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ค ำนิยม 

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

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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ค�ำน�ำ

	 สำ�นกัก�รลกูเสอืยวุก�ช�ดและกจิก�รนกัเรยีน	สำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�รรว่มกบัสม�คม

ว�งแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	 ในพระร�ชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี	 

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

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

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

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

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

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

ประเทศช�ต	ิต่อไป

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

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

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

ของลกูเสอืแต่ละประเภท

	 คู่มือก�รจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้�งทกัษะชีวิต	 ฉบับทดลอง	 สม�คมว�งแผนครอบครวั 

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

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

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

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

“ก�รขบัเคลือ่นกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนดว้ยกระบวนก�รลกูเสอื”	ซึง่จดัโดยสำ�นกัก�รลกูเสอื	ยวุก�ช�ด	และ

กิจก�รนักเรียน	 สำ�นักง�นปลดักระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยยึดข้อบงัคบัคณะลูกเสอืแห่งช�ติว่�ด้วย 

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

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

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

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

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

สม�คมว�งแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ	ดว้ย

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

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

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

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

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

ต่อก�รพฒัน�เดก็และเย�วชนของช�ตติ่อไป

ส�ำนักกำรลกูเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนักเรียน

ส�ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

คูมือสงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู฿
กํากับลูกเสือใช฿เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล฿องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด฿านตาง ๆ ของลูกเสือแตละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ฿วน เป็นไปตามข฿อบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาด฿วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ อีกด฿วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตในคูมือชุดนี้ ได฿ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร฿างทักษะชีวิตเข฿ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช฿ระบบหมูหรือกลุมยอย โดยให฿เด็กเป็น
ศูนยโกลาง และมีผู฿ใหญทําหน฿าที่ชวยเหลือและสงเสริมให฿เกิดกระบวนการเรียนรู฿ในกลุม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให฿สามารถพึ่งตนเองได฿ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร฿างคุณคาในตนเอง รวมทั้งใช฿ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณโทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ฿นไปสูเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข฿อบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาด฿วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช฿ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช฿เมื่อใด 

องคโประกอบในการประชุมกอง เน฿นการใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง นอกห฿องเรียน ใกล฿ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู฿จากการลงมือปฏิบัติด฿วยตนเอง เกม และการบริการผู฿อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช฿ แบงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน 
การวิเคราะหโและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชนโ  มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให฿ลูกเสือได฿ใช฿กระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณโ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร฿างองคโความรู฿และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให฿ลูกเสือได฿ประยุกตโใช฿สิ่งที่ได฿เรียนรู฿
ในชีวิตจริงอีกด฿วย  

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด฿วย 
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

คูมือสงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู฿
กํากับลูกเสือใช฿เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล฿องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด฿านตาง ๆ ของลูกเสือแตละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ฿วน เป็นไปตามข฿อบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาด฿วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ อีกด฿วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตในคูมือชุดนี้ ได฿ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร฿างทักษะชีวิตเข฿ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช฿ระบบหมูหรือกลุมยอย โดยให฿เด็กเป็น
ศูนยโกลาง และมีผู฿ใหญทําหน฿าที่ชวยเหลือและสงเสริมให฿เกิดกระบวนการเรียนรู฿ในกลุม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให฿สามารถพึ่งตนเองได฿ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร฿างคุณคาในตนเอง รวมทั้งใช฿ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณโทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ฿นไปสูเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข฿อบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาด฿วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช฿ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช฿เมื่อใด 

องคโประกอบในการประชุมกอง เน฿นการใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง นอกห฿องเรียน ใกล฿ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู฿จากการลงมือปฏิบัติด฿วยตนเอง เกม และการบริการผู฿อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช฿ แบงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน 
การวิเคราะหโและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชนโ  มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให฿ลูกเสือได฿ใช฿กระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณโ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร฿างองคโความรู฿และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให฿ลูกเสือได฿ประยุกตโใช฿สิ่งที่ได฿เรียนรู฿
ในชีวิตจริงอีกด฿วย  

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด฿วย 
1. กิจกรรมตามข฿อบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณโทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
2. กิจกรรมตามข฿อบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสร฿างทักษะชีวิตด฿านคุณธรรม

จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
3. กิจกรรมเสริมสร฿างทักษะชีวิต เพื่อสร฿างภูมิคุ฿มกันทางสังคมตอเหตุการณโและสภาพปัญหา

ของเด็กแตละวัย 
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คูมือแตละเลม ได฿จัดทําตารางหนวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให฿เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว฿ในตารางชองขวาสุด วาเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร฿างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด฿วย  จุดประสงคโการเรียนรู฿ เนื้อหา สื่อการเรียนรู฿ กิจกรรม การ
ประเมินผล องคโประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู฿ เรื่องที่เป็นประโยชนโ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู฿สอนควรทําความเข฿าใจให฿ชัดเจนวาเป็นจุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านความรู฿ เจตคติ หรือ

ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได฿ตรงตามจุดประสงคโการเรียนรู฿แตละด฿าน  
จุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านความรู฿  มีจุดเน฿นที่การตั้งประเด็นให฿วิเคราะหโ สังเคราะหโเนื้อหา 

ความรู฿ ให฿เข฿าใจอยางถองแท฿ และสามารถนําไปใช฿ได฿ในชีวิตจริง 
จุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านเจตคติ มีจุดเน฿นที่อารมณโความรู฿สึก และการตั้งประเด็นให฿ผู฿เรียน

ได฿แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุมคนอื่น ๆ  
จุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านทักษะ เน฿นที่การทําความเข฿าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ

ได฿ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงคโการเรียนรู฿ซ฿อนกันมากกวา 1 ด฿าน ให฿เน฿นด฿านที่เป็น

จุดประสงคโหลักของแผนการจัดกิจกรรม 
เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู฿ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู฿สอนควรตรวจสอบวาผู฿เรียนได฿เนื้อหาครบถ฿วน

หรือไม 
ส่ือการเรียนรู้ 
เป็นสื่อ อุปกรณโ ที่ใช฿ในการจัดกิจกรรม เชน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู฿ และเรื่องที่

เป็นประโยชนโ ซึ่งมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว฿ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชนโ ซึ่งใสไว฿ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู฿กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได฿ตามความเหมาะสม ผู฿สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได฿ออกแบบไว฿เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให฿เข฿าใจอยางถองแท฿
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู฿สําหรับผู฿สอน และใบงานสําหรับผู฿เรียน เพื่อที่ผู฿สอนจะได฿จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให฿ได฿เนื้อหาตรงตามจุดประสงคโการเรียนรู฿มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู฿กํากับควรทําความเข฿าใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต 
ให฿ถองแท฿ด฿วย โดยศึกษาได฿จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินได฿ทั้งระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล฿ว ตามแนวทางที่ได฿ให฿ไว฿ 

ในแตละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได฿หลายองคโประกอบในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ในที่นี้ได฿ระบุเพียง

องคโประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทานั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณโ ตามรายการที่ระบุไว฿ในสื่อการเรียนรู฿ เชน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู฿ 

และเรื่องที่เป็นประโยชนโ ฯลฯ หากมีข฿อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูมือชุดนี้ กรุณาติดตอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพทโ  0-2941-2320  ตอ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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9 

คูมือแตละเลม ได฿จัดทําตารางหนวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให฿เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว฿ในตารางชองขวาสุด วาเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร฿างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด฿วย  จุดประสงคโการเรียนรู฿ เนื้อหา สื่อการเรียนรู฿ กิจกรรม การ
ประเมินผล องคโประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู฿ เรื่องที่เป็นประโยชนโ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู฿สอนควรทําความเข฿าใจให฿ชัดเจนวาเป็นจุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านความรู฿ เจตคติ หรือ

ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได฿ตรงตามจุดประสงคโการเรียนรู฿แตละด฿าน  
จุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านความรู฿  มีจุดเน฿นที่การตั้งประเด็นให฿วิเคราะหโ สังเคราะหโเนื้อหา 

ความรู฿ ให฿เข฿าใจอยางถองแท฿ และสามารถนําไปใช฿ได฿ในชีวิตจริง 
จุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านเจตคติ มีจุดเน฿นที่อารมณโความรู฿สึก และการตั้งประเด็นให฿ผู฿เรียน

ได฿แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุมคนอื่น ๆ  
จุดประสงคโการเรียนรู฿ด฿านทักษะ เน฿นที่การทําความเข฿าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ

ได฿ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงคโการเรียนรู฿ซ฿อนกันมากกวา 1 ด฿าน ให฿เน฿นด฿านที่เป็น

จุดประสงคโหลักของแผนการจัดกิจกรรม 
เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู฿ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู฿สอนควรตรวจสอบวาผู฿เรียนได฿เนื้อหาครบถ฿วน

หรือไม 
ส่ือการเรียนรู้ 
เป็นสื่อ อุปกรณโ ที่ใช฿ในการจัดกิจกรรม เชน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู฿ และเรื่องที่

เป็นประโยชนโ ซึ่งมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว฿ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชนโ ซึ่งใสไว฿ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู฿กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได฿ตามความเหมาะสม ผู฿สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได฿ออกแบบไว฿เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให฿เข฿าใจอยางถองแท฿
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู฿สําหรับผู฿สอน และใบงานสําหรับผู฿เรียน เพื่อที่ผู฿สอนจะได฿จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให฿ได฿เนื้อหาตรงตามจุดประสงคโการเรียนรู฿มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู฿กํากับควรทําความเข฿าใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต 
ให฿ถองแท฿ด฿วย โดยศึกษาได฿จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   

10 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

การประเมินผล 
สามารถประเมินได฿ทั้งระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล฿ว ตามแนวทางที่ได฿ให฿ไว฿ 

ในแตละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได฿หลายองคโประกอบในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ในที่นี้ได฿ระบุเพียง

องคโประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทานั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณโ ตามรายการที่ระบุไว฿ในสื่อการเรียนรู฿ เชน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู฿ 

และเรื่องที่เป็นประโยชนโ ฯลฯ หากมีข฿อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูมือชุดนี้ กรุณาติดตอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพทโ  0-2941-2320  ตอ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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แผนการจัดกิจกรรม 
เตรียมลกูเสือวสิามัญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 

12 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ ปวช.1 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 

ช่ัวโมง 
หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1.ปฐมนิเทศ 1 
2. กิจการของการลูกเสือและ
บทบาทของตนเองที่เป็นลูกเสือ
วิสามัญ 

2.ขบวนการลูกเสือโลก ลูกเสอืไทย 
ธรรมเนียมและกิจการลูกเสอืวิสามัญ 

2 

3.กิจการของคณะลูกเสอืไทย และ
ลูกเสือโลก 

2 

3. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 4.คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 2 
5.การคบเพื่อน 1 ทักษะชีวิต 
6.การสร฿างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 1 ทักษะชีวิต 
7.การเรียนรู฿เบญจภมู ิ 2 ทักษะชีวิต 

4. ระเบียบแถว 8.ระเบียบแถวลูกเสือ 4 
5. กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรม 9.การกางและรื้อเต็นทโที่พักแรม 1 
6. การบรรจุเครื่องหลัง 10. การบรรจุเครื่องหลงั 1 
7. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง 11.การกอไฟและปรุงอาหาร 2 
8. แผนที่และเข็มทิศ 12.แผนที่และเข็มทิศ 4 
9. การผูกเง่ือนและประโยชน์  
ของเง่ือน 

13.เงื่อนเชือก 1 

10. การปฐมพยาบาล 14.กู฿ภัยใกล฿ตัวและการปฐมพยาบาล 1 
11. ความปลอดภัยในการปฏิบัติ
กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 

15.ความปลอดภยัในการปฏิบัติ
กิจกรรมและประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

1 

16.สายไปเสียแล฿ว 2 ทักษะชีวิต 
17.ภัยใกล฿ตัวหนุมสาว 1 ทักษะชีวิต 
18.สร฿างวิกฤติให฿เป็นโอกาส 2 ทักษะชีวิต 
19.สารเสพติด 1 ทักษะชีวิต 
20.ปฺองกันไว฿กอน 1 ทักษะชีวิต 

12. การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง 21.การฝึกอบรมรวมกนัทั้งกอง 3 
22.การสํารวจชุมชนวิถีไทยและภูมิ
ปัญญาท฿องถิ่น 

2 
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ของเง่ือน 
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10. การปฐมพยาบาล 14.กู฿ภัยใกล฿ตัวและการปฐมพยาบาล 1 
11. ความปลอดภัยในการปฏิบัติ
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18.สร฿างวิกฤติให฿เป็นโอกาส 2 ทักษะชีวิต 
19.สารเสพติด 1 ทักษะชีวิต 
20.ปฺองกันไว฿กอน 1 ทักษะชีวิต 

12. การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง 21.การฝึกอบรมรวมกนัทั้งกอง 3 
22.การสํารวจชุมชนวิถีไทยและภูมิ
ปัญญาท฿องถิ่น 

2 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ ปวช.1 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 

ช่ัวโมง 
หมายเหตุ 

13. ประเมินผล 23.การประเมินผล 1 
14. พิธีการ 24.พิธีเข฿าประจํากองลูกเสอืวิสามัญ 1 

รวม 14  หน่วยกิจกรรม รวม  24  แผนการจัดกิจกรรม 40 

14 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ  เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความสําคัญของการเป็นลูกเสือวิสามัญได฿
1.2 ลูกเสือเป็นสมาชิกที่ดขีองกองลกูเสือวิสามญัได฿
1.3 ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลกัการลูกเสือวิสามัญได฿อยางมีประสิทธภิาพ

2. เนื้อหา
2.1 การเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ
2.2 การจดักองลูกเสอืวิสามัญ
2.3 เครื่องแบบลูกเสือและกิจกรรมลูกเสือวิสามญั

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันร฿องเพลงพระมงกุฎรําลกึ 
4.2 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับความสําคญัของกิจการลูกเสอื 

 4.3 ผู฿กํากับลูกเสือเสนอแนะให฿ลูกเสือรวมกันแบงสมาชิกเป็นหมู  หมูละ 4-6 คน 
 4.4 ให฿ลูกเสือเลอืกนายหมูและรองนายหมู 
 4.5 ผู฿กํากับลูกเสือบรรยายหลกัการของการเป็นลูกเสือวิสามัญ  หลักสูตรการฝึกอบรม การแตง

เครื่องแบบและการปฏิบัติกิจกรรมลกูเสือวิสามญั 
4.6 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันอภิปรายข฿อตกลงในการฝึกอบรม  การประเมินผล และ 

การจัดกิจกรรมลกูเสอืวิสามัญ 
 4.7 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปและนัดหมาย 

5. การประเมินผล
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตความพร฿อมในการแตงเครื่องแบบลกูเสือ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
7

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

13 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ ปวช.1 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 

ช่ัวโมง 
หมายเหตุ 

13. ประเมินผล 23.การประเมินผล 1 
14. พิธีการ 24.พิธีเข฿าประจํากองลูกเสอืวิสามัญ 1 

รวม 14  หน่วยกิจกรรม รวม  24  แผนการจัดกิจกรรม 40 

14 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ  เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความสําคัญของการเป็นลูกเสือวิสามัญได฿
1.2 ลูกเสือเป็นสมาชิกที่ดขีองกองลกูเสือวิสามญัได฿
1.3 ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลกัการลูกเสือวิสามัญได฿อยางมีประสิทธภิาพ

2. เนื้อหา
2.1 การเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ
2.2 การจดักองลูกเสอืวิสามัญ
2.3 เครื่องแบบลูกเสือและกิจกรรมลูกเสือวิสามญั

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันร฿องเพลงพระมงกุฎรําลกึ 
4.2 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับความสําคญัของกิจการลูกเสอื 

 4.3 ผู฿กํากับลูกเสือเสนอแนะให฿ลูกเสือรวมกันแบงสมาชิกเป็นหมู  หมูละ 4-6 คน 
 4.4 ให฿ลูกเสือเลอืกนายหมูและรองนายหมู 
 4.5 ผู฿กํากับลูกเสือบรรยายหลกัการของการเป็นลูกเสือวิสามัญ  หลักสูตรการฝึกอบรม การแตง

เครื่องแบบและการปฏิบัติกิจกรรมลกูเสือวิสามญั 
4.6 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันอภิปรายข฿อตกลงในการฝึกอบรม  การประเมินผล และ 

การจัดกิจกรรมลกูเสอืวิสามัญ 
 4.7 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปและนัดหมาย 

5. การประเมินผล
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตความพร฿อมในการแตงเครื่องแบบลกูเสือ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
8

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

15 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

เพลง 
พระมงกุฎร าลึก 

1. พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ คิดได฿ถกูต฿อง คดิได฿ถูกต฿อง คิดได฿ถูกต฿อง
พวกเราภมูิใจในพระมงกุฎ คดิได฿ถูกต฿อง คิดได฿ถูกต฿อง แล฿วเอย 

2. พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ ใจครองตั้งมั่น ใจครองตั้งมั่น ใจครองตั้งมั่น
พวกเราภมูิใจในพระมงกุฎ ใจครองตั้งมั่น ใจครองตั้งมั่นแล฿วเอย 

3. พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ เดินไปด฿วยกนั เดินไปด฿วยกัน เดินไปด฿วยกัน
 พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ เดินไปด฿วยกัน เดนิไปด฿วยกนั แล฿วเอย 

4. พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ คิดได฿ถกูต฿อง ใจครองตั้งมัน่ เดนิไปด฿วยกัน
พวกเราภมูิใจในพระมงกุฎ ใจครองตั้งมั่น มารวมใจสามคัคี 

16 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 2  กิจการของการลูกเสือและบทบาทของตนเองที่เป็นลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ขบวนการลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ธรรมเนียม และกิจการลูกเสือวิสามัญ 
                  เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   
  1.1 ลูกเสือสามารถเลาประวัติ ลอรโด เบเดน –โพเอลลโ (บี.-พี.) กิจการลูกเสอืโลกพอสังเขปได฿ 
 1.2 ลูกเสอืสามารถเลาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว และพัฒนาการ
ของกจิการลกูเสือไทยจนถึงปัจจุบันพอสังเขปได฿ 
 1.3 ลูกเสือสามารถอธิบายธรรมเนยีมของลูกเสอืวิสามัญได฿ 

1.4 ลูกเสือสามารถอธิบายความก฿าวหน฿าของกจิการลูกเสอืวิสามัญ โดยเน฿นกจิกรรมกลางแจ฿ง
และการบริการได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 ประวัติของลอรโด เบเดน – โพเอลลโ (Baden Powell) โดยสังเขป 
 2.2 ประวัติของการลูกเสอืโลกโดยสังเขป 
 2.3 ประวัติของพระผู฿พระราชทานกําเนิดลกูเสอืไทยโดยสังเขป 
 2.4 ประวัติลูกเสือไทยและประวัติลูกเสือวิสามญัโดยสังเขป 
 2.5 ธรรมเนียมและกจิการของลูกเสือ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู฿  
 3.3 รูปภาพ เชน รูปภาพของ บี.-พี. พระบรมฉายาลักษณโ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿า
เจ฿าอยูหัว และรูปภาพที่เกี่ยวกับประวัติลูกเสอืโลกและลูกเสือไทย 
 3.4 แบบทดสอบ 
 3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําเข฿าสูบทเรยีน โดยนํารูปของบี.-พี. มาให฿ลูกเสอืดู สนทนากับลูกเสือวา
รู฿จักบุคคลนี้หรือไม และให฿ลูกเสอืรวมร฿องเพลง B.- P.Spirit 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายประวัติของ บี.-พี. และประวัติการลูกเสือโลกโดย แสดง
ภาพประกอบ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 2  กิจการของการลูกเสือและบทบาทของตนเองที่เป็นลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ขบวนการลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ธรรมเนียม และกิจการลูกเสือวิสามัญ 
                  เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   
  1.1 ลูกเสือสามารถเลาประวัติ ลอรโด เบเดน –โพเอลลโ (บี.-พี.) กิจการลูกเสอืโลกพอสังเขปได฿ 
 1.2 ลูกเสอืสามารถเลาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว และพัฒนาการ
ของกจิการลกูเสือไทยจนถึงปัจจุบันพอสังเขปได฿ 
 1.3 ลูกเสือสามารถอธิบายธรรมเนยีมของลูกเสอืวิสามัญได฿ 

1.4 ลูกเสือสามารถอธิบายความก฿าวหน฿าของกจิการลูกเสอืวิสามัญ โดยเน฿นกจิกรรมกลางแจ฿ง
และการบริการได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 ประวัติของลอรโด เบเดน – โพเอลลโ (Baden Powell) โดยสังเขป 
 2.2 ประวัติของการลูกเสอืโลกโดยสังเขป 
 2.3 ประวัติของพระผู฿พระราชทานกําเนิดลกูเสอืไทยโดยสังเขป 
 2.4 ประวัติลูกเสือไทยและประวัติลูกเสือวิสามญัโดยสังเขป 
 2.5 ธรรมเนียมและกจิการของลูกเสือ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู฿  
 3.3 รูปภาพ เชน รูปภาพของ บี.-พี. พระบรมฉายาลักษณโ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿า
เจ฿าอยูหัว และรูปภาพที่เกี่ยวกับประวัติลูกเสอืโลกและลูกเสือไทย 
 3.4 แบบทดสอบ 
 3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําเข฿าสูบทเรยีน โดยนํารูปของบี.-พี. มาให฿ลูกเสอืดู สนทนากับลูกเสือวา
รู฿จักบุคคลนี้หรือไม และให฿ลูกเสอืรวมร฿องเพลง B.- P.Spirit 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายประวัติของ บี.-พี. และประวัติการลูกเสือโลกโดย แสดง
ภาพประกอบ 
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3) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว 

4) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายประวัติลูกเสอืไทย และประวัติลูกเสือวิสามัญโดย แสดง
ภาพประกอบ 

5) ผู฿กํากับลูกเสอือธิบายประกอบสาธิตการทาํความเคารพแบบตาง ๆ ให฿ลกูเสือ
ปฏิบัติตาม 

6) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายเรือ่งการแตงเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญและเครื่องหมายที่
เกี่ยวข฿อง 

7) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียน และทดสอบ
4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ   
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
5.3 ตรวจผลแบบทดสอบหลังเรียน  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

เพลง 
B. P. Spirit 

1. I’ve got that B.P. Spirit.  Right in my head,  Right in my head,Right in my head,
I’ve got that B.P. Spirit .  Right in my head,  Right in my head to stay.

2. I’ve got that B.P. Spirit.  Deep in my heart,  Deep in my heart, Deep in my heart,
I’ve got that B.P. Spirit.  Deep in my heart, Deep in my heart to stay.

3. I’ve got that B.P. Spirit.  All round my feet,   All round my feet,   All round my feet,
I’ve got that B.P. Spirit.  All round my feet, All round my feet to stay.

4. I’ve got that B.P. Spirit.  Right in my head,  Deep in my heart,  All round my feet,
I’ve got that B.P. Spirit.  All over me    All over me  to  stay

ลูกเสือไม่จับมือขวา 

ลูกเสือเขาไมจับมอืขวา  ยื่นซ฿ายมาจับมือกันมัน่ 
มือขวาใช฿เคารพกัน (ซ้ํา)  ยื่นมือซ฿ายออกมาพลัน  จับมือจับมือ 
จับมือนั้นหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนทิ ควรคดิยึดถอื 
ยิ้มด฿วยเมื่อยามจับมือ (ซ้ํา) เพราะพวกเราคือลกูเสือด฿วยกนั 
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3) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว 

4) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายประวัติลูกเสอืไทย และประวัติลูกเสือวิสามัญโดย แสดง
ภาพประกอบ 

5) ผู฿กํากับลูกเสอือธิบายประกอบสาธิตการทาํความเคารพแบบตาง ๆ ให฿ลกูเสือ
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เกี่ยวข฿อง 

7) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียน และทดสอบ
4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ   
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
5.3 ตรวจผลแบบทดสอบหลังเรียน  
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I’ve got that B.P. Spirit.  All round my feet, All round my feet to stay.

4. I’ve got that B.P. Spirit.  Right in my head,  Deep in my heart,  All round my feet,
I’ve got that B.P. Spirit.  All over me    All over me  to  stay

ลูกเสือไม่จับมือขวา 

ลูกเสือเขาไมจับมอืขวา  ยื่นซ฿ายมาจับมือกันมัน่ 
มือขวาใช฿เคารพกัน (ซ้ํา)  ยื่นมือซ฿ายออกมาพลัน  จับมือจับมือ 
จับมือนั้นหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนทิ ควรคดิยึดถอื 
ยิ้มด฿วยเมื่อยามจับมือ (ซ้ํา) เพราะพวกเราคือลกูเสือด฿วยกนั 
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ใบความรู ้
ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือโลกและลกูเสือไทย 

ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก และประวัติของการลูกเสือโลกโดยสังเขป 
ลอรโด เบเดน โพเอลลโ เป็นผู฿ให฿กําเนิดลูกเสือโลก ชื่อเต็มของทาน โรเบิรโต สตีเฟนสัน สมิท เบเดน 

เพาเวลลโ* (Robert Stephenson Smyth Beden Powell) โดยทั่วๆ ไปเรามักจะเรียกทานยอๆ วา บี.-พี.  
(B.-P.) 

ทานเกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธโ ค.ศ.1875 (พ.ศ. 2400) บิดาชื่อ เอช.ยี.เบเดน โพเอลลโ (H.G. 
Beden Powell) เป็นพระทางคริสตโศาสนา เป็นศาสตราจารยโในมหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford 
University) มารดาชื่อ เฮนริต฿า สไมธโ (Henritla Smyth) เป็นบุตรีของนายพลเรือแหงราชนาวีอังกฤษ 
ครอบครัวมิสู฿จะร่ํารวยนัก บิดาเสียชีวิตเมื่อ บี.-พี. อายุได฿ 3 ขวบ 

บี.-พี. มีลักษณะเป็นคนรางเล็ก แตรางกายแข็งแรง สุขภาพดี มีความถนัดในการวาดเขียน
สามารถใช฿มือซ฿ายขวาได฿ถนัดทั้งสองมือเทาๆ กัน และมักจะทําเสียงนกหรือเลียนเสียงสัตวโร฿องให฿
เพื่อนๆ ฟังทําให฿เพื่อนสนุกสนานขบขัน 

ชีวิตในวัยเรียน 
บี.-พี. ได฿เข฿าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาชื่อ โรสฮิลลโ (Rose Hell) ในกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ และเข฿าเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชาเตอรโ เฮาสโ (Charter house) บี.-พี. มิได฿เป็น
นักเรียนที่เรียนเกงนัก แตเมื่อเข฿ารวมกิจกรรมใดๆ ของโรงเรียนแล฿ว มักจะทําอยางเอาจริงเอาจัง 

ในขณะที่ บี.พี. เรียนอยูใกล฿โรงเรียน มีปูาอยูแหงหนึ่งนักเรียนถูกห฿ามมิให฿เข฿าไปเที่ยวเลนในปูา
นี้ แตปูานี้ยั่วยวนใจนักเรียนที่ชอบผจญภัยให฿เข฿าไปเที่ยวเลนมาก บี.-พี. แอบหนีไปเที่ยวในปูานี้บอยๆ 
จับกระตายทําเป็นอาหารโดยใช฿ไฟมิให฿เกิดควัน เพื่อปกปิดครูมิให฿รู฿ สัตวโปูาเป็นที่ดึงดูดใจของ บี. -พี. 
มากเขามักซุมตัวอยูนานๆ เพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตวโ 

เมื่ออายุ 19 ปี บี.-พี. ไมแนใจวาชีวิตของเขาต฿องการเป็นอะไรดี เขาชอบเดินทางไปตางประเทศ 
แตมารดาอยากให฿เรียนที่มหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford University) แตเมื่อไปโรงเรียนมัธยมแล฿ว 
บี.-พี. กลับไปสอบเข฿าเป็นนักเรียนนายร฿อยแซนดโเฮิสตโ เพราะได฿เห็นประกาศติดไว฿ข฿างถนน และบี.-พี. 
สอบได฿ที่ดีจนเป็นที่แปลกใจของตนเองและคนรู฿จัก และได฿รับการยกยอง มิต฿องเข฿ารับการฝึกอบรมตาม 

ขั้นตอนธรรมดาของนักเรียนนายร฿อย เมื่อจบการศึกษาได฿รับการแตงตั้งยศเป็นร฿อยตรี 

*เอกสารอ฿างอิง หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502 (สมค) / 14079 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538
ชีวิตทหาร 
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 ในปี ค.ศ.1876 ถูกสงไปประจําที่ประเทศอินเดีย โดยประจําการอยูที่กองร฿อยที่ 13 อุสชารโ 
(Husar) และปฏิบัติหน฿าที่อยางขยันขันแข็ง 
 ในปี ค.ศ.1884 ได฿รับคําสั่งให฿กลับอังกฤษ บี.-พี. รู฿สึกชีวิตในกรมกองทหารนาเบื่อมาก 
 ในปี ค.ศ.1887 ลุงของ บี.-พี. ได฿รับคําสั่งของกองทัพบกให฿ไปประจําการที่ แคพ ทราวนโ (Cape 
Town) ในแอฟริกา ได฿นํา บี.-พี. ไปเป็นทหารคนสนิท 
 ในปี ค.ศ.1888 ความยุงยากได฿เกิดขึ้นกับพวกซูลู (Zulu) บี.-พี. ได฿เข฿ารวมกับกองกําลังทหาร
อังกฤษ ล฿อมจับหัวหน฿าเผาซูลูช่ือ ดินิ ซูลู (Dini Zulu) ได฿ ในโอกาสนั้น บี.-พี. ได฿รับลูกปัดสายคล฿องคอ 
(Neck lace) จากหัวหน฿าเผาซูลู หลายปีตอมา บี.-พี. ได฿มอบลูกปัดคล฿องคอนี้ให฿แก กิลเวลลโ ปารโค 
(Gilwell Park) ซึ่งเป็นเครื่องหมายวูดแบคจโตอมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 ในปี ค.ศ.1895 บี.-พี. ได฿รับมอบหมายเดินทางไปยังเมืองอาชันติ (Ashanti) แอฟริกาตะวันตก 
เพื่อปราบ คิงสโ เปรมเปหโ (King Peempeh) ในการเดินทางไปที่เมืองอาชันติครั้งนี้ ได฿มีสิ่งเกี่ยวข฿องกับ
กิจการลูกเสือ ซึ่งควรจะนํามากลาวอยู 3 ประการ คือ 
 1. หมวกปีกในเมืองอาชันติ (Ashanti) บี.-พี. ได฿สวมหมวกปีก หรือหมวกคาวบอย (Cowboy) 
เป็นครั้งแรก และได฿สวมเป็นประจําอยูตลอดมา เพราะเหตุนี้ชาวเมืองจึงเรียก บี. -พี. วา คันตะโก 
(Kantankye) คนหมวกใหญ 
 2. ไม฿พลอง บี.-พี. สังเกตวาหัวหน฿าวิศวกรที่ควบคุมการทําถนนและสร฿างที่พักจากฝั่งแอฟริกา
ตะวันตกไปยังเมืองหลวงอาชันติ (Ashanti) นั้น มักถือไม฿พลองยาวมีเครื่องหมายใช฿วัดความลึกของบึง
น้ําก็ได฿ ใช฿เป็นเครื่องหมายวัดสวนสูงก็ได฿ 
 3. การจับมือซ฿าย บี.-พี. ได฿รับความรู฿ด฿วยวาการจับมือซ฿ายนั้นชาวเมืองถือวาเป็นเครื่องหมาย
แหงความเป็นมิตร 
 บี.-พี. กลับประเทศอังกฤษ พร฿อมด฿วยชื่อเสียงดียิ่งขึ้นและได฿เลื่อนยศทหารด฿วย 
 ในปี ค.ศ. 1899 บี.-พี. ได฿รับอนุญาตให฿ลาพักและเดินทางกลับอังกฤษ เมื่อไปถึงอังกฤษเขามี
หนังสือเลมหนึ่งชื่อ สิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ซึ่งได฿เขียนขณะที่พักผอนในแคว฿น
แค็ชเมียรโ (Kashmir) หนังสือเลมนี้วาด฿วยวิธีการสอดแนมสําหรับทหาร บี.-พี. ตั้งใจให฿หนังสือเลมนี้เป็น
คูมือของทหาร อาจใช฿ได฿ทุกเวลา แตหนังสือเลมนี้กลับไปเป็นที่สนใจของเยาวชนวัยรุนด฿วย ซึ่งจะเป็น
เด็กชายผู฿สอดแนม (Boy Scout) ตอไป 
การไปแอฟริกาใต้ (South Africa) 
 บี.-พี. ไปอยูท่ีประเทศอังกฤษได฿ไมนานนัก สงครามก็เกิดขึ้นในแอฟริกาใต฿ระหวางประเทศ
อังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) โบเออรโ คือ พวกดัช ที่ได฿อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูในแอฟริกาใต฿ 
 บี.-พี. ได฿รับคําสั่งให฿เดินทางไปแอฟริกาใต฿ให฿จัดกองทหารขึ้น เพื่อปฺองกันดินแดนด฿านเหนือ 
และด฿านตะวันออกเฉียงเหนือ บี.-พี. ไปถึงเมืองเคป ทาวนโ (Cape Town) เดือนกรกฎาคม 1899 
 
 
ศึกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
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ใบความรู ้
ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือโลกและลกูเสือไทย 

ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก และประวัติของการลูกเสือโลกโดยสังเขป 
ลอรโด เบเดน โพเอลลโ เป็นผู฿ให฿กําเนิดลูกเสือโลก ชื่อเต็มของทาน โรเบิรโต สตีเฟนสัน สมิท เบเดน 

เพาเวลลโ* (Robert Stephenson Smyth Beden Powell) โดยทั่วๆ ไปเรามักจะเรียกทานยอๆ วา บี.-พี.  
(B.-P.) 

ทานเกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธโ ค.ศ.1875 (พ.ศ. 2400) บิดาชื่อ เอช.ยี.เบเดน โพเอลลโ (H.G. 
Beden Powell) เป็นพระทางคริสตโศาสนา เป็นศาสตราจารยโในมหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford 
University) มารดาชื่อ เฮนริต฿า สไมธโ (Henritla Smyth) เป็นบุตรีของนายพลเรือแหงราชนาวีอังกฤษ 
ครอบครัวมิสู฿จะร่ํารวยนัก บิดาเสียชีวิตเมื่อ บี.-พี. อายุได฿ 3 ขวบ 

บี.-พี. มีลักษณะเป็นคนรางเล็ก แตรางกายแข็งแรง สุขภาพดี มีความถนัดในการวาดเขียน
สามารถใช฿มือซ฿ายขวาได฿ถนัดท้ังสองมือเทาๆ กัน และมักจะทําเสียงนกหรือเลียนเสียงสัตวโร฿องให฿
เพื่อนๆ ฟังทําให฿เพื่อนสนุกสนานขบขัน 

ชีวิตในวัยเรียน 
บี.-พี. ได฿เข฿าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาชื่อ โรสฮิลลโ (Rose Hell) ในกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ และเข฿าเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชาเตอรโ เฮาสโ (Charter house) บี.-พี. มิได฿เป็น
นักเรียนที่เรียนเกงนัก แตเมื่อเข฿ารวมกิจกรรมใดๆ ของโรงเรียนแล฿ว มักจะทําอยางเอาจริงเอาจัง 

ในขณะที่ บี.พี. เรียนอยูใกล฿โรงเรียน มีปูาอยูแหงหนึ่งนักเรียนถูกห฿ามมิให฿เข฿าไปเที่ยวเลนในปูา
นี้ แตปูานี้ยั่วยวนใจนักเรียนที่ชอบผจญภัยให฿เข฿าไปเที่ยวเลนมาก บี.-พี. แอบหนีไปเที่ยวในปูานี้บอยๆ 
จับกระตายทําเป็นอาหารโดยใช฿ไฟมิให฿เกิดควัน เพื่อปกปิดครูมิให฿รู฿ สัตวโปูาเป็นที่ดึงดูดใจของ บี. -พี. 
มากเขามักซุมตัวอยูนานๆ เพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตวโ 

เมื่ออายุ 19 ปี บี.-พี. ไมแนใจวาชีวิตของเขาต฿องการเป็นอะไรดี เขาชอบเดินทางไปตางประเทศ 
แตมารดาอยากให฿เรียนที่มหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford University) แตเมื่อไปโรงเรียนมัธยมแล฿ว 
บี.-พี. กลับไปสอบเข฿าเป็นนักเรียนนายร฿อยแซนดโเฮิสตโ เพราะได฿เห็นประกาศติดไว฿ข฿างถนน และบี.-พี. 
สอบได฿ที่ดีจนเป็นที่แปลกใจของตนเองและคนรู฿จัก และได฿รับการยกยอง มิต฿องเข฿ารับการฝึกอบรมตาม 

ขั้นตอนธรรมดาของนักเรียนนายร฿อย เมื่อจบการศึกษาได฿รับการแตงตั้งยศเป็นร฿อยตรี 

*เอกสารอ฿างอิง หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502 (สมค) / 14079 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538
ชีวิตทหาร 
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เพาเวลลโ* (Robert Stephenson Smyth Beden Powell) โดยทั่วๆ ไปเรามักจะเรียกทานยอๆ วา บี.-พี.  
(B.-P.) 

ทานเกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธโ ค.ศ.1875 (พ.ศ. 2400) บิดาช่ือ เอช.ยี.เบเดน โพเอลลโ (H.G. 
Beden Powell) เป็นพระทางคริสตโศาสนา เป็นศาสตราจารยโในมหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford 
University) มารดาชื่อ เฮนริต฿า สไมธโ (Henritla Smyth) เป็นบุตรีของนายพลเรือแหงราชนาวีอังกฤษ 
ครอบครัวมิสู฿จะร่ํารวยนัก บิดาเสียชีวิตเมื่อ บี.-พี. อายุได฿ 3 ขวบ 

บี.-พี. มีลักษณะเป็นคนรางเล็ก แตรางกายแข็งแรง สุขภาพดี มีความถนัดในการวาดเขียน
สามารถใช฿มือซ฿ายขวาได฿ถนัดทั้งสองมือเทาๆ กัน และมักจะทําเสียงนกหรือเลียนเสียงสัตวโร฿องให฿
เพื่อนๆ ฟังทําให฿เพื่อนสนุกสนานขบขัน 

ชีวิตในวัยเรียน 
บี.-พี. ได฿เข฿าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาชื่อ โรสฮิลลโ (Rose Hell) ในกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ และเข฿าเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชาเตอรโ เฮาสโ (Charter house) บี.-พี. มิได฿เป็น
นักเรียนที่เรียนเกงนัก แตเมื่อเข฿ารวมกิจกรรมใดๆ ของโรงเรียนแล฿ว มักจะทําอยางเอาจริงเอาจัง 

ในขณะที่ บี.พี. เรียนอยูใกล฿โรงเรียน มีปูาอยูแหงหนึ่งนักเรียนถูกห฿ามมิให฿เข฿าไปเที่ยวเลนในปูา
นี้ แตปูานี้ยั่วยวนใจนักเรียนที่ชอบผจญภัยให฿เข฿าไปเที่ยวเลนมาก บี.-พี. แอบหนีไปเที่ยวในปูานี้บอยๆ 
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เมื่ออายุ 19 ปี บี.-พี. ไมแนใจวาชีวิตของเขาต฿องการเป็นอะไรดี เขาชอบเดินทางไปตางประเทศ 
แตมารดาอยากให฿เรียนที่มหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford University) แตเมื่อไปโรงเรียนมัธยมแล฿ว 
บี.-พี. กลับไปสอบเข฿าเป็นนักเรียนนายร฿อยแซนดโเฮิสตโ เพราะได฿เห็นประกาศติดไว฿ข฿างถนน และบี.-พี. 
สอบได฿ที่ดีจนเป็นที่แปลกใจของตนเองและคนรู฿จัก และได฿รับการยกยอง มิต฿องเข฿ารับการฝึกอบรมตาม 
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 ในปี ค.ศ.1876 ถูกสงไปประจําที่ประเทศอินเดีย โดยประจําการอยูที่กองร฿อยที่ 13 อุสชารโ 
(Husar) และปฏิบัติหน฿าที่อยางขยันขันแข็ง 
 ในปี ค.ศ.1884 ได฿รับคําสั่งให฿กลับอังกฤษ บี.-พี. รู฿สึกชีวิตในกรมกองทหารนาเบื่อมาก 
 ในปี ค.ศ.1887 ลุงของ บี.-พี. ได฿รับคําสั่งของกองทัพบกให฿ไปประจําการที่ แคพ ทราวนโ (Cape 
Town) ในแอฟริกา ได฿นํา บี.-พี. ไปเป็นทหารคนสนิท 
 ในปี ค.ศ.1888 ความยุงยากได฿เกิดขึ้นกับพวกซูลู (Zulu) บี.-พี. ได฿เข฿ารวมกับกองกําลังทหาร
อังกฤษ ล฿อมจับหัวหน฿าเผาซูลูช่ือ ดินิ ซูลู (Dini Zulu) ได฿ ในโอกาสนั้น บี.-พี. ได฿รับลูกปัดสายคล฿องคอ 
(Neck lace) จากหัวหน฿าเผาซูลู หลายปีตอมา บี.-พี. ได฿มอบลูกปัดคล฿องคอนี้ให฿แก กิลเวลลโ ปารโค 
(Gilwell Park) ซึ่งเป็นเครื่องหมายวูดแบคจโตอมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 ในปี ค.ศ.1895 บี.-พี. ได฿รับมอบหมายเดินทางไปยังเมืองอาชันติ (Ashanti) แอฟริกาตะวันตก 
เพื่อปราบ คิงสโ เปรมเปหโ (King Peempeh) ในการเดินทางไปที่เมืองอาชันติครั้งนี้ ได฿มีสิ่งเกี่ยวข฿องกับ
กิจการลูกเสือ ซึ่งควรจะนํามากลาวอยู 3 ประการ คือ 
 1. หมวกปีกในเมืองอาชันติ (Ashanti) บี.-พี. ได฿สวมหมวกปีก หรือหมวกคาวบอย (Cowboy) 
เป็นครั้งแรก และได฿สวมเป็นประจําอยูตลอดมา เพราะเหตุนี้ชาวเมืองจึงเรียก บี. -พี. วา คันตะโก 
(Kantankye) คนหมวกใหญ 
 2. ไม฿พลอง บี.-พี. สังเกตวาหัวหน฿าวิศวกรที่ควบคุมการทําถนนและสร฿างที่พักจากฝั่งแอฟริกา
ตะวันตกไปยังเมืองหลวงอาชันติ (Ashanti) นั้น มักถือไม฿พลองยาวมีเครื่องหมายใช฿วัดความลึกของบึง
น้ําก็ได฿ ใช฿เป็นเครื่องหมายวัดสวนสูงก็ได฿ 
 3. การจับมือซ฿าย บี.-พี. ได฿รับความรู฿ด฿วยวาการจับมือซ฿ายนั้นชาวเมืองถือวาเป็นเครื่องหมาย
แหงความเป็นมิตร 
 บี.-พี. กลับประเทศอังกฤษ พร฿อมด฿วยชื่อเสียงดียิ่งขึ้นและได฿เลื่อนยศทหารด฿วย 
 ในปี ค.ศ. 1899 บี.-พี. ได฿รับอนุญาตให฿ลาพักและเดินทางกลับอังกฤษ เมื่อไปถึงอังกฤษเขามี
หนังสือเลมหนึ่งชื่อ สิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ซึ่งได฿เขียนขณะที่พักผอนในแคว฿น
แค็ชเมียรโ (Kashmir) หนังสือเลมนี้วาด฿วยวิธีการสอดแนมสําหรับทหาร บี.-พี. ตั้งใจให฿หนังสือเลมนี้เป็น
คูมือของทหาร อาจใช฿ได฿ทุกเวลา แตหนังสือเลมนี้กลับไปเป็นที่สนใจของเยาวชนวัยรุนด฿วย ซึ่งจะเป็น
เด็กชายผู฿สอดแนม (Boy Scout) ตอไป 
การไปแอฟริกาใต้ (South Africa) 
 บี.-พี. ไปอยูที่ประเทศอังกฤษได฿ไมนานนัก สงครามก็เกิดขึ้นในแอฟริกาใต฿ระหวางประเทศ
อังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) โบเออรโ คือ พวกดัช ที่ได฿อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูในแอฟริกาใต฿ 
 บี.-พี. ได฿รับคําสั่งให฿เดินทางไปแอฟริกาใต฿ให฿จัดกองทหารขึ้น เพื่อปฺองกันดินแดนด฿านเหนือ 
และด฿านตะวันออกเฉียงเหนือ บี.-พี. ไปถึงเมืองเคป ทาวนโ (Cape Town) เดือนกรกฎาคม 1899 
 
 
ศึกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
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ใบความรู ้
ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือโลกและลกูเสือไทย 

ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก และประวัติของการลูกเสือโลกโดยสังเขป 
ลอรโด เบเดน โพเอลลโ เป็นผู฿ให฿กําเนิดลูกเสือโลก ชื่อเต็มของทาน โรเบิรโต สตีเฟนสัน สมิท เบเดน 

เพาเวลลโ* (Robert Stephenson Smyth Beden Powell) โดยทั่วๆ ไปเรามักจะเรียกทานยอๆ วา บี.-พี.  
(B.-P.) 

ทานเกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธโ ค.ศ.1875 (พ.ศ. 2400) บิดาชื่อ เอช.ยี.เบเดน โพเอลลโ (H.G. 
Beden Powell) เป็นพระทางคริสตโศาสนา เป็นศาสตราจารยโในมหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford 
University) มารดาชื่อ เฮนริต฿า สไมธโ (Henritla Smyth) เป็นบุตรีของนายพลเรือแหงราชนาวีอังกฤษ 
ครอบครัวมิสู฿จะร่ํารวยนัก บิดาเสียชีวิตเมื่อ บี.-พี. อายุได฿ 3 ขวบ 

บี.-พี. มีลักษณะเป็นคนรางเล็ก แตรางกายแข็งแรง สุขภาพดี มีความถนัดในการวาดเขียน
สามารถใช฿มือซ฿ายขวาได฿ถนัดทั้งสองมือเทาๆ กัน และมักจะทําเสียงนกหรือเลียนเสียงสัตวโร฿องให฿
เพื่อนๆ ฟังทําให฿เพื่อนสนุกสนานขบขัน 

ชีวิตในวัยเรียน 
บี.-พี. ได฿เข฿าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาชื่อ โรสฮิลลโ (Rose Hell) ในกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ และเข฿าเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชาเตอรโ เฮาสโ (Charter house) บี.-พี. มิได฿เป็น
นักเรียนที่เรียนเกงนัก แตเมื่อเข฿ารวมกิจกรรมใดๆ ของโรงเรียนแล฿ว มักจะทําอยางเอาจริงเอาจัง 

ในขณะที่ บี.พี. เรียนอยูใกล฿โรงเรียน มีปูาอยูแหงหนึ่งนักเรียนถูกห฿ามมิให฿เข฿าไปเที่ยวเลนในปูา
นี้ แตปูานี้ยั่วยวนใจนักเรียนที่ชอบผจญภัยให฿เข฿าไปเที่ยวเลนมาก บี.-พี. แอบหนีไปเที่ยวในปูานี้บอยๆ 
จับกระตายทําเป็นอาหารโดยใช฿ไฟมิให฿เกิดควัน เพื่อปกปิดครูมิให฿รู฿ สัตวโปูาเป็นที่ดึงดูดใจของ บี. -พี. 
มากเขามักซุมตัวอยูนานๆ เพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตวโ 

เมื่ออายุ 19 ปี บี.-พี. ไมแนใจวาชีวิตของเขาต฿องการเป็นอะไรดี เขาชอบเดินทางไปตางประเทศ 
แตมารดาอยากให฿เรียนที่มหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด (Oxford University) แตเมื่อไปโรงเรียนมัธยมแล฿ว 
บี.-พี. กลับไปสอบเข฿าเป็นนักเรียนนายร฿อยแซนดโเฮิสตโ เพราะได฿เห็นประกาศติดไว฿ข฿างถนน และบี.-พี. 
สอบได฿ที่ดีจนเป็นที่แปลกใจของตนเองและคนรู฿จัก และได฿รับการยกยอง มิต฿องเข฿ารับการฝึกอบรมตาม 

ขั้นตอนธรรมดาของนักเรียนนายร฿อย เมื่อจบการศึกษาได฿รับการแตงตั้งยศเป็นร฿อยตรี 

*เอกสารอ฿างอิง หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502 (สมค) / 14079 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538
ชีวิตทหาร 
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 เดือนตุลาคม 1899 ได฿มีประกาศสงครามระหวางอังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) ของฮอลันดา   
โบเออรโ (Boers) มีทหาร 9,000 คน เดินทัพเข฿าบุกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) เพราะคิดวาอยูในที่ราบ
อาจบุกได฿งายและไมมีการปฺองกันที่เข฿มแข็ง 
 บี.-พี. มีทหารประมาณ 1,000 คน ไมมีประสบการณโในการทําสงครามมากอน มีพลเมืองในมาฟ
อีคิง (Mafeking) ประมาณ 8,000 คน แตพลเมืองไมรวมมือในการทําสงครามด฿วยอาวุธปืน กระสุนก็
ล฿าสมัย ฝูายพวกโบเออรโ (Boers) มีอาวุธที่ทันสมัย 
 ทําไม มาฟอีคิง (Mafeking) จึงสามารถตอต฿านข฿าศึกได฿ถึง 7 เดือน เพราะ บี.-พี. เป็นผู฿รอบรู฿ มี
ใจราเริง ไมยอท฿อตอความยากลําบากและมีไหวพริบปฏิภาณ และการแก฿สถานการณโตางๆ อยางดีเยี่ยม 
พวก  โบเออรโ ไมรู฿วา บี.-พี. คิดจะทําอะไรตอไป พวกโบเออรโ ต฿องคาดคะเนอยูตลอดเวลา บี.-พี. ไมได฿
นั่งอยูเฉยๆ บี.-พี. รู฿ดีวาการปฺองกันที่ดีคือการรุก บี.-พี. รู฿ด฿วยการวาให฿ทุกคนมีงานทําขวัญของเขาจะดี
เมื่อผจญภัยข฿าศึก 
 แผนกลยุทธโบางอยางของ บี.-พี. เป็นแผนลวง เชน ฝังทุนระเบิดหลอกรอบเมืองมาฟอีคิง 
(Mafeking) ประดิษฐโไฟฉายเคลื่อนที่ด฿วยแกเสอเซทิลีน (Acetylene) ทําให฿พวกโบเออรโ คิดวาในเมือง
มาฟอีคิง (Mafeking) มีไฟใช฿รอบเมือง ทําลวดหนามปลอมล฿อมเมือง โดยให฿ทหารทําทาเดินข฿ามโดย
ก฿าวสูงๆ หลอกพวกโบเออรโ นึกวามีลวดหนามรอบเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
 ทุกคืน บี.-พี. ออกจากเขตเมืองเพื่อดูวาปืนข฿าศึกอยูที่ไหน พวกโบเออรโ เคลื่อนที่เข฿ามาใกล฿
เมืองหรือเปลา บี.-พี. ไมได฿หลับนอนในเวลากลางคืน แตเขาจะนอนเวลากลางวัน วันคืนผานไป
สถานการณโภายในเมืองคับคั่งมากขึ้น อาหารเริ่มขาดแคลนมากขึ้นทุกวัน ม฿า ลา ถูกกินเป็นอาหารไป
มาก แนวรบขยายวงกว฿างออกไป ทหารตายมากขึ้นพลรบลดจํานวนน฿อยลง คณะเสนาธิการของ บี. -พี. 
คิดจะใช฿เด็กหนุมชาวเมืองให฿เป็นผู฿สื่อขาวทําหน฿าที่บุรุษพยาบาล จึงหาเครื่องแบบสีกากี และหมวกปีก
กว฿าง (หมวกคาวบอย) พับปีกให฿พวกเด็กหนุมและมอบให฿เด็กหนุมผู฿หนึ่งชื่อ กูเด  เยียรโ (Good Year) 
เป็นผู฿นํา 
 ตอนแรกเด็กหนุมเหลานี้ใช฿ลาเป็นพาหนะ แตตอมาลาถูกฆาเป็นอาหารหมด เด็กหนุมจึงใช฿
จักรยานแทน สมรรถภาพและความกล฿าหาญใจราเริงของเด็กหนุมเหลานี้ประทับใจ บี.-พี. มาก 
 วันหนึ่งเด็กหนุมคนหนึ่งขี่จักรยานฝูากระสุนข฿าศึกซึ่งยิงตอสู฿กันเข฿ามาหา บี.-พี. บี.-พี.พูดกับ
เด็กคนนั้นวา ถ฿าเธอขี่จักรยานเชนนี้ในขณะที่มีการยิงตอสู฿กัน เธอจะถูกยิงสักวันหนึ่ง เด็กหนุมตอบวา        
“ผมถีบรถเร็วมากครับเขาคงยิงไมถูกผม” ในที่สุดขาวที่วาจะมีกองทัพทหารอังกฤษมาชวย ก็มาถึงเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 1900 เมืองมาฟอีคิง (Mafeking) ได฿ยืนหยัดสู฿พวกโบเออรโถึง 217 วัน  ขาวนี้ได฿
แพรไปถึงเมืองลอนดอน ชาวอังกฤษดีใจมาก บี.-พี. ได฿กลายเป็นวีรบุรุษไปโดยฉับพลัน 
 
ก าเนิดกิจการลูกเสือ 
 เมื่อเสร็จศึกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) บี.-พี. กลับถึงอังกฤษเขาแปลกใจที่ได฿เห็นหนังสือคูมือ
ทหารสิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ของเขาได฿นํามาใช฿ฝึกอบรมเด็กชายในโรงเรียน
และในสโมสรเยาวชนตางๆ 
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 เพื่อนๆ ได฿แนะนําให฿ บี.-พี. เขียนหนังสือนี้เสียใหม เพื่อใช฿อบรมเยาวชน บี. -พี. จึงนําเด็ก
จํานวน 20 คน ซึ่งเป็นบุตรของเพื่อนบ฿านและเป็นเด็กจากสโมสรเยาวชน บ฿างไปอยูคายที่เกาะบราวซี 
(Brown Sea Island) ในอาวพลู (Poole) เมืองบูรเนเมาซ (Bournemouth) ในระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 1907 
 บี.-พี. แบงเด็ก 20 คน เป็น 4 หมู เรียกชื่อวา วูลโฟ (Wolves) = สุนัขปูา,  
เคอลิส (Curlews) = นกชนิดหนึ่ง, บูลสโ (Bulls) = วัวตัวผู฿ และเรเว็นส (Revens) = นกจําพวกกา  
นับวาเป็นกองลูกเสือสามัญกองแรกที่เกิดขึ้น 
 ภายหลังจากการนําเด็กไปอยูคายพักแรกท่ีเกาะบราวซี (Brown Sea) แล฿ว บี.-พี. ได฿เขียน
หนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) จนเสร็จสิ้น ได฿พิมพโเป็น 6 ตอน ออกพิมพโ
จําหนายหางกันทุก 2 สัปดาหโ ราคาเลมละ 4 เพนนี เลมแรกออกจําหนายในเดือนมกราคม 1908 
จําหนายได฿ดีมาก เยาวชนอานมาก เยาวชนเหลานี้รวมกันเป็นหมูขึ้น แล฿วไปชักชวนผู฿ใหญที่เห็นวา
เหมาะสมที่จะเป็นผู฿นําหรือผู฿กํากับลูกเสือได฿ 
 กิจการลูกเสือนี้ได฿กระจายและมีจํานวนทวีมากขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากอังกฤษและประเทศใน
เครือจักรภพ  ชิลีเป็นประเทศแรกที่รับเอากิจการลูกเสือไปตั้งในปีค.ศ.1908  อเมริกาเป็นประเทศที่สอง  
(ปี ค.ศ.1910) และไทยเป็นประเทศที่สาม(ปี ค.ศ.1911) และมีอีกหลายประเทศจัดกิจการลูกเสือขยายไป
เกือบทั่วโลก 
 ปี ค.ศ.1909 ลูกเสือในราชอาณาจักรมาชุมนุม (Rally) กันเป็นครั้งแรกจํานวนนับหมื่นคน บี.-พี. 
ไปรวมชุมนุมด฿วย เด็กหญิงกลุมหนึ่งสวมหมวกลูกเสือแบบเชนเด็กชาย เด็กหญิงเหลานั้นอธิบายตอ บี.-
พี.วาต฿องการเป็นลูกเสือเชนเดียวกับพี่ชายของเธอ กิจการลูกเสือหญิง (Girl Guide) จึงได฿เกิดขึ้นในปีนี้ 
 ระหวางปี ค.ศ.1914 -1918 เป็นปีระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 บี.-พี. มอบลูกเสือให฿ทําหน฿าที่
ชวยราชการทหารรักษาสะพาน และสายโทรศัพทโ ทําหน฿าที่ผู฿สื่อขาวชวยเหลืองานในโรงพยาบาล เป็น
ต฿น 
 ปี ค.ศ.1916 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือสํารอง (Cub Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1918 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ (Rever Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1919 มิสเตอรโ เดอบัวสโ แมคลาเรน (Mr. W.de Boir Maclaren) ชาวสกเอตแลนดโ มอบ 
กิลเวลลโปารโค (Gilwell Park) ให฿แกคณะลูกเสืออังกฤษ เพื่อใช฿เป็นสถานที่อยูคายพักแรมของลูกเสือ 
และใช฿เป็นคายฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ปี ค.ศ.1920 ได฿มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก จัดขึ้นที่โอลิมเปีย (Olympia) กรุงลอนดอน 
(London) ประเทศอังกฤษ มีลูกเสือมาชุมนุมประมาณ 30,000 คน จาก 21 ประเทศ ในการชุมนุมครั้งนี้ 
บี.พี. ได฿รับการประกาศแตงตั้งจากคณะลูกเสือที่ไปชุมนุมเป็นประมุขลูกเสือโลก (Chief Scout of the 
World) 
 ปี ค.ศ.1922 บี.-พี. ได฿เขียนหนังสือชื่อการทองเที่ยวสูความสําเร็จ (Rovering to Success) เพื่อ
ใช฿อบรมสั่งสอนลูกเสือวิสามัญ 
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 ในปี ค.ศ.1876 ถูกสงไปประจําที่ประเทศอินเดีย โดยประจําการอยูที่กองร฿อยที่ 13 อุสชารโ 
(Husar) และปฏิบัติหน฿าที่อยางขยันขันแข็ง 
 ในปี ค.ศ.1884 ได฿รับคําสั่งให฿กลับอังกฤษ บี.-พี. รู฿สึกชีวิตในกรมกองทหารนาเบื่อมาก 
 ในปี ค.ศ.1887 ลุงของ บี.-พี. ได฿รับคําสั่งของกองทัพบกให฿ไปประจําการที่ แคพ ทราวนโ (Cape 
Town) ในแอฟริกา ได฿นํา บี.-พี. ไปเป็นทหารคนสนิท 
 ในปี ค.ศ.1888 ความยุงยากได฿เกิดขึ้นกับพวกซูลู (Zulu) บี.-พี. ได฿เข฿ารวมกับกองกําลังทหาร
อังกฤษ ล฿อมจับหัวหน฿าเผาซูลูช่ือ ดินิ ซูลู (Dini Zulu) ได฿ ในโอกาสนั้น บี.-พี. ได฿รับลูกปัดสายคล฿องคอ 
(Neck lace) จากหัวหน฿าเผาซูลู หลายปีตอมา บี.-พี. ได฿มอบลูกปัดคล฿องคอนี้ให฿แก กิลเวลลโ ปารโค 
(Gilwell Park) ซึ่งเป็นเครื่องหมายวูดแบคจโตอมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 ในปี ค.ศ.1895 บี.-พี. ได฿รับมอบหมายเดินทางไปยังเมืองอาชันติ (Ashanti) แอฟริกาตะวันตก 
เพื่อปราบ คิงสโ เปรมเปหโ (King Peempeh) ในการเดินทางไปที่เมืองอาชันติครั้งนี้ ได฿มีสิ่งเกี่ยวข฿องกับ
กิจการลูกเสือ ซึ่งควรจะนํามากลาวอยู 3 ประการ คือ 
 1. หมวกปีกในเมืองอาชันติ (Ashanti) บี.-พี. ได฿สวมหมวกปีก หรือหมวกคาวบอย (Cowboy) 
เป็นครั้งแรก และได฿สวมเป็นประจําอยูตลอดมา เพราะเหตุนี้ชาวเมืองจึงเรียก บี. -พี. วา คันตะโก 
(Kantankye) คนหมวกใหญ 
 2. ไม฿พลอง บี.-พี. สังเกตวาหัวหน฿าวิศวกรที่ควบคุมการทําถนนและสร฿างที่พักจากฝั่งแอฟริกา
ตะวันตกไปยังเมืองหลวงอาชันติ (Ashanti) นั้น มักถือไม฿พลองยาวมีเครื่องหมายใช฿วัดความลึกของบึง
น้ําก็ได฿ ใช฿เป็นเครื่องหมายวัดสวนสูงก็ได฿ 
 3. การจับมือซ฿าย บี.-พี. ได฿รับความรู฿ด฿วยวาการจับมือซ฿ายนั้นชาวเมืองถือวาเป็นเครื่องหมาย
แหงความเป็นมิตร 
 บี.-พี. กลับประเทศอังกฤษ พร฿อมด฿วยชื่อเสียงดียิ่งขึ้นและได฿เลื่อนยศทหารด฿วย 
 ในปี ค.ศ. 1899 บี.-พี. ได฿รับอนุญาตให฿ลาพักและเดินทางกลับอังกฤษ เมื่อไปถึงอังกฤษเขามี
หนังสือเลมหนึ่งชื่อ สิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ซึ่งได฿เขียนขณะที่พักผอนในแคว฿น
แค็ชเมียรโ (Kashmir) หนังสือเลมนี้วาด฿วยวิธีการสอดแนมสําหรับทหาร บี.-พี. ตั้งใจให฿หนังสือเลมนี้เป็น
คูมือของทหาร อาจใช฿ได฿ทุกเวลา แตหนังสือเลมนี้กลับไปเป็นที่สนใจของเยาวชนวัยรุนด฿วย ซึ่งจะเป็น
เด็กชายผู฿สอดแนม (Boy Scout) ตอไป 
การไปแอฟริกาใต้ (South Africa) 
 บี.-พี. ไปอยูที่ประเทศอังกฤษได฿ไมนานนัก สงครามก็เกิดขึ้นในแอฟริกาใต฿ระหวางประเทศ
อังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) โบเออรโ คือ พวกดัช ที่ได฿อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูในแอฟริกาใต฿ 
 บี.-พี. ได฿รับคําสั่งให฿เดินทางไปแอฟริกาใต฿ให฿จัดกองทหารขึ้น เพื่อปฺองกันดินแดนด฿านเหนือ 
และด฿านตะวันออกเฉียงเหนือ บี.-พี. ไปถึงเมืองเคป ทาวนโ (Cape Town) เดือนกรกฎาคม 1899 
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 เดือนตุลาคม 1899 ได฿มีประกาศสงครามระหวางอังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) ของฮอลันดา   
โบเออรโ (Boers) มีทหาร 9,000 คน เดินทัพเข฿าบุกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) เพราะคิดวาอยูในที่ราบ
อาจบุกได฿งายและไมมีการปฺองกันที่เข฿มแข็ง 
 บี.-พี. มีทหารประมาณ 1,000 คน ไมมีประสบการณโในการทําสงครามมากอน มีพลเมืองในมาฟ
อีคิง (Mafeking) ประมาณ 8,000 คน แตพลเมืองไมรวมมือในการทําสงครามด฿วยอาวุธปืน กระสุนก็
ล฿าสมัย ฝูายพวกโบเออรโ (Boers) มีอาวุธที่ทันสมัย 
 ทําไม มาฟอีคิง (Mafeking) จึงสามารถตอต฿านข฿าศึกได฿ถึง 7 เดือน เพราะ บี.-พี. เป็นผู฿รอบรู฿ มี
ใจราเริง ไมยอท฿อตอความยากลําบากและมีไหวพริบปฏิภาณ และการแก฿สถานการณโตางๆ อยางดีเยี่ยม 
พวก  โบเออรโ ไมรู฿วา บี.-พี. คิดจะทําอะไรตอไป พวกโบเออรโ ต฿องคาดคะเนอยูตลอดเวลา บี.-พี. ไมได฿
นั่งอยูเฉยๆ บี.-พี. รู฿ดีวาการปฺองกันที่ดีคือการรุก บี.-พี. รู฿ด฿วยการวาให฿ทุกคนมีงานทําขวัญของเขาจะดี
เมื่อผจญภัยข฿าศึก 
 แผนกลยุทธโบางอยางของ บี.-พี. เป็นแผนลวง เชน ฝังทุนระเบิดหลอกรอบเมืองมาฟอีคิง 
(Mafeking) ประดิษฐโไฟฉายเคลื่อนที่ด฿วยแกเสอเซทิลีน (Acetylene) ทําให฿พวกโบเออรโ คิดวาในเมือง
มาฟอีคิง (Mafeking) มีไฟใช฿รอบเมือง ทําลวดหนามปลอมล฿อมเมือง โดยให฿ทหารทําทาเดินข฿ามโดย
ก฿าวสูงๆ หลอกพวกโบเออรโ นึกวามีลวดหนามรอบเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
 ทุกคืน บี.-พี. ออกจากเขตเมืองเพื่อดูวาปืนข฿าศึกอยูที่ไหน พวกโบเออรโ เคลื่อนที่เข฿ามาใกล฿
เมืองหรือเปลา บี.-พี. ไมได฿หลับนอนในเวลากลางคืน แตเขาจะนอนเวลากลางวัน วันคืนผานไป
สถานการณโภายในเมืองคับคั่งมากขึ้น อาหารเริ่มขาดแคลนมากขึ้นทุกวัน ม฿า ลา ถูกกินเป็นอาหารไป
มาก แนวรบขยายวงกว฿างออกไป ทหารตายมากขึ้นพลรบลดจํานวนน฿อยลง คณะเสนาธิการของ บี. -พี. 
คิดจะใช฿เด็กหนุมชาวเมืองให฿เป็นผู฿สื่อขาวทําหน฿าที่บุรุษพยาบาล จึงหาเครื่องแบบสีกากี และหมวกปีก
กว฿าง (หมวกคาวบอย) พับปีกให฿พวกเด็กหนุมและมอบให฿เด็กหนุมผู฿หนึ่งชื่อ กูเด  เยียรโ (Good Year) 
เป็นผู฿นํา 
 ตอนแรกเด็กหนุมเหลานี้ใช฿ลาเป็นพาหนะ แตตอมาลาถูกฆาเป็นอาหารหมด เด็กหนุมจึงใช฿
จักรยานแทน สมรรถภาพและความกล฿าหาญใจราเริงของเด็กหนุมเหลานี้ประทับใจ บี.-พี. มาก 
 วันหนึ่งเด็กหนุมคนหนึ่งขี่จักรยานฝูากระสุนข฿าศึกซึ่งยิงตอสู฿กันเข฿ามาหา บี.-พี. บี.-พี.พูดกับ
เด็กคนนั้นวา ถ฿าเธอขี่จักรยานเชนนี้ในขณะที่มีการยิงตอสู฿กัน เธอจะถูกยิงสักวันหนึ่ง เด็กหนุมตอบวา        
“ผมถีบรถเร็วมากครับเขาคงยิงไมถูกผม” ในที่สุดขาวที่วาจะมีกองทัพทหารอังกฤษมาชวย ก็มาถึงเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 1900 เมืองมาฟอีคิง (Mafeking) ได฿ยืนหยัดสู฿พวกโบเออรโถึง 217 วัน  ขาวนี้ได฿
แพรไปถึงเมืองลอนดอน ชาวอังกฤษดีใจมาก บี.-พี. ได฿กลายเป็นวีรบุรุษไปโดยฉับพลัน 
 
ก าเนิดกิจการลูกเสือ 
 เมื่อเสร็จศึกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) บี.-พี. กลับถึงอังกฤษเขาแปลกใจที่ได฿เห็นหนังสือคูมือ
ทหารสิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ของเขาได฿นํามาใช฿ฝึกอบรมเด็กชายในโรงเรียน
และในสโมสรเยาวชนตางๆ 
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 เดือนตุลาคม 1899 ได฿มีประกาศสงครามระหวางอังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) ของฮอลันดา   
โบเออรโ (Boers) มีทหาร 9,000 คน เดินทัพเข฿าบุกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) เพราะคิดวาอยูในที่ราบ
อาจบุกได฿งายและไมมีการปฺองกันที่เข฿มแข็ง 
 บี.-พี. มีทหารประมาณ 1,000 คน ไมมีประสบการณโในการทําสงครามมากอน มีพลเมืองในมาฟ
อีคิง (Mafeking) ประมาณ 8,000 คน แตพลเมืองไมรวมมือในการทําสงครามด฿วยอาวุธปืน กระสุนก็
ล฿าสมัย ฝูายพวกโบเออรโ (Boers) มีอาวุธที่ทันสมัย 
 ทําไม มาฟอีคิง (Mafeking) จึงสามารถตอต฿านข฿าศึกได฿ถึง 7 เดือน เพราะ บี.-พี. เป็นผู฿รอบรู฿ มี
ใจราเริง ไมยอท฿อตอความยากลําบากและมีไหวพริบปฏิภาณ และการแก฿สถานการณโตางๆ อยางดีเยี่ยม 
พวก  โบเออรโ ไมรู฿วา บี.-พี. คิดจะทําอะไรตอไป พวกโบเออรโ ต฿องคาดคะเนอยูตลอดเวลา บี.-พี. ไมได฿
นั่งอยูเฉยๆ บี.-พี. รู฿ดีวาการปฺองกันที่ดีคือการรุก บี.-พี. รู฿ด฿วยการวาให฿ทุกคนมีงานทําขวัญของเขาจะดี
เมื่อผจญภัยข฿าศึก 
 แผนกลยุทธโบางอยางของ บี.-พี. เป็นแผนลวง เชน ฝังทุนระเบิดหลอกรอบเมืองมาฟอีคิง 
(Mafeking) ประดิษฐโไฟฉายเคลื่อนที่ด฿วยแกเสอเซทิลีน (Acetylene) ทําให฿พวกโบเออรโ คิดวาในเมือง
มาฟอีคิง (Mafeking) มีไฟใช฿รอบเมือง ทําลวดหนามปลอมล฿อมเมือง โดยให฿ทหารทําทาเดินข฿ามโดย
ก฿าวสูงๆ หลอกพวกโบเออรโ นึกวามีลวดหนามรอบเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
 ทุกคืน บี.-พี. ออกจากเขตเมืองเพื่อดูวาปืนข฿าศึกอยูที่ไหน พวกโบเออรโ เคลื่อนที่เข฿ามาใกล฿
เมืองหรือเปลา บี.-พี. ไมได฿หลับนอนในเวลากลางคืน แตเขาจะนอนเวลากลางวัน วันคืนผานไป
สถานการณโภายในเมืองคับคั่งมากขึ้น อาหารเริ่มขาดแคลนมากขึ้นทุกวัน ม฿า ลา ถูกกินเป็นอาหารไป
มาก แนวรบขยายวงกว฿างออกไป ทหารตายมากขึ้นพลรบลดจํานวนน฿อยลง คณะเสนาธิการของ บี. -พี. 
คิดจะใช฿เด็กหนุมชาวเมืองให฿เป็นผู฿สื่อขาวทําหน฿าที่บุรุษพยาบาล จึงหาเครื่องแบบสีกากี และหมวกปีก
กว฿าง (หมวกคาวบอย) พับปีกให฿พวกเด็กหนุมและมอบให฿เด็กหนุมผู฿หนึ่งชื่อ กูเด  เยียรโ (Good Year) 
เป็นผู฿นํา 
 ตอนแรกเด็กหนุมเหลานี้ใช฿ลาเป็นพาหนะ แตตอมาลาถูกฆาเป็นอาหารหมด เด็กหนุมจึงใช฿
จักรยานแทน สมรรถภาพและความกล฿าหาญใจราเริงของเด็กหนุมเหลานี้ประทับใจ บี.-พี. มาก 
 วันหนึ่งเด็กหนุมคนหนึ่งขี่จักรยานฝูากระสุนข฿าศึกซึ่งยิงตอสู฿กันเข฿ามาหา บี.-พี. บี.-พี.พูดกับ
เด็กคนนั้นวา ถ฿าเธอขี่จักรยานเชนนี้ในขณะที่มีการยิงตอสู฿กัน เธอจะถูกยิงสักวันหนึ่ง เด็กหนุมตอบวา        
“ผมถีบรถเร็วมากครับเขาคงยิงไมถูกผม” ในที่สุดขาวที่วาจะมีกองทัพทหารอังกฤษมาชวย ก็มาถึงเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 1900 เมืองมาฟอีคิง (Mafeking) ได฿ยืนหยัดสู฿พวกโบเออรโถึง 217 วัน  ขาวนี้ได฿
แพรไปถึงเมืองลอนดอน ชาวอังกฤษดีใจมาก บี.-พี. ได฿กลายเป็นวีรบุรุษไปโดยฉับพลัน 
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ทหารสิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ของเขาได฿นํามาใช฿ฝึกอบรมเด็กชายในโรงเรียน
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 เพื่อนๆ ได฿แนะนําให฿ บี.-พี. เขียนหนังสือนี้เสียใหม เพื่อใช฿อบรมเยาวชน บี. -พี. จึงนําเด็ก
จํานวน 20 คน ซึ่งเป็นบุตรของเพื่อนบ฿านและเป็นเด็กจากสโมสรเยาวชน บ฿างไปอยูคายที่เกาะบราวซี 
(Brown Sea Island) ในอาวพลู (Poole) เมืองบูรเนเมาซ (Bournemouth) ในระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 1907 
 บี.-พี. แบงเด็ก 20 คน เป็น 4 หมู เรียกชื่อวา วูลโฟ (Wolves) = สุนัขปูา,  
เคอลิส (Curlews) = นกชนิดหนึ่ง, บูลสโ (Bulls) = วัวตัวผู฿ และเรเว็นส (Revens) = นกจําพวกกา  
นับวาเป็นกองลูกเสือสามัญกองแรกที่เกิดขึ้น 
 ภายหลังจากการนําเด็กไปอยูคายพักแรกที่เกาะบราวซี (Brown Sea) แล฿ว บี.-พี. ได฿เขียน
หนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) จนเสร็จสิ้น ได฿พิมพโเป็น 6 ตอน ออกพิมพโ
จําหนายหางกันทุก 2 สัปดาหโ ราคาเลมละ 4 เพนนี เลมแรกออกจําหนายในเดือนมกราคม 1908 
จําหนายได฿ดีมาก เยาวชนอานมาก เยาวชนเหลานี้รวมกันเป็นหมูขึ้น แล฿วไปชักชวนผู฿ใหญที่เห็นวา
เหมาะสมที่จะเป็นผู฿นําหรือผู฿กํากับลูกเสือได฿ 
 กิจการลูกเสือนี้ได฿กระจายและมีจํานวนทวีมากขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากอังกฤษและประเทศใน
เครือจักรภพ  ชิลีเป็นประเทศแรกที่รับเอากิจการลูกเสือไปตั้งในปีค.ศ.1908  อเมริกาเป็นประเทศที่สอง  
(ปี ค.ศ.1910) และไทยเป็นประเทศที่สาม(ปี ค.ศ.1911) และมีอีกหลายประเทศจัดกิจการลูกเสือขยายไป
เกือบทั่วโลก 
 ปี ค.ศ.1909 ลูกเสือในราชอาณาจักรมาชุมนุม (Rally) กันเป็นครั้งแรกจํานวนนับหมื่นคน บี.-พี. 
ไปรวมชุมนุมด฿วย เด็กหญิงกลุมหนึ่งสวมหมวกลูกเสือแบบเชนเด็กชาย เด็กหญิงเหลานั้นอธิบายตอ บี.-
พี.วาต฿องการเป็นลูกเสือเชนเดียวกับพี่ชายของเธอ กิจการลูกเสือหญิง (Girl Guide) จึงได฿เกิดขึ้นในปีนี้ 
 ระหวางปี ค.ศ.1914 -1918 เป็นปีระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 บี.-พี. มอบลูกเสือให฿ทําหน฿าที่
ชวยราชการทหารรักษาสะพาน และสายโทรศัพทโ ทําหน฿าที่ผู฿สื่อขาวชวยเหลืองานในโรงพยาบาล เป็น
ต฿น 
 ปี ค.ศ.1916 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือสํารอง (Cub Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1918 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ (Rever Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1919 มิสเตอรโ เดอบัวสโ แมคลาเรน (Mr. W.de Boir Maclaren) ชาวสกเอตแลนดโ มอบ 
กิลเวลลโปารโค (Gilwell Park) ให฿แกคณะลูกเสืออังกฤษ เพื่อใช฿เป็นสถานที่อยูคายพักแรมของลูกเสือ 
และใช฿เป็นคายฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ปี ค.ศ.1920 ได฿มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก จัดขึ้นที่โอลิมเปีย (Olympia) กรุงลอนดอน 
(London) ประเทศอังกฤษ มีลูกเสือมาชุมนุมประมาณ 30,000 คน จาก 21 ประเทศ ในการชุมนุมครั้งนี้ 
บี.พี. ได฿รับการประกาศแตงตั้งจากคณะลูกเสือที่ไปชุมนุมเป็นประมุขลูกเสือโลก (Chief Scout of the 
World) 
 ปี ค.ศ.1922 บี.-พี. ได฿เขียนหนังสือชื่อการทองเที่ยวสูความสําเร็จ (Rovering to Success) เพื่อ
ใช฿อบรมสั่งสอนลูกเสือวิสามัญ 

