีกเลี่ยง
ข้อ 2 “ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มี
พระคุณ” หมายความว่า จะต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย์
ด้วยใจจริง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนประเพณี และมีความ
ซื่อตรงต่อพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และผู้มีพระคุณ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ข้อ 3 “ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” หมายความว่า
จะต้ องพยายามทํ าประโยชน์แ ก่ผู้ อื่น เตรีย มความพร้ อมเสมอที่ จะช่ว ยชีวิ ตผู้ อื่น ให้ร อดพ้น จาก
อันตราย
ข้อ 4 “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้ องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” หมายถึง
ลูกเสือจะต้องเป็นผู้โอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไปโดยไม่เลือกชาติหรือชั้นวรรณะ โดยถือว่าเป็นพี่น้องกัน
ทั่วโลก
ข้อ 5 “ลูกเสือเป็นผู้สุภ าพเรียบร้อย” หมายความว่า เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภ าพแก่
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและคนชรา
ข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” หมายถึง เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่
ฆ่า ไม่ทรมานสัตว์ เมื่อเจ็บปูวยต้องดูแลรักษา ถ้าเป็นสัตว์ที่ใช้งานก็พยายามใช้แต่พอสมควร และ
ให้สัตว์นั้นได้รับความสบายพอสมควร
ข้อ 7 “ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้ วยความเคารพ”
หมายความว่า ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่ลังเลใจ กระทําด้วยความเต็มใจเข้มแข็ง
ข้อ 8 “ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก” หมายถึง เป็นผู้มีความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บ่น ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก แม้จะพบอุปสรรคก็ต้องฟันฝูาและอดทน
ข้อ 9 “ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์” หมายความว่า ลูก เสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัด รู้จัก
เก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และรู้จักรักษา
ทรัพย์สิ่งของทั้งของตนเองและผู้อื่น
ข้อ 10 “ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ” หมายความว่า ลูกเสือจะต้อง
ประพฤติตนดีงาม วาจาเรียบร้อย มีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวความชั่ว มีสติเหนี่ยวรั้ง
ไม่ยอมกระทําสิ่งที่ผิด
ประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ ( บี.- พี. )
ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ เป็นผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่า โรเบิร์ต สติเฟสัน สไมธ์ เบเดน
เพาเวลล์ เรียกย่อๆ ว่า บี.-พี. เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
มีบิดาเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาเรขาคณิตและธรรมชาติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มารดา
ของเขาเป็นธิดาของพลเรือเอก ดับบิว.ที. สไมธ์ แห่งราชนาวีอังกฤษ บี.-พี. ได้สมรสกับ
นางสาวโมลาฟ เซ็นต์แคลร์ เมื่ออายุได้ 55 ปี
ชีวิตในวัยเด็ก
บี.-พี. เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อมา
โรงเรียนมัธยมชื่อชาเตอร์เฮาส์ ที่เขาศึกษาอยู่ได้ย้ายไปอยู่ในชนบท ณ เมืองโกคาลมิง ในแคว้น
เซอร์เรย์ ซึ่งอยู่ใกล้กับปูาใหญ่ มีธรรมชาติสวยงาม มีลําธารน้ําไหลผ่าน เขาจึงมักใช้เวลาว่างหลบเข้า
ไปใช้ชีวิตศึกษาธรรมชาติ ชีวิตสัตว์และต้นไม้ เขาชอบวาดภาพ ร้องเพลง แสดงละคร นอกจากนี้
บี.-พี.ยังได้รับความรู้พิเศษจากพลเรือเอกสไมธ์ผู้เป็นตา เกี่ยวกับการว่ายน้ํา เล่นสเกต ขี่ม้า
110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การวัดแดดและดูดาว ตลอดจนความรู้เชิงพราน ในช่วงปิดภาคเขาจึงมักจะท่องเที่ยวพักแรมไปกับ
พี่ชายอีก 3 คน
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา บี.-พี. สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ หลังจบการศึกษา
เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นนายร้อยตรีแห่งกองทัพบกของอังกฤษ และถูกส่งไปประจําการที่ประเทศ
อินเดีย เมื่ออายุ 19 ปี
ชีวิตในการรับราชการทหาร
บี.-พี. รับราชการทหารในประเทศอินเดีย ประจํากองทหารม้าอุสซาร์ที่ 13 เป็นเวลา 8 ปี
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ขณะที่มียศเป็นร้อยตรีเขาได้รับเงินเดือนน้อยมาก จึงดําเนินชีวิต
อย่างประหยัด คือไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราแต่น้อย และยังหารายได้พิเศษโดยการเขียนเรื่องและเขียนภาพ
ลงหนังสือพิมพ์ ชีวิตราชการทหารของเขาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียและอาฟริกา ได้รับยศร้อย
เอกตั้งแต่อายุ 26 ปี ในระหว่างนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของเขาหลายอย่าง เช่นได้รับ
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแทงหมูปูา ขณะอยู่บนหลังม้าโดยใช้หอกสั้นเมื่อ พ.ศ. 2426 และมี
เรื่องราวประทับใจที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือหลายครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2431 ไปปราบชนเผ่าซูลูซึ่งมีหัวหน้าเผ่าชื่อ ดิ นีส ซูลู ในอาฟริกาใต้ได้สําเร็จ
เขานําประสบการณ์บางอย่างในครั้งนี้มาใช้ในกิจการลูกเสือด้วย ได้แก่บทเพลง อินกอน ยามา
(หัวหน้า) อิน กอน -ยา-มา
กอน-ยา-มา
(ลูกคู่) อิน-วู-บู
ยาโบห์ ยาโบห์ อิน-วู-บู
สร้ อ ยคอของดิ นิ ส ซู ลู ทํ า ด้ ว ยไม้ แกะเป็ น ท่ อ นเล็ ก ๆ ซึ่ ง ต่ อ มา บี . พี . ได้ นํ า มาเป็ น บี ด
เครื่องหมายวูดแบดจ์ สําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บี.-พี. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ ช่วยทูตทหาร ทําหน้าที่เป็น
ทหารสืบราชการลับ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2438 ทําการรบกับเผ่าอาซันติ ซึ่งมีกษัตริย์ชื่อว่า คิงเปรมเปห์ และได้รับ
ชัยชนะ เหตุการณ์ครั้งนี้ บี.-พี. ได้ประสบการณ์ดังต่อไปนี้
1. การบุกเบิก เช่นการโค่นต้นไม้ การทําสะพาน การสร้างค่ายพัก
2.ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใช้หมวกปีกแบบโคบาล จนได้รับฉายาจากพวกพื้นเมืองว่า
คัมตะไค แปลว่าคนสวมหมวกปีกกว้าง
3. ประเพณีการจับมือซ้าย จากการแสดงความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของซูลู เดิมอยู่ในทรานสวาล และถูกพวก
บัวร์ขับไล่ จึงอพยพไปอยู่ในมาติบิลี (ปัจจุบันเรียกโรดิเซีย) พวกมาตาบิลีก่อการกบฏ รัฐบาลอังกฤษ
จึงสั่งทหารไปปราบบี.พี. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ครั้งนี้เขาได้รับประสบการณ์เรื่องการ
สอดแนม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตอนกลางคืน เลยได้รับฉายาว่า "อิ มปีซ่า" แปลว่าหมาปูา
ผู้ไม่เคยนอนหลับ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2442 หลังจากที่ บี.-พี. กลับจากการปฏิบัติงานที่ อินเดีย 2 ปี ก็ได้รับคําสั่ง
ด่วนให้เดินทางไปอาฟริกาเพื่อหาทางปฺองกันการรุกรานที่เมืองมาฟีคิง จากพวกบัวร์ (ชาวดัทซ์ที่
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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อพยพไปอยู่ในแอฟริกาใต้) ในทรานสวาลและออเร้นจ์ทรีสเตท ซึ่งจะตั้งตนเป็นเอกราช บี.-พี.ได้นํา
กองทหารไปรักษาเมืองมาฟีคิง ซึ่งถูกล้อมโดยกองทหารบัวร์เป็นเวลานานถึง 217 วัน จนกระทั่งกองทัพ
ใหญ่ไปถึงทําให้พวกบัวร์ต้องล่าถอยไป
ในการปฺองกันเมืองมาฟีคิง บี. -พี. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทนร่าเริงไม่ย่อท้อ
ใช้สติปัญญาหาวิธีแก้ปัญหา ทํากลอุบายลวงข้าศึกให้เข้าใจผิด คิดว่ามีกําลังทหารมากมายและมีการ
ปฺองกั นรักษาเมือ งอย่า งเข้ม แข็ง ตลอดจนใช้เด็ กอาสาสมัค รที่ได้ รับการอบรมทําหน้าที่ส่ งข่า ว
ปรากฏว่าทํางานได้ผลดี ทําให้ บี.-พี. มีความประทับใจในตั วเด็กและเห็นว่า ถ้าฝึกอบรมเด็กให้
ถูกทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมาก จึงได้ริเริ่มการลูกเสือในเวลาต่อมา จาก
เหตุการณ์ที่เมืองมาฟีคิง ทําให้ บี.-พี. ได้รับฉายาว่า "ผู้ปฺองกันมาฟีคิง"
การกาเนิดลูกเสือ
บี.-พี.เดินทางกลับอังกฤษในฐานะวีรบุรุษและได้นําประสบการณ์จากเมืองมาฟีคิงมาใช้ เขาจัดให้
เด็กๆ เข้ามาช่วยเหลือในการรักษาเมือง โดยทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและสอดแนมของกองทัพ รักษา
ความสงบภายใน ปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่ในความสามารถ เช่น อยู่ยามบนหอคอย ให้สัญญาณแก่
ประชาชนเมื่อพวกบัวร์โจมตี เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง ว่องไว
ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่ ดังนั้น บี.พี. จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้น โดยนําความคิดและประสบการณ์
ต่าง ๆ มาพัฒนาอย่างรอบคอบ จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นในปี พ.ศ. 2450 โดยบี.-พี. ได้รวบรวม
เด็กชาย 20 คน ไปอยู่ที่เกาะบราวน์ซี ในช่องแคบอังกฤษ นับเป็นการพักแรมของลูกเสือครั้งแรก
ของโลก
ปีต่อมากองลูกเสือได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในอังกฤษ และขยายตัวแพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว ขบวนการลูกเสือได้เจริญขึน้ ตามลําดับ ทําให้ บี.-พี. มองเห็นการณ์ไกลว่าลูกเสือจะเป็น
งานสําคัญในชีวิต ช่วยฝึกอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่าง
มากต่อไป บี.-พี. จึงลาออกจากราชการทหาร มาใช้"ชีวิตที่สอง" ซึ่งเป็นชีวิตที่ให้บริการแก่ลูกเสือ
ทั่วโลก
พ.ศ. 2454 บี.-พี. เดินทางรอบโลก เพื่อพบลูกเสือประเทศต่างๆ เป็นการเริ่มต้นส่งเสริม
ความเป็นพี่น้องกันของลูกเสือทั่วโลก
พ.ศ. 2463 มีงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ในการชุมนุมครั้งนี้ลูกเสือทั่วโลกที่มาร่วมประชุม
ได้พร้อมใจกันประกาศให้ บี.-พี. อยู่ในตําแหน่งประมุขคณะลูกเสือโลก
เมื่อการลูกเสือมีอายุค รบ 21 ปี ซึ่งเปรียบเหมือนการบรรลุ "นิติภาวะ" ตามกฎหมาย
อังกฤษ มีลูกเสือทั่วโลกถึงกว่า 2 ล้านคน พระเจ้ายอร์ชที่ 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ บี.-พี.
เป็นบารอน จากนั้นมากิจการลูกเสือก็เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง และมีการชุมนุมลูกเสือโลกอี ก
หลายครั้ง
เมื่อ บี.-พี. มีอายุ 80 ปี เขาได้กลับไปพักผ่อนในช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่ที่ประเทศเคนยา
ในทวีปอาฟริกาอีกครั้งหนึ่ง และถึงแก่กรรมที่นั่นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2484
112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
104 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
จั๊กจั่นกับมดง่ามใจดี