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

 ในปี ค.ศ.1876 ถูกสงไปประจําที่ประเทศอินเดีย โดยประจําการอยูที่กองร฿อยที่ 13 อุสชารโ 
(Husar) และปฏิบัติหน฿าที่อยางขยันขันแข็ง 
 ในปี ค.ศ.1884 ได฿รับคําสั่งให฿กลับอังกฤษ บี.-พี. รู฿สึกชีวิตในกรมกองทหารนาเบื่อมาก 
 ในปี ค.ศ.1887 ลุงของ บี.-พี. ได฿รับคําสั่งของกองทัพบกให฿ไปประจําการที่ แคพ ทราวนโ (Cape 
Town) ในแอฟริกา ได฿นํา บี.-พี. ไปเป็นทหารคนสนิท 
 ในปี ค.ศ.1888 ความยุงยากได฿เกิดขึ้นกับพวกซูลู (Zulu) บี.-พี. ได฿เข฿ารวมกับกองกําลังทหาร
อังกฤษ ล฿อมจับหัวหน฿าเผาซูลูช่ือ ดินิ ซูลู (Dini Zulu) ได฿ ในโอกาสนั้น บี.-พี. ได฿รับลูกปัดสายคล฿องคอ 
(Neck lace) จากหัวหน฿าเผาซูลู หลายปีตอมา บี.-พี. ได฿มอบลูกปัดคล฿องคอนี้ให฿แก กิลเวลลโ ปารโค 
(Gilwell Park) ซึ่งเป็นเครื่องหมายวูดแบคจโตอมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 ในปี ค.ศ.1895 บี.-พี. ได฿รับมอบหมายเดินทางไปยังเมืองอาชันติ (Ashanti) แอฟริกาตะวันตก 
เพื่อปราบ คิงสโ เปรมเปหโ (King Peempeh) ในการเดินทางไปที่เมืองอาชันติครั้งนี้ ได฿มีสิ่งเกี่ยวข฿องกับ
กิจการลูกเสือ ซึ่งควรจะนํามากลาวอยู 3 ประการ คือ 
 1. หมวกปีกในเมืองอาชันติ (Ashanti) บี.-พี. ได฿สวมหมวกปีก หรือหมวกคาวบอย (Cowboy) 
เป็นครั้งแรก และได฿สวมเป็นประจําอยูตลอดมา เพราะเหตุนี้ชาวเมืองจึงเรียก บี. -พี. วา คันตะโก 
(Kantankye) คนหมวกใหญ 
 2. ไม฿พลอง บี.-พี. สังเกตวาหัวหน฿าวิศวกรที่ควบคุมการทําถนนและสร฿างที่พักจากฝั่งแอฟริกา
ตะวันตกไปยังเมืองหลวงอาชันติ (Ashanti) นั้น มักถือไม฿พลองยาวมีเครื่องหมายใช฿วัดความลึกของบึง
น้ําก็ได฿ ใช฿เป็นเครื่องหมายวัดสวนสูงก็ได฿ 
 3. การจับมือซ฿าย บี.-พี. ได฿รับความรู฿ด฿วยวาการจับมือซ฿ายนั้นชาวเมืองถือวาเป็นเครื่องหมาย
แหงความเป็นมิตร 
 บี.-พี. กลับประเทศอังกฤษ พร฿อมด฿วยชื่อเสียงดียิ่งขึ้นและได฿เลื่อนยศทหารด฿วย 
 ในปี ค.ศ. 1899 บี.-พี. ได฿รับอนุญาตให฿ลาพักและเดินทางกลับอังกฤษ เมื่อไปถึงอังกฤษเขามี
หนังสือเลมหนึ่งชื่อ สิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ซึ่งได฿เขียนขณะที่พักผอนในแคว฿น
แค็ชเมียรโ (Kashmir) หนังสือเลมนี้วาด฿วยวิธีการสอดแนมสําหรับทหาร บี.-พี. ตั้งใจให฿หนังสือเลมนี้เป็น
คูมือของทหาร อาจใช฿ได฿ทุกเวลา แตหนังสือเลมนี้กลับไปเป็นที่สนใจของเยาวชนวัยรุนด฿วย ซึ่งจะเป็น
เด็กชายผู฿สอดแนม (Boy Scout) ตอไป 
การไปแอฟริกาใต้ (South Africa) 
 บี.-พี. ไปอยูที่ประเทศอังกฤษได฿ไมนานนัก สงครามก็เกิดขึ้นในแอฟริกาใต฿ระหวางประเทศ
อังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) โบเออรโ คือ พวกดัช ที่ได฿อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูในแอฟริกาใต฿ 
 บี.-พี. ได฿รับคําสั่งให฿เดินทางไปแอฟริกาใต฿ให฿จัดกองทหารขึ้น เพื่อปฺองกันดินแดนด฿านเหนือ 
และด฿านตะวันออกเฉียงเหนือ บี.-พี. ไปถึงเมืองเคป ทาวนโ (Cape Town) เดือนกรกฎาคม 1899 
 
 
ศึกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
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 เดือนตุลาคม 1899 ได฿มีประกาศสงครามระหวางอังกฤษกับพวกโบเออรโ (Boers) ของฮอลันดา   
โบเออรโ (Boers) มีทหาร 9,000 คน เดินทัพเข฿าบุกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) เพราะคิดวาอยูในที่ราบ
อาจบุกได฿งายและไมมีการปฺองกันที่เข฿มแข็ง 
 บี.-พี. มีทหารประมาณ 1,000 คน ไมมีประสบการณโในการทําสงครามมากอน มีพลเมืองในมาฟ
อีคิง (Mafeking) ประมาณ 8,000 คน แตพลเมืองไมรวมมือในการทําสงครามด฿วยอาวุธปืน กระสุนก็
ล฿าสมัย ฝูายพวกโบเออรโ (Boers) มีอาวุธที่ทันสมัย 
 ทําไม มาฟอีคิง (Mafeking) จึงสามารถตอต฿านข฿าศึกได฿ถึง 7 เดือน เพราะ บี.-พี. เป็นผู฿รอบรู฿ มี
ใจราเริง ไมยอท฿อตอความยากลําบากและมีไหวพริบปฏิภาณ และการแก฿สถานการณโตางๆ อยางดีเยี่ยม 
พวก  โบเออรโ ไมรู฿วา บี.-พี. คิดจะทําอะไรตอไป พวกโบเออรโ ต฿องคาดคะเนอยูตลอดเวลา บี.-พี. ไมได฿
นั่งอยูเฉยๆ บี.-พี. รู฿ดีวาการปฺองกันที่ดีคือการรุก บี.-พี. รู฿ด฿วยการวาให฿ทุกคนมีงานทําขวัญของเขาจะดี
เมื่อผจญภัยข฿าศึก 
 แผนกลยุทธโบางอยางของ บี.-พี. เป็นแผนลวง เชน ฝังทุนระเบิดหลอกรอบเมืองมาฟอีคิง 
(Mafeking) ประดิษฐโไฟฉายเคลื่อนที่ด฿วยแกเสอเซทิลีน (Acetylene) ทําให฿พวกโบเออรโ คิดวาในเมือง
มาฟอีคิง (Mafeking) มีไฟใช฿รอบเมือง ทําลวดหนามปลอมล฿อมเมือง โดยให฿ทหารทําทาเดินข฿ามโดย
ก฿าวสูงๆ หลอกพวกโบเออรโ นึกวามีลวดหนามรอบเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
 ทุกคืน บี.-พี. ออกจากเขตเมืองเพื่อดูวาปืนข฿าศึกอยูที่ไหน พวกโบเออรโ เคลื่อนที่เข฿ามาใกล฿
เมืองหรือเปลา บี.-พี. ไมได฿หลับนอนในเวลากลางคืน แตเขาจะนอนเวลากลางวัน วันคืนผานไป
สถานการณโภายในเมืองคับคั่งมากขึ้น อาหารเริ่มขาดแคลนมากขึ้นทุกวัน ม฿า ลา ถูกกินเป็นอาหารไป
มาก แนวรบขยายวงกว฿างออกไป ทหารตายมากขึ้นพลรบลดจํานวนน฿อยลง คณะเสนาธิการของ บี. -พี. 
คิดจะใช฿เด็กหนุมชาวเมืองให฿เป็นผู฿สื่อขาวทําหน฿าที่บุรุษพยาบาล จึงหาเครื่องแบบสีกากี และหมวกปีก
กว฿าง (หมวกคาวบอย) พับปีกให฿พวกเด็กหนุมและมอบให฿เด็กหนุมผู฿หนึ่งชื่อ กูเด  เยียรโ (Good Year) 
เป็นผู฿นํา 
 ตอนแรกเด็กหนุมเหลานี้ใช฿ลาเป็นพาหนะ แตตอมาลาถูกฆาเป็นอาหารหมด เด็กหนุมจึงใช฿
จักรยานแทน สมรรถภาพและความกล฿าหาญใจราเริงของเด็กหนุมเหลานี้ประทับใจ บี.-พี. มาก 
 วันหนึ่งเด็กหนุมคนหนึ่งขี่จักรยานฝูากระสุนข฿าศึกซึ่งยิงตอสู฿กันเข฿ามาหา บี.-พี. บี.-พี.พูดกับ
เด็กคนนั้นวา ถ฿าเธอขี่จักรยานเชนนี้ในขณะที่มีการยิงตอสู฿กัน เธอจะถูกยิงสักวันหนึ่ง เด็กหนุมตอบวา        
“ผมถีบรถเร็วมากครับเขาคงยิงไมถูกผม” ในที่สุดขาวที่วาจะมีกองทัพทหารอังกฤษมาชวย ก็มาถึงเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 1900 เมืองมาฟอีคิง (Mafeking) ได฿ยืนหยัดสู฿พวกโบเออรโถึง 217 วัน  ขาวนี้ได฿
แพรไปถึงเมืองลอนดอน ชาวอังกฤษดีใจมาก บี.-พี. ได฿กลายเป็นวีรบุรุษไปโดยฉับพลัน 
 
ก าเนิดกิจการลูกเสือ 
 เมื่อเสร็จศึกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) บี.-พี. กลับถึงอังกฤษเขาแปลกใจที่ได฿เห็นหนังสือคูมือ
ทหารสิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม (Aids to Scouting) ของเขาได฿นํามาใช฿ฝึกอบรมเด็กชายในโรงเรียน
และในสโมสรเยาวชนตางๆ 
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 ปี ค.ศ.1929 พระเจ฿ายอรโชที่ 5 พระราชทานบรรดาศักดิ์ขั้นบารอนให฿แก บี.-พี. เรียกชื่อเต็มวา 
ลอรโด เบเดน โพเอลลโ แหงกิลเวลลโ 
 บี.พี. ถึงแกอนิจกรรมที่ประเทศเคนยา (Kenya) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 1941 ในทวีปแอฟริกา
หลุมฝังศพอยูที่เมืองไนโรบี 
 
ความส าคัญในสาส์นฉบับสุดท้ายของ บี.-พี. ที่เขียนถึงลูกเสือ 
1. จงทําตนให฿มีอนามัยดี และแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก 
2. จงมีความพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู และทําสิ่งนัน้ให฿ดีทีสุ่ด 
3. จงมองเรื่องราวตางๆ ในแงดี แทนที่จะมองในแงร฿าย 
4. ทางอันแท฿จริงทีจ่ะหาความสุข คือ โดยการให฿ความสุขผู฿อืน่ 
5. จงพยายามปลอยอะไรทิง้ไว฿ในโลกนี้ดีกวาที่เธอได฿พบ 
6. จงยึดมั่นในคาํปฏิญาณของลูกเสือของเธอมไีว฿เสมอ 
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ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือไทย 
 
พระราชประวตัิผู้พระราชทานก าเนิดกิจการลูกเสือไทยโดยสังเขป 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว เป็นผู฿พระราชทานกําเนิดกิจการลูกเสือไทย พระองคโ
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล฿าเจ฿าอยูหัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ ทรงพระราชสมภพวันที่ 1 มกราคม 2423 ได฿รับพระราชทานนามวาสมเด็จเจ฿าฟฺาวชิราวุธ ตอมา
ทรงได฿รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระชนมายุได฿ 14 พรรษา 
ทรงเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ท่ีมหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด และศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียน
แซนดโเฮิสตโจนจบการศึกษา เสด็จกลับพระนครเมื่อ พ.ศ. 2445 ตอมาได฿เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติตอ
จากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ขณะนั้นพระองคโมีพระชนมายุได฿ 30 พรรษา ทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตราธิราช พระองคโที่ 6 แหงราชวงศโจักรี พระองคโได฿ทรงพระราชทานนาม
กําเนิดลูกเสือแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยพระองคโทรงดําเนินด฿วยพระองคโเอง 
และทรงดํารงตําแหนงสภานายกในรัชกาลของพระองคโทาน บ฿านเมืองเจริญรุงเรืองมาก ทรงริเริ่มกิจการ
หลายอยาง เชน ทรงตั้งกองเสือปูา ทรงตั้งกองลูกเสือ แตเป็นที่นาเสียดายที่รัชสมัยพระองคโสั้นเกินไป 
ทรงอยูในราชสมบัติเพียง 15 ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 แม฿วาพระองคโจะได฿เสด็จ
สวรรคตไปแล฿ว แตสิ่งที่พระองคโได฿ทรงริเริ่มขึ้นมาก็ เจริญรุงเรือง โดยเฉพาะกิจการลูกเสือไทย ได฿
เจริญรุงเรืองเป็นลําดับจนถึงปัจจุบัน 
ประวัติลูกเสือไทยโดยสังเขป 
 เริ่มตั้งแต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยขึ้นมาเมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2454 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล฿าฯ ให฿ตราข฿อบังคับคณะลูกเสือและจัดตั้งสภากรรมการ
ลูกเสือขึ้น โดยพระองคโทรงดํารงตําแหนงสภานายก และเริ่มต฿นกองลูกเสือกองแรก ที่โรงเรียนมหาดเล็ก
หลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) ทรงพระราชทานคติพจนโ ให฿แกคณะลูกเสือแหงชาติวา “เสียชีพอยา
เสียสัตยโ” ผู฿ได฿รับการยกยองวาเป็นลูกเสือคนแรกคือ นายชัพนโ บุญนาค ซึ่งตอมาได฿รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น นายลิขิตสารสนอง กิจการลูกเสือได฿เจริญรุงเรืองอยางมาก ตอมาได฿มีการจัดตั้งกอง
ลูกเสือเพิ่มขึ้นในโรงเรียนตางๆ  
 พ.ศ. 2456 ทรงโปรดเกล฿าให฿กองลูกเสือหลวง (โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ภายหลังเป็นโรงเรียน
วชิราวุธราชวิทยาลัย) จัดสงผู฿แทนพร฿อมทั้งผู฿บังคับบัญชา เข฿าสมทบกับกองเสือปูาเสือหลวงรักษา
พระองคโ ในการฝึกซ฿อมเดินทางไกลแรมคืนและการซ฿อมรบเสือปูา และในปีเดียวกันนี้เสือปูาและลูกเสือ
เดินทางไกลจากพระราชวังสนามจนัทรโ จังหวัดนครปฐม ไปยังอําเภอดอนเจดียโ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่อง
ในพิธีสมโภชพระเจดียโยุทธหัตถี 
 พ.ศ. 2457 พระราชทานเหรียญราชนิยมให฿แกลูกเสือโท ฝฺาย บุญเลี้ยง 
 พ.ศ. 2563 สงผู฿แทนไทย 4 คน ไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ณ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ โดยมีนายสวัสดิ์ สุมิตร เป็นหัวหน฿าคณะ 
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 เพื่อนๆ ได฿แนะนําให฿ บี.-พี. เขียนหนังสือนี้เสียใหม เพื่อใช฿อบรมเยาวชน บี. -พี. จึงนําเด็ก
จํานวน 20 คน ซึ่งเป็นบุตรของเพื่อนบ฿านและเป็นเด็กจากสโมสรเยาวชน บ฿างไปอยูคายที่เกาะบราวซี 
(Brown Sea Island) ในอาวพลู (Poole) เมืองบูรเนเมาซ (Bournemouth) ในระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 1907 
 บี.-พี. แบงเด็ก 20 คน เป็น 4 หมู เรียกชื่อวา วูลโฟ (Wolves) = สุนัขปูา,  
เคอลิส (Curlews) = นกชนิดหนึ่ง, บูลสโ (Bulls) = วัวตัวผู฿ และเรเว็นส (Revens) = นกจําพวกกา  
นับวาเป็นกองลูกเสือสามัญกองแรกที่เกิดขึ้น 
 ภายหลังจากการนําเด็กไปอยูคายพักแรกที่เกาะบราวซี (Brown Sea) แล฿ว บี.-พี. ได฿เขียน
หนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) จนเสร็จสิ้น ได฿พิมพโเป็น 6 ตอน ออกพิมพโ
จําหนายหางกันทุก 2 สัปดาหโ ราคาเลมละ 4 เพนนี เลมแรกออกจําหนายในเดือนมกราคม 1908 
จําหนายได฿ดีมาก เยาวชนอานมาก เยาวชนเหลานี้รวมกันเป็นหมูขึ้น แล฿วไปชักชวนผู฿ใหญที่เห็นวา
เหมาะสมที่จะเป็นผู฿นําหรือผู฿กํากับลูกเสือได฿ 
 กิจการลูกเสือนี้ได฿กระจายและมีจํานวนทวีมากขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากอังกฤษและประเทศใน
เครือจักรภพ  ชิลีเป็นประเทศแรกที่รับเอากิจการลูกเสือไปตั้งในปีค.ศ.1908  อเมริกาเป็นประเทศที่สอง  
(ปี ค.ศ.1910) และไทยเป็นประเทศที่สาม(ปี ค.ศ.1911) และมีอีกหลายประเทศจัดกิจการลูกเสือขยายไป
เกือบทั่วโลก 
 ปี ค.ศ.1909 ลูกเสือในราชอาณาจักรมาชุมนุม (Rally) กันเป็นครั้งแรกจํานวนนับหมื่นคน บี.-พี. 
ไปรวมชุมนุมด฿วย เด็กหญิงกลุมหนึ่งสวมหมวกลูกเสือแบบเชนเด็กชาย เด็กหญิงเหลานั้นอธิบายตอ บี.-
พี.วาต฿องการเป็นลูกเสือเชนเดียวกับพี่ชายของเธอ กิจการลูกเสือหญิง (Girl Guide) จึงได฿เกิดขึ้นในปีนี้ 
 ระหวางปี ค.ศ.1914 -1918 เป็นปีระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 บี.-พี. มอบลูกเสือให฿ทําหน฿าที่
ชวยราชการทหารรักษาสะพาน และสายโทรศัพทโ ทําหน฿าที่ผู฿สื่อขาวชวยเหลืองานในโรงพยาบาล เป็น
ต฿น 
 ปี ค.ศ.1916 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือสํารอง (Cub Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1918 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ (Rever Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1919 มิสเตอรโ เดอบัวสโ แมคลาเรน (Mr. W.de Boir Maclaren) ชาวสกเอตแลนดโ มอบ 
กิลเวลลโปารโค (Gilwell Park) ให฿แกคณะลูกเสืออังกฤษ เพื่อใช฿เป็นสถานที่อยูคายพักแรมของลูกเสือ 
และใช฿เป็นคายฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ปี ค.ศ.1920 ได฿มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก จัดขึ้นที่โอลิมเปีย (Olympia) กรุงลอนดอน 
(London) ประเทศอังกฤษ มีลูกเสือมาชุมนุมประมาณ 30,000 คน จาก 21 ประเทศ ในการชุมนุมครั้งนี้ 
บี.พี. ได฿รับการประกาศแตงตั้งจากคณะลูกเสือที่ไปชุมนุมเป็นประมุขลูกเสือโลก (Chief Scout of the 
World) 
 ปี ค.ศ.1922 บี.-พี. ได฿เขียนหนังสือชื่อการทองเที่ยวสูความสําเร็จ (Rovering to Success) เพื่อ
ใช฿อบรมสั่งสอนลูกเสือวิสามัญ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
17

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

23 

 

 ปี ค.ศ.1929 พระเจ฿ายอรโชที่ 5 พระราชทานบรรดาศักดิ์ขั้นบารอนให฿แก บี.-พี. เรียกชื่อเต็มวา 
ลอรโด เบเดน โพเอลลโ แหงกิลเวลลโ 
 บี.พี. ถึงแกอนิจกรรมที่ประเทศเคนยา (Kenya) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 1941 ในทวีปแอฟริกา
หลุมฝังศพอยูที่เมืองไนโรบี 
 
ความส าคัญในสาส์นฉบับสุดท้ายของ บี.-พี. ที่เขียนถึงลูกเสือ 
1. จงทําตนให฿มีอนามัยดี และแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก 
2. จงมีความพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู และทําสิ่งนัน้ให฿ดีทีสุ่ด 
3. จงมองเรื่องราวตางๆ ในแงดี แทนที่จะมองในแงร฿าย 
4. ทางอันแท฿จริงทีจ่ะหาความสุข คือ โดยการให฿ความสุขผู฿อืน่ 
5. จงพยายามปลอยอะไรทิง้ไว฿ในโลกนี้ดีกวาที่เธอได฿พบ 
6. จงยึดมั่นในคาํปฏิญาณของลูกเสือของเธอมไีว฿เสมอ 
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ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือไทย 
 
พระราชประวตัิผู้พระราชทานก าเนิดกิจการลูกเสือไทยโดยสังเขป 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว เป็นผู฿พระราชทานกําเนิดกิจการลูกเสือไทย พระองคโ
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล฿าเจ฿าอยูหัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ ทรงพระราชสมภพวันที่ 1 มกราคม 2423 ได฿รับพระราชทานนามวาสมเด็จเจ฿าฟฺาวชิราวุธ ตอมา
ทรงได฿รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระชนมายุได฿ 14 พรรษา 
ทรงเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ท่ีมหาวิทยาลัยอเอกฟอรโด และศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียน
แซนดโเฮิสตโจนจบการศึกษา เสด็จกลับพระนครเมื่อ พ.ศ. 2445 ตอมาได฿เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติตอ
จากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ขณะนั้นพระองคโมีพระชนมายุได฿ 30 พรรษา ทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตราธิราช พระองคโที่ 6 แหงราชวงศโจักรี พระองคโได฿ทรงพระราชทานนาม
กําเนิดลูกเสือแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยพระองคโทรงดําเนินด฿วยพระองคโเอง 
และทรงดํารงตําแหนงสภานายกในรัชกาลของพระองคโทาน บ฿านเมืองเจริญรุงเรืองมาก ทรงริเริ่มกิจการ
หลายอยาง เชน ทรงตั้งกองเสือปูา ทรงตั้งกองลูกเสือ แตเป็นที่นาเสียดายที่รัชสมัยพระองคโสั้นเกินไป 
ทรงอยูในราชสมบัติเพียง 15 ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 แม฿วาพระองคโจะได฿เสด็จ
สวรรคตไปแล฿ว แตสิ่งที่พระองคโได฿ทรงริเริ่มขึ้นมาก็ เจริญรุงเรือง โดยเฉพาะกิจการลูกเสือไทย ได฿
เจริญรุงเรืองเป็นลําดับจนถึงปัจจุบัน 
ประวัติลูกเสือไทยโดยสังเขป 
 เริ่มตั้งแต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยขึ้นมาเมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2454 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล฿าฯ ให฿ตราข฿อบังคับคณะลูกเสือและจัดตั้งสภากรรมการ
ลูกเสือขึ้น โดยพระองคโทรงดํารงตําแหนงสภานายก และเริ่มต฿นกองลูกเสือกองแรก ที่โรงเรียนมหาดเล็ก
หลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) ทรงพระราชทานคติพจนโ ให฿แกคณะลูกเสือแหงชาติวา “เสียชีพอยา
เสียสัตยโ” ผู฿ได฿รับการยกยองวาเป็นลูกเสือคนแรกคือ นายชัพนโ บุญนาค ซึ่งตอมาได฿รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น นายลิขิตสารสนอง กิจการลูกเสือได฿เจริญรุงเรืองอยางมาก ตอมาได฿มีการจัดตั้งกอง
ลูกเสือเพิ่มขึ้นในโรงเรียนตางๆ  
 พ.ศ. 2456 ทรงโปรดเกล฿าให฿กองลูกเสือหลวง (โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ภายหลังเป็นโรงเรียน
วชิราวุธราชวิทยาลัย) จัดสงผู฿แทนพร฿อมทั้งผู฿บังคับบัญชา เข฿าสมทบกับกองเสือปูาเสือหลวงรักษา
พระองคโ ในการฝึกซ฿อมเดินทางไกลแรมคืนและการซ฿อมรบเสือปูา และในปีเดียวกันนี้เสือปูาและลูกเสือ
เดินทางไกลจากพระราชวังสนามจนัทรโ จังหวัดนครปฐม ไปยังอําเภอดอนเจดียโ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่อง
ในพิธีสมโภชพระเจดียโยุทธหัตถี 
 พ.ศ. 2457 พระราชทานเหรียญราชนิยมให฿แกลูกเสือโท ฝฺาย บุญเลี้ยง 
 พ.ศ. 2563 สงผู฿แทนไทย 4 คน ไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ณ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ โดยมีนายสวัสดิ์ สุมิตร เป็นหัวหน฿าคณะ 
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 เพื่อนๆ ได฿แนะนําให฿ บี.-พี. เขียนหนังสือนี้เสียใหม เพื่อใช฿อบรมเยาวชน บี. -พี. จึงนําเด็ก
จํานวน 20 คน ซึ่งเป็นบุตรของเพื่อนบ฿านและเป็นเด็กจากสโมสรเยาวชน บ฿างไปอยูคายที่เกาะบราวซี 
(Brown Sea Island) ในอาวพลู (Poole) เมืองบูรเนเมาซ (Bournemouth) ในระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 1907 
 บี.-พี. แบงเด็ก 20 คน เป็น 4 หมู เรียกชื่อวา วูลโฟ (Wolves) = สุนัขปูา,  
เคอลิส (Curlews) = นกชนิดหนึ่ง, บูลสโ (Bulls) = วัวตัวผู฿ และเรเว็นส (Revens) = นกจําพวกกา  
นับวาเป็นกองลูกเสือสามัญกองแรกที่เกิดขึ้น 
 ภายหลังจากการนําเด็กไปอยูคายพักแรกที่เกาะบราวซี (Brown Sea) แล฿ว บี.-พี. ได฿เขียน
หนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) จนเสร็จสิ้น ได฿พิมพโเป็น 6 ตอน ออกพิมพโ
จําหนายหางกันทุก 2 สัปดาหโ ราคาเลมละ 4 เพนนี เลมแรกออกจําหนายในเดือนมกราคม 1908 
จําหนายได฿ดีมาก เยาวชนอานมาก เยาวชนเหลานี้รวมกันเป็นหมูขึ้น แล฿วไปชักชวนผู฿ใหญที่เห็นวา
เหมาะสมที่จะเป็นผู฿นําหรือผู฿กํากับลูกเสือได฿ 
 กิจการลูกเสือนี้ได฿กระจายและมีจํานวนทวีมากขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากอังกฤษและประเทศใน
เครือจักรภพ  ชิลีเป็นประเทศแรกที่รับเอากิจการลูกเสือไปตั้งในปีค.ศ.1908  อเมริกาเป็นประเทศที่สอง  
(ปี ค.ศ.1910) และไทยเป็นประเทศที่สาม(ปี ค.ศ.1911) และมีอีกหลายประเทศจัดกิจการลูกเสือขยายไป
เกือบทั่วโลก 
 ปี ค.ศ.1909 ลูกเสือในราชอาณาจักรมาชุมนุม (Rally) กันเป็นครั้งแรกจํานวนนับหมื่นคน บี.-พี. 
ไปรวมชุมนุมด฿วย เด็กหญิงกลุมหนึ่งสวมหมวกลูกเสือแบบเชนเด็กชาย เด็กหญิงเหลานั้นอธิบายตอ บี.-
พี.วาต฿องการเป็นลูกเสือเชนเดียวกับพี่ชายของเธอ กิจการลูกเสือหญิง (Girl Guide) จึงได฿เกิดขึ้นในปีนี้ 
 ระหวางปี ค.ศ.1914 -1918 เป็นปีระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 บี.-พี. มอบลูกเสือให฿ทําหน฿าที่
ชวยราชการทหารรักษาสะพาน และสายโทรศัพทโ ทําหน฿าที่ผู฿สื่อขาวชวยเหลืองานในโรงพยาบาล เป็น
ต฿น 
 ปี ค.ศ.1916 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือสํารอง (Cub Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1918 ได฿จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ (Rever Scout) ขึ้น 
 ปี ค.ศ.1919 มิสเตอรโ เดอบัวสโ แมคลาเรน (Mr. W.de Boir Maclaren) ชาวสกเอตแลนดโ มอบ 
กิลเวลลโปารโค (Gilwell Park) ให฿แกคณะลูกเสืออังกฤษ เพื่อใช฿เป็นสถานที่อยูคายพักแรมของลูกเสือ 
และใช฿เป็นคายฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ปี ค.ศ.1920 ได฿มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก จัดขึ้นที่โอลิมเปีย (Olympia) กรุงลอนดอน 
(London) ประเทศอังกฤษ มีลูกเสือมาชุมนุมประมาณ 30,000 คน จาก 21 ประเทศ ในการชุมนุมครั้งนี้ 
บี.พี. ได฿รับการประกาศแตงตั้งจากคณะลูกเสือที่ไปชุมนุมเป็นประมุขลูกเสือโลก (Chief Scout of the 
World) 
 ปี ค.ศ.1922 บี.-พี. ได฿เขียนหนังสือชื่อการทองเที่ยวสูความสําเร็จ (Rovering to Success) เพื่อ
ใช฿อบรมสั่งสอนลูกเสือวิสามัญ 
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 พ.ศ. 2465 สมัครเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก ซึ่งมีทั้งสิ้น 31 ประเทศ และถือวาประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกผู฿ริเริ่มในการจัดตั้งองคโการลูกเสือโลก (Foundation Member) 
 พ.ศ. 2486 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล฿าเจ฿าอยูหัว พระองคโทานทรงดํารงตําแหนง
สภานายกสภากรรมการจัดการลูกเสือแหงชาติ 
 พ.ศ. 2470 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 1 ณ พระราชอุทยานสราญรมยโ จังหวัดพระนคร 
 พ.ศ. 2472 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 3 ณ ประเทศอังกฤษ 
 พ.ศ. 2473 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 2 ณ พระราชอุทยานสราญรมยโ จังหวัดพระนคร 
โดยมีผู฿แทนคณะลูกเสือญี่ปุูนเข฿ารวมชุมนุมด฿วย 
 พ.ศ. 2474 ไทยสงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งแรกแหงโลก ณ เมืองคานเดอส
เต็ก ประเทศสวิตเซอรโแลนดโ โดยมีนายอภัย จันทรวิมล เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2476 มีการจัดตั้งกรมขึ้นใหมในกระทรวงธรรมการ คือกรมพลศึกษาซึ่งมีกองลูกเสืออยูใน
สังกัดด฿วย และได฿จัดสงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 4 ณ ประเทศฮังการี 
 พ.ศ. 2478 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 2 ณ ประเทศสวีเดน โดยมีนายกอง 
วิสุทธารมณโ เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2482 ประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2482 ในปีนี้ได฿เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ฿าอยูหัวอนันทมหิดล ระยะนี้กิจการลูกเสือในประเทศไทยซบเซาลงไป
บ฿าง เนื่องจากประเทศไทยอยูในภาวะสงคราม กิจการลูกเสือบางสวนยังคงดําเนินการอยู และในบาง
จังหวัดได฿จัดกิจการลูกเสืออยางเข฿มแข็ง เชน จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุบลราชธานี ได฿จัดให฿มีการ
ชุมนุมลูกเสือขึ้นในระยะนี้ 
 พ.ศ. 2489 เริ่มรัชสมัยพระเจ฿าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช กิจการลูกเสือเริ่มฟื้นตัวขึ้น 
 พ.ศ. 2490 มีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 
 พ.ศ. 2496 เริ่มดําเนินการสร฿างคายลูกเสือวชิราวุธบริเวณหลังเขาซากแขก ตําบลบางพระ  
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 88 ไร 58 ตารางวา 
 พ.ศ. 2497 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแหงชาติ จังหวัดพระนคร 
 พ.ศ. 2500 สงผู฿แทนประเทศไทย ไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 9 ณ ประเทศอังกฤษ 
(เพื่อเฉลิมฉลองอายุครบ 100 ปี ของ ลอรโด เบเดน โพเอลลโ) โดยมีนายสวาง วิจักขณะ เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2501 จัดตั้งกองลูกเสือสํารองกองแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2501 
 พ.ศ. 2502 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกโลก ครั้งที่ 10 ณ ประเทศฟิลิปปินสโ โดยมีนายอดุล 
สุวรรณบล เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2504 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 4 สวนลุมพีนี จังหวัดพระนคร 
 พ.ศ. 2506 จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2506 
 พ.ศ. 2507 ประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 โดยพระราชบัญญัตินี้กําหนดให฿
พระมหากษัตริยโทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
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 พ.ศ. 2508 มีการประชุมสภาลูกเสือแหงชาติครั้งแรก ณ ศาลาสันติธรรม จังหวัดพระนคร 
(ระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2508) และมีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 5 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
จังหวัดชลบุรี และนายอภัย จันทวิมล ได฿รับเลือกให฿เป็นกรรมการลูกเสือโลก 
 พ.ศ. 2509 คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสร฿างพุทธศาสนา ณ กิลเวลลโปารโค ประเทศอังกฤษ ในปี
นี้มีการจดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุนใหญกองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทรโ (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธโ 
2509) และมีการจดทะเบียนลูกเสือสามัญเหลาอากาศกองแรก ณ ศูนยโพัฒนาเครื่องบินเล็ก (เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2509) 
 พ.ศ. 2512 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2514 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 7 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็น
การเฉลิมฉลองคณะลูกเสือมีอายุครบ 60 ปี ในปีนี้การชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครปฐม 
สงให฿ผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 13 ณ ประเทศญี่ปูุน โดยมีนายสวาง วิจักขณะ เป็น
หัวหน฿าคณะ และมีการอบรมลูกเสือชาวบ฿านเป็นครั้งแรก ที่บ฿านเหลากอหก  ตําบลแสงพา  กิ่งอําเภอนา
แห฿ว  อําเภอดานซ฿าย จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งลงวันที่ 4 เมษายน 2516 ให฿นําวิชาลูกเสือเข฿าอยูใน
หลักสูตรของโรงเรียน ในปีนี้มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 8 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 2 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2518 มีการสงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศนอรโเวยโ และในปีนี้
มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 3 ณ คายลูกเสือเจ฿าสามพระยา จังหวัดชัยนาท 
 พ.ศ. 2519 มีการจัดตั้งสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 
2519 
 พ.ศ. 2520 ออกกฎกระทรวงด฿วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 3 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 
9 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี และในปีนี้มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 4 ณ จังหวัดขอนแกน 
 พ.ศ. 2522 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม 
 พ.ศ. 2523 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 10 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เป็นการ
เฉลิมฉลองวันพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว พระผู฿ทรง
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
 พ.ศ. 2526 มีการชุมนุมลูกเสือสามัญรุนใหญแหงชาติครั้งที่ 1 ณ คายมฤคทายวัน อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีการชุมนุมลูกเสือวิสามญัแหงชาติครั้งที่ 7 ณ คายวัดอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก และสง
ผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 15 ณ ประเทศแคนนาดา 
 พ.ศ. 2527 มีการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เหลาสมุทรครั้งแรก ณ โรงเรียนสิงหโสมุทร อําเภอ   
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2527 
 พ.ศ. 2529 ออกกฎกระทรวง วาด฿วยเครื่องแบบฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) กําหนดให฿ลูกเสือสํารอง
และสามัญมีเครื่องแบบลําลองอีกชนิดหนึ่ง และได฿รับประกาศใช฿ข฿อบังคับลูกเสือแหงชาติ วาด฿วยการ

จนัทวมิล	เป็นหวัหน้�คณะ

ณ	สวนลุมพนีิ	จงัหวดัพระนคร
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 พ.ศ. 2465 สมัครเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก ซึ่งมีทั้งสิ้น 31 ประเทศ และถือวาประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกผู฿ริเริ่มในการจัดตั้งองคโการลูกเสือโลก (Foundation Member) 
 พ.ศ. 2486 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล฿าเจ฿าอยูหัว พระองคโทานทรงดํารงตําแหนง
สภานายกสภากรรมการจัดการลูกเสือแหงชาติ 
 พ.ศ. 2470 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 1 ณ พระราชอุทยานสราญรมยโ จังหวัดพระนคร 
 พ.ศ. 2472 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 3 ณ ประเทศอังกฤษ 
 พ.ศ. 2473 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 2 ณ พระราชอุทยานสราญรมยโ จังหวัดพระนคร 
โดยมีผู฿แทนคณะลูกเสือญี่ปุูนเข฿ารวมชุมนุมด฿วย 
 พ.ศ. 2474 ไทยสงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งแรกแหงโลก ณ เมืองคานเดอส
เต็ก ประเทศสวิตเซอรโแลนดโ โดยมีนายอภัย จันทรวิมล เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2476 มีการจัดตั้งกรมขึ้นใหมในกระทรวงธรรมการ คือกรมพลศึกษาซึ่งมีกองลูกเสืออยูใน
สังกัดด฿วย และได฿จัดสงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 4 ณ ประเทศฮังการี 
 พ.ศ. 2478 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 2 ณ ประเทศสวีเดน โดยมีนายกอง 
วิสุทธารมณโ เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2482 ประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2482 ในปีนี้ได฿เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ฿าอยูหัวอนันทมหิดล ระยะนี้กิจการลูกเสือในประเทศไทยซบเซาลงไป
บ฿าง เนื่องจากประเทศไทยอยูในภาวะสงคราม กิจการลูกเสือบางสวนยังคงดําเนินการอยู และในบาง
จังหวัดได฿จัดกิจการลูกเสืออยางเข฿มแข็ง เชน จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุบลราชธานี ได฿จัดให฿มีการ
ชุมนุมลูกเสือขึ้นในระยะนี้ 
 พ.ศ. 2489 เริ่มรัชสมัยพระเจ฿าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช กิจการลูกเสือเริ่มฟื้นตัวขึ้น 
 พ.ศ. 2490 มีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 
 พ.ศ. 2496 เริ่มดําเนินการสร฿างคายลูกเสือวชิราวุธบริเวณหลังเขาซากแขก ตําบลบางพระ  
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 88 ไร 58 ตารางวา 
 พ.ศ. 2497 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแหงชาติ จังหวัดพระนคร 
 พ.ศ. 2500 สงผู฿แทนประเทศไทย ไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 9 ณ ประเทศอังกฤษ 
(เพื่อเฉลิมฉลองอายุครบ 100 ปี ของ ลอรโด เบเดน โพเอลลโ) โดยมีนายสวาง วิจักขณะ เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2501 จัดตั้งกองลูกเสือสํารองกองแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2501 
 พ.ศ. 2502 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกโลก ครั้งที่ 10 ณ ประเทศฟิลิปปินสโ โดยมีนายอดุล 
สุวรรณบล เป็นหัวหน฿าคณะ 
 พ.ศ. 2504 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 4 สวนลุมพีนี จังหวัดพระนคร 
 พ.ศ. 2506 จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2506 
 พ.ศ. 2507 ประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 โดยพระราชบัญญัตินี้กําหนดให฿
พระมหากษัตริยโทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
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 พ.ศ. 2508 มีการประชุมสภาลูกเสือแหงชาติครั้งแรก ณ ศาลาสันติธรรม จังหวัดพระนคร 
(ระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2508) และมีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 5 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
จังหวัดชลบุรี และนายอภัย จันทวิมล ได฿รับเลือกให฿เป็นกรรมการลูกเสือโลก 
 พ.ศ. 2509 คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสร฿างพุทธศาสนา ณ กิลเวลลโปารโค ประเทศอังกฤษ ในปี
นี้มีการจดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุนใหญกองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทรโ (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธโ 
2509) และมีการจดทะเบียนลูกเสือสามัญเหลาอากาศกองแรก ณ ศูนยโพัฒนาเครื่องบินเล็ก (เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2509) 
 พ.ศ. 2512 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2514 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 7 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็น
การเฉลิมฉลองคณะลูกเสือมีอายุครบ 60 ปี ในปีนี้การชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครปฐม 
สงให฿ผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 13 ณ ประเทศญี่ปูุน โดยมีนายสวาง วิจักขณะ เป็น
หัวหน฿าคณะ และมีการอบรมลูกเสือชาวบ฿านเป็นครั้งแรก ที่บ฿านเหลากอหก  ตําบลแสงพา  กิ่งอําเภอนา
แห฿ว  อําเภอดานซ฿าย จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งลงวันที่ 4 เมษายน 2516 ให฿นําวิชาลูกเสือเข฿าอยูใน
หลักสูตรของโรงเรียน ในปีนี้มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 8 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 2 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2518 มีการสงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศนอรโเวยโ และในปีนี้
มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 3 ณ คายลูกเสือเจ฿าสามพระยา จังหวัดชัยนาท 
 พ.ศ. 2519 มีการจัดตั้งสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 
2519 
 พ.ศ. 2520 ออกกฎกระทรวงด฿วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 3 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 
9 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี และในปีนี้มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 4 ณ จังหวัดขอนแกน 
 พ.ศ. 2522 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม 
 พ.ศ. 2523 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 10 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เป็นการ
เฉลิมฉลองวันพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว พระผู฿ทรง
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
 พ.ศ. 2526 มีการชุมนุมลูกเสือสามัญรุนใหญแหงชาติครั้งที่ 1 ณ คายมฤคทายวัน อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีการชุมนุมลูกเสือวิสามญัแหงชาติครั้งที่ 7 ณ คายวัดอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก และสง
ผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 15 ณ ประเทศแคนนาดา 
 พ.ศ. 2527 มีการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เหลาสมุทรครั้งแรก ณ โรงเรียนสิงหโสมุทร อําเภอ   
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2527 
 พ.ศ. 2529 ออกกฎกระทรวง วาด฿วยเครื่องแบบฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) กําหนดให฿ลูกเสือสํารอง
และสามัญมีเครื่องแบบลําลองอีกชนิดหนึ่ง และได฿รับประกาศใช฿ข฿อบังคับลูกเสือแหงชาติ วาด฿วยการ
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ปกครองหลักสูตรพิเศษลูกเสือวิสามัญ และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 8 ณ คายลูกเสือ 
จังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2529 

พ.ศ. 2530 ได฿มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530 โดยมีหลักการที่สําคัญคือ
กําหนดให฿มีเครื่องราชอิสริยาภรณโ อันเป็นสิริยิ่ง รวมกีรติลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญและ
ได฿จัดสร฿างพระบรมราชอนุเสาวรียโ รัชกาลที่6 ณ คายลูกเสือหลวงบ฿านไร อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุร ี

พ.ศ. 2533 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 10 ณ เขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ระหวางวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2533 

พ.ศ. 2534 ผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 17 ณ เชิงเขาชอรัก จังหวัดกิงวอนโอ 
สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2534 และมีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 13 ณ 
คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2534 มีวัตถุประสงคโเพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 80 ปี กิจการลูกเสือ 

พ.ศ. 2535 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครั้งที่ 9 ณ เมืองคานเดอสเต็ก 
ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2535 โดยมีนายปรีดา รอดโพธิ์ทอง 
เป็นหัวหน฿าคณะ และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 11 ณ เขื่อนเขาแหลม อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2535 และมีการชุมนุมลูกเสือชาวบ฿านแหงชาติครั้งที่ 1 
ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2535 

พ.ศ. 2536 ประเทศไทยได฿รับเกียรติให฿เป็นเจ฿าภาพ จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 33 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสโปารโค กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2536 และมีการ
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 14 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 22 – 29 พฤศจิกายน 
2536 

พ.ศ. 2537 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 12 ณ ศูนยโกีฬา จังหวัดลําปาง 
พ.ศ. 2539 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 13 ณ อางเก็บน้ํากระเสียว จังหวัด

สุพรรณบุรี  
พ.ศ. 2540 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่15 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ  ระหวางวันที่ 21 - 27 

พฤศจิกายน 2540 ฉลอง พระชนมายุ สมเดจ็พระเจ฿าภคนิีเธอ เจ฿าฟฺาเพชรรัตนราชสดุาสิริโสภาพัณณวดี 
องคโอุปถัมภโคณะลูกเสือแหงชาต ิครบ 6 รอบปีนักษัตร  

พ.ศ. 2541 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 14 ณ คายหลวงบ฿านไร จงัหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2543 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 15 ณ คายหลวงบ฿านไร จงัหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2544  เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีลูกเสือไทย  เตรียมการจัดงานชุมนมุลูกเสอืโลก  มีการ

จัดงานชมุนุมลกูเสือแหงชาติ ครั้งที่ 16  ณ หาดยาว จ.ชลบุรี  ระหวางวันที ่ 28 ธันวาคม 2544 - 4 
มกราคม 2545 

พ.ศ. 2546 เป็นเจ฿าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที ่20 (20th World Scout Jamboree) และ
มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 16 ณ คายเจษฎาราชเจ฿า จังหวัดชลบุร ี

28 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

พ.ศ. 2548  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 17 ณ หาดยาว จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 25 - 31 
กรกฎาคม 2548 เป็นเจ฿าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่25 (25th Asia - 
Pacific Regional Scout Jamboree) และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 17 ณ คายลูกเสือ
แกนนคร จังหวัดขอนแกน 

พ.ศ. 2551 มีการประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และมีการชุมนมุลูกเสอืวิสามัญ
แหงชาติครั้งที่ 18 ณ ศูนยโพัฒนาบุคลากร จงัหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. 2552  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 18 ณ คายลูกเสือไทยเฉลมิพระเกยีรติ จ.ตรัง  
ระหวางวันที่  25 - 30 เมษายน 2552 

พ.ศ. 2553 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 19 ณ คายบุรฉัตร จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2554 เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการลูกเสือไทย 
พ.ศ. 2555 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่19  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 19 - 25 

พฤศจิกายน 2555 
พ.ศ. 2557 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 20 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่20  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 4 - 6 

เมษายน 2558 เนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

“ลูกเสือบใชเสือสัตวโไพร 
เรายืมชื่อมาใช฿ด฿วยใจกล฿าหาญปานกัน 

ใจกล฿าใชกล฿าอาธรรมโ 
เชนเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 

ใจกล฿าต฿องกล฿าอยางทหาร 
กล฿ากอปรกจิการแกชาติประเทศเขตตน” 

พระราชนิพนธโในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว 

ธรรมเนียมของลูกเสือและบทบาทของลูกเสือวิสามัญ 

2539	มกี�รชมุนุมลกูเสอืวสิ�มญัแหง่ช�ตคิรัง้ที	่13	ณ	อ�่งเกบ็นำ้�กระเสยีว	จงัหวดั

ฉลองพระชนม�ยุ

ร�มกรีตลิกูเสอืสดดุี



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ปกครองหลักสูตรพิเศษลูกเสือวิสามัญ และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 8 ณ คายลูกเสือ 
จังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2529 

พ.ศ. 2530 ได฿มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530 โดยมีหลักการที่สําคัญคือ
กําหนดให฿มีเครื่องราชอิสริยาภรณโ อันเป็นสิริยิ่ง รวมกีรติลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญและ
ได฿จัดสร฿างพระบรมราชอนุเสาวรียโ รัชกาลที่6 ณ คายลูกเสือหลวงบ฿านไร อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุร ี

พ.ศ. 2533 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 10 ณ เขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ระหวางวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2533 

พ.ศ. 2534 ผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 17 ณ เชิงเขาชอรัก จังหวัดกิงวอนโอ 
สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2534 และมีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 13 ณ 
คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2534 มีวัตถุประสงคโเพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 80 ปี กิจการลูกเสือ 

พ.ศ. 2535 สงผู฿แทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครั้งที่ 9 ณ เมืองคานเดอสเต็ก 
ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2535 โดยมีนายปรีดา รอดโพธิ์ทอง 
เป็นหัวหน฿าคณะ และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 11 ณ เขื่อนเขาแหลม อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2535 และมีการชุมนุมลูกเสือชาวบ฿านแหงชาติครั้งที่ 1 
ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2535 

พ.ศ. 2536 ประเทศไทยได฿รับเกียรติให฿เป็นเจ฿าภาพ จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 33 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสโปารโค กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2536 และมีการ
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 14 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 22 – 29 พฤศจิกายน 
2536 

พ.ศ. 2537 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 12 ณ ศูนยโกีฬา จังหวัดลําปาง 
พ.ศ. 2539 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติครั้งที่ 13 ณ อางเก็บน้ํากระเสียว จังหวัด

สุพรรณบุรี  
พ.ศ. 2540 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่15 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ  ระหวางวันที่ 21 - 27 

พฤศจิกายน 2540 ฉลอง พระชนมายุ สมเดจ็พระเจ฿าภคนิีเธอ เจ฿าฟฺาเพชรรัตนราชสดุาสิริโสภาพัณณวดี 
องคโอุปถัมภโคณะลูกเสือแหงชาต ิครบ 6 รอบปีนักษัตร  

พ.ศ. 2541 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 14 ณ คายหลวงบ฿านไร จงัหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2543 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 15 ณ คายหลวงบ฿านไร จงัหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2544  เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีลูกเสือไทย  เตรียมการจัดงานชุมนมุลูกเสอืโลก  มีการ

จัดงานชมุนุมลกูเสือแหงชาติ ครั้งที่ 16  ณ หาดยาว จ.ชลบุรี  ระหวางวันที ่ 28 ธันวาคม 2544 - 4 
มกราคม 2545 

พ.ศ. 2546 เป็นเจ฿าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที ่20 (20th World Scout Jamboree) และ
มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 16 ณ คายเจษฎาราชเจ฿า จังหวัดชลบุร ี

28 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

พ.ศ. 2548  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 17 ณ หาดยาว จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 25 - 31 
กรกฎาคม 2548 เป็นเจ฿าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่25 (25th Asia - 
Pacific Regional Scout Jamboree) และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 17 ณ คายลูกเสือ
แกนนคร จังหวัดขอนแกน 

พ.ศ. 2551 มีการประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และมีการชุมนมุลูกเสอืวิสามัญ
แหงชาติครั้งที่ 18 ณ ศูนยโพัฒนาบุคลากร จงัหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. 2552  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 18 ณ คายลูกเสือไทยเฉลมิพระเกยีรติ จ.ตรัง  
ระหวางวันที่  25 - 30 เมษายน 2552 

พ.ศ. 2553 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 19 ณ คายบุรฉัตร จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2554 เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการลูกเสือไทย 
พ.ศ. 2555 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่19  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 19 - 25 

พฤศจิกายน 2555 
พ.ศ. 2557 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 20 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่20  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 4 - 6 

เมษายน 2558 เนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

“ลูกเสือบใชเสือสัตวโไพร 
เรายืมชื่อมาใช฿ด฿วยใจกล฿าหาญปานกัน 

ใจกล฿าใชกล฿าอาธรรมโ 
เชนเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 

ใจกล฿าต฿องกล฿าอยางทหาร 
กล฿ากอปรกจิการแกชาติประเทศเขตตน” 

พระราชนิพนธโในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว 

ธรรมเนียมของลูกเสือและบทบาทของลูกเสือวิสามัญ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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ธรรมเนียม หมายถึง แบบอยางที่นิยมกัน แบบแผนที่นิยมใช฿กันมา ธรรมเนียมลูกเสือ  
จึงหมายถึง แบบอยางหรือแบบแผนที่ลูกเสือนิยมใช฿กันมาจนถึงปัจจุบัน ได฿แก 
เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 

องคโประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการลูกเสือ คือ เครื่องแบบ เพราะเครื่องแบบเป็นสิ่งท่ีอยู
ภายนอก สามารถมองเห็นได฿โดยทั่วไป และในการตัดสินวากิจการลูกเสือจะมีคุณภาพหรือไมบุคคล
ทั่วไปจะตัดสินด฿วยสิ่งที่เขาเห็นคือเครื่องแบบ และเครื่องแบบจะเป็นสวนหนึ่งที่จะสงเสริมให฿เกิดวินัยที่ดี
ได฿ เครื่องแบบลูกเสือมีความหมายและสําคัญกวาลูกเสือประเทศอื่นๆ เพราะเครื่องแบบลูกเสือได฿รับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว เครื่องแบบลูกเสือจึงเป็นเครื่องหมายที่มีเกียรติ 
เป็นที่รู฿จักกันทั่วโลกและเป็นเครื่องหมายแหงคุณงามความดี ในการแตงเครื่องแบบลูกเสือหรือเนตรนารี
วิสามัญจะต฿องแตงเครื่องแบบให฿ถูกต฿องเรียบร฿อยอยูเสมอ 
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญประกอบด้วย 

1. หมวก เป็นหมวกทรงออนสีเขียว มีตราหน฿าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติทําด฿วยโลหะสี
ทอง (เวลาสวมให฿ตราหน฿าหมวกอยูเหนือคิ้วซ฿าย)

2. เสื้อสีกากีแขนสั้น แบบข฿าราชการ
3. อินทรธนูสีเขียว ที่ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง
4. ผ฿าผูกคอ สีตามเขตการศึกษาและมีตราจังหวัดติดที่มุมผ฿าผูกคอตรงข฿ามด฿านฐาน (เวลาสวม

ควรม฿วนให฿เรียบร฿อยเหลือชายหลังไว฿ราว 1 ฝูามือ)
5. หวงสวมผ฿าผูกคอต฿องไมใชหวงหนังกิลเวลลโ (การสวมควรกะให฿พอดี คือระยะหางจากใต฿

คาง ถึงหวงสวมผ฿าผูกคอประมาณ 1 กํามือ)
6. ปฺายชื่อติดที่อกเสื้อด฿านขวา
7. เครื่องหมายหมูเตรียมลูกเสอืวิสามัญติดแถบ 2 สี สีเขียวกับสีเหลือง ลูกเสือวิสามัญแถบ3 สี

สีเขียว สีเหลือง สีแดง (ติดที่แขนเสื้อใต฿ตะเข็บไหลซ฿ายประมาณ 1 ซม.)
8. เครื่องหมายสังกัด ชื่อกลุมหรือกอง ทําด฿วยผ฿าสีแดงรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ฿ายาว 7 ซม.

กว฿าง 1.5 ซม. ขลิบริมสีขาว มีชื่อกลุมหรือกองสีขาวติดโค฿งตามไหลเสื้อข฿างขวา
9. เครื่องหมายวิชาพิเศษติดที่อกเสื้อเหนือกระเปา (ดูรายละเอียดในกฎกระทรวงว าด฿วย

เครื่องแบบลูกเสือ)
10. กางเกงสีกากีขาสัน้เหนอืเขาประมาณ 5 ซม. สวนกว฿างของขากางเกงเมื่อยืนตรงหางจากขา

ตั้งแต 8 – 12 ซม.
11. เข็มขัดหนังสีน้ําตาลกว฿างไมเกิน 3 ซม. ชนิดหัวขัดทําด฿วยโลหะสีทองมีลานดุนรูปตรา

คณะลูกเสือแหงชาติ ภายในกรอบชอชัยพฤกษโ
12. ถุงเท฿ายาวสีกากีพับขอบไว฿ใต฿เขา ใต฿พับขอบมีรอยรัดถุงให฿มีพูสีแดงเลือดนกให฿แลบพ฿น

ออกมาประมาณ 1 ซม.
13. รองเท฿าหนังหรือผ฿าใบสีน้ําตาลแก ไมมีลวดลาย หุ฿มส฿นชนิดผูก
หมายเหตุ สายนกหวีดสีเหลืองพร฿อมตัวนกหวีด ใช฿เฉพาะนายหมูและรองนายหมู 

30 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญประกอบด้วย 
1. หมวกปีกแคบสีเขียวแก มีตราหน฿าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารีทําด฿วยโลหะสีทอง      

ปีกด฿านข฿างพับขึ้น ปีกหมวกด฿านหลังเป็นชายมนซ฿อนกันพับขึ้น ติดดุมหุ฿มผ฿าสีเดียวกัน 
2. เสื้อคอพับสีเขียวแกแขนสั้น (ดูรายละเอียดในข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการ

ปกครองหลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องหมายของเนตรนารี) 
3. อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีรูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง 
4. ผ฿าผูกคอเชนเดียวกับลูกเสือวิสามัญ 
5. หวงสวมผ฿าผูกคอ เชนเดียวกับลูกเสือวิสามัญ 
6. ปฺายชื่อติดที่หน฿าอกเสื้อด฿านขวา 
7. เครื่องหมายชั้นเตรียมเนตรนารีวิสามัญทําด฿วยผ฿าสีเหลืองและสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ฿ายาว 

4 ซม. กว฿าง 2 ซม. ขลิบสีขาว เนตรนารีวิสามัญทําด฿วยผ฿าสีเหลือง สีเขียว สีแดง รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ฿ายาว 6 ซม. กว฿าง 2 ซม. ขลิบริมสีขาว (ติดโค฿งตามไหลเสื้อข฿างซ฿ายใต฿ตะเข็บ
ไหล 1 ซม.) 

8. เครื่องหมายเนตรนารีวิสามัญทําด฿วยโลหะสีทอง อยู ในวงกลมตอนบนมีคําวาวิสามัญ        
มีขนาดกว฿าง 2 ซม. ยาว 2 ซม. ใช฿กลัดติดอกเสื้อข฿างซ฿าย 

9. เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับลูกเสือวิสามัญ 
10. เครื่องหมายวิชาพิเศษ ติดที่อกเสื้อเหนือกระเปา (ดูรายละเอียดในข฿อบังคับคณะลูกเสือ

แหงชาติวาด฿วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบเนตรนารี) 
11. กระโปรงสีเขียวแกยาวเสมอเขา ด฿านหน฿าและด฿านหลังพับเป็นกลีบหันออกด฿านข฿างๆ ละ   

1 กลีบ 
12. เข็มขัดหนังสีดํากว฿างไมเกิน 3 ซม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ฿าทําด฿วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป

เครื่องหมายเนตรนารี 
13. ถุงเท฿าสีขาวพับสั้นเพียงข฿อเท฿า 
14. รองเท฿าหนังสีดําแบบนักเรียน หรือผ฿าใบสีดําไมมีลวดลาย หุ฿มส฿นชนิดผูก 

ลักษณะการแต่งกายเครื่องแบบที่ดี 
 ผมเผ฿าต฿องเข฿าทาเสื้อผ฿าต฿องรัดกุมกระดุมต฿องติดสายนกหวีดต฿องจัด 

เข็มขัดต฿องเงาพูไมยาวถุงเท฿าลายไมปัดรองเท฿าต฿องขัดและผูกจัดให฿ดีทาทีต฿องสงา 
ท าความเคารพและการจับมือแบบลูกเสือ 
การท าความเคารพ 
 การทําความเคารพเป็นการแสดงคารวะที่ผู฿น฿อยพึงมีตอผู฿ใหญเป็นการทักทายเมื่อพบกัน แสดง
ถึงความมีระเบียบวินัยเป็นผู฿มีมารยาท และรู฿จักเป็นพวกเดียวกัน มีความรักใครนับถือซึ่งกันและกัน 
ลูกเสือวิสามัญมีวิธีแสดงความเคารพดังนี้ คือ 

1. วันทยหัตถ์ ให฿ทําวันทยหัตถโ 3 นิ้ว คือยกมือขวาขึ้นให฿นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดชิด
ติดกัน และนํานิ้วหัวแมมือและนิ้วก฿อยพับเข฿าหากัน โดยเอาปลายนิ้วหัวแมมือกดทับ

28 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
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พ.ศ. 2548  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 17 ณ หาดยาว จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 25 - 31 
กรกฎาคม 2548 เป็นเจ฿าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่25 (25th Asia - 
Pacific Regional Scout Jamboree) และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 17 ณ คายลูกเสือ
แกนนคร จังหวัดขอนแกน 

พ.ศ. 2551 มีการประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และมีการชุมนมุลูกเสอืวิสามัญ
แหงชาติครั้งที่ 18 ณ ศูนยโพัฒนาบุคลากร จงัหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. 2552  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 18 ณ คายลูกเสือไทยเฉลมิพระเกยีรติ จ.ตรัง  
ระหวางวันที่  25 - 30 เมษายน 2552 

พ.ศ. 2553 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 19 ณ คายบุรฉัตร จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2554 เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการลูกเสือไทย 
พ.ศ. 2555 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่19  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 19 - 25 

พฤศจิกายน 2555 
พ.ศ. 2557 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 20 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่20  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 4 - 6 

เมษายน 2558 เนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

“ลูกเสือบใชเสือสัตวโไพร 
เรายืมชื่อมาใช฿ด฿วยใจกล฿าหาญปานกัน 

ใจกล฿าใชกล฿าอาธรรมโ 
เชนเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 

ใจกล฿าต฿องกล฿าอยางทหาร 
กล฿ากอปรกจิการแกชาติประเทศเขตตน” 

พระราชนิพนธโในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว 

ธรรมเนียมของลูกเสือและบทบาทของลูกเสือวิสามัญ 
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ธรรมเนียม หมายถึง แบบอยางที่นิยมกัน แบบแผนที่นิยมใช฿กันมา ธรรมเนียมลูกเสือ  
จึงหมายถึง แบบอยางหรือแบบแผนที่ลูกเสือนิยมใช฿กันมาจนถึงปัจจุบัน ได฿แก 
เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 

องคโประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการลูกเสือ คือ เครื่องแบบ เพราะเครื่องแบบเป็นสิ่งที่อยู
ภายนอก สามารถมองเห็นได฿โดยทั่วไป และในการตัดสินวากิจการลูกเสือจะมีคุณภาพหรือไมบุคคล
ทั่วไปจะตัดสินด฿วยสิ่งที่เขาเห็นคือเครื่องแบบ และเครื่องแบบจะเป็นสวนหนึ่งที่จะสงเสริมให฿เกิดวินัยที่ดี
ได฿ เครื่องแบบลูกเสือมีความหมายและสําคัญกวาลูกเสือประเทศอื่นๆ เพราะเครื่องแบบลูกเสือได฿รับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว เครื่องแบบลูกเสือจึงเป็นเครื่องหมายที่มีเกียรติ 
เป็นที่รู฿จักกันทั่วโลกและเป็นเครื่องหมายแหงคุณงามความดี ในการแตงเครื่องแบบลูกเสือหรือเนตรนารี
วิสามัญจะต฿องแตงเครื่องแบบให฿ถูกต฿องเรียบร฿อยอยูเสมอ 
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญประกอบด้วย 

1. หมวก เป็นหมวกทรงออนสีเขียว มีตราหน฿าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติทําด฿วยโลหะสี
ทอง (เวลาสวมให฿ตราหน฿าหมวกอยูเหนือคิ้วซ฿าย)

2. เสื้อสีกากีแขนสั้น แบบข฿าราชการ
3. อินทรธนูสีเขียว ที่ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง
4. ผ฿าผูกคอ สีตามเขตการศึกษาและมีตราจังหวัดติดที่มุมผ฿าผูกคอตรงข฿ามด฿านฐาน (เวลาสวม

ควรม฿วนให฿เรียบร฿อยเหลือชายหลังไว฿ราว 1 ฝูามือ)
5. หวงสวมผ฿าผูกคอต฿องไมใชหวงหนังกิลเวลลโ (การสวมควรกะให฿พอดี คือระยะหางจากใต฿

คาง ถึงหวงสวมผ฿าผูกคอประมาณ 1 กํามือ)
6. ปฺายชื่อติดที่อกเสื้อด฿านขวา
7. เครื่องหมายหมูเตรียมลูกเสอืวิสามัญติดแถบ 2 สี สีเขียวกับสีเหลือง ลูกเสือวิสามัญแถบ3 สี

สีเขียว สีเหลือง สีแดง (ติดที่แขนเสื้อใต฿ตะเข็บไหลซ฿ายประมาณ 1 ซม.)
8. เครื่องหมายสังกัด ชื่อกลุมหรือกอง ทําด฿วยผ฿าสีแดงรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ฿ายาว 7 ซม.

กว฿าง 1.5 ซม. ขลิบริมสีขาว มีชื่อกลุมหรือกองสีขาวติดโค฿งตามไหลเสื้อข฿างขวา
9. เครื่องหมายวิชาพิเศษติดที่อกเสื้อเหนือกระเปา (ดูรายละเอียดในกฎกระทรวงว าด฿วย

เครื่องแบบลูกเสือ)
10. กางเกงสีกากีขาสัน้เหนอืเขาประมาณ 5 ซม. สวนกว฿างของขากางเกงเมื่อยืนตรงหางจากขา

ตั้งแต 8 – 12 ซม.
11. เข็มขัดหนังสีน้ําตาลกว฿างไมเกิน 3 ซม. ชนิดหัวขัดทําด฿วยโลหะสีทองมีลานดุนรูปตรา

คณะลูกเสือแหงชาติ ภายในกรอบชอชัยพฤกษโ
12. ถุงเท฿ายาวสีกากีพับขอบไว฿ใต฿เขา ใต฿พับขอบมีรอยรัดถุงให฿มีพูสีแดงเลือดนกให฿แลบพ฿น

ออกมาประมาณ 1 ซม.
13. รองเท฿าหนังหรือผ฿าใบสีน้ําตาลแก ไมมีลวดลาย หุ฿มส฿นชนิดผูก
หมายเหตุ สายนกหวีดสีเหลืองพร฿อมตัวนกหวีด ใช฿เฉพาะนายหมูและรองนายหมู 
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เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญประกอบด้วย 
1. หมวกปีกแคบสีเขียวแก มีตราหน฿าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารีทําด฿วยโลหะสีทอง      

ปีกด฿านข฿างพับขึ้น ปีกหมวกด฿านหลังเป็นชายมนซ฿อนกันพับขึ้น ติดดุมหุ฿มผ฿าสีเดียวกัน 
2. เสื้อคอพับสีเขียวแกแขนสั้น (ดูรายละเอียดในข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการ

ปกครองหลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องหมายของเนตรนารี) 
3. อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีรูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง 
4. ผ฿าผูกคอเชนเดียวกับลูกเสือวิสามัญ 
5. หวงสวมผ฿าผูกคอ เชนเดียวกับลูกเสือวิสามัญ 
6. ปฺายชื่อติดที่หน฿าอกเสื้อด฿านขวา 
7. เครื่องหมายชั้นเตรียมเนตรนารีวิสามัญทําด฿วยผ฿าสีเหลืองและสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ฿ายาว 

4 ซม. กว฿าง 2 ซม. ขลิบสีขาว เนตรนารีวิสามัญทําด฿วยผ฿าสีเหลือง สีเขียว สีแดง รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ฿ายาว 6 ซม. กว฿าง 2 ซม. ขลิบริมสีขาว (ติดโค฿งตามไหลเสื้อข฿างซ฿ายใต฿ตะเข็บ
ไหล 1 ซม.) 

8. เครื่องหมายเนตรนารีวิสามัญทําด฿วยโลหะสีทอง อยู ในวงกลมตอนบนมีคําวาวิสามัญ        
มีขนาดกว฿าง 2 ซม. ยาว 2 ซม. ใช฿กลัดติดอกเสื้อข฿างซ฿าย 

9. เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับลูกเสือวิสามัญ 
10. เครื่องหมายวิชาพิเศษ ติดที่อกเสื้อเหนือกระเปา (ดูรายละเอียดในข฿อบังคับคณะลูกเสือ

แหงชาติวาด฿วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบเนตรนารี) 
11. กระโปรงสีเขียวแกยาวเสมอเขา ด฿านหน฿าและด฿านหลังพับเป็นกลีบหันออกด฿านข฿างๆ ละ   

1 กลีบ 
12. เข็มขัดหนังสีดํากว฿างไมเกิน 3 ซม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ฿าทําด฿วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป

เครื่องหมายเนตรนารี 
13. ถุงเท฿าสีขาวพับสั้นเพียงข฿อเท฿า 
14. รองเท฿าหนังสีดําแบบนักเรียน หรือผ฿าใบสีดําไมมีลวดลาย หุ฿มส฿นชนิดผูก 

ลักษณะการแต่งกายเครื่องแบบที่ดี 
 ผมเผ฿าต฿องเข฿าทาเสื้อผ฿าต฿องรัดกุมกระดุมต฿องติดสายนกหวีดต฿องจัด 

เข็มขัดต฿องเงาพูไมยาวถุงเท฿าลายไมปัดรองเท฿าต฿องขัดและผูกจัดให฿ดีทาทีต฿องสงา 
ท าความเคารพและการจับมือแบบลูกเสือ 
การท าความเคารพ 
 การทําความเคารพเป็นการแสดงคารวะที่ผู฿น฿อยพึงมีตอผู฿ใหญเป็นการทักทายเมื่อพบกัน แสดง
ถึงความมีระเบียบวินัยเป็นผู฿มีมารยาท และรู฿จักเป็นพวกเดียวกัน มีความรักใครนับถือซึ่งกันและกัน 
ลูกเสือวิสามัญมีวิธีแสดงความเคารพดังนี้ คือ 

1. วันทยหัตถ์ ให฿ทําวันทยหัตถโ 3 นิ้ว คือยกมือขวาขึ้นให฿นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดชิด
ติดกัน และนํานิ้วหัวแมมือและนิ้วก฿อยพับเข฿าหากัน โดยเอาปลายนิ้วหัวแมมือกดทับ
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พ.ศ. 2548  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 17 ณ หาดยาว จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 25 - 31 
กรกฎาคม 2548 เป็นเจ฿าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่25 (25th Asia - 
Pacific Regional Scout Jamboree) และมีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 17 ณ คายลูกเสือ
แกนนคร จังหวัดขอนแกน 

พ.ศ. 2551 มีการประกาศใช฿พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และมีการชุมนมุลูกเสอืวิสามัญ
แหงชาติครั้งที่ 18 ณ ศูนยโพัฒนาบุคลากร จงัหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. 2552  มีการชุมนุมลกูเสือแหงชาติครั้งที่ 18 ณ คายลูกเสือไทยเฉลมิพระเกยีรติ จ.ตรัง  
ระหวางวันที่  25 - 30 เมษายน 2552 

พ.ศ. 2553 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 19 ณ คายบุรฉัตร จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2554 เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการลูกเสือไทย 
พ.ศ. 2555 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่19  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 19 - 25 

พฤศจิกายน 2555 
พ.ศ. 2557 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาตคิรั้งที่ 20 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที ่20  ณ คายลกูเสือวชิราวุธ ระหวางวันที่ 4 - 6 

เมษายน 2558 เนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

“ลูกเสือบใชเสือสัตวโไพร 
เรายืมชื่อมาใช฿ด฿วยใจกล฿าหาญปานกัน 

ใจกล฿าใชกล฿าอาธรรมโ 
เชนเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 

ใจกล฿าต฿องกล฿าอยางทหาร 
กล฿ากอปรกจิการแกชาติประเทศเขตตน” 

พระราชนิพนธโในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว 

ธรรมเนียมของลูกเสือและบทบาทของลูกเสือวิสามัญ 
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ปลายนิ้วก฿อย แล฿วยกมือขึ้น เอาปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ถ฿าหมวกสวมทรงออน  
(เบเรหโ) ถ฿ามิได฿สวมหมวกก็ทําอยางเดียวกับสวมหมวก 

หมายเหตุ การทําความเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโตามปกติลูกเสือใช฿ทําความเคารพเป็นการ
สวนตัวตอผู฿บังคับบัญชาลูกเสือและเพื่อนลูกเสือ โดยไมได฿อยูในแถวควบคุม หากอยูในแถว
มีผู฿บังคับบัญชาควบคุมลูกเสือไมต฿องทําความเคารพ จะทําความเคารพได฿ต฿องให฿ผู฿ควบคุม
แถวสั่งให฿ปฏิบัติ และการทําความเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโเมื่อมีความจําเป็นก็ให฿ทําจากทา
นั่งได฿ 

2. วันทยาวุธเป็นทาทําความเคารพประกอบอาวุธ (ไม฿งาม) ลูกเสือวิสามัญ เมื่อมีอาวุธ
(ไม฿งาม) ให฿ทําความเคารพด฿วยทาวันทยาวุธดังนี้ คือ

2.1 เมื่ออยู่กับที่ มีคําสั่งให฿ทําความเคารพด฿วยทาวันทยาวุธ หรือประสงคโจะทําทา
วันทยาวุธเอง ให฿ลูกเสืออยูในทาตรงเสียกอนแล฿วยกแขนซ฿ายขึ้นมาเสมอแนวไหล ศอก
งอไปข฿างหน฿าให฿ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ําราบ นิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยชนกันโดย
ให฿ปลายนิ้วหัวแมมือกดทับปลายนิ้วก฿อย คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดตรงชิด
กัน ให฿ปลายนิ้วช้ีแตะไม฿งามในรองไหลขวา 
หมายเหตุ ขณะที่อยูในแถวมีผู฿บังคับบัญชาควบคุม ถ฿าไมได฿คําสั่ง “วันทยา-วุธ” ลูกเสือ
จะต฿องอยูในทาเดิมที่อยูในแถว หากเป็นการไปตามลําพังหรือไมได฿อยูในควบคุม 
ลูกเสือทําทาวันทยาวุธเอง ไมต฿องมีคําสั่งแตถ฿ามีคําสั่งบอก “วันทยา-วุธ” ก็ต฿องมีคําสั่ง
เลิกทําความเคารพให฿สั่ง “เรียบ-อาวุธ” 

2.2 เมื่อขณะที่เคลื่อนที่ ถ฿าอยูในทาแบกอาวุธ (ไม฿งาม) ให฿ลดมือซ฿ายลงชิดลําตัว ไม฿งาม
ตั้งตรงอยูในรองไหลซ฿ายและยกแขนขวา ซึ่งมือจัดนิ้วเหมือนทารหัสของลูกเสือ ฝูามือ
แบคว่ําใช฿ข฿างปลายนิ้วแตะไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าและอยูแนวเดียวกับไหล หันหน฿า
ไปยังผู฿รับการเคารพซึ่งยืนหรือเดินอยู (สวนมาหรือเดินไป) เมื่อผานผู฿รับการเคารพไป
แล฿ว เลิกทําความเคารพโดยใช฿มือซ฿ายดันไม฿งามขึ้นไปอยูในทาแบกอาวุธดังเดิม พร฿อม
กับหันหน฿าแลตรงลดแขนขวาลง แขนแกวงไปในทาตามปกติ 
ถ฿าลูกเสือคอนอาวุธ (ไม฿งาม) ไปโดยลําพังแตผู฿เดียว เมื่อผานการเคารพให฿ลูกเสือทํา  
ความเคารพด฿วยทาแลขวา (ซ฿าย) โดยแนบไม฿งามชิดลําตัวแขนไมแกวง เมื่อผานพ฿น 
ผู฿การเคารพไปแล฿วหันหน฿าแลตรง แขนขวาแกวงตามสบาย 
หมายเหตุ ถ฿าลูกเสือเคลื่อนที่ไปโดยมีผู฿บังคับบัญชาควบคุม การทําความเคารพขึ้นอยู

ที่ผู฿ควบคุมไปสั่งหากไมมีคําสั่งไมต฿องปฏิบัติ ให฿เคลื่อนที่ไปตามปกติ 

3. การท าความเคารพด้วยท่าตรง เป็นการทําความเคารพเมื่ออยูในแถวควบคุม และจะ
ทําความเคารพเมื่อผู฿บังคับบัญชาสั่งเทานั้น หรือให฿เป็นทาทําความเคารพตามลําพังที่ไม
สามารถทําทาวันทยหัตถโ หรือทาวันทยาวุธได฿ เชน เดินถือของผานผู฿บังคับบัญชาหรือ
ขณะถือของผู฿บังคับบัญชาผานมาเป็นต฿น
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โอกาสที่จะแสดงความเคารพ มีดังต่อไปนี้ 
1. ตอธงชาติขณะที่ชักขึ้นลง ธงประจํากองทหาร ธงคณะลูกเสือแหงชาติ ธงลูกเสื อประจํา

จั งหวัด ธงมหาราช และธงอื่นๆ ท่ี เ ป็นตัวแทนขององคโพระประมุขและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถและธงประจําพระบรมวงศานุวงศโ ขณะที่เชิญผานไป 

2. ในขณะบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษโ เพลงมหาชัย          
เพลงสรรเสริญเสือปูา เป็นต฿น 

3. แดพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศโชั้นผู฿ใหญ 
บังคับบัญชาลูกเสือ บิดามารดา ครู อาจารยโ ญาติผู฿ใหญที่ควรเคารพ นายทหารบก 
นายทหารเรือ นายทหารอากาศ นายตํารวจ ที่แตงเครื่องแบบ 

4. ลูกเสือตอลูกเสือด฿วยกันจะเป็นชาติเดียวกันหรือตางชาติ ขณะที่พบกันในครั้งแรกของวัน
หนึ่งๆ เป็นการแสดงวาเป็นพวกเดียวกันเป็นพี่น฿องลูกเสือด฿วยกัน 

รหัสลูกเสือ 
 คําวา “รหัส” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให฿ความหมายคือ เครื่องหมายหรือ
สัญญาณลับซึ่งรู฿เฉพาะผู฿ที่ตกลงกันไว฿ 
 รหัส จะเป็นการแสดงด฿วยกริยา ทาทาง ด฿วยเสียงหรือเครื่องหมายใดๆ ก็ได฿ ซึ่งให฿รู฿ให฿เข฿าใจซึ่ง
กันและกันในระหวางพวกเดียวกัน 
 รหัสของลูกเสือ เป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือ ซึ่งลูกเสือรับรู฿และเข฿าใจความหมายซึ่ง
กันและกัน วัตถุประสงคโของการแสดงรหัสของลูกเสือก็เพื่อจะให฿ลูกเสือรู฿และเข฿าใจวาเราเป็นพวก
เดียวกัน 
วิธีแสดงรหัสของลูกเสือ 
 การแสดงรหัสของลูกเสือ กระทําโดยยกแขนขวาขึ้นให฿ข฿อศอกชิดลําตัว หันฝูามือไปข฿าหน฿าสูง
เสมอไหล ให฿นิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยติดกันโดยใช฿นิ้วหัวแมมือทับนิ้วก฿อย อีกสามนิ้วที่เหลือคือ นิ้วชี้ 
นิ้วกลาง นิ้วนาง เหยียดขึ้นไปตรงๆ และติดกัน 
 นิ้วทั้งสาม ความหมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข฿อคือ 
 ข฿อ 1. ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2. ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3. ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
โอกาสที่จะแสดงรหัสของลูกเสือ 

1. เมื่อลูกเสือกลาวคําปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตน เชน พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและใน
โอกาสทบทวนคําปฏิญาณทุกครั้ง 

2. เมื่ อพบกับลูก เสือในประเทศและตางประเทศ เ ป็นการรับรู฿ว า เป็นพวกเดียวกัน           
(นอกเครื่องแบบก็แสดงรหัสลูกเสือได฿) 

หมายเหตุ การใช฿รหัสเมื่อพบเพื่อนลูกเสือด฿วยกัน จะประกอบการสัมผัสมือด฿วย 
การจับมือแบบลูกเสือ 
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ปลายนิ้วก฿อย แล฿วยกมือขึ้น เอาปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ถ฿าหมวกสวมทรงออน  
(เบเรหโ) ถ฿ามิได฿สวมหมวกก็ทําอยางเดียวกับสวมหมวก 

หมายเหตุ การทําความเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโตามปกติลูกเสือใช฿ทําความเคารพเป็นการ
สวนตัวตอผู฿บังคับบัญชาลูกเสือและเพื่อนลูกเสือ โดยไมได฿อยูในแถวควบคุม หากอยูในแถว
มีผู฿บังคับบัญชาควบคุมลูกเสือไมต฿องทําความเคารพ จะทําความเคารพได฿ต฿องให฿ผู฿ควบคุม
แถวสั่งให฿ปฏิบัติ และการทําความเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโเมื่อมีความจําเป็นก็ให฿ทําจากทา
นั่งได฿ 

2. วันทยาวุธเป็นทาทําความเคารพประกอบอาวุธ (ไม฿งาม) ลูกเสือวิสามัญ เมื่อมีอาวุธ
(ไม฿งาม) ให฿ทําความเคารพด฿วยทาวันทยาวุธดังนี้ คือ

2.1 เมื่ออยู่กับที่ มีคําสั่งให฿ทําความเคารพด฿วยทาวันทยาวุธ หรือประสงคโจะทําทา
วันทยาวุธเอง ให฿ลูกเสืออยูในทาตรงเสียกอนแล฿วยกแขนซ฿ายขึ้นมาเสมอแนวไหล ศอก
งอไปข฿างหน฿าให฿ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ําราบ นิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยชนกันโดย
ให฿ปลายนิ้วหัวแมมือกดทับปลายนิ้วก฿อย คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดตรงชิด
กัน ให฿ปลายนิ้วช้ีแตะไม฿งามในรองไหลขวา 
หมายเหตุ ขณะที่อยูในแถวมีผู฿บังคับบัญชาควบคุม ถ฿าไมได฿คําสั่ง “วันทยา-วุธ” ลูกเสือ
จะต฿องอยูในทาเดิมที่อยูในแถว หากเป็นการไปตามลําพังหรือไมได฿อยูในควบคุม 
ลูกเสือทําทาวันทยาวุธเอง ไมต฿องมีคําสั่งแตถ฿ามีคําสั่งบอก “วันทยา-วุธ” ก็ต฿องมีคําสั่ง
เลิกทําความเคารพให฿สั่ง “เรียบ-อาวุธ” 

2.2 เมื่อขณะที่เคลื่อนที่ ถ฿าอยูในทาแบกอาวุธ (ไม฿งาม) ให฿ลดมือซ฿ายลงชิดลําตัว ไม฿งาม
ตั้งตรงอยูในรองไหลซ฿ายและยกแขนขวา ซึ่งมือจัดนิ้วเหมือนทารหัสของลูกเสือ ฝูามือ
แบคว่ําใช฿ข฿างปลายนิ้วแตะไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าและอยูแนวเดียวกับไหล หันหน฿า
ไปยังผู฿รับการเคารพซึ่งยืนหรือเดินอยู (สวนมาหรือเดินไป) เมื่อผานผู฿รับการเคารพไป
แล฿ว เลิกทําความเคารพโดยใช฿มือซ฿ายดันไม฿งามขึ้นไปอยูในทาแบกอาวุธดังเดิม พร฿อม
กับหันหน฿าแลตรงลดแขนขวาลง แขนแกวงไปในทาตามปกติ 
ถ฿าลูกเสือคอนอาวุธ (ไม฿งาม) ไปโดยลําพังแตผู฿เดียว เมื่อผานการเคารพให฿ลูกเสือทํา  
ความเคารพด฿วยทาแลขวา (ซ฿าย) โดยแนบไม฿งามชิดลําตัวแขนไมแกวง เมื่อผานพ฿น 
ผู฿การเคารพไปแล฿วหันหน฿าแลตรง แขนขวาแกวงตามสบาย 
หมายเหตุ ถ฿าลูกเสือเคลื่อนที่ไปโดยมีผู฿บังคับบัญชาควบคุม การทําความเคารพขึ้นอยู

ที่ผู฿ควบคุมไปสั่งหากไมมีคําสั่งไมต฿องปฏิบัติ ให฿เคลื่อนที่ไปตามปกติ 

3. การท าความเคารพด้วยท่าตรง เป็นการทําความเคารพเมื่ออยูในแถวควบคุม และจะ
ทําความเคารพเมื่อผู฿บังคับบัญชาสั่งเทานั้น หรือให฿เป็นทาทําความเคารพตามลําพังที่ไม
สามารถทําทาวันทยหัตถโ หรือทาวันทยาวุธได฿ เชน เดินถือของผานผู฿บังคับบัญชาหรือ
ขณะถือของผู฿บังคับบัญชาผานมาเป็นต฿น
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โอกาสที่จะแสดงความเคารพ มีดังต่อไปนี้ 
1. ตอธงชาติขณะที่ชักขึ้นลง ธงประจํากองทหาร ธงคณะลูกเสือแหงชาติ ธงลูกเสื อประจํา

จั งหวัด ธงมหาราช และธงอื่นๆ ที่ เ ป็นตัวแทนขององคโพระประมุขและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถและธงประจําพระบรมวงศานุวงศโ ขณะที่เชิญผานไป 

2. ในขณะบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษโ เพลงมหาชัย          
เพลงสรรเสริญเสือปูา เป็นต฿น 

3. แดพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศโชั้นผู฿ใหญ 
บังคับบัญชาลูกเสือ บิดามารดา ครู อาจารยโ ญาติผู฿ใหญที่ควรเคารพ นายทหารบก 
นายทหารเรือ นายทหารอากาศ นายตํารวจ ที่แตงเครื่องแบบ 

4. ลูกเสือตอลูกเสือด฿วยกันจะเป็นชาติเดียวกันหรือตางชาติ ขณะที่พบกันในครั้งแรกของวัน
หนึ่งๆ เป็นการแสดงวาเป็นพวกเดียวกันเป็นพี่น฿องลูกเสือด฿วยกัน 

รหัสลูกเสือ 
 คําวา “รหัส” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให฿ความหมายคือ เครื่องหมายหรือ
สัญญาณลับซึ่งรู฿เฉพาะผู฿ที่ตกลงกันไว฿ 
 รหัส จะเป็นการแสดงด฿วยกริยา ทาทาง ด฿วยเสียงหรือเครื่องหมายใดๆ ก็ได฿ ซึ่งให฿รู฿ให฿เข฿าใจซึ่ง
กันและกันในระหวางพวกเดียวกัน 
 รหัสของลูกเสือ เป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือ ซึ่งลูกเสือรับรู฿และเข฿าใจความหมายซึ่ง
กันและกัน วัตถุประสงคโของการแสดงรหัสของลูกเสือก็เพื่อจะให฿ลูกเสือรู฿และเข฿าใจวาเราเป็นพวก
เดียวกัน 
วิธีแสดงรหัสของลูกเสือ 
 การแสดงรหัสของลูกเสือ กระทําโดยยกแขนขวาขึ้นให฿ข฿อศอกชิดลําตัว หันฝูามือไปข฿าหน฿าสูง
เสมอไหล ให฿นิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยติดกันโดยใช฿นิ้วหัวแมมือทับนิ้วก฿อย อีกสามนิ้วที่เหลือคือ นิ้วชี้ 
นิ้วกลาง นิ้วนาง เหยียดขึ้นไปตรงๆ และติดกัน 
 นิ้วทั้งสาม ความหมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข฿อคือ 
 ข฿อ 1. ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2. ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3. ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
โอกาสที่จะแสดงรหัสของลูกเสือ 

1. เมื่อลูกเสือกลาวคําปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตน เชน พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและใน
โอกาสทบทวนคําปฏิญาณทุกครั้ง 

2. เมื่ อพบกับลูก เสือในประเทศและตางประเทศ เ ป็นการรับรู฿ว า เป็นพวกเดียวกัน           
(นอกเครื่องแบบก็แสดงรหัสลูกเสือได฿) 

หมายเหตุ การใช฿รหัสเมื่อพบเพื่อนลูกเสือด฿วยกัน จะประกอบการสัมผัสมือด฿วย 
การจับมือแบบลูกเสือ 

ผูบ้งัคบับญัช�ลกูเสอื
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 การจับมือเพื่อแสดงความยินดีที่พบกัน ลูกเสือใช฿จับด฿วยมือซ฿ายและปฏิบัติตอกันเชนนี้ในหมู
ลูกเสือทั่วไป (ในทางสังคมทั่วไปซึ่งไมใชลูกเสือเขาจับด฿วยมือขวา) 
 วิธีแสดงการจับมือให฿ยื่นมือซ฿ายออกไปแล฿วจับมือซ฿ายของอีกฝูายหนึ่งเหมือนกับการจับด฿วยมือ
ขวา และต฿องจับให฿กระชับแนนพอสมควรเป็นการถายทอดความรัก ความสนิทสนม 
ประวัติการจับมือ 
 เมื่อปี ค.ศ. 1895 ทานลอรโด เบเดน โฟเอลลโ (บี.-พี.) ได฿ถูกสงไปเมืองอาชันติ (Ashanti) ชนเผา
อาชันติเป็นชนเผาอันดุร฿ายเผาหนึ่ง ชนเผาอาชันติมีพระเจ฿าแผนดินชื่อ เปรมเปฺ (Prempeh) มีอํานาจ
เด็ดขาดได฿ยกกองทัพเข฿าไปกอกวนกองทัพของอังกฤษเสมอ บี.พี. ได฿ใช฿กลอุบายล฿อม จนจับคิงสโเปรม
เปฺได฿ บี.พี. ได฿แสดงความจริงใจให฿ คิงสโเปรมเปฺ เห็นวา กองทัพอังกฤษที่ยกมาครั้งนี้มาอยางมิตร ไม
ได฿มาอยางศัตรู บี.พี. เข฿าหา คิงสโ เปรมเปฺ แตผู฿เดียวโดยปราศจากอาวุธ คิงสโ เปรมเปฺ จึงยอมจํานนแต
โดยดีทั้งสองผู฿ยิ่งใหญเผชิญหน฿ากันและยิ้มต฿อนรับกัน บี.พี. จึงยื่นมือขวาออกไปให฿จับเพื่อมิตรภาพ แต
คิงสโ เปรมเปฺไมยอมจับ กลับยื่นมือซ฿ายออกไปให฿ บี.พี. จับและกลาววา “เราจะเป็นมิตรภาพกันควรจับ
ด฿วยมือซ฿ายเพราะเป็นมือที่สะอาด เป็นมือที่ไมได฿จับอาวุธฆาฟันกับใคร สวนมือขวาสกปรกเป็นมือที่จับ
อาวุธประหัตประหารกัน” บี.พี. เห็นชอบด฿วยจึงเปลี่ยนเป็นจับมือซ฿าย และบี.พี. ได฿นําการจับมือซ฿ายมา
ใช฿ในกิจการลูกเสือเป็นต฿นมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
คติพจน์ของลูกเสือ 
 คติพจนโ คือ ถ฿อยคําสั้นๆ อันเป็นคติเตือนใจซึ่งเป็นความจริง อันเป็นแบบอยางที่ดีที่ลูกเสือพึง
รักษา และนํามาใช฿เพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นการกระตุ฿นเตือนใจให฿ลูกเสือระลึกถึงหน฿าที่อันพึงกระทํา 
คติพจน์ของลูกเสือมีดังต่อไปนี้ 
 คติพจน์ของลูกเสือส ารอง “ทําดีที่สุด” (Do Your Best) หมายความวา การทําเพื่อคนอื่น หรือ
เพื่อสวนรวมเป็นการทําที่ดีที่สุด 
 คติพจน์ของลูกเสือสามัญ “จงเตรียมพร฿อม” (Be Prepared) หมายความวา ลูกเสือต฿องเป็นผู฿
ไมประมาท มีความรอบคอบ เตรียมพร฿อมอยูเสมอทั้งกาย ใจ ที่จะทําความดีเพื่อสวนรวมที่จะปฏิบัติ
หน฿าที่ของตนในการชวยเหลือผู฿อื่นและกิจกรรมลูกเสือ ด฿วยความหวงใยโดยไมประมาทจนเกิดความ
เสียหาย 
 คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “มองไกล” (Look Wide) หมายความวา มองให฿เห็นเหตุผล 
มองให฿เห็นคนอื่น มองให฿เห็นสวนรวม มิใชมองแตตัวเองหรือผลประโยชนโของตนเอง 
 คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ “บริการ” (Service) หมายความวา เป็นการให฿ความชวยเหลือแก
ผู฿อื่น แกสวนรวม โดยไมหวังผลประโยชนโใดๆ ตอบแทน แตสิ่งที่จะได฿จากการให฿บริการคือ การยกยอง
สรรเสริญจะทําให฿เกิดความภาคภูมิใจ ลูกเสือวิสามัญทุกคนพึงยึดมั่นคติพจนโ “บริการ” 
 คติพจน์ของลูกเสือทุกประเภท ได฿แก “เสียชีพอยาเสียสัตยโ” หมายความวา ลูกเสือจะต฿อง
รักษาสัตยโไว฿ยิ่งชีวิต สัตยโแปลวา ความซื่อตรง จริงใจ ชีพแปลวา ชีวิต ลูกเสือเมื่อพูดอยางไรแล฿วยอมไม
ละความสัตยโ แม฿จะถูกบังคับจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ลูกเสือก็ไมละเว฿นความสัตยโ ยอมตายดีกวาจะละ
ความสัตยโ (ถือสัตยโในการประพฤติดี มีคุณธรรม) 
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 ค าขวัญของลูกเสือ “จงบําเพ็ญประโยชนโทุกวัน” 
บทบาท หน้าที่ของลูกเสือภายในหมู่ของลูกเสือ 
 ในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือมักจะปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู โดยถือวาหมูลูกเสือเป็นหนวยรากฐาน
สําคัญในการดําเนินงานของกองลูกเสือ เป็นการสร฿างคานิยมให฿แกเด็กที่อยูในวัยที่เป็นลูกเสือวิสามัญ 
สามารถนําไปใช฿ประโยชนโในการฝึกอบรมในเรื่องหน฿าที่และความรับผิดชอบได฿เป็นอยางดี 
 หมูลูกเสือตามปกติจะเป็นหนวยทํากิจกรรมที่เล็กที่สุดในหมูลูกเสือ หมูลูกเสือวิสามัญตาม
ข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการปกครองหลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) 
พ.ศ.2529 กําหนดให฿มีลูกเสือวิสามัญหมูละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมูด฿วยและในกรณีที่
มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัดลูกเสือวิสามัญขึ้นเป็นหนวยหรือหมูเฉพาะกิจได฿ 

ตําแหนงภายในหมู หมูของลูกเสือวิสามัญมจีํานวน 4 – 6 คน แบงตําแหนงดังตอไปนี ้
ถ฿ามีจํานวน 6 คน   ถ฿ามีจํานวน 4 คน 
1. นายหมู    1. นายหมู 
2. พลาธิการ    2. พลาธิการ 
3. คนครัว    3. คนครัว 
4. คนหาน้ํา    4. รองนายหมู 
5. คนหาฟืน 
6. รองนายหมู 
ถ฿าเป็นหมูเฉพาะกจิ มจีํานวน 8 คน แบงตําแหนงดังตอไปนี ้
1. นายหมู 
2. พลาธิการ 
3. หัวหน฿าคนครัว 
4. ผู฿ชวยคนครัว 
5. คนหาน้ํา 
6. คนหาฟืน 
7. คนรับใช฿ทั่วไป 
8. รองนายหมู 
หมายเหตุ ตําแหนงตางๆ ภายในหมู ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญจะแตงตั้งนายหมูนั้น โดยหารือ
ลูกเสือในหมูนั้น และแตงตั้งรองนายหมูโดยหารือนายหมูของหมูนั้น สําหรับตําแหนงอืน่ให฿เลอืก
กันตามความเหมาะสม โดยทําหน฿าทีใ่นตําแหนงตางๆ เป็นการถาวร 1 ภาคเรยีน หรอื 1 ปี
การศึกษาแล฿วแตความเหมาะสม 

หน้าที่ภายในหมู่ลูกเสือ 
1. นายหมูมีหน฿าที ่

1.1 เป็นผู฿นําในหมูของตน 
1.2 ฝึกอบรม ปกครอง ดูแลและชวยเหลือลูกหมูให฿มีความรกั ความสามัคคี 
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โอกาสที่จะแสดงความเคารพ มีดังต่อไปนี้ 
1. ตอธงชาติขณะที่ชักขึ้นลง ธงประจํากองทหาร ธงคณะลูกเสือแหงชาติ ธงลูกเสื อประจํา

จั งหวัด ธงมหาราช และธงอื่นๆ ที่ เ ป็นตัวแทนขององคโพระประมุขและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถและธงประจําพระบรมวงศานุวงศโ ขณะที่เชิญผานไป 

2. ในขณะบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษโ เพลงมหาชัย          
เพลงสรรเสริญเสือปูา เป็นต฿น 

3. แดพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศโชั้นผู฿ใหญ 
บังคับบัญชาลูกเสือ บิดามารดา ครู อาจารยโ ญาติผู฿ใหญที่ควรเคารพ นายทหารบก 
นายทหารเรือ นายทหารอากาศ นายตํารวจ ที่แตงเครื่องแบบ 

4. ลูกเสือตอลูกเสือด฿วยกันจะเป็นชาติเดียวกันหรือตางชาติ ขณะที่พบกันในครั้งแรกของวัน
หนึ่งๆ เป็นการแสดงวาเป็นพวกเดียวกันเป็นพี่น฿องลูกเสือด฿วยกัน 

รหัสลูกเสือ 
 คําวา “รหัส” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให฿ความหมายคือ เครื่องหมายหรือ
สัญญาณลับซึ่งรู฿เฉพาะผู฿ที่ตกลงกันไว฿ 
 รหัส จะเป็นการแสดงด฿วยกริยา ทาทาง ด฿วยเสียงหรือเครื่องหมายใดๆ ก็ได฿ ซึ่งให฿รู฿ให฿เข฿าใจซึ่ง
กันและกันในระหวางพวกเดียวกัน 
 รหัสของลูกเสือ เป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือ ซึ่งลูกเสือรับรู฿และเข฿าใจความหมายซึ่ง
กันและกัน วัตถุประสงคโของการแสดงรหัสของลูกเสือก็เพื่อจะให฿ลูกเสือรู฿และเข฿าใจวาเราเป็นพวก
เดียวกัน 
วิธีแสดงรหัสของลูกเสือ 
 การแสดงรหัสของลูกเสือ กระทําโดยยกแขนขวาขึ้นให฿ข฿อศอกชิดลําตัว หันฝูามือไปข฿าหน฿าสูง
เสมอไหล ให฿นิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยติดกันโดยใช฿นิ้วหัวแมมือทับนิ้วก฿อย อีกสามนิ้วที่เหลือคือ นิ้วชี้ 
นิ้วกลาง นิ้วนาง เหยียดขึ้นไปตรงๆ และติดกัน 
 นิ้วทั้งสาม ความหมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข฿อคือ 
 ข฿อ 1. ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2. ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3. ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
โอกาสที่จะแสดงรหัสของลูกเสือ 

1. เมื่อลูกเสือกลาวคําปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตน เชน พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและใน
โอกาสทบทวนคําปฏิญาณทุกครั้ง 

2. เมื่ อพบกับลูก เสือในประเทศและตางประเทศ เ ป็นการรับรู฿ว า เป็นพวกเดียวกัน           
(นอกเครื่องแบบก็แสดงรหัสลูกเสือได฿) 

หมายเหตุ การใช฿รหัสเมื่อพบเพื่อนลูกเสือด฿วยกัน จะประกอบการสัมผัสมือด฿วย 
การจับมือแบบลูกเสือ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
27คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 
33 

 

 การจับมือเพื่อแสดงความยินดีที่พบกัน ลูกเสือใช฿จับด฿วยมือซ฿ายและปฏิบัติตอกันเชนนี้ในหมู
ลูกเสือทั่วไป (ในทางสังคมทั่วไปซึ่งไมใชลูกเสือเขาจับด฿วยมือขวา) 
 วิธีแสดงการจับมือให฿ยื่นมือซ฿ายออกไปแล฿วจับมือซ฿ายของอีกฝูายหนึ่งเหมือนกับการจับด฿วยมือ
ขวา และต฿องจับให฿กระชับแนนพอสมควรเป็นการถายทอดความรัก ความสนิทสนม 
ประวัติการจับมือ 
 เมื่อปี ค.ศ. 1895 ทานลอรโด เบเดน โฟเอลลโ (บี.-พี.) ได฿ถูกสงไปเมืองอาชันติ (Ashanti) ชนเผา
อาชันติเป็นชนเผาอันดุร฿ายเผาหนึ่ง ชนเผาอาชันติมีพระเจ฿าแผนดินชื่อ เปรมเปฺ (Prempeh) มีอํานาจ
เด็ดขาดได฿ยกกองทัพเข฿าไปกอกวนกองทัพของอังกฤษเสมอ บี.พี. ได฿ใช฿กลอุบายล฿อม จนจับคิงสโเปรม
เปฺได฿ บี.พี. ได฿แสดงความจริงใจให฿ คิงสโเปรมเปฺ เห็นวา กองทัพอังกฤษที่ยกมาครั้งนี้มาอยางมิตร ไม
ได฿มาอยางศัตรู บี.พี. เข฿าหา คิงสโ เปรมเปฺ แตผู฿เดียวโดยปราศจากอาวุธ คิงสโ เปรมเปฺ จึงยอมจํานนแต
โดยดีทั้งสองผู฿ยิ่งใหญเผชิญหน฿ากันและยิ้มต฿อนรับกัน บี.พี. จึงยื่นมือขวาออกไปให฿จับเพื่อมิตรภาพ แต
คิงสโ เปรมเปฺไมยอมจับ กลับยื่นมือซ฿ายออกไปให฿ บี.พี. จับและกลาววา “เราจะเป็นมิตรภาพกันควรจับ
ด฿วยมือซ฿ายเพราะเป็นมือที่สะอาด เป็นมือที่ไมได฿จับอาวุธฆาฟันกับใคร สวนมือขวาสกปรกเป็นมือที่จับ
อาวุธประหัตประหารกัน” บี.พี. เห็นชอบด฿วยจึงเปลี่ยนเป็นจับมือซ฿าย และบี.พี. ได฿นําการจับมือซ฿ายมา
ใช฿ในกิจการลูกเสือเป็นต฿นมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
คติพจน์ของลูกเสือ 
 คติพจนโ คือ ถ฿อยคําสั้นๆ อันเป็นคติเตือนใจซึ่งเป็นความจริง อันเป็นแบบอยางที่ดีที่ลูกเสือพึง
รักษา และนํามาใช฿เพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นการกระตุ฿นเตือนใจให฿ลูกเสือระลึกถึงหน฿าที่อันพึงกระทํา 
คติพจน์ของลูกเสือมีดังต่อไปนี้ 
 คติพจน์ของลูกเสือส ารอง “ทําดีที่สุด” (Do Your Best) หมายความวา การทําเพื่อคนอื่น หรือ
เพื่อสวนรวมเป็นการทําที่ดีที่สุด 
 คติพจน์ของลูกเสือสามัญ “จงเตรียมพร฿อม” (Be Prepared) หมายความวา ลูกเสือต฿องเป็นผู฿
ไมประมาท มีความรอบคอบ เตรียมพร฿อมอยูเสมอทั้งกาย ใจ ที่จะทําความดีเพื่อสวนรวมที่จะปฏิบัติ
หน฿าที่ของตนในการชวยเหลือผู฿อื่นและกิจกรรมลูกเสือ ด฿วยความหวงใยโดยไมประมาทจนเกิดความ
เสียหาย 
 คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “มองไกล” (Look Wide) หมายความวา มองให฿เห็นเหตุผล 
มองให฿เห็นคนอื่น มองให฿เห็นสวนรวม มิใชมองแตตัวเองหรือผลประโยชนโของตนเอง 
 คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ “บริการ” (Service) หมายความวา เป็นการให฿ความชวยเหลือแก
ผู฿อื่น แกสวนรวม โดยไมหวังผลประโยชนโใดๆ ตอบแทน แตสิ่งที่จะได฿จากการให฿บริการคือ การยกยอง
สรรเสริญจะทําให฿เกิดความภาคภูมิใจ ลูกเสือวิสามัญทุกคนพึงยึดมั่นคติพจนโ “บริการ” 
 คติพจน์ของลูกเสือทุกประเภท ได฿แก “เสียชีพอยาเสียสัตยโ” หมายความวา ลูกเสือจะต฿อง
รักษาสัตยโไว฿ยิ่งชีวิต สัตยโแปลวา ความซื่อตรง จริงใจ ชีพแปลวา ชีวิต ลูกเสือเมื่อพูดอยางไรแล฿วยอมไม
ละความสัตยโ แม฿จะถูกบังคับจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ลูกเสือก็ไมละเว฿นความสัตยโ ยอมตายดีกวาจะละ
ความสัตยโ (ถือสัตยโในการประพฤติดี มีคุณธรรม) 
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 ค าขวัญของลูกเสือ “จงบําเพ็ญประโยชนโทุกวัน” 
บทบาท หน้าที่ของลูกเสือภายในหมู่ของลูกเสือ 
 ในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือมักจะปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู โดยถือวาหมูลูกเสือเป็นหนวยรากฐาน
สําคัญในการดําเนินงานของกองลูกเสือ เป็นการสร฿างคานิยมให฿แกเด็กที่อยูในวัยที่เป็นลูกเสือวิสามัญ 
สามารถนําไปใช฿ประโยชนโในการฝึกอบรมในเรื่องหน฿าที่และความรับผิดชอบได฿เป็นอยางดี 
 หมูลูกเสือตามปกติจะเป็นหนวยทํากิจกรรมที่เล็กที่สุดในหมูลูกเสือ หมูลูกเสือวิสามัญตาม
ข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการปกครองหลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) 
พ.ศ.2529 กําหนดให฿มีลูกเสือวิสามัญหมูละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมูด฿วยและในกรณีที่
มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัดลูกเสือวิสามัญขึ้นเป็นหนวยหรือหมูเฉพาะกิจได฿ 

ตําแหนงภายในหมู หมูของลูกเสือวิสามัญมจีํานวน 4 – 6 คน แบงตําแหนงดังตอไปนี ้
ถ฿ามีจํานวน 6 คน   ถ฿ามีจํานวน 4 คน 
1. นายหมู    1. นายหมู 
2. พลาธิการ    2. พลาธิการ 
3. คนครัว    3. คนครัว 
4. คนหาน้ํา    4. รองนายหมู 
5. คนหาฟืน 
6. รองนายหมู 
ถ฿าเป็นหมูเฉพาะกจิ มจีํานวน 8 คน แบงตําแหนงดังตอไปนี ้
1. นายหมู 
2. พลาธิการ 
3. หัวหน฿าคนครัว 
4. ผู฿ชวยคนครัว 
5. คนหาน้ํา 
6. คนหาฟืน 
7. คนรับใช฿ทั่วไป 
8. รองนายหมู 
หมายเหตุ ตําแหนงตางๆ ภายในหมู ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญจะแตงตั้งนายหมูนั้น โดยหารือ
ลูกเสือในหมูนั้น และแตงตั้งรองนายหมูโดยหารือนายหมูของหมูนั้น สําหรับตําแหนงอืน่ให฿เลอืก
กันตามความเหมาะสม โดยทําหน฿าทีใ่นตําแหนงตางๆ เป็นการถาวร 1 ภาคเรยีน หรอื 1 ปี
การศึกษาแล฿วแตความเหมาะสม 

หน้าที่ภายในหมู่ลูกเสือ 
1. นายหมูมีหน฿าที ่

1.1 เป็นผู฿นําในหมูของตน 
1.2 ฝึกอบรม ปกครอง ดูแลและชวยเหลือลูกหมูให฿มีความรกั ความสามัคคี 
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โอกาสที่จะแสดงความเคารพ มีดังต่อไปนี้ 
1. ตอธงชาติขณะที่ชักขึ้นลง ธงประจํากองทหาร ธงคณะลูกเสือแหงชาติ ธงลูกเสื อประจํา

จั งหวัด ธงมหาราช และธงอื่นๆ ที่ เ ป็นตัวแทนขององคโพระประมุขและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถและธงประจําพระบรมวงศานุวงศโ ขณะที่เชิญผานไป 

2. ในขณะบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษโ เพลงมหาชัย          
เพลงสรรเสริญเสือปูา เป็นต฿น 

3. แดพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศโชั้นผู฿ใหญ 
บังคับบัญชาลูกเสือ บิดามารดา ครู อาจารยโ ญาติผู฿ใหญที่ควรเคารพ นายทหารบก 
นายทหารเรือ นายทหารอากาศ นายตํารวจ ที่แตงเครื่องแบบ 

4. ลูกเสือตอลูกเสือด฿วยกันจะเป็นชาติเดียวกันหรือตางชาติ ขณะที่พบกันในครั้งแรกของวัน
หนึ่งๆ เป็นการแสดงวาเป็นพวกเดียวกันเป็นพี่น฿องลูกเสือด฿วยกัน 

รหัสลูกเสือ 
 คําวา “รหัส” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให฿ความหมายคือ เครื่องหมายหรือ
สัญญาณลับซึ่งรู฿เฉพาะผู฿ที่ตกลงกันไว฿ 
 รหัส จะเป็นการแสดงด฿วยกริยา ทาทาง ด฿วยเสียงหรือเครื่องหมายใดๆ ก็ได฿ ซึ่งให฿รู฿ให฿เข฿าใจซึ่ง
กันและกันในระหวางพวกเดียวกัน 
 รหัสของลูกเสือ เป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือ ซึ่งลูกเสือรับรู฿และเข฿าใจความหมายซึ่ง
กันและกัน วัตถุประสงคโของการแสดงรหัสของลูกเสือก็เพื่อจะให฿ลูกเสือรู฿และเข฿าใจวาเราเป็นพวก
เดียวกัน 
วิธีแสดงรหัสของลูกเสือ 
 การแสดงรหัสของลูกเสือ กระทําโดยยกแขนขวาขึ้นให฿ข฿อศอกชิดลําตัว หันฝูามือไปข฿าหน฿าสูง
เสมอไหล ให฿นิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยติดกันโดยใช฿นิ้วหัวแมมือทับนิ้วก฿อย อีกสามนิ้วที่เหลือคือ นิ้วชี้ 
นิ้วกลาง นิ้วนาง เหยียดขึ้นไปตรงๆ และติดกัน 
 นิ้วทั้งสาม ความหมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข฿อคือ 
 ข฿อ 1. ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2. ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3. ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
โอกาสที่จะแสดงรหัสของลูกเสือ 

1. เมื่อลูกเสือกลาวคําปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตน เชน พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและใน
โอกาสทบทวนคําปฏิญาณทุกครั้ง 

2. เมื่ อพบกับลูก เสือในประเทศและตางประเทศ เ ป็นการรับรู฿ว า เป็นพวกเดียวกัน           
(นอกเครื่องแบบก็แสดงรหัสลูกเสือได฿) 

หมายเหตุ การใช฿รหัสเมื่อพบเพื่อนลูกเสือด฿วยกัน จะประกอบการสัมผัสมือด฿วย 
การจับมือแบบลูกเสือ 
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1.3 วางแผนงานกิจกรรมของหมู 
1.4 เป็นตัวแทนหมูในการประชุมนายหมู 
1.5 เป็นประธานที่ประชุมในหมูของตน 
1.6 จัดการงานธุรการ งานทะเบียนของหมู 
1.7 ชวยเหลือและแบงเบางานของผู฿กาํกับลูกเสอื 

2. รองนายหมูมีหน฿าที่ชวยเหลือนายหมู และบางครั้งทําหน฿าที่แทนนายหมู และเป็นกรรมการ
ประจํากอง 

3. พลาธิการ มีหน฿าที่ดูแลการเจ็บไข฿ของสมาชิก เตรียมอุปกรณโการรกัษาพยาบาลและดูแล
งานสุขาภิบาลของหมู 

4. หัวหน฿าคนครัว มีหน฿าที่รับผิดชอบเรื่องอาหาร และงานครัวของหมู 
5. ผู฿ชวยคนครัว มหีน฿าที่ชวยหัวหน฿าคนครัวในเรือ่งอาหารและงานครัว 
6. คนหาน้ํา มีหน฿าที่หาน้ําดืม่และน้ําใช฿ ขุดหลมุเปียก ทางระบายน้าํ 
7. คนหาฟืน มีหน฿าที่หาฟืน ขุดหลุมแห฿ง และชวยคนครัวในเรือ่งเตา 
8. คนรับใช฿ทั่วไป มหีน฿าที่รับใช฿งานทั่วไป ตามที่นายหมูมอบหมาย 
หมายเหตุ หากมีภารกิจอืน่ๆ ทีม่ิได฿กําหนดไว฿ ให฿นายหมูมอบหมายสมาชกิคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบเป็นกรณีไป 

บทบาทของลูกเสือวิสามัญ 
 การที่จะสมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญได฿นั้น จะต฿องมีอายุ 16 – 25 ปี หรือกําลังศึกษาอยูในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา โดยผู฿ที่สมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ
จะเคยเป็นลูกเสือหรือไมเคยเป็นมากอนเลยก็ได฿ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสตรี จะสมัครเป็นเนตรนารี
วิสามัญ หรือเป็นลูกเสือวิสามัญได฿ 
 ลูกเสือวิสามัญเป็นลูกเสือรุนโตที่สุดในจํานวนลูกเสือ 4 ประเภท ตามจุดมุงหมายของกิจการ
ลูกเสือวิสามัญ เน฿นให฿ลูกเสือวิสามัญใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง ศึกษาด฿นการอาชีพและให฿บริการแกผู฿อื่นโดยมีคติ
พจนโวา “บริการ” (Service) ดังนั้นการบริการเป็นเสมือนหัวใจของการเป็นลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญ
จะต฿องยึดมั่นการบริการด฿วยความเสียสละและให฿เกิดประโยชนโตอสวนรวมให฿มากที่สุด 
 
ความหมายของการบริการ 
 การบริการในความหมายของลูกเสือไมได฿หมายถึงเป็นผู฿รับใช฿ หรือคนงานอยางที่บางคนเข฿าใจ 
การบริการในความหมายของลูกเสือวิสามัญนั้น ประสงคโที่จอบรมบมนิสัยและจิตใจให฿ลูกเสือวิสามัญรู฿จัก
เสียสละชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนโแกผู฿อื่นและสังคม เป็นการสร฿างนิสัยให฿ลูกเสือวิสามัญไมเห็นแก
ตัว พร฿อมที่จะเสียสละประโยชนโสวนตนให฿บริการแกบุคคลอื่นหรือชุมชนที่อาศัยอยู ได฿รู฿จักหาความรู฿และ
ประสบการณโอันจะเป็นประโยชนโตอไปในอนาคต เมื่อลูกเสือวิสามัญเจริญเติบโตเป็นผู฿ใหญจะสามารถ
ประกอบอาชีพอยูในสังคมอยางมีความสุข เพราะรู฿จักเสียสละไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น 
การบริการและการพัฒนาชุมชน 
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 ดังที่ทราบกันแล฿ววาการบริการ คือหัวใจของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ดังนั้นบทบาทของลูกเสือ
วิสามัญ คือการดําเนินการตามคติพจนโ “บริการ” การบริการควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1. การบริการตนเอง หมายความวาจะต฿องชวยเหลือตนเองให฿ได฿เสียกอน การชวยเหลือตัวเอง  
คือการเตรียมความพร฿อมด฿านตางๆเชน ด฿านรางกาย จิตใจ หมั่นศึกษาหาความรู฿  และประสบการณโที่
แปลกใหม ในสภาพปัจจุบันลูกเสือวิสามญับางคนได฿ชวยเหลือกจิการเป็นอยางดีได฿รับการยกยองชมเชย 
แตถ฿าในเรื่องการศึกษาเลาเรียนมีปัญหาแสดงวาลูกเสือวิสามัญคนนั้นยังต฿องเข฿าใจหลักการบริการดีพอ 
การที่เราจะให฿การบริการแกผู฿อื่น ตัวเราต฿องพร฿อมเสียกอน ดังนั้นลูกเสือวิสามัญต฿องเตรียมความพร฿อม
ของตนเองเพื่อการบริการผู฿อื่นตอไป 

2. การบริการครอบครัว ครอบครัวเป็นหนวยสังคมที่เล็กที่สุดมีความรักความผูกพัน มีความ 
อบอุนเอื้ออาทรกัน ลูกเสือวิสามัญจึงควรชวยเหลือครอบครัวในด฿านตางๆ ที่สามารถทําได฿จนครอบครัว
เป็นสุข แล฿วจึงให฿บริการแกชุมชนและสังคม ลูกเสือวิสามัญต฿องคํานึงถึงวาพื้นฐานที่สําคัญคือครอบครัว 
ถ฿าครอบครัวยังมีปัญหาไมมีความสุขอยาหวังเลยวาเราจะทําให฿ชุมชนและสังคมมีความสุข 
 3.  การบริการชุมชน ชุมชนในความหมายนี้หมายถึง สถานที่ ที่อยูใกล฿ชิดกับเราเป็นชุชนที่เรา 
อาศัยอยูเชน โรงเรียน วัด และสถานที่ตางๆ ที่ตั้งอยูในชุมชน การบริการชุมชนนั้น ในฐานะที่เราเป็น
หนวยหนึ่งของชุมชน คงจะต฿องชวยเหลือพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยอยูให฿ดีที่สุดเทาที่กําลังความสามารถ
ของเราจะทําได฿ 

4. การบริการสังคม สังคมในความหมายนีห้มายถึงสังคมทั่วไปที่มขีอบเขตกว฿างขวางกวาชมุชน  
เชน สังคมในอําเภอ สังคมในจังหวัด การบริการสังคมนั้นนับวาเป็นงานที่กว฿างขวางพอสมควร บาง
กิจกรรมก็สามารถกระทําด฿วยตนเองได฿ บางกิจกรรมต฿องอาศัยความรวมมือรวมใจกันหลายฝูาย การ
บริการสังคมสวนใหญเป็นการขอความชวยเหลือกิจกรรมตางๆ 
หลักการส าคัญในการให้บริการลูกเสือวิสามัญ 

1. บริการด฿วยความสมัครใจ คือเต็มใจที่จะให฿บริการไมมีผู฿ใดบังคับให฿กระทําและบริการ โดยไม 
หวังผลประโยชนโตอบแทน สิ่งที่จะได฿รับตอบแทนในการให฿บริการคือ เกิดความสุขความภาคภูมิใจใน
การให฿บริการ 

2. บริการสิ่งที่เป็นความต฿องการของผู฿รับบริการ หมายถึง การบริการสิ่งใดแล฿วแตจะต฿อง 
สอบถามความต฿องการของผู฿รับบริการวามีความประสงคโจะให฿บริการหรือไม ในบางครั้งเราบริการให฿แต
ผู฿รับบริการไมพึงประสงคโ ก็อาจจะทําให฿เกิดปัญหาได฿ 

3. บริการในสิ่งที่มีความจําเป็นตอสวนรวม เชน ชวยเหลือในการจราจร การทําความสะอาดวัด  
การกําจัดผักตบชวา เป็นต฿น 
 4. บริการตามความสามารถของตนท่ีสามารถจะทําได฿ คือ ต฿องทราบขีดความสามารถของ
ตนเองวามีความสามารถเพียงใด และในการให฿บริการทุกครั้งต฿องทําให฿เต็มความสามารถและดีที่สุด
เทาที่จะทําได฿ทุกครั้ง 

ลูกเสือวิสามัญควรหาโอกาสให฿บริการเทาที่สามารถจะทําได฿ โดยคํานึงถึงหลักการที่กลาวไว฿ 
ข฿างต฿น การบริการ คือ งานของลูกเสือวิสามัญ 
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1.3 วางแผนงานกิจกรรมของหมู 
1.4 เป็นตัวแทนหมูในการประชุมนายหมู 
1.5 เป็นประธานที่ประชุมในหมูของตน 
1.6 จัดการงานธุรการ งานทะเบียนของหมู 
1.7 ชวยเหลือและแบงเบางานของผู฿กาํกับลูกเสอื 

2. รองนายหมูมีหน฿าที่ชวยเหลือนายหมู และบางครั้งทําหน฿าที่แทนนายหมู และเป็นกรรมการ
ประจํากอง 

3. พลาธิการ มีหน฿าที่ดูแลการเจ็บไข฿ของสมาชิก เตรียมอุปกรณโการรกัษาพยาบาลและดูแล
งานสุขาภิบาลของหมู 

4. หัวหน฿าคนครัว มีหน฿าที่รับผิดชอบเรื่องอาหาร และงานครัวของหมู 
5. ผู฿ชวยคนครัว มหีน฿าที่ชวยหัวหน฿าคนครัวในเรือ่งอาหารและงานครัว 
6. คนหาน้ํา มีหน฿าที่หาน้ําดืม่และน้ําใช฿ ขุดหลมุเปียก ทางระบายน้าํ 
7. คนหาฟืน มีหน฿าที่หาฟืน ขุดหลุมแห฿ง และชวยคนครัวในเรือ่งเตา 
8. คนรับใช฿ทั่วไป มหีน฿าที่รับใช฿งานทั่วไป ตามที่นายหมูมอบหมาย 
หมายเหตุ หากมีภารกิจอืน่ๆ ทีม่ิได฿กําหนดไว฿ ให฿นายหมูมอบหมายสมาชกิคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบเป็นกรณีไป 

บทบาทของลูกเสือวิสามัญ 
 การที่จะสมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญได฿นั้น จะต฿องมีอายุ 16 – 25 ปี หรือกําลังศึกษาอยูในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา โดยผู฿ที่สมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ
จะเคยเป็นลูกเสือหรือไมเคยเป็นมากอนเลยก็ได฿ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสตรี จะสมัครเป็นเนตรนารี
วิสามัญ หรือเป็นลูกเสือวิสามัญได฿ 
 ลูกเสือวิสามัญเป็นลูกเสือรุนโตที่สุดในจํานวนลูกเสือ 4 ประเภท ตามจุดมุงหมายของกิจการ
ลูกเสือวิสามัญ เน฿นให฿ลูกเสือวิสามัญใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง ศึกษาด฿นการอาชีพและให฿บริการแกผู฿อื่นโดยมีคติ
พจนโวา “บริการ” (Service) ดังนั้นการบริการเป็นเสมือนหัวใจของการเป็นลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญ
จะต฿องยึดมั่นการบริการด฿วยความเสียสละและให฿เกิดประโยชนโตอสวนรวมให฿มากที่สุด 
 
ความหมายของการบริการ 
 การบริการในความหมายของลูกเสือไมได฿หมายถึงเป็นผู฿รับใช฿ หรือคนงานอยางที่บางคนเข฿าใจ 
การบริการในความหมายของลูกเสือวิสามัญนั้น ประสงคโที่จอบรมบมนิสัยและจิตใจให฿ลูกเสือวิสามัญรู฿จัก
เสียสละชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนโแกผู฿อื่นและสังคม เป็นการสร฿างนิสัยให฿ลูกเสือวิสามัญไมเห็นแก
ตัว พร฿อมที่จะเสียสละประโยชนโสวนตนให฿บริการแกบุคคลอื่นหรือชุมชนที่อาศัยอยู ได฿รู฿จักหาความรู฿และ
ประสบการณโอันจะเป็นประโยชนโตอไปในอนาคต เมื่อลูกเสือวิสามัญเจริญเติบโตเป็นผู฿ใหญจะสามารถ
ประกอบอาชีพอยูในสังคมอยางมีความสุข เพราะรู฿จักเสียสละไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น 
การบริการและการพัฒนาชุมชน 

ประสงคท์ีจ่ะ
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1.3 วางแผนงานกิจกรรมของหมู 
1.4 เป็นตัวแทนหมูในการประชุมนายหมู 
1.5 เป็นประธานที่ประชุมในหมูของตน 
1.6 จัดการงานธุรการ งานทะเบียนของหมู 
1.7 ชวยเหลือและแบงเบางานของผู฿กาํกับลูกเสอื 

2. รองนายหมูมีหน฿าที่ชวยเหลือนายหมู และบางครั้งทําหน฿าที่แทนนายหมู และเป็นกรรมการ
ประจํากอง 

3. พลาธิการ มีหน฿าที่ดูแลการเจ็บไข฿ของสมาชิก เตรียมอุปกรณโการรกัษาพยาบาลและดูแล
งานสุขาภิบาลของหมู 

4. หัวหน฿าคนครัว มีหน฿าที่รับผิดชอบเรื่องอาหาร และงานครัวของหมู 
5. ผู฿ชวยคนครัว มหีน฿าที่ชวยหัวหน฿าคนครัวในเรือ่งอาหารและงานครัว 
6. คนหาน้ํา มีหน฿าที่หาน้ําดืม่และน้ําใช฿ ขุดหลมุเปียก ทางระบายน้าํ 
7. คนหาฟืน มีหน฿าที่หาฟืน ขุดหลุมแห฿ง และชวยคนครัวในเรือ่งเตา 
8. คนรับใช฿ทั่วไป มหีน฿าที่รับใช฿งานทั่วไป ตามที่นายหมูมอบหมาย 
หมายเหตุ หากมีภารกิจอืน่ๆ ทีม่ิได฿กําหนดไว฿ ให฿นายหมูมอบหมายสมาชกิคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบเป็นกรณีไป 

บทบาทของลูกเสือวิสามัญ 
 การที่จะสมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญได฿นั้น จะต฿องมีอายุ 16 – 25 ปี หรือกําลังศึกษาอยูในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา โดยผู฿ที่สมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ
จะเคยเป็นลูกเสือหรือไมเคยเป็นมากอนเลยก็ได฿ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสตรี จะสมัครเป็นเนตรนารี
วิสามัญ หรือเป็นลูกเสือวิสามัญได฿ 
 ลูกเสือวิสามัญเป็นลูกเสือรุนโตที่สุดในจํานวนลูกเสือ 4 ประเภท ตามจุดมุงหมายของกิจการ
ลูกเสือวิสามัญ เน฿นให฿ลูกเสือวิสามัญใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง ศึกษาด฿นการอาชีพและให฿บริการแกผู฿อื่นโดยมีคติ
พจนโวา “บริการ” (Service) ดังนั้นการบริการเป็นเสมือนหัวใจของการเป็นลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญ
จะต฿องยึดมั่นการบริการด฿วยความเสียสละและให฿เกิดประโยชนโตอสวนรวมให฿มากที่สุด 
 
ความหมายของการบริการ 
 การบริการในความหมายของลูกเสือไมได฿หมายถึงเป็นผู฿รับใช฿ หรือคนงานอยางที่บางคนเข฿าใจ 
การบริการในความหมายของลูกเสือวิสามัญนั้น ประสงคโที่จอบรมบมนิสัยและจิตใจให฿ลูกเสือวิสามัญรู฿จัก
เสียสละชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนโแกผู฿อื่นและสังคม เป็นการสร฿างนิสัยให฿ลูกเสือวิสามัญไมเห็นแก
ตัว พร฿อมที่จะเสียสละประโยชนโสวนตนให฿บริการแกบุคคลอื่นหรือชุมชนที่อาศัยอยู ได฿รู฿จักหาความรู฿และ
ประสบการณโอันจะเป็นประโยชนโตอไปในอนาคต เมื่อลูกเสือวิสามัญเจริญเติบโตเป็นผู฿ใหญจะสามารถ
ประกอบอาชีพอยูในสังคมอยางมีความสุข เพราะรู฿จักเสียสละไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น 
การบริการและการพัฒนาชุมชน 
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 ดังที่ทราบกันแล฿ววาการบริการ คือหัวใจของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ดังนั้นบทบาทของลูกเสือ
วิสามัญ คือการดําเนินการตามคติพจนโ “บริการ” การบริการควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1. การบริการตนเอง หมายความวาจะต฿องชวยเหลือตนเองให฿ได฿เสียกอน การชวยเหลือตัวเอง  
คือการเตรียมความพร฿อมด฿านตางๆเชน ด฿านรางกาย จิตใจ หมั่นศึกษาหาความรู฿  และประสบการณโที่
แปลกใหม ในสภาพปัจจุบันลูกเสือวิสามญับางคนได฿ชวยเหลือกจิการเป็นอยางดีได฿รับการยกยองชมเชย 
แตถ฿าในเรื่องการศึกษาเลาเรียนมีปัญหาแสดงวาลูกเสือวิสามัญคนนั้นยังต฿องเข฿าใจหลักการบริการดีพอ 
การที่เราจะให฿การบริการแกผู฿อื่น ตัวเราต฿องพร฿อมเสียกอน ดังนั้นลูกเสือวิสามัญต฿องเตรียมความพร฿อม
ของตนเองเพื่อการบริการผู฿อื่นตอไป 

2. การบริการครอบครัว ครอบครัวเป็นหนวยสังคมที่เล็กที่สุดมีความรักความผูกพัน มีความ 
อบอุนเอื้ออาทรกัน ลูกเสือวิสามัญจึงควรชวยเหลือครอบครัวในด฿านตางๆ ที่สามารถทําได฿จนครอบครัว
เป็นสุข แล฿วจึงให฿บริการแกชุมชนและสังคม ลูกเสือวิสามัญต฿องคํานึงถึงวาพื้นฐานที่สําคัญคือครอบครัว 
ถ฿าครอบครัวยังมีปัญหาไมมีความสุขอยาหวังเลยวาเราจะทําให฿ชุมชนและสังคมมีความสุข 
 3.  การบริการชุมชน ชุมชนในความหมายนี้หมายถึง สถานที่ ที่อยูใกล฿ชิดกับเราเป็นชุชนที่เรา 
อาศัยอยูเชน โรงเรียน วัด และสถานที่ตางๆ ที่ตั้งอยูในชุมชน การบริการชุมชนนั้น ในฐานะที่เราเป็น
หนวยหนึ่งของชุมชน คงจะต฿องชวยเหลือพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยอยูให฿ดีที่สุดเทาที่กําลังความสามารถ
ของเราจะทําได฿ 

4. การบริการสังคม สังคมในความหมายนีห้มายถึงสังคมทั่วไปที่มขีอบเขตกว฿างขวางกวาชมุชน  
เชน สังคมในอําเภอ สังคมในจังหวัด การบริการสังคมนั้นนับวาเป็นงานที่กว฿างขวางพอสมควร บาง
กิจกรรมก็สามารถกระทําด฿วยตนเองได฿ บางกิจกรรมต฿องอาศัยความรวมมือรวมใจกันหลายฝูาย การ
บริการสังคมสวนใหญเป็นการขอความชวยเหลือกิจกรรมตางๆ 
หลักการส าคัญในการให้บริการลูกเสือวิสามัญ 

1. บริการด฿วยความสมัครใจ คือเต็มใจที่จะให฿บริการไมมีผู฿ใดบังคับให฿กระทําและบริการ โดยไม 
หวังผลประโยชนโตอบแทน สิ่งที่จะได฿รับตอบแทนในการให฿บริการคือ เกิดความสุขความภาคภูมิใจใน
การให฿บริการ 

2. บริการสิ่งที่เป็นความต฿องการของผู฿รับบริการ หมายถึง การบริการสิ่งใดแล฿วแตจะต฿อง 
สอบถามความต฿องการของผู฿รับบริการวามีความประสงคโจะให฿บริการหรือไม ในบางครั้งเราบริการให฿แต
ผู฿รับบริการไมพึงประสงคโ ก็อาจจะทําให฿เกิดปัญหาได฿ 

3. บริการในสิ่งที่มีความจําเป็นตอสวนรวม เชน ชวยเหลือในการจราจร การทําความสะอาดวัด  
การกําจัดผักตบชวา เป็นต฿น 
 4. บริการตามความสามารถของตนที่สามารถจะทําได฿ คือ ต฿องทราบขีดความสามารถของ
ตนเองวามีความสามารถเพียงใด และในการให฿บริการทุกครั้งต฿องทําให฿เต็มความสามารถและดีที่สุด
เทาที่จะทําได฿ทุกครั้ง 

ลูกเสือวิสามัญควรหาโอกาสให฿บริการเทาที่สามารถจะทําได฿ โดยคํานึงถึงหลักการที่กลาวไว฿ 
ข฿างต฿น การบริการ คือ งานของลูกเสือวิสามัญ 
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1.3 วางแผนงานกิจกรรมของหมู 
1.4 เป็นตัวแทนหมูในการประชุมนายหมู 
1.5 เป็นประธานที่ประชุมในหมูของตน 
1.6 จัดการงานธุรการ งานทะเบียนของหมู 
1.7 ชวยเหลือและแบงเบางานของผู฿กาํกับลูกเสอื 

2. รองนายหมูมีหน฿าที่ชวยเหลือนายหมู และบางครั้งทําหน฿าที่แทนนายหมู และเป็นกรรมการ
ประจํากอง 

3. พลาธิการ มีหน฿าที่ดูแลการเจ็บไข฿ของสมาชิก เตรียมอุปกรณโการรกัษาพยาบาลและดูแล
งานสุขาภิบาลของหมู 

4. หัวหน฿าคนครัว มีหน฿าที่รับผิดชอบเรื่องอาหาร และงานครัวของหมู 
5. ผู฿ชวยคนครัว มหีน฿าที่ชวยหัวหน฿าคนครัวในเรือ่งอาหารและงานครัว 
6. คนหาน้ํา มีหน฿าที่หาน้ําดืม่และน้ําใช฿ ขุดหลมุเปียก ทางระบายน้าํ 
7. คนหาฟืน มีหน฿าที่หาฟืน ขุดหลุมแห฿ง และชวยคนครัวในเรือ่งเตา 
8. คนรับใช฿ทั่วไป มหีน฿าที่รับใช฿งานทั่วไป ตามที่นายหมูมอบหมาย 
หมายเหตุ หากมีภารกิจอืน่ๆ ทีม่ิได฿กําหนดไว฿ ให฿นายหมูมอบหมายสมาชกิคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบเป็นกรณีไป 

บทบาทของลูกเสือวิสามัญ 
 การที่จะสมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญได฿นั้น จะต฿องมีอายุ 16 – 25 ปี หรือกําลังศึกษาอยูในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา โดยผู฿ที่สมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ
จะเคยเป็นลูกเสือหรือไมเคยเป็นมากอนเลยก็ได฿ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสตรี จะสมัครเป็นเนตรนารี
วิสามัญ หรือเป็นลูกเสือวิสามัญได฿ 
 ลูกเสือวิสามัญเป็นลูกเสือรุนโตที่สุดในจํานวนลูกเสือ 4 ประเภท ตามจุดมุงหมายของกิจการ
ลูกเสือวิสามัญ เน฿นให฿ลูกเสือวิสามัญใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง ศึกษาด฿นการอาชีพและให฿บริการแกผู฿อื่นโดยมีคติ
พจนโวา “บริการ” (Service) ดังนั้นการบริการเป็นเสมือนหัวใจของการเป็นลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญ
จะต฿องยึดมั่นการบริการด฿วยความเสียสละและให฿เกิดประโยชนโตอสวนรวมให฿มากที่สุด 
 
ความหมายของการบริการ 
 การบริการในความหมายของลูกเสือไมได฿หมายถึงเป็นผู฿รับใช฿ หรือคนงานอยางที่บางคนเข฿าใจ 
การบริการในความหมายของลูกเสือวิสามัญนั้น ประสงคโที่จอบรมบมนิสัยและจิตใจให฿ลูกเสือวิสามัญรู฿จัก
เสียสละชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนโแกผู฿อื่นและสังคม เป็นการสร฿างนิสัยให฿ลูกเสือวิสามัญไมเห็นแก
ตัว พร฿อมที่จะเสียสละประโยชนโสวนตนให฿บริการแกบุคคลอื่นหรือชุมชนที่อาศัยอยู ได฿รู฿จักหาความรู฿และ
ประสบการณโอันจะเป็นประโยชนโตอไปในอนาคต เมื่อลูกเสือวิสามัญเจริญเติบโตเป็นผู฿ใหญจะสามารถ
ประกอบอาชีพอยูในสังคมอยางมีความสุข เพราะรู฿จักเสียสละไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น 
การบริการและการพัฒนาชุมชน 

เป็นชมุชนทีเ่ร�
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แบบทดสอบ ประกอบแผนการจดักิจกรรมที่ 1 
ค าส่ัง ให฿เขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) ทับตัวอักษรหน฿าข฿อคําตอบที่ถกูที่สุด 
1. การลูกเสือโลกได฿เริม่ขึ้นเมื่อปีใด 
 ก. พ.ศ. 2440  ข. พ.ศ. 2445  ค. พ.ศ. 2450  ง. พ.ศ. 2455 
2. กองลูกเสอืประเภทแรกทีไ่ด฿รับการจัดตั้งคือ 

ก. กองลูกเสือสาํรอง   ข. กองลูกเสือสามัญ 
 ค. กองลกูเสือสามัญรุนใหญ  ง. กองลูกเสอืวิสามัญ 
3. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว ทรงพระกรุณาพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เมื่อปีใด 
 ก. พ.ศ. 2445    ข. พ.ศ. 2450 
 ค. พ.ศ. 2454    ง. พ.ศ. 2455 
4. กองลูกเสอืแหงแรกในประเทศไทย ตั้งขึ้นที่ใด 
 ก. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ข. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
 ค. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ง. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
5. การฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลกูเสือวิสามัญครั้งแรกในประเทศไทยจดัขึ้น ณ ที่ใด 
 ก. เกาะลอยสวนลุมพีน ี   ข. พระราชวังสราญรมยโ 
 ค. พระราชวังสนามจันทรโ  ง. คายลูกเสือวชิราวุธ 
6. เข็มขัดลกูเสือวิสามัญเหลาอากาศมีสอีะไร 

ก. สีกาก ี    ข. สีดํา 
 ค. สีเทา     ง. สีน้ําตาล 
7. เครื่องหมายสังกัดของลกูเสือวิสามัญติดที่ใด 

ก. อกเสือ้ด฿านซ฿าย   ข. อกเสือ้ด฿านขวา 
 ค. ไหลเสือ้ด฿านซ฿าย   ง. ไหลเสื้อด฿านขวา 
8. การบริการของลูกเสอืวิสามัญควรบริการในข฿อใดกอน 

ก. บริการตนเอง   ข. บริการครอบครัว 
 ค. บริการชุมชน    ง. บริการสังคม 
9. ข฿อใด ไม่ใช่ หลักการในการให฿บริการของลกูเสือวิสามัญ 

ก. บริการในสิ่งทีจ่ําเป็น   ข. บริการด฿วยความสมัครใจ 
 ค. บริการตามกําลังความสามารถ ง. บริการตามความต฿องการของตนเอง 
10. ข฿อใด ไม่ใช่ การบําเพ็ญประโยชนโตอชุมชนและสังคมของลกูเสือ 

ก. การทําความสะอาด   ข. การซอมแซมสถานที ่
 ค. การรณรงคโทางการเมือง  ง. การอนุรักษโทรัพยากรธรรมชาต ิ
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เฉลยแบบทดสอบ 
1. ค 2. ข   3. ค  4.ก  5. ก   
6. ข 7.  ง   8.  ก              9.  ง  10. ค   

 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

วันนี้ที่รอคอย 
 

 ศิริเป็นลูกเสือสํารอง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขาเห็นลูกเสือรุนพี่ไปเดินทางไกลและ
แรมคืนที่ชายทุงข฿างๆ บ฿านของเขา ลูกเสือรุนพี่เดินทางไปถึงที่แรมคืน ชวยกันกางเต็นทโ จัดที่พัก จัดที่
หุงหาอาหารกันอยางสนุกสนาน คนท่ีรับผิดชอบกางเต็นทโก็ตั้งใจกางอยางรวดเร็ว เมื่อผู฿กํากับลูกเสือ
เดินมาตรวจดูความเรียบร฿อยก็เสนอแนะให฿หมูลูกเสือชวยกันทํารองน้ําเล็ก ๆ รอบเต็นทโ เพราะถ฿ามีฝน
ตกน้ําก็จะได฿จะได฿ไหลลงรองน้ํานั้น และตอนกลางคืนให฿นําลูกมะนาววางในเต็นทโปฺองกันสัตวโร฿าย 
 ศิริยืนดูลูกเสือ เหลานั้นด฿วยความหวังวา ปีหน฿าเขาเป็นลูกเสือสามัญเขาจะได฿มีโอกาสกางเต็นทโ
แรมคืนเชนนี้นับวันรอคอยวาถ฿าวันนั้นมาถึงเขาคงจะสามารถกางเต็นทโได฿ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรอคอยอยางมคีวามหวงั ยอมทําให฿เกิดพลังที่จะทาํดี 
 

 
ความส าคัญในสาส์นฉบับสุดท้ายของ บี-พี 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมอืงปัก ผู฿แตง 

ครูพรศักดิ์เป็นผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญที่มีความมุงมั่นในกิจการลูกเสือ ตั้งใจถายทอดความรู฿และ
ประสบการณโให฿แกลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ เขายึดถือความสําคัญในสาสโนฉบับสุดท฿ายของ บี -พี ผู฿ให฿
กําเนิดลูกเสือโลกที่เขียนถึงลูกเสือ นํามาให฿ลูกเสือได฿เรียนรู฿และปฏิบัติตาม ข฿อแรกของสาสโนกลาววา 
“จงทําตนให฿มีอนามัยดีและแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก” ดังนั้นครูพาศักดิ์จึงทําตนเป็นแบบอยางที่ดีในการ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ หลังเลิกเรียนครูพรศักดิ์และลูกศิษยโกลุมหนึ่งจะเลนฟุตบอลด฿วยกันเสมอ 
สิทธิชัยเป็นหนึ่งในลูกที่มารวมกิจกรรมอยางตอเนือง รางกายก็แข็งแรงฟุตบอลเป็นกีฬาที่เลนเป็นทีม 
ทําให฿สิทธิชัยรู฿จักผู฿คนมากขึ้นรู฿วาเมื่อไรจะพูดอะไรทําอะไร รู฿จักการให฿อภัย การรอคอย และการให฿
โอกาสแกผู฿อื่น ครูพรศักดิ์สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งด฿านรางกายและจิตใจของสิทธิชัย ครูพา
ศักดิ์ก็ยิ่งเห็นด฿วยกับสาสโนฉบับสุดท฿ายข฿อนี้เป็นอยางยิ่ง รู฿สึกขอบคุณทาน บี-พี ที่ให฿สิ่งที่ดีงามแก
เยาวชนรุนหลังได฿อยางเป็นอมตะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตัวอยางและคําสอนทีด่ี มคีณุคาตอผู฿ให฿ความศรัทธาเสมอ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 
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แบบทดสอบ ประกอบแผนการจดักิจกรรมที่ 1 
ค าส่ัง ให฿เขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) ทับตัวอักษรหน฿าข฿อคําตอบที่ถกูที่สุด 
1. การลูกเสือโลกได฿เริม่ขึ้นเมื่อปีใด 
 ก. พ.ศ. 2440  ข. พ.ศ. 2445  ค. พ.ศ. 2450  ง. พ.ศ. 2455 
2. กองลูกเสอืประเภทแรกทีไ่ด฿รับการจัดตั้งคือ 

ก. กองลูกเสือสาํรอง   ข. กองลูกเสือสามัญ 
 ค. กองลกูเสือสามัญรุนใหญ  ง. กองลูกเสอืวิสามัญ 
3. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว ทรงพระกรุณาพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เมื่อปีใด 
 ก. พ.ศ. 2445    ข. พ.ศ. 2450 
 ค. พ.ศ. 2454    ง. พ.ศ. 2455 
4. กองลูกเสอืแหงแรกในประเทศไทย ตั้งขึ้นที่ใด 
 ก. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ข. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
 ค. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ง. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
5. การฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลกูเสือวิสามัญครั้งแรกในประเทศไทยจดัขึ้น ณ ที่ใด 
 ก. เกาะลอยสวนลุมพีน ี   ข. พระราชวังสราญรมยโ 
 ค. พระราชวังสนามจันทรโ  ง. คายลูกเสือวชิราวุธ 
6. เข็มขัดลกูเสือวิสามัญเหลาอากาศมีสอีะไร 

ก. สีกาก ี    ข. สีดํา 
 ค. สีเทา     ง. สีน้ําตาล 
7. เครื่องหมายสังกัดของลกูเสือวิสามัญติดที่ใด 

ก. อกเสือ้ด฿านซ฿าย   ข. อกเสือ้ด฿านขวา 
 ค. ไหลเสือ้ด฿านซ฿าย   ง. ไหลเสื้อด฿านขวา 
8. การบริการของลูกเสอืวิสามัญควรบริการในข฿อใดกอน 

ก. บริการตนเอง   ข. บริการครอบครัว 
 ค. บริการชุมชน    ง. บริการสังคม 
9. ข฿อใด ไม่ใช่ หลักการในการให฿บริการของลกูเสือวิสามัญ 

ก. บริการในสิ่งทีจ่ําเป็น   ข. บริการด฿วยความสมัครใจ 
 ค. บริการตามกําลังความสามารถ ง. บริการตามความต฿องการของตนเอง 
10. ข฿อใด ไม่ใช่ การบําเพ็ญประโยชนโตอชุมชนและสังคมของลกูเสือ 

ก. การทําความสะอาด   ข. การซอมแซมสถานที ่
 ค. การรณรงคโทางการเมือง  ง. การอนุรักษโทรัพยากรธรรมชาต ิ
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เฉลยแบบทดสอบ 
1. ค 2. ข   3. ค  4.ก  5. ก   
6. ข 7.  ง   8.  ก              9.  ง  10. ค   

 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

วันนี้ที่รอคอย 
 

 ศิริเป็นลูกเสือสํารอง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขาเห็นลูกเสือรุนพี่ไปเดินทางไกลและ
แรมคืนที่ชายทุงข฿างๆ บ฿านของเขา ลูกเสือรุนพี่เดินทางไปถึงที่แรมคืน ชวยกันกางเต็นทโ จัดที่พัก จัดที่
หุงหาอาหารกันอยางสนุกสนาน คนที่รับผิดชอบกางเต็นทโก็ตั้งใจกางอยางรวดเร็ว เมื่อผู฿กํากับลูกเสือ
เดินมาตรวจดูความเรียบร฿อยก็เสนอแนะให฿หมูลูกเสือชวยกันทํารองน้ําเล็ก ๆ รอบเต็นทโ เพราะถ฿ามีฝน
ตกน้ําก็จะได฿จะได฿ไหลลงรองน้ํานั้น และตอนกลางคืนให฿นําลูกมะนาววางในเต็นทโปฺองกันสัตวโร฿าย 
 ศิริยืนดูลูกเสือ เหลานั้นด฿วยความหวังวา ปีหน฿าเขาเป็นลูกเสือสามัญเขาจะได฿มีโอกาสกางเต็นทโ
แรมคืนเชนนี้นับวันรอคอยวาถ฿าวันนั้นมาถึงเขาคงจะสามารถกางเต็นทโได฿ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรอคอยอยางมคีวามหวงั ยอมทําให฿เกิดพลังที่จะทาํดี 
 

 
ความส าคัญในสาส์นฉบับสุดท้ายของ บี-พี 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมอืงปัก ผู฿แตง 

ครูพรศักดิ์เป็นผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญที่มีความมุงมั่นในกิจการลูกเสือ ตั้งใจถายทอดความรู฿และ
ประสบการณโให฿แกลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ เขายึดถือความสําคัญในสาสโนฉบับสุดท฿ายของ บี -พี ผู฿ให฿
กําเนิดลูกเสือโลกที่เขียนถึงลูกเสือ นํามาให฿ลูกเสือได฿เรียนรู฿และปฏิบัติตาม ข฿อแรกของสาสโนกลาววา 
“จงทําตนให฿มีอนามัยดีและแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก” ดังนั้นครูพาศักดิ์จึงทําตนเป็นแบบอยางที่ดีในการ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ หลังเลิกเรียนครูพรศักดิ์และลูกศิษยโกลุมหนึ่งจะเลนฟุตบอลด฿วยกันเสมอ 
สิทธิชัยเป็นหนึ่งในลูกที่มารวมกิจกรรมอยางตอเนือง รางกายก็แข็งแรงฟุตบอลเป็นกีฬาที่เลนเป็นทีม 
ทําให฿สิทธิชัยรู฿จักผู฿คนมากขึ้นรู฿วาเมื่อไรจะพูดอะไรทําอะไร รู฿จักการให฿อภัย การรอคอย และการให฿
โอกาสแกผู฿อื่น ครูพรศักดิ์สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งด฿านรางกายและจิตใจของสิทธิชัย ครูพา
ศักดิ์ก็ยิ่งเห็นด฿วยกับสาสโนฉบับสุดท฿ายข฿อนี้เป็นอยางยิ่ง รู฿สึกขอบคุณทาน บี-พี ที่ให฿สิ่งที่ดีงามแก
เยาวชนรุนหลังได฿อยางเป็นอมตะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตัวอยางและคําสอนทีด่ี มคีณุคาตอผู฿ให฿ความศรัทธาเสมอ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 
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หน่วยที่ 2  กิจการของการลูกเสือและบทบาทของตนเองที่เป็นลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3  กิจการของคณะลกูเสือไทยและลูกเสือโลก         เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายกิจการและวิธีการดําเนินงานของคณะลูกเสือแหงชาติได฿ 
1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายกิจการขององคโการลูกเสือโลกได฿ 

2. เนื้อหา 
2.1 กิจการของคณะลูกเสอืแหงชาต ิ
2.2 กิจการขององคโการลูกเสือโลก 
2.3 ความสัมพันธโระหวางลูกเสอืนานาชาติ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู฿ 
3.3  ภาพประกอบ เชน พระบรมฉายาลกัษณโของพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว ทรงฉลอง

พระองคโด฿วยชุดลูกเสือ ภาพที่เกี่ยวกับกิจการคณะลูกเสือแหงชาติและลูกเสอืโลก ฯลฯ 
3.4  แบบทดสอบ 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง “ในหมูลกูเสือ” 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 1) นําเข฿าสูบทเรยีนโดยนําพระบรมฉายาลักษณโพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัวฉลอง

พระองคโชุดลกูเสือโลก มาให฿ผู฿เรียนชม แล฿วตั้งคําถามวา “พระองคโทรงดํารงตาํแหนงใดในกิจการลูกเสอื” 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายกิจการของคณะลูกเสอืแหงชาติประกอบพร฿อมแสดงโครงสร฿าง
ประกอบ 
 3) ให฿ลูกเสือรวมร฿องเพลงที่มคีวามเกีย่วข฿องกบัเนื้อหา โดยผู฿กํากับลูกเสอืร฿องเพลงให฿ฟัง
เป็นตัวอยางแล฿วให฿ลูกเสือร฿องตาม 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายกิจการขององคโการลกูเสือโลกและความสมัพันธโระหวางลูกเสือ
นานาชาต ิ

 5) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ผู฿เรียนรวมร฿องเพลงที่มคีวามเกีย่วข฿องกับเนื้อหา โดยผู฿กํากับลกูเสือ
ร฿องเพลงให฿ฟังเป็นตัวอยาง แล฿วให฿ลกูเสือร฿องตาม 

 6) สรุปบทเรียนโดยให฿ลกูเสืออธิบายกิจการของคณะลูกเสือแหงชาติ และลูกเสอืไทยตาม
ความเข฿าใจ แล฿วผู฿กํากับลูกเสอืสอนเสริมสวนทีย่ังไมสมบูรณโ 

 7) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให฿ลูกเสอืทดสอบตามแบบทดสอบ 40 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 

 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  3 

 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

  ในหมูลกูเสือทีเ่รารวมอยู ตางคนตางรู฿กันดีวาหน฿าที่ทุกอยาง 
            ต฿องชวยกันทาํ ทําไมเว฿นวาง งานทุกอยาง งานทุกอยาง จะเสร็จโดยงายดาย 
 
 

พี่น้องลูกเสือ 

เราเป็นลูกเสือ ต฿องชวยเหลือกนัและกัน 
ทํางานอะไร ต฿องเข฿าไปชวยกัน (ซ้าํ) เพื่อความสัมพันธโ 

มีน้ําใจไมตรี อยาทําเมนิเฉย นิ่งอยูเลย ไมดี 
ต฿องชวยกันซ ีพี่น฿องลูกเสือชวยกนั (ซ้ํา 2 ครั้ง) 
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เฉลยแบบทดสอบ 
1. ค 2. ข   3. ค  4.ก  5. ก   
6. ข 7.  ง   8.  ก              9.  ง  10. ค   

 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

วันนี้ที่รอคอย 
 

 ศิริเป็นลูกเสือสํารอง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขาเห็นลูกเสือรุนพี่ไปเดินทางไกลและ
แรมคืนที่ชายทุงข฿างๆ บ฿านของเขา ลูกเสือรุนพี่เดินทางไปถึงที่แรมคืน ชวยกันกางเต็นทโ จัดที่พัก จัดที่
หุงหาอาหารกันอยางสนุกสนาน คนที่รับผิดชอบกางเต็นทโก็ตั้งใจกางอยางรวดเร็ว เมื่อผู฿กํากับลูกเสือ
เดินมาตรวจดูความเรียบร฿อยก็เสนอแนะให฿หมูลูกเสือชวยกันทํารองน้ําเล็ก ๆ รอบเต็นทโ เพราะถ฿ามีฝน
ตกน้ําก็จะได฿จะได฿ไหลลงรองน้ํานั้น และตอนกลางคืนให฿นําลูกมะนาววางในเต็นทโปฺองกันสัตวโร฿าย 
 ศิริยืนดูลูกเสือ เหลานั้นด฿วยความหวังวา ปีหน฿าเขาเป็นลูกเสือสามัญเขาจะได฿มีโอกาสกางเต็นทโ
แรมคืนเชนนี้นับวันรอคอยวาถ฿าวันนั้นมาถึงเขาคงจะสามารถกางเต็นทโได฿ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรอคอยอยางมคีวามหวงั ยอมทําให฿เกิดพลังที่จะทาํดี 
 

 
ความส าคัญในสาส์นฉบับสุดท้ายของ บี-พี 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมอืงปัก ผู฿แตง 

ครูพรศักดิ์เป็นผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญที่มีความมุงมั่นในกิจการลูกเสือ ตั้งใจถายทอดความรู฿และ
ประสบการณโให฿แกลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ เขายึดถือความสําคัญในสาสโนฉบับสุดท฿ายของ บี -พี ผู฿ให฿
กําเนิดลูกเสือโลกที่เขียนถึงลูกเสือ นํามาให฿ลูกเสือได฿เรียนรู฿และปฏิบัติตาม ข฿อแรกของสาสโนกลาววา 
“จงทําตนให฿มีอนามัยดีและแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก” ดังนั้นครูพาศักดิ์จึงทําตนเป็นแบบอยางที่ดีในการ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ หลังเลิกเรียนครูพรศักดิ์และลูกศิษยโกลุมหนึ่งจะเลนฟุตบอลด฿วยกันเสมอ 
สิทธิชัยเป็นหนึ่งในลูกที่มารวมกิจกรรมอยางตอเนือง รางกายก็แข็งแรงฟุตบอลเป็นกีฬาที่เลนเป็นทีม 
ทําให฿สิทธิชัยรู฿จักผู฿คนมากขึ้นรู฿วาเมื่อไรจะพูดอะไรทําอะไร รู฿จักการให฿อภัย การรอคอย และการให฿
โอกาสแกผู฿อื่น ครูพรศักดิ์สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งด฿านรางกายและจิตใจของสิทธิชัย ครูพา
ศักดิ์ก็ยิ่งเห็นด฿วยกับสาสโนฉบับสุดท฿ายข฿อนี้เป็นอยางยิ่ง รู฿สึกขอบคุณทาน บี-พี ที่ให฿สิ่งที่ดีงามแก
เยาวชนรุนหลังได฿อยางเป็นอมตะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตัวอยางและคําสอนทีด่ี มคีณุคาตอผู฿ให฿ความศรัทธาเสมอ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 
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หน่วยที่ 2  กิจการของการลูกเสือและบทบาทของตนเองที่เป็นลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3  กิจการของคณะลกูเสือไทยและลูกเสือโลก         เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายกิจการและวิธีการดําเนินงานของคณะลูกเสือแหงชาติได฿ 
1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายกิจการขององคโการลูกเสือโลกได฿ 

2. เนื้อหา 
2.1 กิจการของคณะลูกเสอืแหงชาต ิ
2.2 กิจการขององคโการลูกเสือโลก 
2.3 ความสัมพันธโระหวางลูกเสอืนานาชาติ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  ใบความรู฿ 
3.3  ภาพประกอบ เชน พระบรมฉายาลกัษณโของพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว ทรงฉลอง

พระองคโด฿วยชุดลูกเสือ ภาพที่เกี่ยวกับกิจการคณะลูกเสือแหงชาติและลูกเสอืโลก ฯลฯ 
3.4  แบบทดสอบ 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง “ในหมูลกูเสือ” 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 1) นําเข฿าสูบทเรยีนโดยนําพระบรมฉายาลักษณโพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัวฉลอง

พระองคโชุดลกูเสือโลก มาให฿ผู฿เรียนชม แล฿วตั้งคําถามวา “พระองคโทรงดํารงตาํแหนงใดในกิจการลูกเสอื” 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายกิจการของคณะลูกเสอืแหงชาติประกอบพร฿อมแสดงโครงสร฿าง
ประกอบ 
 3) ให฿ลูกเสือรวมร฿องเพลงที่มคีวามเกีย่วข฿องกบัเนื้อหา โดยผู฿กํากับลูกเสอืร฿องเพลงให฿ฟัง
เป็นตัวอยางแล฿วให฿ลูกเสือร฿องตาม 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายกิจการขององคโการลกูเสือโลกและความสมัพันธโระหวางลูกเสือ
นานาชาต ิ

 5) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ผู฿เรียนรวมร฿องเพลงที่มคีวามเกีย่วข฿องกับเนื้อหา โดยผู฿กํากับลกูเสือ
ร฿องเพลงให฿ฟังเป็นตัวอยาง แล฿วให฿ลกูเสือร฿องตาม 

 6) สรุปบทเรียนโดยให฿ลกูเสืออธิบายกิจการของคณะลูกเสือแหงชาติ และลูกเสอืไทยตาม
ความเข฿าใจ แล฿วผู฿กํากับลูกเสอืสอนเสริมสวนทีย่ังไมสมบูรณโ 

 7) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให฿ลูกเสอืทดสอบตามแบบทดสอบ 40 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 

 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  3 

 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

  ในหมูลกูเสือทีเ่รารวมอยู ตางคนตางรู฿กันดีวาหน฿าที่ทุกอยาง 
            ต฿องชวยกันทาํ ทําไมเว฿นวาง งานทุกอยาง งานทุกอยาง จะเสร็จโดยงายดาย 
 
 

พี่น้องลูกเสือ 

เราเป็นลูกเสือ ต฿องชวยเหลือกนัและกัน 
ทํางานอะไร ต฿องเข฿าไปชวยกัน (ซ้าํ) เพื่อความสัมพันธโ 

มีน้ําใจไมตรี อยาทําเมนิเฉย นิ่งอยูเลย ไมดี 
ต฿องชวยกันซ ีพี่น฿องลูกเสือชวยกนั (ซ้ํา 2 ครั้ง) 
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เฉลยแบบทดสอบ 
1. ค 2. ข   3. ค  4.ก  5. ก   
6. ข 7.  ง   8.  ก              9.  ง  10. ค   

 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

วันนี้ที่รอคอย 
 

 ศิริเป็นลูกเสือสํารอง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขาเห็นลูกเสือรุนพี่ไปเดินทางไกลและ
แรมคืนที่ชายทุงข฿างๆ บ฿านของเขา ลูกเสือรุนพี่เดินทางไปถึงที่แรมคืน ชวยกันกางเต็นทโ จัดที่พัก จัดที่
หุงหาอาหารกันอยางสนุกสนาน คนที่รับผิดชอบกางเต็นทโก็ตั้งใจกางอยางรวดเร็ว เมื่อผู฿กํากับลูกเสือ
เดินมาตรวจดูความเรียบร฿อยก็เสนอแนะให฿หมูลูกเสือชวยกันทํารองน้ําเล็ก ๆ รอบเต็นทโ เพราะถ฿ามีฝน
ตกน้ําก็จะได฿จะได฿ไหลลงรองน้ํานั้น และตอนกลางคืนให฿นําลูกมะนาววางในเต็นทโปฺองกันสัตวโร฿าย 
 ศิริยืนดูลูกเสือ เหลานั้นด฿วยความหวังวา ปีหน฿าเขาเป็นลูกเสือสามัญเขาจะได฿มีโอกาสกางเต็นทโ
แรมคืนเชนนี้นับวันรอคอยวาถ฿าวันนั้นมาถึงเขาคงจะสามารถกางเต็นทโได฿ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรอคอยอยางมคีวามหวงั ยอมทําให฿เกิดพลังที่จะทาํดี 
 

 
ความส าคัญในสาส์นฉบับสุดท้ายของ บี-พี 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมอืงปัก ผู฿แตง 

ครูพรศักดิ์เป็นผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญที่มีความมุงมั่นในกิจการลูกเสือ ตั้งใจถายทอดความรู฿และ
ประสบการณโให฿แกลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ เขายึดถือความสําคัญในสาสโนฉบับสุดท฿ายของ บี -พี ผู฿ให฿
กําเนิดลูกเสือโลกที่เขียนถึงลูกเสือ นํามาให฿ลูกเสือได฿เรียนรู฿และปฏิบัติตาม ข฿อแรกของสาสโนกลาววา 
“จงทําตนให฿มีอนามัยดีและแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก” ดังนั้นครูพาศักดิ์จึงทําตนเป็นแบบอยางที่ดีในการ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ หลังเลิกเรียนครูพรศักดิ์และลูกศิษยโกลุมหนึ่งจะเลนฟุตบอลด฿วยกันเสมอ 
สิทธิชัยเป็นหนึ่งในลูกที่มารวมกิจกรรมอยางตอเนือง รางกายก็แข็งแรงฟุตบอลเป็นกีฬาที่เลนเป็นทีม 
ทําให฿สิทธิชัยรู฿จักผู฿คนมากขึ้นรู฿วาเมื่อไรจะพูดอะไรทําอะไร รู฿จักการให฿อภัย การรอคอย และการให฿
โอกาสแกผู฿อื่น ครูพรศักดิ์สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งด฿านรางกายและจิตใจของสิทธิชัย ครูพา
ศักดิ์ก็ยิ่งเห็นด฿วยกับสาสโนฉบับสุดท฿ายข฿อนี้เป็นอยางยิ่ง รู฿สึกขอบคุณทาน บี-พี ที่ให฿สิ่งที่ดีงามแก
เยาวชนรุนหลังได฿อยางเป็นอมตะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตัวอยางและคําสอนทีด่ี มคีณุคาตอผู฿ให฿ความศรัทธาเสมอ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 
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ใบความรู้  
 

กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

    1.1 คณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบด฿วย ลูกเสือทั้งปวง ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ ผู฿ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลกูเสือ และเจ฿าหน฿าที่ลูกเสือ 
    1.2 การดําเนินงานของคณะลูกเสือแหงชาติ 

1.2.1 สภาลูกเสือแหงชาต ิมีนายกรัฐมนตรีเป็นสภานายก มีอาํนาจหน฿าที่วางนโยบายและ
พิจารณา รายงานประจําปีของคณะลูกเสือแหงชาติ ให฿คาํแนะนําในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาต ิ