น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง

กาลครั้งหนึ่ง มีจั๊กจั่นเจ้าสําราญตัวหนึ่งนิสัยเกียจคร้าน ชอบความสะดวกสบาย ตลอด
ช่วงฤดูร้อนมดง่ามพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรัง เจ้าจั๊กจั่นมัวแต่ร้องรําทําเพลง สนุกสนาน
ไปวันๆ
ครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนัก มดง่ามเก็บตัวอยู่ กับเมล็ดพืชที่มันได้หาเก็บเตรียมพร้อมไว้
จั๊กจั่นไม่สามารถหาอาหารกินได้ อดอยู่หลายวัน ในที่สุดต้องซมซานด้วยความหิวโหยมาเคาะประตู
ร้องขอมดง่ามซึ่งเคยรู้จักกัน “ได้โปรดเถิดเพื่อน ขออาหารให้ฉันประทังชีวิตสักหน่อย เมื่อพ้น
ฤดูหนาวอันแสนทารุณนี้แล้ว ฉันสัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัว” จั๊กจั่นพยายามวิงวอน
มดง่ามจึงกล่าวต่อจั๊กจั่นว่า “เมื่อฤดูร้อนที่ใครๆเขาก็ต่างพากันทํามาหากินตัวเป็นเกลียว เจ้ามัวทํา
อะไรอยู่” “เพราะว่าฉันไม่มีเวลาน่ะสิ ฉันยุ่งอยู่กับการร้องเพลง เมื่อตอนที่เธอและเพื่อนๆขนอาหาร
ผ่านมา เจ้าก็ได้ยินมิใช่หรือ” มดง่ามหัวเราะคําตอบของจั๊กจั่นแล้วตอบว่า “ได้ยินสิ เมื่อเจ้ามัวแต่
ร้องเพลงฤดูร้อน เมื่อฤดูหนาวเจ้าก็จงเต้นรําให้สนุกเถิด แต่ข้าคงไม่ใจดําพอจะไม่แบ่งอาหารให้เจ้า
หรอกนะ เจ้าต้องสัญญว่าปีต่อไปเจ้าต้องรู้จักหาอาหารไว้กินในฤดูหนาวเองด้วย” ว่าแล้วมดง่ามก็
คาบอาหารมาแบ่งให้จั๊กจั่น นับแต่นั้นมาจักจั่นก็หาอาหารและแบ่งปันให้มดง่ามด้วยมิตรภาพที่ดี
ต่อกัน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การแบ่งปันและการช่วยเหลือกันในยามคับขัน จะช่วยให้ได้มิตรเพิ่มขึ้น
คนดีของครอบครัว
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง
พงษ์ชัยเป็นลูกชายคนถีบสามล้อที่ยากจน เขาต้องทํางานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อหา
เงินเรียนหนังสือและซื้ออาหาร เขาเป็นคนขยันขันแข็งไม่ปล่อยให้โอกาสเข้ามาหา แต่เขาจะเป็ นผู้ไป
หาโอกาสด้วยตัวเอง นั่นคือเขาว่างจากเรียนเขาจะต้องไปทํางาน เช่น ล้างจานร้านอาหาร ทําความ
สะอาดบ้าน เลี้ยงเด็ก เมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขาก็รั บสอนการบ้านน้องที่เรียนประถมศึกษา ด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนและการทํางานช่วยครอบครัวนี้ ทําให้เขาสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้
ทํางานที่มั่นคงมีรายได้ เลี้ยงดูครอบครัว เขาให้พ่อเลิกถีบสามล้อ ทํางานเบาๆ ที่บ้าน พ่อกับแม่
ภูมิใจในตัวของพงษ์ชัยมาก เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในชุมชนและผู้อื่น
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความขยันอดทน ทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิต
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 13 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29 การร่วมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถร่วมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญเพือ่ ความสัมพันธ์อนั ดีและเป็นไปตามเกณฑ์การ
รับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ได้
2. เนื้อหา
กิจกรรมสําคัญของลูกเสือสามัญที่ลูกเสือสํารองควรมีส่วนร่วม
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเรื่องการร่วมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญให้ลกู เสือแต่ละหมู่
อภิปรายว่าจะร่วมกิจกรรมใดบ้างและเกิดประโยชน์อย่างไรในการร่วมกิจกรรมนั้นๆ
2) ลูกเสือนําเสนอผลการอภิปรายทีละหมู่
3) ผู้กํากับลูกเสือสรุปและนัดหมายการร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆกับลูกเสือสามัญ
4.3 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.4 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก)
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตการอภิปรายและการนําเสนอผลงาน

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29
ลูกเสือไม่จับมือขวา
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา
มือขวาใช้เคารพกัน
ยื่นมือซ้ายออกมาพลัน
จับมือนั้นหมายถึงมิตร
ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ
เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่
มือขวาใช้เคารพกัน
จับมือจับมือ
เหมือนญาติสนิทที่ควรยึดถือ
ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ
เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ใบความรู้