  1.2.2 คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ มรีัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทําหน฿าที่ 
ประธานคณะกรรมการฯ มีอาํนาจหน฿าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือ
แหงชาติ และ ตามนโยบายของสภาลูกเสือแหงชาติ จัดให฿มีการฝกึอบรมและการชุมนุม
ลูกเสือ ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือจัดการทรัพยโสินทาํรายงานประจําปี วางระเบียบแบบแผน 
กําหนดให฿มี สํานักงานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ เป็นต฿น 

  1.2.3 คณะกรรมการลูกเสอืจังหวัด มีผู฿วาราชการจังหวัดทําหน฿าที่ ประธานกรรมการฯ มอีํานาจ 
            หน฿าที่สงเสริมกจิการลูกเสือของจงัหวัด พิจารณารายงานประจําปีของลูกเสือจงัหวัด ให฿ 
คําแนะนําในการปฏิบัติงานลกูเสือ กําหนดให฿มสีาํนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เป็นต฿น 
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พระราชบัญญัติ 

ลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให฿ไว฿ ณ วันที่ 26 กุมภาพนัธโ พ.ศ. 2551 

เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล฿า ฯ 

ให฿ประกาศวา 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาด฿วยลูกเสือ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ ให฿ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว฿โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให฿ใช฿บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต฿นไป 
มาตรา 3 ให฿ยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
(2) พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509 
(3) พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 
(4) พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้
“ลูกเสือ”หมายความวา เดก็และเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมคัรเข฿าเป็นลูกเสอืทั้งใน 

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สวนลูกเสอืทีเ่ป็นหญิงให฿เรียกวา “เนตรนาร”ี 
“บุคลากรทางการลูกเสอื”หมายความวา ผู฿บังคบับัญชาลูกเสือ ผู฿ตรวจการลกูเสือ กรรมการ 

ลูกเสือ อาสาสมคัรลูกเสอื และเจ฿าหน฿าที่ลกูเสือ 
“รัฐมนตรี”หมายความวา รัฐมนตรีผู฿รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5 ให฿รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให฿ม ี

อํานาจออกกฎกระทรวง เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได฿ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล฿วให฿ใช฿บังคับได฿ 
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ใบความรู้  
 

กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

    1.1 คณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบด฿วย ลูกเสือทั้งปวง ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ ผู฿ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลกูเสือ และเจ฿าหน฿าที่ลูกเสือ 
    1.2 การดําเนินงานของคณะลูกเสือแหงชาติ 

1.2.1 สภาลูกเสือแหงชาต ิมีนายกรัฐมนตรีเป็นสภานายก มีอาํนาจหน฿าที่วางนโยบายและ
พิจารณา รายงานประจําปีของคณะลูกเสือแหงชาติ ให฿คาํแนะนําในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาต ิ

  1.2.2 คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ มรีัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทําหน฿าที่ 
ประธานคณะกรรมการฯ มีอาํนาจหน฿าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือ
แหงชาติ และ ตามนโยบายของสภาลูกเสือแหงชาติ จัดให฿มีการฝกึอบรมและการชุมนุม
ลูกเสือ ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือจัดการทรัพยโสินทาํรายงานประจําปี วางระเบียบแบบแผน 
กําหนดให฿มี สํานักงานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ เป็นต฿น 

  1.2.3 คณะกรรมการลูกเสอืจังหวัด มีผู฿วาราชการจังหวัดทําหน฿าที่ ประธานกรรมการฯ มอีํานาจ 
            หน฿าที่สงเสริมกจิการลูกเสือของจงัหวัด พิจารณารายงานประจําปีของลูกเสือจงัหวัด ให฿ 
คําแนะนําในการปฏิบัติงานลกูเสือ กําหนดให฿มสีาํนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เป็นต฿น 
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พระราชบัญญัติ 

ลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให฿ไว฿ ณ วันที่ 26 กุมภาพนัธโ พ.ศ. 2551 

เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล฿า ฯ 

ให฿ประกาศวา 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาด฿วยลูกเสือ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ ให฿ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว฿โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให฿ใช฿บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต฿นไป 
มาตรา 3 ให฿ยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
(2) พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509 
(3) พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 
(4) พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้
“ลูกเสือ”หมายความวา เดก็และเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมคัรเข฿าเป็นลูกเสอืทั้งใน 

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สวนลูกเสอืทีเ่ป็นหญิงให฿เรียกวา “เนตรนาร”ี 
“บุคลากรทางการลูกเสอื”หมายความวา ผู฿บังคบับัญชาลูกเสือ ผู฿ตรวจการลกูเสือ กรรมการ 

ลูกเสือ อาสาสมคัรลูกเสอื และเจ฿าหน฿าที่ลกูเสือ 
“รัฐมนตรี”หมายความวา รัฐมนตรีผู฿รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5 ให฿รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให฿ม ี

อํานาจออกกฎกระทรวง เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได฿ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล฿วให฿ใช฿บังคับได฿ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

 
มาตรา 6 ให฿มคีณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบด฿วย บรรดาลูกเสอืทั้งปวงและบุคลากร 

ทางการลกูเสือ 
มาตรา 7 พระมหากษัตริยโทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
มาตรา 8 คณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงคโเพื่อพัฒนาลูกเสอืทั้งทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ และศีลธรรม ให฿เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสร฿างสรรคโสงัคมให฿เกดิความสามัคคี 
และมีความเจริญก฿าวหน฿า ทั้งนี้ เพือ่ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง 
ดังตอไปนี ้

(1) ให฿มีนิสัยในการสงัเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 
(2) ให฿ซื่อสัตยโสจุริต มีระเบียบวินยัและเห็นอกเห็นใจผู฿อืน่ 
(3) ให฿รู฿จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชนโ 
(4) ให฿รู฿จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให฿ทาํกิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
(5) ให฿รู฿จักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
มาตรา 9 ให฿กระทรวงศึกษาธิการ มีหน฿าที่สงเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือ 

แหงชาติเพื่อให฿บรรลุวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งสงเสรมิและสนับสนนุ 
การดําเนินการของสํานกังานลกูเสือแหงชาติ สาํนักงานลูกเสอืจังหวดั สํานักงานลูกเสอืเขตพืน้ที่
การศึกษาสถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข฿อง เพื่อให฿การจดักิจกรรมลูกเสือเป็นไปอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

มาตรา 10 ให฿กรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ กรรมการลูกเสือ 
จังหวัด และกรรมการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา ได฿รับเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอืน่ตามระเบียบ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด 2 
การปกครอง 

 
สวนที่ 1 

สภาลูกเสือไทย 
 

มาตรา 11 ให฿มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด฿วย 
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก 
(2) รองนายกรัฐมนตร ีเป็นอุปนายก 
(3) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการ 
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กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษยโ ผู฿บัญชาการทหารสูงสดุ ผู฿บัญชาการทหารบก ผู฿บัญชาการทหารเรือ 
ผู฿บัญชาการทหารอากาศ ผู฿บัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดกีรมการปกครอง อธิบดกีรมสงเสริมการปกครองท฿องถิ่น 
ผู฿วาราชการกรุงเทพมหานคร ผู฿วาราชการจังหวัด และผู฿อํานวยการศูนยโปฏิบัติการลูกเสอืชาวบ฿าน 

 (4) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินแปดสบิคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ แตงตั้ง 
ตามพระราชอธัยาศัย 

ให฿เลขาธกิารสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู฿ชวย 
เลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ เป็นผู฿ชวยเลขานุการ 

สภาลูกเสือไทยอาจมสีภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ ์และกรรมการกิตติมศักดิ์ 
ซึ่งจะได฿ทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ แตงตั้ง 

มาตรา 12 สภาลกูเสือไทยมีอํานาจหน฿าที ่ดังตอไปนี้ 
(1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก฿าวหน฿าของคณะลูกเสือแหงชาติ 
(2) ให฿คําแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ 
(3) พิจารณารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
มาตรา 13 กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 11 (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปี 

นับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ แตงตั้ง และเมื่อพ฿นจากตําแหนงอาจทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ 
แตงตั้งอีกได฿ 

มาตรา 14 นอกจากการพ฿นจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา 11 (4) พ฿นจากตําแหนงเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลล฿มละลาย 
(4) เป็นคนไร฿ความสามารถหรือคนเสมือนไร฿ความสามารถ 
(5) ได฿รับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สุดให฿จําคุก 

 
สวนที่ 2 

คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติและสํานกังานลูกเสอืแหงชาติ 
 

มาตรา 15 ให฿มคีณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติซึ่งเป็นองคโกรบริหารของคณะลูกเสือ 
แหงชาติ ประกอบด฿วย 

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

 
มาตรา 6 ให฿มคีณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบด฿วย บรรดาลูกเสอืทั้งปวงและบุคลากร 

ทางการลกูเสือ 
มาตรา 7 พระมหากษัตริยโทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
มาตรา 8 คณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงคโเพื่อพัฒนาลูกเสอืทั้งทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ และศีลธรรม ให฿เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสร฿างสรรคโสงัคมให฿เกดิความสามัคคี 
และมีความเจริญก฿าวหน฿า ทั้งนี้ เพือ่ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง 
ดังตอไปนี ้

(1) ให฿มีนิสัยในการสงัเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 
(2) ให฿ซื่อสัตยโสจุริต มีระเบียบวินยัและเห็นอกเห็นใจผู฿อืน่ 
(3) ให฿รู฿จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชนโ 
(4) ให฿รู฿จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให฿ทาํกิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
(5) ให฿รู฿จักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
มาตรา 9 ให฿กระทรวงศึกษาธิการ มีหน฿าที่สงเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือ 

แหงชาติเพื่อให฿บรรลุวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งสงเสรมิและสนับสนนุ 
การดําเนินการของสํานกังานลกูเสือแหงชาติ สาํนักงานลูกเสอืจังหวดั สํานักงานลูกเสอืเขตพืน้ที่
การศึกษาสถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข฿อง เพื่อให฿การจดักิจกรรมลูกเสือเป็นไปอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

มาตรา 10 ให฿กรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ กรรมการลูกเสือ 
จังหวัด และกรรมการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา ได฿รับเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอืน่ตามระเบียบ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด 2 
การปกครอง 

 
สวนที่ 1 

สภาลูกเสือไทย 
 

มาตรา 11 ให฿มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด฿วย 
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก 
(2) รองนายกรัฐมนตร ีเป็นอุปนายก 
(3) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการ 

44 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษยโ ผู฿บัญชาการทหารสูงสดุ ผู฿บัญชาการทหารบก ผู฿บัญชาการทหารเรือ 
ผู฿บัญชาการทหารอากาศ ผู฿บัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดกีรมการปกครอง อธิบดกีรมสงเสริมการปกครองท฿องถิ่น 
ผู฿วาราชการกรุงเทพมหานคร ผู฿วาราชการจังหวัด และผู฿อํานวยการศูนยโปฏิบัติการลูกเสอืชาวบ฿าน 

 (4) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินแปดสบิคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ แตงตั้ง 
ตามพระราชอธัยาศัย 

ให฿เลขาธกิารสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู฿ชวย 
เลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ เป็นผู฿ชวยเลขานุการ 

สภาลูกเสือไทยอาจมสีภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ ์และกรรมการกิตติมศักดิ์ 
ซึ่งจะได฿ทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ แตงตั้ง 

มาตรา 12 สภาลกูเสือไทยมีอํานาจหน฿าที ่ดังตอไปนี้ 
(1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก฿าวหน฿าของคณะลูกเสือแหงชาติ 
(2) ให฿คําแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ 
(3) พิจารณารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
มาตรา 13 กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 11 (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปี 

นับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ แตงตั้ง และเมื่อพ฿นจากตําแหนงอาจทรงพระกรุณาโปรดเกล฿า ฯ 
แตงตั้งอีกได฿ 

มาตรา 14 นอกจากการพ฿นจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา 11 (4) พ฿นจากตําแหนงเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลล฿มละลาย 
(4) เป็นคนไร฿ความสามารถหรือคนเสมือนไร฿ความสามารถ 
(5) ได฿รับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สุดให฿จําคุก 

 
สวนที่ 2 

คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติและสํานกังานลูกเสอืแหงชาติ 
 

มาตรา 15 ให฿มคีณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติซึ่งเป็นองคโกรบริหารของคณะลูกเสือ 
แหงชาติ ประกอบด฿วย 

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ 
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(2) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธกิารสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย 
ผู฿อํานวยการสํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู฿อํานวยการสํานกับริหารงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการศึกษาเอกชน และผู฿อํานวยการศูนยโปฏิบัติการลูกเสือชาวบ฿าน 

(3) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบห฿าคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสอืไทยแตงตั้งโดย 
คําแนะนําของกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตาม (1) และ (2) ซึ่งในจํานวนนี้ต฿องมาจากภาคเอกชน 
ไมน฿อยกวากึ่งหนึ่ง 

ให฿เลขาธกิารสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู฿ชวย 
เลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ เป็นผู฿ชวยเลขานุการ 

มาตรา 16 กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (3) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปี 
และอาจได฿รับแตงตั้งอีกได฿ แตจะแตงตั้งให฿ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมไิด฿ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ฿นจากตําแหนงกอนครบวาระ ให฿ดําเนนิการแตงตั้ง 
กรรมการใหมภายในเก฿าสิบวันนับแตวันที่กรรมการพ฿นจากตําแหนง และให฿ผู฿ซึ่งได฿รับแตงตั้งอยูใน 
ตําแหนงเพยีงเทาวาระทีเ่หลืออยูของผู฿ซึ่งตนแทน แตถ฿าวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูน฿อยกวา 
หนึ่งร฿อยแปดสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งแทนก็ได฿ 

 
ให฿นําบทบัญญัติมาตรา 14 มาใช฿บังคับแกการพ฿นจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

โดยอนุโลม 
มาตรา 17 คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติมีอํานาจหน฿าที่ ดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
(2) สงเสริมความสัมพนัธโกับคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3) สนับสนุนและสงเสริมให฿มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) สนับสนุนให฿มกีารจดักิจกรรมอยางตอเนื่อง 
(5) จัดการทรัพยโสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
(6) ให฿ความเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชนโของสาํนักงานลกูเสือแหงชาต ิ
 (7) ออกข฿อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตามที่ระบุไว฿ในพระราชบัญญัตินี้ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสอื 
(9) จัดทํารายงานประจําปีเสนอสภาลูกเสอืไทยพิจารณาตามมาตรา 12 (3) 
(10) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
(11) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารลกูเสือ 

แหงชาติมอบหมาย 
(12) กํากับดูแล สนับสนนุและสงเสริมกิจการลกูเสือชาวบ฿าน 
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(13) จัดตั้งตําแหนงกิตตมิศักดิ์ และตําแหนงอืน่ใดที่มไิด฿ระบุไว฿ในพระราชบัญญัตินี ้
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดให฿เป็นอํานาจหน฿าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแหงชาตหิรือตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
มาตรา 18 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือแหงชาตเิป็นหนวยงานของรัฐที่ไมเป็นสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาด฿วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
ให฿สํานกังานลกูเสือแหงชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดแบงสวนงานภายในของสํานกังานลกูเสือแหงชาติให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแหงชาต ิ
มาตรา 19 เพื่อประโยชนโในการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติให฿รัฐมนตรีแตงตั้ง 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธกิารคนหนึง่ทําหน฿าที่เลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ และแตงตั้งผู฿บริหาร 
ระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธกิารทาํหน฿าที่รองเลขาธิการและผู฿ชวยเลขาธิการตามจาํนวนที่เหมาะสม 
โดยการเสนอของเลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ 

การปฏิบัติหน฿าที่ของข฿าราชการกระทรวงศึกษาธกิารตามวรรคหนึ่ง ให฿ถอืเป็นการปฏิบัติราชการด฿วย 
มาตรา 20 สาํนักงานลูกเสือแหงชาติมีอาํนาจหน฿าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะ 

ลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสอืไทย รวมทั้งให฿มีอาํนาจหน฿าที่ดังตอไปนี้ 
(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพยโสินของคณะลูกเสือแหงชาติหรือดําเนินการใด ๆ 

เกี่ยวกับทรัพยโสิน 
(2) ทํานิติกรรมสัญญาหรือข฿อตกลงอื่น 
(3) รับผิดชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
(4) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให฿เป็นไปตามกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการ 

และคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ รวมทั้งถูกต฿องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสอื 
(5) จัดให฿มีการฝึกอบรมหรือการชุมนมุลูกเสอื ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือและเจ฿าหน฿าที่ลูกเสอื 
(6) จัดทํารายงานประจําปีพร฿อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 
(7) จัดให฿มีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(8) ประสานและสงเสริมสํานกังานลูกเสอืจังหวดัและสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(9) ปฏิบัติหน฿าที่ตามที่กําหนดไว฿ในข฿อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสอื 

แหงชาติ 
มาตรา 21 สาํนักงานลูกเสือแหงชาติมีรายได฿ ดงัตอไปนี้ 
(1) เงินอุดหนนุทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให฿ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(2) เงินหรือทรัพยโสินทีม่ีผู฿อุทิศให฿ 
(3) คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอืน่ตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
(4) รายได฿หรือผลประโยชนโทีไ่ด฿จากการลงทุนหรือการรวมลงทุนกับหนวยงานและ 

บุคคลภายนอก รวมทัง้ผลประโยชนโจากทรพัยโสินทางปัญญาของสาํนักงานลกูเสือแหงชาติ 
(5) รายได฿หรือผลประโยชนโทีไ่ด฿จากทรัพยโสินของสํานกังานลกูเสอืแหงชาติ และทรัพยโสินที่ 

(7) ออกขอ้บงัคบัของคณะกรรมก�รบรหิ�รลกูเสอืแหง่ช�ตติ�มทีร่ะบุไวใ้นพระร�ชบญัญตัน้ีิ
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(2) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธกิารสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย 
ผู฿อํานวยการสํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู฿อํานวยการสํานกับริหารงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการศึกษาเอกชน และผู฿อํานวยการศูนยโปฏิบัติการลูกเสือชาวบ฿าน 

(3) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบห฿าคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสอืไทยแตงตั้งโดย 
คําแนะนําของกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตาม (1) และ (2) ซึ่งในจํานวนนี้ต฿องมาจากภาคเอกชน 
ไมน฿อยกวากึ่งหนึ่ง 

ให฿เลขาธกิารสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู฿ชวย 
เลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ เป็นผู฿ชวยเลขานุการ 

มาตรา 16 กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (3) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปี 
และอาจได฿รับแตงตั้งอีกได฿ แตจะแตงตั้งให฿ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมไิด฿ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ฿นจากตําแหนงกอนครบวาระ ให฿ดําเนนิการแตงตั้ง 
กรรมการใหมภายในเก฿าสิบวันนับแตวันที่กรรมการพ฿นจากตําแหนง และให฿ผู฿ซึ่งได฿รับแตงตั้งอยูใน 
ตําแหนงเพยีงเทาวาระทีเ่หลืออยูของผู฿ซึ่งตนแทน แตถ฿าวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูน฿อยกวา 
หนึ่งร฿อยแปดสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งแทนก็ได฿ 

 
ให฿นําบทบัญญัติมาตรา 14 มาใช฿บังคับแกการพ฿นจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

โดยอนุโลม 
มาตรา 17 คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติมีอํานาจหน฿าที่ ดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
(2) สงเสริมความสัมพนัธโกับคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3) สนับสนุนและสงเสริมให฿มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) สนับสนุนให฿มกีารจดักิจกรรมอยางตอเนื่อง 
(5) จัดการทรัพยโสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
(6) ให฿ความเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชนโของสาํนักงานลกูเสือแหงชาต ิ
 (7) ออกข฿อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตามที่ระบุไว฿ในพระราชบัญญัตินี้ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสอื 
(9) จัดทํารายงานประจําปีเสนอสภาลูกเสอืไทยพิจารณาตามมาตรา 12 (3) 
(10) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
(11) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารลกูเสือ 

แหงชาติมอบหมาย 
(12) กํากับดูแล สนับสนนุและสงเสริมกิจการลกูเสือชาวบ฿าน 
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(13) จัดตั้งตําแหนงกิตตมิศักดิ์ และตําแหนงอืน่ใดที่มไิด฿ระบุไว฿ในพระราชบัญญัตินี ้
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดให฿เป็นอํานาจหน฿าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแหงชาตหิรือตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
มาตรา 18 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือแหงชาตเิป็นหนวยงานของรัฐที่ไมเป็นสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาด฿วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
ให฿สํานกังานลกูเสือแหงชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดแบงสวนงานภายในของสํานกังานลกูเสือแหงชาติให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแหงชาต ิ
มาตรา 19 เพื่อประโยชนโในการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติให฿รัฐมนตรีแตงตั้ง 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธกิารคนหนึง่ทําหน฿าที่เลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ และแตงตั้งผู฿บริหาร 
ระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธกิารทาํหน฿าที่รองเลขาธิการและผู฿ชวยเลขาธิการตามจาํนวนที่เหมาะสม 
โดยการเสนอของเลขาธิการสํานกังานลกูเสือแหงชาติ 

การปฏิบัติหน฿าที่ของข฿าราชการกระทรวงศึกษาธกิารตามวรรคหนึ่ง ให฿ถอืเป็นการปฏิบัติราชการด฿วย 
มาตรา 20 สาํนักงานลูกเสือแหงชาติมีอาํนาจหน฿าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะ 

ลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสอืไทย รวมทั้งให฿มีอาํนาจหน฿าที่ดังตอไปนี้ 
(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพยโสินของคณะลูกเสือแหงชาติหรือดําเนินการใด ๆ 

เกี่ยวกับทรัพยโสิน 
(2) ทํานิติกรรมสัญญาหรือข฿อตกลงอื่น 
(3) รับผิดชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
(4) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให฿เป็นไปตามกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการ 

และคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ รวมทั้งถูกต฿องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสอื 
(5) จัดให฿มีการฝึกอบรมหรือการชุมนมุลูกเสอื ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือและเจ฿าหน฿าที่ลูกเสอื 
(6) จัดทํารายงานประจําปีพร฿อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 
(7) จัดให฿มีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(8) ประสานและสงเสริมสํานกังานลูกเสอืจังหวดัและสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(9) ปฏิบัติหน฿าที่ตามที่กําหนดไว฿ในข฿อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสอื 

แหงชาติ 
มาตรา 21 สาํนักงานลูกเสือแหงชาติมีรายได฿ ดงัตอไปนี้ 
(1) เงินอุดหนนุทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให฿ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(2) เงินหรือทรัพยโสินทีม่ีผู฿อุทิศให฿ 
(3) คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอืน่ตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
(4) รายได฿หรือผลประโยชนโทีไ่ด฿จากการลงทุนหรือการรวมลงทุนกับหนวยงานและ 

บุคคลภายนอก รวมทัง้ผลประโยชนโจากทรพัยโสินทางปัญญาของสาํนักงานลกูเสือแหงชาติ 
(5) รายได฿หรือผลประโยชนโทีไ่ด฿จากทรัพยโสินของสํานกังานลกูเสอืแหงชาติ และทรัพยโสินที่ 
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สํานักงานลูกเสือแหงชาติปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช฿ และจัดหาประโยชนโ 
(6) รายได฿หรือผลประโยชนโอืน่ 
มาตรา 22 บรรดาเงินหรอืรายได฿ของสํานักงานลูกเสือแหงชาตไิมเป็นเงินหรอืรายได฿ที่ต฿อง 

นําสงคลงัตามกฎหมายวาด฿วยเงินคงคลังและกฎหมายวาด฿วยวิธีการงบประมาณ 
การใช฿จายเงินหรอืรายได฿ของสํานักงานลูกเสอืแหงชาติให฿เป็นไปเพื่อประโยชนโแกกจิการ 

ลูกเสือตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหารลกูเสอืแหงชาติ 
มาตรา 23 ให฿เลขาธิการสาํนักงานลูกเสือแหงชาติเป็นผู฿รับผิดชอบการบริหารงานของ 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติและเป็นผู฿บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ฿างในสาํนักงาน รวมทั้งให฿มอีํานาจ 
หน฿าที่ ดังตอไปนี ้

 (1) ควบคุมดูแลทรัพยโสินของสาํนักงานลูกเสือแหงชาติ 
(2) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานด฿านตาง ๆ ของสาํนักงาน รวมทั้งการเงนิ 

และบัญชี ตลอดจนกระบวนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีถัดไปตอคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแหงชาต ิ

(3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและ 
การดําเนินงานให฿มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบาย 
ของสภาลูกเสือไทย 

(4) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดอืนหรอืคาจ฿าง และลงโทษทางวินยั พนักงานและ 
ลูกจ฿าง ตลอดจนให฿พนักงานและลูกจ฿างออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาต ิ

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยไมขัดหรือแย฿งกับกฎหมาย 
ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

มาตรา 24 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให฿เลขาธกิารสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
เป็นผู฿แทนของสาํนักงานลูกเสือแหงชาติ เพือ่การนี้เลขาธิการสํานกังานลูกเสอืแหงชาติจะมอบอาํนาจให฿ 
บุคคลใดปฏิบัติหน฿าที่เฉพาะอยางแทนกไ็ด฿ แตต฿องเป็นไปตามหลักเกณฑโที่คณะกรรมการบรหิาร 
ลูกเสือแหงชาตกิําหนด 

มาตรา 25 กิจการของสํานกังานลกูเสือแหงชาติไมอยูภายใต฿บังคับแหงกฎหมายวาด฿วยการ 
คุ฿มครองแรงงาน กฎหมายวาด฿วยแรงงานสัมพนัธโ กฎหมายวาด฿วยประกันสังคมและกฎหมายวาด฿วย 
เงินทดแทน 

มาตรา 26 การบัญชีของสํานกังานลกูเสือแหงชาติ ให฿จดัทําตามมาตรฐานการบัญชีตาม 
กฎหมายวาด฿วยการบัญชี และต฿องจดัให฿มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพสัดุของ 
สํานักงานลูกเสือแหงชาต ิตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให฿คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
ทราบอยางน฿อยปีละครั้ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑโที่คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาตกิําหนด 

มาตรา 27 ให฿สํานกังานลูกเสอืแหงชาติจดัทํางบการเงินตามกฎหมายวาด฿วยการบัญชี 
สงผู฿สอบบัญชีภายในเก฿าสิบวันนับแตวันสิ้นปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบ 

48 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

ให฿สํานกังานการตรวจเงินแผนดินหรอืบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แหงชาติแตงตั้งด฿วยความเหน็ชอบจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดินเป็นผู฿สอบบัญชีของสํานกังาน 
ลูกเสือแหงชาต ิและให฿ทําการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินของสํานกังานลูกเสอืแหงชาติทกุรอบ 
ปีงบประมาณ แล฿วทํารายงานผลการสอบบัญชเีสนอตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาตภิายใน 
หนึ่งร฿อยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 
 

ส่วนที่ 3 
ลูกเสือจังหวัด 

 
มาตรา 28 ในแตละจังหวัด ให฿จัดระเบยีบการปกครองลกูเสือตามเขตจังหวัด 
สําหรับการจดัระเบียบการปกครองลกูเสือในกรุงเทพมหานครและองคโกรปกครองสวนท฿องถิ่น 

ที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให฿เป็นไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 29 ให฿มคีณะกรรมการลกูเสือจังหวัด ประกอบด฿วย 
(1) ผู฿วาราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก รองผู฿วาราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 

ปลัดจังหวัด นายกเหลากาชาดจงัหวัด ผู฿บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายกองคโการบริหารสวนจังหวัด 
นายอาํเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู฿อาํนวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา 

(3) กรรมการประเภทผู฿แทนจาํนวนห฿าคน ได฿แก ผู฿แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู฿แทนสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา ผู฿แทนคายลูกเสือจงัหวัด ผู฿แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู฿แทนจากลูกเสือชาวบ฿าน 
ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยคําแนะนํา 
ของกรรมการลกูเสือจงัหวัดตาม (2) และ (3) ในจํานวนนีจ้ะต฿องแตงตั้งจากภาคเอกชนไมน฿อยกวา 
กึ่งหนึ่ง 

ให฿ผู฿อํานวยการสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให฿ผู฿อํานวยการศูนยโการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เป็นกรรมการและผู฿ชวยเลขานุการ 
 
หลักเกณฑโและวิธีการในการเลอืกกรรมการตาม (3) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแหงชาต ิ
มาตรา 30 ให฿นําบทบัญญัตมิาตรา 16 มาใช฿บังคับกับวาระการดาํรงตําแหนงและการพ฿น 

จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา 29 (3) และ (4) โดยอนุโลม 
มาตรา 31 คณะกรรมการลูกเสอืจังหวัดมีอํานาจหน฿าทีภ่ายในเขตจังหวัดดงัตอไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให฿เป็นไปตามกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทาง 

ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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สํานักงานลูกเสือแหงชาติปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช฿ และจัดหาประโยชนโ 
(6) รายได฿หรือผลประโยชนโอืน่ 
มาตรา 22 บรรดาเงินหรอืรายได฿ของสํานักงานลูกเสือแหงชาตไิมเป็นเงินหรอืรายได฿ที่ต฿อง 

นําสงคลงัตามกฎหมายวาด฿วยเงินคงคลังและกฎหมายวาด฿วยวิธีการงบประมาณ 
การใช฿จายเงินหรอืรายได฿ของสํานักงานลูกเสอืแหงชาติให฿เป็นไปเพื่อประโยชนโแกกจิการ 

ลูกเสือตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหารลกูเสอืแหงชาติ 
มาตรา 23 ให฿เลขาธิการสาํนักงานลูกเสือแหงชาติเป็นผู฿รับผิดชอบการบริหารงานของ 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติและเป็นผู฿บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ฿างในสาํนักงาน รวมทั้งให฿มอีํานาจ 
หน฿าที่ ดังตอไปนี ้

 (1) ควบคุมดูแลทรัพยโสินของสาํนักงานลูกเสือแหงชาติ 
(2) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานด฿านตาง ๆ ของสาํนักงาน รวมทั้งการเงนิ 

และบัญชี ตลอดจนกระบวนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีถัดไปตอคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแหงชาต ิ

(3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและ 
การดําเนินงานให฿มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบาย 
ของสภาลูกเสือไทย 

(4) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดอืนหรอืคาจ฿าง และลงโทษทางวินยั พนักงานและ 
ลูกจ฿าง ตลอดจนให฿พนักงานและลูกจ฿างออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาต ิ

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยไมขัดหรือแย฿งกับกฎหมาย 
ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

มาตรา 24 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให฿เลขาธกิารสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
เป็นผู฿แทนของสาํนักงานลูกเสือแหงชาติ เพือ่การนี้เลขาธิการสํานกังานลูกเสอืแหงชาติจะมอบอาํนาจให฿ 
บุคคลใดปฏิบัติหน฿าที่เฉพาะอยางแทนกไ็ด฿ แตต฿องเป็นไปตามหลักเกณฑโที่คณะกรรมการบรหิาร 
ลูกเสือแหงชาตกิําหนด 

มาตรา 25 กิจการของสํานกังานลกูเสือแหงชาติไมอยูภายใต฿บังคับแหงกฎหมายวาด฿วยการ 
คุ฿มครองแรงงาน กฎหมายวาด฿วยแรงงานสัมพนัธโ กฎหมายวาด฿วยประกันสังคมและกฎหมายวาด฿วย 
เงินทดแทน 

มาตรา 26 การบัญชีของสํานกังานลกูเสือแหงชาติ ให฿จดัทําตามมาตรฐานการบัญชีตาม 
กฎหมายวาด฿วยการบัญชี และต฿องจดัให฿มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพสัดุของ 
สํานักงานลูกเสือแหงชาต ิตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให฿คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
ทราบอยางน฿อยปีละครั้ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑโที่คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาตกิําหนด 

มาตรา 27 ให฿สํานกังานลูกเสอืแหงชาติจดัทํางบการเงินตามกฎหมายวาด฿วยการบัญชี 
สงผู฿สอบบัญชีภายในเก฿าสิบวันนับแตวันสิ้นปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบ 

48 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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ให฿สํานกังานการตรวจเงินแผนดินหรอืบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แหงชาติแตงตั้งด฿วยความเหน็ชอบจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดินเป็นผู฿สอบบัญชีของสํานกังาน 
ลูกเสือแหงชาต ิและให฿ทําการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินของสํานกังานลูกเสอืแหงชาติทกุรอบ 
ปีงบประมาณ แล฿วทํารายงานผลการสอบบัญชเีสนอตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาตภิายใน 
หนึ่งร฿อยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 
 

ส่วนที่ 3 
ลูกเสือจังหวัด 

 
มาตรา 28 ในแตละจังหวัด ให฿จัดระเบยีบการปกครองลกูเสือตามเขตจังหวัด 
สําหรับการจดัระเบียบการปกครองลกูเสือในกรุงเทพมหานครและองคโกรปกครองสวนท฿องถิ่น 

ที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให฿เป็นไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 29 ให฿มคีณะกรรมการลกูเสือจังหวัด ประกอบด฿วย 
(1) ผู฿วาราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก รองผู฿วาราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 

ปลัดจังหวัด นายกเหลากาชาดจงัหวัด ผู฿บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายกองคโการบริหารสวนจังหวัด 
นายอาํเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู฿อาํนวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา 

(3) กรรมการประเภทผู฿แทนจาํนวนห฿าคน ได฿แก ผู฿แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู฿แทนสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา ผู฿แทนคายลูกเสือจงัหวัด ผู฿แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู฿แทนจากลูกเสือชาวบ฿าน 
ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยคําแนะนํา 
ของกรรมการลกูเสือจงัหวัดตาม (2) และ (3) ในจํานวนนีจ้ะต฿องแตงตั้งจากภาคเอกชนไมน฿อยกวา 
กึ่งหนึ่ง 

ให฿ผู฿อํานวยการสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให฿ผู฿อํานวยการศูนยโการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เป็นกรรมการและผู฿ชวยเลขานุการ 
 
หลักเกณฑโและวิธีการในการเลอืกกรรมการตาม (3) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแหงชาต ิ
มาตรา 30 ให฿นําบทบัญญัตมิาตรา 16 มาใช฿บังคับกับวาระการดาํรงตําแหนงและการพ฿น 

จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา 29 (3) และ (4) โดยอนุโลม 
มาตรา 31 คณะกรรมการลูกเสอืจังหวัดมีอํานาจหน฿าทีภ่ายในเขตจังหวัดดงัตอไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให฿เป็นไปตามกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทาง 

ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

ใหผู้อ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เขต	1	เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร
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(2) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก฿าวหน฿าของกิจการลูกเสือ 
(3) สนับสนุนและสงเสริมให฿มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยโสินในกิจการของลกูเสอืจงัหวัด 
(5) พิจารณาคําขอการจดัตั้งคายลูกเสือตามมาตรา 32 
(6) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือจังหวัด 
(7) ให฿ความเหน็ชอบแผนปฏิบัติการประจําปี 
(8) ให฿คําแนะนําผู฿อาํนวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสอื 
(9) จัดให฿มีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในจังหวัด 

ซึ่งจะต฿องไมขัดหรือแย฿งกับกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาต ิ

(11) จัดทํารายงานประจําปีและรายงานที่เกีย่วข฿องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

(12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินการอยางหนึง่อยางใด ตามทีค่ณะกรรมการลูกเสอื 
จังหวัดมอบหมาย 

(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาตมิอบหมาย 
มาตรา 32 การจัดตั้งคายลูกเสือในจังหวัดใดต฿องได฿รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ 

ลูกเสือจังหวัด และให฿คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติทราบ 
การขออนุญาตและการอนุญาตให฿เป็นไปตามหลักเกณฑโ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 
มาตรา 33 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือจังหวัดอยูในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 

โดยมีผู฿อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นหัวหน฿าสํานักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบการดําเนินงานของสาํนักงานลูกเสือจังหวดั และให฿ผู฿อํานวยการศูนยโการศึกษา 
นอกโรงเรียนจังหวัดเป็นผู฿ชวยหัวหน฿าสํานกังานลูกเสือจังหวัด 

มาตรา 34 การจัดตั้งคายลูกเสอื การขออนุญาต และการอนุญาตสําหรับคายลกูเสือ 
ในกรุงเทพมหานคร ให฿นาํบทบัญญัติมาตรา 32 มาใช฿บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ 4 

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
 

มาตรา 35 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสอืในเขตพื้นที่ 
การศึกษานัน้ 

มาตรา 36 ให฿มคีณะกรรมการลกูเสือเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประกอบด฿วย 
(1) ผู฿อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
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(2) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก ผู฿กํากับลูกเสอืการสถานีตํารวจภธูรของทุกอาํเภอในเขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือผู฿กํากับลูกเสอืการสถานีตํารวจนครบาลของทกุสถานีในเขตพืน้ที่การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร 

(3) กรรมการประเภทผู฿แทน ได฿แก ผู฿แทนองคโกรปกครองสวนท฿องถิน่ ผู฿แทนสถานศึกษา 
ในสังกดัเขตพืน้ที่การศึกษา ผู฿แทนสถานศึกษาเอกชน ผู฿แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู฿แทน 
สถาบันอุดมศึกษา ผู฿แทนศูนยโบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ผู฿แทนคายลูกเสอื และผู฿แทน 
สมาคมหรอืสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยคําแนะนํา 
ของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจํานวนนีจ้ะต฿องแตงตั้งจากภาคเอกชนไมน฿อยกวากึง่หนึ่ง 

ให฿รองผู฿อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาที่ได฿รับมอบหมายเป็นกรรมการและ 
เลขานุการ และให฿ผู฿อาํนวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาแตงตั้งข฿าราชการในสาํนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาอกีไมเกินสองคนเป็นผู฿ชวยเลขานุการ 

หลักเกณฑโและวิธีการในการเลอืกกรรมการตาม (3) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแหงชาต ิ

มาตรา 37 ให฿นําบทบัญญัตมิาตรา 16 มาใช฿บังคับกับวาระการดาํรงตําแหนงและการพ฿น 
จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา 36 (3) และ (4) โดยอนุโลม 

มาตรา 38 ให฿คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษามีอํานาจหน฿าทีภ่ายในเขตพื้นที่ 
การศึกษา ดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให฿เป็นไปตามกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทาง 
ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

(2) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก฿าวหน฿าของกิจการลูกเสือ 
(3) สงเสริมและสนับสนุนให฿มกีารจัดกิจกรรมลกูเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยโสินในกิจการของลกูเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(5) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือเขตพืน้ที่การศึกษาและรายงานให฿ 

คณะกรรมการลกูเสือจังหวัดทราบ 
(6) ให฿ความเหน็ชอบในแผนปฏิบัติการประจําปี 
(7) ให฿คําแนะนําแกผู฿อํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
(8) จัดให฿มีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(9) กํากับดูแล สนับสนุนและสงเสรมิกิจการลูกเสือชาวบ฿านในเขตพื้นที่การศึกษา 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในเขตพื้นที่ 

การศึกษา ซึ่งจะต฿องไมขัดแย฿งกับกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ 
บริหารลกูเสือแหงชาต ิ

มาตรา 39 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาอยูในสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานั้น 
โดยมีผู฿อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหัวหน฿าสํานกังานลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
43

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

49 

 

(2) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก฿าวหน฿าของกิจการลูกเสือ 
(3) สนับสนุนและสงเสริมให฿มกีารพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยโสินในกิจการของลกูเสอืจงัหวัด 
(5) พิจารณาคําขอการจดัตั้งคายลูกเสือตามมาตรา 32 
(6) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือจังหวัด 
(7) ให฿ความเหน็ชอบแผนปฏิบัติการประจําปี 
(8) ให฿คําแนะนําผู฿อาํนวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสอื 
(9) จัดให฿มีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในจังหวัด 

ซึ่งจะต฿องไมขัดหรือแย฿งกับกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาต ิ

(11) จัดทํารายงานประจําปีและรายงานที่เกีย่วข฿องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

(12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินการอยางหนึง่อยางใด ตามทีค่ณะกรรมการลูกเสอื 
จังหวัดมอบหมาย 

(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาตมิอบหมาย 
มาตรา 32 การจัดตั้งคายลูกเสือในจังหวัดใดต฿องได฿รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ 

ลูกเสือจังหวัด และให฿คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติทราบ 
การขออนุญาตและการอนุญาตให฿เป็นไปตามหลักเกณฑโ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 
มาตรา 33 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือจังหวัดอยูในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 

โดยมีผู฿อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นหัวหน฿าสํานักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบการดําเนินงานของสาํนักงานลูกเสือจังหวดั และให฿ผู฿อํานวยการศูนยโการศึกษา 
นอกโรงเรียนจังหวัดเป็นผู฿ชวยหัวหน฿าสํานกังานลูกเสือจังหวัด 

มาตรา 34 การจัดตั้งคายลูกเสอื การขออนุญาต และการอนุญาตสําหรับคายลกูเสือ 
ในกรุงเทพมหานคร ให฿นาํบทบัญญัติมาตรา 32 มาใช฿บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ 4 

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
 

มาตรา 35 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสอืในเขตพื้นที่ 
การศึกษานัน้ 

มาตรา 36 ให฿มคีณะกรรมการลกูเสือเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประกอบด฿วย 
(1) ผู฿อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เป็นประธานกรรมการ 

50 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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(2) กรรมการโดยตําแหนง ได฿แก ผู฿กํากับลูกเสอืการสถานีตํารวจภธูรของทุกอาํเภอในเขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือผู฿กํากับลูกเสอืการสถานีตํารวจนครบาลของทกุสถานีในเขตพืน้ที่การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร 

(3) กรรมการประเภทผู฿แทน ได฿แก ผู฿แทนองคโกรปกครองสวนท฿องถิน่ ผู฿แทนสถานศึกษา 
ในสังกดัเขตพืน้ที่การศึกษา ผู฿แทนสถานศึกษาเอกชน ผู฿แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู฿แทน 
สถาบันอุดมศึกษา ผู฿แทนศูนยโบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ผู฿แทนคายลูกเสอื และผู฿แทน 
สมาคมหรอืสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยคําแนะนํา 
ของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจํานวนนีจ้ะต฿องแตงตั้งจากภาคเอกชนไมน฿อยกวากึง่หนึ่ง 

ให฿รองผู฿อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาที่ได฿รับมอบหมายเป็นกรรมการและ 
เลขานุการ และให฿ผู฿อาํนวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาแตงตั้งข฿าราชการในสาํนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาอกีไมเกินสองคนเป็นผู฿ชวยเลขานุการ 

หลักเกณฑโและวิธีการในการเลอืกกรรมการตาม (3) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแหงชาต ิ

มาตรา 37 ให฿นําบทบัญญัตมิาตรา 16 มาใช฿บังคับกับวาระการดาํรงตําแหนงและการพ฿น 
จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา 36 (3) และ (4) โดยอนุโลม 

มาตรา 38 ให฿คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษามีอํานาจหน฿าทีภ่ายในเขตพื้นที่ 
การศึกษา ดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให฿เป็นไปตามกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทาง 
ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

(2) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก฿าวหน฿าของกิจการลูกเสือ 
(3) สงเสริมและสนับสนุนให฿มกีารจัดกิจกรรมลกูเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยโสินในกิจการของลกูเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(5) พิจารณารายงานประจําปีของสาํนักงานลูกเสือเขตพืน้ที่การศึกษาและรายงานให฿ 

คณะกรรมการลกูเสือจังหวัดทราบ 
(6) ให฿ความเหน็ชอบในแผนปฏิบัติการประจําปี 
(7) ให฿คําแนะนําแกผู฿อํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
(8) จัดให฿มีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(9) กํากับดูแล สนับสนุนและสงเสรมิกิจการลูกเสือชาวบ฿านในเขตพื้นที่การศึกษา 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในเขตพื้นที่ 

การศึกษา ซึ่งจะต฿องไมขัดแย฿งกับกฎหมาย ข฿อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ 
บริหารลกูเสือแหงชาต ิ

มาตรา 39 ให฿มีสาํนักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาอยูในสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานั้น 
โดยมีผู฿อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหัวหน฿าสํานกังานลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
44

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

51 

 

บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนนิงานของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา และให฿รอง 
ผู฿อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาซึ่งผู฿อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามอบหมาย 
เป็นผู฿ชวยหัวหน฿าสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ส่วนที่ 5 
ทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
มาตรา 40 บรรดาอสังหาริมทรัพยโที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติได฿มาโดยมีผู฿อุทิศให฿หรือ 

ได฿มาจากการให฿ ซื้อด฿วยเงินรายได฿ของสํานักงาน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยโสินของสํานักงานลูกเสือ 
แหงชาติ หรือได฿มาโดยวิธีอื่น ไมถือเป็นที่ราชพัสดุ และให฿เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานลูกเสือ 
แหงชาติ 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยโของสํานักงานตามวรรคหนึ่งให฿กระทําได฿ก็แต 
โดยพระราชบัญญัติ เว฿นแตเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให฿แกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐ เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติไมขัดข฿องและได฿รับคาตอบแทนจากสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแล฿ว ให฿กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 41 ทรัพยโสินที่มีผู฿อุทิศให฿แกสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะต฿องจัดการตามเงื่อนไข 
ที่ผู฿อุทิศให฿กําหนดไว฿ และต฿องเป็นไปตามวัตถุประสงคโของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ แตถ฿ามีความ 
จําเป็นต฿องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานลูกเสือแหงชาติต฿องได฿รับความยินยอมจากผู฿อุทิศให฿ 
หรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะต฿องได฿รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แหงชาติ 

มาตรา 42 ทรัพยโสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข฿อตอสู฿กับสํานักงานลูกเสือแหงชาติในเรื่องทรัพยโสินมิได฿ 
 

หมวด 3 
การจัดกลุ่ม ประเภท และต าแหน่งลูกเสือ 

มาตรา 43 การตั้ง การยุบ การจัดหนวยลูกเสือ เหลาลูกเสือ และประเภทลกูเสือทั้งปวง 
ให฿เป็นไปตามหลักเกณฑโและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 44 การเข฿าเป็นลูกเสอื การออกจากลูกเสือ การจัดประเภท ชั้น เหลา และ 
การฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาต ิ

มาตรา 45 ตําแหนงผู฿บังคับบัญชาลูกเสือมีลําดบั ดังตอไปนี้ 
(1) ผู฿อํานวยการใหญ 
(2) รองผู฿อํานวยการใหญ 
(3) ผู฿ชวยผู฿อํานวยการใหญ 
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(4) ผู฿อํานวยการลูกเสือจังหวัด 
(5) รองผู฿อํานวยการลกูเสือจังหวัด 
(6) ผู฿ชวยผู฿อํานวยการลูกเสอืจังหวดั 
(7) ผู฿อํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(8) รองผู฿อํานวยการลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา 
(9) ผู฿อํานวยการลูกเสือโรงเรียน 
(10) รองผู฿อํานวยการลกูเสือโรงเรียน 
(11) ผู฿กํากับลูกเสือกลุมลูกเสือ 
(12) รองผู฿กํากับลูกเสอืกลุมลกูเสือ 
(13) ผู฿กํากับลูกเสือกองลูกเสือ 
(14) รองผู฿กํากับลูกเสอืกองลูกเสอื 
(15) นายหมูลูกเสือ 
(16) รองนายหมูลกูเสอื 
มาตรา 46 ให฿รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารเป็นผู฿อํานวยการใหญ ปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
เป็นรองผู฿อํานวยการใหญ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู฿ชวยผู฿อํานวยการใหญ 

ให฿ผู฿วาราชการจังหวัดเป็นผู฿อํานวยการลกูเสือจงัหวัด รองผู฿วาราชการจังหวดัเป็น 
รองผู฿อํานวยการลูกเสือจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นผู฿ชวยผู฿อํานวยการลูกเสอืจังหวดั 

ให฿ผู฿อํา นวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู฿อํา นวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาและ 
รองผู฿อํานวยการเขตพื้นทีก่ารศึกษาเป็นรองผู฿อาํนวยการลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา 

การแตงตั้งผู฿บังคับบัญชาลูกเสอืตามมาตรา 45 (9) ถึง (16) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

มาตรา 47 ตําแหนงผู฿ตรวจการลกูเสือมีลําดับ ดังตอไปนี้ 
(1) ผู฿ตรวจการใหญพิเศษ 
(2) ผู฿ตรวจการใหญ 
(3) รองผู฿ตรวจการใหญ 
(4) ผู฿ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
(5) รองผู฿ตรวจการลูกเสือประจําสํานกังานลกูเสือแหงชาต ิ
(6) ผู฿ชวยผู฿ตรวจการลูกเสือประจําสํานกังานลูกเสือแหงชาติ 
(7) ผู฿ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(8) รองผู฿ตรวจการลูกเสือจงัหวัด 
(9) ผู฿ชวยผู฿ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(10) ผู฿ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
(11) รองผู฿ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
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บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนนิงานของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา และให฿รอง 
ผู฿อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาซึ่งผู฿อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามอบหมาย 
เป็นผู฿ชวยหัวหน฿าสํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ส่วนที่ 5 
ทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
มาตรา 40 บรรดาอสังหาริมทรัพยโที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติได฿มาโดยมีผู฿อุทิศให฿หรือ 

ได฿มาจากการให฿ ซื้อด฿วยเงินรายได฿ของสํานักงาน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยโสินของสํานักงานลูกเสือ 
แหงชาติ หรือได฿มาโดยวิธีอื่น ไมถือเป็นที่ราชพัสดุ และให฿เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานลูกเสือ 
แหงชาติ 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยโของสํานักงานตามวรรคหนึ่งให฿กระทําได฿ก็แต 
โดยพระราชบัญญัติ เว฿นแตเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให฿แกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐ เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติไมขัดข฿องและได฿รับคาตอบแทนจากสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแล฿ว ให฿กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 41 ทรัพยโสินที่มีผู฿อุทิศให฿แกสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะต฿องจัดการตามเงื่อนไข 
ที่ผู฿อุทิศให฿กําหนดไว฿ และต฿องเป็นไปตามวัตถุประสงคโของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ แตถ฿ามีความ 
จําเป็นต฿องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานลูกเสือแหงชาติต฿องได฿รับความยินยอมจากผู฿อุทิศให฿ 
หรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะต฿องได฿รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แหงชาติ 

มาตรา 42 ทรัพยโสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข฿อตอสู฿กับสํานักงานลูกเสือแหงชาติในเรื่องทรัพยโสินมิได฿ 
 

หมวด 3 
การจัดกลุ่ม ประเภท และต าแหน่งลูกเสือ 

มาตรา 43 การตั้ง การยุบ การจัดหนวยลูกเสือ เหลาลูกเสือ และประเภทลกูเสือทั้งปวง 
ให฿เป็นไปตามหลักเกณฑโและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 44 การเข฿าเป็นลูกเสอื การออกจากลูกเสือ การจัดประเภท ชั้น เหลา และ 
การฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาต ิ

มาตรา 45 ตําแหนงผู฿บังคับบัญชาลูกเสือมีลําดบั ดังตอไปนี้ 
(1) ผู฿อํานวยการใหญ 
(2) รองผู฿อํานวยการใหญ 
(3) ผู฿ชวยผู฿อํานวยการใหญ 
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(4) ผู฿อํานวยการลูกเสือจังหวัด 
(5) รองผู฿อํานวยการลกูเสือจังหวัด 
(6) ผู฿ชวยผู฿อํานวยการลูกเสอืจังหวดั 
(7) ผู฿อํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(8) รองผู฿อํานวยการลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา 
(9) ผู฿อํานวยการลูกเสือโรงเรียน 
(10) รองผู฿อํานวยการลกูเสือโรงเรียน 
(11) ผู฿กํากับลูกเสือกลุมลูกเสือ 
(12) รองผู฿กํากับลูกเสอืกลุมลกูเสือ 
(13) ผู฿กํากับลูกเสือกองลูกเสือ 
(14) รองผู฿กํากับลูกเสอืกองลูกเสอื 
(15) นายหมูลูกเสือ 
(16) รองนายหมูลกูเสอื 
มาตรา 46 ให฿รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารเป็นผู฿อํานวยการใหญ ปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
เป็นรองผู฿อํานวยการใหญ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู฿ชวยผู฿อํานวยการใหญ 

ให฿ผู฿วาราชการจังหวัดเป็นผู฿อํานวยการลกูเสือจงัหวัด รองผู฿วาราชการจังหวดัเป็น 
รองผู฿อํานวยการลูกเสือจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นผู฿ชวยผู฿อํานวยการลูกเสอืจังหวดั 

ให฿ผู฿อํา นวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู฿อํา นวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาและ 
รองผู฿อํานวยการเขตพื้นทีก่ารศึกษาเป็นรองผู฿อาํนวยการลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา 

การแตงตั้งผู฿บังคับบัญชาลูกเสอืตามมาตรา 45 (9) ถึง (16) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ 

มาตรา 47 ตําแหนงผู฿ตรวจการลกูเสือมีลําดับ ดังตอไปนี้ 
(1) ผู฿ตรวจการใหญพิเศษ 
(2) ผู฿ตรวจการใหญ 
(3) รองผู฿ตรวจการใหญ 
(4) ผู฿ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
(5) รองผู฿ตรวจการลูกเสือประจําสํานกังานลกูเสือแหงชาต ิ
(6) ผู฿ชวยผู฿ตรวจการลูกเสือประจําสํานกังานลูกเสือแหงชาติ 
(7) ผู฿ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(8) รองผู฿ตรวจการลูกเสือจงัหวัด 
(9) ผู฿ชวยผู฿ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(10) ผู฿ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
(11) รองผู฿ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

ใหผู้อ้ำ�นวยก�รเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เป็นผูอ้ำ�นวยก�รลกูเสอืเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และ
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มาตรา 48 ให฿นายกรัฐมนตรีเป็นผู฿ตรวจการใหญพิเศษ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู฿ตรวจการใหญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู฿ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองท฿องถิน่ เป็นรองผู฿ตรวจการใหญ 

การแตงตั้งผู฿ตรวจการลูกเสือและการกําหนดหน฿าที่ของผู฿ตรวจการลูกเสือตามมาตรา 47 (4) 
ถึง (11) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา 49 ผู฿ตรวจการลูกเสอืมีหน฿าที่ตรวจตรา แนะนํา ชี้แจง และรายงานเพือ่ให฿การ 
บริหารงานลูกเสือเป็นไปตามนโยบาย ข฿อบังคบั ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
 

หมวด 4 
ธง เครื่องแบบ และการแต่งกาย 

มาตรา 50 ให฿มีธงคณะลูกเสือแหงชาติ และธงลกูเสือประจําจังหวัดโดยรับพระราชทาน 
จากประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 

ให฿มีธงคณะลูกเสือไทยและธงลกูเสืออื่น ๆ เพือ่ประโยชนโในการรวมกจิกรรมระดับนานาชาต ิ
ทั้งนี้ ให฿เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 51 เครื่องแบบและการแตงกายลูกเสือ ให฿เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 52 ลกูเสือต฿องปฏิบัติตามวินัยซึง่กําหนดไว฿ในข฿อบังคับคณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแหงชาต ิและตามแบบธรรมเนยีมของลูกเสือ 
  2. กิจกรรมขององคโการลูกเสือโลก 
    2.1 สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) คือ ที่ประชุมของผู฿แทนคณะลูกเสือประเทศ
ตางๆ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู 163 ประเทศ (ข฿อมลูในปี พ.ศ. 2553) ในปัจจุบันมีการประชุมทุก 3 ปี มี
หน฿าทีก่ําหนดนโยบายทั่วไป พจิารณาแก฿ไขธรรมนูญ และข฿อบังคับของคณะลูกเสอืโลกรับสมาชิกใหม 
เลือกตั้งกรรมการลกูเสือโลกและพจิารณารายงานข฿อเสนอแนะของคณะกรรมการลูกเสอืโลก 
    2.2 คณะกรรมการลูกเสอืโลก (World Scout Committee) ประกอบด฿วยบุคคล 12 คน จากผู฿แทน
ประเทศสมาชิก 12 ประเทศ อยูในตําแหนงคนละ 6 ปี มีการประชุมอยางน฿อยปีละ 1 ครั้ง มีอาํนาจหน฿าที่
สงเสริมกจิการลกูเสือทั่วโลก จัดหาทุนสําหรับสงเสริมกิจการลูกเสือ แตงตั้งเลขาธกิารสํานักงานลูกเสือ
โลก และควบคุมการปฏิบัติหน฿าที่ ตลอดจนให฿เครื่องหมายลกูเสือสดุดขีองคณะกรรมการลูกเสอืโลก 
    2.3 สํานักงานลกูเสอืโลก (World Scout Bureau) มีเลขาธิการเป็นผู฿บังคับบัญชา มีเจ฿าหน฿าที่
ประมาณ 40 คนเป็นผู฿ชวย มีสํานกังานสาขาอกี 6 แหง คือ 
   2.3.1 เขตอินเตอรโ – อเมริกา 
   2.3.2 เขตเอเชีย – แปซิฟิก 
   2.3.3 เขตอาหรับ 
   2.3.4 เขตยุโรป 
   2.3.5 เขตอัฟรกิา 
   2.3.6 เขตยูเรเซยี 
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  3. ความสมัพันธโระหวางลูกเสือนานาชาต ิ
    3.1 กิจการลูกเสอืของทุกประเทศมหีลักการที่สําคัญอยางเดียวกนั 
    3.2 ประเทศสมาชิกมีกิจกรรมตางๆ รวมกนั โดยเน฿นการสงเสริมความสมัพันธโของประเทศสมาชิก 
หมายเหตุ ศึกษาเนื้อหารายละเอียดในใบความรู฿ที่ 2 
 

 
กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือโลก 
และความสัมพันธร์ะหว่างลูกเสือนานาชาติ 

 
กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 คณะลูกเสือแหงชาติเป็นนิติบุคคล โดยพระมหากษัตริยโทรงเป็นพระประมุขของลูกเสือแหงชาต ิ
คณะลูกเสือแหงชาติประกอบด฿วย ลกูเสือทั้งปวง ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ ผู฿ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 
และเจ฿าหน฿าที่ลกูเสอื 
 คณะลูกเสือแหงชาต ิมีวัตถุประสงคโเพื่อพัฒนาลกูเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให฿
เป็นพลเมืองดี มคีวามรับผิดชอบ ชวยสร฿างสรรคโให฿มคีวามเจริญก฿าวหน฿า เพื่อความสงบสุขและความมัน่คง
ของประเทศชาติตามแนวทาง ดังตอไปนี ้

1. ให฿มีนิสัยในการสังเกต จดจาํ เชื่อฟงั และพึ่งตนเอง 
2. ให฿ซื่อสัตยโสุจริต มีระเบยีบวินัย และเห็นอกเหน็ใจผู฿อื่น 
3. ให฿รู฿จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชนโ 
4. ให฿รู฿จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให฿ทํากจิการตางๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให฿รู฿จักรักษาและสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ  
    ทั้งนี้โดยไมเกีย่วข฿องกับลัทธิการเมืองใดๆ 

การด าเนินงานของคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วย 
 สภาลูกเสือแหงชาต ิ
 คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาต ิ
 คณะกรรมการลกูเสือจังหวัด 
 คณะกรรมการลกูเสือเขต 
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มาตรา 48 ให฿นายกรัฐมนตรีเป็นผู฿ตรวจการใหญพิเศษ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู฿ตรวจการใหญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู฿ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองท฿องถิน่ เป็นรองผู฿ตรวจการใหญ 

การแตงตั้งผู฿ตรวจการลูกเสือและการกําหนดหน฿าที่ของผู฿ตรวจการลูกเสือตามมาตรา 47 (4) 
ถึง (11) ให฿เป็นไปตามข฿อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา 49 ผู฿ตรวจการลูกเสอืมีหน฿าที่ตรวจตรา แนะนํา ชี้แจง และรายงานเพือ่ให฿การ 
บริหารงานลูกเสือเป็นไปตามนโยบาย ข฿อบังคบั ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
 

หมวด 4 
ธง เครื่องแบบ และการแต่งกาย 

มาตรา 50 ให฿มีธงคณะลูกเสือแหงชาติ และธงลกูเสือประจําจังหวัดโดยรับพระราชทาน 
จากประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 

ให฿มีธงคณะลูกเสือไทยและธงลกูเสืออื่น ๆ เพือ่ประโยชนโในการรวมกจิกรรมระดับนานาชาต ิ
ทั้งนี้ ให฿เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 51 เครื่องแบบและการแตงกายลูกเสือ ให฿เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 52 ลกูเสือต฿องปฏิบัติตามวินัยซึง่กําหนดไว฿ในข฿อบังคับคณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแหงชาต ิและตามแบบธรรมเนยีมของลูกเสือ 
  2. กิจกรรมขององคโการลูกเสือโลก 
    2.1 สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) คือ ที่ประชุมของผู฿แทนคณะลูกเสือประเทศ
ตางๆ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู 163 ประเทศ (ข฿อมลูในปี พ.ศ. 2553) ในปัจจุบันมีการประชุมทุก 3 ปี มี
หน฿าทีก่ําหนดนโยบายทั่วไป พจิารณาแก฿ไขธรรมนูญ และข฿อบังคับของคณะลูกเสอืโลกรับสมาชิกใหม 
เลือกตั้งกรรมการลกูเสือโลกและพจิารณารายงานข฿อเสนอแนะของคณะกรรมการลูกเสอืโลก 
    2.2 คณะกรรมการลูกเสอืโลก (World Scout Committee) ประกอบด฿วยบุคคล 12 คน จากผู฿แทน
ประเทศสมาชิก 12 ประเทศ อยูในตําแหนงคนละ 6 ปี มีการประชุมอยางน฿อยปีละ 1 ครั้ง มีอาํนาจหน฿าที่
สงเสริมกจิการลกูเสือทั่วโลก จัดหาทุนสําหรับสงเสริมกิจการลูกเสือ แตงตั้งเลขาธกิารสํานักงานลูกเสือ
โลก และควบคุมการปฏิบัติหน฿าที่ ตลอดจนให฿เครื่องหมายลกูเสือสดุดขีองคณะกรรมการลูกเสอืโลก 
    2.3 สํานักงานลกูเสอืโลก (World Scout Bureau) มีเลขาธิการเป็นผู฿บังคับบัญชา มีเจ฿าหน฿าที่
ประมาณ 40 คนเป็นผู฿ชวย มีสํานกังานสาขาอกี 6 แหง คือ 
   2.3.1 เขตอินเตอรโ – อเมริกา 
   2.3.2 เขตเอเชีย – แปซิฟิก 
   2.3.3 เขตอาหรับ 
   2.3.4 เขตยุโรป 
   2.3.5 เขตอัฟรกิา 
   2.3.6 เขตยูเรเซยี 
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  3. ความสมัพันธโระหวางลูกเสือนานาชาต ิ
    3.1 กิจการลูกเสอืของทุกประเทศมหีลักการที่สําคัญอยางเดียวกนั 
    3.2 ประเทศสมาชิกมีกิจกรรมตางๆ รวมกนั โดยเน฿นการสงเสริมความสมัพันธโของประเทศสมาชิก 
หมายเหตุ ศึกษาเนื้อหารายละเอียดในใบความรู฿ที่ 2 
 

 
กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือโลก 
และความสัมพันธร์ะหว่างลูกเสือนานาชาติ 

 
กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 คณะลูกเสือแหงชาติเป็นนิติบุคคล โดยพระมหากษัตริยโทรงเป็นพระประมุขของลูกเสือแหงชาต ิ
คณะลูกเสือแหงชาติประกอบด฿วย ลกูเสือทั้งปวง ผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ ผู฿ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 
และเจ฿าหน฿าที่ลกูเสอื 
 คณะลูกเสือแหงชาต ิมีวัตถุประสงคโเพื่อพัฒนาลกูเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให฿
เป็นพลเมืองดี มคีวามรับผิดชอบ ชวยสร฿างสรรคโให฿มคีวามเจริญก฿าวหน฿า เพื่อความสงบสุขและความมัน่คง
ของประเทศชาติตามแนวทาง ดังตอไปนี ้

1. ให฿มีนิสัยในการสังเกต จดจาํ เชื่อฟงั และพึ่งตนเอง 
2. ให฿ซื่อสัตยโสุจริต มีระเบยีบวินัย และเห็นอกเหน็ใจผู฿อื่น 
3. ให฿รู฿จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชนโ 
4. ให฿รู฿จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให฿ทํากจิการตางๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให฿รู฿จักรักษาและสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ  
    ทั้งนี้โดยไมเกีย่วข฿องกับลัทธิการเมืองใดๆ 

การด าเนินงานของคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วย 
 สภาลูกเสือแหงชาต ิ
 คณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาต ิ
 คณะกรรมการลกูเสือจังหวัด 
 คณะกรรมการลกูเสือเขต 
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กิจการของคณะลูกเสือโลก และความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
กิจการของคณะลูกเสือโลก 
 กิจการลกูเสือเป็นขบวนการเยาวชนที่เจริญก฿าวหน฿าและขยายกว฿างไปทั่วโลกมสีมาชิกมากกวา 30 
ล฿านคน ใน 163 ประเทศที่อยูตามดินแดนและแคว฿นตางๆ การลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมคัรไมเกี่ยวข฿อง
กับการเมอืง เป็นขบวนการทางการศึกษาสําหรบัเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและศีลธรรม 
 การลูกเสอืเริ่มต฿นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) จากแนวความคิดของลอรโด เบ
เดน โพเอลลโ และหนังสือ “การลกูเสือสําหรับเดก็ชาย”หนังสอืเลมนี้ประกอบด฿วยเรือ่งราวและกําหนดการ
ตางๆ ชวนให฿เด็กๆ เกิดความคิดตรงกันในอันทีจ่ะรวมใจกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง นัน่คอืการจดัตั้ง
หมูลูกเสอืขึน้โดยอสิระและกระจายออกไปทั่วทุกมุมโลกอยางรวดเร็ว แม฿ในปัจจุบันโปรแกรมหรอืโครงการ
ฝึกอบรมเหลานั้นก็ยังเป็นทีน่ิยมแพรหลายอยูทัว่โลก 
 ปัจจุบันวัตถุประสงคโ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได฿กอให฿เกิดภารดรภาพแหงโลก กาํหนดการ
ของลูกเสือถูกปรับปรุงให฿ยดืหยุนเหมาะสมกับความต฿องการของเยาวชนและสังคมทีอ่ยูอาศัย 
 วัตถุประสงคโหลักของการลูกเสือก็คอื การกอประสบการณโให฿กับเยาวชนโดยเป็นการศึกษานอก
โรงเรียน ไมคํานึงถึงเรื่องการเมอืงแตเป็นการรวมมือกันทกุคนทุกเหลา เพือ่กอให฿เกดิความเจรญิแก
เยาวชนในทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม เพื่อเป็นบุคคลทีพ่ึงประสงคโของสังคมของชาติและ
ของเพือ่นมนุษยโด฿วยกนั ปลูกฝังให฿มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโควบคูไปกบัการ
สงเสริมให฿มีสันตสิุขในชมุชน ในสังคม ในชาต ิและระหวางชาติด฿วย 
 เป็นวิธีการพัฒนาเยาวชนให฿เป็นพลเมอืงด ีอาศัยความสมัครใจและความเต็มใจเป็นสําคัญความ
รับผิดชอบพื้นฐาน ยดึมั่นคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เรยีนรู฿โดยการกระทาํและรวมมือกันทาํที่เรียกวา
ระบบหมู สงเสรมิความก฿าวหน฿าของบุคคลโดยใช฿หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือจูงใจและให฿ปฏิบตัิกันจริงๆ 
ซึ่งสวนใหญจะเป็นกิจกรรมกลางแจ฿ง 
 โดยหลักการดังกลาวมาแล฿วเพือ่ความเป็นปึกแผน และดําเนนิการไปทํานองเดียวกัน ชาติตางๆ ที่
มีกิจกรรมลูกเสอืจึงรวมตัวกนัเป็นองคโการขึ้น และขนานนามวา “ลูกเสือโลก” (World Scout) มีธรรมนูญวา
ด฿วยการปกครองเป็นบทบัญญัติในการดาํเนินการ 
การด าเนินงานขององค์การลูกเสือโลกโดยสังเขป 
 องคโการลูกเสอืโลก คอื องคโการนานาชาติ ทีไ่มใชเป็นองคโการรัฐบาลใดมีองคโประกอบสําคัญ 3 
ประการ คือ สมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลกูเสือโลก และสาํนักงานลูกเสือโลก 
การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก 
 ที่ประชุม (Conference) คือ “สมัชชาใหญ”(General Assembly) ของการลูกเสือโลกประกอบด฿วย
ประเทศสมาชิก 163 ประเทศ จํานวนลกูเสอืและผู฿กํากับลูกเสอืมากกวา 30,000,000 คน ต้ังอยูในดินแดน
ตางๆ มากกวา 200 แหง ประเทศหนึง่ที่จะมสีมาคมลกูเสือได฿เพยีงแหงเดียวกับแตละประเทศจะมีผู฿แทน
เข฿ารวมประชุมสมัชชาฯ ได฿ประเทศละ 6 คน และผู฿สังเกตการณโอกีจํานวนหนึ่ง โดยสมาชิกออกเสียง
ลงคะแนนได฿ 6 เสยีง ถ฿าประเทศใดมีสมาชิกลูกเสือมากกวา 1 แหง เพื่อสะดวกในการดําเนินงานให฿รวมกัน
เข฿าในรูปสหพันธโ 
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 ในการรับรองประเทศตางๆ เข฿าเป็นสมาชกิสมัชชาลูกเสือทกุประเทศจะต฿องยอมรับในหลักการขัน้
มูลฐานของลูกเสอืโลก เชน สมาคมลกูเสือแหงประเทศนั้นๆ จะต฿องไมเกี่ยวข฿องกับการเมอืงและยอมรับใน
เรื่องกระบวนการอาสาสมคัร ฯลฯ เป็นต฿น 
 ประเทศหนึ่งจะมีคณะลูกเสือแหงชาตไิด฿เพียงหนึ่งเทานัน้ และจะเป็นตัวแทนของคณะลูกเสือ
ทั้งหมดในการประชุมสมัชชาลูกเสือ คณะลูกเสือแหงชาติ อาจประกอบด฿วยสมาคมลูกเสือมากกวาหนึ่ง
รวมกัน มีรูปแบบเป็นสหพันธโก็ได฿ โดยมีวัตถุประสงคโของการลกูเสือรวมกัน 
 การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก มีการประชุมทกุระยะ 2 ปี คอื ตั้งแตครั้งที ่1 ถึงครั้งที่ 32 แตตอมา
ได฿มกีารเปลี่ยนเป็นการประชุมทุกระยะ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแตครั้งที ่33 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2536 โดยได฿จดัขึ้นที่ประเทศตางๆ ดังนี้คอื  

  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2463  ประเทศอังกฤษ 
     ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2465  ประเทศฝรั่งเศส 

      ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2467  ประเทศเดนมารโค 
     ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2469  ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ 
     ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2472  ประเทศอังกฤษ 
   ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2474  ประเทศออสเตรยี 

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2476  ประเทศฮังการ ี
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2478  ประเทศสวีเดน 
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2480  ประเทศเนเธอรโแลนดโ 
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2482  ประเทศสกอตแลนดโ 
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2490  ประเทศฝรั่งเศส 
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2492  ประเทศนอรโเวยโ 
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2494  ประเทศออสเตรยี 
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2496  ประเทศลิชเชนสไตนโ 
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2498  ประเทศแคนนาดา 
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2500  ประเทศอังกฤษ 
ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2502  ประเทศอินเดยี 
ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2504  ประเทศโปรตุเกส 
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2506  ประเทศกรซี 
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2508  ประเทศเม็กซโีก 
ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2510  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2512  ประเทศฟินแลนดโ 
ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2514  ประเทศญี่ปุูน 
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2516  ประเทศเคนยา 
ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2518  ประเทศเดนมารโค 

เบเดน	โพเอลล	์และหนงัสอื	“ก�รลกูเสอืสำ�หรบัเดก็ช�ย”	หนงัสอืเลม่น้ีประกอบดว้ยเรือ่งร�วและกำ�หนดก�ร
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กิจการของคณะลูกเสือโลก และความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
กิจการของคณะลูกเสือโลก 
 กิจการลกูเสือเป็นขบวนการเยาวชนที่เจริญก฿าวหน฿าและขยายกว฿างไปทั่วโลกมสีมาชิกมากกวา 30 
ล฿านคน ใน 163 ประเทศที่อยูตามดินแดนและแคว฿นตางๆ การลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมคัรไมเกี่ยวข฿อง
กับการเมอืง เป็นขบวนการทางการศึกษาสําหรบัเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและศีลธรรม 
 การลูกเสอืเริ่มต฿นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) จากแนวความคิดของลอรโด เบ
เดน โพเอลลโ และหนังสือ “การลกูเสือสําหรับเดก็ชาย”หนังสอืเลมนี้ประกอบด฿วยเรือ่งราวและกําหนดการ
ตางๆ ชวนให฿เด็กๆ เกิดความคิดตรงกันในอันทีจ่ะรวมใจกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง นัน่คอืการจดัตั้ง
หมูลูกเสอืขึน้โดยอสิระและกระจายออกไปทั่วทุกมุมโลกอยางรวดเร็ว แม฿ในปัจจุบันโปรแกรมหรอืโครงการ
ฝึกอบรมเหลานั้นก็ยังเป็นทีน่ิยมแพรหลายอยูทัว่โลก 
 ปัจจุบันวัตถุประสงคโ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได฿กอให฿เกิดภารดรภาพแหงโลก กาํหนดการ
ของลูกเสือถูกปรับปรุงให฿ยดืหยุนเหมาะสมกับความต฿องการของเยาวชนและสังคมทีอ่ยูอาศัย 
 วัตถุประสงคโหลักของการลูกเสือก็คอื การกอประสบการณโให฿กับเยาวชนโดยเป็นการศึกษานอก
โรงเรียน ไมคํานึงถึงเรื่องการเมอืงแตเป็นการรวมมือกันทกุคนทุกเหลา เพือ่กอให฿เกดิความเจรญิแก
เยาวชนในทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม เพื่อเป็นบุคคลทีพ่ึงประสงคโของสังคมของชาติและ
ของเพือ่นมนุษยโด฿วยกนั ปลูกฝังให฿มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโควบคูไปกบัการ
สงเสริมให฿มีสันตสิุขในชมุชน ในสังคม ในชาต ิและระหวางชาติด฿วย 
 เป็นวิธีการพัฒนาเยาวชนให฿เป็นพลเมอืงด ีอาศัยความสมัครใจและความเตม็ใจเป็นสําคัญความ
รับผิดชอบพื้นฐาน ยดึมั่นคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เรยีนรู฿โดยการกระทาํและรวมมือกันทาํที่เรียกวา
ระบบหมู สงเสรมิความก฿าวหน฿าของบุคคลโดยใช฿หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือจูงใจและให฿ปฏิบตัิกันจริงๆ 
ซึ่งสวนใหญจะเป็นกิจกรรมกลางแจ฿ง 
 โดยหลักการดังกลาวมาแล฿วเพือ่ความเป็นปึกแผน และดําเนนิการไปทํานองเดียวกัน ชาติตางๆ ที่
มีกิจกรรมลูกเสอืจึงรวมตัวกนัเป็นองคโการขึ้น และขนานนามวา “ลูกเสือโลก” (World Scout) มีธรรมนูญวา
ด฿วยการปกครองเป็นบทบัญญัติในการดาํเนินการ 
การด าเนินงานขององค์การลูกเสือโลกโดยสังเขป 
 องคโการลูกเสอืโลก คอื องคโการนานาชาติ ทีไ่มใชเป็นองคโการรัฐบาลใดมีองคโประกอบสําคัญ 3 
ประการ คือ สมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลกูเสือโลก และสาํนักงานลูกเสือโลก 
การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก 
 ที่ประชุม (Conference) คือ “สมัชชาใหญ”(General Assembly) ของการลูกเสือโลกประกอบด฿วย
ประเทศสมาชิก 163 ประเทศ จํานวนลกูเสอืและผู฿กํากับลูกเสอืมากกวา 30,000,000 คน ตั้งอยูในดินแดน
ตางๆ มากกวา 200 แหง ประเทศหนึง่ที่จะมสีมาคมลกูเสือได฿เพยีงแหงเดียวกับแตละประเทศจะมีผู฿แทน
เข฿ารวมประชุมสมัชชาฯ ได฿ประเทศละ 6 คน และผู฿สังเกตการณโอกีจํานวนหนึ่ง โดยสมาชิกออกเสียง
ลงคะแนนได฿ 6 เสยีง ถ฿าประเทศใดมีสมาชิกลูกเสือมากกวา 1 แหง เพื่อสะดวกในการดําเนินงานให฿รวมกัน
เข฿าในรูปสหพันธโ 
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 ในการรับรองประเทศตางๆ เข฿าเป็นสมาชกิสมัชชาลูกเสือทกุประเทศจะต฿องยอมรับในหลักการขัน้
มูลฐานของลูกเสอืโลก เชน สมาคมลกูเสือแหงประเทศนั้นๆ จะต฿องไมเกี่ยวข฿องกับการเมอืงและยอมรับใน
เรื่องกระบวนการอาสาสมคัร ฯลฯ เป็นต฿น 
 ประเทศหนึ่งจะมีคณะลูกเสือแหงชาตไิด฿เพียงหนึ่งเทานัน้ และจะเป็นตัวแทนของคณะลูกเสือ
ทั้งหมดในการประชุมสมัชชาลูกเสือ คณะลูกเสือแหงชาติ อาจประกอบด฿วยสมาคมลูกเสือมากกวาหนึ่ง
รวมกัน มีรูปแบบเป็นสหพันธโก็ได฿ โดยมีวัตถุประสงคโของการลกูเสือรวมกัน 
 การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก มีการประชุมทกุระยะ 2 ปี คอื ตั้งแตครั้งที ่1 ถึงครั้งที่ 32 แตตอมา
ได฿มกีารเปลี่ยนเป็นการประชุมทุกระยะ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแตครั้งที ่33 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2536 โดยได฿จดัขึ้นที่ประเทศตางๆ ดังนี้คอื  

  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2463  ประเทศอังกฤษ 
     ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2465  ประเทศฝรั่งเศส 

      ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2467  ประเทศเดนมารโค 
     ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2469  ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ 
     ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2472  ประเทศอังกฤษ 
   ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2474  ประเทศออสเตรยี 

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2476  ประเทศฮังการ ี
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2478  ประเทศสวีเดน 
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2480  ประเทศเนเธอรโแลนดโ 
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2482  ประเทศสกอตแลนดโ 
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2490  ประเทศฝรั่งเศส 
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2492  ประเทศนอรโเวยโ 
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2494  ประเทศออสเตรยี 
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2496  ประเทศลิชเชนสไตนโ 
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2498  ประเทศแคนนาดา 
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2500  ประเทศอังกฤษ 
ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2502  ประเทศอินเดยี 
ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2504  ประเทศโปรตุเกส 
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2506  ประเทศกรซี 
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2508  ประเทศเม็กซโีก 
ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2510  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2512  ประเทศฟินแลนดโ 
ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2514  ประเทศญี่ปุูน 
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2516  ประเทศเคนยา 
ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2518  ประเทศเดนมารโค 

ประเทศลกิเตนลไ์ตน์

ประเทศแคน�ด�

ประเทศเมก็ซโิก
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ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2520  ประเทศแคนาดา 
ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2522  ประเทศอังกฤษ 
ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2524  ประเทศเซเนกัล 
ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2526  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2528  ประเทศเยอรมันนีตะวันตก 
ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2531  ประเทศออสเตรเลีย 
ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2533  ประเทศฝรั่งเศส 
ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2536  ประเทศไทย 
ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2539  ประเทศนอรโเวยโ 
ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2542  ประเทศอาฟริกาใต฿ 
ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2545  ประเทศกรซี 
ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2548  ประเทศตูนีเซีย 
ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2551  ประเทศเกาหลีใต฿ 
ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2554  ประเทศบราซิล 
ครั้งที่ 40 พ.ศ. 2557  ประเทศสโลวาเกีย 
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2560  ประเทศอาเซอรโไบจาน 