กิจกรรมลูกเสือสามัญ ที่ลูกเสือสารองเข้าร่วม
มีกิจกรรมลูกเสือสามัญหลายกิจกรรมที่ลูกเสือสํารองสามารถเข้าร่วมได้ เช่น
1. พิธีการ
1.1 พิธีส่งลูกเสือสํารองไปเป็นลูกเสือสามัญ
ข้อ 291 พิธีส่งลูกเสือสํารองไปเป็นลูกเสือสามัญ
พิธีส่งลูกเสือสํารองไปเป็นลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) กองลูกเสือสํา รองทํา รูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสือสามัญทํา รูปเกือกม้า
2) ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน(อาจใช้เชือก ไม้พลอง หรือโรยปูนขาว
ไว้ก็ได้)
3) กองลูกเสือทั้งสองมีธงประจํากองและปฺ ายคําขวัญของตน และอยู่ในแดนของตน
ให้รองผู้กํากับลูกเสือเป็นคนถือไว้
4) กองลูกเสือสํารองทําแกรนด์ฮาวล์
5) ผู้กํากับลูกเสือสํารองอธิบายความหมายของการจะทําพิธีส่งให้กองทราบ
6) ผู้กํากับลูกเสือสํารองเรียกลูกเสือที่จะส่งออกมายืนหน้าผู้กํากับลูกเสือ แล้วอบรม
สั่งสอนในการที่จะจากไปและให้ทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพื่อเป็นที่แน่ใจว่า
เจ้ายังจําคําปฏิญาณของเจ้าได้ขอให้เจ้าทบทวนคําปฏิญาณอีกครั้ง ” แล้วลูกเสือก็กล่าวคํา
ปฏิญาณ
7) ลูกเสือกลับหลังหัน ไปล่ําลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตน โดยการสัมผัสมือแล้ว
กลับมายืนหน้าผู้กํากับลูกเสือกองลูกเสือสํารองไชโยให้แก่เขาสามครั้ง
8) ผู้กํากับลูกเสือสํารองสั่งเปิดทางเพื่อนําลูกเสือออกไปหาผู้กํากับลูกเสือสามัญที่
เส้นกั้นแดน
9) ผู้กํากับลูกเสือสํารองจะแนะนําและฝากฝังลูกเสือสํารองกับ ผู้กํากับลูกเสือสามัญ
แล้วนําลูกเสือสํารองข้ามแดนไป (ถ้าหากลูกเสือสํารองผู้ใดได้รับเครื่องหมายเสือเผ่นก็ให้
กระโดดข้าม)
10) ผู้กํากับลูกเสือสามัญนําลูกเสือสํารองไปแนะนําให้รู้จักนายหมู่ของลูกเสือที่จะ
เข้าไปอยู่
11) นายหมู่ลูกเสือสามัญแนะนําให้ลูกเสือสํารองรู้จักกับลูกเสือสามัญในหมู่ที่ตนเข้า
ไปอยู่นั้น
12) พิธีเสร็จสิ้นด้วยการเปล่งเสียงร้องของลูกเสือสามัญร้องไชโยสามครั้ง
2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3) กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืน ฯลฯ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ดินสอกับยางลบ
ครั้งหนึ่งมีดินสอที่เขียนอย่างไรก็ไม่มีวันหมดอยู่แท่งหนึ่ง และมียางลบที่ลบอย่างไรก็ไม่มี
หมดอยู่ก้อนหนึ่ง ดินสอเป็
สอเป็นเพื
เพือ่ ่อนกั
กับบยางลบไปไหนมาไหนด้
ยกันน ทําอะไรทําด้วยกัน หน้าที่ของ
ยางลบไปไหนมาไหนด้ววยกั
ดินสอคือเขียน มันจึงเขียนทุกที่ทุกอย่างตลอดเวลาที่อยู่กับยางลบ หน้าที่ของยางลบคือ ลบทุก
อย่างที่ดินสอเขียนทุกที่ทุกเวลา
เวลาผ่านไปนานหลายปี ทุกอย่า งดําเนินไปเหมือนเดิม จนกระทั่งดินสอเอ่ ยกับยางลบว่า
“เราคงอยู่กันไม่ได้แล้ว” ยางลบถามว่า “ทําไม” ดินสอตอบว่า “ก็เราเขียน นายลบ แล้วมันก็ไม่ เหลือ
อะไรเลย” ยางลบเถียงว่า “เราก็ลบตามหน้าที่ของเรา เราไม่ผิด” ทั้งคู่จึงแยกทางกัน
เมื่อเวลาผ่านไป ดินสอเริ่มเขียนผิด ข้อความที่เคยเขียนสวยๆ มีรอยขีดฆ่าสกปรก เพราะ
ไม่มีใครลบให้ ดินสอ “คิดถึงยางลบจับใจ” ฝูายยางลบเมื่อแยกทางกับดินสอก็ส บายใจที่ตัวมันไม่
ต้องเปื้อน แต่เวลาผ่านไปยางลบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า เพราะไม่มีอะไรให้ลบ ยางลบ
บางลบ “คิดถึงดินนจัสอ
บ
จัใจ”
บใจ”
ทั้งคู่จึงกลับมาคบกันใหม่ คราวนี้ดินสอเขียนน้อยลง เขียนเฉพาะสิ่งดีๆ ส่วนยางลบก็ลบ
เฉพาะสิ่งที่ดินสอเขียนผิดเท่านั้น ถ้าเปรียบการเขียนดินสอเป็นการจํา ตอนแรกดินสอจําทุกเรื่องทั้ง
ดีและไม่ดี แต่พอเปลี่ยนไปก็หัดเลือกจําแต่สิ่งดีๆเท่านั้น ส่วนการลบเปรียบเสมือนการลืม ยางลบ
นั้นตอนแรกจะลืมทุกอย่างทั้งดีและไม่ดี ทุกครั้งที่ลืมมันก็จะสกปรก แต่ตอนหลังมันเลือกลืม คือลืม
เรื่องไม่ดี ซึ่งก็คือ “การให้อภัย” นั่นเอง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เพื่อนที่ดีควรจําสิ่งที่ดีของกันและกัน ควรลืมสิ่งที่ไม่ดีเสียจะทําให้มิตรภาพ
ยืนยาว

116 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
108 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 14 ประเมินผล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30 การประเมินผล

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินผลเพือ่ การตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกิจกรรม
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสือได้รับการพัฒนา
1.3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้กาํ กับกองลูกเสือ
2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ
3.3 ใบความรู้
4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ ตัดสินการจบการศึกษา
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ
4.3 ลูกเสือประเมินความพร้อมของตนเองเพื่อรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน
ส่วนที่ไม่มั่นใจ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมิน
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร้อมของลูกเสือ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30
1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผังกระบวนการประเมินผลลูกเสือ

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

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

ผู้กากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม
ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน
ผ่าน

- ซ่อมเสริม
- พัฒนาซ้า
ผ่าน

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ

118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ
ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสือ...........................ชั้น................................

ที่

รายการที่รับการประเมิน

1

1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 ร่วมกิจกรรมวันสําคัญไม่นอ้ ย
กว่า 5 ครั้ง เช่น
- วันสถาปนาลูกเสือ
- วันถวายราชสดุดี
- วันพ่อแห่งชาติ
- วันแม่แห่งชาติ
- วันต้านยาเสพติด
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อื่นๆ
- กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี
1.3 เดินทางไกล/ อยูค่ ่ายพักแรม
2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู้
กิจกรรมลูกเสือ
2.1 ผลงานการบริการ
2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิ สร้างสรรค์
2.3 อื่นๆ เช่น รายงานฯ
3. มีความพร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ
3.1.............................................
3.2.............................................
3.3.............................................
3.4.............................................
3.5.............................................
ผ่านและพร้อม

2

3

เกณฑ์ที่
สถานศึกษา
กาหนด

การประเมินตนเอง
ครบ/ ไม่ครบ/
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ข้อคิดเห็น
การพัฒนา

30 ชั่วโมง/ ปี
5 ครั้ง/ ปี

2 ครั้ง/ ปี
1 ครั้ง/ ปี

1 รายการ/ ปี
1 รายการ/ ปี
1 รายการ/ ปี

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
119
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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สรุป  ฉันมั่นใจว่าผ่าน
สรุปผลการประเมินตนเอง

 ฉันมีความพร้อมให้ประเมิน  ฉันยังไม่พร้อม

1. กรณีลูกเสือสํารอง (ให้เลือกภาพต่อไปนี้แทนการยืนยันการประเมินตนเอง)

มั่นใจมากทีไ่ ด้รับ
เครื่องหมาย
วิชาพิเศษ

  
พร้อมแล้ว

ไม่แน่ใจ

ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก
ผู้กํากับ

งุนงง
ไม่เข้าใจ

2. กรณีลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
 มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ
 พร้อมรับการประเมิน
 ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรื่อง
 ต้องการความช่วยเหลือจากผู้กํากับลูกเสือ
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสาหรับผู้กากับลูกเสือ
คาชี้แจง ให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกข้อโดยแต่ละข้อให้ทําเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความ
เป็นจริง
2.1 พฤติกรรมลูกเสือสารองที่คาดหวัง
รายการประเมิน