หน้าที่ของสมัชชาลูกเสือโลก 
สมัชชาลูกเสอืโลกเป็นองคโกรทีก่ําหนดนโยบายเป็นสําคัญในทุก 3 ปี จะมกีารนัดหมายประชุมกนั 

ที่ใดที่หนึง่ เพือ่กําหนดนโยบายหรือให฿ข฿อเสนอแนะในการดาํเนินงาน 
รับทราบการดําเนินกิจการของลูกเสือทั่วโลก 
เลือกตั้งกรรมการลกูเสือโลก 
พิจารณาสมาชิกใหม และตัดสินใจในเรือ่งการขบัออกจากสมาชิก 
พิจารณารายงานและข฿อเสนอแนะของคณะกรรมการลูกเสอืโลก 

คณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee) 
คณะกรรมการลกูเสือโลก ประกอบด฿วยสมาชกิ 12 นาย อยูในตาํแหนงคราวละ 6 ปี ซึ่งเป็นผู฿แทน 

ของแตละสมาคมที่มารวมประชุมสมัชชาฯ จะเป็นผู฿ลงคะแนนเสยีงในการเลือกตั้ง โดยวิธีลับ ครั้งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการลูกเสือโลกจะหมดวาระ และจะต฿องเลือกตั้งใหมในทกุๆ 3 ปี ทีม่ีการประชุมสมัชชา
ลูกเสือโลกแตละครั้ง และอาจมีการเลอืกตั้งซอมแทนตําแหนงที่วางลงเนื่องจากกรณีที่ลาออกกอนวาระ
กําหนดหรือตาย ด฿วยกรณีใดๆ สํานกังานลูกเสือโลกจะเป็นผู฿แจ฿งให฿บรรดาประเทศสมาชิกทราบลวงหน฿า 6 
เดือน และให฿ประเทศสมาชิกแจ฿งความจํานงคโขอสมัครเข฿ารับการเลอืกตั้งไปยังสํานักงานลูกเสอืโลกภายใน 
8 สัปดาหโ ประเทศที่มีบคุคลรวมเป็นกรรมการลกูเสือโลกอยูแล฿ว ไมมีสิทธิ์ในการขอรับการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการลกูเสือโลกจะมีการประชุมอยางน฿อยปีละ 1 ครั้ง สถานที่แล฿วแตคณะกรรมการจะกาํหนด 
ประธานคณะกรรมการลูกเสอืเขตฯ (Chairman, Regional Scout Committee) อาจได฿รับเชิญให฿เข฿ารวม
ประชุมด฿วย แตไมมีสิทธิอ์อกเสียง 

58 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

เลขาธิการคณะกรรมการลูกเสอืโลก จะทําหน฿าทีเ่ป็นเลขาธิการคณะกรรมการลูกเสอืโลก 
คณะกรรมการลกูเสือโลกมีอาํนาจและหน฿าทีด่ังตอไปนี ้
อํานาจของคณะกรรมการลูกเสอืโลก   
- สงเสริมภราดรพี่น฿องลูกเสือรวมโลก โดยการเยีย่มเยยีนติดตอทางจดหมาย  
- การฝึกอบรมและการรวมชุมนมุอื่น   
- เป็นตัวแทนสมัชชาลูกเสอืโลกในระหวางการประชุม   
- ให฿คําแนะนาํและชวยเหลือในการดาํเนินงานตางๆ ของลูกเสอื  
- สนับสนุนในการที่จะยอมรับประเทศตางๆ ที่ยืน่คําร฿อง เพือ่ขอเข฿าเป็นสมาชิกรับและ 
  ถอนการจดทะเบยีนดังกลาว   
- เพิกถอนหรือระงับข฿อบังคับและระเบียบวาระแหงที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก 
- พิจารณาข฿อเสนอแนะซึ่งมาจากประเทศสมาชกิทั้งหลาย 
- แตงตั้งตําแหนงเลขาธิการสาํนักงานลูกเสือโลก 
- ดูแลการดําเนนิงานของสํานกังานลกูเสือโลก 
- รับผิดชอบในการหาเงินกองทุนเพิ่มเตมิ 
- เป็นตัวแทนของสํานักงานลูกเสือในกิจการระหวางชาติ หรือนานาชาติ 
- อนุมัติการให฿เครื่องราชอสิริยาภรณโแกผู฿บริการประโยชนโตอกระบวนการลูกเสือแหงโลก 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก 

แตงตั้งกรรมการเฉพาะคราว ตามวาระความจําเป็นในการดาํเนินงานเกี่ยวกับปัญหาฉุกเฉนิที่
เกิดขึน้ 

แตงตั้งอนุกรรมการซึ่งจําเป็นต฿องปฏิบัติแทนเฉพาะเรื่อง โดยปกติจะแตงตั้งจากบุคคลซึ่งเป็น
สมาชิกในกระบวนการลกูเสือโลก เชน การให฿เครื่องราชอิสริยาภรณโการเงนิ ฯลฯ เป็นต฿น 

แตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจหรอืกรรมการที่ได฿รับเลือกให฿ทาํหน฿าที่เฉพาะเพือ่พิจารณาปัญหาเฉพาะ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นครัง้คราว 

เป็นผู฿อยูในฐานะที่ปรึกษาตอคณะกรรมการลูกเสือเขตฯ โดยคณะบุคคลเหลานั้นได฿รับการ 
เลือกตั้งมาจากสมัชชาลูกเสือในเขตนัน้ๆ ซึง่มีธรรมนูญการปกครองของตน โดยได฿รับความยินยอม
เห็นชอบจากคณะกรรมการลูกเสือโลกแล฿ว และโดยเนื้อหาแหงธรรมนูญลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือ
เขตฯ ยอมมีภารกิจและหน฿าที่เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือเขตของตน 

แตงตั้งกรรมการที่ปรกึษาตามความจําเป็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเทคนคิซึ่งมีผลกระทบกระเทอืนตอ
การพัฒนาอันมั่นคงหรืออาจเป็นประโยชนโที่แท฿จริงของกระบวนการลูกเสือ 

แตงตั้งกรรมการเกี่ยวกับการศึกษาหรอืคณะที่ปรึกษา ตามความจําเป็นเฉพาะเรือ่งเพือ่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและหน฿าที่ ซึ่งคณะกรรมการลูกเสอืจะผู฿พิจารณาตามความต฿องการในเรื่องนัน้ๆ 
 
 

-

-

-

-
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ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2520  ประเทศแคนาดา 
ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2522  ประเทศอังกฤษ 
ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2524  ประเทศเซเนกัล 
ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2526  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2528  ประเทศเยอรมันนีตะวันตก 
ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2531  ประเทศออสเตรเลีย 
ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2533  ประเทศฝรั่งเศส 
ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2536  ประเทศไทย 
ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2539  ประเทศนอรโเวยโ 
ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2542  ประเทศอาฟริกาใต฿ 
ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2545  ประเทศกรซี 
ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2548  ประเทศตูนีเซีย 
ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2551  ประเทศเกาหลีใต฿ 
ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2554  ประเทศบราซิล 
ครั้งที่ 40 พ.ศ. 2557  ประเทศสโลวาเกีย 
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2560  ประเทศอาเซอรโไบจาน 

หน้าที่ของสมัชชาลูกเสือโลก 
สมัชชาลูกเสอืโลกเป็นองคโกรทีก่ําหนดนโยบายเป็นสําคัญในทุก 3 ปี จะมกีารนัดหมายประชุมกนั 

ท่ีใดที่หนึง่ เพือ่กําหนดนโยบายหรือให฿ข฿อเสนอแนะในการดาํเนินงาน 
รับทราบการดําเนินกิจการของลูกเสือทั่วโลก 
เลือกตั้งกรรมการลกูเสือโลก 
พิจารณาสมาชิกใหม และตัดสินใจในเรือ่งการขบัออกจากสมาชิก 
พิจารณารายงานและข฿อเสนอแนะของคณะกรรมการลูกเสอืโลก 

คณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee) 
คณะกรรมการลกูเสือโลก ประกอบด฿วยสมาชกิ 12 นาย อยูในตาํแหนงคราวละ 6 ปี ซึ่งเป็นผู฿แทน 

ของแตละสมาคมที่มารวมประชุมสมัชชาฯ จะเป็นผู฿ลงคะแนนเสยีงในการเลือกตั้ง โดยวิธีลับ ครั้งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการลูกเสือโลกจะหมดวาระ และจะต฿องเลือกตั้งใหมในทกุๆ 3 ปี ทีม่ีการประชุมสมัชชา
ลูกเสือโลกแตละครั้ง และอาจมีการเลอืกตั้งซอมแทนตําแหนงที่วางลงเนื่องจากกรณีที่ลาออกกอนวาระ
กําหนดหรือตาย ด฿วยกรณีใดๆ สํานกังานลกูเสือโลกจะเป็นผู฿แจ฿งให฿บรรดาประเทศสมาชิกทราบลวงหน฿า 6 
เดือน และให฿ประเทศสมาชิกแจ฿งความจํานงคโขอสมัครเข฿ารับการเลอืกตั้งไปยังสํานักงานลูกเสอืโลกภายใน 
8 สัปดาหโ ประเทศที่มีบคุคลรวมเป็นกรรมการลกูเสือโลกอยูแล฿ว ไมมีสิทธิ์ในการขอรับการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการลกูเสือโลกจะมีการประชุมอยางน฿อยปีละ 1 ครั้ง สถานที่แล฿วแตคณะกรรมการจะกาํหนด 
ประธานคณะกรรมการลูกเสอืเขตฯ (Chairman, Regional Scout Committee) อาจได฿รับเชิญให฿เข฿ารวม
ประชุมด฿วย แตไมมีสิทธิอ์อกเสียง 

58 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

เลขาธิการคณะกรรมการลูกเสอืโลก จะทําหน฿าทีเ่ป็นเลขาธิการคณะกรรมการลูกเสอืโลก 
คณะกรรมการลกูเสือโลกมีอาํนาจและหน฿าทีด่ังตอไปนี ้
อํานาจของคณะกรรมการลูกเสอืโลก   
- สงเสริมภราดรพี่น฿องลูกเสือรวมโลก โดยการเยีย่มเยยีนติดตอทางจดหมาย  
- การฝึกอบรมและการรวมชุมนมุอื่น   
- เป็นตัวแทนสมัชชาลูกเสอืโลกในระหวางการประชุม   
- ให฿คําแนะนาํและชวยเหลือในการดาํเนินงานตางๆ ของลูกเสอื  
- สนับสนุนในการที่จะยอมรับประเทศตางๆ ที่ยืน่คําร฿อง เพือ่ขอเข฿าเป็นสมาชิกรับและ 
  ถอนการจดทะเบยีนดังกลาว   
- เพิกถอนหรือระงับข฿อบังคับและระเบียบวาระแหงที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก 
- พิจารณาข฿อเสนอแนะซึ่งมาจากประเทศสมาชกิทั้งหลาย 
- แตงตั้งตําแหนงเลขาธิการสาํนักงานลูกเสือโลก 
- ดูแลการดําเนนิงานของสํานกังานลกูเสือโลก 
- รับผิดชอบในการหาเงินกองทุนเพิ่มเตมิ 
- เป็นตัวแทนของสํานักงานลูกเสือในกิจการระหวางชาติ หรือนานาชาติ 
- อนุมัติการให฿เครื่องราชอสิริยาภรณโแกผู฿บริการประโยชนโตอกระบวนการลูกเสือแหงโลก 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก 

แตงตั้งกรรมการเฉพาะคราว ตามวาระความจําเป็นในการดาํเนินงานเกี่ยวกับปัญหาฉุกเฉนิที่
เกิดขึน้ 

แตงตั้งอนุกรรมการซึ่งจําเป็นต฿องปฏิบัติแทนเฉพาะเรื่อง โดยปกติจะแตงตั้งจากบุคคลซึ่งเป็น
สมาชิกในกระบวนการลกูเสือโลก เชน การให฿เครื่องราชอิสริยาภรณโการเงนิ ฯลฯ เป็นต฿น 

แตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจหรอืกรรมการที่ได฿รับเลือกให฿ทาํหน฿าที่เฉพาะเพือ่พิจารณาปัญหาเฉพาะ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นครัง้คราว 

เป็นผู฿อยูในฐานะที่ปรึกษาตอคณะกรรมการลูกเสือเขตฯ โดยคณะบุคคลเหลานั้นได฿รับการ 
เลือกตั้งมาจากสมัชชาลูกเสือในเขตนัน้ๆ ซึง่มีธรรมนูญการปกครองของตน โดยได฿รับความยินยอม
เห็นชอบจากคณะกรรมการลูกเสือโลกแล฿ว และโดยเนื้อหาแหงธรรมนูญลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือ
เขตฯ ยอมมีภารกิจและหน฿าที่เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือเขตของตน 

แตงตั้งกรรมการที่ปรกึษาตามความจําเป็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเทคนคิซึ่งมีผลกระทบกระเทอืนตอ
การพัฒนาอันมั่นคงหรืออาจเป็นประโยชนโที่แท฿จริงของกระบวนการลูกเสือ 

แตงตั้งกรรมการเกี่ยวกับการศึกษาหรอืคณะที่ปรึกษา ตามความจําเป็นเฉพาะเรือ่งเพือ่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและหน฿าที่ ซึ่งคณะกรรมการลูกเสอืจะผู฿พิจารณาตามความต฿องการในเรื่องนัน้ๆ 
 
 

	ก�รเงนิ	ฯลฯ	เป็นตน้
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ส านักงานลูกเสือโลก 
 ทําหน฿าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการดําเนินการให฿เป็นไปตามคําแนะนําหรือมติที่ประชุมสมัชชา
ลูกเสือโลก (World Scout Conference) และคณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee)           
มีเจ฿าหน฿าที่ประจําสํานักงานลูกเสือโลกและสํานักงานลูกเสือเขตฯ อีก 5 เขต จํานวน 31 คน คือสํานักงาน
ใหญประจําเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ และที่สํานักงานของคณะลูกเสือเขตฯ ที่คอสตาริก฿า 
ฟิลิปปินสโ เคนยา อียิปตโ และสวิสเซอรโแลนดโ 
ก าเนิดส านักงานลูกเสือโลกโดยสังเขป 
 ในปี พ.ศ. 2463 ได฿มีการชุมนุมลูกเสือขึ้นครั้งแรกที่กรุงลอนดอน และในการชุมนุมครั้งนี้ได฿จัดให฿มี
การประชุมบรรดาผู฿นําทางการลูกเสือนานาชาติครั้งแรกด฿วยในที่ประชุมเห็นสมควรให฿จัดตั้งสํานักงาน
ลูกเสือโลกขึ้น เพื่อจะได฿ทําหน฿าทีเ่ป็นสื่อกลางประสานงานของคณะกรรมการลูกเสือนานาชาติ เผยแพรและ
พัฒนาการลูกเสือแกนานาประเทศ 
 วันที่ 11 ตุลาคม 2463 สํานักงานลูกเสือนานาชาติ (Boy Scout International Bureau) ก็ได฿เปิด
ดําเนินการขึ้นภายในอาคารสํานักงานคณะลูกเสือแหงประเทศอังกฤษ ในกรุงลอนดอน โดยขอเชาสถานที่
จากสํานักงานคณะกรรมการลูกเสืออังกฤษในการดําเนินงานครั้งนี้ 
 มิสเตอรโ เฟรเดริค เอฟ. พีบอดี้  (Mr. Frederick F. Peabody) ซึ่งเป็นคหบดีผู฿มั่งคั่งชาว
สหรัฐอเมริกาเป็นผู฿ออกทุนคาใช฿จายแกสํานักงานฯ โดยตลอดสําหรับปีแรก 
 ผู฿อํานวยการกิตติมศักดิ์คนแรก คือ มิสเตอรโ เฮลเบิธ เอส. มารโติน (Mr.Hubert S. Martin) และยัง
ดํารงตําแหนงเป็นผู฿ตรวจการลูกเสือฝูายตางประเทศของคณะลูกเสือองักฤษด฿วยเขาดํารงตําแหนงอยูได฿ 18 
ปี ก็ถึงแกกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2481 
 ผู฿ที่รับชวงตอมาก็คือ พันเอก เจ.เอส.วิลสัน (J.S. Wilson) ได฿รับตําแหนงผู฿อํานวยการกิตติมศักดิ์
คนที่ 2 ขณะเดียวกันเขาเป็นผู฿อํานวยการคายของกิลเวลลโปารโคด฿วย 
 เมื่อพันเอก เจ.เอส.วิลสัน ได฿รับแตงตั้งก็ได฿ย฿ายที่ทําการของสํานักงานลูกเสือนานาชาติไปที่ใหม
คือ 28 ถนนบั๊คกิ้งแฮม พาเลซ ในกรุงลอนดอน 
 ปี พ.ศ. 2482 สงครามโลกครั้งที่ 2 ได฿เกิดขึ้น งานของสํานักงานแหงนี้ก็ซบเซาลงเพราะการติดตอ
สัมพันธโระหวางประเทศตางๆ นั้นไมสะดวก 
 ปี พ.ศ. 2488 สํานักงานลูกเสือนานาชาติก็เริ่มคึกคักขึ้นอีก และได฿ย฿ายที่ทําการของสํานักงานไป
อยูที่ 172 ถนนอิบูร่ี ตําบลเว็ชทมินซเทอะ เพราะสถานที่เดิมหมดสัญญาเชา 
 ปี พ.ศ. 2489 – 2496 ก็ได฿หันมาฟื้นฟูการลูกเสือในประเทศลาตินอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่ชะงัก
ไปขณะที่เกิดสงคราม 
 ปี พ.ศ. 2496 นั้นเอง พลตรี ดี.ซี.ซพไร (D.C.Spry) ก็ได฿รับเลือกตั้งเป็นผู฿อํานวยการสํานักงาน
ลูกเสือโลก คณะกรรมการบริหารของสํานักงานเห็นวาควรย฿ายที่ทําการไปอยูที่ทวีปอเมริกาเพราะสะดวก
แกการหาเงินและรายได฿ เพื่อจะได฿นํามาค้ําจุนในการดําเนินงาน เพราะลําพังคาธรรมเนียมสมาชิกประจํา
จากประเทศตางๆ นั้นไมพอที่จะดําเนินงานและขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปต่ํามากเกือบทุก
ประเทศการหาเงินมาบํารุงสํานักงานจึงทําได฿ลําบาก 
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 ดังนั้นสํานกงานลูกเสือโลกจึงย฿ายจากกรุงลอนดอนไปอยูกรุงออตตาวา ในประเทศแคนนาดาเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2501 
 ปี พ.ศ. 2508 ในคราวการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ณ เมืองเม็กซิโก ระหวางวันที่ 26 
กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2508 พลตรี ดี.ซี.ซพไร (D.C.Spry) ก็พ฿นจากตําแหนงผู฿อํานวยการสํานักงาน
ลูกเสือโลกไปตามวาระ คงให฿ มิสเตอรโ ริดชารโด ที.ลูนด (Mr. Richard T. Lund) รักษาการในตําแหนง
จนกระทั่ง พ.ศ. 2510 ในคราวการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกได฿ประกาศแตงตั้ง ดเอกเตอรโ แลสซีลโอ นากี้ 
(Dr. Laszlo Nagy) แทนตําแหนงผู฿อํานวยการที่วางลง โดยเรียกตําแหนงเสียใหมวาเลขาธิการ (Secretary 
General) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2510 และนอกจากนั้นที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกยังได฿มีมติเห็นพ฿อง
ต฿องกันวาให฿ย฿ายสํานักงานใหญ สํานักงานลูกเสือโลก จากออตตาวาไปอยูที่เมืองเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรโแลนดโ ซึ่งเป็นศูนยโแหงยุโรปและการคมนาคมที่สะดวกที่สุด และขณะนี้ เมืองเจนีวาก็คือที่ตั้ง
สํานักงานนานาชาติหลายสาขา 
 ปี พ.ศ. 2531 ดเอกเตอรโ แลสซีลโอ นากี้ ได฿พ฿นวาระจากการเป็นเลขาธิการฯ ซึ่งได฿ตออายุมาหลาย
ครั้งแล฿ว รวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเลขาธิการฯ เป็นเวลา 21 ปี  
 ปี พ.ศ. 2531 – 2547 ดเอกเตอรโจารโค เมอริยอง  (Jacques Moreillon) ชาวสวิซเซอรโแลนดโ 
ดํารงตําแหนงเลขาธกิารฯ โดยในระยะนี้  กิจการลูกเสือทั่วโลกมีความรุดหน฿าก฿าวไปไกลอยางมาก โดย
จากเดมิในวันเข฿ารับตําแหนง มีลกูเสือ 16 ล฿านคน ใน 120 ประเทศทั่วโลก  และในวันที่สิน้สุดการดํารง
ตําแหนง มีลกูเสอืถึง 28 ล฿านคน ใน 155 ประเทศ 

ปี พ.ศ. 2547 - 2550 ดเอกเตอรโเอ็ดดูอาโด มิซโซนี่ (Eduardo Missoni) ชาวอิตาลี  
ปี พ.ศ. 2550 - 2555 นายลุด พานซิโซ (Luc Panissod) ชาวฝรั่งเศส ในยุคสมัยนีไ้ด฿ให฿การ

สนับสนุนด฿านรัฐธรรมนูญการวางแผนยทุธศาสตรโและการประเมินผลเชิงกลยุทธโการสือ่สารและการ
ตางประเทศ และเขาได฿รับรางวัล Bronze Wolf ในปีพ. ศ. 2539 
 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 นายสกเอตซโ  เทียรโ  (Scott A. Teare) ชาวอเมริกา เป็นเลขาธิการฯคน
แรกที่ไมได฿แตงตั้งมาจากชาวยุโรปโดยในยคุสมัยนี้ได฿มกีารปรับปรุงโครงสร฿างและย฿ายที่ทําการ
สํานักงานลูกเสือโลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเขาได฿รับรางวัล Bronze Wolf ใน
ปี พ. ศ. 2555 

ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน* นายอัลเหมด็ อัลเฮ็นดาวี (Ahmad Alhendawi) ชาวจอรโแดน 
เลขาธิการฯคนปัจจุบัน โดยมนีโยบายเชื่อมั่นในเปฺาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และเชื่อมั่นใน
การลงทุนที่เหมาะสมกับคนหนุมสาววาพวกเขาสามารถมีสวนรวมอยางมากในการบรรลุเปฺาหมาย และ
ยังเป็นผู฿ที่มีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในการรวมตัวของสนัติภาพในสถานที่ตาง ๆ ซึง่นําไปสูการ
ยอมรับด฿านสันตภิาพและความมั่นคง  
 
*ข฿อมูล ณ วันที่  8 มิถุนายน 2560 
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ส านักงานลูกเสือโลก 
 ทําหน฿าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการดําเนินการให฿เป็นไปตามคําแนะนําหรือมติที่ประชุมสมัชชา
ลูกเสือโลก (World Scout Conference) และคณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee)           
มีเจ฿าหน฿าที่ประจําสํานักงานลูกเสือโลกและสํานักงานลูกเสือเขตฯ อีก 5 เขต จํานวน 31 คน คือสํานักงาน
ใหญประจําเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ และที่สํานักงานของคณะลูกเสือเขตฯ ที่คอสตาริก฿า 
ฟิลิปปินสโ เคนยา อียิปตโ และสวิสเซอรโแลนดโ 
ก าเนิดส านักงานลูกเสือโลกโดยสังเขป 
 ในปี พ.ศ. 2463 ได฿มีการชุมนุมลูกเสือขึ้นครั้งแรกที่กรุงลอนดอน และในการชุมนุมครั้งนี้ได฿จัดให฿มี
การประชุมบรรดาผู฿นําทางการลูกเสือนานาชาติครั้งแรกด฿วยในที่ประชุมเห็นสมควรให฿จัดตั้งสํานักงาน
ลูกเสือโลกขึ้น เพื่อจะได฿ทําหน฿าทีเ่ป็นสื่อกลางประสานงานของคณะกรรมการลูกเสือนานาชาติ เผยแพรและ
พัฒนาการลูกเสือแกนานาประเทศ 
 วันที่ 11 ตุลาคม 2463 สํานักงานลูกเสือนานาชาติ (Boy Scout International Bureau) ก็ได฿เปิด
ดําเนินการขึ้นภายในอาคารสํานักงานคณะลูกเสือแหงประเทศอังกฤษ ในกรุงลอนดอน โดยขอเชาสถานที่
จากสํานักงานคณะกรรมการลูกเสืออังกฤษในการดําเนินงานครั้งนี้ 
 มิสเตอรโ เฟรเดริค เอฟ. พีบอดี้  (Mr. Frederick F. Peabody) ซึ่งเป็นคหบดีผู฿มั่งคั่งชาว
สหรัฐอเมริกาเป็นผู฿ออกทุนคาใช฿จายแกสํานักงานฯ โดยตลอดสําหรับปีแรก 
 ผู฿อํานวยการกิตติมศักดิ์คนแรก คือ มิสเตอรโ เฮลเบิธ เอส. มารโติน (Mr.Hubert S. Martin) และยัง
ดํารงตําแหนงเป็นผู฿ตรวจการลูกเสือฝูายตางประเทศของคณะลูกเสือองักฤษด฿วยเขาดํารงตําแหนงอยูได฿ 18 
ปี ก็ถึงแกกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2481 
 ผู฿ที่รับชวงตอมาก็คือ พันเอก เจ.เอส.วิลสัน (J.S. Wilson) ได฿รับตําแหนงผู฿อํานวยการกิตติมศักดิ์
คนที่ 2 ขณะเดียวกันเขาเป็นผู฿อํานวยการคายของกิลเวลลโปารโคด฿วย 
 เมื่อพันเอก เจ.เอส.วิลสัน ได฿รับแตงตั้งก็ได฿ย฿ายที่ทําการของสํานักงานลูกเสือนานาชาติไปที่ใหม
คือ 28 ถนนบั๊คกิ้งแฮม พาเลซ ในกรุงลอนดอน 
 ปี พ.ศ. 2482 สงครามโลกครั้งที่ 2 ได฿เกิดขึ้น งานของสํานักงานแหงนี้ก็ซบเซาลงเพราะการติดตอ
สัมพันธโระหวางประเทศตางๆ นั้นไมสะดวก 
 ปี พ.ศ. 2488 สํานักงานลูกเสือนานาชาติก็เริ่มคึกคักขึ้นอีก และได฿ย฿ายที่ทําการของสํานักงานไป
อยูที่ 172 ถนนอิบูร่ี ตําบลเว็ชทมินซเทอะ เพราะสถานที่เดิมหมดสัญญาเชา 
 ปี พ.ศ. 2489 – 2496 ก็ได฿หันมาฟื้นฟูการลูกเสือในประเทศลาตินอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่ชะงัก
ไปขณะที่เกิดสงคราม 
 ปี พ.ศ. 2496 นั้นเอง พลตรี ดี.ซี.ซพไร (D.C.Spry) ก็ได฿รับเลือกตั้งเป็นผู฿อํานวยการสํานักงาน
ลูกเสือโลก คณะกรรมการบริหารของสํานักงานเห็นวาควรย฿ายที่ทําการไปอยูที่ทวีปอเมริกาเพราะสะดวก
แกการหาเงินและรายได฿ เพื่อจะได฿นํามาค้ําจุนในการดําเนินงาน เพราะลําพังคาธรรมเนียมสมาชิกประจํา
จากประเทศตางๆ นั้นไมพอที่จะดําเนินงานและขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปต่ํามากเกือบทุก
ประเทศการหาเงินมาบํารุงสํานักงานจึงทําได฿ลําบาก 
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 ดังนั้นสํานกงานลูกเสือโลกจึงย฿ายจากกรุงลอนดอนไปอยูกรุงออตตาวา ในประเทศแคนนาดาเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2501 
 ปี พ.ศ. 2508 ในคราวการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ณ เมืองเม็กซิโก ระหวางวันที่ 26 
กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2508 พลตรี ดี.ซี.ซพไร (D.C.Spry) ก็พ฿นจากตําแหนงผู฿อํานวยการสํานักงาน
ลูกเสือโลกไปตามวาระ คงให฿ มิสเตอรโ ริดชารโด ที.ลูนด (Mr. Richard T. Lund) รักษาการในตําแหนง
จนกระทั่ง พ.ศ. 2510 ในคราวการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกได฿ประกาศแตงตั้ง ดเอกเตอรโ แลสซีลโอ นากี้ 
(Dr. Laszlo Nagy) แทนตําแหนงผู฿อํานวยการที่วางลง โดยเรียกตําแหนงเสียใหมวาเลขาธิการ (Secretary 
General) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2510 และนอกจากนั้นที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกยังได฿มีมติเห็นพ฿อง
ต฿องกันวาให฿ย฿ายสํานักงานใหญ สํานักงานลูกเสือโลก จากออตตาวาไปอยูที่เมืองเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรโแลนดโ ซึ่งเป็นศูนยโแหงยุโรปและการคมนาคมที่สะดวกที่สุด และขณะนี้ เมืองเจนีวาก็คือที่ตั้ง
สํานักงานนานาชาติหลายสาขา 
 ปี พ.ศ. 2531 ดเอกเตอรโ แลสซีลโอ นากี้ ได฿พ฿นวาระจากการเป็นเลขาธิการฯ ซึ่งได฿ตออายุมาหลาย
ครั้งแล฿ว รวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเลขาธิการฯ เป็นเวลา 21 ปี  
 ปี พ.ศ. 2531 – 2547 ดเอกเตอรโจารโค เมอริยอง  (Jacques Moreillon) ชาวสวิซเซอรโแลนดโ 
ดํารงตําแหนงเลขาธกิารฯ โดยในระยะนี้  กิจการลูกเสือทั่วโลกมีความรุดหน฿าก฿าวไปไกลอยางมาก โดย
จากเดมิในวันเข฿ารับตําแหนง มีลกูเสือ 16 ล฿านคน ใน 120 ประเทศทั่วโลก  และในวันที่สิน้สุดการดํารง
ตําแหนง มีลกูเสอืถึง 28 ล฿านคน ใน 155 ประเทศ 

ปี พ.ศ. 2547 - 2550 ดเอกเตอรโเอ็ดดูอาโด มิซโซนี่ (Eduardo Missoni) ชาวอิตาลี  
ปี พ.ศ. 2550 - 2555 นายลุด พานซิโซ (Luc Panissod) ชาวฝรั่งเศส ในยุคสมัยนีไ้ด฿ให฿การ

สนับสนุนด฿านรัฐธรรมนูญการวางแผนยทุธศาสตรโและการประเมินผลเชิงกลยุทธโการสือ่สารและการ
ตางประเทศ และเขาได฿รับรางวัล Bronze Wolf ในปีพ. ศ. 2539 
 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 นายสกเอตซโ  เทียรโ  (Scott A. Teare) ชาวอเมริกา เป็นเลขาธิการฯคน
แรกที่ไมได฿แตงตั้งมาจากชาวยุโรปโดยในยคุสมัยนี้ได฿มกีารปรับปรุงโครงสร฿างและย฿ายที่ทําการ
สํานักงานลูกเสือโลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเขาได฿รับรางวัล Bronze Wolf ใน
ปี พ. ศ. 2555 

ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน* นายอัลเหมด็ อัลเฮ็นดาวี (Ahmad Alhendawi) ชาวจอรโแดน 
เลขาธิการฯคนปัจจุบัน โดยมนีโยบายเชื่อมั่นในเปฺาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และเชื่อมั่นใน
การลงทุนที่เหมาะสมกับคนหนุมสาววาพวกเขาสามารถมีสวนรวมอยางมากในการบรรลุเปฺาหมาย และ
ยังเป็นผู฿ที่มีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในการรวมตัวของสนัติภาพในสถานที่ตาง ๆ ซึง่นําไปสูการ
ยอมรับด฿านสันตภิาพและความมั่นคง  
 
*ข฿อมูล ณ วันที่  8 มิถุนายน 2560 
 
 

แคน�ด�	เมือ่นกั
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หน้าที่ของส านักงานลูกเสือโลกมีดังนี้คือ 
เป็นศูนยโกลางประสานงานและติดตอองคโการลกูเสือนานาชาติที่เป็นสมาชิกทั่วโลก 
ให฿ความชวยเหลือและคาํแนะนําแกองคโกรการลกูเสือนานาชาตทิี่ร฿องขอไป 
ทําหน฿าที่วิจัย ค฿นคว฿า และวางโครงการระยะยาวในการพัฒนาการลกูเสือในนามสมัชชาลูกเสือโลก

และกรรมการบริหารลกูเสือโลก 
สงเสริมให฿มีการกอตั้งองคโการลูกเสือใหมๆ เพิ่มขึ้นตามความจําเป็นและชวยพัฒนาองคโการลูกเสือ

เหลานั้น โดยการชวยสงเอกสารเกี่ยวกับการลูกเสือ จัดให฿เจ฿าหน฿าที่สํานกังานลูกเสอืโลกไปเยีย่มเยียนและ
จัดให฿มกีารฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 

จัดการติดตอโดยตรงกับประเทศในเครือสมาชิก โดยการไปเยี่ยมเยียนของเลขาธกิารและ
ผู฿ตรวจการสํานกังานลกูเสือโลกเสมอ 

แตงตั้งผู฿ตรวจการฝูายบริหารและผู฿ตรวจการฝูายฝึกอบรมในเขตตางๆ ซึ่งประเทศสมาชิกในสังกัด
ต฿องการทีจ่ะได฿รับความชวยเหลอื 

จัดให฿มกีารประชุมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติสองปีตอครั้ง และจัดกจิกรรมอื่นๆ ระหวาง
ลูกเสือนานาชาติ สําหรับประเทศในเครือสมาชิกอยางเพียงพอ 

ทําหน฿าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการของคณะกรรมการลูกเสอืโลก ทั้งตาํแหนงประจําและตําแหนง
ชั่วคราว เชน คณะกรรมการลูกเสือโลก ฝูายฝึกอบรม ฯลฯ 

สงเสริมให฿มีการฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ ตามเขตตางๆ ของสาํนักงานลูกเสือโลก 
และให฿มีอนกุรรมการฝูายฝึกอบรมประจําเขตนั้นๆ 

ออกวารสารลูกเสอืฉบับประจําเดอืน และวารสารลูกเสือประจําเขตแตละเขต เพื่อเผยแพรขาวสาร
การลูกเสอื 

สงเสริมให฿มีการเยี่ยมเยียนระหวางประเทศตาง ๆ เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน รวมทั้งให฿
คําแนะนําและชวยเหลอืตามโครงการตาง ๆ ที่จาํเป็น 

ชวยเหลือในการปรับปรุงกิจการลกูเสือ ตามโปรแกรมการประชาสมัพันธโทั่วโลก 
ทําหน฿าที่ติดตอกับองคโการอื่น ๆ ของโลก เชน สํานักงานลูกเสือหญงิแหงโลก องคโการ

สหประชาชาติ ยูเนสโก และองคโการอื่น ๆ ที่เกีย่วข฿องในการพัฒนาชุมชนให฿เป็นพลเมอืงดี 
สํานักงานลูกเสือได฿แบงการบริหารลกูเสือเป็นเขตๆ แตละเขตกม็ีผู฿ตรวจการฝูายบริหารประจําเขต 

ของตน และมีศูนยโกลางดําเนินงานของแตละเขตดังนี้ คอื 
 เขตกลุมประเทศลาตินอเมริกา (Inter American Region) อยูที่เมืองซานโฮเช ในประเทศออสตา
ริกา 

เขตกลุมประเทศยุโรป (Europan Region) สํานกังานตั้งอยูที่เมอืงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ 
เขตกลุมอาหรับ (Arab Region) สํานักงานอยูที่เมืองไคโร ประเทศอียิปตโ 
เขตเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Region) สํานกังานตั้งอยูที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินสโ 
เขตอาฟริกา (Afriga Region) สํานักงานตั้งอยูที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา 
เขตยูเรเซยี (Urasia Region) สํานักงานตั้งอยูที่เมืองยัลตาเคอรโซัฟ ประเทศยูเครน 
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ภูมิหลังของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย – แปซิฟิก 
 กรรมการลกูเสือโลกได฿จดัตั้งสํานักงานเขตตะวันออกไกล (Far – East Region) ขึ้นเมือ่ พ.ศ. 2499 
ขณะนั้นมีประเทศสมาชกิอยูเพียง 10 ประเทศ รวมประเทศไทยด฿วย ครั้นตอมาการลูกเสอืในเขตนี้มีการ
ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ สองปีตอมามีประเทศสมาชิกเพิ่มขึน้เป็น 14 ประเทศ จึงได฿จัดให฿มกีารประชุมลูกเสือ
เขตตะวันออกไกลขึ้น (Far – East Scout Conference) เป็นครั้งแรก ณ เมอืงบาเกียว ประเทศฟลิิปปินสโ 
และตอมากม็ีการประชุมทกุ 2 ปี 
 ในปี พ.ศ. 2513 ประเทศสมาชิกเพิ่มขึน้เป็น 18 ประเทศ และได฿เปลี่ยนจากเขตตะวันออกไกลเป็น
เขตเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Region) และปัจจุบันนี้มีประเทศสมาชกิเพิม่ขึ้นเป็น 20 ประเทศแล฿ว ที่
เพิ่มขึน้มา มีเนปาล บังคลาเทศ ฟิจิ ปาปัวนิวกนีี และบรูไน 
คณะกรรมการลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก  
 จากธรรมนูญลูกเสอืเขตเอเชีย-แปซิฟิก กําหนดให฿มีคณะกรรมการ 10 คนจาก 10 ประเทศอยูใน
ตําแหนงคราวละ 6 ปี โดยที่ประชุมลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก เป็นผู฿เลือกตัง้ทุกระยะ 3 ปี ที่มกีารประชุม 
คณะกรรมการชุดนี้จะมกีารประชุมทุกปี และอาจจะแตงตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการดาํเนินงานในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ก็ยอมทาํได฿ตามความจาํเป็นในเขตของตน 
คนไทยที่เคยเป็นคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

1. นายแพทยโแสง  สุทธิพงษโ (พ.ศ. 2503 - 2507) 
2. นายอภยั  จนัทวิมล (พ.ศ.2507 - 2511) ได฿รับเลือกเป็นประธานกรรมการ (พ.ศ.2509-2511) 
3. นายจิตร ทังสุบุตร (พ.ศ. 2511 - 2513) 

  4. นายเพทาย อมาตยกุล (พ.ศ. 2515 - 2519) 
5. นายแพทยโบุญสม  มารโติน (พ.ศ. 2519 - 2523) 
6. พลโทเยี่ยม  อินทรกําแหง (พ.ศ. 2523 - 2525) 
7. นายสําอาง  พวงบุตร (พ.ศ. 2525 - 2529) 
8. นายอาณัฐชัย รัตตกุล (พ.ศ. 2529 - 2535) 
9. นายสุธรรม พันธุศักดิ์  ได฿รับเลือกเป็นรองประธานกรรมการคนที่  1 (พ.ศ.2535 – 2541) 
10. นายประกอบ มกุุระ ได฿รับเลือกเป็นรองประธานกรรมการคนที่  1 (พ.ศ. 2550 – 2556) 
11. นายพัทธโรจนโ กมลโรจนโสิริ  สมัยที ่1 (พ.ศ.2557 – 2558) ,สมัยท่ี 2 (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน*)  

 
*ข฿อมูล ณ วันที่  8 มิถุนายน 2560 

 

เก่ียวกับการเงิน 
 นอกจากการกําหนดให฿เก็บคาบํารุงลูกเสือโลกสาํหรับลูกเสือในเครือ่งแบบแล฿วยังได฿เงนิมาจาก
รางวัลหรือเงินบริจาคมูลนิธิ บริษัทและบุคคลในวงการตางๆ มีหลายประเทศที่ด฿อยพัฒนาได฿รับความ
ชวยเหลือจากกองเงินลงทนุลูกเสอืนานาชาติ ซึง่นําไปชวยเหลือพี่น฿องของเราและสํานกังานลูกเสอืโลก 
เป็นผู฿จัดสรรในเรื่องงบประมาณและได฿นําเงินกองทุนไปฝากไว฿ในธนาคารตางๆ 10 แหง ใน 9 ประเทศ 
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หน้าที่ของส านักงานลูกเสือโลกมีดังนี้คือ 
เป็นศูนยโกลางประสานงานและติดตอองคโการลกูเสือนานาชาติที่เป็นสมาชิกทั่วโลก 
ให฿ความชวยเหลือและคาํแนะนําแกองคโกรการลกูเสือนานาชาตทิี่ร฿องขอไป 
ทําหน฿าที่วิจัย ค฿นคว฿า และวางโครงการระยะยาวในการพัฒนาการลกูเสือในนามสมัชชาลูกเสือโลก

และกรรมการบริหารลกูเสือโลก 
สงเสริมให฿มีการกอตั้งองคโการลูกเสือใหมๆ เพิ่มขึ้นตามความจําเป็นและชวยพัฒนาองคโการลูกเสือ

เหลานั้น โดยการชวยสงเอกสารเกี่ยวกับการลูกเสือ จัดให฿เจ฿าหน฿าที่สํานกังานลูกเสอืโลกไปเยีย่มเยียนและ
จัดให฿มกีารฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 

จัดการติดตอโดยตรงกับประเทศในเครือสมาชิก โดยการไปเยี่ยมเยียนของเลขาธกิารและ
ผู฿ตรวจการสํานกังานลกูเสือโลกเสมอ 

แตงตั้งผู฿ตรวจการฝูายบริหารและผู฿ตรวจการฝูายฝึกอบรมในเขตตางๆ ซึ่งประเทศสมาชิกในสังกัด
ต฿องการทีจ่ะได฿รับความชวยเหลอื 

จัดให฿มกีารประชุมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติสองปีตอครั้ง และจัดกจิกรรมอื่นๆ ระหวาง
ลูกเสือนานาชาติ สําหรับประเทศในเครือสมาชิกอยางเพียงพอ 

ทําหน฿าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการของคณะกรรมการลูกเสอืโลก ทั้งตาํแหนงประจําและตําแหนง
ชั่วคราว เชน คณะกรรมการลูกเสือโลก ฝูายฝึกอบรม ฯลฯ 

สงเสริมให฿มีการฝึกอบรมผู฿บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ ตามเขตตางๆ ของสาํนักงานลูกเสือโลก 
และให฿มีอนกุรรมการฝูายฝึกอบรมประจําเขตนั้นๆ 

ออกวารสารลูกเสอืฉบับประจําเดอืน และวารสารลูกเสือประจําเขตแตละเขต เพื่อเผยแพรขาวสาร
การลูกเสอื 

สงเสริมให฿มีการเยี่ยมเยียนระหวางประเทศตาง ๆ เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน รวมทั้งให฿
คําแนะนําและชวยเหลอืตามโครงการตาง ๆ ที่จาํเป็น 

ชวยเหลือในการปรับปรุงกิจการลกูเสือ ตามโปรแกรมการประชาสมัพันธโทั่วโลก 
ทําหน฿าที่ติดตอกับองคโการอื่น ๆ ของโลก เชน สํานักงานลูกเสือหญงิแหงโลก องคโการ

สหประชาชาติ ยูเนสโก และองคโการอื่น ๆ ที่เกีย่วข฿องในการพัฒนาชุมชนให฿เป็นพลเมอืงดี 
สํานักงานลูกเสือได฿แบงการบริหารลกูเสือเป็นเขตๆ แตละเขตกม็ีผู฿ตรวจการฝูายบริหารประจําเขต 

ของตน และมีศูนยโกลางดําเนินงานของแตละเขตดังนี้ คอื 
 เขตกลุมประเทศลาตินอเมริกา (Inter American Region) อยูที่เมืองซานโฮเช ในประเทศออสตา
ริกา 

เขตกลุมประเทศยุโรป (Europan Region) สํานกังานตั้งอยูที่เมอืงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรโแลนดโ 
เขตกลุมอาหรับ (Arab Region) สํานักงานอยูที่เมืองไคโร ประเทศอียิปตโ 
เขตเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Region) สํานกังานตั้งอยูที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินสโ 
เขตอาฟริกา (Afriga Region) สํานักงานตั้งอยูที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา 
เขตยูเรเซยี (Urasia Region) สํานักงานตั้งอยูที่เมืองยัลตาเคอรโซัฟ ประเทศยูเครน 
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ภูมิหลังของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย – แปซิฟิก 
 กรรมการลกูเสือโลกได฿จดัตั้งสํานักงานเขตตะวันออกไกล (Far – East Region) ขึ้นเมือ่ พ.ศ. 2499 
ขณะนั้นมีประเทศสมาชกิอยูเพียง 10 ประเทศ รวมประเทศไทยด฿วย ครั้นตอมาการลูกเสอืในเขตนี้มีการ
ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ สองปีตอมามีประเทศสมาชิกเพิ่มขึน้เป็น 14 ประเทศ จึงได฿จัดให฿มกีารประชุมลูกเสือ
เขตตะวันออกไกลขึ้น (Far – East Scout Conference) เป็นครั้งแรก ณ เมอืงบาเกียว ประเทศฟลิิปปินสโ 
และตอมากม็ีการประชุมทกุ 2 ปี 
 ในปี พ.ศ. 2513 ประเทศสมาชิกเพิ่มขึน้เป็น 18 ประเทศ และได฿เปลี่ยนจากเขตตะวันออกไกลเป็น
เขตเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Region) และปัจจุบันนี้มีประเทศสมาชกิเพิม่ขึ้นเป็น 20 ประเทศแล฿ว ที่
เพิ่มขึน้มา มีเนปาล บังคลาเทศ ฟิจิ ปาปัวนิวกนีี และบรูไน 
คณะกรรมการลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก  
 จากธรรมนูญลูกเสอืเขตเอเชีย-แปซิฟิก กําหนดให฿มีคณะกรรมการ 10 คนจาก 10 ประเทศอยูใน
ตําแหนงคราวละ 6 ปี โดยที่ประชุมลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก เป็นผู฿เลือกตัง้ทุกระยะ 3 ปี ที่มกีารประชุม 
คณะกรรมการชุดนี้จะมกีารประชุมทุกปี และอาจจะแตงตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการดาํเนินงานในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ก็ยอมทาํได฿ตามความจาํเป็นในเขตของตน 
คนไทยที่เคยเป็นคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

1. นายแพทยโแสง  สุทธิพงษโ (พ.ศ. 2503 - 2507) 
2. นายอภยั  จนัทวิมล (พ.ศ.2507 - 2511) ได฿รับเลือกเป็นประธานกรรมการ (พ.ศ.2509-2511) 
3. นายจิตร ทังสุบุตร (พ.ศ. 2511 - 2513) 

  4. นายเพทาย อมาตยกุล (พ.ศ. 2515 - 2519) 
5. นายแพทยโบุญสม  มารโติน (พ.ศ. 2519 - 2523) 
6. พลโทเยี่ยม  อินทรกําแหง (พ.ศ. 2523 - 2525) 
7. นายสําอาง  พวงบุตร (พ.ศ. 2525 - 2529) 
8. นายอาณัฐชัย รัตตกุล (พ.ศ. 2529 - 2535) 
9. นายสุธรรม พันธุศักดิ์  ได฿รับเลือกเป็นรองประธานกรรมการคนที่  1 (พ.ศ.2535 – 2541) 
10. นายประกอบ มกุุระ ได฿รับเลือกเป็นรองประธานกรรมการคนที่  1 (พ.ศ. 2550 – 2556) 
11. นายพัทธโรจนโ กมลโรจนโสิริ  สมัยที ่1 (พ.ศ.2557 – 2558) ,สมัยที่ 2 (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน*)  

 
*ข฿อมูล ณ วันที่  8 มิถุนายน 2560 

 

เก่ียวกับการเงิน 
 นอกจากการกําหนดให฿เก็บคาบํารุงลูกเสือโลกสาํหรับลูกเสือในเครือ่งแบบแล฿วยังได฿เงนิมาจาก
รางวัลหรือเงินบริจาคมูลนิธิ บริษัทและบุคคลในวงการตางๆ มีหลายประเทศที่ด฿อยพัฒนาได฿รับความ
ชวยเหลือจากกองเงินลงทนุลูกเสอืนานาชาติ ซึง่นําไปชวยเหลือพี่น฿องของเราและสํานกังานลูกเสอืโลก 
เป็นผู฿จัดสรรในเรื่องงบประมาณและได฿นําเงินกองทุนไปฝากไว฿ในธนาคารตางๆ 10 แหง ใน 9 ประเทศ 
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แผนภูมิการบริหารงานของส านักงานลูกเสือโลก 
World  Organization of the Scout Movement (WOSM) 

  

 
 

Send 6 delegates to a biennial 
ส่งผู้แทน 6 คน ไปร่วมการประชุมทุก 3 ปี 

 
elects 12 mem Staggered basis      GENERAL  ASSEMBLY 
OF  
six – year term        WORLD SCOUTING 
12 คนอยูในตําแหนงคราวละ 6 ปี      สมัชชาลูกเสอื 
 
Sets policy supervise       BOARD OF DIRETOR OF 
The work of the WSB       WORLD SCOUTING 
วางนโยบายดูแลการดําเนินงาน      คณะกรรมการอํานวยการ 
ของสํานักงานลูกเสือโลก 
 
Implementation relationships      SECRETARIAT OF  
Eo – ordination promotion       WORLD 
SCOUTING 
ดําเนินการ ติดตอประสานงาน      สํานักงานเลขาธิการ 
และสงเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169 MEMBER  COUNTRIES 

WORLD 

WORLD 
COMMITTEE 

WORLD 

AFRICA ARAB ASIA 
PACIFIC 

EUROPE INTER 
AMERICA

N Information Training    World Jamboree Visits Direct     Rublication  
& Advice การฝึกอบรม        & Moot การเย่ียมเยียน         Research  
การให้ค าช้ีแจง                   การชุมนุม และการ                 การพิมพ์เอกสาร 
แนะน า                               ลูกเสือช่วยเหลือโดยตรง        และการวิจัย 

169 MEMBER  COUNTRIES 
 

URESIA 
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ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
 ลูกเสือนานาชาตมิีความสัมพันธโกันดังตอไปนี ้

1. กิจการลูกเสือทกุประเทศมีหลักการที่สาํคัญอยางเดยีวกัน 
1.1 หน฿าที่ตอพระผู฿เป็นเจ฿าและศาสนา 
1.2 ความจงรกัภกัดีตอประเทศชาติของตน 
1.3 มีความศรัทธาในมิตรภาพ และความเป็นพี่น฿องของลูกเสือทั่วโลก 
1.4 การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่น 
1.5 การยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
1.6 การเข฿าเป็นสมาชกิด฿วยความสมัครใจ 
1.7 มีความเป็นกลางไมขึ้นกับอิทธิพลทางการเมือง 
1.8 มีกําหนดการพิเศษสําหรับการฝึกอบรมโดยอาศัยระบบหมู การทดสอบเป็นขั้นๆ 

เครื่องหมายวิชาพิเศษ กิจกรรมกลางแจ฿ง 
2. ยึดหลักการพัฒนาลกูเสือ 8 ประการ 

2.1 พัฒนาความคิดเรือ่งศาสนา 
2.2 พัฒนาให฿มคีวามรู฿สกึด฿านคานิยม 
2.3 การพัฒนาทางรางกาย 
2.4 การพัฒนาทางสติปัญญา 
2.5 การพัฒนาทางสังคม 
2.6 สัมพันธภาพทางสังคมในกลุมลกูเสือ 
2.7 ความรับผิดชอบตอชุมชน 

3.ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดล฿อมมกีารจัดงานชมุนุมลกูเสือโลก งานชุมนุมลกูเสือเขตตางๆ เชน 
งานชุมนมุลูกเสอืเขตเอเชียแปซิฟกิ เป็นต฿น  การจัดงานชุมนุมลูกเสือทาํให฿ลูกเสือประเทศตางๆ ได฿มี
โอกาสมารวมชุมนมุ ได฿มีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ได฿แลกเปลี่ยนความรู฿ ประสบการณโ ทําให฿มี
ความสมัพันธโกันมากขึ้น มีเพือ่นตางชาติเพิ่มขึน้ และอาจมีการติดตอกนัหลังจากงานชุมนมุลูกเสือแล฿ว จะ
ทําให฿ความสมัพันธโตางๆ แนบแนนขึ้นจากเดิมมโีครงการแลกเปลี่ยนลกูเสือเพื่อศึกษาดูงานกิจการลูกเสือ
ของแตละประเทศ ทําให฿ลกูเสือได฿มีโอกาสรวมโครงการดงักลาว ได฿ศึกษากิจการลูกเสอืและสร฿าง
ความสมัพันธโอันดีกับลูกเสอืในประเทศที่แลกเปลี่ยนตามโครงการ ยังผลให฿ความสมัพันธโเกี่ยวกบักิจการ
ลูกเสือของประเทศมีความผูกพันกนัมากขึ้น 

จะเห็นได฿วาจากหลักการและกิจกรรมตางๆ ดังกลาวนั้นกิจการลูกเสอืเป็นกจิการทีส่งเสริมให฿พี่
น฿องลูกเสอืทั่วโลกมคีวามสัมพนัธโกนัเป็นอยางด ีดังนั้นหลักการที่วาลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่
น฿องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
 
 

of the Scout Movement (WOSM)
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แผนภูมิการบริหารงานของส านักงานลูกเสือโลก 
World  Organization of the Scout Movement (WOSM) 

  

 
 

Send 6 delegates to a biennial 
ส่งผู้แทน 6 คน ไปร่วมการประชุมทุก 3 ปี 

 
elects 12 mem Staggered basis      GENERAL  ASSEMBLY 
OF  
six – year term        WORLD SCOUTING 
12 คนอยูในตําแหนงคราวละ 6 ปี      สมัชชาลูกเสอื 
 
Sets policy supervise       BOARD OF DIRETOR OF 
The work of the WSB       WORLD SCOUTING 
วางนโยบายดูแลการดําเนินงาน      คณะกรรมการอํานวยการ 
ของสํานักงานลูกเสือโลก 
 
Implementation relationships      SECRETARIAT OF  
Eo – ordination promotion       WORLD 
SCOUTING 
ดําเนินการ ติดตอประสานงาน      สํานักงานเลขาธิการ 
และสงเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169 MEMBER  COUNTRIES 

WORLD 

WORLD 
COMMITTEE 

WORLD 

AFRICA ARAB ASIA 
PACIFIC 

EUROPE INTER 
AMERICA

N Information Training    World Jamboree Visits Direct     Rublication  
& Advice การฝึกอบรม        & Moot การเย่ียมเยียน         Research  
การให้ค าช้ีแจง                   การชุมนุม และการ                 การพิมพ์เอกสาร 
แนะน า                               ลูกเสือช่วยเหลือโดยตรง        และการวิจัย 

169 MEMBER  COUNTRIES 
 

URESIA 
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ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
 ลูกเสือนานาชาตมิีความสัมพันธโกันดังตอไปนี ้

1. กิจการลูกเสือทกุประเทศมีหลักการที่สาํคัญอยางเดยีวกัน 
1.1 หน฿าที่ตอพระผู฿เป็นเจ฿าและศาสนา 
1.2 ความจงรกัภกัดีตอประเทศชาติของตน 
1.3 มีความศรัทธาในมิตรภาพ และความเป็นพี่น฿องของลูกเสือทั่วโลก 
1.4 การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่น 
1.5 การยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
1.6 การเข฿าเป็นสมาชิกด฿วยความสมัครใจ 
1.7 มีความเป็นกลางไมขึ้นกับอิทธิพลทางการเมือง 
1.8 มีกําหนดการพิเศษสําหรับการฝึกอบรมโดยอาศัยระบบหมู การทดสอบเป็นขั้นๆ 

เครื่องหมายวิชาพิเศษ กิจกรรมกลางแจ฿ง 
2. ยึดหลักการพัฒนาลกูเสือ 8 ประการ 

2.1 พัฒนาความคิดเรือ่งศาสนา 
2.2 พัฒนาให฿มคีวามรู฿สกึด฿านคานิยม 
2.3 การพัฒนาทางรางกาย 
2.4 การพัฒนาทางสติปัญญา 
2.5 การพัฒนาทางสังคม 
2.6 สัมพันธภาพทางสังคมในกลุมลกูเสือ 
2.7 ความรับผิดชอบตอชุมชน 

3.ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดล฿อมมกีารจัดงานชมุนุมลกูเสือโลก งานชุมนุมลกูเสือเขตตางๆ เชน 
งานชุมนมุลูกเสอืเขตเอเชียแปซิฟกิ เป็นต฿น  การจัดงานชุมนุมลูกเสือทาํให฿ลูกเสือประเทศตางๆ ได฿มี
โอกาสมารวมชุมนมุ ได฿มีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ได฿แลกเปลี่ยนความรู฿ ประสบการณโ ทําให฿มี
ความสมัพันธโกันมากขึ้น มีเพือ่นตางชาติเพิ่มขึน้ และอาจมีการติดตอกนัหลังจากงานชุมนมุลูกเสือแล฿ว จะ
ทําให฿ความสมัพันธโตางๆ แนบแนนขึ้นจากเดิมมโีครงการแลกเปลี่ยนลกูเสือเพื่อศึกษาดูงานกิจการลูกเสือ
ของแตละประเทศ ทําให฿ลกูเสือได฿มีโอกาสรวมโครงการดงักลาว ได฿ศึกษากิจการลูกเสอืและสร฿าง
ความสมัพันธโอันดีกับลูกเสอืในประเทศที่แลกเปลี่ยนตามโครงการ ยังผลให฿ความสมัพันธโเกี่ยวกบักิจการ
ลูกเสือของประเทศมีความผูกพันกนัมากขึ้น 

จะเห็นได฿วาจากหลักการและกิจกรรมตางๆ ดังกลาวนั้นกิจการลูกเสอืเป็นกจิการทีส่งเสริมให฿พี่
น฿องลูกเสอืทั่วโลกมคีวามสัมพนัธโกนัเป็นอยางด ีดังนั้นหลักการที่วาลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่
น฿องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
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แบบทดสอบ แผนกิจกรรมที่ 2 

ค าส่ัง  ให฿เขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) ทับตัวอักษรหน฿าข฿อคําตอบที่ถกูที่สุด 
1. นายกรัฐมนตรดีํารงตําแหนงใดในสภาลูกเสอืแหงชาติ 
 ก. ประธานสภาลกูเสอืแหงชาติ  ข. สภานายกของสภาลกูเสือแหงชาติ 
 ค. อุปนายกของสภาลูกเสอืแหงชาติ ง. ผู฿อํานวยการใหญของสภาลูกเสอืแหงชาติ 
2. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติคือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี   ข. รองนายกรัฐมนตร ี
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ง. อธิบดีกรมพลศึกษา 
3. ข฿อใดที่ ไมใช อํานาจหน฿าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาต ิ
 ก. ดําเนินการตามนโยบายของสภาลกูเสอืแหงชาติ 
 ข. ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติ 
 ค. จัดให฿มีการฝกึอบรมลูกเสือและผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ง. พิจารณารายงานประจําปีของคณะลูกเสอืแหงชาติ 
4. ผู฿วาราชการจังหวัดทําหน฿าที่ใด ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
 ก. ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ข. ประธานกรรมการฯ 
 ค. อุปนายก   ง. กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิ 
5. ประธานคณะกรรมการลกูเสือเขตคอืใคร 
 ก. นายอาํเภอ   ข. ปลัดอําเภอ 
 ค. ผู฿อํานวยสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 ง. ผู฿อํานวยการสํานกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. ในปัจจุบันสมัชชาลูกเสือโลกมีการประชุมทกุๆ กี่ปี 
 ก. 1 ปี    ข. 2 ปี 
 ค. 3 ปี    ง.  4 ปี 
7. คณะกรรมการลูกเสือโลก ประกอบด฿วยผู฿แทนกี่คน 
 ก. 6 คน   ข. 8 คน 
 ค. 10 คน   ง. 12 คน 
8. สํานักงานลูกเสอืโลก มใีครเป็นผู฿บังคับบัญชา 
 ก. เลขาธิการสํานกังานลูกเสอืโลก ข. เลขานกุารสํานักงานลูกเสอืโลก  

ค. ผู฿อํานวยการสํานักงานลูกเสอืโลก ง. ประธานสํานักงานลกูเสือโลก 
 
9. สํานักงานลูกเสอืโลกมี สํานกังานสาขากี่แหง 
 ก. 3 แหง    ข. 5 แหง 
 ค. 7 แหง    ง. 9 แหง 
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10. ข฿อใด ไมใช หลกัการสําคัญของกิจการลูกเสือ 
 ก. มีความจงรักภักดีตอประเทศชาติ ข. การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่น 
 ค. ไมเกี่ยวข฿องกับอิทธิพลทางการเมือง ง. ไมจําเป็นต฿องมีศาสนา 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

  1.ข  2.ค  3.ง  4.ข  5.ค   
  6.ค  7.ง  8.ก  9.ข  10.ง 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

 
ทางเตยีนเวียนลงนรก ทางรกวกข้ึนสวรรค์ 

 เด็กชายคนหนึ่งเป็นลูกของคนร่ํารวย เกิดมา พอ – แมให฿ทุกอยาง ตามใจทุกอยาง การเรียนไมมี  
ความตั้งใจถอืวา พอ – แมรวย อยูมาไมนานนกั พอ – แม เสียชีวิตลงทรัพยโสมบัติตางๆ ทีม่ีอยูกถ็ูกลูกคน
นี้ผลาญหมดจนสิน้ พอหมดทรัพยโสินที ่พอ – แมหาไว฿ให฿ เดก็คนนี้กค็ิดสัน้เลยฆาตัวตาย 

แตมีเด็กอกีคนหนึ่งเกิดมามคีวามลาํบาก อดทนตอสู฿ชีวิตทุกอยางด฿วยตัวเอง มคีวามตัง้ใจเรียน 
แม฿มีอุปสรรคตางๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคตอการเรยีน เด็กคนนั้นก็สามารถแก฿ปัญหาได฿จนประสบความสําเร็จใน
ชีวิตอยางราบรื่นทกุวันนี ้
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  หากคนเราไมมคีวามตั้งใจและอดทน ถึงแม฿จะมีทรพัยโสนิเงินทองมากมายกช็วยอะไร
ไมได฿ เพราะฉะนั้นลกูเสือเนตรนารีวิสามัญ ควรตั้งใจศึกษาหาความรู฿และอดทนตอความยากลําบากเพื่อ
ความสําเร็จในชีวิต 
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แบบทดสอบ แผนกิจกรรมที่ 2 

ค าส่ัง  ให฿เขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) ทับตัวอักษรหน฿าข฿อคําตอบที่ถกูที่สุด 
1. นายกรัฐมนตรดีํารงตําแหนงใดในสภาลูกเสอืแหงชาติ 
 ก. ประธานสภาลกูเสอืแหงชาติ  ข. สภานายกของสภาลกูเสือแหงชาติ 
 ค. อุปนายกของสภาลูกเสอืแหงชาติ ง. ผู฿อํานวยการใหญของสภาลูกเสอืแหงชาติ 
2. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติคือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี   ข. รองนายกรัฐมนตร ี
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ง. อธิบดีกรมพลศึกษา 
3. ข฿อใดที่ ไมใช อํานาจหน฿าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาต ิ
 ก. ดําเนินการตามนโยบายของสภาลกูเสอืแหงชาติ 
 ข. ดําเนินการตามวัตถุประสงคโของคณะลูกเสือแหงชาติ 
 ค. จัดให฿มีการฝกึอบรมลูกเสือและผู฿บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ง. พิจารณารายงานประจําปีของคณะลูกเสอืแหงชาติ 
4. ผู฿วาราชการจังหวัดทําหน฿าที่ใด ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
 ก. ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ข. ประธานกรรมการฯ 
 ค. อุปนายก   ง. กรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิ 
5. ประธานคณะกรรมการลกูเสือเขตคอืใคร 
 ก. นายอาํเภอ   ข. ปลัดอําเภอ 
 ค. ผู฿อํานวยสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 ง. ผู฿อํานวยการสํานกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. ในปัจจุบันสมัชชาลูกเสือโลกมีการประชุมทกุๆ กี่ปี 
 ก. 1 ปี    ข. 2 ปี 
 ค. 3 ปี    ง.  4 ปี 
7. คณะกรรมการลูกเสือโลก ประกอบด฿วยผู฿แทนกี่คน 
 ก. 6 คน   ข. 8 คน 
 ค. 10 คน   ง. 12 คน 
8. สํานักงานลูกเสอืโลก มใีครเป็นผู฿บังคับบัญชา 
 ก. เลขาธิการสํานกังานลูกเสอืโลก ข. เลขานกุารสํานักงานลูกเสอืโลก  

ค. ผู฿อํานวยการสํานักงานลูกเสอืโลก ง. ประธานสํานักงานลกูเสือโลก 
 
9. สํานักงานลูกเสอืโลกมี สํานกังานสาขากี่แหง 
 ก. 3 แหง    ข. 5 แหง 
 ค. 7 แหง    ง. 9 แหง 
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10. ข฿อใด ไมใช หลกัการสําคัญของกิจการลูกเสือ 
 ก. มีความจงรักภักดีตอประเทศชาติ ข. การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่น 
 ค. ไมเกี่ยวข฿องกับอิทธิพลทางการเมือง ง. ไมจําเป็นต฿องมีศาสนา 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

  1.ข  2.ค  3.ง  4.ข  5.ค   
  6.ค  7.ง  8.ก  9.ข  10.ง 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

 
ทางเตยีนเวียนลงนรก ทางรกวกข้ึนสวรรค์ 

 เด็กชายคนหนึ่งเป็นลูกของคนร่ํารวย เกิดมา พอ – แมให฿ทุกอยาง ตามใจทุกอยาง การเรียนไมมี  
ความตั้งใจถอืวา พอ – แมรวย อยูมาไมนานนกั พอ – แม เสียชีวิตลงทรัพยโสมบัติตางๆ ทีม่ีอยูกถ็ูกลูกคน
นี้ผลาญหมดจนสิน้ พอหมดทรัพยโสินที ่พอ – แมหาไว฿ให฿ เดก็คนนี้กค็ิดสัน้เลยฆาตัวตาย 

แตมีเด็กอกีคนหนึ่งเกิดมามคีวามลาํบาก อดทนตอสู฿ชีวิตทุกอยางด฿วยตัวเอง มคีวามตัง้ใจเรียน 
แม฿มีอุปสรรคตางๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคตอการเรยีน เด็กคนนั้นก็สามารถแก฿ปัญหาได฿จนประสบความสําเร็จใน
ชีวิตอยางราบรื่นทกุวันนี ้
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  หากคนเราไมมคีวามตั้งใจและอดทน ถึงแม฿จะมีทรพัยโสนิเงินทองมากมายกช็วยอะไร
ไมได฿ เพราะฉะนั้นลกูเสือเนตรนารีวิสามัญ ควรตั้งใจศึกษาหาความรู฿และอดทนตอความยากลําบากเพื่อ
ความสําเร็จในชีวิต 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ          เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสอืสามารถบอกความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญได฿ 
 1.2 ลูกเสอืปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือวิสามัญได฿ 
2.เนื้อหา 

2.1 ความหมายของคาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
2.2 กฎของลูกเสือเปรียบเสมือนหลักการของศาสนา 
2.3 การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เกมสร฿างหุน 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืประกอบภาพในเหตุการณโปัจจุบัน 
 2) ลูกเสือร฿องเพลง กฎของลกูเสอืโดยผู฿กํากับลกูเสือร฿องเพลงให฿ฟังเป็นตัวอยางแล฿วให฿
ลูกเสือร฿องตาม 
 3) ให฿ลูกเสือแตละหมู เตรียมเรื่องแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเรื่องคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือโดยผู฿กํากับลกูเสือมีหัวข฿อเรื่องให฿แตละหมูจับฉลากเลือกเรื่อง แล฿วให฿แตละหมูเตรียมการแสดง
บทบาทสมมุติเพื่อนําเสนอตอไป 
 4) ให฿ลูกเสือออกมาแสดงบทบาทสมมุติเรือ่งทีจ่ับฉลากได฿โดยให฿แสดงทีละหมู 
 5) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุปการแสดงบทบาทสมมุติของลูกเสือ ซกัถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและเพิม่เติมสวนที่ยังไมสมบูรณโ 
 6) ผู฿กํากับลูกเสอืเสนอแนะให฿ลูกเสือทองคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือแล฿วนําไปปฏิบัติใช฿
ในชีวิตประจําวัน 
 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5.การประเมิน 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและบทบาทสมมุติ 
   

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 
เพลง 

กฎค าปฏิญาณ 

กฎคําปฏิญาณ  ทุกวันเราตางจดจํา 
ไมเคยลืมคํา   น฿อมนาํไว฿ในดวงใจ 
ยึดมั่นหนักหนา   ไมวาจะอยูแหงใด 

พวกเราลูกเสอื   ยึดมั่นไว฿ในคาํปฏิญาณ 
 
 

กฎของลูกเสือ 

   กฎข฿อหนึ่งพงึจําให฿ด ี  ลูกเสือต฿องมีเกยีรติเชื่อถือได฿ 
   กฎข฿อทีส่องนั้นรองลงไป  จะภักดใีห฿ผู฿มพีระคุณ 
   กฎข฿อทีส่ามนั้นบําเพ็ญบุญ ชวยเหลือเกือ้กูลผู฿อื่นเรื่อยไป 
   นะเธอ อยาลมื อยาลืม ๆ 
   กฎข฿อสี่นั้นมาคดิ  จะเป็นมิตรกับคนทั่วไป 
   กฎข฿อห฿าทานวาเอาไว฿  มารยาทนั้นไซร฿หัดให฿งามๆ 
   กฎข฿อหกนรกไมตาม  เพราะน้ําใจงามกรุณาสัตวโมัน 
   นะเธอ อยาลมื อยาลืม ๆ 
   กฎข฿อเจ็ดจงเชือ่ฟัง  ในคําสัง่โดยดุษฎ ี
   กฎข฿อที่แปดยิ้มยิม้ไว฿ซี  ลูกเสือไมหนีตอความยากลําบาก 
   กฎข฿อทีเ่ก฿าออมเอาไว฿ยามยาก จะไมลําบากเงินทองมากม ี
   กฎข฿อทีส่ิบประพฤติความด ี ทั้งกายวจมีโนพร฿อมกนั 
   นะเธอ อยาลมื อยาลืมๆ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ          เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสอืสามารถบอกความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญได฿ 
 1.2 ลูกเสอืปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือวิสามัญได฿ 
2.เนื้อหา 

2.1 ความหมายของคาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
2.2 กฎของลูกเสือเปรียบเสมือนหลักการของศาสนา 
2.3 การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เกมสร฿างหุน 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืประกอบภาพในเหตุการณโปัจจุบัน 
 2) ลูกเสือร฿องเพลง กฎของลกูเสอืโดยผู฿กํากับลกูเสือร฿องเพลงให฿ฟังเป็นตัวอยางแล฿วให฿
ลูกเสือร฿องตาม 
 3) ให฿ลูกเสือแตละหมู เตรียมเรื่องแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเรื่องคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือโดยผู฿กํากับลกูเสือมีหัวข฿อเรื่องให฿แตละหมูจับฉลากเลือกเรื่อง แล฿วให฿แตละหมูเตรียมการแสดง
บทบาทสมมุติเพื่อนําเสนอตอไป 
 4) ให฿ลูกเสือออกมาแสดงบทบาทสมมุติเรือ่งทีจ่ับฉลากได฿โดยให฿แสดงทีละหมู 
 5) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุปการแสดงบทบาทสมมุติของลูกเสือ ซกัถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและเพิม่เติมสวนที่ยังไมสมบูรณโ 
 6) ผู฿กํากับลูกเสอืเสนอแนะให฿ลูกเสือทองคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือแล฿วนําไปปฏิบัติใช฿
ในชีวิตประจําวัน 
 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5.การประเมิน 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและบทบาทสมมุติ 
   

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 
เพลง 

กฎค าปฏิญาณ 

กฎคําปฏิญาณ  ทุกวันเราตางจดจํา 
ไมเคยลืมคํา   น฿อมนาํไว฿ในดวงใจ 
ยึดมั่นหนักหนา   ไมวาจะอยูแหงใด 

พวกเราลูกเสอื   ยึดมั่นไว฿ในคาํปฏิญาณ 
 
 

กฎของลูกเสือ 

   กฎข฿อหนึ่งพงึจําให฿ด ี  ลูกเสือต฿องมีเกยีรติเชื่อถือได฿ 
   กฎข฿อทีส่องนั้นรองลงไป  จะภักดใีห฿ผู฿มพีระคุณ 
   กฎข฿อทีส่ามนั้นบําเพ็ญบุญ ชวยเหลือเกือ้กูลผู฿อื่นเรื่อยไป 
   นะเธอ อยาลมื อยาลืม ๆ 
   กฎข฿อสี่นั้นมาคดิ  จะเป็นมิตรกับคนทั่วไป 
   กฎข฿อห฿าทานวาเอาไว฿  มารยาทนั้นไซร฿หัดให฿งามๆ 
   กฎข฿อหกนรกไมตาม  เพราะน้ําใจงามกรุณาสัตวโมัน 
   นะเธอ อยาลมื อยาลืม ๆ 
   กฎข฿อเจ็ดจงเชือ่ฟัง  ในคําสัง่โดยดุษฎ ี
   กฎข฿อที่แปดยิ้มยิม้ไว฿ซี  ลูกเสือไมหนีตอความยากลําบาก 
   กฎข฿อทีเ่ก฿าออมเอาไว฿ยามยาก จะไมลําบากเงินทองมากม ี
   กฎข฿อทีส่ิบประพฤติความด ี ทั้งกายวจมีโนพร฿อมกนั 
   นะเธอ อยาลมื อยาลืมๆ 
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เกม 

สร้างหุ่น 
จ านวนผู้เล่ม  20 – 40 คน 
อุปกรณ ์   - 
สถานที่เล่น  สนาม 
วิธีการเล่น  1. จัดผู฿เลนเป็นแถวแบบรูปวงกลมโดยให฿นั่งชิดกัน ผู฿นําเกมให฿ผู฿เลนคนแรกหัน
หน฿าไปหาผู฿เลนคนทางขวามอื แล฿วจัดทาทางตางๆ ตามที่ต฿องการ เชน จับแขนยกขึน้บนศีรษะ ในขณะ
ที่ผู฿เลนคนทีจ่ัดทาทางตางๆ อยู ผู฿เลนที่ถกูทํานั้นจะต฿องอยูเฉยๆ ไมหัวเราะหากหัวเราะจะต฿องออกจาก
การแขงขนั จะทาํตอกนัไปจนครบทุกคน 
   2. ผู฿ที่ไมหัวเราะเลยจะเป็นผู฿ที่ชนะ 
ข้อควรระวัง  การจัดทาทางตางๆ ทีจ่ัดให฿ผู฿เลน ต฿องคํานึงถงึความเหมาะสมด฿วย 
ประโยชน์  1.เป็นการฝึกการควบคุมอารมณโ และความอดทน 
   2.ทําให฿เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิ  
 
ใบความรู ้

ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือ 
 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 คําวา “ปฏิญาณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “ให฿คํามั่นสัญญาโดยมาก                 
มักเป็นไปตามแบบพิธี” 

ลูกเสือจะต฿องสํานึกวา การกลาวคําปฏิญาณเป็นไปด฿วยสมัครใจของตนเอง ไมมีการบังคับอนึ่ง
จะต฿องเข฿าใจด฿วยวา ผู฿จะเรียกได฿วาเป็น “คนจริง” เพื่อให฿ผู฿อื่นนับถือหรือเชื่อถือได฿นั้นจะต฿องเป็นผู฿รักษา
คําพูดโดยเฉพาะที่เป็นคาํปฏิญาณ หรือคํามั่นสัญญาของตน กลาวคือ ถ฿าสัญญาวาจะทําอยางไรแล฿วต฿อง
ทําเหมือนปากพูดทุกอยาง 

คําปฏิญาณของลูกเสือไมมีคําวา “อยา” หรือ “ต฿อง” คือไมมีการห฿ามหรือบังคับ แตเป็นคํา
ปฏิญาณหรือคํามั่นสัญญาที่ลูกเสือและผู฿บังคับบัญชาลูกเสือได฿กลาวรับรองด฿วยเกียรติของตนเองด฿วย
ความสมัครใจ 

กฎของลูกเสือประกอบด฿วยข฿อบังคับซึ่งใช฿กับลูกเสือทั่วโลก เพื่อให฿ลูกเสือถือเป็นหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักการสําคัญประการหนึ่งของการลูกเสือ ลูกเสือทุกคน
จะต฿องยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก
จะต฿องกําหนดให฿มีคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสําหรับลูกเสือของตน โดยอนุโลมตามหลักการท่ี
กําหนดไว฿ในธรรมนูญของสมัชชาของลูกเสือโลก 
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คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือทุกข฿อสอดคล฿องกับศีลธรรมของศาสนาทุกศาสนา 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือทําให฿ลูกเสือ มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 

รู฿จักบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นมีระเบียบวินัย อยูในกรอบประเพณีอันดีงามและไมกอให฿เกิดความยุงยาก
ใดๆ ในบ฿านเมือง 
ค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ มี 3 ข฿อ ดังตอไปนี้ 
 ด฿วยเกียรติของข฿า ข฿าสัญญาวา 
 ข฿อ 1. ข฿าจะจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2. ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3. ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
จากคําปฏิญาณของลูกเสือแสดงให฿เห็นวาลูกเสือมีหน฿าที่ดังตอไปนี้ 
หน้าที่ต่อชาติ 
 ชาติเป็นที่รวมของบุคคลคณะหนึ่ง ซึ่งมีเชื้อชาติกําเนิดเกิดมาจากบรรพบุรุษสายเดียวกัน 
 ชาติไทย คือ แผนดินและนานน้ําที่รวมเรียกวาประเทศไทย ประกอบด฿วย ประชาชน พลเมืองที่
รวมกันเรียกวา คนไทย  
 ธงชาติ เป็นเครื่องหมายแทนชาติ ฉะนั้น ธงชาติจึงเป็นสิ่งที่ควรแกการเคารพ เป็นหน฿าที่ของ
ลูกเสือทุกคน จะต฿องแสดงความเคารพในโอกาสที่ชักธงขึ้นสูยอดเสาและชักธงลงจากยอดเสา 
 พิธีชักธงชาติขึ้นสูยอดเสา หรือชักธงลงจากยอดเสานั้น เป็นพิธีที่สําคัญอยางหนึ่งของลูกเสือซึ่ง
จะต฿องกระทําด฿วยความพิถีพิถันเป็นระเบียบเรียบร฿อย ผู฿ที่ได฿รับมอบหมายให฿มีหน฿าที่ชักธงชาติขึ้นลง
กอนชักธงควรเชิญธงชาติไปผูกให฿เรียบร฿อย และเวลาชักธงลงต฿องระวังไมให฿ธงชาติสัมผัสกับพื้นเป็น
เด็ดขาด เมื่อชักธงลงแล฿วควรแก฿ธงชาติพับให฿เรียบร฿อย วางบนพานที่เตรียมไว฿แล฿วเชิญธงชาติไปเก็บ
รักษาไว฿ในที่เหมาะสม 
 เพลงชาติ เป็นสัญลักษณโอยางหนึ่งของไทย ลูกเสือต฿องร฿องเพลงชาติได฿อยางถูกต฿องและเมื่อได฿
ยินการร฿องหรือบรรเลงเลเพลงชาติต฿องแสดงความเคารพทุกครั้ง 
 ลูกเสือจะต฿องปฏิบัติตอชาติ ด฿วยความเคารพ ยกยอง เทิดทูน ไมกระทําการใดๆ อันที่จะนํา
ความเสื่อมเสียมาสูชาติของเรา 
หน้าที่ต่อศาสนา 
 ศาสนามีพระคุณแกเรามาก โดยชวยแนะนําสั่งสอนให฿รู฿ผิดชอบชั่วดี สิ่งใดควรละเว฿นคื อให฿เรา
สร฿างความดีละเว฿นความชั่วไมเบียดเบียนกัน ลูกเสือทุกคนต฿องมีศาสนา จะเป็นศาสนาใดก็ได฿ เพราะทุก
ศาสนาสอนให฿คนเป็นคนดี โดยการละเว฿นความชั่วกระทําแตความดี และทําใจให฿บริสุทธิ์ 
 ลูกเสือจะต฿องประพฤติและปฏิบัติกิจทางศาสนา ตามจารีตประเพณี นับถือด฿วยใจบริสุทธิ์ ไม
แสดงการลบหลูศาสนา ไมวาศาสนาใดๆ ควรหาโอกาสปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตลอดเวลาที่สามารถ
ทําได฿ 
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เกม 