ใช่

ไม่ใช่

1. ลูกเสือมีทกั ษะในการสังเกตและจดจํา
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วยโรคติ
ดต่ดอต่อ
4. ลูลูกกเสืเสืออไม่ไม่มมปี ีปั ญัญหาทั
หาทันนตสุตสุขขภาพและไม่
ภาพและไม่เจ็เบจ็ป่บวปูยด้
วยด้
วยโรคติ
ตามฤดูกาล
ดด
5. ลูลูกกเสืเสืออรูรูจ้ ้จกั กั รัรักกษาสุ
ษาสุขขภาพและปฏิ
ภาพและปฏิเสธสิ
เสธสิง่ เสพติ
่งเสพติ
6. ลูลูกกเสืเสืออรูรูจ้ ้จกั กั แก้
แก้ปปั ญัญหาเฉพาะหน้
หาเฉพาะหน้าหรื
าหรือให้
อให้การช่
การช่
วยเหลื
อ/ งแจ้
งเหตุ
มือ่ ประสบเหตุ
วยเหลื
อ/แจ้
เหตุ
เมือ่ เประสบเหตุ
วิกฤต
7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกั ษะในการสือ่ สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง
สรุปแบบการประเมินตนเอง



ฉันมีทกั ษะชีวิต



ฉันจะมีทกั ษะชีวิต
ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม



ฉันต้องพัฒนาตนเองอีกมาก

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.2พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง
รายการประเมิน

ใช่

ไม่ใช่

1. ลูกเสือมีทกั ษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสุขภาพ ไม่ดมื่ น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไม่รับประทานขนมหวานเป็นประจํา
5. ลูกเสือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพและการสือ่ สารไม่กา้ วร้าวรุนแรง
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรือให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น
8. ลูกเสือมีนา้ํ หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปแบบการประเมินตนเอง

มีทักษะชีวิต
พร้อมเผชิญ
อย่างรอดปลอดภัย

  

จะมีทักษะชีวิต
แก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรม

ต้องพัฒนาตนเอง
อีกมาก
(เสี่ยงนะเนี่ย)

ไม่แน่ใจชีวิต
(มีปัญหาแล้ว)

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง
1)..................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................
3)..................................................................................................................................................
4)..................................................................................................................................................
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง
รายการประเมิน
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให้มีทกั ษะในการทํากิจกรรมลูกเสือ
ตามความสนใจและได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. ลูกเสือใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ทาํ กิจกรรม อนุรกั ษ์ส่งเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ใช่

ไม่ใช่

4. ลูกเสือรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและรู้จักใช้ประโยชน์จาก Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้
เหมาะสมกับเพศวัยไม่กา้ วร้าวรุนแรง
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร
7. ลูกเสือมีการออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างต่อเนือ่ ง
8. ลูกเสือไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ
สรุปแบบการประเมินตนเอง

มีทักษะชีวิต
พร้อมเผชิญ
อย่างรอดปลอดภัย

  

จะมีทักษะชีวิต
แก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรม

ต้องพัฒนาตนเอง
อีกมาก
(เสี่ยงนะเนี่ย)

ไม่แน่ใจชีวิต
(มีปัญหาแล้ว)

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง
1)..................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................
3)..................................................................................................................................................
4)..................................................................................................................................................
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.4 พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง
รายการประเมิน
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู้อนื่ ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ใช่

ไม่ใช่

3. ลูกเสือรู้จักวิธีปฺองกันความเสีย่ งทางเพศ
4. ลูกเสือใช้เวลากับสือ่ ไอทีได้อย่างเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมีค่านิยมสุขภาพ ด้านอาหาร และความงามที่เหมาะสม
7. ลูกเสือทํางานหารายได้ระหว่างเรียน
8. ลูกเสือไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่กอ่ เหตุรุนแรง
สรุปแบบการประเมินตนเอง

มีทักษะชีวิต
พร้อมเผชิญ
อย่างรอดปลอดภัย

  

จะมีทักษะชีวิต
แก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรม

ต้องพัฒนาตนเอง
อีกมาก
(เสี่ยงนะเนี่ย)

ไม่แน่ใจชีวิต
(มีปัญหาแล้ว)

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง
1)..................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................
3)..................................................................................................................................................
4)..................................................................................................................................................

124 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ใบความรู้

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ

1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัย
ของลูกเสือ
การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ยั ง ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของสํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ แ ละ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่ง
ที่ต้องประเมินดังนี้
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศั กยภาพ
ของตนและการทํางานกลุ่ม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรูก้ ิจกรรมลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ

จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคูม่ ือการจัดกิจการลูกเสือที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต

ประเมินผลการเรียนรู้
ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู้

ซ่อมเสริม
ผ่าน

รายงาน / สารสนเทศ

จัดพิธีประดับเครือ่ งหมายลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ

126 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด
1.2 ประเมิ นกิจกรรมการเรียนรู้ จากการปฏิบั ติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้น งาน /
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม
1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน /
คุณ ลัก ษณะตามเกณฑ์ ที่ สถานศึ กษากํา หนดเป็ น ผู้ผ่ านการประเมิ นรายกิ จ กรรมและนํา ผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา
2.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสรุ ป และตั ด สิ น ใจผลการร่ ว มกิ จ กรรมลู ก เสื อ ของลู ก เสื อ เป็ น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
เกณฑ์การตัดสิน
1. กํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานกํ า หนดไว้
2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน
2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูต ร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนด รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต
4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น
รายชั้นปี
ผ่าน หมายถึ ง ลู กเสือ มีผ ลการประเมิ นระดับ “ผ่า น” ทุก ชั้น ปีใ นระดับ การศึ กษานั้ น
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
(หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได้)
ุุุุุุุุุุุุุุุ
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด. 2551.
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น
4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่ สร้างสัมพันธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสินใจ
8) ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด
2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ
1) ลูกเสือสํารอง
(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได้
128 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
120 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อตามฤดูกาล
(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
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 ลอดพ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้
ยานพาหนะ
(10) ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท
4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง/ สังคม
(2) มีจิตอาสาและบริการ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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(3) รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่ งทางเพศ
(4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตปกติ
ของตนเอง
(5) ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
(6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลเสียตามมา
(7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหาย
ตามมา
(8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา
(9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อเหตุรุนแรง
อ้างอิงจาก หัวข้อในคูม่ ือ Bench Marking

130 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
122 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 15 พิธีการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 31 พิธีประดั
ระดับบดาวดวงที
ดาวดวงที่ 3่ 3และเครื
และเครื่ออ่ งหมายลู
งหมายลูกกเสืเสืออสัสัมมพัพันนธ์ ธ์ เวลา 1 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสํารองได้รับการประดับดาวดวงที่ 3
1.2 ลูกเสือสํารองได้รับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์
2. เนื้อหา
กิจกรรมสําคัญของลูกเสือสามัญที่ลูกเสือสํารองควรมีส่วนร่วม
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ดาวประดับหมวก
3.3 ใบความรู้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสํารองทุกคนพร้อมกันบริเวณที่นัดหมาย เช่น สนามโรงเรียน
ห้องประชุมหรือบริเวณที่เหมาะสม
4.2 ผู้กํากับลูกเสือจัดพิธีประดับดาวดวงที่ 3
4.3 ผู้ผูก้�ำกั
กํากับบกองลู
กองลูกกเสืเสืออแสดงความยิ
แสดงความยินนดีดีกกับับลูลูกกเสืเสืออทุทุกกคนและนั
คนและนัดดหมาย
หมาย เพื่อ ร่ ว มกิจ กรรม
ลูกเสือสามัญ
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมกิจกรรม
5.2 จํานวนลูกเสือที่ประดับดาวดวงที่ 3

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 31

เพลง

ในหมู่ลกู เสือ
ต่างคนต่างรู้กันดี
ต้องช่วยกันทํา
งานทุกอย่าง (ซ้ํา)