สร้างหุ่น 
จ านวนผู้เล่ม  20 – 40 คน 
อุปกรณ ์   - 
สถานที่เล่น  สนาม 
วิธีการเล่น  1. จัดผู฿เลนเป็นแถวแบบรูปวงกลมโดยให฿นั่งชิดกัน ผู฿นําเกมให฿ผู฿เลนคนแรกหัน
หน฿าไปหาผู฿เลนคนทางขวามอื แล฿วจัดทาทางตางๆ ตามที่ต฿องการ เชน จับแขนยกขึน้บนศีรษะ ในขณะ
ที่ผู฿เลนคนทีจ่ัดทาทางตางๆ อยู ผู฿เลนที่ถกูทํานั้นจะต฿องอยูเฉยๆ ไมหัวเราะหากหัวเราะจะต฿องออกจาก
การแขงขนั จะทาํตอกนัไปจนครบทุกคน 
   2. ผู฿ที่ไมหัวเราะเลยจะเป็นผู฿ที่ชนะ 
ข้อควรระวัง  การจัดทาทางตางๆ ทีจ่ัดให฿ผู฿เลน ต฿องคํานึงถงึความเหมาะสมด฿วย 
ประโยชน์  1.เป็นการฝึกการควบคุมอารมณโ และความอดทน 
   2.ทําให฿เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิ  
 
ใบความรู ้

ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือ 
 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 คําวา “ปฏิญาณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “ให฿คํามั่นสัญญาโดยมาก                 
มักเป็นไปตามแบบพิธี” 

ลูกเสือจะต฿องสํานึกวา การกลาวคําปฏิญาณเป็นไปด฿วยสมัครใจของตนเอง ไมมีการบังคับอนึ่ง
จะต฿องเข฿าใจด฿วยวา ผู฿จะเรียกได฿วาเป็น “คนจริง” เพื่อให฿ผู฿อื่นนับถือหรือเชื่อถือได฿นั้นจะต฿องเป็นผู฿รักษา
คําพูดโดยเฉพาะที่เป็นคาํปฏิญาณ หรือคํามั่นสัญญาของตน กลาวคือ ถ฿าสัญญาวาจะทําอยางไรแล฿วต฿อง
ทําเหมือนปากพูดทุกอยาง 

คําปฏิญาณของลูกเสือไมมีคําวา “อยา” หรือ “ต฿อง” คือไมมีการห฿ามหรือบังคับ แตเป็นคํา
ปฏิญาณหรือคํามั่นสัญญาที่ลูกเสือและผู฿บังคับบัญชาลูกเสือได฿กลาวรับรองด฿วยเกียรติของตนเองด฿วย
ความสมัครใจ 

กฎของลูกเสือประกอบด฿วยข฿อบังคับซึ่งใช฿กับลูกเสือทั่วโลก เพื่อให฿ลูกเสือถือเป็นหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักการสําคัญประการหนึ่งของการลูกเสือ ลูกเสือทุกคน
จะต฿องยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก
จะต฿องกําหนดให฿มีคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสําหรับลูกเสือของตน โดยอนุโลมตามหลักการที่
กําหนดไว฿ในธรรมนูญของสมัชชาของลูกเสือโลก 
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คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือทุกข฿อสอดคล฿องกับศีลธรรมของศาสนาทุกศาสนา 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือทําให฿ลูกเสือ มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 

รู฿จักบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นมีระเบียบวินัย อยูในกรอบประเพณีอันดีงามและไมกอให฿เกิดความยุงยาก
ใดๆ ในบ฿านเมือง 
ค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ มี 3 ข฿อ ดังตอไปนี้ 
 ด฿วยเกียรติของข฿า ข฿าสัญญาวา 
 ข฿อ 1. ข฿าจะจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2. ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3. ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
จากคําปฏิญาณของลูกเสือแสดงให฿เห็นวาลูกเสือมีหน฿าที่ดังตอไปนี้ 
หน้าที่ต่อชาติ 
 ชาติเป็นที่รวมของบุคคลคณะหนึ่ง ซึ่งมีเชื้อชาติกําเนิดเกิดมาจากบรรพบุรุษสายเดียวกัน 
 ชาติไทย คือ แผนดินและนานน้ําที่รวมเรียกวาประเทศไทย ประกอบด฿วย ประชาชน พลเมืองที่
รวมกันเรียกวา คนไทย  
 ธงชาติ เป็นเครื่องหมายแทนชาติ ฉะนั้น ธงชาติจึงเป็นสิ่งที่ควรแกการเคารพ เป็นหน฿าที่ของ
ลูกเสือทุกคน จะต฿องแสดงความเคารพในโอกาสที่ชักธงขึ้นสูยอดเสาและชักธงลงจากยอดเสา 
 พิธีชักธงชาติขึ้นสูยอดเสา หรือชักธงลงจากยอดเสานั้น เป็นพิธีที่สําคัญอยางหนึ่งของลูกเสือซึ่ง
จะต฿องกระทําด฿วยความพิถีพิถันเป็นระเบียบเรียบร฿อย ผู฿ที่ได฿รับมอบหมายให฿มีหน฿าที่ชักธงชาติขึ้นลง
กอนชักธงควรเชิญธงชาติไปผูกให฿เรียบร฿อย และเวลาชักธงลงต฿องระวังไมให฿ธงชาติสัมผัสกับพื้นเป็น
เด็ดขาด เมื่อชักธงลงแล฿วควรแก฿ธงชาติพับให฿เรียบร฿อย วางบนพานที่เตรียมไว฿แล฿วเชิญธงชาติไปเก็บ
รักษาไว฿ในที่เหมาะสม 
 เพลงชาติ เป็นสัญลักษณโอยางหนึ่งของไทย ลูกเสือต฿องร฿องเพลงชาติได฿อยางถูกต฿องและเมื่อได฿
ยินการร฿องหรือบรรเลงเลเพลงชาติต฿องแสดงความเคารพทุกครั้ง 
 ลูกเสือจะต฿องปฏิบัติตอชาติ ด฿วยความเคารพ ยกยอง เทิดทูน ไมกระทําการใดๆ อันที่จะนํา
ความเสื่อมเสียมาสูชาติของเรา 
หน้าที่ต่อศาสนา 
 ศาสนามีพระคุณแกเรามาก โดยชวยแนะนําสั่งสอนให฿รู฿ผิดชอบชั่วดี สิ่งใดควรละเว฿นคื อให฿เรา
สร฿างความดีละเว฿นความชั่วไมเบียดเบียนกัน ลูกเสือทุกคนต฿องมีศาสนา จะเป็นศาสนาใดก็ได฿ เพราะทุก
ศาสนาสอนให฿คนเป็นคนดี โดยการละเว฿นความชั่วกระทําแตความดี และทําใจให฿บริสุทธิ์ 
 ลูกเสือจะต฿องประพฤติและปฏิบัติกิจทางศาสนา ตามจารีตประเพณี นับถือด฿วยใจบริสุทธิ์ ไม
แสดงการลบหลูศาสนา ไมวาศาสนาใดๆ ควรหาโอกาสปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตลอดเวลาที่สามารถ
ทําได฿ 
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หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ 
 พระมหากษัตริยโทรงเปน็ประมุขของชาติ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นจอมทัพไทยเปน็ที่
รวมแหงความเคารพสักการะและความสามคัคีของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนั้นพระองคโทรงเป็นพระ
ประมุขของคณะลูกเสอืแหงชาติ 
 ลูกเสือจะต฿องถวายความจงรกัภกัดี เคารพสักการะตอพระองคโและสมเด็จพระนางเจ฿า
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงคโทุกพระองคโ และตอพระพรมฉายาลักษณโ ไมแสดงกิริยา
วาจาอันเป็นการลบหลูดหูมิ่นหรือทาํให฿เสือ่มเสยีพระเกียรตยิศ ยอมสละเลือดเนื้อถวายชีวิตเป็นราชพลี
ได฿  
หน้าที่ต่อผู้อื่น 
 ดังคําปฏิญาณข฿อ 2 ที่วา ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทกุเมื่อ 
 การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นเป็นหลกัสําคัญประการหนึ่งของลกูเสือ และเป็นสิ่งที่ทาํให฿การ
ลูกเสือมีชือ่เสียง ได฿รับการยกยองจากประชาชนโดยทั่วไป ในการบําเพ็ญประโยชนโ ควรเริ่มจากสิ่งทีม่ี
อยูใกล฿ตัวตนกอนได฿แก ที่บ฿านของตนเอง โดยการชวยเหลืองานในบ฿านและครอบครัว ชวยเหลือและทํา
ประโยชนโให฿แกเพื่อน ห฿อเรียน โรงเรยีนหรอืกองลูกเสือทีส่ังกดั ชุมชน สังคม และประเทศชาติในมี่ใน
ที่สุดโดยลกูเสือต฿องตระหนกัวาการชวยเหลือผู฿อื่นเป็นสิ่งมีเกียรต ิและปฏิบัติด฿วยความสมัครใจ  
หน้าที่ต่อการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 ลูกเสือทกุคนมีหน฿าที่ปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือ เปรียบเสมอืนศีลของลกูเสอืที่
ต฿องถือปฏิบัติ โดยถือเป็นหลักยดึเหนยีวให฿ปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม หลักเลานี้เป็นหลกัสากลซึ่งลูกเสือทุก
ประเทศถือปฏิบัติเชนเดียวกันทั่วโลก  
กฎของลกูเสือ มี 10 ข฿อ ดังตอไปนี ้
 ข฿อ 1 ลูกเสือมีเกยีรติเชื่อถือได฿ 
 ข฿อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และซือ่ตรงตอผู฿มพีระคุณ 
 ข฿อ 3 ลูกเสือมีหน฿าที่กระทาํตนให฿เป็นประโยชนโและชวยเหลือผู฿อื่น 
 ข฿อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่฿องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
 ข฿อ 5 ลูกเสือเป็นผู฿สภุาพเรียบร฿อย 
 ข฿อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตวโ  
 ข฿อ 7 ลูกเสือเชือ่ฟังคําสั่งของบิดามารดา และผู฿บังคับบัญชาด฿วยความเคารพ 
 ข฿อ 8 ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอท฿อตอความยากลําบาก  
 ข฿อ 9 ลูกเสือเป็นผู฿มัธยัสถโ 
 ข฿อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ  
 หมายเหตุ กฎของลกูเสอื ข฿อ 10 นี้ ได฿ดัดแปลงมาจากกฎของลูกเสือข฿อ 10 ตามธรรมนูญของ
สมัชชาลูกเสอืโลกที่วา “ลูกเสอืเป็นผู฿สะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทาํ” 
ความหมายและรายละเอียดของกฎลูกเสือ 
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 ข฿อ 1ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้ เกียรติของลกูเสือเป็นสิ่งทีม่ีคายิ่ง เกียรติเป็นศักดิส์ิทธิ์ เมื่อได฿
กลาวออกมาแล฿วจะทาํอยางไรแล฿วต฿องปฏิบัติตามคําพูดทนัทีโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ และต฿องทําด฿วยความ
ตั้งใจจริงเต็มความสามารถ คนที่รู฿จักรักษาเกยีรติเป็นผู฿เช่ือถือได฿ ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทาน
ต฿องไมยอมให฿สิ่งใดๆมาทําให฿ทานเสียเกียรติหรือละเมิดคํามั่นสัญญาเป็นอันขาด 
 ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ 
คือ ลูกเสือต฿องมีความซื่อตรง ซื่อสัตยโ จงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และผู฿อุปการะคุณ 
ด฿วยการยกยองเทิดทนูเคารพรัก เมื่อมีภยัอันตรายยอมสละชีวิตปฺองกันได฿ ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือ
วิสามัญ ทานจะต฿องตระหนักถึงเรื่องความซือ่ตรง ซื่อสัตยโ และจงรักภักดีตอ สถาบนัทั้ง 3 และผู฿มี
พระคุณ ต฿องแสดงออกทุกเมื่อ ๆ มีโอกาส  
 ข้อ 3ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นคือ พยายามกระทําตน
ให฿เป็นประโยชนโและชวยเหลือผู฿อื่นด฿วยความจริงใจ โดยไมหวังสิง่ตอบแทนใด ๆ เชน ชวยเหลือให฿พ฿น
ทุกขโพ฿นภยัอันตราย ชวยกจิการบ฿านเมือง งานโรงเรียน และชุมชน ตลอดจนสังคมและประเทศชาติใน
ฐานะที่ทานเป็นลกูเสือวิสามัญทานต฿องเตรียมพร฿อมเสมอทีจ่ะชวยเหลือโดยไมเห็นแกความยากลําบาก 
และควรบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นอยูเสมอ 
 ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก คือ ลูกเสือต฿องมี
ใจโอบอ฿อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผแกคนทกุชั้น โดยไมเลอืกชาติ ศาสนาและชั้นวรรณะ จะเป็นชาติเดียวกัน
หรือตางชาตกิ็ยอมถือวาเป็นพวกเดียวกัน เป็นพี่น฿องกันต฿องชวยเหลือกัน เมื่อพบกันต฿องทักทาย ใน
ฐานะที่ทานเป็นลกูเสือวิสามัญ ทานจะต฿องยอดรับวาคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษยโและไมรังเกียจความแตกตาง
ในเรื่องตางๆ ควรมองหาสวนดขีองผู฿อืน่ และไมตรีจิตมิตรภาพที่แท฿จริงจะเกิดขึ้น 
 ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย คือ เป็นผู฿แสดงกิริยาวาจาสภุาพออนโยน นอบน฿อมมี
สัมมาคารวะแกบุคคลทั่วไป รู฿จกัยกยองให฿เกยีรติแกผู฿ออนกวา และผู฿ที่สูงวัยกวา ในฐานะทีท่านเป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องคํานงึถึงการแสดงความสุภาพตอบุคคลทั่วๆไป โดยเฉพาะ ผู฿หญงิ คนแก และ
เด็ก แม฿กระทั่งฝูายตรงข฿ามกับทาน  
 ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรณุาต่อสัตว์ คอื เป็นผู฿มีใจเมตตากรุณา สงสารสัตวโ ไมฆา ไม
ทรมาน หรือรังแกสัตวโให฿เจ็บปวด เพราะสัตวโทัง้หลาย มีความรักและหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกวาสิ่งใด 
ทุกชีวิตปรารถนามีความสขุ ความรัก ความอบอุน และการชวยเหลือเกือ้กูลกันแตเกลียดกลัวการปอง
ร฿าย ในฐานะที่ทานเป็นลกูเสอืวิสามัญ ภารกิจอนัสําคัญที่สุด คือการชวยเหลอืผู฿อื่น ให฿พ฿นจากความทกุขโ
และบริการให฿ผู฿อื่นได฿รับความสุข ดังนั้น จึงควรจะเป็นผู฿มีความรักและความเมตตาสัตวโด฿วย 
 ข้อ 7 ลูกเสือเช่ือฟังค าส่ังของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ คือ ลูกเสอื
ต฿องเชื่อฟังอยูในโอวาทคาํสั่งสอยและคําแนะนาํของบิดามารดา ญาติผู฿ใหญ ครูบาอาจารยโ และ
ผู฿บังคับบัญชาด฿วยความจริงใจ การปฏิบัติตามคําสั่งต฿องกระทําโดยไมลังเล ต฿องตั้งใจและอยูในระเบียบ
วินัย ในฐานะทีท่านเป็นลกูเสือวิสามัญทานจะต฿องยอมรับและเต็มใจเชื่อฟังคาํสั่งสอน โดยชอบด฿วย
เหตุผลไมมกีารโต฿แย฿ง และปฏิบัติด฿วยความเตม็ใจวินัยจะเกิดในตัวทาน ซึ่งเป็นวินัยจากภายใน  
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หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ 
 พระมหากษัตริยโทรงเปน็ประมุขของชาติ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นจอมทัพไทยเปน็ที่
รวมแหงความเคารพสักการะและความสามคัคีของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนั้นพระองคโทรงเป็นพระ
ประมุขของคณะลูกเสอืแหงชาติ 
 ลูกเสือจะต฿องถวายความจงรกัภกัดี เคารพสักการะตอพระองคโและสมเด็จพระนางเจ฿า
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงคโทุกพระองคโ และตอพระพรมฉายาลักษณโ ไมแสดงกิริยา
วาจาอันเป็นการลบหลูดหูมิ่นหรือทาํให฿เสือ่มเสยีพระเกียรตยิศ ยอมสละเลือดเนื้อถวายชีวิตเป็นราชพลี
ได฿  
หน้าที่ต่อผู้อื่น 
 ดังคําปฏิญาณข฿อ 2 ที่วา ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทกุเมื่อ 
 การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นเป็นหลกัสําคัญประการหนึ่งของลกูเสือ และเป็นสิ่งที่ทาํให฿การ
ลูกเสือมีชือ่เสียง ได฿รับการยกยองจากประชาชนโดยทั่วไป ในการบําเพ็ญประโยชนโ ควรเริ่มจากสิ่งทีม่ี
อยูใกล฿ตัวตนกอนได฿แก ที่บ฿านของตนเอง โดยการชวยเหลืองานในบ฿านและครอบครัว ชวยเหลือและทํา
ประโยชนโให฿แกเพื่อน ห฿อเรียน โรงเรยีนหรอืกองลูกเสือทีส่ังกดั ชุมชน สังคม และประเทศชาติในมี่ใน
ที่สุดโดยลกูเสือต฿องตระหนกัวาการชวยเหลือผู฿อื่นเป็นสิ่งมีเกียรต ิและปฏิบัติด฿วยความสมัครใจ  
หน้าที่ต่อการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 ลูกเสือทกุคนมีหน฿าที่ปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือ เปรียบเสมอืนศีลของลกูเสอืที่
ต฿องถือปฏิบัติ โดยถือเป็นหลักยดึเหนยีวให฿ปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม หลักเลานี้เป็นหลกัสากลซึ่งลูกเสือทุก
ประเทศถือปฏิบัติเชนเดียวกันทั่วโลก  
กฎของลกูเสือ มี 10 ข฿อ ดังตอไปนี ้
 ข฿อ 1 ลูกเสือมีเกยีรติเชื่อถือได฿ 
 ข฿อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และซือ่ตรงตอผู฿มพีระคุณ 
 ข฿อ 3 ลูกเสือมีหน฿าที่กระทาํตนให฿เป็นประโยชนโและชวยเหลือผู฿อื่น 
 ข฿อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่฿องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
 ข฿อ 5 ลูกเสือเป็นผู฿สภุาพเรียบร฿อย 
 ข฿อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตวโ  
 ข฿อ 7 ลูกเสือเชือ่ฟังคําสั่งของบิดามารดา และผู฿บังคับบัญชาด฿วยความเคารพ 
 ข฿อ 8 ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอท฿อตอความยากลําบาก  
 ข฿อ 9 ลูกเสือเป็นผู฿มัธยัสถโ 
 ข฿อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ  
 หมายเหตุ กฎของลกูเสอื ข฿อ 10 นี้ ได฿ดัดแปลงมาจากกฎของลูกเสือข฿อ 10 ตามธรรมนูญของ
สมัชชาลูกเสอืโลกที่วา “ลูกเสอืเป็นผู฿สะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทาํ” 
ความหมายและรายละเอียดของกฎลูกเสือ 
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หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ 
 พระมหากษัตริยโทรงเปน็ประมุขของชาติ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นจอมทัพไทยเปน็ที่
รวมแหงความเคารพสักการะและความสามคัคีของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนั้นพระองคโทรงเป็นพระ
ประมุขของคณะลูกเสอืแหงชาติ 
 ลูกเสือจะต฿องถวายความจงรกัภกัดี เคารพสักการะตอพระองคโและสมเด็จพระนางเจ฿า
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงคโทุกพระองคโ และตอพระพรมฉายาลักษณโ ไมแสดงกิริยา
วาจาอันเป็นการลบหลูดหูมิ่นหรือทาํให฿เสือ่มเสยีพระเกียรตยิศ ยอมสละเลือดเนื้อถวายชีวิตเป็นราชพลี
ได฿  
หน้าที่ต่อผู้อื่น 
 ดังคําปฏิญาณข฿อ 2 ที่วา ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทกุเมื่อ 
 การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นเป็นหลกัสําคัญประการหนึ่งของลกูเสือ และเป็นสิ่งที่ทาํให฿การ
ลูกเสือมีชือ่เสียง ได฿รับการยกยองจากประชาชนโดยทั่วไป ในการบําเพ็ญประโยชนโ ควรเริ่มจากสิ่งทีม่ี
อยูใกล฿ตัวตนกอนได฿แก ที่บ฿านของตนเอง โดยการชวยเหลืองานในบ฿านและครอบครัว ชวยเหลือและทํา
ประโยชนโให฿แกเพื่อน ห฿อเรียน โรงเรยีนหรอืกองลูกเสือทีส่ังกดั ชุมชน สังคม และประเทศชาติในมี่ใน
ที่สุดโดยลกูเสือต฿องตระหนกัวาการชวยเหลือผู฿อื่นเป็นสิ่งมีเกียรต ิและปฏิบัติด฿วยความสมัครใจ  
หน้าที่ต่อการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 ลูกเสือทกุคนมีหน฿าที่ปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือ เปรียบเสมอืนศีลของลกูเสอืที่
ต฿องถือปฏิบัติ โดยถือเป็นหลักยดึเหนยีวให฿ปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม หลักเลานี้เป็นหลกัสากลซึ่งลูกเสือทุก
ประเทศถือปฏิบัติเชนเดียวกันทั่วโลก  
กฎของลกูเสือ มี 10 ข฿อ ดังตอไปนี ้
 ข฿อ 1 ลูกเสือมีเกยีรติเชื่อถือได฿ 
 ข฿อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และซือ่ตรงตอผู฿มพีระคุณ 
 ข฿อ 3 ลูกเสือมีหน฿าที่กระทาํตนให฿เป็นประโยชนโและชวยเหลือผู฿อื่น 
 ข฿อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่฿องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
 ข฿อ 5 ลูกเสือเป็นผู฿สภุาพเรียบร฿อย 
 ข฿อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตวโ  
 ข฿อ 7 ลูกเสือเชือ่ฟังคําสั่งของบิดามารดา และผู฿บังคับบัญชาด฿วยความเคารพ 
 ข฿อ 8 ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอท฿อตอความยากลําบาก  
 ข฿อ 9 ลูกเสือเป็นผู฿มัธยัสถโ 
 ข฿อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ  
 หมายเหตุ กฎของลกูเสอื ข฿อ 10 นี้ ได฿ดัดแปลงมาจากกฎของลูกเสือข฿อ 10 ตามธรรมนูญของ
สมัชชาลูกเสอืโลกที่วา “ลูกเสอืเป็นผู฿สะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทาํ” 
ความหมายและรายละเอียดของกฎลูกเสือ 
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 ข฿อ 1ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้ เกียรติของลกูเสือเป็นสิ่งทีม่ีคายิ่ง เกียรติเป็นศักดิส์ิทธิ์ เมื่อได฿
กลาวออกมาแล฿วจะทาํอยางไรแล฿วต฿องปฏิบัติตามคําพูดทนัทีโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ และต฿องทําด฿วยความ
ตั้งใจจริงเต็มความสามารถ คนที่รู฿จักรักษาเกยีรติเป็นผู฿เช่ือถือได฿ ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทาน
ต฿องไมยอมให฿สิ่งใดๆมาทําให฿ทานเสียเกียรติหรือละเมิดคํามั่นสัญญาเป็นอันขาด 
 ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ 
คือ ลูกเสือต฿องมีความซื่อตรง ซื่อสัตยโ จงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และผู฿อุปการะคุณ 
ด฿วยการยกยองเทิดทนูเคารพรัก เมื่อมีภยัอันตรายยอมสละชีวิตปฺองกันได฿ ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือ
วิสามัญ ทานจะต฿องตระหนักถึงเรื่องความซือ่ตรง ซื่อสัตยโ และจงรักภักดีตอ สถาบนัทั้ง 3 และผู฿มี
พระคุณ ต฿องแสดงออกทุกเมื่อ ๆ มีโอกาส  
 ข้อ 3ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นคือ พยายามกระทําตน
ให฿เป็นประโยชนโและชวยเหลือผู฿อื่นด฿วยความจริงใจ โดยไมหวังสิง่ตอบแทนใด ๆ เชน ชวยเหลือให฿พ฿น
ทุกขโพ฿นภยัอันตราย ชวยกจิการบ฿านเมือง งานโรงเรียน และชุมชน ตลอดจนสังคมและประเทศชาติใน
ฐานะที่ทานเป็นลกูเสือวิสามัญทานต฿องเตรียมพร฿อมเสมอทีจ่ะชวยเหลือโดยไมเห็นแกความยากลําบาก 
และควรบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นอยูเสมอ 
 ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก คือ ลูกเสือต฿องมี
ใจโอบอ฿อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผแกคนทกุชั้น โดยไมเลอืกชาติ ศาสนาและชั้นวรรณะ จะเป็นชาติเดียวกัน
หรือตางชาตกิ็ยอมถือวาเป็นพวกเดียวกัน เป็นพี่น฿องกันต฿องชวยเหลือกัน เมื่อพบกันต฿องทักทาย ใน
ฐานะที่ทานเป็นลกูเสือวิสามัญ ทานจะต฿องยอดรับวาคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษยโและไมรังเกียจความแตกตาง
ในเรื่องตางๆ ควรมองหาสวนดขีองผู฿อืน่ และไมตรีจิตมิตรภาพที่แท฿จริงจะเกิดขึ้น 
 ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย คือ เป็นผู฿แสดงกิริยาวาจาสภุาพออนโยน นอบน฿อมมี
สัมมาคารวะแกบุคคลทั่วไป รู฿จกัยกยองให฿เกยีรติแกผู฿ออนกวา และผู฿ที่สูงวัยกวา ในฐานะทีท่านเป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องคํานงึถึงการแสดงความสุภาพตอบุคคลทั่วๆไป โดยเฉพาะ ผู฿หญงิ คนแก และ
เด็ก แม฿กระทั่งฝูายตรงข฿ามกับทาน  
 ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรณุาต่อสัตว์ คอื เป็นผู฿มีใจเมตตากรุณา สงสารสัตวโ ไมฆา ไม
ทรมาน หรือรังแกสัตวโให฿เจ็บปวด เพราะสัตวโทัง้หลาย มีความรักและหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกวาสิ่งใด 
ทุกชีวิตปรารถนามีความสขุ ความรัก ความอบอุน และการชวยเหลือเกือ้กูลกันแตเกลียดกลัวการปอง
ร฿าย ในฐานะที่ทานเป็นลกูเสอืวิสามัญ ภารกิจอนัสําคัญที่สุด คือการชวยเหลอืผู฿อื่น ให฿พ฿นจากความทกุขโ
และบริการให฿ผู฿อื่นได฿รับความสุข ดังนั้น จึงควรจะเป็นผู฿มีความรักและความเมตตาสัตวโด฿วย 
 ข้อ 7 ลูกเสือเช่ือฟังค าส่ังของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ คือ ลูกเสอื
ต฿องเชื่อฟังอยูในโอวาทคาํสั่งสอยและคําแนะนาํของบิดามารดา ญาติผู฿ใหญ ครูบาอาจารยโ และ
ผู฿บังคับบัญชาด฿วยความจริงใจ การปฏิบัติตามคําสั่งต฿องกระทําโดยไมลังเล ต฿องตั้งใจและอยูในระเบียบ
วินัย ในฐานะทีท่านเป็นลกูเสือวิสามัญทานจะต฿องยอมรับและเต็มใจเชื่อฟังคาํสั่งสอน โดยชอบด฿วย
เหตุผลไมมกีารโต฿แย฿ง และปฏิบัติด฿วยความเตม็ใจวินัยจะเกิดในตัวทาน ซึ่งเป็นวินัยจากภายใน  
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หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ 
 พระมหากษัตริยโทรงเปน็ประมุขของชาติ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นจอมทัพไทยเปน็ที่
รวมแหงความเคารพสักการะและความสามคัคีของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนั้นพระองคโทรงเป็นพระ
ประมุขของคณะลูกเสอืแหงชาติ 
 ลูกเสือจะต฿องถวายความจงรกัภกัดี เคารพสักการะตอพระองคโและสมเด็จพระนางเจ฿า
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงคโทุกพระองคโ และตอพระพรมฉายาลักษณโ ไมแสดงกิริยา
วาจาอันเป็นการลบหลูดหูมิ่นหรือทาํให฿เสือ่มเสยีพระเกียรตยิศ ยอมสละเลือดเนื้อถวายชีวิตเป็นราชพลี
ได฿  
หน้าที่ต่อผู้อื่น 
 ดังคําปฏิญาณข฿อ 2 ที่วา ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทกุเมื่อ 
 การบําเพ็ญประโยชนโตอผู฿อื่นเป็นหลกัสําคัญประการหนึ่งของลกูเสือ และเป็นสิ่งที่ทาํให฿การ
ลูกเสือมีชือ่เสียง ได฿รับการยกยองจากประชาชนโดยทั่วไป ในการบําเพ็ญประโยชนโ ควรเริ่มจากสิ่งทีม่ี
อยูใกล฿ตัวตนกอนได฿แก ที่บ฿านของตนเอง โดยการชวยเหลืองานในบ฿านและครอบครัว ชวยเหลือและทํา
ประโยชนโให฿แกเพื่อน ห฿อเรียน โรงเรยีนหรอืกองลูกเสือทีส่ังกดั ชุมชน สังคม และประเทศชาติในมี่ใน
ที่สุดโดยลกูเสือต฿องตระหนกัวาการชวยเหลือผู฿อื่นเป็นสิ่งมีเกียรต ิและปฏิบัติด฿วยความสมัครใจ  
หน้าที่ต่อการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 ลูกเสือทกุคนมีหน฿าที่ปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือ เปรียบเสมอืนศีลของลกูเสอืที่
ต฿องถือปฏิบัติ โดยถือเป็นหลักยดึเหนยีวให฿ปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม หลักเลานี้เป็นหลกัสากลซึ่งลูกเสือทุก
ประเทศถือปฏิบัติเชนเดียวกันทั่วโลก  
กฎของลกูเสือ มี 10 ข฿อ ดังตอไปนี ้
 ข฿อ 1 ลูกเสือมีเกยีรติเชื่อถือได฿ 
 ข฿อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และซือ่ตรงตอผู฿มพีระคุณ 
 ข฿อ 3 ลูกเสือมีหน฿าที่กระทาํตนให฿เป็นประโยชนโและชวยเหลือผู฿อื่น 
 ข฿อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่฿องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
 ข฿อ 5 ลูกเสือเป็นผู฿สภุาพเรียบร฿อย 
 ข฿อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตวโ  
 ข฿อ 7 ลูกเสือเชือ่ฟังคําสั่งของบิดามารดา และผู฿บังคับบัญชาด฿วยความเคารพ 
 ข฿อ 8 ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอท฿อตอความยากลําบาก  
 ข฿อ 9 ลูกเสือเป็นผู฿มัธยัสถโ 
 ข฿อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ  
 หมายเหตุ กฎของลกูเสอื ข฿อ 10 นี้ ได฿ดัดแปลงมาจากกฎของลูกเสือข฿อ 10 ตามธรรมนูญของ
สมัชชาลูกเสอืโลกที่วา “ลูกเสอืเป็นผู฿สะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทาํ” 
ความหมายและรายละเอียดของกฎลูกเสือ 

สอน
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 ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก คือ ลูกเสือต฿องเป็นผู฿ที่มหีน฿าตา
ยิ้มแย฿มแจมใสเสมอถึงแม฿จะประสบตอความยากลําบากก็ไมบน ไมแสดงความยอท฿อให฿ผู฿อื่นเหน็ ใน
ฐานะที่ทานเป็นลกูเสือวิสามัญ ทานต฿องราเริงอดทน และจะต฿องยืนหยัดตอสู฿ด฿วยความเข฿มแข็งในเมื่อมี
เหตุการณโตางๆเกิดขึน้ 
 ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ คือ ลูกเสอืต฿องเปน็ผู฿รู฿จักกระเหม็ดกระแหมไมใช฿จายสุรุยสุรายรู฿จกั
รักษาทรัพยโ และสิ่งของของตนและผู฿อื่น รู฿จักเกบ็หอมรอมริบไว฿สําหรับใช฿จายตามความจําเป็นไมต฿อง
คอยเบียดเบียนผู฿อื่น เมื่อถึงโอกาสอนัควรกอ็าจสละเพื่อประโยชนโผู฿ทีไ่ด฿รับด฿วยความเต็มใจ นอกจากจะ
รู฿จักประหยัดเงนิทองแล฿ว ต฿องรู฿จักใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโ ในฐานะทีท่านเป็นลกูเสือวิสามัญ ทาน
จะต฿องไมยอมเสียเวลาหรือเสยีเงินสําหรับความสุขสาํราญในปัจจุบนัแตควรใช฿โอกาสนั้น เพื่อให฿บรรลุ
ความสําเร็จในหน฿าที่ทัง้ในปัจจุบันและอนาคตข฿างหน฿า 
 ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คือ ลกูเสือต฿องประพฤติตนให฿ถูกต฿องอยูใน
ศีลธรรม อยูในกรอบประเพณีที่ดี ละเว฿นความชั่วและอกุศลกรรมตางๆ ต฿องมีหิริโอตตัปปะ คอืรู฿จัก
ละอายตอบาป เกลียดชังและกลัวความชั่ว ไมเห็นแกสินจ฿างรางวัล มีสติคอยเหนี่ยวร้ังไมยอมให฿ใจพาไป
ในทางที่ผิดมีวาจาไพเราะไมกลาวสอเสียดให฿ผู฿อื่นเดือดร฿อน มีจิตใจดีคดิร฿ายตอผู฿อื่น รู฿จักให฿อภัยซึ่งกัน
กัน ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสอืวิสามญั ทานต฿องเป็นตัวของตัวอง และเป็นตัวอยางทีด่ีแกผู฿อื่นในทุกสิ่งทกุ
อยางทีท่าน คิด พูดและกระทาํ 
 
สรุปค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญต฿องจําไว฿วา การข฿ามจากความเป็นเดก็ไปสูความเป็นผู฿ใหญนั้นมไิด฿ 
เป็นแคเพียงเรยีนรู฿ในการปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ แตลูกเสอืวิสามญัต฿องใช฿กฎของลกูเสือนั้นสําหรับ
ปฏิบัติในด฿านการดําเนินชีวิตประจําวัน ในปัจจบุันลูกเสือวิสามัญต฿องเป็นตัวอยางแกผู฿อื่น และอาจจะชัก
นําเขาเหลานัน้ให฿ไปในทิศทางทีด่ีหรือทางชั่วได฿ ถ฿าลูกเสอืวิสามัญปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกย็อมเป็นตัวอยางที่ดี แตถ฿าไมปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือกอ็าจจะชักนําผู฿อื่นไป
ในทางทีไ่มด ีเพราะฉะนั้นลูกเสือวิสามัญจะต฿องยึดมั่นคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไว฿ตลอดเวลาโดยที่
มิได฿หมายถึงการทองจําแบบนกแก฿วนกขุนทอง ต฿องจําแล฿วนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเป็น
ปกตินิสัยแล฿วจะประสบความสําเร็จในชีวิต 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
ไม่เช่ือค าผู้ใหญ่ 

 ในกาลครั้งหนึ่งมีพอค฿าเกวียนคนหนึ่งพาบริวารออกไปค฿าขาย และได฿พกัอยูที่ตําบลหนึ่งใน
ตําบลแหงนี้มีบอเกา ๆ อยูบอหนึง่แตไมมีน้ํา พอค฿าจงึพากันขดุเพือ่จะได฿น้ําพอกนิครั้นขุดลึกลงไปก็พบ 
แก฿วไพฑูรยโ เป็นจํานวนมาก แม฿จะได฿มากเพียงใดก็ยังไมพอความต฿องการของบรรดาบริวารจงึขุดลึกลง
ไปอีก พอค฿าหัวหน฿าเหน็อัศจรรยโเชนนีจ้ึงพูดวา “พวกเราควรจะพอกนัเสียท ีเราได฿มากมายพอความ
ต฿องการแล฿วไมควรขุดตอไปอีกจะโลภไปถึงไหนกัน” บรรดาบริวารไมเชื่อฟังจึงขดุลึกลงไปอีก  
 จนกระทั่งดนิทะลุถึงถิ่นทีอ่ยูพญานาค พญานาคเห็นมนุษยโมารบกวนเชนนั้นก็โกรธพนพิษ
ขึ้นมาใสบริวารพอค฿าจนถึงแกความหมด คงเหลือแตพอค฿าหัวหน฿าคนเดียว ตอมาพญานาคได฿ปลอมตัว
เป็นบุรุษผู฿หนึ่ง มาหาพอค฿าแล฿วถามวา “เกดิเรือ่งอะไรหรือ”พอค฿ากเ็ลาเรื่องให฿ฟังโดยตลอดพญานาคได฿
ฟังดังนัน้ก็เปรยขึน้วา “เพราะความโลภแท฿ๆ  เอาเถอะฉนัจะขนแก฿วไพฑูรยโไปให฿เราแบงกันคนละครึ่ง” 
พอค฿ายอมตาม พญานาคพาพอค฿าไปสงถึงบ฿าน แล฿วกลับไปอยูทีข่องตน พอค฿ากลายเป็นคนร่ํารวยเอา
ทรัพยโออกมาทําบุญทาํทานเพื่อกุศลผลบุญในภายภาคหน฿า 
 
 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเราควรตระหนกัอยูเสมอวาเราจะต฿องเชื่อฟังคําสั่งของผู฿บังคับบัญชาหรือ
ผู฿ใหญ 
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 ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก คือ ลูกเสือต฿องเป็นผู฿ที่มหีน฿าตา
ยิ้มแย฿มแจมใสเสมอถึงแม฿จะประสบตอความยากลําบากก็ไมบน ไมแสดงความยอท฿อให฿ผู฿อื่นเหน็ ใน
ฐานะที่ทานเป็นลกูเสือวิสามัญ ทานต฿องราเริงอดทน และจะต฿องยืนหยัดตอสู฿ด฿วยความเข฿มแข็งในเมื่อมี
เหตุการณโตางๆเกิดขึน้ 
 ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ คือ ลูกเสอืต฿องเปน็ผู฿รู฿จักกระเหม็ดกระแหมไมใช฿จายสุรุยสุรายรู฿จกั
รักษาทรัพยโ และสิ่งของของตนและผู฿อื่น รู฿จักเกบ็หอมรอมริบไว฿สําหรับใช฿จายตามความจําเป็นไมต฿อง
คอยเบียดเบียนผู฿อื่น เมื่อถึงโอกาสอนัควรกอ็าจสละเพื่อประโยชนโผู฿ทีไ่ด฿รับด฿วยความเต็มใจ นอกจากจะ
รู฿จักประหยัดเงนิทองแล฿ว ต฿องรู฿จักใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโ ในฐานะทีท่านเป็นลกูเสือวิสามัญ ทาน
จะต฿องไมยอมเสียเวลาหรือเสยีเงินสําหรับความสุขสาํราญในปัจจุบนัแตควรใช฿โอกาสนั้น เพื่อให฿บรรลุ
ความสําเร็จในหน฿าที่ทัง้ในปัจจุบันและอนาคตข฿างหน฿า 
 ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คือ ลกูเสือต฿องประพฤติตนให฿ถูกต฿องอยูใน
ศีลธรรม อยูในกรอบประเพณีที่ดี ละเว฿นความชั่วและอกุศลกรรมตางๆ ต฿องมีหิริโอตตัปปะ คอืรู฿จัก
ละอายตอบาป เกลียดชังและกลัวความชั่ว ไมเห็นแกสินจ฿างรางวัล มีสติคอยเหนี่ยวร้ังไมยอมให฿ใจพาไป
ในทางที่ผิดมีวาจาไพเราะไมกลาวสอเสียดให฿ผู฿อื่นเดือดร฿อน มีจิตใจดีคดิร฿ายตอผู฿อื่น รู฿จักให฿อภัยซึ่งกัน
กัน ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสอืวิสามญั ทานต฿องเป็นตัวของตัวอง และเป็นตัวอยางทีด่ีแกผู฿อื่นในทุกสิ่งทกุ
อยางทีท่าน คิด พูดและกระทาํ 
 
สรุปค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญต฿องจําไว฿วา การข฿ามจากความเป็นเดก็ไปสูความเป็นผู฿ใหญนั้นมไิด฿ 
เป็นแคเพียงเรยีนรู฿ในการปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ แตลูกเสอืวิสามญัต฿องใช฿กฎของลกูเสือนั้นสําหรับ
ปฏิบัติในด฿านการดําเนินชีวิตประจําวัน ในปัจจบุันลูกเสือวิสามัญต฿องเป็นตัวอยางแกผู฿อื่น และอาจจะชัก
นําเขาเหลานัน้ให฿ไปในทิศทางทีด่ีหรือทางชั่วได฿ ถ฿าลูกเสอืวิสามัญปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกย็อมเป็นตัวอยางที่ดี แตถ฿าไมปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือกอ็าจจะชักนําผู฿อื่นไป
ในทางทีไ่มด ีเพราะฉะนั้นลูกเสือวิสามัญจะต฿องยึดมั่นคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไว฿ตลอดเวลาโดยที่
มิได฿หมายถึงการทองจําแบบนกแก฿วนกขุนทอง ต฿องจําแล฿วนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเป็น
ปกตินิสัยแล฿วจะประสบความสําเร็จในชีวิต 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
ไม่เช่ือค าผู้ใหญ่ 

 ในกาลครั้งหนึ่งมีพอค฿าเกวียนคนหนึ่งพาบริวารออกไปค฿าขาย และได฿พกัอยูที่ตําบลหนึ่งใน
ตําบลแหงนี้มีบอเกา ๆ อยูบอหนึง่แตไมมีน้ํา พอค฿าจงึพากันขดุเพือ่จะได฿น้ําพอกนิครั้นขุดลึกลงไปก็พบ 
แก฿วไพฑูรยโ เป็นจํานวนมาก แม฿จะได฿มากเพียงใดก็ยังไมพอความต฿องการของบรรดาบริวารจงึขุดลึกลง
ไปอีก พอค฿าหัวหน฿าเหน็อัศจรรยโเชนนีจ้ึงพูดวา “พวกเราควรจะพอกนัเสียท ีเราได฿มากมายพอความ
ต฿องการแล฿วไมควรขุดตอไปอีกจะโลภไปถึงไหนกัน” บรรดาบริวารไมเชื่อฟังจึงขดุลึกลงไปอีก  
 จนกระทั่งดนิทะลุถึงถิ่นทีอ่ยูพญานาค พญานาคเห็นมนุษยโมารบกวนเชนนั้นก็โกรธพนพิษ
ขึ้นมาใสบริวารพอค฿าจนถึงแกความหมด คงเหลือแตพอค฿าหัวหน฿าคนเดียว ตอมาพญานาคได฿ปลอมตัว
เป็นบุรุษผู฿หนึ่ง มาหาพอค฿าแล฿วถามวา “เกดิเรือ่งอะไรหรือ”พอค฿ากเ็ลาเรื่องให฿ฟังโดยตลอดพญานาคได฿
ฟังดังนัน้ก็เปรยขึน้วา “เพราะความโลภแท฿ๆ  เอาเถอะฉนัจะขนแก฿วไพฑูรยโไปให฿เราแบงกันคนละครึ่ง” 
พอค฿ายอมตาม พญานาคพาพอค฿าไปสงถึงบ฿าน แล฿วกลับไปอยูทีข่องตน พอค฿ากลายเป็นคนร่ํารวยเอา
ทรัพยโออกมาทําบุญทาํทานเพื่อกุศลผลบุญในภายภาคหน฿า 
 
 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเราควรตระหนกัอยูเสมอวาเราจะต฿องเชื่อฟังคําสั่งของผู฿บังคับบัญชาหรือ
ผู฿ใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�ยหมด	คงเหลอืแต่พอ่ค�้หวัหน้�คนเดยีว	ต่อม�พญ�น�คไดป้ลอมตวั
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที ่3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   การคบเพื่อน                            เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการเลือกคบเพื่อนทีม่ีผลตอชีวิตได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายคุณลักษณะเพือ่นทีค่วรคบได฿ 
2. เนื้อหา 

เพื่อนมีความสําคัญตอชีวิตของคนเรา การรู฿จกัเลือกคบเพื่อนทีด่ีจะนาํพาชีวิตให฿เป็นสุขได฿  
3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
    4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เกมหรือเพลง 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
   1) ผู฿กํากับลูกเสอืเกริ่นนําเรื่องการคบเพื่อนมีผลอยางไรตอชีวิต และให฿ลูกเสอื 1-2 คนเลา
ประสบการณโตรง ทั้งทางให฿คุณและให฿โทษ 

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงกลุมลูกเสือออกเปน็กลุมละ 8 คน (โดยคละเพศชาย – หญิง) ระดม
คุณลักษณะเพื่อนพึงคบหรอืมิตรแท฿ 

 3) ผู฿แทนกลุมนําเสนอ ผู฿กํากับลกูเสือนําอภิปราย เพิม่เติมตามใบความรู฿ ชื่นชมการเรียนรู฿
ของลูกเสือ และสรุป 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
     5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ เข฿าใจตนเอง และเข฿าใจเห็นผู฿อื่น  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง  

รวมเงิน 

รวมเงิน รวมเงินวนันี้ รวมกันให฿ดีอยาให฿มีผิดพลาด              
ผู฿หญิงให฿เป็นเหรยีญบาท(ซ้ํา) ผู฿ชายเกงกาจเป็นห฿าสิบสตางคโ 

 
ใบความรู ้

คนที่จะคบหา (มิตรแท้ - มิตรเทียม)  

การคบเพือ่นเป็นสิง่สําคัญ มีผลตอความเจริญก฿าวหน฿าและความเสือ่มของชีวิตอยางมาก มี
หลักธรรมที่เกี่ยวกับเรือ่งมิตรทีค่วรคบกับทีไ่มควรคบและหลักปฏิบัติตอกันระหวางมิตรสหายดังตอไปนี้  

มิตรแท ้4 ประเภท มิตรเทียม 4 ประเภท 

1. มิตรอุปการะ มีลักษณะ 4  
1 เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพือ่น  
2 เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยโสินของเพื่อน  
3 เมื่อมภีัย เป็นที่พึ่งพํานกัได฿  
4 มีกิจจาํเป็น ชวยออกทรพัยโให฿เกินกวาที่ออกปาก  

1. คนปอกลอก ขนเอาของเพื่อนไปถ่ายเดียว  
1 คิดเอาแตได฿ฝูายเดยีว  
2 ยอมเสียน฿อย โดยหวังจะเอาให฿มาก  
3 ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากจิของเพื่อน  
4 คบเพื่อน เพราะเห็นแกประโยชนโ  

2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ 4  
1 บอกความลับแกเพือ่น  
2 รักษาความลับของเพื่อน  
3 มีภัยอันตรายไมละทิ้ง  
4 แม฿ชีวิตก็สละให฿ได฿  

2. คนดีแต่พูด มีลักษณะ 4  
1 ดีแตยกหมดของหมดแล฿วมาปราศรัย  
2 ดีแตอ฿างของยงัไมมีมาปราศรัย  
3 สงเคราะหโด฿วยสิ่งที่หาประโยชนโมิได฿  
4 เมื่อเพื่อนมีกิจ อ฿างแตเหตุขัดข฿อง  

3. มิตรแนะน าประโยชน์ มีลักษณะ 4  
1 จะทําชั่วเสียหาย คอยห฿ามปรามไว฿  
2 แนะนําสนับสนุนให฿ตัง้อยูในความดี  
3 ให฿ได฿ฟังได฿รู฿สิ่งทีไ่มเคยได฿รู฿ได฿ฟัง  
4 บอกทางสุขทางสวรรคโให฿  

3. คนหัวประจบ มีลักษณะ 4  
1 จะทําชั่วก็เออออ  
2 จะทําดกี็เออออ  
3 ตอหน฿าสรรเสริญ  
4 ลับหลังนินทา  

4. มิตรที่มีใจรัก มีลักษณะ 4  
1 เพื่อนมีทุกขโ พลอยไมสบายใจ (ทุกขโๆ ด฿วย)  
2 เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุขๆ ด฿วย)  
3 เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยัง้แก฿ไข  
4 เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน  

4. คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ 4  
1 คอยเปน็เพื่อนดื่มน้ําเมา  
2 คอยเปน็เพื่อนเที่ยวกลางคนื  
3 คอยเปน็เพื่อนเที่ยวดกูารเลน  
4 คอยเปน็เพื่อนไปเลนการพนนั  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที ่3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   การคบเพื่อน                            เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการเลือกคบเพื่อนทีม่ีผลตอชีวิตได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายคุณลักษณะเพือ่นทีค่วรคบได฿ 
2. เนื้อหา 

เพื่อนมีความสําคัญตอชีวิตของคนเรา การรู฿จกัเลือกคบเพื่อนทีด่ีจะนาํพาชีวิตให฿เป็นสุขได฿  
3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
    4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เกมหรือเพลง 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
   1) ผู฿กํากับลูกเสอืเกริ่นนําเรื่องการคบเพื่อนมีผลอยางไรตอชีวิต และให฿ลูกเสอื 1-2 คนเลา
ประสบการณโตรง ทั้งทางให฿คุณและให฿โทษ 

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงกลุมลูกเสือออกเปน็กลุมละ 8 คน (โดยคละเพศชาย – หญิง) ระดม
คุณลักษณะเพื่อนพึงคบหรอืมิตรแท฿ 

 3) ผู฿แทนกลุมนําเสนอ ผู฿กํากับลกูเสือนําอภิปราย เพิม่เติมตามใบความรู฿ ชื่นชมการเรียนรู฿
ของลูกเสือ และสรุป 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
     5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ เข฿าใจตนเอง และเข฿าใจเห็นผู฿อื่น  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง  

รวมเงิน 

รวมเงิน รวมเงินวนันี้ รวมกันให฿ดีอยาให฿มีผิดพลาด              
ผู฿หญิงให฿เป็นเหรยีญบาท(ซ้ํา) ผู฿ชายเกงกาจเป็นห฿าสิบสตางคโ 

 
ใบความรู ้

คนที่จะคบหา (มิตรแท้ - มิตรเทียม)  

การคบเพือ่นเป็นสิง่สําคัญ มีผลตอความเจริญก฿าวหน฿าและความเสือ่มของชีวิตอยางมาก มี
หลักธรรมที่เกี่ยวกับเรือ่งมิตรทีค่วรคบกับทีไ่มควรคบและหลักปฏิบัติตอกันระหวางมิตรสหายดังตอไปนี้  

มิตรแท ้4 ประเภท มิตรเทียม 4 ประเภท 

1. มิตรอุปการะ มีลักษณะ 4  
1 เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพือ่น  
2 เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยโสินของเพื่อน  
3 เมื่อมภีัย เป็นที่พึ่งพํานกัได฿  
4 มีกิจจาํเป็น ชวยออกทรพัยโให฿เกินกวาที่ออกปาก  

1. คนปอกลอก ขนเอาของเพื่อนไปถ่ายเดียว  
1 คิดเอาแตได฿ฝูายเดยีว  
2 ยอมเสียน฿อย โดยหวังจะเอาให฿มาก  
3 ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากจิของเพื่อน  
4 คบเพื่อน เพราะเห็นแกประโยชนโ  

2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ 4  
1 บอกความลับแกเพือ่น  
2 รักษาความลับของเพื่อน  
3 มีภัยอันตรายไมละทิ้ง  
4 แม฿ชีวิตก็สละให฿ได฿  

2. คนดีแต่พูด มีลักษณะ 4  
1 ดีแตยกหมดของหมดแล฿วมาปราศรัย  
2 ดีแตอ฿างของยงัไมมีมาปราศรัย  
3 สงเคราะหโด฿วยสิ่งที่หาประโยชนโมิได฿  
4 เมื่อเพื่อนมีกิจ อ฿างแตเหตุขัดข฿อง  

3. มิตรแนะน าประโยชน์ มีลักษณะ 4  
1 จะทําชั่วเสียหาย คอยห฿ามปรามไว฿  
2 แนะนําสนับสนุนให฿ตัง้อยูในความดี  
3 ให฿ได฿ฟังได฿รู฿สิ่งทีไ่มเคยได฿รู฿ได฿ฟัง  
4 บอกทางสุขทางสวรรคโให฿  

3. คนหัวประจบ มีลักษณะ 4  
1 จะทําชั่วก็เออออ  
2 จะทําดกี็เออออ  
3 ตอหน฿าสรรเสริญ  
4 ลับหลังนินทา  

4. มิตรที่มีใจรัก มีลักษณะ 4  
1 เพื่อนมีทุกขโ พลอยไมสบายใจ (ทุกขโๆ ด฿วย)  
2 เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุขๆ ด฿วย)  
3 เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยัง้แก฿ไข  
4 เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน  

4. คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ 4  
1 คอยเปน็เพื่อนดื่มน้ําเมา  
2 คอยเปน็เพื่อนเที่ยวกลางคนื  
3 คอยเปน็เพื่อนเที่ยวดกูารเลน  
4 คอยเปน็เพื่อนไปเลนการพนนั  
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หลักปฏิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย 

หลักธรรมที่พึงปฏิบัตติ่อมิตรสหาย หลักธรรมที่มติรสหายอนุเคราะห์ตอบ 

1 เผื่อแผแบงปัน  
2. พูดจามนี้ําใจ  
3 ชวยเหลือเกือ้กูลกนั  
4 มีตนเสมอ รวมสุขรวมทกุขโด฿วย  
5 ซื่อสัตยโจริงใจ  

1 เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปฺองกนั  
2 เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยโสมบัติของ
เพื่อน  
3 ในคราวมภีัย เป็นที่พึ่งได฿  
4 ไมละทิ้งในยามทุกขโยาก  
5 นับถือตลอดถึงวงศโญาติของมิตร  

 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

 
เพื่อนแท้ 

 
เมื่อหมาปูากําลังหิวโซ มันจึงเดินหาอาหารอยูทั่วปูา มันได฿เห็นกระตายน฿อยสองตัว มันดีใจนัก

จึงแอบซุมอยูในพงหญ฿า "ฉันให฿หญ฿ากองนี้แกเธอก็แล฿วกัน" กระตายขาวบอกกับกระตายดํา"ขอบใจเธอ
มากนะเพื่อน" กระตายดํายินดีนัก"แล฿วไมมีอะไรให฿ฉันเลยเหรอ" หมาปูากระโดออกจากพุมไม฿มาอยู
ตรงหน฿ากระตายทั้งสองอยางรวดเร็ว"พระเจ฿าชวย ได฿โปรด อยาทําร฿ายพวกเราเลยนะ" กระตายขาวร฿อง
ขอชีวิต"ทานหมาปูาผู฿มีสงาราศี ทานปลอยฉันไปเถอะนะจเะ" กระตายดําอ฿อนวอนเชนกนั"จะทําอยางไรดี
ละ พวกเจ฿าทั้งสองเป็นเพื่อนกันเสียด฿วย ฉันจะปลอยไปคงไมได฿หรอก เพราะตัวฉันเองก็หิวมาก แตปาก
ปากและท฿องของฉันคงกินได฿เพียงตัวเดียวกอนสวนอีกตัวคงต฿องเอาไว฿ทีหลัง ใครจะให฿ฉันกินกอนดี" 
หมาปูาบอกอยางอารมณโดีกับเหยื่อตรงหน฿าทั้งสอง"กระตายขาวเนื้อนุมกวาฉันแน เพราะแม฿แตขนยังสี
ขาว สวนฉันเนื้อคงเหนียวมาก ทานดูซิขนของฉันสีดําอัปลักษณโยิ่งนัก" กระตายดําแสดงความเห็นแก
ตัวทันที"แกนี่ชางนารังเกียจยิ่งนัก ฉันอุตสาหโแบงปันหญ฿าให฿แกได฿กิน แตกลับเห็นแกตัว พูดเอาตัวรอด
แตเพียงลําพัง" กระตายขาวโมโหกระตายดํามาก"ในสถานการณโแบบนี้ ใครไมรักตัวเองบ฿างละ ฉันเองก็
กลัวตายหรือแกไมกลัวตายหา? “กระตายดําถามกลับไป"ถึงฉันจะกลัวตาย แตการที่ฉันตายอยางมี
ศักดิ์ศรียังคงดีกวาการที่ฉันจะต฿องตายอยางละอายใจ" กระตายขาวบอกอยางทรนง"จริงด฿วยซิ พวกเจ฿า
ทั้งสองคงกลัวตายกันแน กระตายดําอยางเจ฿า มันใจดําสมกับตัวของเจ฿า เอาเป็นวาฉันจะกินพวกเจ฿าทั้ง
สองพร฿อมๆกันเลยดีกวา"หมาปูาพูจบจึงใช฿เล็บที่แหลมคม ตวัดไปที่ตัวกระตายดําและกระตายขาวอยาง
รวดเร็ว จากนั้นจึงจับกระตายทั้งสองตัวกินเป็นอาหารอันโอชะทันที 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การมีเพื่อน ไมจําเป็นต฿องมีมากมาย ขอเพียงมีเพื่อนที่รู฿ใจกัน และเข฿าใจกัน     
ยามมีภัยคอยชวยเหลือกันได฿ก็เพียงพอ 

78 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 
หน่วยที่ 3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร         เวลา 1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีสร฿างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกกับผู฿อื่นได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 การสร฿างสัมพันธภาพ 
 2.2 การสื่อสารเชิงบวก 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
             3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เกมหรือเพลง 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 

 1) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความเป็นวัยรุนสร฿างและเสริม
สัมพันธภาพกับเพือ่นๆ หรือผู฿อืน่ ทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ ตามสถานการณโในชีวิตประจําวัน และ
โยงไปสอดคล฿องสัมพนัธภาพกับกฎลูกเสอืข฿อที ่4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่฿องกับ
ลูกเสืออืน่ทั่วโลก  

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือเปน็ 4 กลุม โดยกาํหนดให฿ลูกเสอืชาย-หญิงคละกัน แตละกลุม
ศึกษาใบความรู฿และรวมกนัอภิปรายถึงวิธีการหรือคําพดูใดบ฿างในการสร฿างสมัพันธภาพและสื่อสารตาม
หัวข฿อ ในเวลา 20 นาที ดังนี ้

 
 
กลุม 1   ยั่งยนื        ไมดีตอกัน 
        (เชิงบวก)       (เชิงลบ) 
 
 
 
กลุม 2   ยั่งยนื     ไมดีตอกัน 
 (เชิงบวก)   (เชิงลบ) 
 

เพื่อน 
ต่างเพศ 

เพื่อนเพศ 
เดียวกัน 
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หลักปฏิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย 

หลักธรรมที่พึงปฏิบัตติ่อมิตรสหาย หลักธรรมที่มติรสหายอนุเคราะห์ตอบ 

1 เผื่อแผแบงปัน  
2. พูดจามนี้ําใจ  
3 ชวยเหลือเกือ้กูลกนั  
4 มีตนเสมอ รวมสุขรวมทกุขโด฿วย  
5 ซื่อสัตยโจริงใจ  

1 เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปฺองกนั  
2 เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยโสมบัติของ
เพื่อน  
3 ในคราวมภีัย เป็นที่พึ่งได฿  
4 ไมละทิ้งในยามทุกขโยาก  
5 นับถือตลอดถึงวงศโญาติของมิตร  

 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

 
เพื่อนแท้ 

 
เมื่อหมาปูากําลังหิวโซ มันจึงเดินหาอาหารอยูทั่วปูา มันได฿เห็นกระตายน฿อยสองตัว มันดีใจนัก

จึงแอบซุมอยูในพงหญ฿า "ฉันให฿หญ฿ากองนี้แกเธอก็แล฿วกัน" กระตายขาวบอกกับกระตายดํา"ขอบใจเธอ
มากนะเพื่อน" กระตายดํายินดีนัก"แล฿วไมมีอะไรให฿ฉันเลยเหรอ" หมาปูากระโดออกจากพุมไม฿มาอยู
ตรงหน฿ากระตายทั้งสองอยางรวดเร็ว"พระเจ฿าชวย ได฿โปรด อยาทําร฿ายพวกเราเลยนะ" กระตายขาวร฿อง
ขอชีวิต"ทานหมาปูาผู฿มีสงาราศี ทานปลอยฉันไปเถอะนะจเะ" กระตายดําอ฿อนวอนเชนกนั"จะทําอยางไรดี
ละ พวกเจ฿าทั้งสองเป็นเพื่อนกันเสียด฿วย ฉันจะปลอยไปคงไมได฿หรอก เพราะตัวฉันเองก็หิวมาก แตปาก
ปากและท฿องของฉันคงกินได฿เพียงตัวเดียวกอนสวนอีกตัวคงต฿องเอาไว฿ทีหลัง ใครจะให฿ฉันกินกอนดี" 
หมาปูาบอกอยางอารมณโดีกับเหยื่อตรงหน฿าทั้งสอง"กระตายขาวเนื้อนุมกวาฉันแน เพราะแม฿แตขนยังสี
ขาว สวนฉันเนื้อคงเหนียวมาก ทานดูซิขนของฉันสีดําอัปลักษณโยิ่งนัก" กระตายดําแสดงความเห็นแก
ตัวทันที"แกนี่ชางนารังเกียจยิ่งนัก ฉันอุตสาหโแบงปันหญ฿าให฿แกได฿กิน แตกลับเห็นแกตัว พูดเอาตัวรอด
แตเพียงลําพัง" กระตายขาวโมโหกระตายดํามาก"ในสถานการณโแบบนี้ ใครไมรักตัวเองบ฿างละ ฉันเองก็
กลัวตายหรือแกไมกลัวตายหา? “กระตายดําถามกลับไป"ถึงฉันจะกลัวตาย แตการที่ฉันตายอยางมี
ศักดิ์ศรียังคงดีกวาการที่ฉันจะต฿องตายอยางละอายใจ" กระตายขาวบอกอยางทรนง"จริงด฿วยซิ พวกเจ฿า
ทั้งสองคงกลัวตายกันแน กระตายดําอยางเจ฿า มันใจดําสมกับตัวของเจ฿า เอาเป็นวาฉันจะกินพวกเจ฿าทั้ง
สองพร฿อมๆกันเลยดีกวา"หมาปูาพูจบจึงใช฿เล็บที่แหลมคม ตวัดไปที่ตัวกระตายดําและกระตายขาวอยาง
รวดเร็ว จากนั้นจึงจับกระตายทั้งสองตัวกินเป็นอาหารอันโอชะทันที 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การมีเพื่อน ไมจําเป็นต฿องมีมากมาย ขอเพียงมีเพื่อนที่รู฿ใจกัน และเข฿าใจกัน     
ยามมีภัยคอยชวยเหลือกันได฿ก็เพียงพอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 
หน่วยที่ 3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร         เวลา 1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีสร฿างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกกับผู฿อื่นได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 การสร฿างสัมพันธภาพ 
 2.2 การสื่อสารเชิงบวก 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง เกม 
             3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เกมหรือเพลง 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 

 1) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความเป็นวัยรุนสร฿างและเสริม
สัมพันธภาพกับเพือ่นๆ หรือผู฿อืน่ ทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ ตามสถานการณโในชีวิตประจําวัน และ
โยงไปสอดคล฿องสัมพนัธภาพกับกฎลูกเสอืข฿อที ่4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่฿องกับ
ลูกเสืออืน่ทั่วโลก  

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือเปน็ 4 กลุม โดยกาํหนดให฿ลูกเสอืชาย-หญิงคละกัน แตละกลุม
ศึกษาใบความรู฿และรวมกนัอภิปรายถึงวิธีการหรือคําพดูใดบ฿างในการสร฿างสมัพันธภาพและสื่อสารตาม
หัวข฿อ ในเวลา 20 นาที ดังนี ้

 
 
กลุม 1   ยั่งยนื        ไมดีตอกัน 
        (เชิงบวก)       (เชิงลบ) 
 
 
 
กลุม 2   ยั่งยนื     ไมดีตอกัน 
 (เชิงบวก)   (เชิงลบ) 
 

เพื่อน 
ต่างเพศ 

เพื่อนเพศ 
เดียวกัน 

3.2	ใบคว�มรู้
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กลุม 3   ยั่งยนื        ไมดีตอกัน 
        (เชิงบวก)       (เชิงลบ) 
 
 
 
กลุม 4    ยั่งยืน       ไมดีตอกัน 
        (เชิงบวก)        (เชิงลบ) 
 
  
 3) ผู฿แทนแตละกลุมนําเสนอผลงานอภิปราย กลุมละ 2 นาท ี 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุปการสร฿างสัมพนัธภาพและการสื่อสารเชิงบวก และ
ผลดีตอชีวิตประจําวัน 

4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ และเห็นความสําคัญของการสร฿างสมัพันธภาพ    
และการสื่อสารทางบวก 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง  

ร่วมเฮฮา 
 รวมเฮฮา เมือ่เรามาเจอกัน (ซ้ํา) ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร    ใจมนั
ผูกพัน  
 อยูใกล฿กัน ความสมัพันธโเรามากม ี(ซ้ํา) ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร 
ใจมันผูกพัน 
 เมื่อจากกนั อยาลืมสมัพนัธโไมตรี (ซ้ํา) ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร 
ในมันผูกพัน  

รุ่นพี่ 

รุ่นน้อง 
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ใบความรู ้
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 

 การสื่อสาร เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู฿สึก ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยทั้งการพูดคุยและ
ทาทางอิริยาบถตางๆ ดังนัน้ทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาและทาทางก็จะสงผลให฿อยากพดูคุยเลาปัญหา
ตางๆให฿ผู฿อืน่ฟังมากขึ้น ดังแนวทางตอไปนี ้

- สบตาขณะพูดคยุกัน จะทําให฿รับรู฿และเข฿าใจถงึความรู฿สกึซึ่งกันและกัน 
- แสดงสีหน฿าที่รับฟังและยิ้มแย฿มแจมใส 
- แสดงทาทางที่รับฟังอยางตั้งใจและสนใจ โดยผงกศีรษะรับฟัง โน฿มตัวเข฿าหา 
- พยายามทําความเข฿าใจถงึความรู฿สึกและอารมณโ โดยการสงัเกตสหีน฿าทาทางเพื่อ 

สามารถสือ่สารตอบกลับได฿อยางเหมาะสม  
- ขณะสื่อสารอาจใช฿การสัมผัส โดยการจับมือ จบัต฿นแขน โอบกอดจะทาํให฿ลูกรู฿สึก 

อบอุน ใกล฿ชิด สนทิสนม อยากพูดคุยด฿วย 
- การพูดคุยแตละเรื่อง ควรปรับระยะหางระหวางผู฿พูดกับผู฿ฟงัอยางเหมาะสมเพื่อสะดวกในการ

แสดงสีหน฿า ทาทาง และน้าํเสียง 
การเป็นผู฿ฟังทีด่ี จะทาํให฿คนพูดกล฿าทีจ่ะเข฿ามาพูดคยุ ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นได฿ 

อยางเตม็ที่ด฿วย เทคนิคการเป็นผู฿ฟังทีด่ีมีดงันี้  
- ตั้งใจและสนใจฟัง โดยหนัมาสบตา พร฿อมทั้งพยายามทาํความเข฿าใจในประเด็นที่พูด 
- ขณะที่ฟังควรแสดงการยอมรับฟังเรือ่งที่พดู โดยพยกัหน฿า สบตาหรือยิม้  
- พยายามสังเกตพฤติกรรมที่คนพูดแสดงออกมา จะทาํให฿เข฿าใจความรู฿สกึมากขึน้  
- ควรมีการตอบโต฿และถามคําถามไปบ฿าง โดยใช฿คําถามที่เปิดโอกาสให฿แสดงความคิด  

ความรู฿สกึมากขึ้น 
 

เมื่อฟังแล฿วไมควรรีบสรุป หรือวพิากษโวิจารณโในทันที ควรให฿พดูจนจบเรือ่งแล฿วจึง 
คอยแสดงความคดิเห็นรวมกัน 
ลักษณะของการสื่อสาร 
 การสื่อสารมีทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งการสื่อสารทีไ่มตรงไปตรงมา 

- การสื่อสารทางบวก ทําให฿ผู฿รับพอใจและทําให฿ภูมิใจ เชน การช่ืนชม ยิ้มรับ มอง สบตา จับมือ 
พูดคยุด฿วยความเป็นมิตร การให฿สิ่งที่ต฿องการ ฯลฯ  
 - การสื่อสารทางลบ ทาํให฿ผู฿รับเสียใจและรู฿สึกด฿อย เชนการพูด ตําหนิ ดาทอ ประชดประชัน 
เปรียบเทียบกับผู฿อื่นในทาทดีูหมิน่ หรือมีการให฿แตบนวา ลําเลิกด฿วย ฯลฯ 
 - การสื่อสารที่ไมตรงไปตรงมา เป็นการแสดงออกอยางหนึ่ง แตมคีวามคิดและความรู฿สึกอีก
อยางหนึ่งซอนอยูเป็นลักษณะไมจริงใจ ไมซื่อสตัยโ เชน การแสดงทาทีคําพูดเหมือนชื่นชมแตตอนท฿าย
จะดูสับสน หรือมคีวามหมายไปทางลบ เชน 
 “เธอเป็นคนดทีี่สุดคนหนึ่งในโลก.....ถ฿าคนอื่นตายหมด” หรือ 
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กลุม 3   ยั่งยนื        ไมดีตอกัน 
        (เชิงบวก)       (เชิงลบ) 
 
 
 
กลุม 4    ยั่งยืน       ไมดีตอกัน 
        (เชิงบวก)        (เชิงลบ) 
 
  
 3) ผู฿แทนแตละกลุมนําเสนอผลงานอภิปราย กลุมละ 2 นาท ี 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุปการสร฿างสัมพนัธภาพและการสื่อสารเชิงบวก และ
ผลดีตอชีวิตประจําวัน 

4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ และเห็นความสําคัญของการสร฿างสมัพันธภาพ    
และการสื่อสารทางบวก 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง  

ร่วมเฮฮา 
 รวมเฮฮา เมือ่เรามาเจอกัน (ซ้ํา) ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร    ใจมนั
ผูกพัน  
 อยูใกล฿กัน ความสมัพันธโเรามากม ี(ซ้ํา) ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร 
ใจมันผูกพัน 
 เมื่อจากกนั อยาลืมสมัพนัธโไมตรี (ซ้ํา) ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร ไมรู฿เป็นอยางไร 
ในมันผูกพัน  

รุ่นพี่ 

รุ่นน้อง 
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ใบความรู ้
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 

 การสื่อสาร เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู฿สึก ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยทั้งการพูดคุยและ
ทาทางอิริยาบถตางๆ ดังนัน้ทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาและทาทางก็จะสงผลให฿อยากพดูคุยเลาปัญหา
ตางๆให฿ผู฿อืน่ฟังมากขึ้น ดังแนวทางตอไปนี ้

- สบตาขณะพูดคยุกัน จะทําให฿รับรู฿และเข฿าใจถงึความรู฿สกึซึ่งกันและกัน 
- แสดงสีหน฿าที่รับฟังและยิ้มแย฿มแจมใส 
- แสดงทาทางที่รับฟังอยางตั้งใจและสนใจ โดยผงกศีรษะรับฟัง โน฿มตัวเข฿าหา 
- พยายามทําความเข฿าใจถงึความรู฿สึกและอารมณโ โดยการสงัเกตสหีน฿าทาทางเพื่อ 

สามารถสือ่สารตอบกลับได฿อยางเหมาะสม  
- ขณะสื่อสารอาจใช฿การสัมผัส โดยการจับมือ จบัต฿นแขน โอบกอดจะทาํให฿ลูกรู฿สึก 

อบอุน ใกล฿ชิด สนทิสนม อยากพูดคุยด฿วย 
- การพูดคุยแตละเรื่อง ควรปรับระยะหางระหวางผู฿พูดกับผู฿ฟงัอยางเหมาะสมเพื่อสะดวกในการ

แสดงสีหน฿า ทาทาง และน้าํเสียง 
การเป็นผู฿ฟังทีด่ี จะทาํให฿คนพูดกล฿าทีจ่ะเข฿ามาพูดคยุ ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นได฿ 

อยางเตม็ที่ด฿วย เทคนิคการเป็นผู฿ฟังทีด่ีมีดงันี้  
- ตั้งใจและสนใจฟัง โดยหนัมาสบตา พร฿อมทั้งพยายามทาํความเข฿าใจในประเด็นที่พูด 
- ขณะที่ฟังควรแสดงการยอมรับฟังเรือ่งที่พดู โดยพยกัหน฿า สบตาหรือยิม้  
- พยายามสังเกตพฤติกรรมที่คนพูดแสดงออกมา จะทาํให฿เข฿าใจความรู฿สกึมากขึน้  
- ควรมีการตอบโต฿และถามคําถามไปบ฿าง โดยใช฿คําถามที่เปิดโอกาสให฿แสดงความคิด  

ความรู฿สกึมากขึ้น 
 

เมื่อฟังแล฿วไมควรรีบสรุป หรือวพิากษโวิจารณโในทันที ควรให฿พดูจนจบเรือ่งแล฿วจึง 
คอยแสดงความคดิเห็นรวมกัน 
ลักษณะของการสื่อสาร 
 การสื่อสารมีทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งการสื่อสารทีไ่มตรงไปตรงมา 

- การสื่อสารทางบวก ทําให฿ผู฿รับพอใจและทําให฿ภูมิใจ เชน การช่ืนชม ยิ้มรับ มอง สบตา จับมือ 
พูดคยุด฿วยความเป็นมิตร การให฿สิ่งที่ต฿องการ ฯลฯ  
 - การสื่อสารทางลบ ทาํให฿ผู฿รับเสียใจและรู฿สึกด฿อย เชนการพูด ตําหนิ ดาทอ ประชดประชัน 
เปรียบเทียบกับผู฿อื่นในทาทดีูหมิน่ หรือมีการให฿แตบนวา ลําเลิกด฿วย ฯลฯ 
 - การสื่อสารที่ไมตรงไปตรงมา เป็นการแสดงออกอยางหนึ่ง แตมคีวามคิดและความรู฿สึกอีก
อยางหนึ่งซอนอยูเป็นลักษณะไมจริงใจ ไมซื่อสตัยโ เชน การแสดงทาทีคําพูดเหมือนชื่นชมแตตอนท฿าย
จะดูสับสน หรือมคีวามหมายไปทางลบ เชน 
 “เธอเป็นคนดทีี่สุดคนหนึ่งในโลก.....ถ฿าคนอื่นตายหมด” หรือ 
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 “ลายมือสวยจริงๆ เหมือนยุงตกีัน” 
 ความใสใจ แสดงออกได฿ทั้งคําพูด สายตา ทาทาง ซึ่งแตละคนอาจเลือกรับการใสใจทางบวก 
ปฏิเสธการใสใจทางลบและความใสใจเคลือบแฝง เราสามารถปรับเปลี่ยนการใสใจให฿เหมาะสมกับบุคคล 
เวลาและสถานการณโ 
 วิธีการสื่อสารที่ดไีมเพยีงแตการพูดจานุมนวล ออนหวาน มเีหตุผลเทานัน้ แตต฿องรู฿จักพดูจาให฿
เข฿าใจและชัดเจน สื่อความหมายให฿ตรงตามความต฿องการของผู฿พูด เชน พดูชมเชย ไมใชพดูประชด
ประชันนอกจากนี้การสื่อสารที่ดีต฿องสื่อสารได฿โดยตรงระวางผู฿พูดและผู฿ฟังอีกด฿วย 
 วิธีสื่อสารทีไ่มด ีได฿แก การสื่อสารที่กลาวอ฿าง หรือกลาวโทษอีกฝูาย วิธีการพูดเชนนีท้ําให฿โต฿ง
เถียงกันมากกวาที่จะเข฿าใจกันได฿ ดังนั้นหลกัการสื่อสารที่จะสงเสริมสัมพนัธภาพอนัดคีวรเริ่มต฿นที่การ
พูดถึงความรู฿สึก ความต฿องการของตนเองกอน  
 
หลักทั่วไปของการสื่อสารที่ดี  
 - บอกความรู฿สึกนกึคดิของตนกอน  
 - ถามและรับฟังความเห็นของอกีฝูายหนึ่ง 

- ถ฿าคูสนทนายอมรับก็ให฿ขอบคุณและแสดงความชื่นชม ถ฿าคูสนทนาปฏิบัติไมได฿ให฿ 
พยายามหาทางปรับให฿ยอมรับได฿ทั้งสองฝูาย  
การสื่อสารที่วัยรุนต฿องการ  
 วัยรุนแม฿จะเป็นเดก็ที่เริ่มเปลี่ยนวัยแตยังต฿องการความรัก ความอบอุน ความสนใจจากพอ แม 
เชนเดียวกับเดก็วัยอืน่ๆ เพียงแตรูปแบบของความรัก ความสนใจอาจแตกตางไปบ฿าง เชน 
 - ต฿องการความชื่นชมในสิ่งที่เขารับผิดชอบได฿ หรือสิ่งที่เขาตั้งใจทํา แม฿จะไมเกงไมฉลาดเทาคน
อื่น แตเป็นความสามารถและความเป็นตัวของตัวเอง  
 - ต฿องการให฿ปลอบใจ ให฿กําลังใจเมื่อคราวผิดพลาดหรือท฿อแท฿ 
 - ต฿องการความรักทีใ่ห฿อสิระ ให฿โอกาสเป็นสวนตัวในขอบเขตทีเ่ป็นธรรม  
 - ไมต฿องการสื่อสารทางลบ เชน การดุดา ประชดประชัน เปรียบเทียบให฿ด฿อย  
 - ยังต฿องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวนัที่เกี่ยวข฿องกับการกนิอยู คาใชจายสวนตัว 
 - ต฿องการคาํพูดที่ออนโยน ไพเราะในการตกัเตอืน หรอืชี้แนะทางในการปรับตัว  
 ผลของการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ชวยให฿เกิดความภูมิใจในตัวเอง และเป็นปัจจยัสําคญั
ในการสร฿างสัมพันธภาพทีด่ีระหวางคนในครอบครัวและเป็นแนวทางให฿เรียนรู฿ที่จะปรับตัวในสังคมตอไป 
ในทางกลับกันถ฿าได฿รับการสื่อสารทางลบอยูเสมอจะทาํให฿เกดิความรู฿สึกไมพอใจ น฿อยใจและไมรวมมือใน
คําตักเตอืน บางครั้งมกีารตอต฿านเรียกร฿องความสนใจจากผู฿อืน่แทน ซึ่งจะเกดิปัญหาอื่นๆได฿ เชน หนี
ออกจากบ฿าน ถูกชักจงูเข฿ากลุมเสี่ยงตางๆ ติดยาเสพติด ฯลฯ 
 วิธีการที่ทําให฿วัยรุนยอมรับ และไมเสียความรู฿สกึด฿านดีของตน ทาํได฿ด฿วยการตาํหนทิี่พฤติกรรม
แทนการตําหนิที่ตัววัยรุน ดังตัวอยางตอไปนี้  
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 - ไมควรตําหนิด฿วยคําพดูวา เป็นนสิัยไมดี หรือสันดานไมดี เพราะจะทําให฿วัยรุนโกรธ ตอต฿าน 
ไมยอมรับ หรอืแกล฿งเป็นอยางนั้นจริงๆ  
 - ไมควรตําหนิลามไปถึงพอแม เชน “อยางนีพ้อแมไมเคยสอน ใชไหม” เพราะสร฿างความรู฿สึก
ตอต฿านอยางแรง เป็นอันตรายตอการสื่อสารและการสร฿างความสมัพันธโ 
 - ไมควรตําหนิแล฿วลามไปถึงเรือ่งอื่นๆ เรื่องในอดีต เรื่องที่ผานมาแล฿ว เรื่องที่เคยตําหนิไปแล฿ว 
 - ไมควรตําหนิแล฿วคาดหวังวา วัยรุนคงแก฿ไขไมได฿ หมดหวัง 
 - ไมควรตําหนิแล฿วซ้ําเติม ประชดประชัน เสียดสี เชน “ใช฿อะไรคิดเนีย่ หัวนะมีหรือเปลา”“พอแม 
ให฿มาแคนี้นะ”“เธอไปเกิดใหมดีกวา” 
 - ไมควรนําไปผูกพนักับเรื่องอื่นทีไ่มเกี่ยวข฿องกนั เชน “เธอรักพอแมหรือเปลา ถ฿ารักทําไมทาํ
อยางนี้” 
 - ไมควรใช฿คาํพูดหยาบคาย ใช฿คําพดูสุภาพ จรงิจังแตนุมนวล  
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 “ลายมือสวยจริงๆ เหมือนยุงตกีัน” 
 ความใสใจ แสดงออกได฿ทั้งคําพูด สายตา ทาทาง ซึ่งแตละคนอาจเลือกรับการใสใจทางบวก 
ปฏิเสธการใสใจทางลบและความใสใจเคลือบแฝง เราสามารถปรับเปลี่ยนการใสใจให฿เหมาะสมกับบุคคล 
เวลาและสถานการณโ 
 วิธีการสื่อสารที่ดไีมเพยีงแตการพูดจานุมนวล ออนหวาน มเีหตุผลเทานัน้ แตต฿องรู฿จกัพดูจาให฿
เข฿าใจและชัดเจน สื่อความหมายให฿ตรงตามความต฿องการของผู฿พูด เชน พดูชมเชย ไมใชพดูประชด
ประชันนอกจากนี้การสื่อสารที่ดีต฿องสื่อสารได฿โดยตรงระวางผู฿พูดและผู฿ฟังอีกด฿วย 
 วิธีสื่อสารทีไ่มด ีได฿แก การสื่อสารที่กลาวอ฿าง หรือกลาวโทษอีกฝูาย วิธีการพูดเชนนีท้ําให฿โต฿ง
เถียงกันมากกวาที่จะเข฿าใจกันได฿ ดังนั้นหลกัการสื่อสารที่จะสงเสริมสัมพนัธภาพอนัดคีวรเริ่มต฿นที่การ
พูดถึงความรู฿สึก ความต฿องการของตนเองกอน  
 