ในหมู่ลูกเสือ

เมื่อเรามาร่วมอยู่
ว่าหน้าที่ทกุ อย่าง
ทําไม่เว้นว่าง
จะเสร็จโดยง่ายดาย

ใบความรู้
พิธีประดับดาวดวงที่ 3
1) จั ด ให้ ลู ก เสื อ ที่ จ ะรั บ ดาวดวงที่ 3 ให้ ยื น อยู่ ใ นแถววงกลมติ ด กั บ นายหมู่ บ ริ ก าร
ทางด้านขวาตรงหน้าผู้กํากับลูกเสือ
2) กองลูกเสือสํารองทําแกรนด์ฮาวล์ นายหมู่บริการเป็นผู้ร้อง “จงทําดี จงทําดี จงทําดี”
3) หมวกที่ติดดาวดวงที่ 3 อยู่ที่ผู้กํากับลูกเสือ
4) ผู้กํากับลูกเสือเรียกลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่ 3 ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหน้า ผู้กํากับ
ลูกเสือ เป็นแถวหน้ากระดาน แถวละไม่เกิน 6 คน
5) ผู้กํากับลูกเสือ อธิบายความหมายของดาวดวงที่ 3 และให้โอวาทสั่งสอน แล้วสั่งให้
ลูกเสือกล่าวทบทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง
6) ผู้กํากับลูกเสือ มอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเอง แล้วทําความเคารพผู้กํากับ
ลูกเสือ ผู้กํากับลูกเสือแสดงความยินดี ด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ
7) ลูกเสือทีไ่ ด้รับดาวดวงที่ 3 ทํากลับหลังหันวิ่งเข้าประจําทีข่ องตน
8) ลูกเสือทุกคนในแถววงกลม สัมผัสมือแสดงความยินดี กับลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 3
(ให้เวียนจากซ้ายไปขวา)
9) กองลูกเสือสํารองทําแกรนด์ฮาวล์แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ให้ลูกเสือที่ได้รับดาวดวง
ที่ 3 เป็นผู้ร้อง “จงทําดี จงทําดี จงทําดี” พร้อม ๆ กัน

132 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
124 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์
ลักษณะ
เป็นรูปลูกเสือกระโดดข้ามห่วงสีทองสามห่วง บนพื้นสีเขียว
ผู้กํากับลูกเสือสํารองเป็นผู้รับผิดชอบในการให้เครื่องหมายนี้และควรหาทางส่งเสริมให้
ลูกเสือสํารองทุกคนปฏิบัติงาน เพือ่ ให้เข้าเกณฑ์ที่จะรับเครื่องหมายนี้
1. มีอายุอย่างน้อย 10 ปี 6 เดือนและสอบได้ดาวดวงที่ 3 แล้ว
2. ทําความคุ้นเคยกับผู้กํากับลูกเสือสามัญ และผูท้ ี่กําลังเป็นลูกเสือสามัญ ก่อนที่ตนเองจะ
เข้าเป็นลูกเสือสามัญ
3. เข้าร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งของกองลูกเสือสามัญ อย่างน้อย 1 ครั้ง
4. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ และพัฒนาการของกิจการลูกเสือโลก
5. รู้จักคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

133
125

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต
ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าํ เป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ
และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต
องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้
3 ด้าน ดังนี้

องค์
ประกอบทั
กษะชีวิต
6คู่ 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 เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพืน้ ฐาน
ของทุกองค์ประกอบ ได้แก่
- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว
- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่
ยึดติดอยู่ในกรอบ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
128 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

135

2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ มี 2 คู่ คือ
คู่ที่ 1 ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
คู่ที่ 2 เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุด
ด้อยของตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุค คลอื่นที่แตกต่า งกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ค วามสามารถ เพศ วั ย
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เช่น เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของ
ตนเอง เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คือ
คู่ที่ 1 การสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
คู่ที่ 2 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
คู่ที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
- ทักษะการการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้
คําพูดและภาษาท่าทาง เพือ่ สื่อสารความรู้สกึ นึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึ นึกคิด
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ ีต่อกัน
- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทมี่ ีทางเลือกอยู่
แล้ว จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ ดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุ และนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลื อกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุ และนําไปปฏิบัติ
- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแก้ไข และมีวิธีผอ่ นคลายความเครียดของตนเอง
อย่างเหมาะสม

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
136 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
129
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ

ทักษะชีวิ ตทั่ว ไป เป็ นการสร้ างภู มิคุ้ม กัน ทางสังคม สํ าหรั บปั ญหาทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน
ทักษะชี วิต เฉพาะ เป็น การประยุก ต์ใ ช้ทัก ษะชีวิ ต 12 องค์ป ระกอบ ที่มี เนื้ อหา
เกี่ ย วกั บ การปฺ อ งกั น ปั ญ หาเฉพาะเรื่ อ งสํ า หรั บ เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง โดยมี ค รู ที่ ป รึ ก ษาและระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน

เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็ กที่มีปัญหา
ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
130 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ

เสพติด

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
138 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
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ผิดชอบและปลอดภัย

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดารงชีวิต

ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคติ
และทักษะ ที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ
ทักษะการดารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกิจวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐาน
ของชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้ํา แต่งตัว ซักเสื้อผ้า ปรุงอาหาร
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก การจัดกระเปาเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
ความเชื่อมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดารงชีวิต
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถูกใช้ผสมผสาน เชือ่ มโยงกัน ทั้งในกิจวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่แยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและ
ใช้ทักษะการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธ์ที่ดี
สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกั ษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอย่าง เช่น
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขัดแย้ง และ ความรุนแรง
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกันอุบัติเหตุ
การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดํารงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซัก
เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
132 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร

สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ ี จึงไม่มีทิศทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้ ็อาจช้าเกินไป
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันใน
กลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กต้องมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายคือลงมือปฏิบัติ และทาง
ความคิดคือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน
การสอนทีย
่ ด
ึ ผูเ้ รียนเป็นศูนยก
์ ลาง
่ 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
มือกระทากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ
• มีการประยุกต ์ใช ้ (Application)

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทักษะชีวติ 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์
และความคิดวิจารณ์
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง
3 คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด
การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็น
คุณค่าตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม
กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิต
จริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
140 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement)
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ
ตามแนวทางการจั ดกิ จ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ยน 2522 (สพฐ.) หมายถึ งกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม
เพื่ อให้ เป็ น บุค คลที่ มีค วามประพฤติ ดีง าม ไม่ ก ระทํา ตนเป็ นปั ญหาสัง คม และดํา รงชี วิต อย่า งมี
ความหมาย และสุขสบาย

หลักการลูกเสือ (Scout principle)
หลักการลูกเสือโลกเน้นทีห่ น้าทีห่ ลัก 3 ประการ คือ
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
ความหมาย
2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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
จิตวิญญาณ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
134 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ
1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ
2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ
3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method)
วิธกี ารลูกเสือโลก มี 8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม
กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ
กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ
1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
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
142

7. เรียนรู้จากการกระทํา

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน

7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไร
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้









 

 


















































วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)
เพื่ อพั ฒ นาลูก เสือ ทั้ง ทางกาย สติปั ญ ญา จิ ต ใจ และศี ลธรรม ให้ เป็ นพลเมื องดี มี ค วาม
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
คู่มือหลั
ส่งก
เสริ
และพัฒชนากิ
อทัอกสํษะชี
วิตในสถานศึ
กษาญรุลู่นกใหญ่
เสือสารอง
ประถมศึ
ษาปีกทและเพิ
ี่ 3
143
สูตมรและวิ
าชีพจกรรมลู
พิเศษลูกเสื
กเสื
ารอง
สามัญ สามั
และวิชัส้นามั
ญ เป็นกหลั
่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ
ในหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือ
แต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่ง
สอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือ
และเครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์ การออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
อีกด้วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.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. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3.กิจกรรมเสริมสร้ างทักษะชีวิต เพื่อ สร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมต่อ เหตุการณ์ และสภาพ
ปัญหาของเด็กแต่ละวัย
สําหรับ กิจ กรรมลูก เสื อตามข้อบั งคั บ เพื่ อการขอรับ เครื่องหมายลูก เสื อชั้ นพิ เศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้
คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้น ปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
137
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม
การประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์)

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
1. เริ่ ม จากการศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จั ย หลัก สู ต รลู ก เสื อ ไทยและต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ
2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่ นใหญ่และลูก เสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่า นการประเมิ น
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก
4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้
ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
5. จัดทํา คู่มือฝึก อบรมวิทยากรลูก เสือเสริมสร้างทั กษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้า ง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
138 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ภาคผนวก ข
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบ
ด้าน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และร่วมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย

ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิ จกรรมที่ เปิดโอกาสให้ ลู กเสื อได้ ใช้ ความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ใน
อดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนําประสบการณ์
แห่งความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝฺาสังเกตอยู่
โดยตลอด
1.3 เล่านิทาน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
146 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
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1.4 ละคร หุ่นจําลอง
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การปั้นดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้
1.7 การโต้วาที
ฯลฯ
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น
จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ
3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน
4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ เป็นต้น
4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ

หลักการออกแบบกิจกรรม

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน
และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท
2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มโี อกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทํา
ทักษะ นั้น ๆ เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น
3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุ กต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิด
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การ
กระทําที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะ
นั้น ๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ
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ภาคผนวก ค
พิธีการทางลูกเสือ
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509
พิธีลูกเสือสารอง
ข้อ 286 การทาแกรนด์ฮาวล์
การทําแกรนด์ฮาวล์ ผู้กํากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน และยืนอยู่ในท่าตรง แล้วจึง
เรียก และให้ปฏิบัติต่อไปนี้
.1.1 ผู้กํากับลูกเสือ เรียก “แพ็ค – แพ็ค - แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทํา
สัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นวงกลม (มีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ)
2.
.2 ลูก เสือ สํ ารอง เมื่อ ได้ยิ น เสี ยงเรีย กของผู้ กํ ากั บ ทุก คนจะต้ อ งขานรั บพร้ อมกั นทั น ที
ว่า “แพ็ค ” แล้ ววิ่ งมาเข้า แถวเป็ นรู ปวงกลมเล็ก ล้อ มรอบผู้ กํา กับ (นายหมู่ข องหมู่บ ริก ารอยู่
ตรงหน้าผู้กํากับ จากนั้นก็เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน)
.3.3 ผู้กํากับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย (แล้ว
ลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย)
.4.4 ลูกเสือสํารอง เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขน
ตึงจึงปล่อยมือ และจัดวงกลมให้เรียบร้อย
.5.5 ผู้กํากับลูกเสือ ตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ
เสมอไหล่ ขนานกั บ พื้ น นิ้ ว ทั้ ง ห้ า ชิ ด กั น ฝู า มื อ แบหงาย แล้ ว พลิ ก ฝู า มื อคว่ํ า ลงและงองุ้ ม เป็ น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง
.6.6 ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่
ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิด
กัน และแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้)
.7.7 ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง
.8.8 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ทํา-ดี-ที่-สุด” พอ
ขาดคําว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู
.9.9 นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ) จะร้องขึ้น
ว่า “จงทําดี – จงทําดี - จงทําดี” การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง (เวลา
ร้องไม่ต้องผงกศีรษะ)
.10
10. เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(แบมือออก)
ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทําดี-จะทําดี-จะทําดี”
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ขณะที่ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง (สองนิ้ว) เป็นการรับ
การเคารพของลูกเสือ และอาจจะกล่าวคําขอบใจหรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้
รองผู้กํากับอื่น ๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือสารอง
(1) พิธีเปิด (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
1. แกรนด์ฮาวล์
1.1 ผู้กํากับลูกเสือยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว
“แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทําสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม
โดยมีรองผูก้ ํากับยืนอยูน่ อกวงกลมและหลังผูก้ าํ กับ
1.2 ลูกเสือสํารองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันทีว่า
“แพ็ค” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้กํากับ จากนัน้
เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ตอ่ ไหล่ชิดกัน
1.3 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน ฝูามือแบหงาย
แล้วลดมือลงเพือ่ ตรวจดูความเรียบร้อย
1.4 ลูกเสือสํารองเมื่อเห็นสัญญาณของผู้กํากับซึ่งผายมือออกไปข้าง ๆ ให้ทุกคนจับ
มือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึงปล่อยมือ และจัดวงกลมให้ เรียบร้อย
1.5 ผู้กํากับตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ
เสมอไหล่ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้
ลูกเสือนั่งลง
ส�ำรองทุ
กคนนั
งลงทั
่ นทีนททีี่เห็ทนเ่ี ห็สันญสัญาณจากผู
ญญาณจากผู
1.6 ลูกเสื
สําอรองทุ
กคนนั
่งลงทั
้กําก้กั�ำกั
บ บ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง
แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอสมควรและเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้และนิ้วกลาง
ทั้งสองมือเหยียดชิดกันและแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ งดไว้ในอุ้งมือ(นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้)
1.7 ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึน้ เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง
1.8 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “อา-เคลา-เรา-จะ-ทา-ดี-ที-่ สุด”
พอขาดคําว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทัง้ สองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู
1.9 นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับ ผู้กาํ กับ)
จะร้องขึ้นว่า “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” การร้องให้หนั หน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ)
1.10 เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(มือแบออก)
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ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทาดี-จะทาดี-จะทาดี” ขณะที่
ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพของ
ลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กํากับอื่น ๆ ที่อยู่
นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง หลังจากผู้กํากับและลูกเสือเอามือลงพร้อมกัน
2. ชักธงขึ้น
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงชาติ” ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทําหน้าที่หมู่
บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติ วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือวิ่งออกด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลง
บนพื้น พร้อมกันนั้นยกมือขึ้นเสมอราวนม กํามือ และหันฝูามือเข้าหาตัว ยืด อกและศีรษะตั้งตรง
ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวได้พอสมควร
2.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่าง
เสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทาง
ขวามือก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลัง 2 ก้าว กลับมายืนที่เดิม
และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลกู เสือคนทางซ้ายมือ(ให้ผืนธงชาติอยูท่ างขวามือของชักธงชาติเสมอ
อย่าให้ส่วนหนึง่ ส่วนใดของธงชาติแตะพื้นเป็นอันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือ
เป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืนตรงในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาจนกว่า
ธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา
2.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” (คําสั่งวันทยหัตถ์นไี้ ม่ใช่คาํ บอกแบ่ง แต่เป็นคําบอก
รวดว่า “วันทยหัตถ์” ลูกเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํ กับและรองผู้กํากับอื่น ๆ ทําวันทยหัตถ์
พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทําวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว
2.4 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทย” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน “เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุก
ส่วน…..” จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลกู เสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
อย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน ผู้
ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่า พอเพลงชาติจบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมือ่ ธงชาติขนึ้ ยอดเสาแล้ว
ลูกเสือคนทางขวามือรับเชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และ
ชิดเท้ายืนตรง ผูกเชือกธง ก้าวถอยหลังและชิดเท้า กลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรง ทํา
วันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน
วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมูข่ องตน แล้วทําวันทยหัตถ์เหมือนลูกเสือในแถว
2.5 ผู้กํากับสั่ง “มือลง” ลูกเสือทุกคนลดมือลงพร้อมกัน
3. สวดมนต์
3.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการนาสวดมนต์” ลูกเสือทุกคนใช้มอื ขวาจับทีห่ มวก
ด้านหน้า แล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของ
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หมวกหันไปทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ในระหว่างฝูามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้
ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอดหมวกด้วย
3.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายนําสวดมนต์ยอ่ ผู้บังคับบัญชาลูก เสือ
และลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน (สวดนํา) “อรห สมมา สมพุทโธ ภควา” (สวดตาม) “อรห
สมมา สมพุทโธ ภควา” สวดนําและสวดตามจนจบ
4. สงบนิ่ง
4.1 ผู้กํากับสั่ง “สงบนิ่ง” (ผู้กํากับและลูกเสือทุกคนลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลาง
ลําตัว แขนเหยียดตรง พร้อมกับวางฝูามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบนิ่ง
ประมาณ 1 นาที
4.2 ผู้กํากับสั่ง “สวมหมวก” ผู้กาํ กับและลูกเสือทุกคนเงยหน้าขึ้น สวมหมวก และอยู่
ในท่าตรง
4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค, ตามระเบียบ-พัก” ผู้กํากับก้าวเข้าไปยืนตรงที่หน้าเสาธง
เช่นเดิม
5. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กาํ กับตรวจ และนายหมู่ตรวจ โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ตรวจ ดังนี้
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เครือ่ งแบบ เล็บ
ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียน การสอน
ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง ให้ตรวจเครื่องแบบอย่างเดียว เพราะเหตุ
ว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแต่งกายย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับ
บ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสูก่ องลูกเสือของตนได้
5.1 รองผู้กํากับตรวจ
5.1.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผูก้ ากับตรวจฟัน” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหาผูก้ ํากับ
ทําความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กํากับเสียก่อน ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง
แล้วรองผู้กํากับรีบวิ่งไปตรวจหมู่ลกู เสือทันที
5.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงหน้านายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว
นายหมู่สั่ง “หมู่สี……….ตรง” ลูกเสือทุกคนตรง นายหมูค่ นเดียวทําวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลง ก้าวไป
ข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์พร้อมกล่าวรายงานว่า “หมูส่ ี……….พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครับ” (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อนายหมู่รายงานและลดมือลงเมือรายงานจบ) เมือ่ รายงาน
จบ ลดมือลง ถอยหลังเข้าที่เดิม
5.1.3 รองผู้กํากับออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
152 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
145
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5.1.4 รองผู้กํากับสัง่ นายหมู่ “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสือคนแรก และลูกเสือ
คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผูก้ ํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรงก่อน นายหมูก่ ้าวไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง ยืนในแนว
เดียวกับรองผู้กาํ กับ 1 ก้าว ตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคน สุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือ
และรองผู้กํากับเดินย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยนื ตรง ทําวันทยหัตถ์ และกล่าวว่า
“ขอบคุณครับ” (ยืนอยู่กับทีไ่ ม่ตอ้ งก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง
นายหมู่ลดมือลงแล้วสั่งต่อไป “ตามระเบียบ-พัก”
5.2 นายหมู่ตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้กาํ กับไม่อยู่หรือมีน้อย จําเป็นต้องให้
นายหมู่ตรวจแทน แนวปฏิบัติคือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจฟัน” นายหมู่ทุกคนทําวันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงแล้วก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืน
แทนที่ นายหมู่ และทําหน้าทีน่ ายหมู่ แล้วทําการตรวจแบบรองผู้กํากับในข้อ 5.1.4
5.3 การรายงานการตรวจ
5.3.1 รองผู้กํากับรายงาน
เมื่อนายหมู่ลูกเสือขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว
รองผู้กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับ
ว่า “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจฟันหมู่สี…….ปรากฎว่า………..และได้ตักเตือน
แล้ว, ครับ” เสร็จแล้ววิ่งกลับที่เดิม รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจ
เสร็จแล้ว ให้รายงานผลการตรวจได้เลย ใครตรวจเสร็จก่อนให้รายงานก่อนโดยไม่ต้องรอกัน)
5.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน
เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลกู เสือทุกหมู่ตรวจเสร็ จเรียบร้อย
เสียก่อน เมือ่ นายหมู่ลกู เสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลกู เสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถว
หน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผูก้ ํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กาํ กับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลกู เสือหมู่
บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับ
ยืนอยูก่ ึ่งกลางของแถว
ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจฟันหมู่
สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมือ่ จบการรายงาน นายหมู่
ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเข้าที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมู่คนต่อไปทําท่าตรง
วันทยหัตถ์พร้อมกับนายหมู่คนแรก ลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงาน
ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลับที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทําวันทยหัตถ์และลดมือลง
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พร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมูข่ องตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืน
ทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม
6. แยก
ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง, แพ็ค-แยก” ลูกเสือทุกคนขวาหัน แล้วแยกไปปฏิบัติกิจกรรม
อื่นต่อไป
(2) เกม - เพลง
เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือทุก
ประเภท ทั้งใจทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรือ่ งนิสยั ใจคอ อารมณ์ดี
น้ําใจนักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็น –แก่ตัว ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไป
ในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพือ่ เป็นการปลุกใจ
คลายอารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้องพร้อม ๆ กัน
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี
(3) การสอนตามเนื้อหา
ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ
สอนในแต่ละคาบ จะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน
แล้วมีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐาน หรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยูก่ ับลูกเสือและ
ความเหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติ
จริง แล้วแต่เนื้อหาทีก่ ําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้
การรายงานเพือ่ เข้าฝึกตามฐาน
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ ยม มี
ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้า