หลักทั่วไปของการสื่อสารที่ดี  
 - บอกความรู฿สึกนกึคดิของตนกอน  
 - ถามและรับฟังความเห็นของอกีฝูายหนึ่ง 

- ถ฿าคูสนทนายอมรับก็ให฿ขอบคุณและแสดงความชื่นชม ถ฿าคูสนทนาปฏิบัติไมได฿ให฿ 
พยายามหาทางปรับให฿ยอมรับได฿ทั้งสองฝูาย  
การสื่อสารที่วัยรุนต฿องการ  
 วัยรุนแม฿จะเป็นเดก็ที่เริ่มเปลี่ยนวัยแตยังต฿องการความรัก ความอบอุน ความสนใจจากพอ แม 
เชนเดียวกับเดก็วัยอืน่ๆ เพียงแตรูปแบบของความรัก ความสนใจอาจแตกตางไปบ฿าง เชน 
 - ต฿องการความชื่นชมในสิ่งที่เขารับผิดชอบได฿ หรือสิ่งที่เขาตั้งใจทํา แม฿จะไมเกงไมฉลาดเทาคน
อื่น แตเป็นความสามารถและความเป็นตัวของตัวเอง  
 - ต฿องการให฿ปลอบใจ ให฿กําลังใจเมื่อคราวผิดพลาดหรือท฿อแท฿ 
 - ต฿องการความรักทีใ่ห฿อสิระ ให฿โอกาสเป็นสวนตัวในขอบเขตทีเ่ป็นธรรม  
 - ไมต฿องการสื่อสารทางลบ เชน การดุดา ประชดประชัน เปรียบเทียบให฿ด฿อย  
 - ยังต฿องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวนัที่เกี่ยวข฿องกับการกนิอยู คาใชจายสวนตัว 
 - ต฿องการคาํพูดที่ออนโยน ไพเราะในการตกัเตอืน หรอืชี้แนะทางในการปรับตัว  
 ผลของการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ชวยให฿เกิดความภูมิใจในตัวเอง และเป็นปัจจยัสําคญั
ในการสร฿างสัมพันธภาพทีด่ีระหวางคนในครอบครัวและเป็นแนวทางให฿เรียนรู฿ที่จะปรับตัวในสังคมตอไป 
ในทางกลับกันถ฿าได฿รับการสื่อสารทางลบอยูเสมอจะทาํให฿เกดิความรู฿สึกไมพอใจ น฿อยใจและไมรวมมือใน
คําตักเตอืน บางครั้งมกีารตอต฿านเรียกร฿องความสนใจจากผู฿อืน่แทน ซึ่งจะเกดิปัญหาอื่นๆได฿ เชน หนี
ออกจากบ฿าน ถูกชักจงูเข฿ากลุมเสี่ยงตางๆ ติดยาเสพติด ฯลฯ 
 วิธีการที่ทําให฿วัยรุนยอมรับ และไมเสียความรู฿สกึด฿านดีของตน ทาํได฿ด฿วยการตาํหนทิี่พฤติกรรม
แทนการตําหนิที่ตัววัยรุน ดังตัวอยางตอไปนี้  
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 - ไมควรตําหนิด฿วยคําพดูวา เป็นนสิัยไมดี หรือสันดานไมดี เพราะจะทําให฿วัยรุนโกรธ ตอต฿าน 
ไมยอมรับ หรอืแกล฿งเป็นอยางนั้นจริงๆ  
 - ไมควรตําหนิลามไปถึงพอแม เชน “อยางนีพ้อแมไมเคยสอน ใชไหม” เพราะสร฿างความรู฿สึก
ตอต฿านอยางแรง เป็นอันตรายตอการสื่อสารและการสร฿างความสมัพันธโ 
 - ไมควรตําหนิแล฿วลามไปถึงเรือ่งอื่นๆ เรื่องในอดีต เรื่องที่ผานมาแล฿ว เรื่องที่เคยตําหนิไปแล฿ว 
 - ไมควรตําหนิแล฿วคาดหวังวา วัยรุนคงแก฿ไขไมได฿ หมดหวัง 
 - ไมควรตําหนิแล฿วซ้ําเติม ประชดประชัน เสียดสี เชน “ใช฿อะไรคิดเนีย่ หัวนะมีหรือเปลา”“พอแม 
ให฿มาแคนี้นะ”“เธอไปเกิดใหมดีกวา” 
 - ไมควรนําไปผูกพนักับเรื่องอื่นทีไ่มเกี่ยวข฿องกนั เชน “เธอรักพอแมหรือเปลา ถ฿ารักทําไมทาํ
อยางนี้” 
 - ไมควรใช฿คาํพูดหยาบคาย ใช฿คําพดูสุภาพ จรงิจังแตนุมนวล  
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

 
นกกระจอกลิ้นขาด 

นานมาแล฿ว มีตากับยายเลี้ยงนกกระจอกไว฿ตัวหนึ่ง ตานั้นรักนกกระจอกมาก สวนยายไมรักเลย
อยูมาวันหนึ่ง ตาเข฿าปูาไปหาผลไม฿ สวนยายเฝฺาบ฿าน เมื่อยายซักผ฿าเสร็จแล฿วก็จะลงแปฺง จึงใสแปฺงมันไว฿
ในขัน ฝูายนกกระจอกก็นกึวายายเอาแปฺงมันมาใสขันให฿กิน นกกระจอกก็เลยกินเสียหมดขัน ยายรู฿เข฿าก็
โกรธ จึงตัดลิ้นนกกระจอก แล฿วไลให฿ไปอยูปูา 

เมื่อตากลับมาจากปูา ไมพบนกกระจอก พอรู฿เรื่องจากยายวายายได฿ตัดลิ้นแล฿วไลเข฿าปูาไปแล฿ว 
ก็เสียใจมาก จึงออกไปตามหาในปูา ในที่สุดก็พบนกกระจอกตัวนั้น นกกระจอกก็เลี้ยงอาหารและร฿อง
เพลงให฿ตาฟัง และกอนที่ตาจะกลับบ฿านนกกระจอกก็นําของขวัญมาให฿ตา โดยเอาหีบสองใบ มาให฿ตา
เลือก ใบหนึ่งหนัก และอีกใบหนึ่งเบา ตานั้นเป็นคนเจียมสังขาร ไมโลภมากจึงเลือกหีบที่เบา เมื่อนําหีบ
ใบนั้นมาถึงบ฿านก็เปิดดูปรากฏวาในหีบมีทองคํา เพชร พลอย มากมาย ฝูายยายเมื่อตาเลาเรื่องให฿ฟัง
ทั้งหมดก็เกิดความโลภอยากได฿หีบใบหนัก จึงเดินทางเข฿าปูาไปหานกกระจอกเทศทันที นกกระจอกเทศ
ก็แสนดี ยกหีบ 2 ใบ ออกมาให฿ยายเลือก ยายก็เลือกหีบใบที่หนักเพราะอยากได฿สมบัติมากกวาที่ได฿ไป
แล฿ว ระหวางเดินทางกลับบ฿านนั้นยายอยากรู฿วาในหีบที่หนักแสนหนักนั้นมีอะไร อดใจไว฿ไมได฿จึงเปิด
ออกดูก็ปรากฏวา มีงูเต็มไปหมด ยายถึงกับร฿องลั่น...วิ่งหนีเอาตัวรอดมาได฿ ตั้งแตนั้นเป็นต฿นมา ยายก็
พฤติตนเป็นคนดี มีเมตตา ไมโลภมาก และมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ประกอบแตกรรมดีตลอดมา  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมาก ลาภหาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  การเรียนรู้เบญจภูมิ             เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญของการรักษาและหวงแหนสาธารณสมบัติของชาติได฿ 
 
2. เนื้อหา 
 5 ภูมิหรอืเบญจภมูิ ได฿แก 
  1. ภูมิประวัติ 
  2. ภูมิธรรม 
  3. ภูมิพล 
  4. ภูมิประชาไท 
  5. ภูมิใจในความเป็นไทย 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม  
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 วิดีทัศนโ 2 เรือ่ง 
          1) เรื่องพระนเรศวร หรือ บางระจัน หรอืภาพประวัติศาสตรโในการสู฿รบ 
      2) พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว หรือภาพพระราชกรณียกิจ  
 3.4 ภาพ 
  1) ภาพประชาชนไทยรวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
  2) ภาพการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาหรือภาพเอกลักษณโไทยทางด฿านขนบธรรมเนียม 
 ประเพณี ภาษา วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 3.5 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็น 5 กลุม เพื่อเข฿ารวมกิจกรรม 5 ฐาน ดังนี้  
   - ฐานที่ 1 ภมูิประวัติ 
   - ฐานที่ 2 ภมูิพล 
   - ฐานที่ 3 ภมูิธรรม 
   - ฐานที่ 4 ภมูิประชาไท 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

 
นกกระจอกลิ้นขาด 

นานมาแล฿ว มีตากับยายเลี้ยงนกกระจอกไว฿ตัวหนึ่ง ตานั้นรักนกกระจอกมาก สวนยายไมรักเลย
อยูมาวันหนึ่ง ตาเข฿าปูาไปหาผลไม฿ สวนยายเฝฺาบ฿าน เมื่อยายซักผ฿าเสร็จแล฿วก็จะลงแปฺง จึงใสแปฺงมันไว฿
ในขัน ฝูายนกกระจอกก็นกึวายายเอาแปฺงมันมาใสขันให฿กิน นกกระจอกก็เลยกินเสียหมดขัน ยายรู฿เข฿าก็
โกรธ จึงตัดลิ้นนกกระจอก แล฿วไลให฿ไปอยูปูา 

เมื่อตากลับมาจากปูา ไมพบนกกระจอก พอรู฿เรื่องจากยายวายายได฿ตัดลิ้นแล฿วไลเข฿าปูาไปแล฿ว 
ก็เสียใจมาก จึงออกไปตามหาในปูา ในที่สุดก็พบนกกระจอกตัวนั้น นกกระจอกก็เลี้ยงอาหารและร฿อง
เพลงให฿ตาฟัง และกอนที่ตาจะกลับบ฿านนกกระจอกก็นําของขวัญมาให฿ตา โดยเอาหีบสองใบ มาให฿ตา
เลือก ใบหนึ่งหนัก และอีกใบหนึ่งเบา ตานั้นเป็นคนเจียมสังขาร ไมโลภมากจึงเลือกหีบที่เบา เมื่อนําหีบ
ใบนั้นมาถึงบ฿านก็เปิดดูปรากฏวาในหีบมีทองคํา เพชร พลอย มากมาย ฝูายยายเมื่อตาเลาเรื่องให฿ฟัง
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมาก ลาภหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 3  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  การเรียนรู้เบญจภูมิ             เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญของการรักษาและหวงแหนสาธารณสมบัติของชาติได฿ 
 
2. เนื้อหา 
 5 ภูมิหรอืเบญจภมูิ ได฿แก 
  1. ภูมิประวัติ 
  2. ภูมิธรรม 
  3. ภูมิพล 
  4. ภูมิประชาไท 
  5. ภูมิใจในความเป็นไทย 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม  
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 วิดีทัศนโ 2 เรือ่ง 
          1) เรื่องพระนเรศวร หรือ บางระจัน หรอืภาพประวัติศาสตรโในการสู฿รบ 
      2) พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ฿าอยูหัว หรือภาพพระราชกรณียกิจ  
 3.4 ภาพ 
  1) ภาพประชาชนไทยรวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
  2) ภาพการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาหรือภาพเอกลักษณโไทยทางด฿านขนบธรรมเนียม 
 ประเพณี ภาษา วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 3.5 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็น 5 กลุม เพื่อเข฿ารวมกิจกรรม 5 ฐาน ดังนี้  
   - ฐานที่ 1 ภมูิประวัติ 
   - ฐานที่ 2 ภมูิพล 
   - ฐานที่ 3 ภมูิธรรม 
   - ฐานที่ 4 ภมูิประชาไท 
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   - ฐานที่ 5 ภมูิในความเป็นไทย 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปความสําคญัของการรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชมุชนและของชาติ
คือ เบญจภูม ิ

 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาและหวง
แหนสาธารณสมบัติของชมุชนและของชาต ิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 
เกม 

มอญซ่อนผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลักษณะของการเล่น เลนกลางแจ฿ง มีบทร฿องประกอบ 
จ านวนผู้เล่น  ไมจํากัดจํานวน 
อุปกรณ์การเล่น ผ฿า 1 ผืน และมีบทร฿องประกอบ ดังนี้  

    ระวังตัวไว฿ให฿ด ี  วาผ฿าผืนนี้จะวางตรงไหน 
   แม฿ตกอยูข฿างหลังใคร  ขอเชิญออกไปรายรํา 
    อยาเผลอปลอย  ใจลอยคอยเอามอืคลาํ 
   ระวังนะต฿องจดจาํ  จะมีผู฿นําผ฿ามาทิ้งเอย 
    รําซิรายรํา  อยาทาํเป็นเมินเฉย 
   เล็กใหญเราไมละเลย  แม฿เธอไมเคยก็ต฿องรํา 
วิธีเล่น 
 เลือกคนที่จะเป็นมอญโดยการจับไม฿สั้น ไม฿ยาว คนอื่นๆนั่งล฿อมวงรวมกับพื้น ตบมือร฿องเพลงตาม
จังหวะ ผู฿ที่เป็นมอญจะถือผ฿าซอนไว฿ให฿มิด เริ่มต฿นเดินรอบวงตามจังหวะเพลงโดยเวียนทางขวา ระหวาง
นั้นคนที่เดินอยูจะทิ้งผ฿าไว฿หลังใครก็ได฿แล฿วต฿องพลางไว฿ ทําเป็นวายังถือผ฿าอยู เมื่อผาน คนที่ 3 คนนั่งจึง
จะใช฿มือคลําผ฿าข฿างหลัง โดยไมหันไปมอง และเมื่อผานถึงคนที่ 4 คนที่ 2 จึง  จะคลําได฿ ห฿ามคนที่นั่งใน
วงใช฿สายตาบอกเพื่อน ถ฿าใครคลําถูกก็จะคว฿าผ฿าผืนนั้นเดินแทน คนที่ เป็นมอญกลับมานั่งแทนที่ แตถ฿า
มัวร฿องเพลงเพลินหรือคลําผ฿าไมถูก เมื่อผู฿ซอนมาถึงตัว ก็จะใช฿  ผ฿าผืนนั้นตีคนนั่ง เป็นอันวาคนที่ถูกตแีพ฿ 
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   - ฐานที่ 5 ภมูิในความเป็นไทย 
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 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาและหวง
แหนสาธารณสมบัติของชมุชนและของชาต ิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 
เกม 
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จะต฿องลุกไปยืนรํากลางวง เป็นการสนุกสนาน บางคนก็อยากลุกขึ้นมารํา บางคนก็อายไมอยากรํา บาง
คนรําสวย บางคนตลก 
ประโยชน์จากการเล่นเกมนี้ 
 เป็นการออกกําลังกาย ฝึกการสังเกต พักผอนสมอง ฝึกให฿มีความกล฿าที่จะแสดงออกโดยการรําเดี่ยว 
และให฿ความสนุกสนานด฿วยการร฿องเพลง และที่สําคัญเป็นการอนุรักษโวัฒนธรรมประเพณีของไทยให฿คงอยู 
 

  สยามนุสติ 

      หากสยามยังอยูยั้ง  ยืนยง 
   เราก็เหมือนอยูคง  ชีพด฿วย 
   หากสยามพินาศลง  ไทยอยู ได฿ฤา 

     เราก็เหมือนมอดม฿วย  หมดสิน้สกุลไทย 
     ใครรานใครรุกด฿าว  แดนไทย 
     ไทยรบจนสดุใจ   ขาดดิน้ 
     เสียเนื้อเลอืดหลั่งไหล  ยอมสละ สิ้นแล 
      เสียชีพไปูเสยีสิ้น  ชื่อก฿องเกียรติงาม 
 

    ล้นเกล้าชาวไทย (ใช฿ในฐานที่ 3 ภมูิพล) 

     ล฿นเกล฿า เผาไทย  ศูนยโรวมใจคนไทยทั้งชาติ 
    ขออภิวาทเบื้องบาทองคโ  ภูมิพลยามใดไพรฟฺา 
    ปวงประชายากจน  ทรงหวงกังวลดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล฿า 
    ถึงวาปูาดง   พฤกษโไพรพงทรงสู฿ดั้นด฿น 
    ถึงกายหมองหมน  แดดฝนไมคิดนําพา 
    รวมสุขรวมทุกขโ   ทุกขโหรือสุขมีมา 
    ทรงแผเมตตา   ให฿ชาวประชาชื่นใจ 
    มิ่งขวัญดวงใจ   ชาวไทยทั้งผอง 
    ทอแสงเรื่องรอง   ผุดผองดังรมโพธิ์ใหญ 
    พระบารมี   เป็นที่ลือขานนามไกล 
    ข฿าบาท    ภูมิใจล฿นเกล฿าเผาไทยแหงวงคโจักกรี 
    เหนือยิ่งสิ่งใด   เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง 
    เหมือนเป็นขวัญมิ่ง  พักพิงยามทุกขโภัยมี 
    ชาวไทยแหนหวง  ยิ่งกวาดวงชีวี 
    แม฿นใครย้ํายี   ใต฿ฝูาธุลี ขอพลีชีพแทน 
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ใบความรู ้
รายละเอียดฐาน 5 ภูมิหรือเบญจภูม ิ

 
 ฐานที่ 1 ภูมิประวัติ นํา VCD หรือแผนภูมิภาพที่แสดงให฿เหน็ถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตรโของ
ชาติ การสร฿างวีรกรรมของบรรพบุรุษที่ได฿เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปฺองรักษาผืนแผนดินให฿กับ
คนรุนตอไปมาจนถึงปัจจุบัน 
 ฐานที่ 2 ภูมิธรรม เป็นการกลาวถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคมให฿อยูรวมกันอยางสันติสุข แม฿จะแตกตางทางเชื้อชาติและ  
การนับถือศาสนา  
 ฐานที่ 3 ภูมิพล นําภาพพระราชกรณียกิจ หรือ VCD พระราชกรณียกิจ หรือ VCD เพลงล฿นเกล฿า
ชาวไทย แล฿วสรุปเพื่อแสดงให฿เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองคโทานในด฿านตางๆ  และพระราช
กรณียกิจที่ทรงงานอยางตรากตรําพระวรกายด฿วยความหวงใยในวิถีชีวิต ความเป็นอยู   ของพสกนิกร
ไทย ดังพระปฐมบรมราชโองการที่วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อ ประโยชนโสุขแหงมหาชนชาว
สยาม” ตลอดจนการพระราชทานแนวทางในการปรับเปลี่ยน การพฤติปฏิบัติตนของพสกนิกรไทยที่มีตอ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให฿เกิดความสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เดินตามรอยเบื้องยุคลบาทด฿วย
การน฿อมนําพระราชดํารัสไปยึดถือ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งโครงการในพระราชดํา ริตางๆ   
ที่พระองคโทานได฿พระราชทานให฿แกพสกนิกรไทยด฿วยมีพระเมตตาและมีพระราชประสงคโจะเห็นพสก
นิกรไทยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น  
 ฐานที่ 4 ภูมิประชาไท นําภาพของการมีสวนรวมของพี่น฿องประชาชนไทยทุกคน ท่ีจะชวยกัน
ปกปฺองรักษาทรัพยากรของแผนดิน ให฿เกิดความหวงแหน เห็นคุณคาและการแสดงออกซึ่งความเป็น
หนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติอยางเหมาะสมตามวาระตางๆ ทั้งในเรื่องการแสดงพลังความรวมมือในวัน
สําคัญของชาติ การปกปฺองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ ซึ่งถือเป็นหน฿าที่ของประชาชนไทยทุก
คน  
 ฐานที่ 5 ภูมิใจในความเป็นไทย นํา VCD หรือภาพความเป็นเอกลักษณโของชาติทั้งทาง        
ด฿านขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วัฒนะธรรม คานิยม ศิลปะการแสดงภูมิปัญญาไทย มาเชิดชูจัดเวที
สาธารณะ ให฿มีการแสดงออกถึงเอกลักษณโของชาติอยางตอเนื่อง และสร฿างให฿เกิด ความตระหนักใน
ความเป็นเอกลักษณโของชาติ เพื่อให฿เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาในการอนุรักษโ  รักษาฟื้นฟู และ  
สืบสานสงตอแกคนรุนตอไป และให฿ลูกเสือทํากิจกรรมเลนเกมมอญซอนผ฿า 
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จะต฿องลุกไปยืนรํากลางวง เป็นการสนุกสนาน บางคนก็อยากลุกขึ้นมารํา บางคนก็อายไมอยากรํา บาง
คนรําสวย บางคนตลก 
ประโยชน์จากการเล่นเกมนี้ 
 เป็นการออกกําลังกาย ฝึกการสังเกต พักผอนสมอง ฝึกให฿มีความกล฿าที่จะแสดงออกโดยการรําเดี่ยว 
และให฿ความสนุกสนานด฿วยการร฿องเพลง และที่สําคัญเป็นการอนุรักษโวัฒนธรรมประเพณีของไทยให฿คงอยู 
 

  สยามนุสติ 

      หากสยามยังอยูยั้ง  ยืนยง 
   เราก็เหมือนอยูคง  ชีพด฿วย 
   หากสยามพินาศลง  ไทยอยู ได฿ฤา 

     เราก็เหมือนมอดม฿วย  หมดสิน้สกุลไทย 
     ใครรานใครรุกด฿าว  แดนไทย 
     ไทยรบจนสดุใจ   ขาดดิน้ 
     เสียเนื้อเลอืดหลั่งไหล  ยอมสละ สิ้นแล 
      เสียชีพไปูเสยีสิ้น  ชื่อก฿องเกียรติงาม 
 

    ล้นเกล้าชาวไทย (ใช฿ในฐานที่ 3 ภมูิพล) 

     ล฿นเกล฿า เผาไทย  ศูนยโรวมใจคนไทยทั้งชาติ 
    ขออภิวาทเบื้องบาทองคโ  ภูมิพลยามใดไพรฟฺา 
    ปวงประชายากจน  ทรงหวงกังวลดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล฿า 
    ถึงวาปูาดง   พฤกษโไพรพงทรงสู฿ดั้นด฿น 
    ถึงกายหมองหมน  แดดฝนไมคิดนําพา 
    รวมสุขรวมทุกขโ   ทุกขโหรือสุขมีมา 
    ทรงแผเมตตา   ให฿ชาวประชาชื่นใจ 
    มิ่งขวัญดวงใจ   ชาวไทยทั้งผอง 
    ทอแสงเรื่องรอง   ผุดผองดังรมโพธิ์ใหญ 
    พระบารมี   เป็นที่ลือขานนามไกล 
    ข฿าบาท    ภูมิใจล฿นเกล฿าเผาไทยแหงวงคโจักกรี 
    เหนือยิ่งสิ่งใด   เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง 
    เหมือนเป็นขวัญมิ่ง  พักพิงยามทุกขโภัยมี 
    ชาวไทยแหนหวง  ยิ่งกวาดวงชีวี 
    แม฿นใครย้ํายี   ใต฿ฝูาธุลี ขอพลีชีพแทน 
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ใบความรู ้
รายละเอียดฐาน 5 ภูมิหรือเบญจภูม ิ

 
 ฐานที่ 1 ภูมิประวัติ นํา VCD หรือแผนภูมิภาพที่แสดงให฿เหน็ถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตรโของ
ชาติ การสร฿างวีรกรรมของบรรพบุรุษที่ได฿เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปฺองรักษาผืนแผนดินให฿กับ
คนรุนตอไปมาจนถึงปัจจุบัน 
 ฐานที่ 2 ภูมิธรรม เป็นการกลาวถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคมให฿อยูรวมกันอยางสันติสุข แม฿จะแตกตางทางเชื้อชาติและ  
การนับถือศาสนา  
 ฐานที่ 3 ภูมิพล นําภาพพระราชกรณียกิจ หรือ VCD พระราชกรณียกิจ หรือ VCD เพลงล฿นเกล฿า
ชาวไทย แล฿วสรุปเพื่อแสดงให฿เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองคโทานในด฿านตางๆ  และพระราช
กรณียกิจที่ทรงงานอยางตรากตรําพระวรกายด฿วยความหวงใยในวิถีชีวิต ความเป็นอยู   ของพสกนิกร
ไทย ดังพระปฐมบรมราชโองการที่วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อ ประโยชนโสุขแหงมหาชนชาว
สยาม” ตลอดจนการพระราชทานแนวทางในการปรับเปลี่ยน การพฤติปฏิบัติตนของพสกนิกรไทยที่มีตอ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให฿เกิดความสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เดินตามรอยเบื้องยุคลบาทด฿วย
การน฿อมนําพระราชดํารัสไปยึดถือ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งโครงการในพระราชดํา ริตางๆ   
ที่พระองคโทานได฿พระราชทานให฿แกพสกนิกรไทยด฿วยมีพระเมตตาและมีพระราชประสงคโจะเห็นพสก
นิกรไทยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น  
 ฐานที่ 4 ภูมิประชาไท นําภาพของการมีสวนรวมของพี่น฿องประชาชนไทยทุกคน ที่จะชวยกัน
ปกปฺองรักษาทรัพยากรของแผนดิน ให฿เกิดความหวงแหน เห็นคุณคาและการแสดงออกซึ่งความเป็น
หนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติอยางเหมาะสมตามวาระตางๆ ทั้งในเรื่องการแสดงพลังความรวมมือในวัน
สําคัญของชาติ การปกปฺองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ ซึ่งถือเป็นหน฿าที่ของประชาชนไทยทุก
คน  
 ฐานท่ี 5 ภูมิใจในความเป็นไทย นํา VCD หรือภาพความเป็นเอกลักษณโของชาติทั้งทาง        
ด฿านขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วัฒนะธรรม คานิยม ศิลปะการแสดงภูมิปัญญาไทย มาเชิดชูจัดเวที
สาธารณะ ให฿มีการแสดงออกถึงเอกลักษณโของชาติอยางตอเนื่อง และสร฿างให฿เกิด ความตระหนักใน
ความเป็นเอกลักษณโของชาติ เพื่อให฿เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาในการอนุรักษโ  รักษาฟื้นฟู และ  
สืบสานสงตอแกคนรุนตอไป และให฿ลูกเสือทํากิจกรรมเลนเกมมอญซอนผ฿า 
 
 
 
 
      
 

ที่พระองค์ท่�นได้พระร�ชท�นให้แก่พสกนิกรไทยด้วยมีพระเมตต�และมีพระร�ชประสงค์จะเห็น 

พสกนิกรไทยมวีถิชีวีติทีด่ขี ึน้

วฒันธรรม
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

อมตพจนา สมเด็จย่าของปวงชน 
 

 ต฿นไม฿นี้มันคล฿าย ๆ คน ต฿นบานชื่นนี้ฉันไมได฿ปลูกด฿วยเมล็ด แตไปซื้อต฿นเล็กๆ ที่เขาเพาะแล฿วมา
ปลูก แตมันก็งามและแข็งแรงดี เพราะอะไรหรือ เพราะคนที่ขายนั้น เขารู฿วิธีวาจะเพาะอยางไร ซึ่งฉันไม
สามารถทําได฿เชนเขา เมื่อฉันเอามาปลูก ฉันต฿องดูแลใสปุยเสมอ เพราะดินที่นี่ไมดี ต฿องคอยรดน้ําพรวน
ดินบอย ๆ ต฿องเอาหญ฿าและต฿นไม฿ที่ไมดีออก เด็ดดอกใบที่เสีย ๆ ทิ้ง  
      คนเราก็เหมือนกันถ฿ามีพันธโดีเมื่อเป็นเด็กก็แข็งแรง ฉลาด เมื่อพอแมคอยสั่งสอน เด็ดเอาของเสีย
ออกและหาปุยที่ดีใสเสมอเด็กคนนั้น ก็จะเป็นคนที่เจริญและดีเหมือนกับต฿นและดอกบานชื่นเหลานั้น” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเริ่มต฿นที่ดี  ยอมได฿ผลลัพธโที่ดีด฿วย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 4   ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  ระเบียบแถวลูกเสือ           เวลา  4  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถปฏิบัติตามระเบียบแถวลูกเสอืได฿ 
 
2. เนื้อหา 
 2.1 การฝึกบุคคลทามอืเปลา การฝึกบุคคลทาประกอบอาวุธ 
 2.2 การเข฿าแถวรูปแบบตางๆ ของลกูเสือสากล 
 2.3 การสวนสนาม 
 2.4 สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมอื 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
 3.2 ใบแจ฿งความรู฿ 

3.3 ไม฿งาม, นกหวีด 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  
 
4. กิจกรรรม  
 4.1 กิจกรรมครั้งที่  (1 ครั้งละ 2 ชั่วโมง) 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

(1) ผู฿กํากับลูกเสือมอบหมายให฿นายหมูลกูเสอื ทําหน฿าที่ฝึกสมาชิกลูกเสือในหมูของตน 
ในเรื่องรหัสลกูเสือ การฝกึบุคคลทามอืเปลา ตามที่ได฿มกีารฝึกซ฿อมกันลวงหน฿ากอนแล฿ว 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือเพื่อทดสอบผลการฝึก จากนั้นสรุปผลการฝกึและให฿
คําแนะนํา 

(3) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนทารหสัลูกเสอื ทาบคุคลมือเปลา 
(4) ผู฿กํากับลูกเสือมอบหมายนายหมูให฿ฝกึสมาชิกภายในหมู เรื่อง การฝึกบคุคลทาประกอบ

อาวุธ 
(5) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือเพื่อทดสอบผลการฝึกจากนัน้สรุปผลการฝึกและให฿คําแนะนํา 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

อมตพจนา สมเด็จย่าของปวงชน 
 

 ต฿นไม฿นี้มันคล฿าย ๆ คน ต฿นบานชื่นนี้ฉันไมได฿ปลูกด฿วยเมล็ด แตไปซื้อต฿นเล็กๆ ที่เขาเพาะแล฿วมา
ปลูก แตมันก็งามและแข็งแรงดี เพราะอะไรหรือ เพราะคนที่ขายนั้น เขารู฿วิธีวาจะเพาะอยางไร ซึ่งฉันไม
สามารถทําได฿เชนเขา เมื่อฉันเอามาปลูก ฉันต฿องดูแลใสปุยเสมอ เพราะดินที่นี่ไมดี ต฿องคอยรดน้ําพรวน
ดินบอย ๆ ต฿องเอาหญ฿าและต฿นไม฿ที่ไมดีออก เด็ดดอกใบที่เสีย ๆ ทิ้ง  
      คนเราก็เหมือนกันถ฿ามีพันธโดีเมื่อเป็นเด็กก็แข็งแรง ฉลาด เมื่อพอแมคอยสั่งสอน เด็ดเอาของเสีย
ออกและหาปุยที่ดีใสเสมอเด็กคนนั้น ก็จะเป็นคนที่เจริญและดีเหมือนกับต฿นและดอกบานชื่นเหลานั้น” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเริ่มต฿นที่ดี  ยอมได฿ผลลัพธโที่ดีด฿วย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 4   ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  ระเบียบแถวลูกเสือ           เวลา  4  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถปฏิบัติตามระเบียบแถวลูกเสอืได฿ 
 
2. เนื้อหา 
 2.1 การฝึกบุคคลทามอืเปลา การฝึกบุคคลทาประกอบอาวุธ 
 2.2 การเข฿าแถวรูปแบบตางๆ ของลกูเสือสากล 
 2.3 การสวนสนาม 
 2.4 สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมอื 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
 3.2 ใบแจ฿งความรู฿ 

3.3 ไม฿งาม, นกหวีด 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  
 
4. กิจกรรรม  
 4.1 กิจกรรมครั้งที่  (1 ครั้งละ 2 ชั่วโมง) 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

(1) ผู฿กํากับลูกเสือมอบหมายให฿นายหมูลกูเสอื ทําหน฿าที่ฝึกสมาชิกลูกเสือในหมูของตน 
ในเรื่องรหัสลกูเสือ การฝกึบุคคลทามอืเปลา ตามที่ได฿มกีารฝึกซ฿อมกันลวงหน฿ากอนแล฿ว 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือเพื่อทดสอบผลการฝึก จากนั้นสรุปผลการฝกึและให฿
คําแนะนํา 

(3) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนทารหสัลูกเสอื ทาบคุคลมือเปลา 
(4) ผู฿กํากับลูกเสือมอบหมายนายหมูให฿ฝกึสมาชิกภายในหมู เรื่อง การฝึกบคุคลทาประกอบ

อาวุธ 
(5) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือเพื่อทดสอบผลการฝึกจากนัน้สรุปผลการฝึกและให฿คําแนะนํา 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
  (1) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนทาบุคคลมอืเปลา และทาบุคคลประกอบอาวุธ 
  (2) ผู฿กํากับลูกเสือมอบหมายนายหมู ให฿ฝึกสมาชิกภายในหมู เรื่อง สัญญาณนกหวีด

สัญญาณมือ และการเข฿าแถวรูปแบบตางๆ ของลูกเสือสาํรอง 
  (3) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือ เพื่อทดสอบผลการฝึก จากนั้นสรุปผลการฝึก และ 

ให฿คําแนะนํา 
 (4) ผู฿กํากับลูกเสือและนายหมู ฝึกทกัษะในการสวนสนามให฿แกลกูเสือ  
 (5) ผู฿กํากับลูกเสือสรุป และนดัหมายการฝึกนอกเวลา เพือ่การเข฿ารวมกจิกรรม 
ตางๆ ทีม่ีการสวนสนาม เชน งานวันคล฿ายวันสถาปนาลูกเสอืแหงชาติ (1 กรกฎาคมของทุกปี) 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

5.4 ลูกเสือสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู฿ฝกึสอนระเบียบแถวลูกเสือได฿ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  8 
 
เพลง  

เราร่วมใจ 

  (สร฿อย) รวมใจ เราพร฿อมใจ (3 ครั้ง) งานน฿อยใหญพร฿อมใจกนัทํา พวกเราลกูเสือไทย ตาง
พร฿อมใจสามคัค ีน้ําใจเรากล฿าผจญ บากบั่นอดทน หมั่นทําความดี ผูกมิตรและมีไมตรีเหมอืนดั่งน฿องพี่รับ
ความ  ชืน่บาน (สร฿อย) 
   พวกเราลกูเสือไทย บุกปูาไปลุยน้ํานอง แม฿นเราจะฝูาภัยพาล แตจิตใจเบิกบาน เพราะความ
ปรองดอง มีฟฺาและน้าํลําคลอง เสยีงคกึคะนอง ร฿องเพลงเพลินใจ (สร฿อย) 

 
เกม  

สุนัขแย่งหาง 
  ให฿ผู฿เลนแบงเป็นหมู ๆ แล฿วใช฿มือกอดสะเอวคนข฿างหน฿า แตละแถวควรมีจาํนวนผู฿เลนเทา ๆ 
กัน ให฿คนข฿างหน฿าเป็นหัวสนุัข และคนสุดท฿ายเป็นหาง วิธีเลน คนหัวพยายามไปแตะคนหางของแตละ
แถว ถ฿าใครถูกแตะแถวนั้นก็แพ฿ 
ข้อควรจ า แตละแถวอยาให฿มีผู฿เลนมากเกินไป อยาเลนในที่ทีม่ีสิ่งกีดขวางจะเกดิอันตราย 
 
 
ใบความรู ้

ระเบียบแถว 
การแสดงรหัส 

- รหัสลูกเสอื เป็นเครือ่งหมายที่แสดงให฿รู฿กันเฉพาะในวงการลกูเสือเทานั้น ลูกเสอืทุกคนเมื่อ
เห็นรหัสนี้ จะรับรู฿และเข฿าใจความหมายซึ่งกันและกันทันทีวา “เราเป็นพวกเดียวกัน” 

- โอกาสที่ใช฿ในการแสดงรหัส 
1. เมื่อลูกเสือกลาวคําปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตนเข฿าประจํากอง และพิธอีื่นๆ ที่มกีาร

ทบทวนคําปฏิญาณ 
2. เมื่อพบกับลูกเสือชาตเิดียวกนัหรือตางชาติเป็นการรับรู฿วาเป็นพวกเดยีวกัน 

- วิธีการแสดงรหสั ของลูกเสอื 
1. ยืนอยูในทาตรง 
2. ยกมอืขวาเสมอไหล งอศอกชิดลําตัว 
3. หันฝูามอืไปข฿างหน฿า นิ้วหัวแมมืองอกดปลายนิว้ก฿อยไว฿ นิ้วช้ี นิ้วกลาง และนิ้วนาง

เหยียดตรงชดิติดกนั 
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 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
  (1) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนทาบุคคลมอืเปลา และทาบุคคลประกอบอาวุธ 
  (2) ผู฿กํากับลูกเสือมอบหมายนายหมู ให฿ฝึกสมาชิกภายในหมู เรื่อง สัญญาณนกหวีด

สัญญาณมือ และการเข฿าแถวรูปแบบตางๆ ของลูกเสือสาํรอง 
  (3) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือ เพื่อทดสอบผลการฝึก จากนั้นสรุปผลการฝึก และ 

ให฿คําแนะนํา 
 (4) ผู฿กํากับลูกเสือและนายหมู ฝึกทกัษะในการสวนสนามให฿แกลกูเสือ  
 (5) ผู฿กํากับลูกเสือสรุป และนดัหมายการฝึกนอกเวลา เพือ่การเข฿ารวมกจิกรรม 
ตางๆ ทีม่ีการสวนสนาม เชน งานวันคล฿ายวันสถาปนาลูกเสอืแหงชาติ (1 กรกฎาคมของทุกปี) 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

5.4 ลูกเสือสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู฿ฝกึสอนระเบียบแถวลูกเสือได฿ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  8 
 
เพลง  

เราร่วมใจ 

  (สร฿อย) รวมใจ เราพร฿อมใจ (3 ครั้ง) งานน฿อยใหญพร฿อมใจกนัทํา พวกเราลกูเสือไทย ตาง
พร฿อมใจสามคัค ีน้ําใจเรากล฿าผจญ บากบั่นอดทน หมั่นทําความดี ผูกมิตรและมีไมตรีเหมอืนดั่งน฿องพี่รับ
ความ  ชืน่บาน (สร฿อย) 
   พวกเราลกูเสือไทย บุกปูาไปลุยน้ํานอง แม฿นเราจะฝูาภัยพาล แตจิตใจเบิกบาน เพราะความ
ปรองดอง มีฟฺาและน้าํลําคลอง เสยีงคกึคะนอง ร฿องเพลงเพลินใจ (สร฿อย) 

 
เกม  

สุนัขแย่งหาง 
  ให฿ผู฿เลนแบงเป็นหมู ๆ แล฿วใช฿มือกอดสะเอวคนข฿างหน฿า แตละแถวควรมีจาํนวนผู฿เลนเทา ๆ 
กัน ให฿คนข฿างหน฿าเป็นหัวสนุัข และคนสุดท฿ายเป็นหาง วิธีเลน คนหัวพยายามไปแตะคนหางของแตละ
แถว ถ฿าใครถูกแตะแถวนั้นก็แพ฿ 
ข้อควรจ า แตละแถวอยาให฿มีผู฿เลนมากเกินไป อยาเลนในที่ทีม่ีสิ่งกีดขวางจะเกดิอันตราย 
 
 
ใบความรู ้

ระเบียบแถว 
การแสดงรหัส 

- รหัสลูกเสอื เป็นเครือ่งหมายที่แสดงให฿รู฿กันเฉพาะในวงการลกูเสือเทานั้น ลูกเสอืทุกคนเมื่อ
เห็นรหัสนี้ จะรับรู฿และเข฿าใจความหมายซึ่งกันและกันทันทีวา “เราเป็นพวกเดียวกัน” 

- โอกาสที่ใช฿ในการแสดงรหัส 
1. เมื่อลูกเสือกลาวคําปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตนเข฿าประจํากอง และพิธอีื่นๆ ที่มกีาร

ทบทวนคําปฏิญาณ 
2. เมื่อพบกับลูกเสือชาตเิดียวกนัหรือตางชาติเป็นการรับรู฿วาเป็นพวกเดยีวกัน 

- วิธีการแสดงรหสั ของลูกเสอื 
1. ยืนอยูในทาตรง 
2. ยกมอืขวาเสมอไหล งอศอกชิดลําตัว 
3. หันฝูามอืไปข฿างหน฿า นิ้วหัวแมมืองอกดปลายนิว้ก฿อยไว฿ นิ้วช้ี นิ้วกลาง และนิ้วนาง

เหยียดตรงชดิติดกนั 
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- ความหมาย 
1. หัวแมมือกดปลายนิ้วก฿อยได฿ทาํเป็นรูปวงกลม นิ้วทั้งสามเหยียดขึน้ไป หมายถึง หัวของ

รูปเฟลอรโเดอลีสโในเครือ่งหมายลกูเสือ 
2. นิ้วทั้งสาม หมายถึง คําปฏิญาณของลกูเสือ 3 ข฿อ 
3. นิ้วหัวแมมือกดทับนิ้วก฿อย บงบอกถึงความรักใครเหมอืนญาตพิี่น฿องทั่วโลก 

การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า  
 เป็นการฝึกให฿ลกูเสอืเกิดความพร฿อมเพรียง มีระเบียบวินัย และความสามคัค ีรวมทั้งสามารถฟัง
และปฏิบัติตามคําสั่งได฿ 
1. ท่าตรง 
 ทาตรง เป็นทาเบือ้งต฿น และเป็นรากฐานของการปฏิบัติในทาอื่นๆ ตอไปและยังใช฿เป็นทาสําหรับ
การแสดงความเคารพได฿ทาหนึ่งด฿วย 

- คําบอก “แถว – ตรง” 
- การปฏิบัต ิ

1) ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหลเสมอกัน ตามองตรง 
2) ยืนให฿น้าํหนกัตัวอยูทีเ่ท฿าทั้ง 2 ข฿าง ส฿นเท฿าชิดกนั ปลายเท฿าแยกหางกัน 1 คืบ เขา

เหยียดตงึ 
3) แขนทั้ง 2 ข฿าง เหยียดตรงแนบลําตัว พลกิศอกไปข฿างหน฿าเล็กน฿อย จนไหลตึง  
4) นิ้วมือเหยียดและชิดกัน นิ้วกลางแตะกึ่งกลางตะเข็บกระโปรง 
5) นิ่ง ไมเคลื่อนไหวรางกาย 

 
2. ท่าพัก 
 ทาพัก เป็นทาเปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพือ่ชวยผอนคลายความตงึเครียดซึ่งมี 4 ทา ดังนี้ 

1) ทาพักตามปกติ ใช฿พักในระหวางการฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอยางแกลูกเสือ 
- คําบอก “พัก” 
- การปฏิบัต ิ

(1) หยอนเขาขวา ตอไปหยอนเขาซ฿าย หรือเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย แตห฿าม 
เคลื่อนที ่ 

(2) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว” ให฿ยืดตัวขึ้น สดูลมหายใจเข฿าเต็มปอดและจัดทกุสวนของ
รางกายให฿อยูในทาตรง 

(3) เมื่อได฿ยินคําวา “ตรง” ให฿กระตุกเขาขวากลับไปอยูในทาตรง 
2) ทาพักตามระเบียบ ใช฿พกัในโอกาสรอพิธกีารตางๆ เชน รอรับการตรวจพลสวนสนาม หรอื

รออยูในแถวกองเกยีรติยศ ฯลฯ 
- คําบอก “ตามระเบียบ – พัก” 
- การปฏิบัต ิ
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(1) ลําตัวยืดตรง ขาทั้ง 2 ข฿างตึง ให฿น้าํหนกัตัวอยูบนเท฿าทั้ง 2 ข฿างเทาๆ กัน 
(2) แยกเท฿าซ฿ายออกไปข฿างซ฿ายประมาณครึ่งก฿าว อยางรวดเร็วและเข฿มแข็ง 
(3) เอามอืไขว฿หลัง โดยให฿หลังมือซ฿ายแนบติดลําตวัในแนวกึ่งกลางหลังและอยูใต฿เข็ม

ขัดเล็กน฿อย มือขวาทับมอืซ฿ายและยืนนิ่ง 
(4) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว – ตรง” ก็ให฿ชักเท฿าซ฿ายกลับมาชิดเท฿าขวา พร฿อมกับทิง้มือทั้ง 

2 ข฿างลงแนบลําตัว กลับมาอยูในทาเดมิ 
3) ทาพักตามสบาย ใช฿พกัในโอกาสที่รอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตอไปเป็นระยะเวลาสัน้ๆ เชน เมื่อ

ผู฿ควบคุมแถวต฿องไปรับคําสั่งจากผู฿บังคับบัญชา เป็นต฿น 
- คําบอก “ตามสบาย – พัก” 
- การปฏิบัต ิ

(1) หยอนเขาขวากอน ปฏิบัติเชนเดียวกับทาพักตามปกติ 
(2) เคลื่อนไหวรางกายได฿ตามสบาย แตต฿องอยูกับที่ เชน จัดเครื่องแตงกายเรยีบร฿อย

จัดหมวกให฿ตรง เช็ดหน฿า ผูกเชือกรองเท฿า เป็นต฿น 
(3) พูดคยุกันได฿ แตห฿ามเสยีงดัง และห฿ามนั่งหากผู฿กํากับลูกเสือไมอนุญาต 
(4) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว – ตรง” ให฿กลับมายนืตรงในทาเดมิทันท ีโดยปฏิบัติ

เชนเดียวกับทาพักตามปกต ิ
4) ทาพักนอกแถว ใช฿พกัในโอกาสที่ต฿องรอคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตอไปเป็นระยะเวลานานๆ 
- คําบอก “พักแถว” 
- การปฏิบัต ิ

(1) ทุกคนแยกย฿ายออกจากแถว แตต฿องอยูในบริเวณใกล฿เคียงกับที่ตัง้แถว เพื่อทีจ่ะได฿
ยินเมือ่ผู฿กํากับลกูเสือเรยีกเข฿าแถวอีกครั้ง 

(2) ไมสงเสียงอกึทึกครึกโครม ให฿เป็นที่รบกวนผู฿อืน่ 
(3) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว” ให฿รีบกลับมาเข฿าแถวตรงที่เดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม และเมือ่

จัดแถวเรียบร฿อยแล฿ว ให฿อยูในทาตรงจนกวาจะมีคําสัง่ตอไป 
3. ท่าเคารพ 
 1) วันทยหัตถโ เป็นทาแสดงการเคารพเมือ่อยูลาํพังนอกแถวของลกูเสือทุกประเภท โดยปฏิบัติ
ตอจากทาตรง แบงออกเป็นการฝึกขัน้ต฿น และเมื่อมีผู฿รับการเคารพ 
  1.1 การฝึกขั้นต฿น 
 - คําบอก “วันทยหัตถโ” และ “มือลง” 
 - การปฏิบัติ 
  ยกมอืขวาขึน้โดยเร็วและแข็งแรง จดันิ้วแบบเดยีวกันทารหัสของลูกเสอืปลายนิ้วช้ีแตะ
ขอบลางของหมวกคอนไปข฿างหน฿าเลก็น฿อยในแนวหางตาขวา (ถ฿าไมสวมหมวกให฿ปลายนิ้วช้ีแตะที่หาง
ตาขวา) เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาทอนลาง แขนขวาทอนบนยื่นไปทางข฿างประมาณแนวไหล นิ้ว
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- ความหมาย 
1. หัวแมมือกดปลายนิ้วก฿อยได฿ทาํเป็นรูปวงกลม นิ้วทั้งสามเหยียดขึน้ไป หมายถึง หัวของ

รูปเฟลอรโเดอลีสโในเครือ่งหมายลกูเสือ 
2. นิ้วทั้งสาม หมายถึง คําปฏิญาณของลกูเสือ 3 ข฿อ 
3. นิ้วหัวแมมือกดทับนิ้วก฿อย บงบอกถึงความรักใครเหมอืนญาตพิี่น฿องทั่วโลก 

การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า  
 เป็นการฝึกให฿ลกูเสอืเกิดความพร฿อมเพรียง มีระเบียบวินัย และความสามคัค ีรวมทั้งสามารถฟัง
และปฏิบัติตามคําสั่งได฿ 
1. ท่าตรง 
 ทาตรง เป็นทาเบือ้งต฿น และเป็นรากฐานของการปฏิบัติในทาอื่นๆ ตอไปและยังใช฿เป็นทาสําหรับ
การแสดงความเคารพได฿ทาหนึ่งด฿วย 

- คําบอก “แถว – ตรง” 
- การปฏิบัต ิ

1) ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหลเสมอกัน ตามองตรง 
2) ยืนให฿น้าํหนกัตัวอยูทีเ่ท฿าทั้ง 2 ข฿าง ส฿นเท฿าชิดกนั ปลายเท฿าแยกหางกัน 1 คืบ เขา

เหยียดตงึ 
3) แขนทั้ง 2 ข฿าง เหยียดตรงแนบลําตัว พลกิศอกไปข฿างหน฿าเล็กน฿อย จนไหลตึง  
4) นิ้วมือเหยียดและชิดกัน นิ้วกลางแตะกึ่งกลางตะเข็บกระโปรง 
5) นิ่ง ไมเคลื่อนไหวรางกาย 

 
2. ท่าพัก 
 ทาพัก เป็นทาเปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพือ่ชวยผอนคลายความตงึเครียดซึ่งมี 4 ทา ดังนี้ 

1) ทาพักตามปกติ ใช฿พักในระหวางการฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอยางแกลูกเสือ 
- คําบอก “พัก” 
- การปฏิบัต ิ

(1) หยอนเขาขวา ตอไปหยอนเขาซ฿าย หรือเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย แตห฿าม 
เคลื่อนที ่ 

(2) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว” ให฿ยืดตัวขึ้น สดูลมหายใจเข฿าเต็มปอดและจัดทกุสวนของ
รางกายให฿อยูในทาตรง 

(3) เมื่อได฿ยินคําวา “ตรง” ให฿กระตุกเขาขวากลับไปอยูในทาตรง 
2) ทาพักตามระเบียบ ใช฿พกัในโอกาสรอพิธกีารตางๆ เชน รอรับการตรวจพลสวนสนาม หรอื

รออยูในแถวกองเกยีรติยศ ฯลฯ 
- คําบอก “ตามระเบียบ – พัก” 
- การปฏิบัต ิ
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(1) ลําตัวยืดตรง ขาทั้ง 2 ข฿างตึง ให฿น้าํหนกัตัวอยูบนเท฿าทั้ง 2 ข฿างเทาๆ กัน 
(2) แยกเท฿าซ฿ายออกไปข฿างซ฿ายประมาณครึ่งก฿าว อยางรวดเร็วและเข฿มแข็ง 
(3) เอามอืไขว฿หลัง โดยให฿หลังมือซ฿ายแนบติดลําตวัในแนวกึ่งกลางหลังและอยูใต฿เข็ม

ขัดเล็กน฿อย มือขวาทับมอืซ฿ายและยืนนิ่ง 
(4) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว – ตรง” ก็ให฿ชักเท฿าซ฿ายกลับมาชิดเท฿าขวา พร฿อมกับทิง้มือทั้ง 

2 ข฿างลงแนบลําตัว กลับมาอยูในทาเดมิ 
3) ทาพักตามสบาย ใช฿พกัในโอกาสที่รอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตอไปเป็นระยะเวลาสัน้ๆ เชน เมื่อ

ผู฿ควบคุมแถวต฿องไปรับคําสั่งจากผู฿บังคับบัญชา เป็นต฿น 
- คําบอก “ตามสบาย – พัก” 
- การปฏิบัต ิ

(1) หยอนเขาขวากอน ปฏิบัติเชนเดียวกับทาพักตามปกติ 
(2) เคลื่อนไหวรางกายได฿ตามสบาย แตต฿องอยูกับที่ เชน จัดเครื่องแตงกายเรยีบร฿อย

จัดหมวกให฿ตรง เช็ดหน฿า ผูกเชือกรองเท฿า เป็นต฿น 
(3) พูดคยุกันได฿ แตห฿ามเสยีงดัง และห฿ามนั่งหากผู฿กํากับลูกเสือไมอนุญาต 
(4) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว – ตรง” ให฿กลับมายนืตรงในทาเดมิทันท ีโดยปฏิบัติ

เชนเดียวกับทาพักตามปกต ิ
4) ทาพักนอกแถว ใช฿พกัในโอกาสที่ต฿องรอคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตอไปเป็นระยะเวลานานๆ 
- คําบอก “พักแถว” 
- การปฏิบัต ิ

(1) ทุกคนแยกย฿ายออกจากแถว แตต฿องอยูในบริเวณใกล฿เคียงกับที่ตัง้แถว เพื่อทีจ่ะได฿
ยินเมือ่ผู฿กํากับลกูเสือเรยีกเข฿าแถวอีกครั้ง 

(2) ไมสงเสียงอกึทึกครึกโครม ให฿เป็นที่รบกวนผู฿อืน่ 
(3) เมื่อได฿ยินคําวา “แถว” ให฿รีบกลับมาเข฿าแถวตรงที่เดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม และเมือ่

จัดแถวเรียบร฿อยแล฿ว ให฿อยูในทาตรงจนกวาจะมีคําสัง่ตอไป 
3. ท่าเคารพ 
 1) วันทยหัตถโ เป็นทาแสดงการเคารพเมือ่อยูลาํพังนอกแถวของลกูเสือทุกประเภท โดยปฏิบัติ
ตอจากทาตรง แบงออกเป็นการฝึกขัน้ต฿น และเมื่อมีผู฿รับการเคารพ 
  1.1 การฝึกขั้นต฿น 
 - คําบอก “วันทยหัตถโ” และ “มือลง” 
 - การปฏิบัติ 
  ยกมอืขวาขึน้โดยเร็วและแข็งแรง จดันิ้วแบบเดยีวกันทารหัสของลูกเสอืปลายนิ้วช้ีแตะ
ขอบลางของหมวกคอนไปข฿างหน฿าเลก็น฿อยในแนวหางตาขวา (ถ฿าไมสวมหมวกให฿ปลายนิ้วช้ีแตะที่หาง
ตาขวา) เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาทอนลาง แขนขวาทอนบนยื่นไปทางข฿างประมาณแนวไหล นิ้ว
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เหยียดตรงเรียงชิดติดกัน ข฿อมือไมหกั และเปิดฝูามือขึน้ประมาณ 30 องศา ถ฿าอยูในที่แคบให฿ลดศอกลง
ได฿ตามความเหมาะสม แตรางกายสวนอืน่ต฿องไมเสียลักษณะทาตรง 
  เมื่อได฿ยินคําบอกวา “มือลง” ให฿ลดมือขวาลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง (สําหรับ
ลูกเสือสาํรองให฿ทําวันทยหัตถโ 2 นิ้ว คือ นิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรง สวนนิ้วที่เหลืองอเข฿าหาฝูามือ) 
  1.2 เมื่อมีผู฿รับการเคารพ 
 - คําบอก “ทางขวา (ทางซ฿าย, ตรงหน฿า) – วันทยหัตถโ” 
 - การปฏิบัติ 
  ยกมอืขวาขึน้โดยเร็วและแข็งแรง จดันิ้วแบบเดยีวกันทารหัสของลูกเสอืปลายนิ้วช้ีแตะ
ขอบลางของหมวกคอนไปข฿างหน฿าเลก็น฿อยในแนวหางตาขวา (ถ฿าไมสวมหมวกให฿ปลายนิ้วช้ีแตะที่หาง
ตาขวา) เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาทอนลาง แขนขวาทอนบนยื่นไปทางข฿างประมาณแนวไหล นิ้ว
เหยียดตรงเรียงชิดติดกัน ข฿อมือไมหกั และเปิดฝูามือขึน้ประมาณ 30 องศา ถ฿าอยูในที่แคบให฿ลดศอกลง
ได฿ตามความเหมาะสม แตรางกายสวนอืน่ต฿องไมเสียลักษณะทาตรง 
  เมื่อได฿ยินคําบอกวา “มือลง” ให฿ลดมือขวาลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง (สําหรับ
ลูกเสือสาํรองให฿ทําวันทยหัตถโ 2 นิ้ว คือ นิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรง สวนนิ้วที่เหลืองอเข฿าหาฝูามือ) 
  1.2 เมื่อมีผู฿รับการเคารพ 
 - คําบอก “ทางขวา (ทางซ฿าย, ตรงหน฿า) – วันทยหัตถโ” 
 - การปฏิบัติ 

สะบัดหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพ พร฿อมกับยกมือขวาทําวันทยหัตถโกอนถึงผู฿รับการเคารพ 3 ก฿าว 
ตามองจับไปที่ผู฿รับการเคารพ และหันหน฿าตาม จนกวาผู฿รับการเคารพจะผานพ฿นไปแล฿ว 2 ก฿าว จากนั้น
สะบัดหน฿ากลับพร฿อมกับลดมือลง 

ถ฿าผู฿รับการเคารพไมได฿เคลื่อนที่ผาน ให฿สะบัดหน฿ากลับพร฿อมกับลดมือลงตามคําบอกวา “มือลง” 
ถ฿าผู฿รับการเคารพอยูตรงหน฿าก็ปฏิบัติได฿โดยไมต฿องสะบัดหน฿า 
2) แลขวา (ซ฿าย) – ทํา เป็นทาแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยูในแถวมือเปลาหรือถืออาวุธที่

ทําทาวันทยาวุธไมได฿ และเป็นทาแสดงเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไมสามารถแสดง
การเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโ 

 - คําบอก “แลขวา (ซ฿าย) – ทํา 
 - การปฏิบัติ  
สะบัดหน฿าไปทางขวา (ซ฿าย) ประมาณกึ่งขวา (ซ฿าย) กอนถึงผู฿รับการเคารพ 3 ก฿าว ตามองจับ

ไปที่ผู฿รับการเคารพ พร฿อมกับหันหน฿าตามจนกวาผู฿รับการเคารพจะผานพ฿นไปแล฿ว 2 ก฿าว แล฿วสะบัด
หน฿ากลับที่เดิม 

ถ฿าผู฿รับการเคารพไมได฿เคลื่อนที่ผาน ให฿สะบัดหน฿ากลับที่เดิมตามคําบอกวา “แล – ตรง” 
ข้อแนะน าในการแสดงการเคารพ 

- การแสดงเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนต฿องไมแกวาง คงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้ว และ
ห฿อยอยูข฿างตัว (มือไมติดขาเหมือนอยางอยูกับที่) 
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-รัศมีแสดงการเคารพ ถือเอาระยะที่มองเห็นเครื่องหมายหรือจําได฿เป็นเกณฑโ 
- กรณีเข฿าแถวรวมลูกเสืออาวุธ เมื่อได฿ยินคําบอก “ทางขวา (ซ฿าย)- ระวัง-วันทยา-วุธ” 

ให฿ทําทาแลขวา (ซ฿าย) พร฿อมกับผู฿ทําวันทยาวุธ และทําทา “แลตรง” เมื่อขาดคําบอกวา 
“เรียบ-อาวุธ” 

- ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะต฿องแสดงการเคารพโดยวิธีหยุด กอนผู฿รับการเคารพจะเข฿า
มาถึงระยะแสดงการเคารพ ให฿ทําทาหันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผู฿รับการเคารพจะผานมา 
โดยหยุดชิดเท฿าในทาตรงแล฿วแสดงการเคารพ เมื่อเลิกการเคารพแล฿วให฿ทําทาหันไปใน
ทิศทางเดิม และก฿าวเท฿าหลังเคลื่อนที่ตอไปโดยไมต฿องชิดเท฿า 

- ในกรณีผู฿รับการเคารพอยูกับที่ ผู฿แสดงการเคารพไมต฿องหยุดแสดงการเคารพ 
- การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เชน ในหน฿าเวรยาม ให฿วิ่งเข฿าไปหยุดยืน

หางจากผู฿รับการเคารพ 3 ก฿าว แล฿วแสดงการเคารพ หลังจากที่รายงานจบหรือซักถาม
เสร็จแล฿ว ให฿ลดมือลง (จากวันทยหัตถโ) หรือเรียบอาวุธ (จากวันทยาวุธ) และกลับไปปฏิบัติ
หน฿าที่ตอไป 

4. ท่าหันอยู่กับที่ 
เป็นทาที่ชวยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหน฿าของแถว แตกอนที่จะมีคําบอกให฿แถวหันไปยังด฿าน

ใด ต฿องให฿แถวอยูในทาตรงเสียกอน ทาหันอยูกับที่มี 3 ทา ดังนี้ 
1) ท่าขวาหัน เป็นทาที่ทําให฿แถวหันไปทางด฿านขวา 

- คําบอก “ขวา–หัน” 
- การปฏิบัติ มี 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 เปิดปลายเท฿าขาวและยกส฿นเท฿าซ฿าย ทันใดนั้นให฿หันตัวไปทางขวาจนได฿ 90 

องศา พร฿อมกับหมุนเท฿าทั้ง 2 ข฿างตาม โดยให฿ส฿นเท฿าและปลายเท฿าซึ่งเป็นหลักติดอยูกับพื้น น้ําหนักตัว
อยูที่เท฿าขวา ขาซ฿ายเหยียดตึง บิดส฿นเท฿าซ฿ายออกข฿างนอกเล็กน฿อย ลําตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับลําตัว 

จังหวะที่ 2 ชักเท฿าซ฿ายมาชิดเท฿าขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
2) ท่าซ้ายหัน เป็นทาที่ทําให฿แถวหันไปทางด฿านซ฿าย 
- คําบอก “ซ฿าย-หัน” 
- การปฏิบัติ ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเชนเดียวกับทาขวาหัน แตเปลี่ยนหันไปทางซ฿ายแทน และให฿
เท฿าซ฿ายเป็นหลักอยูกับที่แล฿วดึงเท฿าขวามาชิด 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นทาสําหรับเปลี่ยนการหันหน฿าของแถว จากด฿านหน฿าไปด฿านหลัง 
- คําบอก “กลับหลัง-หัน” 
- การปฏิบัติ ทําเป็น2 จังหวะ 

จังหวะที่ 1 ทําเชนเดียวกับทาขวาหันจังหวะที่ 1 แตหันเลยไปจนกลับจากหน฿าเป็นหลังครบ 
180 องศา ให฿ปลายเทาซ฿ายหันไปหยุดอยูข฿างหลัง เฉียงซ฿ายประมาณครึ่งก฿าวและอยูในแนวส฿นเท฿าขวา 

จังหวะที่ 2 ชักเท฿าซ฿ายมาชิดเท฿าขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
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เหยียดตรงเรียงชิดติดกัน ข฿อมือไมหกั และเปิดฝูามือขึน้ประมาณ 30 องศา ถ฿าอยูในที่แคบให฿ลดศอกลง
ได฿ตามความเหมาะสม แตรางกายสวนอืน่ต฿องไมเสียลักษณะทาตรง 
  เมื่อได฿ยินคําบอกวา “มือลง” ให฿ลดมือขวาลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง (สําหรับ
ลูกเสือสาํรองให฿ทําวันทยหัตถโ 2 นิ้ว คือ นิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรง สวนนิ้วที่เหลืองอเข฿าหาฝูามือ) 
  1.2 เมื่อมีผู฿รับการเคารพ 
 - คําบอก “ทางขวา (ทางซ฿าย, ตรงหน฿า) – วันทยหัตถโ” 
 - การปฏิบัติ 
  ยกมอืขวาขึน้โดยเร็วและแข็งแรง จดันิ้วแบบเดยีวกันทารหัสของลูกเสอืปลายนิ้วช้ีแตะ
ขอบลางของหมวกคอนไปข฿างหน฿าเลก็น฿อยในแนวหางตาขวา (ถ฿าไมสวมหมวกให฿ปลายนิ้วช้ีแตะที่หาง
ตาขวา) เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาทอนลาง แขนขวาทอนบนยื่นไปทางข฿างประมาณแนวไหล นิ้ว
เหยียดตรงเรียงชิดติดกัน ข฿อมือไมหกั และเปิดฝูามือขึน้ประมาณ 30 องศา ถ฿าอยูในที่แคบให฿ลดศอกลง
ได฿ตามความเหมาะสม แตรางกายสวนอืน่ต฿องไมเสียลักษณะทาตรง 
  เมื่อได฿ยินคําบอกวา “มือลง” ให฿ลดมือขวาลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง (สําหรับ
ลูกเสือสาํรองให฿ทําวันทยหัตถโ 2 นิ้ว คือ นิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรง สวนนิ้วที่เหลืองอเข฿าหาฝูามือ) 
  1.2 เมื่อมีผู฿รับการเคารพ 
 - คําบอก “ทางขวา (ทางซ฿าย, ตรงหน฿า) – วันทยหัตถโ” 
 - การปฏิบัติ 

สะบัดหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพ พร฿อมกับยกมือขวาทําวันทยหัตถโกอนถึงผู฿รับการเคารพ 3 ก฿าว 
ตามองจับไปที่ผู฿รับการเคารพ และหันหน฿าตาม จนกวาผู฿รับการเคารพจะผานพ฿นไปแล฿ว 2 ก฿าว จากนั้น
สะบัดหน฿ากลับพร฿อมกับลดมือลง 

ถ฿าผู฿รับการเคารพไมได฿เคลื่อนที่ผาน ให฿สะบัดหน฿ากลับพร฿อมกับลดมือลงตามคําบอกวา “มือลง” 
ถ฿าผู฿รับการเคารพอยูตรงหน฿าก็ปฏิบัติได฿โดยไมต฿องสะบัดหน฿า 
2) แลขวา (ซ฿าย) – ทํา เป็นทาแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยูในแถวมือเปลาหรือถืออาวุธที่

ทําทาวันทยาวุธไมได฿ และเป็นทาแสดงเคารพตามลําพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไมสามารถแสดง
การเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโ 

 - คําบอก “แลขวา (ซ฿าย) – ทํา 
 - การปฏิบัติ  
สะบัดหน฿าไปทางขวา (ซ฿าย) ประมาณกึ่งขวา (ซ฿าย) กอนถึงผู฿รับการเคารพ 3 ก฿าว ตามองจับ

ไปที่ผู฿รับการเคารพ พร฿อมกับหันหน฿าตามจนกวาผู฿รับการเคารพจะผานพ฿นไปแล฿ว 2 ก฿าว แล฿วสะบัด
หน฿ากลับที่เดิม 

ถ฿าผู฿รับการเคารพไมได฿เคลื่อนที่ผาน ให฿สะบัดหน฿ากลับที่เดิมตามคําบอกวา “แล – ตรง” 
ข้อแนะน าในการแสดงการเคารพ 

- การแสดงเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนต฿องไมแกวาง คงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้ว และ
ห฿อยอยูข฿างตัว (มือไมติดขาเหมือนอยางอยูกับที่) 
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-รัศมีแสดงการเคารพ ถือเอาระยะที่มองเห็นเครื่องหมายหรือจําได฿เป็นเกณฑโ 
- กรณีเข฿าแถวรวมลูกเสืออาวุธ เมื่อได฿ยินคําบอก “ทางขวา (ซ฿าย)- ระวัง-วันทยา-วุธ” 

ให฿ทําทาแลขวา (ซ฿าย) พร฿อมกับผู฿ทําวันทยาวุธ และทําทา “แลตรง” เมื่อขาดคําบอกวา 
“เรียบ-อาวุธ” 

- ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะต฿องแสดงการเคารพโดยวิธีหยุด กอนผู฿รับการเคารพจะเข฿า
มาถึงระยะแสดงการเคารพ ให฿ทําทาหันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผู฿รับการเคารพจะผานมา 
โดยหยุดชิดเท฿าในทาตรงแล฿วแสดงการเคารพ เมื่อเลิกการเคารพแล฿วให฿ทําทาหันไปใน
ทิศทางเดิม และก฿าวเท฿าหลังเคลื่อนที่ตอไปโดยไมต฿องชิดเท฿า 

- ในกรณีผู฿รับการเคารพอยูกับที่ ผู฿แสดงการเคารพไมต฿องหยุดแสดงการเคารพ 
- การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เชน ในหน฿าเวรยาม ให฿วิ่งเข฿าไปหยุดยืน

หางจากผู฿รับการเคารพ 3 ก฿าว แล฿วแสดงการเคารพ หลังจากที่รายงานจบหรือซักถาม
เสร็จแล฿ว ให฿ลดมือลง (จากวันทยหัตถโ) หรือเรียบอาวุธ (จากวันทยาวุธ) และกลับไปปฏิบัติ
หน฿าที่ตอไป 

4. ท่าหันอยู่กับที่ 
เป็นทาที่ชวยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหน฿าของแถว แตกอนที่จะมีคําบอกให฿แถวหันไปยังด฿าน

ใด ต฿องให฿แถวอยูในทาตรงเสียกอน ทาหันอยูกับที่มี 3 ทา ดังนี้ 
1) ท่าขวาหัน เป็นทาที่ทําให฿แถวหันไปทางด฿านขวา 

- คําบอก “ขวา–หัน” 
- การปฏิบัติ มี 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 เปิดปลายเท฿าขาวและยกส฿นเท฿าซ฿าย ทันใดนั้นให฿หันตัวไปทางขวาจนได฿ 90 

องศา พร฿อมกับหมุนเท฿าทั้ง 2 ข฿างตาม โดยให฿ส฿นเท฿าและปลายเท฿าซึ่งเป็นหลักติดอยูกับพื้น น้ําหนักตัว
อยูที่เท฿าขวา ขาซ฿ายเหยียดตึง บิดส฿นเท฿าซ฿ายออกข฿างนอกเล็กน฿อย ลําตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับลําตัว 

จังหวะที่ 2 ชักเท฿าซ฿ายมาชิดเท฿าขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
2) ท่าซ้ายหัน เป็นทาที่ทําให฿แถวหันไปทางด฿านซ฿าย 
- คําบอก “ซ฿าย-หัน” 
- การปฏิบัติ ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเชนเดียวกับทาขวาหัน แตเปลี่ยนหันไปทางซ฿ายแทน และให฿
เท฿าซ฿ายเป็นหลักอยูกับที่แล฿วดึงเท฿าขวามาชิด 
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นทาสําหรับเปลี่ยนการหันหน฿าของแถว จากด฿านหน฿าไปด฿านหลัง 
- คําบอก “กลับหลัง-หัน” 
- การปฏิบัติ ทําเป็น2 จังหวะ 

จังหวะที่ 1 ทําเชนเดียวกับทาขวาหันจังหวะที่ 1 แตหันเลยไปจนกลับจากหน฿าเป็นหลังครบ 
180 องศา ให฿ปลายเทาซ฿ายหันไปหยุดอยูข฿างหลัง เฉียงซ฿ายประมาณครึ่งก฿าวและอยูในแนวส฿นเท฿าขวา 

จังหวะที่ 2 ชักเท฿าซ฿ายมาชิดเท฿าขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
 

	2	จงัหวะ
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5. ท่าเดิน 
 เป็นทาที่ชวยให฿การเคลื่อนย฿ายหรือการเดินขบวนของแถวดูเป็นระเบียบและสงางาม กอนที่จะมี

คําบอกให฿เดินต฿องให฿แถวอยูในทาตรงเสียกอน มี 6 ทา 
1) เดินตามปกติ 
- คําบอก “หน฿า – เดิน” 
- การปฏิบัติ 

โน฿มน้ําหนักตัวไปข฿างหน฿า พร฿อมกับก฿าวเท฿าซ฿ายออกเดินกอน ขาเหยียดตึงปลายเท฿างุ฿ม 
ส฿นเท฿าสูงจาพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท฿าและก฿าวเท฿าตอไป ให฿โน฿มน้ําหนักตัวไปข฿างหน฿าตบเต็มฝูา
เท฿าอยางแข็งแรง แล฿วจึงก฿าวเท฿าขวาตาม โดยเดินตบเท฿าซ฿ายและขวาสลับกันเป็นจังหวะอยางตอเนื่อง
ทรงตัวและศีรษะอยูในทาตรง แกวงแขนตามปกติเฉียงไปข฿างหน฿าและข฿างหลังพองาม เมื่อแกวงแขนไป
ข฿างหน฿าข฿อศอกงอเล็กน฿อย เมื่อแกวงแขนไปข฿างหลังให฿แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออก
นอกตัว แบมือ นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 

ความยาวของก฿าวนับจากส฿นเท฿าถึงส฿นเท฿า ประมาณ 40-60 ซม. รักษาความยาวของก฿าวให฿คงที่ 
อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90-100 ก฿าว การเดินเป็นหมูต฿องเดินให฿พร฿อมกัน ถ฿ามีจังหวะต฿องเดิน
ให฿เข฿าจังหวะ 

2) เดินตามสบาย 
- คําบอก “เดินตามสบาย” 
- การปฏิบัติ 

เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก฿าวเชนเดียวกับเดินปกติ แตอัตร า
ความเร็วในการเดินนาทีละ 120-150 ก฿าว ไมต฿องรักษาทาทางให฿เครงครัด การเดินเป็นหมูไมจําเป็นต฿อง
เดินให฿พร฿อมกัน อาจพูดกันได฿เว฿นแตจะมีคําสั่งห฿าม 

3) เดินครึ่งก฿าว 
 - คําบอก “เปลี่ยนเท฿า” 
 - การปฏิบัติ 

ก฿าวเท฿าไปข฿างหน฿าอีก 1 ก฿าว ยั้งตัวพร฿อมกับก฿าวเท฿าหลังให฿ปลายเท฿าหลังชิดส฿นเท฿าหน฿า 
และก฿าวเท฿าออกเดินเดินตอไป 

4) เดินครึ่งก฿าว 
          - คําบอก “ครึ่งก฿าว – เดิน” 
 - การปฏิบัติ 

เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก฿าวเชนเดียวกับเดินปกติ แตอัตรา
ความเร็วในการเดินนาทีละ 120-150 ก฿าว ไมต฿องรักษาทาทางให฿เครงครัด การเดินเป็นหมูไมจําเป็นต฿อง
เดินให฿พร฿อมกัน อาจพูดกันได฿เว฿นแตจะมีคําสั่งห฿าม 

ถ฿าจะให฿เดินเต็มก฿าวตอไป ให฿ใช฿คําบอกวา “หน฿า-เดิน” สวนทาหยุดจากทาเดินคร่ึงก฿าว
ปฏิบัติเชนเดียวกับทาเดินปกติ 
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5) ซอยเท฿า 
- คําบอก “ซอยเท฿า – ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อหยุดอยูกับที่ ถ฿าได฿ยินคําบอกวา “ซอยเท฿า-ทํา” ให฿ยกเท฿าขึ้นลงสลับกันอยูกับที่ตาม
จังหวะการเดินในครั้งนั้น โดยยกเท฿าซ฿ายขึ้นกอน เท฿าที่ยกขึ้นนั้นพื้นรองเท฿าต฿องสูงจากพื้นประมาณ 1 
คืบ มือและการแกวางแขนเป็นไปตามทาเดินครั้งนั้น 

ถ฿ากําลังเดิน เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ซอยเท฿า-ทํา” ไมวาเท฿าใดจะตกถึงพื้นกต็าม ให฿เดินตอไป
อีก 1 ก฿าว แล฿วก฿าวเท฿าหลังให฿ส฿นเท฿าหลังเสมอแนวเดียวกับส฿นเท฿าหน฿า และยกเท฿าเดิมนั้นขึ้นกอนตอไป
เป็นการปฏิบัติเชนเดียวกับเมื่อหยุดอยูกับที่ 

ทั้ง 2 แบบ เมื่อจะให฿เดินตอไปใช฿คําวา “หน฿า-เดิน” เมื่อเท฿าซ฿ายตกถึงพื้น ซอยเท฿าขวาอยู
กับที่ แล฿วก฿าวเท฿าซ฿ายออกเดินตอไป ถ฿าจะให฿หยุดใช฿คําบอกวา “แถว-หยุด” เชนเดียวกับทาหยุดในเวลา
เดิน 

6) เดินเฉียง 
- คําบอก “เฉียงขาว (ซ฿าย), – ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อขาดคําบอกวา “ทํา” ในขณะที่เท฿าขวา (ซ฿าย) ตกถึงพื้น ให฿ก฿าวเท฿าซ฿าย (ขวา) ออกเดิน
ตอไป พร฿อมกับบิดปลายเท฿าและหันตัวไปทางกึง่ขวา (ซ฿าย) แล฿วก฿าวเท฿าหลังเดินไปในทิศทางใหมที่เป็น
มุม 45 องศา กับทิศทางเดินโดยตอเนื่อง ไมมีการหยุดชะงัก จังหวะก฿าวเป็นไปตามจังหวะของทาเดิน
ครั้งนั้น ถ฿าจะให฿กลับมาเดินในทิศทางเดิม ใช฿คําบอกวา “เดินตรง” ลูกเสือก฿าวเท฿าทํากึ่งซ฿าย (ขวา) แล฿ว
เดินตรงไปข฿างหน฿าตอไป คําบอกต฿องบอกในขณะที่เท฿าซ฿าย (ขวา) ตกถึงพื้น 
6. ท่าหยุด 

เป็นทาที่ติดตามจากทาเดิน ซึ่งชวยทําให฿การหยุดแถวของลูกเสือมีความพร฿อมเพรียงกัน 
- คําบอก “แถว – หยุด” 
- การปฏิบัติ 

ขณะกําลังเดินตามปกติ เมื่อได฿ยินคําบอก “แถว – หยุด” ไมวาเท฿าข฿างใดข฿างหนึ่งจะตกถึง
พื้นก็ตาม ให฿ปฏิบัติ 2 จังหวัด คือ 

จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าตอไปอีก 1 ก฿าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท฿าหลังชิดเท฿าหน฿าในลักษณะทาตรง อยางแข็งแรง 

7. ท่าก้าวทางข้าง 
ใช฿ฝึกลูกเสือเพื่อนําไปใช฿ตามลําพังในแถว และเมื่อมีการจัดหรือรนแถวในระยะสัน้ ๆ  ซึ่งต฿องการ

ความเป็นระเบียบเรียบร฿อย เชน ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เป็นต฿น 
- คําบอก “ก฿าวท฿าวขวา (ซ฿าย),ทํา” 
- การปฏิบัติ 
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5. ท่าเดิน 
 เป็นทาที่ชวยให฿การเคลื่อนย฿ายหรือการเดินขบวนของแถวดูเป็นระเบียบและสงางาม กอนที่จะมี