สู่ฐานไม่ตรงต้องอ้อมสิง่ ปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทาง ให้เท่ากับฐานอื่น ๆ
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดินทาง ไม่ได้รบั ความรู้ในฐานนั้นเต็มที่
การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา ฉะนัน้ ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมือ่ ลูกเสือฝึกครบเวลามี
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมูไ่ ด้เลย
การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ตอ้ งรายงานเองทุกหมู่ ให้รายงานที
ละหมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึง่ รายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมูจ่ ะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่
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ตนเองเท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมูจ่ นเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนทีไ่ ปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน
1. การรายงานของลูกเสือสํารองซึ่งไม่มีอาวุธ
นายหมู่จะสั่ง “หมูส่ ี………ตรง” เฉพาะนายหมูเ่ มื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง
ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า “หมู่สี……….พร้อมที่จะรับการฝึกแล้ว
ครับ” รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง “ตามระเบียบพัก” (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถุ์)
สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลกู เสือเคารพด้วย ท่าตรง
ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่
2. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลือ่ นที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลกู เสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละหลาย
หมู่ หากจะให้ลูกเสือเคลือ่ นที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลกู เสืออยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทาํ เหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป
ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตัง้ หัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า
“ลูกเสือ-ตรง” หัวหน้าทําวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสั่ง “ตามระเบียบ, พัก”
ห รับบผู้ปผูระจํ
้ ป ร าะฐาน
จ�ำ ฐ า น เ มื่ อ เ ข้ า ไเมื
ป ่อเ ขเข้าาสัไปเขาสั
ง่ เ ค า ร่งเคารพก็
พ ก็ ร ั บ กรับา การเคารพตามธรรมดา
รเคารพตามธรรมดา
สํส�ำาหรั
(วันทยหัตถ์ ลดมือลงเลย เพราะไม่มกี ารรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน)
3. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า “หมู่สี……….ตรง” นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และ
กล่าวว่า “ขอบคุณ-ครับ” นายหมู่ลดมือลง แล้วสั่ง “ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า”
(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลกู เสือฟัง เพือ่ แทรกคติธรรมต่าง ๆ โดยที่
ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง
เพื่อให้ลกู เสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู
(5) พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)
1. นัดหมาย
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว “แพ็คแพ็ค-แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทําสัญญาณเมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม โดยมี
รองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ
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1.2 ลูกเสือสํารองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกัน
ทันทีว่า “แพ็ค” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้
กํากับ จากนัน้ เรียงไปตามลําดับให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน
1.3 ผู้กํากับนัดหมายกับลูกเสือ เรื่องทีน่ ัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่ งเงื่อน ลูกเสือเตรียมเชือก
2. ตรวจ
2.1 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน ฝูามือแบ
หงาย แล้วลดมือลง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย แล้วสั่ง “แพ็ค-ตามระเบียบ, พัก”
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะลูกเสือ
จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ทพี่ บเห็นได้
2.2 รองผู้กํากับตรวจ
2.2.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผู้กากับตรวจเครื่องแบบ” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหา
ผู้กํากับ ทําวันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมือ่ รองผู้กํากับ
ลดมือลง รองผู้กาํ กับวิ่งไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที
2.2.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว
นายหมู่สั่ง “หมูส่ ี……….ตรง” ลูกเสือทุกคนยืนตรง นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไป
ข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวว่า “หมู่สี…….…….พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ”
(รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมือ่ นายหมู่รายงานจบ)
นายหมู่ลดมือลง ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง
2.2.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคน
แรก โดยมีข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้
การตรวจเครื่องแบบนายหมู่เป็นคนแรก จะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะต้องตรวจใน
เรื่องต่อไปนี้
1) หมวก
หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทําด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น
แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธีประจํา
กองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง บนผ้าสีกรมท่าขลิบ
ริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม. หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทั้งหมด
2) เสื้อ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ สีขาว คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่ หน้าอก ปฺาย
ชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่าํ กว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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กอง ติดอยูก่ ลางปฺายชื่อโรงเรียน (ตัวขาว พืน้ แดง) ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสามเหลีย่ มด้าน
เท่า ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 เซนติเมตร ให้มมุ แหลมขึ้น
เครื่องหมายนายหมูม่ ีแถบผ้าสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร
มตา ติดรอบแขนเสือ้ ข้างซ้าย สูงกว่าแขนเสื้อ
1 เซนติเมตร 2 แถบ ห่างกัน 1 เซนติเมตร
3) ผ้าผูกคอ
ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลีย่ มหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร
ม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรียบเหลือชายประมาณ 1 ฝูามือให้รอยพับอยู่ดา้ นใน รวบชายผ้าผูกคอไว้
ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ปลอกห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง
4) กางเกง
กางเกงสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ
5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงเมือ่ ยืนตรงห่างจากขาตัง้ แต่ 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้า
กว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มีซิปซ่อนไว้ข้างใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเปา
และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร
5) เข็มขัด
เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทําด้วยโลหะ สีทอง มี
ลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ตรงส่วนล่างของกรอบมีคติพจน์ว่า
“เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็มขัดห้อยยาน
6) ถุงเท้า
ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาแต่ละโรงเรียนกําหนด
7) รองเท้า
ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด จะทําด้วยหนังหรือผ้าใบ
ก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูกแข็งแรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด ถ้าเป็น รองเท้าหนังให้ขัดให้
เงางาม
2.2.4 เมื่อรองผูก้ ํากับตรวจด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสั่ง “กลับหลังหัน” เพื่อ
ตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เช่น ผ้า
ผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้อออกนอกกางเกงหรือไม่
2.2.5 เมื่อรองผูก้ ํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอง – ผู้กํากับ
สั่ง “กลับหลังหัน” รองผู้กํากับสั่งต่อไป “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสือด้านหน้า ตรวจลูกเสือคนแรก
และคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิด
อย่างแข็งแรง นายหมูก่ ้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชัก เท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง ยืนใน
แนวเดียวกับรองผู้กาํ กับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่
ด้านหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน จะไม่เดินอ้อมหลัง
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เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป (เดินอ้อมหลัง) การเดิน
ตรวจด้านหลังให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจ
นายหมู่ เมือ่ ตรวจด้านหลังเสร็จทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมูก่ ลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึง่ นาย
หมู่ยืนตรง ทําวันทยหัตถ์ และกล่าวว่า “ขอบคุณครับ” (ยืนอยู่กับที่ ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับ
รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป “ตามระเบียบ-พัก”
2.3 นายหมู่ตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู้กํากับไม่มา จําเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจ” นายหมู่ทกุ หมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ โดยทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับทุกประการ
2.4 การรายงานการตรวจ
2.4.1 รองผู้กํากับรายงาน
เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้
กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปด้านหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า “ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจ……….หมู่ส…
ี ……ปรากฎว่า…………..และได้ตักเตือนเรียบร้อย,
ครับ” เสร็จแล้ววิ่งกลับเข้าที่เดิม (โดยไม่วิ่งไปตัดหน้าผู้อนื่ ) รองผูก้ ํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป
2.4.2 นายหมู่รายงาน
เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลกู เสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อย
เสียก่อน เมือ่ นายหมู่ลกู เสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลกู เสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถว
หน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผูก้ ํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กาํ กับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลกู เสือหมู่
บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับ
ยืนอยูก่ ึ่งกลางของแถว
ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหา
ผู้กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจฟัน
หมู่สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมื่อจบการรายงาน
นายหมู่ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเข้าที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมูค่ นต่อไป
ทําท่าตรง วันทยหัตถ์พร้อมกับนายหมูค่ นแรก ลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมูค่ นอืน่ ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการ
รายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลับที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทําวันทยหัตถ์และลด
มือลงพร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่
กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม
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3. แกรนด์ฮาวล์
3.1 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง” ผู้กํากับกางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ เสมอไหล่ ขนาน
กับพื้น นิ้วทัง้ ห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุม้ เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง
3.2 ลูกเสือทุกคนนั่งลงทันทีเมือ่ เห็นสัญญาณจากผูก้ ํากับ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้ง
สอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอสมควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้
แจะนิ
และ ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกันและแตะพืน้ นิ้วอืน่ ๆ งอไว้ในอุง้ มือ (นิ้วหัวแม่มอื กดทับนิ้วนาง
กับนิ้วก้อยไว้)
3.3 ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึน้ เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง
3.4 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “อา-เคล่า-เรา-จะ-ทา-ดี-ที-่ สุด”
พอขาดคําว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทัง้ สองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู
3.5 นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กาํ กับ)
จะร้องขึ้นว่า “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” การร้องให้หนั หน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ)
3.6 เมื่อสิ้นคําทีส่ ามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว (มือ
แบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทาดี-จะทาดี-จะทาดี”
ขณะที่ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพ
ของลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กาํ กับอื่น ๆ
ที่อยู่นอกวงกลมอยูใ่ นท่าตรง หลังจากนัน้ ผู้กํากับและลูกเสือเอามือลงพร้อมกัน
4. ชักธงลง
4.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงลง” ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทําหน้าที่หมู่
บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติวิ่งออกไป (ลูกเสือวิ่งออกด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงพืน้ พร้อม
กันนั้นยกมือขึน้ เสมอราวนม กํามือและหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอก และศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขน
ที่งอตามจังหวะก้าวได้ตามสมควร
4.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาติวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธงห่างเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทาง
ขวามือก้าวไปข้างหลัง 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลัง 2 ก้าว กลับมายืนที่เดิม
และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือ (ให้ผืนธงชาติอยูท่ างขวามือของคนชักธง
ชาติเสมอ) คนทางขวามือเป็นคนชักธงชาติลง คนทางซ้ายมือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคน
ยืนตรงในขณะที่ชักธงชาติลง เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา
4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” ลูกเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํ กับและรองผู้
กํากับอืน่ ๆ ทําวันทยหัตถ์พร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทําวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว) ในการปิดประชุมนี้
ไม่ต้องร้องเพลงชาติ เมือ่ ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” จบ ให้ผู้ชักธงชาติชักธงชาติได้ทนั ที
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เมื่อธงชาติลงจากยอดเสามาถึงด้านล่างแล้ว ให้ลูกเสือคนที่อยู่ทางขวามือรวบเชือกธง
แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และเท้าชิดกัน พร้อมกับผูกเชือกธงชาติกับเสาธง แล้วถอยหลัง 2 ก้าว
และเท้าชิดกลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงแล้วทําวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน
(ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองคนกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน
แล้วทําวันทยหัตถ์เหมือนลูกเสือในแถว
4.4 ผู้กํากับสั่ง “มือลง” ลูกเสือทุกคนลดมือลงพร้อมกัน
5. เลิก
5.1 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-เลิก” ลูกเสือทุกคนทําวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน และ
ทําขวาหัน และแยกออกจากวงกลมได้ทันที (ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์รับการเคารพของลูกเสือและลด
มือลง)

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
160 คู่มคูือ่มส่ืองเสริ
มและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำ�รอง หลักสูตรดวงดาวที่ 3
153
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คู่มือฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
วิธีการเข้าฐาน
การฝึกอบรมได้แบ่งลูกเสือ – เนตรนารีเป็นหมู่อยู่แล้ว การเข้าฐานให้จัดสมาชิกแต่ละหมู่ ได้
หมุนเวียนไปได้ทุกฐานๆ ละ 1 หมู่ หรือ 2 หมู่
เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มการฝึกตามระบบฐาน (ใช้สัญญาณนกหวีดเปูายาว ครั้ง หรือจุด 1
ประทัด 1 ครั้ง ไม่ควรใช้อาวุธปืน เพราะอาจเกิด อันตรายและไม่ประหยัด) วิ่งไปเข้าฐานตามที่
กําหนด เข้าแถวรูปหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืนอยู่หน้าวิทยากรผู้ประจําฐาน ห่างจากวิทยากร
ประมาณ 3 ก้าว เมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว นายหมู่สั่ง “หมู่สี....ตรง” (บอกชื่อหมู่) เฉพาะนายหมู่ทํา
วันทยหัตถ์ ลดมือลง แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว (ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว เท้าขวาชิด) ทํา
วันทยหัตถ์และรายงานว่า “หมู่สี...พร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วครับ (ค่ะ)” จากนั้น นายหมู่ลดมือลง
ถอยหลังเข้าที่เดิม ( ก้าวเท้าซ้าย ถอยหลัง 1 ก้าว เท้าขวาชิด) ทําวันทยหัตถ์อีกครั้งและลดมือลง
แล้วสั่ง ตามระเบียบ พัก”
เริ่มฝึกอบรมในฐาน ตามคําแนะนํา ของวิทยากรประจํ าฐาน เมื่อหมดเวลาจะได้ยินเสีย ง
สัญญาณนกหวีดหรือประทัด (เปูายาว 1 ครั้ง หรือเสียงประทัด ครั้ง) ให้ทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อย 1
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดเปูายาว2 ครั้ง หรือเสียงประทัด 2 ครั้ง ให้นายหมู่สั่ง “หมู่สี....ตรง”
ตรง นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ประจําฐานด้วยคําว่า “หมู่สี.... ขอขอบคุณครับ
(ค่ ะ )” (นายหมู่ ไ ม่ ต้ อ งก้ า วออกไปข้ า งหน้ า ) จากนั้ น นายหมู่ ล ดมื อ ลง แล้ ว สั่ ง “ขวา - หั น ตาม
ข้าพเจ้า” แล้วเคลื่อนไปฐานต่อไป
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่เข้าฐานมากกว่าหนึ่งหมู่ ให้มีการรายงานทุกหมู่
2. วิทยากรประจําฐานรับความเคารพโดยการทําวันทยหัตถ์ตอบโดยตลอด รอจนกระทั่งนายหมู่
กลับเข้าที่ ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง วิทยากรประจําฐานจึงเลิกรับความเคารพ
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จิราวุช คุม้ จันทร์. เกม/นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์. เอกสารอัดสําเนา : มปท., 2547.
มณฑานี ตันติสขุ , หนังสือผู้หญิงอัศจรรย์. http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116.
เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีดีง่ายนิดเดียว แค่รู้จักตัวเองดีดี, สืบค้นเมือ่ วันที่ 24
มีนาคม 2553
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. คูม่ ืออบรมวิทยากร การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย, 2553.
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549.
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
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องค์การค้าของ สกสค., 2552.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.
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http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree
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โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ดาเนินการโดย

สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
154 ศาลาวชิราวุธ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2219-2731 โทรสาร 0-2219-2108
website : http://www.scoutthailand.org
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2288-5511
website : http://www.obec.go.th
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2282-0850
website : http://www.srs.moe.go.th
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