คําบอกให฿เดินต฿องให฿แถวอยูในทาตรงเสียกอน มี 6 ทา 
1) เดินตามปกติ 
- คําบอก “หน฿า – เดิน” 
- การปฏิบัติ 

โน฿มน้ําหนักตัวไปข฿างหน฿า พร฿อมกับก฿าวเท฿าซ฿ายออกเดินกอน ขาเหยียดตึงปลายเท฿างุ฿ม 
ส฿นเท฿าสูงจาพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท฿าและก฿าวเท฿าตอไป ให฿โน฿มน้ําหนักตัวไปข฿างหน฿าตบเต็มฝูา
เท฿าอยางแข็งแรง แล฿วจึงก฿าวเท฿าขวาตาม โดยเดินตบเท฿าซ฿ายและขวาสลับกันเป็นจังหวะอยางตอเนื่อง
ทรงตัวและศีรษะอยูในทาตรง แกวงแขนตามปกติเฉียงไปข฿างหน฿าและข฿างหลังพองาม เมื่อแกวงแขนไป
ข฿างหน฿าข฿อศอกงอเล็กน฿อย เมื่อแกวงแขนไปข฿างหลังให฿แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออก
นอกตัว แบมือ นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 

ความยาวของก฿าวนับจากส฿นเท฿าถึงส฿นเท฿า ประมาณ 40-60 ซม. รักษาความยาวของก฿าวให฿คงที่ 
อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90-100 ก฿าว การเดินเป็นหมูต฿องเดินให฿พร฿อมกัน ถ฿ามีจังหวะต฿องเดิน
ให฿เข฿าจังหวะ 

2) เดินตามสบาย 
- คําบอก “เดินตามสบาย” 
- การปฏิบัติ 

เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก฿าวเชนเดียวกับเดินปกติ แตอัตร า
ความเร็วในการเดินนาทีละ 120-150 ก฿าว ไมต฿องรักษาทาทางให฿เครงครัด การเดินเป็นหมูไมจําเป็นต฿อง
เดินให฿พร฿อมกัน อาจพูดกันได฿เว฿นแตจะมีคําสั่งห฿าม 

3) เดินครึ่งก฿าว 
 - คําบอก “เปลี่ยนเท฿า” 
 - การปฏิบัติ 

ก฿าวเท฿าไปข฿างหน฿าอีก 1 ก฿าว ยั้งตัวพร฿อมกับก฿าวเท฿าหลังให฿ปลายเท฿าหลังชิดส฿นเท฿าหน฿า 
และก฿าวเท฿าออกเดินเดินตอไป 

4) เดินครึ่งก฿าว 
          - คําบอก “ครึ่งก฿าว – เดิน” 
 - การปฏิบัติ 

เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก฿าวเชนเดียวกับเดินปกติ แตอัตรา
ความเร็วในการเดินนาทีละ 120-150 ก฿าว ไมต฿องรักษาทาทางให฿เครงครัด การเดินเป็นหมูไมจําเป็นต฿อง
เดินให฿พร฿อมกัน อาจพูดกันได฿เว฿นแตจะมีคําสั่งห฿าม 

ถ฿าจะให฿เดินเต็มก฿าวตอไป ให฿ใช฿คําบอกวา “หน฿า-เดิน” สวนทาหยุดจากทาเดินครึ่งก฿าว
ปฏิบัติเชนเดียวกับทาเดินปกติ 
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5) ซอยเท฿า 
- คําบอก “ซอยเท฿า – ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อหยุดอยูกับที่ ถ฿าได฿ยินคําบอกวา “ซอยเท฿า-ทํา” ให฿ยกเท฿าขึ้นลงสลับกันอยูกับที่ตาม
จังหวะการเดินในครั้งนั้น โดยยกเท฿าซ฿ายขึ้นกอน เท฿าที่ยกขึ้นนั้นพื้นรองเท฿าต฿องสูงจากพื้นประมาณ 1 
คืบ มือและการแกวางแขนเป็นไปตามทาเดินครั้งนั้น 

ถ฿ากําลังเดิน เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ซอยเท฿า-ทํา” ไมวาเท฿าใดจะตกถึงพื้นกต็าม ให฿เดินตอไป
อีก 1 ก฿าว แล฿วก฿าวเท฿าหลังให฿ส฿นเท฿าหลังเสมอแนวเดียวกับส฿นเท฿าหน฿า และยกเท฿าเดิมนั้นขึ้นกอนตอไป
เป็นการปฏิบัติเชนเดียวกับเมื่อหยุดอยูกับที่ 

ทั้ง 2 แบบ เมื่อจะให฿เดินตอไปใช฿คําวา “หน฿า-เดิน” เมื่อเท฿าซ฿ายตกถึงพื้น ซอยเท฿าขวาอยู
กับที่ แล฿วก฿าวเท฿าซ฿ายออกเดินตอไป ถ฿าจะให฿หยุดใช฿คําบอกวา “แถว-หยุด” เชนเดียวกับทาหยุดในเวลา
เดิน 

6) เดินเฉียง 
- คําบอก “เฉียงขาว (ซ฿าย), – ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อขาดคําบอกวา “ทํา” ในขณะที่เท฿าขวา (ซ฿าย) ตกถึงพื้น ให฿ก฿าวเท฿าซ฿าย (ขวา) ออกเดิน
ตอไป พร฿อมกับบิดปลายเท฿าและหันตัวไปทางกึง่ขวา (ซ฿าย) แล฿วก฿าวเท฿าหลังเดินไปในทิศทางใหมที่เป็น
มุม 45 องศา กับทิศทางเดินโดยตอเนื่อง ไมมีการหยุดชะงัก จังหวะก฿าวเป็นไปตามจังหวะของทาเดิน
ครั้งนั้น ถ฿าจะให฿กลับมาเดินในทิศทางเดิม ใช฿คําบอกวา “เดินตรง” ลูกเสือก฿าวเท฿าทํากึ่งซ฿าย (ขวา) แล฿ว
เดินตรงไปข฿างหน฿าตอไป คําบอกต฿องบอกในขณะที่เท฿าซ฿าย (ขวา) ตกถึงพื้น 
6. ท่าหยุด 

เป็นทาที่ติดตามจากทาเดิน ซึ่งชวยทําให฿การหยุดแถวของลูกเสือมีความพร฿อมเพรียงกัน 
- คําบอก “แถว – หยุด” 
- การปฏิบัติ 

ขณะกําลังเดินตามปกติ เมื่อได฿ยินคําบอก “แถว – หยุด” ไมวาเท฿าข฿างใดข฿างหนึ่งจะตกถึง
พื้นก็ตาม ให฿ปฏิบัติ 2 จังหวัด คือ 

จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าตอไปอีก 1 ก฿าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท฿าหลังชิดเท฿าหน฿าในลักษณะทาตรง อยางแข็งแรง 

7. ท่าก้าวทางข้าง 
ใช฿ฝึกลูกเสือเพื่อนําไปใช฿ตามลําพังในแถว และเมื่อมีการจัดหรือรนแถวในระยะสัน้ ๆ  ซึ่งต฿องการ

ความเป็นระเบียบเรียบร฿อย เชน ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เป็นต฿น 
- คําบอก “ก฿าวท฿าวขวา (ซ฿าย),ทํา” 
- การปฏิบัติ 

“เฉยีงขว�	(ซ�้ย),	−	ทำ�”

แกวง่แขนเป็นไปต�มท�่เดนิครัง้นัน้
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ยกส฿นเท฿าทั้งสองข฿าง แล฿วก฿าวเท฿าขวา (ซ฿าย) ไปทางขวา (ซ฿าย) 30 ซม. (หรือประมาณครึ่ง
ก฿าวปกติ) แล฿วชักเท฿าซ฿าย (ขวา) ไปชิดอยางแข็งแรง ระหวางที่ใช฿เท฿าเคลื่อนที่นั้น เขาทั้งสองต฿องตึกส฿น
เท฿ายก และก฿าวทางข฿างตอไปในจังหวะเดินปกติ 

ถ฿าจะให฿หยุดจากทาก฿าวทางข฿าง ให฿ใช฿คําบอกวา “แถว – หยุด” ในขณะที่เท฿าทั้งสองข฿างมา
ชิดกัน ให฿ปฏิบัติโดยก฿าวไปทางขวา (ซ฿าย) อีก 1 ก฿าว และหยุดด฿วยการก฿าวเท฿าอีกข฿างหนึ่งไปชิด 
จากนั้นให฿อยูในลักษณะทาตรงทันที 

ถ฿าทีการกําหนดจํานวนก฿าวให฿ ลูกเสือคงก฿าวตอไปตามจํานวนก฿าวที่กําหนด แล฿วหยุดเอง
โดยไมต฿องใช฿คําบอก “แถว – หยุด) 
8. ท่าก้าวถอยหลัง 

ใช฿ในการจัดแถวเมื่ออยูกับที่ และทําในระยะสั้น ๆ เทานั้น เป็นการฝึกลูกเสือเพื่อนําไปใช฿ตาม
ลําพังในแถว หรือในความควบคุมตามคําบอก เชน “ก฿าวถอยหลัง 3 ก฿าว, ทํา” เป็นต฿น 

- คําบอก “ก฿าวถอยหลัง, ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เอนตัวไปข฿างหลังเล็กน฿อย พร฿อมกับก฿าวเท฿าซ฿ายถอยหลัง วางเท฿าลงให฿ปลายเท฿าลงกอน 
แกวางแขนตามปกติ ระยะก฿าว 30 ซม. (ครึ่งก฿าวปกติ) จังหวะก฿าวเชนเดียวกับทาเดินตามปกติ 

ถ฿าจะให฿หยุดจากทาก฿าวถอยหลัง ให฿ใช฿คําบอกวา “แถว – หยุด” ไมวาเข฿าข฿างใดจะตกถึง
พื้นให฿ก฿าวถอยหลังไปอีก 1 ก฿าว แล฿วชักเท฿าที่อยูข฿างหน฿าไปชิดส฿นเท฿าที่อยูข฿างหลัง และอยูในลักษณะ
ทาตรงทันที 

ถ฿ามีการกําหนดจํานวนก฿าวให฿ ลูกเสือคงก฿าวตอไปตามจํานวนก฿าวที่กําหนด แล฿วหยุดเอง
โดยไมต฿องใช฿คําบอก “แถว – หยุด” 
 
9. ท่าวิ่ง 

ใช฿ในโอกาสที่ต฿องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะใกล฿ ๆ หรือใช฿เพื่อการออกกําลังกาย
ของลูกเสือ 

1) การวิ่ง 
- คําบอก “วิ่ง, หน฿า – วิ่ง” 
- การปฏิบัติ 

ออกวิ่งด฿วยเท฿าซ฿าย และวางปลายเท฿าลงพื้นกอน งอเขาเล็กน฿อย โน฿มตัวไปข฿างหน฿า ขา
หลังไมต฿องเหยียดตึง ปลายเท฿ายกสูงจากพื้นพอควร มือยกขึ้นเสมอราวนม กํามือ หันฝูามือเข฿าหาตัวยืด
อก ศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งให฿แกวงแขนที่งอตามจังหวะก฿าวได฿พอสมควร ระยะก฿าวประมาณ 50-60 ซม. 
พยายามรักษาระยะก฿าวให฿คงที่ อัตราความเร็วนาทีละ 150-160 ก฿าว 

ทานี้เริ่มได฿ทั้งเวลาอยูกับที่และขณะกําลังเดิน ถ฿ากําลังเดินอยู เมื่อสิ้นคําบอกไมวาเท฿าใดจะ
ตกถึงพื้นก็ตาม ให฿ก฿าวตอไปอีก 1 ก฿าวแล฿วเริ่มวิ่งทันที (ปกติควรบอกเมื่อตกเท฿าขวา) 
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2) การหยุด 
- คําบอก “แถว – หยุด” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อสิ้นคําบอกไมวาเท฿าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให฿คงวิ่งด฿วยอาการยั้งตัวตอไปข฿างหน฿าอีก 3 
ก฿าว แล฿วทําทาหยุดเชนเดียวกับการหยุดในเวลาเดิน 

3) เปลี่ยนเป็นเดิน 
- คําบอก “เดิน – ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อสิ้นคําบอกไมวาเท฿าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให฿คงวิ่งด฿วยอาการยั้งตัวตอไปข฿างหน฿าอีก 3 
ก฿าว แล฿วทําทาเดินตามปกติ 

4) เปลี่ยนเท้า ใช฿ในโอกาสเปลี่ยนเท฿าให฿พร฿อมกับสวนของแถว 
- คําบอก “เปลี่ยนเท฿า” 
- การปฏิบัติ 

ทานี้ให฿ทําเป็นจังหวะเดียว โดยใช฿คําบอกในขณะที่เท฿าซ฿ายและขวาตกถึงพื้นในลําดับ
ติดตอกันให฿ก฿าวเท฿าไปข฿างหน฿าอีก 2 ก฿าว (ซ฿าย,ขวา) จากนั้นจึงกระโดดก฿าวซ้ําเท฿าขวาไปข฿างหน฿าอีก 1 
ก฿าว และก฿าวเท฿าซ฿ายวิ่งตอไปอีกตามระยะของการก฿าวปกติ 
10.ท่าหันในเวลาเดิน 

1) ท่าขวาหัน ให฿ในโอกาสต฿องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน฿าแถวในระหวางการเดิน 
- คําบอก “ขวา – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เข฿าขวาจะถึงพื้นในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าในแนวปลายเท฿าขวาประมาณครึ่งก฿าว พร฿อมกับบิด

ปลายเท฿าให฿ไปทางกึ่งทางขวาด฿วย ขณะเดียวกันให฿ยกส฿นเท฿าขวาและหมุนตัวด฿วยสะโพก โดยใช฿ปลาย
เท฿าทั้งสองเป็นหลัก หันไปทางขวาจนได฿ 90 องศา 

จังหวะที่ 2 ก฿าวเท฿าขวาตอไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม 
2) ท่าซ้ายหัน ให฿ในโอกาสต฿องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน฿าแถวในระหวางการเดิน 
- คําบอก “ซ฿าย – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายจดถึงพื้นในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเชนเดียวกัน
ทาขวาหัน โดยเปลี่ยนคําบอกวาขวามาเป็นซ฿ายแทน 

ทาขวาหัน และซ฿ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต฿องไมหยุดชะงัก และแกวงแขนตามจังหวะ
ก฿าวโดยตอเนื่องกัน 

3) ท่ากลับหลัง หัน เป็นทาสําหรับเปลี่ยนการหันหน฿าของแถว จากด฿านหน฿าเป็นด฿านหลังใน
ระหวางเดิน 

ที่

แกวง่แขนต�มปกติ

เท�้

ตงึสน้
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ยกส฿นเท฿าทั้งสองข฿าง แล฿วก฿าวเท฿าขวา (ซ฿าย) ไปทางขวา (ซ฿าย) 30 ซม. (หรือประมาณครึ่ง
ก฿าวปกติ) แล฿วชักเท฿าซ฿าย (ขวา) ไปชิดอยางแข็งแรง ระหวางที่ใช฿เท฿าเคลื่อนที่นั้น เขาทั้งสองต฿องตึกส฿น
เท฿ายก และก฿าวทางข฿างตอไปในจังหวะเดินปกติ 

ถ฿าจะให฿หยุดจากทาก฿าวทางข฿าง ให฿ใช฿คําบอกวา “แถว – หยุด” ในขณะที่เท฿าทั้งสองข฿างมา
ชิดกัน ให฿ปฏิบัติโดยก฿าวไปทางขวา (ซ฿าย) อีก 1 ก฿าว และหยุดด฿วยการก฿าวเท฿าอีกข฿างหนึ่งไปชิด 
จากนั้นให฿อยูในลักษณะทาตรงทันที 

ถ฿าทีการกําหนดจํานวนก฿าวให฿ ลูกเสือคงก฿าวตอไปตามจํานวนก฿าวที่กําหนด แล฿วหยุดเอง
โดยไมต฿องใช฿คําบอก “แถว – หยุด) 
8. ท่าก้าวถอยหลัง 

ใช฿ในการจัดแถวเมื่ออยูกับที่ และทําในระยะสั้น ๆ เทานั้น เป็นการฝึกลูกเสือเพื่อนําไปใช฿ตาม
ลําพังในแถว หรือในความควบคุมตามคําบอก เชน “ก฿าวถอยหลัง 3 ก฿าว, ทํา” เป็นต฿น 

- คําบอก “ก฿าวถอยหลัง, ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เอนตัวไปข฿างหลังเล็กน฿อย พร฿อมกับก฿าวเท฿าซ฿ายถอยหลัง วางเท฿าลงให฿ปลายเท฿าลงกอน 
แกวางแขนตามปกติ ระยะก฿าว 30 ซม. (ครึ่งก฿าวปกติ) จังหวะก฿าวเชนเดียวกับทาเดินตามปกติ 

ถ฿าจะให฿หยุดจากทาก฿าวถอยหลัง ให฿ใช฿คําบอกวา “แถว – หยุด” ไมวาเข฿าข฿างใดจะตกถึง
พื้นให฿ก฿าวถอยหลังไปอีก 1 ก฿าว แล฿วชักเท฿าที่อยูข฿างหน฿าไปชิดส฿นเท฿าที่อยูข฿างหลัง และอยูในลักษณะ
ทาตรงทันที 

ถ฿ามีการกําหนดจํานวนก฿าวให฿ ลูกเสือคงก฿าวตอไปตามจํานวนก฿าวที่กําหนด แล฿วหยุดเอง
โดยไมต฿องใช฿คําบอก “แถว – หยุด” 
 
9. ท่าวิ่ง 

ใช฿ในโอกาสที่ต฿องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะใกล฿ ๆ หรือใช฿เพื่อการออกกําลังกาย
ของลูกเสือ 

1) การวิ่ง 
- คําบอก “วิ่ง, หน฿า – วิ่ง” 
- การปฏิบัติ 

ออกว่ิงด฿วยเท฿าซ฿าย และวางปลายเท฿าลงพื้นกอน งอเขาเล็กน฿อย โน฿มตัวไปข฿างหน฿า ขา
หลังไมต฿องเหยียดตึง ปลายเท฿ายกสูงจากพื้นพอควร มือยกขึ้นเสมอราวนม กํามือ หันฝูามือเข฿าหาตัวยืด
อก ศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งให฿แกวงแขนที่งอตามจังหวะก฿าวได฿พอสมควร ระยะก฿าวประมาณ 50-60 ซม. 
พยายามรักษาระยะก฿าวให฿คงที่ อัตราความเร็วนาทีละ 150-160 ก฿าว 

ทานี้เริ่มได฿ทั้งเวลาอยูกับที่และขณะกําลังเดิน ถ฿ากําลังเดินอยู เมื่อสิ้นคําบอกไมวาเท฿าใดจะ
ตกถึงพื้นก็ตาม ให฿ก฿าวตอไปอีก 1 ก฿าวแล฿วเริ่มวิ่งทันที (ปกติควรบอกเมื่อตกเท฿าขวา) 
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2) การหยุด 
- คําบอก “แถว – หยุด” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อสิ้นคําบอกไมวาเท฿าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให฿คงวิ่งด฿วยอาการยั้งตัวตอไปข฿างหน฿าอีก 3 
ก฿าว แล฿วทําทาหยุดเชนเดียวกับการหยุดในเวลาเดิน 

3) เปลี่ยนเป็นเดิน 
- คําบอก “เดิน – ทํา” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อสิ้นคําบอกไมวาเท฿าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให฿คงวิ่งด฿วยอาการยั้งตัวตอไปข฿างหน฿าอีก 3 
ก฿าว แล฿วทําทาเดินตามปกติ 

4) เปลี่ยนเท้า ใช฿ในโอกาสเปลี่ยนเท฿าให฿พร฿อมกับสวนของแถว 
- คําบอก “เปลี่ยนเท฿า” 
- การปฏิบัติ 

ทานี้ให฿ทําเป็นจังหวะเดียว โดยใช฿คําบอกในขณะที่เท฿าซ฿ายและขวาตกถึงพื้นในลําดับ
ติดตอกันให฿ก฿าวเท฿าไปข฿างหน฿าอีก 2 ก฿าว (ซ฿าย,ขวา) จากนั้นจึงกระโดดก฿าวซ้ําเท฿าขวาไปข฿างหน฿าอีก 1 
ก฿าว และก฿าวเท฿าซ฿ายวิ่งตอไปอีกตามระยะของการก฿าวปกติ 
10.ท่าหันในเวลาเดิน 

1) ท่าขวาหัน ให฿ในโอกาสต฿องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน฿าแถวในระหวางการเดิน 
- คําบอก “ขวา – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เข฿าขวาจะถึงพื้นในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าในแนวปลายเท฿าขวาประมาณครึ่งก฿าว พร฿อมกับบิด

ปลายเท฿าให฿ไปทางกึ่งทางขวาด฿วย ขณะเดียวกันให฿ยกส฿นเท฿าขวาและหมุนตัวด฿วยสะโพก โดยใช฿ปลาย
เท฿าทั้งสองเป็นหลัก หันไปทางขวาจนได฿ 90 องศา 

จังหวะที่ 2 ก฿าวเท฿าขวาตอไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม 
2) ท่าซ้ายหัน ให฿ในโอกาสต฿องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน฿าแถวในระหวางการเดิน 
- คําบอก “ซ฿าย – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายจดถึงพื้นในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเชนเดียวกัน
ทาขวาหัน โดยเปลี่ยนคําบอกวาขวามาเป็นซ฿ายแทน 

ทาขวาหัน และซ฿ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต฿องไมหยุดชะงัก และแกวงแขนตามจังหวะ
ก฿าวโดยตอเนื่องกัน 

3) ท่ากลับหลัง หัน เป็นทาสําหรับเปลี่ยนการหันหน฿าของแถว จากด฿านหน฿าเป็นด฿านหลังใน
ระหวางเดิน 
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- คําบอก “กลับหลัง – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายจดถึงพื้นในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าขวาไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าเฉียงขวา และตบลงกับพื้นด฿วยปลายเท฿าในแนวทางขวา

ของปลายเท฿าขวาเล็กน฿อยพอเขาซ฿ายตึง ทันใดนั้นยกส฿นเท฿าและหมุนตัวด฿วยสะโพก โดยใช฿ปลายเท฿าทั้ง
สองเป็นหลัก ไปข฿างหลังจนได฿ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยูกับข฿างชา 

จังหวะที่ 3 ก฿าวเท฿าซ฿ายออกเดิน พร฿อมยกมือและแกวงแขนตามจังหวะของทาเดินครั้งนั้นตอไป                
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให฿ลูกเสือนับจังหวะด฿วยเสียงดังกอน จนทําได฿คลองแล฿วจึงนับในใจ 
11.ท่าหันในเวลาวิ่ง 

ใช฿ในโอกาสต฿องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน฿าแถวในเวลาวิ่ง 
1) ท่าขวาหัน 
- คําบอก “ขวา – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าขวาจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าวเพื่อยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก฿าวเท฿าขวาไปข฿างหน฿าอีก 1 ก฿าว พร฿อมกับหมุนตัวไปทางกึ่งขวา 
จังหวะที่ 3 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปอยูหน฿าปลายเท฿าขวา พร฿อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได฿ 90 

องศา จากทิศทางเดิม 
จังหวะที่ 4 ก฿าวเท฿าขวาออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม 

2) ท่าซ้ายหัน 
- คําบอก “ซ฿าย – หัน” 
- การปฏิบัติใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะเชนเดียวกับทาขวาหัน
โดยเปลี่ยนคําบอกวาขวาเป็นซ฿ายแทน 

ขวาหัน และซ฿ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต฿องไมหยุดชะงัก และแกวงแขนที่งอขึ้นตาม
จังหวะก฿าวโดยตอเนื่องกัน 

3) ท่ากลับหลังหันเป็นทาสําหรับเปลี่ยนการหันหน฿าของแถว จากด฿านหน฿าเป็นด฿านหลังใน
ระหวางเดิน 

- คําบอก “กลับหลัง – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าขวาไปข฿างหนา 1 ก฿าวเพื่อยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าอีก 1 ก฿าว พร฿อมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา 
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จังหวะที่ 3 ก฿าวเท฿าขวาไปอยูหน฿าปลายเท฿าซ฿าย พร฿อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได฿ 90 
องศา จากทิศทางเดิม 

จังหวะที่ 4 ก฿าวเท฿าซ฿ายออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให฿ลูกเสือนับจังหวะด฿วยเสียงดังกอน จนทําได฿คลองแล฿วจึงนับในใจ 
12.การนับ 

ใช฿สําหรับหน฿ากระดาษแถวเดี่ยว เพื่อหัดให฿ลูกเสือออกเสียงให฿ถูกต฿องตามลักษณะของลูกเสือ 
- คําบอก “นับ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือคนที่อยูหัวแถวสะบัดหน฿าไปทางซ฿าย พร฿อมกับนับ 1 แล฿วสะบัดหน฿ากลับมาอยูใน
ทางตรงโดยเร็ว ลูกเสือคนอื่น ๆ นับเรียงไปตามลําดับเชนเดียวกับคนหัวแถว เว฿นคนที่อยูท฿ายแถวให฿
สะบัดหน฿ามาทางขวา 

- คําบอก “นับสอง (สาม, สี่, ห฿า ฯลฯ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือนับตามจํานวนที่บอก โดยเริ่มจากคนที่อยูหัวแถวเชนเดียวกับการนับตามปกติ เชน 
นับสอง ลูกเสือจะนับ หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง เรียงตอไปตามลําดับจนสุดแถว 

การนับเมื่อแถวมีการแยกคูขาด ให฿คนที่อยูท฿ายของแถวหลังสุดขานจํานวนที่ขาดให฿ทราบ
โดยขานวา “ขาดหนึ่ง (สอง, สาม....ฯลฯ)” 
13.ท่าถอดหมวก สวมหมวก 

ใช฿ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆโ หรือพิธีทางศาสนา เชน พิธีสวนสนามที่มีการประพรมน้ําพุทธมนตโ 
เป็นต฿น 

- คําบอก “ถอดหมวก” 
- การปฏิบัติ 

1) แบมือซ฿ายและงอศอกจนแขนทอนลางและทอนบนตั้งฉากกัน นิ้วหัวแมมือตั้งขึ้นข฿างบน
พร฿อมกันนั้นใช฿มือขวาจับที่กะบังหน฿าหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบังหน฿าหมวก, หมวกทรงหม฿อตาล) 
หรือจับที่ปีหมวกด฿านหน฿า (หมวกปีกกว฿างพับข฿าง และไมพับข฿าง) หรือจับที่หมวกด฿านขวา (หมวกทรง
ออน) หรือจับที่ขอบหมวกบนด฿านหน฿า (หมวกกลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแมมือซ฿าย ให฿หน฿าหมวกหันไปทางขวา ขอบ
หมวกด฿านนอกอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ 

3) ลดมือขวาลงมาอยูในทาตรง พร฿อมกับมือซ฿ายจับหมวกด฿วยนิ้วหัวแมมือกับนิ้วอื่นทั้งสี่ 
- คําบอก “สวมหมวก” 
- การปฏิบัติ 

1) ใช฿มือขวาจับหมวกที่อยูในมือซ฿าย เชนเดียวกับการถอดหมวก 
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ฿ายชวยจัดหมวก 
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยูในทาตรงอยางแข็งแรง 

ข�
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- คําบอก “กลับหลัง – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายจดถึงพื้นในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าขวาไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว 
จังหวะที่ 2 ชักเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าเฉียงขวา และตบลงกับพื้นด฿วยปลายเท฿าในแนวทางขวา

ของปลายเท฿าขวาเล็กน฿อยพอเขาซ฿ายตึง ทันใดนั้นยกส฿นเท฿าและหมุนตัวด฿วยสะโพก โดยใช฿ปลายเท฿าทั้ง
สองเป็นหลัก ไปข฿างหลังจนได฿ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยูกับข฿างชา 

จังหวะที่ 3 ก฿าวเท฿าซ฿ายออกเดิน พร฿อมยกมือและแกวงแขนตามจังหวะของทาเดินครั้งนั้นตอไป                
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให฿ลูกเสือนับจังหวะด฿วยเสียงดังกอน จนทําได฿คลองแล฿วจึงนับในใจ 
11.ท่าหันในเวลาวิ่ง 

ใช฿ในโอกาสต฿องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน฿าแถวในเวลาวิ่ง 
1) ท่าขวาหัน 
- คําบอก “ขวา – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าขวาจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าวเพื่อยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก฿าวเท฿าขวาไปข฿างหน฿าอีก 1 ก฿าว พร฿อมกับหมุนตัวไปทางกึ่งขวา 
จังหวะที่ 3 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปอยูหน฿าปลายเท฿าขวา พร฿อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได฿ 90 

องศา จากทิศทางเดิม 
จังหวะที่ 4 ก฿าวเท฿าขวาออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม 

2) ท่าซ้ายหัน 
- คําบอก “ซ฿าย – หัน” 
- การปฏิบัติใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะเชนเดียวกับทาขวาหัน
โดยเปลี่ยนคําบอกวาขวาเป็นซ฿ายแทน 

ขวาหัน และซ฿ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต฿องไมหยุดชะงัก และแกวงแขนที่งอขึ้นตาม
จังหวะก฿าวโดยตอเนื่องกัน 

3) ท่ากลับหลังหันเป็นทาสําหรับเปลี่ยนการหันหน฿าของแถว จากด฿านหน฿าเป็นด฿านหลังใน
ระหวางเดิน 

- คําบอก “กลับหลัง – หัน” 
- การปฏิบัติ 

ใช฿คําบอกในจังหวะที่เท฿าซ฿ายในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าขวาไปข฿างหนา 1 ก฿าวเพื่อยั้งตัว 
จังหวะที่ 2 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าอีก 1 ก฿าว พร฿อมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา 
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จังหวะที่ 3 ก฿าวเท฿าขวาไปอยูหน฿าปลายเท฿าซ฿าย พร฿อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได฿ 90 
องศา จากทิศทางเดิม 

จังหวะที่ 4 ก฿าวเท฿าซ฿ายออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม 
การหัดในขั้นแรก ๆ ควรให฿ลูกเสือนับจังหวะด฿วยเสียงดังกอน จนทําได฿คลองแล฿วจึงนับในใจ 
12.การนับ 

ใช฿สําหรับหน฿ากระดาษแถวเดี่ยว เพื่อหัดให฿ลูกเสือออกเสียงให฿ถูกต฿องตามลักษณะของลูกเสือ 
- คําบอก “นับ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือคนที่อยูหัวแถวสะบัดหน฿าไปทางซ฿าย พร฿อมกับนับ 1 แล฿วสะบัดหน฿ากลับมาอยูใน
ทางตรงโดยเร็ว ลูกเสือคนอื่น ๆ นับเรียงไปตามลําดับเชนเดียวกับคนหัวแถว เว฿นคนที่อยูท฿ายแถวให฿
สะบัดหน฿ามาทางขวา 

- คําบอก “นับสอง (สาม, สี่, ห฿า ฯลฯ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือนับตามจํานวนที่บอก โดยเริ่มจากคนที่อยูหัวแถวเชนเดียวกับการนับตามปกติ เชน 
นับสอง ลูกเสือจะนับ หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง เรียงตอไปตามลําดับจนสุดแถว 

การนับเมื่อแถวมีการแยกคูขาด ให฿คนที่อยูท฿ายของแถวหลังสุดขานจํานวนที่ขาดให฿ทราบ
โดยขานวา “ขาดหนึ่ง (สอง, สาม....ฯลฯ)” 
13.ท่าถอดหมวก สวมหมวก 

ใช฿ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆโ หรือพิธีทางศาสนา เชน พิธีสวนสนามที่มีการประพรมน้ําพุทธมนตโ 
เป็นต฿น 

- คําบอก “ถอดหมวก” 
- การปฏิบัติ 

1) แบมือซ฿ายและงอศอกจนแขนทอนลางและทอนบนตั้งฉากกัน นิ้วหัวแมมือตั้งขึ้นข฿างบน
พร฿อมกันนั้นใช฿มือขวาจับที่กะบังหน฿าหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบังหน฿าหมวก, หมวกทรงหม฿อตาล) 
หรือจับที่ปีหมวกด฿านหน฿า (หมวกปีกกว฿างพับข฿าง และไมพับข฿าง) หรือจับที่หมวกด฿านขวา (หมวกทรง
ออน) หรือจับที่ขอบหมวกบนด฿านหน฿า (หมวกกลาสี) 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแมมือซ฿าย ให฿หน฿าหมวกหันไปทางขวา ขอบ
หมวกด฿านนอกอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ 

3) ลดมือขวาลงมาอยูในทาตรง พร฿อมกับมือซ฿ายจับหมวกด฿วยนิ้วหัวแมมือกับนิ้วอื่นทั้งสี่ 
- คําบอก “สวมหมวก” 
- การปฏิบัติ 

1) ใช฿มือขวาจับหมวกที่อยูในมือซ฿าย เชนเดียวกับการถอดหมวก 
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ฿ายชวยจัดหมวก 
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยูในทาตรงอยางแข็งแรง 

ปีกหมวกด�้นหน้�
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กอนฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน 
ถ฿าลูกเสือถือไม฿พลองหรือไม฿งาม กอนทําทาถอดหมวก และสวมหมวก ให฿นําอาวุธมาไว฿

ระหวางปลายเท฿าทั้งสอง แล฿วพิงทอนบนไว฿กับแขนซ฿าย แล฿วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ตอไปเมื่อถอด
หมวกหรือสวมหมวกเรียบร฿อยแล฿ว จึงนําไม฿พลองหรือไม฿งามไปอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม 
14.การถวายราชสดุดี 

- คําบอก “ถอดหมวก, นั่ง” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อสั่ง “ถอดหมวก” เว฿นระยะให฿ลูกเสือทุกคนถอดหมวกเรียบร฿อยแล฿วให฿สั่ง “นั่ง” เมื่อ
ลูกเสือได฿ยินคําสั่ง “นั่ง” ให฿ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าครึ่งก฿าว คุกเขาขวาลงตั้งเขาซ฿าย นั่งลงบนส฿นเท฿าขวา 
มือขวาแบคว่ําวางลงบนเขาขวา แขนซ฿ายวางพาดลงตั้งฉากบนเขาซ฿าย มือที่ถือหมวกหันเข฿าหาตัวเมื่อ
ร฿องเพลงราชสดุดีให฿ก฿มหน฿าเล็กน฿อยเงยขึ้นเมื่อเพลงจบ เมื่อได฿ยินคําสั่งวา “ลุก” ให฿ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึง
เท฿าซ฿ายกลับมาชิดเท฿าขวา และเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให฿ลูกเสือสวมหมวกโดยเร็วแล฿วอยูในทาตรง 

ในกรณีที่ลูกเสือมีไม฿พลอง หรือไม฿งาม ให฿ถอดหมวกในทามีอาวุธกอน แล฿วจึงนั่งลง วาง
อาวุธตามยาวชิดขาขวาทางขวา มือขวาวางคล่ําบนเขาตามปกติ 

 
15.ท่าหมอบ – ลุก (มือเปล่า) 

- คําบอก “หมอบ” และ “ลุก” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “หมอบ” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ลูกเสือก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว น้ําหนักตัวอยูบนเท฿า 2 ข฿าง แขนอยูที่

เดิม 
จังหวะที่ 2 ทรุดตัวลงคุกเขาขวาและเขาซ฿ายตามลําดับ พร฿อมก฿มตัวไปข฿างหน฿า เหยียด

แขน 2 ข฿างใช฿มือยันพื้นเพื่อรับน้ําหนักตัว แล฿วเหยียดขาขวาตึง เงยหน฿าตามองตรงไปข฿างหน฿า 
จังหวะที่ 3 เหยียดเท฿าซ฿ายออกให฿ส฿นเท฿า 2 ข฿างชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพื้น งอแขน ฝูา

มือคล่ําลงกับพื้นให฿นิ้วมือขวาทับนิ้วซ฿ายแคโคนนิ้ว แนวกึ่งกลางระหวางมือทั้งสองอยูประมาณหน฿าผาก 
(เวลาก฿มหน฿า) กางศอก 2 ข฿างเต็มที่ เงยหน฿าทําศีรษะให฿ต่ํา 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ลุก” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
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จังหวะที่ 1 ลูกเสือชักมือทั้ง 2 ข฿างเข฿าหาตัว ยันพื้นยกตัวขึ้นแล฿วชักเท฿าขวาคุกเขา 
จังหวะที่ 2 คุกเขาซ฿าย แล฿วยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว ให฿มือทั้ง 2 อยูที่ข฿างขา 
จังหวะที่ 3 ชักเท฿าขวามาชิดเท฿าซ฿ายตอไปอยูในลักษณะตรง ถ฿าเป็นการเคลื่อนที่ในภูมิ

ประเทศเหยียดหรือจะต฿องเดินตอไปไมต฿องชักเท฿าขวาชิด เมื่อยืนขึ้นแล฿วให฿ออกเดินได฿เลย 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน

และให฿ปฏิบัติด฿วยความรวดเร็วตอไป 
การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ 
1. ท่าตรง –พัก  

- คําบอก “กอง (หมู) – ตรง” 
- การปฏิบัติ 

ทาตรงและทาพักในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม เหมือนกับทามือเปลา ไม฿พลองหรือไม฿งาม
อยูในทาเรียบอาวุธ 

ไม฿พลองหรือไม฿งามในทาเรียบอาวุธ คือ ลูกเสืออยูในทาตรง ถือไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือ
ขวา โดยไม฿พลองหรือไม฿งามอยูประมาณโดนนิ้วก฿อยเท฿าขวาและชิดกับเท฿าขวา ไม฿พลองหรือไม฿งามอยู
ระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ นิ้วหัวแมมือจับไม฿พลองหรือไม฿งามชิดขวา นิ้วอื่นอีก 4 นิ้ว ชิดติดกันจับไม฿
พลองหรือไม฿งามเฉียงลงไปเบื้องลาง ๆ ปลายไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในรองไหลขวา ลําไม฿พลองหรือไม฿
งามตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบ เหมือนกับทามือเปลา มือขวาที่ถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ให฿เลื่อน
ขึ้นมาเสมอเอว แล฿วยื่นไม฿พลองหรือไม฿งามไปข฿างหน฿า เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ฿ายไพลหลังใต฿
เข็มขัดเล็กน฿อย มือแบตามธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน 
2. ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ เป็นท่าแสดงการเคารพ  

- คําบอก “วันทยา –วุธ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยยกแขนซ฿ายขึ้นมาเสมอแนวไหล ศอกงอไปข฿างหน฿าให฿
ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวมนิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยจดกัน คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง 
เหยียดตรงชิดติดกัน ให฿ข฿างปลายนิ้วช้ีแตะไม฿พลองหรือไม฿งามในรองไหลขวา 

- คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อเลิกทําความเคารพ ให฿ลูกเสือลดแขนซ฿ายลงมาอยูที่เดิมโดยเร็ว 
ถ฿าผู฿รับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวา ซ฿าย หรือตรงหน฿า ผู฿ควบคุมแถวจะบอกทิศทาง

เสียกอน “ขวา (ซ฿ายหรือตรงหน฿า) ระวัง –วัทยา –วุธ” ให฿ลูกเสือทําวันทยาวุธ พร฿อมกับหันหน฿าไปยัง
ผู฿รับการเคารพ ตาอยูที่ผู฿รับการเคารพ หันหน฿าตามจนผู฿รับการเคารพผานหน฿าตนไปแล฿ว ประมาณ 2 
ก฿าว จึงหันมาอยูในทาตรง เมื่อผู฿รับการเคารพผานพ฿นแถว ให฿ผู฿ควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ 

 

ควำ่�

ควำ่�
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กอนฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน 
ถ฿าลูกเสือถือไม฿พลองหรือไม฿งาม กอนทําทาถอดหมวก และสวมหมวก ให฿นําอาวุธมาไว฿

ระหวางปลายเท฿าทั้งสอง แล฿วพิงทอนบนไว฿กับแขนซ฿าย แล฿วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ตอไปเมื่อถอด
หมวกหรือสวมหมวกเรียบร฿อยแล฿ว จึงนําไม฿พลองหรือไม฿งามไปอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม 
14.การถวายราชสดุดี 

- คําบอก “ถอดหมวก, นั่ง” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อสั่ง “ถอดหมวก” เว฿นระยะให฿ลูกเสือทุกคนถอดหมวกเรียบร฿อยแล฿วให฿สั่ง “นั่ง” เมื่อ
ลูกเสือได฿ยินคําสั่ง “นั่ง” ให฿ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿าครึ่งก฿าว คุกเขาขวาลงตั้งเขาซ฿าย นั่งลงบนส฿นเท฿าขวา 
มือขวาแบคว่ําวางลงบนเขาขวา แขนซ฿ายวางพาดลงตั้งฉากบนเขาซ฿าย มือที่ถือหมวกหันเข฿าหาตัวเมื่อ
ร฿องเพลงราชสดุดีให฿ก฿มหน฿าเล็กน฿อยเงยขึ้นเมื่อเพลงจบ เมื่อได฿ยินคําสั่งวา “ลุก” ให฿ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึง
เท฿าซ฿ายกลับมาชิดเท฿าขวา และเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให฿ลูกเสือสวมหมวกโดยเร็วแล฿วอยูในทาตรง 

ในกรณีที่ลูกเสือมีไม฿พลอง หรือไม฿งาม ให฿ถอดหมวกในทามีอาวุธกอน แล฿วจึงนั่งลง วาง
อาวุธตามยาวชิดขาขวาทางขวา มือขวาวางคล่ําบนเขาตามปกติ 

 
15.ท่าหมอบ – ลุก (มือเปล่า) 

- คําบอก “หมอบ” และ “ลุก” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “หมอบ” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ลูกเสือก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว น้ําหนักตัวอยูบนเท฿า 2 ข฿าง แขนอยูที่

เดิม 
จังหวะที่ 2 ทรุดตัวลงคุกเขาขวาและเขาซ฿ายตามลําดับ พร฿อมก฿มตัวไปข฿างหน฿า เหยียด

แขน 2 ข฿างใช฿มือยันพื้นเพื่อรับน้ําหนักตัว แล฿วเหยียดขาขวาตึง เงยหน฿าตามองตรงไปข฿างหน฿า 
จังหวะที่ 3 เหยียดเท฿าซ฿ายออกให฿ส฿นเท฿า 2 ข฿างชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพื้น งอแขน ฝูา

มือคล่ําลงกับพื้นให฿นิ้วมือขวาทับนิ้วซ฿ายแคโคนนิ้ว แนวกึ่งกลางระหวางมือทั้งสองอยูประมาณหน฿าผาก 
(เวลาก฿มหน฿า) กางศอก 2 ข฿างเต็มที่ เงยหน฿าทําศีรษะให฿ต่ํา 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ลุก” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
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จังหวะที่ 1 ลูกเสือชักมือทั้ง 2 ข฿างเข฿าหาตัว ยันพื้นยกตัวขึ้นแล฿วชักเท฿าขวาคุกเขา 
จังหวะที่ 2 คุกเขาซ฿าย แล฿วยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว ให฿มือทั้ง 2 อยูที่ข฿างขา 
จังหวะที่ 3 ชักเท฿าขวามาชิดเท฿าซ฿ายตอไปอยูในลักษณะตรง ถ฿าเป็นการเคลื่อนที่ในภูมิ

ประเทศเหยียดหรือจะต฿องเดินตอไปไมต฿องชักเท฿าขวาชิด เมื่อยืนขึ้นแล฿วให฿ออกเดินได฿เลย 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน

และให฿ปฏิบัติด฿วยความรวดเร็วตอไป 
การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ 
1. ท่าตรง –พัก  

- คําบอก “กอง (หมู) – ตรง” 
- การปฏิบัติ 

ทาตรงและทาพักในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม เหมือนกับทามือเปลา ไม฿พลองหรือไม฿งาม
อยูในทาเรียบอาวุธ 

ไม฿พลองหรือไม฿งามในทาเรียบอาวุธ คือ ลูกเสืออยูในทาตรง ถือไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือ
ขวา โดยไม฿พลองหรือไม฿งามอยูประมาณโดนนิ้วก฿อยเท฿าขวาและชิดกับเท฿าขวา ไม฿พลองหรือไม฿งามอยู
ระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ นิ้วหัวแมมือจับไม฿พลองหรือไม฿งามชิดขวา นิ้วอื่นอีก 4 นิ้ว ชิดติดกันจับไม฿
พลองหรือไม฿งามเฉียงลงไปเบื้องลาง ๆ ปลายไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในรองไหลขวา ลําไม฿พลองหรือไม฿
งามตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบ เหมือนกับทามือเปลา มือขวาที่ถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ให฿เลื่อน
ขึ้นมาเสมอเอว แล฿วยื่นไม฿พลองหรือไม฿งามไปข฿างหน฿า เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ฿ายไพลหลังใต฿
เข็มขัดเล็กน฿อย มือแบตามธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน 
2. ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ เป็นท่าแสดงการเคารพ  

- คําบอก “วันทยา –วุธ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยยกแขนซ฿ายขึ้นมาเสมอแนวไหล ศอกงอไปข฿างหน฿าให฿
ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวมนิ้วหัวแมมือกับนิ้วก฿อยจดกัน คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง 
เหยียดตรงชิดติดกัน ให฿ข฿างปลายนิ้วช้ีแตะไม฿พลองหรือไม฿งามในรองไหลขวา 

- คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อเลิกทําความเคารพ ให฿ลูกเสือลดแขนซ฿ายลงมาอยูที่เดิมโดยเร็ว 
ถ฿าผู฿รับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวา ซ฿าย หรือตรงหน฿า ผู฿ควบคุมแถวจะบอกทิศทาง

เสียกอน “ขวา (ซ฿ายหรือตรงหน฿า) ระวัง –วัทยา –วุธ” ให฿ลูกเสือทําวันทยาวุธ พร฿อมกับหันหน฿าไปยัง
ผู฿รับการเคารพ ตาอยูที่ผู฿รับการเคารพ หันหน฿าตามจนผู฿รับการเคารพผานหน฿าตนไปแล฿ว ประมาณ 2 
ก฿าว จึงหันมาอยูในทาตรง เมื่อผู฿รับการเคารพผานพ฿นแถว ให฿ผู฿ควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ 
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3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  

- คําบอก “แบก – อาวุธ” 
- การปฏิบัติลูกเสือปฏิบัติ เป็น 2 จังหวะ 

จังหวะที่ 1 ยกไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือขวาผานหน฿าเฉียดลําตัวไปข฿างซ฿าย ให฿โคนไม฿
พลองหรือไม฿งามอยูในอุ฿งมือซ฿าย ลําไม฿พลองหรือไม฿งามตรงรองไหลซ฿าย มือขวาจับไม฿พลองหรือไม฿งาม
อยูที่เดิม ศอกงอไปข฿างหน฿าแนวเดียวกับไหล 

จังหวะที่ 2 ดันไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือซ฿าย พร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือขวา
ให฿ไม฿พลองหรือไม฿งามพาดขึ้นไปบนไหลซ฿าย แขนซ฿ายทอนบนชิดลําตัว ศอกซ฿ายงอ แขนทํามุม 100 
องศากับลําตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในทาตรงโดยเร็ว 

ข้อควรระวัง ขณะลูกเสือทําทาแบบอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอยาให฿ศีรษะเคลื่อนหลบไม฿พลอง
หรือไม฿งาม ทรงศีรษะให฿คงที่เหมือนอยูในทาตรงเสมอ แขนซ฿ายอยูในลักษณะที่ถูกต฿องและนิ่ง ปลายไม฿
พลองจึงจะได฿ระดับ ไมเฉไปมา 

- คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม฿พลองหรือไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าในแนวเดียวกับไหล 

พร฿อมกับเหยียดแขนซ฿าย โดยลดไม฿พลองหรือไม฿งามลงชิดกับลําตัว 
จังหวะที่ 2 จับไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือขวานํามาไว฿ข฿างลําตัวในรองไหลมา (แขนขวา

เหยียดเกือบสุดระยะที่มือจับไม฿พลองหรือไม฿งามในทาเรียบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ฿ายขึ้นกันไม฿
พลองหรือไม฿งามที่รองไหลขวา ศอกงอไปข฿างหน฿าในแนวเดียวกับไหล 

จังหวะที่ 3 ลดแขนซ฿ายอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาสุดระยะที่
มือขวาจับไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในทาเรียบอาวุธ โดยไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น) 

ข฿อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไม฿พลองในทาเรียบ
อาวุธในจังหวะที่ 3 จะรู฿สึกวาต฿นไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น 
4. ท่าถอดหมวก – สวมหมวก  

- คําบอก “ถอดหมวก” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยนําไม฿พลองหรือไม฿งามในมือขวามาไว฿ตรงหน฿า ให฿ต฿นไม฿
พลองหรือไม฿งามอยูตรงกึ่งกลางระหวาง 2 เท฿า สวนบนพิงแขนซ฿ายด฿านในตรงตําแหนงศอกที่งอตั้งฉาก
อยูแขนซ฿ายทอนบนชิดลําตัว ฝูามือแบหงายมาด฿านหน฿า ขณะเดียวกันใช฿มือขวาถอดหมวกออกจาก
ศีรษะ (ถ฿าใสสายรัดคาง ให฿ปลดออกกอน) แล฿วนํามาวางบนฝูามือซ฿าย (หมวกเบเรตโ หน฿าหมวกอยูขวา, 
หมวกทรงหม฿อตาล ให฿ขอบหมวกด฿านซ฿ายอยูหน฿า หน฿าหมวกอยูขวา, หมวกทรงปีกกว฿าง ใ ห฿
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นิ้วหัวแมมือซ฿ายชูขึ้นชิดขอบหมวกด฿านใน นิ้วท้ัง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกด฿านนอก หน฿าหมวกอยู
ด฿านขวา) แล฿วลดแขนขวาลงอยูในทาตรงตามเดิม 

- คําบอก “สวมหมวก” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือใช฿มือขวานําหมวกในมือซ฿ายขึ้นสวมโดยใช฿มือชวย (ถ฿าเป็นหมวกปีกกว฿างให฿ใสสาย
รัดท฿ายทอยให฿เรียบร฿อย) แล฿วใช฿มือขวาจับไม฿พลองหรือไม฿งามที่พิงไว฿กับแขนซ฿ายมาถือไว฿ในทาเรียบ
อาวุธตามเดิม 
5. ท่าหันและการเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม 

ทาหันในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ใช฿คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนทาอยูกับที่กับมือเปลา ถ฿า
หันในขณะที่ไม฿พลองไม฿งามอยูในทาเรียบอาวุธ เพื่อให฿การหันสะดวกให฿ยกไม฿พลองหรือไม฿งามในมือ
ขวาพ฿นพื้นเล็กน฿อยจึงหัน เมื่อหันเสร็จให฿ลดมือขวาลงจนไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น 

การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ใช฿คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลื่อนที่มือ
เปลา ตามปกติเมื่อจะให฿เคลื่อนที่ ผู฿ควบคุมแถวต฿องบอกให฿แบกอาวุธเสียกอน แล฿วจึงสั่งให฿เดินในทาเดิน
แบกอาวุธอยูในแถวควบคุม เมื่อจะทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ฿าย) – ทํา” ให฿ลูกเสือ
ทันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพ และแกวางตามปกติและรักษาทาแบกอาวุธไว฿คงเดิม เมื่อพ฿นผู฿ รับการ
เคารพแล฿วลูกเสือหันหน฿าแลตรงเอง 

ถ฿าลูกเสือในทาแบกอาวุธเคลื่อนที่อยูตามลําพัง เมื่อจะทําความเคารพให฿ลดไม฿พลองหรือไม฿งาม
ลงจากทาปกติอาวุธมาเป็นทาเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แตมือวาที่ยกขึ้นมาจับไม฿พลองในรองไหลซ฿ายให฿
จัดนิ้วเหมือนทารหัสลูกเสือ ฝูามือแบคว่ําให฿ข฿างปลายนิว้ช้ีแตะไม฿พลองหรือไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าใน
แนวเดียวกับไหล หันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพที่ยืนหรือเดินอยู (สวนมาหรือเดินไป เมื่อผานผู฿รับการ
เคารพไปแล฿ว เลิกทําความเคารพโดยใช฿มือซ฿ายดันไม฿พลองขึ้นไปอยูในทาแบกอาวุธตามเดิมพร฿อมกับ
หันหน฿าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกวงตอไปในทาเดินตามปกติ 

ในการเคลื่อนที่ด฿วยทาแบกอาวุธ เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยนทา
แบกอาวุธจากบาซ฿ายมาบาขวาก็ได฿ แตเมื่อให฿เดินเข฿าระเบียบแล฿ว ต฿องจัดไม฿พลองหรือไม฿งามไปไว฿บา
ซ฿ายตามเดิม 

เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลูกเสือหยุดอยูในทาแบกอาวุธ จนกวาผู฿ควบคุมแถวจะสั่ง
ให฿เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอยางอื่นตอไป ถ฿าเคลื่อนที่ไปโดยไมบอกให฿แบกอาวุธหรือไปในระยะใกล฿ ๆ 
เพื่อจัดแนวหรือระยะตอ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ขรุขระไมสม่ําเสมอ เมื่อบอกให฿
เดินลูกเสือก็เคลื่อนที่ไปในทาคอนไม฿พลองหรือไม฿งาม โดยยกไม฿พลองหรือไม฿งามให฿ปลายไม฿พลองหรือ
ไม฿งามเอนไปข฿างหน฿า ต฿นไม฿พลองหรือไม฿งามคล฿อยไปข฿างหลังพ฿นพื้น แนวไม฿พลองหรือไม฿งามเฉียงกับ
ลําตัวพอประมาณ เมื่อคอนไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในแถวควบคุมและผานผู฿รับการเคารพผู฿ควบคุมแถว
ไมต฿องบอกแถวทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวคงทําความเคารพตามลําพังแตผู฿เดียว 
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หันในขณะที่ไม฿พลองไม฿งามอยูในทาเรียบอาวุธ เพื่อให฿การหันสะดวกให฿ยกไม฿พลองหรือไม฿งามในมือ
ขวาพ฿นพื้นเล็กน฿อยจึงหัน เมื่อหันเสร็จให฿ลดมือขวาลงจนไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น 

การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ใช฿คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลื่อนที่มือ
เปลา ตามปกติเมื่อจะให฿เคลื่อนที่ ผู฿ควบคุมแถวต฿องบอกให฿แบกอาวุธเสียกอน แล฿วจึงสั่งให฿เดินในทาเดิน
แบกอาวุธอยูในแถวควบคุม เมื่อจะทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ฿าย) – ทํา” ให฿ลูกเสือ
ทันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพ และแกวางตามปกติและรักษาทาแบกอาวุธไว฿คงเดิม เมื่อพ฿นผู฿ รับการ
เคารพแล฿วลูกเสือหันหน฿าแลตรงเอง 

ถ฿าลูกเสือในทาแบกอาวุธเคลื่อนที่อยูตามลําพัง เมื่อจะทําความเคารพให฿ลดไม฿พลองหรือไม฿งาม
ลงจากทาปกติอาวุธมาเป็นทาเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แตมือวาที่ยกขึ้นมาจับไม฿พลองในรองไหลซ฿ายให฿
จัดนิ้วเหมือนทารหัสลูกเสือ ฝูามือแบคว่ําให฿ข฿างปลายนิว้ช้ีแตะไม฿พลองหรือไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าใน
แนวเดียวกับไหล หันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพที่ยืนหรือเดินอยู (สวนมาหรือเดินไป เมื่อผานผู฿รับการ
เคารพไปแล฿ว เลิกทําความเคารพโดยใช฿มือซ฿ายดันไม฿พลองขึ้นไปอยูในทาแบกอาวุธตามเดิมพร฿อมกับ
หันหน฿าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกวงตอไปในทาเดินตามปกติ 

ในการเคลื่อนที่ด฿วยทาแบกอาวุธ เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยนทา
แบกอาวุธจากบาซ฿ายมาบาขวาก็ได฿ แตเมื่อให฿เดินเข฿าระเบียบแล฿ว ต฿องจัดไม฿พลองหรือไม฿งามไปไว฿บา
ซ฿ายตามเดิม 

เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลูกเสือหยุดอยูในทาแบกอาวุธ จนกวาผู฿ควบคุมแถวจะสั่ง
ให฿เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอยางอื่นตอไป ถ฿าเคลื่อนที่ไปโดยไมบอกให฿แบกอาวุธหรือไปในระยะใกล฿ ๆ 
เพื่อจัดแนวหรือระยะตอ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ขรุขระไมสม่ําเสมอ เมื่อบอกให฿
เดินลูกเสือก็เคลื่อนที่ไปในทาคอนไม฿พลองหรือไม฿งาม โดยยกไม฿พลองหรือไม฿งามให฿ปลายไม฿พลองหรือ
ไม฿งามเอนไปข฿างหน฿า ต฿นไม฿พลองหรือไม฿งามคล฿อยไปข฿างหลังพ฿นพื้น แนวไม฿พลองหรือไม฿งามเฉียงกับ
ลําตัวพอประมาณ เมื่อคอนไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในแถวควบคุมและผานผู฿รับการเคารพผู฿ควบคุมแถว
ไมต฿องบอกแถวทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวคงทําความเคารพตามลําพังแตผู฿เดียว 
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ถ฿าลูกเสือคอนไม฿พลองหรือไม฿งามไปโดยลําพงัผู฿เดียว เมื่อผานผู฿รับการเคารพให฿ลูกเสือทําความ
เคารพด฿วยทาแลขวา (ซ฿าย) โดยแนบไม฿พลองหรือไม฿งามชิดลําตัว แขนไมแกวง เมื่อผานพ฿นผู฿รับการ
เคารพไปแล฿วหันหน฿าแลตรง แขนแกวงตามสบาย 
 
6. ท่าหมอบ – ลุก ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  

- คําบอก “หมอบ”และ “ลุก” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “หมอบ” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว พร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือซ฿าย ถือในทา

ถนัด 
จังหวะที่ 2 คุกเขาขวาลง มือขวายันพื้น ศอกซ฿ายวางพาดขาซ฿ายทอนบน 
จังหวะที่ 3 ปลอยตัวนอนคว่ําไปโดยเร็ว ให฿ไม฿พลองหรือไม฿งามอยูข฿างตัวด฿านขวา มือขวา

ชวยรองรับไม฿พลองหรือไม฿งามกระชับไว฿ข฿างตัว แขนซ฿ายทอนลางทอดไปข฿างหน฿ามาก ๆ โดยวางขวาง
ความยาวของลําตัว 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ลุก” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกัน 
จังหวะที่ 1 ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคุกเขาขวา หยิบไม฿พลองหรือไม฿งามใสมือซ฿าย ศอกซ฿ายพาด

ขาซ฿ายทอนบน มือขวายันพื้น 
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให฿เท฿าซ฿ายอยูข฿างหน฿า 1 ก฿าวเหมือนเดิม ไม฿พลองหรือไม฿งาม

ยังอยูในมือซ฿าย 
จังหวะที่ 3 ชักเข฿าซ฿ายชิดพร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือขวา และอยูในทาเรียบ

อาวุธ 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน และให฿

ปฏิบัติด฿วยความรวดเร็วตอไป 
 

สัญญาณนกหวีด 
1. หวีดยาว 1 ครั้ง (              ) ถ฿าเคลื่อนที่ ให฿หยุด ถ฿าหยุดอยู เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟัง

คําสั่ง 
2. หวีดยาว ๆ 2 ครั้ง เดินตอไป เคลื่อนที่ตอไป ทํางานตอไป 
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง และหวีดยาว 1 ครั้ง สลับกนัไป(                               ) เกิดเหตุอันตราย 
4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป(                            )เรียกนายหมูมารับคาํสั่ง 
5. หวีดสั้นติดตอกันหลาย ๆ ครั้ง (                           ) ประชุมรวม 
6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสั้น 1 ครั้ง  (                                   )  ชักธงชาติลงเวลา    

18.00 น. โดยลูกเสือบริการ 2 คน 
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3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  

- คําบอก “แบก – อาวุธ” 
- การปฏิบัติลูกเสือปฏิบัติ เป็น 2 จังหวะ 

จังหวะที่ 1 ยกไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือขวาผานหน฿าเฉียดลําตัวไปข฿างซ฿าย ให฿โคนไม฿
พลองหรือไม฿งามอยูในอุ฿งมือซ฿าย ลําไม฿พลองหรือไม฿งามตรงรองไหลซ฿าย มือขวาจับไม฿พลองหรือไม฿งาม
อยูที่เดิม ศอกงอไปข฿างหน฿าแนวเดียวกับไหล 

จังหวะที่ 2 ดันไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือซ฿าย พร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือขวา
ให฿ไม฿พลองหรือไม฿งามพาดขึ้นไปบนไหลซ฿าย แขนซ฿ายทอนบนชิดลําตัว ศอกซ฿ายงอ แขนทํามุม 100 
องศากับลําตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในทาตรงโดยเร็ว 

ข้อควรระวัง ขณะลูกเสือทําทาแบบอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอยาให฿ศีรษะเคลื่อนหลบไม฿พลอง
หรือไม฿งาม ทรงศีรษะให฿คงที่เหมือนอยูในทาตรงเสมอ แขนซ฿ายอยูในลักษณะที่ถูกต฿องและนิ่ง ปลายไม฿
พลองจึงจะได฿ระดับ ไมเฉไปมา 

- คําบอก “เรียบ – อาวุธ” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม฿พลองหรือไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าในแนวเดียวกับไหล 

พร฿อมกับเหยียดแขนซ฿าย โดยลดไม฿พลองหรือไม฿งามลงชิดกับลําตัว 
จังหวะที่ 2 จับไม฿พลองหรือไม฿งามด฿วยมือขวานํามาไว฿ข฿างลําตัวในรองไหลมา (แขนขวา

เหยียดเกือบสุดระยะที่มือจับไม฿พลองหรือไม฿งามในทาเรียบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ฿ายขึ้นกันไม฿
พลองหรือไม฿งามที่รองไหลขวา ศอกงอไปข฿างหน฿าในแนวเดียวกับไหล 

จังหวะที่ 3 ลดแขนซ฿ายอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาสุดระยะที่
มือขวาจับไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในทาเรียบอาวุธ โดยไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น) 

ข฿อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไม฿พลองในทาเรียบ
อาวุธในจังหวะที่ 3 จะรู฿สึกวาต฿นไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น 
4. ท่าถอดหมวก – สวมหมวก  

- คําบอก “ถอดหมวก” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยนําไม฿พลองหรือไม฿งามในมือขวามาไว฿ตรงหน฿า ให฿ต฿นไม฿
พลองหรือไม฿งามอยูตรงกึ่งกลางระหวาง 2 เท฿า สวนบนพิงแขนซ฿ายด฿านในตรงตําแหนงศอกที่งอตั้งฉาก
อยูแขนซ฿ายทอนบนชิดลําตัว ฝูามือแบหงายมาด฿านหน฿า ขณะเดียวกันใช฿มือขวาถอดหมวกออกจาก
ศีรษะ (ถ฿าใสสายรัดคาง ให฿ปลดออกกอน) แล฿วนํามาวางบนฝูามือซ฿าย (หมวกเบเรตโ หน฿าหมวกอยูขวา, 
หมวกทรงหม฿อตาล ให฿ขอบหมวกด฿านซ฿ายอยูหน฿า หน฿าหมวกอยูขวา, หมวกทรงปีกกว฿าง ใ ห฿
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นิ้วหัวแมมือซ฿ายชูขึ้นชิดขอบหมวกด฿านใน นิ้วทั้ง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกด฿านนอก หน฿าหมวกอยู
ด฿านขวา) แล฿วลดแขนขวาลงอยูในทาตรงตามเดิม 

- คําบอก “สวมหมวก” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือใช฿มือขวานําหมวกในมือซ฿ายขึ้นสวมโดยใช฿มือชวย (ถ฿าเป็นหมวกปีกกว฿างให฿ใสสาย
รัดท฿ายทอยให฿เรียบร฿อย) แล฿วใช฿มือขวาจับไม฿พลองหรือไม฿งามที่พิงไว฿กับแขนซ฿ายมาถือไว฿ในทาเรียบ
อาวุธตามเดิม 
5. ท่าหันและการเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม 

ทาหันในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ใช฿คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนทาอยูกับที่กับมือเปลา ถ฿า
หันในขณะที่ไม฿พลองไม฿งามอยูในทาเรียบอาวุธ เพื่อให฿การหันสะดวกให฿ยกไม฿พลองหรือไม฿งามในมือ
ขวาพ฿นพื้นเล็กน฿อยจึงหัน เมื่อหันเสร็จให฿ลดมือขวาลงจนไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น 

การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ใช฿คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลื่อนที่มือ
เปลา ตามปกติเมื่อจะให฿เคลื่อนที่ ผู฿ควบคุมแถวต฿องบอกให฿แบกอาวุธเสียกอน แล฿วจึงสั่งให฿เดินในทาเดิน
แบกอาวุธอยูในแถวควบคุม เมื่อจะทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ฿าย) – ทํา” ให฿ลูกเสือ
ทันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพ และแกวางตามปกติและรักษาทาแบกอาวุธไว฿คงเดิม เมื่อพ฿นผู฿ รับการ
เคารพแล฿วลูกเสือหันหน฿าแลตรงเอง 

ถ฿าลูกเสือในทาแบกอาวุธเคลื่อนที่อยูตามลําพัง เมื่อจะทําความเคารพให฿ลดไม฿พลองหรือไม฿งาม
ลงจากทาปกติอาวุธมาเป็นทาเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แตมือวาที่ยกขึ้นมาจับไม฿พลองในรองไหลซ฿ายให฿
จัดนิ้วเหมือนทารหัสลูกเสือ ฝูามือแบคว่ําให฿ข฿างปลายนิว้ช้ีแตะไม฿พลองหรือไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าใน
แนวเดียวกับไหล หันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพที่ยืนหรือเดินอยู (สวนมาหรือเดินไป เมื่อผานผู฿รับการ
เคารพไปแล฿ว เลิกทําความเคารพโดยใช฿มือซ฿ายดันไม฿พลองขึ้นไปอยูในทาแบกอาวุธตามเดิมพร฿อมกับ
หันหน฿าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกวงตอไปในทาเดินตามปกติ 

ในการเคลื่อนที่ด฿วยทาแบกอาวุธ เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยนทา
แบกอาวุธจากบาซ฿ายมาบาขวาก็ได฿ แตเมื่อให฿เดินเข฿าระเบียบแล฿ว ต฿องจัดไม฿พลองหรือไม฿งามไปไว฿บา
ซ฿ายตามเดิม 

เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลูกเสือหยุดอยูในทาแบกอาวุธ จนกวาผู฿ควบคุมแถวจะสั่ง
ให฿เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอยางอื่นตอไป ถ฿าเคลื่อนที่ไปโดยไมบอกให฿แบกอาวุธหรือไปในระยะใกล฿ ๆ 
เพื่อจัดแนวหรือระยะตอ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ขรุขระไมสม่ําเสมอ เมื่อบอกให฿
เดินลูกเสือก็เคลื่อนที่ไปในทาคอนไม฿พลองหรือไม฿งาม โดยยกไม฿พลองหรือไม฿งามให฿ปลายไม฿พลองหรือ
ไม฿งามเอนไปข฿างหน฿า ต฿นไม฿พลองหรือไม฿งามคล฿อยไปข฿างหลังพ฿นพื้น แนวไม฿พลองหรือไม฿งามเฉียงกับ
ลําตัวพอประมาณ เมื่อคอนไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในแถวควบคุมและผานผู฿รับการเคารพผู฿ควบคุมแถว
ไมต฿องบอกแถวทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวคงทําความเคารพตามลําพังแตผู฿เดียว 

106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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นิ้วหัวแมมือซ฿ายชูขึ้นชิดขอบหมวกด฿านใน นิ้วทั้ง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกด฿านนอก หน฿าหมวกอยู
ด฿านขวา) แล฿วลดแขนขวาลงอยูในทาตรงตามเดิม 

- คําบอก “สวมหมวก” 
- การปฏิบัติ 

ลูกเสือใช฿มือขวานําหมวกในมือซ฿ายขึ้นสวมโดยใช฿มือชวย (ถ฿าเป็นหมวกปีกกว฿างให฿ใสสาย
รัดท฿ายทอยให฿เรียบร฿อย) แล฿วใช฿มือขวาจับไม฿พลองหรือไม฿งามที่พิงไว฿กับแขนซ฿ายมาถือไว฿ในทาเรียบ
อาวุธตามเดิม 
5. ท่าหันและการเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม 

ทาหันในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ใช฿คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนทาอยูกับที่กับมือเปลา ถ฿า
หันในขณะที่ไม฿พลองไม฿งามอยูในทาเรียบอาวุธ เพื่อให฿การหันสะดวกให฿ยกไม฿พลองหรือไม฿งามในมือ
ขวาพ฿นพื้นเล็กน฿อยจึงหัน เมื่อหันเสร็จให฿ลดมือขวาลงจนไม฿พลองหรือไม฿งามจดพื้น 

การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม฿พลองหรือไม฿งาม ใช฿คําบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลื่อนที่มือ
เปลา ตามปกติเมื่อจะให฿เคลื่อนที่ ผู฿ควบคุมแถวต฿องบอกให฿แบกอาวุธเสียกอน แล฿วจึงสั่งให฿เดินในทาเดิน
แบกอาวุธอยูในแถวควบคุม เมื่อจะทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ฿าย) – ทํา” ให฿ลูกเสือ
ทันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพ และแกวางตามปกติและรักษาทาแบกอาวุธไว฿คงเดิม เมื่อพ฿นผู฿ รับการ
เคารพแล฿วลูกเสือหันหน฿าแลตรงเอง 

ถ฿าลูกเสือในทาแบกอาวุธเคลื่อนที่อยูตามลําพัง เมื่อจะทําความเคารพให฿ลดไม฿พลองหรือไม฿งาม
ลงจากทาปกติอาวุธมาเป็นทาเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แตมือวาที่ยกขึ้นมาจับไม฿พลองในรองไหลซ฿ายให฿
จัดนิ้วเหมือนทารหัสลูกเสือ ฝูามือแบคว่ําให฿ข฿างปลายนิว้ช้ีแตะไม฿พลองหรือไม฿งาม ศอกงอไปข฿างหน฿าใน
แนวเดียวกับไหล หันหน฿าไปยังผู฿รับการเคารพที่ยืนหรือเดินอยู (สวนมาหรือเดินไป เมื่อผานผู฿รับการ
เคารพไปแล฿ว เลิกทําความเคารพโดยใช฿มือซ฿ายดันไม฿พลองขึ้นไปอยูในทาแบกอาวุธตามเดิมพร฿อมกับ
หันหน฿าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกวงตอไปในทาเดินตามปกติ 

ในการเคลื่อนที่ด฿วยทาแบกอาวุธ เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยนทา
แบกอาวุธจากบาซ฿ายมาบาขวาก็ได฿ แตเมื่อให฿เดินเข฿าระเบียบแล฿ว ต฿องจัดไม฿พลองหรือไม฿งามไปไว฿บา
ซ฿ายตามเดิม 

เมื่อผู฿ควบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลูกเสือหยุดอยูในทาแบกอาวุธ จนกวาผู฿ควบคุมแถวจะสั่ง
ให฿เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอยางอื่นตอไป ถ฿าเคลื่อนที่ไปโดยไมบอกให฿แบกอาวุธหรือไปในระยะใกล฿ ๆ 
เพื่อจัดแนวหรือระยะตอ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ขรุขระไมสม่ําเสมอ เมื่อบอกให฿
เดินลูกเสือก็เคลื่อนที่ไปในทาคอนไม฿พลองหรือไม฿งาม โดยยกไม฿พลองหรือไม฿งามให฿ปลายไม฿พลองหรือ
ไม฿งามเอนไปข฿างหน฿า ต฿นไม฿พลองหรือไม฿งามคล฿อยไปข฿างหลังพ฿นพื้น แนวไม฿พลองหรือไม฿งามเฉียงกับ
ลําตัวพอประมาณ เมื่อคอนไม฿พลองหรือไม฿งามอยูในแถวควบคุมและผานผู฿รับการเคารพผู฿ควบคุมแถว
ไมต฿องบอกแถวทําความเคารพ ผู฿ควบคุมแถวคงทําความเคารพตามลําพังแตผู฿เดียว 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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ถ฿าลูกเสือคอนไม฿พลองหรือไม฿งามไปโดยลําพงัผู฿เดียว เมื่อผานผู฿รับการเคารพให฿ลูกเสือทําความ
เคารพด฿วยทาแลขวา (ซ฿าย) โดยแนบไม฿พลองหรือไม฿งามชิดลําตัว แขนไมแกวง เมื่อผานพ฿นผู฿รับการ
เคารพไปแล฿วหันหน฿าแลตรง แขนแกวงตามสบาย 
 
6. ท่าหมอบ – ลุก ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  

- คําบอก “หมอบ”และ “ลุก” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “หมอบ” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว พร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือซ฿าย ถือในทา

ถนัด 
จังหวะที่ 2 คุกเขาขวาลง มือขวายันพื้น ศอกซ฿ายวางพาดขาซ฿ายทอนบน 
จังหวะที่ 3 ปลอยตัวนอนคว่ําไปโดยเร็ว ให฿ไม฿พลองหรือไม฿งามอยูข฿างตัวด฿านขวา มือขวา

ชวยรองรับไม฿พลองหรือไม฿งามกระชับไว฿ข฿างตัว แขนซ฿ายทอนลางทอดไปข฿างหน฿ามาก ๆ โดยวางขวาง
ความยาวของลําตัว 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ลุก” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกัน 
จังหวะที่ 1 ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคุกเขาขวา หยิบไม฿พลองหรือไม฿งามใสมือซ฿าย ศอกซ฿ายพาด

ขาซ฿ายทอนบน มือขวายันพื้น 
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให฿เท฿าซ฿ายอยูข฿างหน฿า 1 ก฿าวเหมือนเดิม ไม฿พลองหรือไม฿งาม

ยังอยูในมือซ฿าย 
จังหวะที่ 3 ชักเข฿าซ฿ายชิดพร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือขวา และอยูในทาเรียบ

อาวุธ 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน และให฿

ปฏิบัติด฿วยความรวดเร็วตอไป 
 

สัญญาณนกหวีด 
1. หวีดยาว 1 ครั้ง (              ) ถ฿าเคลื่อนที่ ให฿หยุด ถ฿าหยุดอยู เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟัง

คําสั่ง 
2. หวีดยาว ๆ 2 ครั้ง เดินตอไป เคลื่อนที่ตอไป ทํางานตอไป 
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง และหวีดยาว 1 ครั้ง สลับกนัไป(                               ) เกิดเหตุอันตราย 
4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป(                            )เรียกนายหมูมารับคาํสั่ง 
5. หวีดสั้นติดตอกันหลาย ๆ ครั้ง (                           ) ประชุมรวม 
6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสั้น 1 ครั้ง  (                                   )  ชักธงชาติลงเวลา    

18.00 น. โดยลูกเสือบริการ 2 คน 

			และแกวง่หนั
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ถ฿าลูกเสือคอนไม฿พลองหรือไม฿งามไปโดยลําพงัผู฿เดียว เมื่อผานผู฿รับการเคารพให฿ลูกเสือทําความ
เคารพด฿วยทาแลขวา (ซ฿าย) โดยแนบไม฿พลองหรือไม฿งามชิดลําตัว แขนไมแกวง เมื่อผานพ฿นผู฿รับการ
เคารพไปแล฿วหันหน฿าแลตรง แขนแกวงตามสบาย 
 
6. ท่าหมอบ – ลุก ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  

- คําบอก “หมอบ”และ “ลุก” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “หมอบ” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว พร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือซ฿าย ถือในทา

ถนัด 
จังหวะที่ 2 คุกเขาขวาลง มือขวายันพื้น ศอกซ฿ายวางพาดขาซ฿ายทอนบน 
จังหวะที่ 3 ปลอยตัวนอนคว่ําไปโดยเร็ว ให฿ไม฿พลองหรือไม฿งามอยูข฿างตัวด฿านขวา มือขวา

ชวยรองรับไม฿พลองหรือไม฿งามกระชับไว฿ข฿างตัว แขนซ฿ายทอนลางทอดไปข฿างหน฿ามาก ๆ โดยวางขวาง
ความยาวของลําตัว 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ลุก” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกัน 
จังหวะที่ 1 ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคุกเขาขวา หยิบไม฿พลองหรือไม฿งามใสมือซ฿าย ศอกซ฿ายพาด

ขาซ฿ายทอนบน มือขวายันพื้น 
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให฿เท฿าซ฿ายอยูข฿างหน฿า 1 ก฿าวเหมือนเดิม ไม฿พลองหรือไม฿งาม

ยังอยูในมือซ฿าย 
จังหวะที่ 3 ชักเข฿าซ฿ายชิดพร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือขวา และอยูในทาเรียบ

อาวุธ 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน และให฿

ปฏิบัติด฿วยความรวดเร็วตอไป 
 

สัญญาณนกหวีด 
1. หวีดยาว 1 ครั้ง (              ) ถ฿าเคลื่อนที่ ให฿หยุด ถ฿าหยุดอยู เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟัง

คําสั่ง 
2. หวีดยาว ๆ 2 ครั้ง เดินตอไป เคลื่อนที่ตอไป ทํางานตอไป 
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง และหวีดยาว 1 ครั้ง สลับกนัไป(                               ) เกิดเหตุอันตราย 
4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป(                            )เรียกนายหมูมารับคาํสั่ง 
5. หวีดสั้นติดตอกันหลาย ๆ ครั้ง (                           ) ประชุมรวม 
6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสั้น 1 ครั้ง  (                                   )  ชักธงชาติลงเวลา    

18.00 น. โดยลูกเสือบริการ 2 คน 

108 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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ในกรณีอยูคายพักแรม เวลา 18.00 น. หมูบริการจะสงตัวแทน 2 คน ทําหน฿าที่ชักธงชาติ
ทุกคนที่อยูในคายพักแรมยืนตรงหันหน฿าไปทางเสาธง และ วันทยหัตถโ จนสิ้นสุดสัญญาณ 

หมายเหตุ: กอนที่จะให฿สัญญาณที่ 2-5 ต฿องให฿สัญญาณที่ 1 เตือนกอนทุกครั้ง 
 

 
การใช้สัญญาณมือ 

ใช฿แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู฿บังคับบัญชาอยูหางไกลจากลูกเสือ หรือไมสามารถที่จะใช฿คําบอก
ให฿ลูกเสือได฿ยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต฿องการความสงบเงียบ ได฿แก 
 

1. เตรียม คอยฟังค าส่ัง หรือหยุด 
 การให฿สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบนิ้วทั้งห฿าเรียงชิดติดกัน หันฝูามือไป
ข฿างหน฿า 
 เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือหยุดการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พร฿อมกับนิ่งคอย
ฟังคําสั่ง โดยหันหน฿าไปยังผู฿บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคําสั่ง แตถ฿าอยูในแถวให฿ยืนในทาตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รวม หรือ กลับมา 

การใช฿สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือ ศีรษะ แบมือไปข฿างหน฿า นิ้วมือทั้งห฿าชิด
ติดกันและหมุนเป็นวงกลมจากซ฿ายไปขวา เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือรวมกองรีบ
มาเข฿าแถวรวมกัน 
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1. เตรียม คอยฟังค าส่ัง หรือหยุด 
 การให฿สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบนิ้วทั้งห฿าเรียงชิดติดกัน หันฝูามือไป
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ติดกันและหมุนเป็นวงกลมจากซ฿ายไปขวา เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือรวมกองรีบ
มาเข฿าแถวรวมกัน 
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ถ฿าลูกเสือคอนไม฿พลองหรือไม฿งามไปโดยลําพงัผู฿เดียว เมื่อผานผู฿รับการเคารพให฿ลูกเสือทําความ
เคารพด฿วยทาแลขวา (ซ฿าย) โดยแนบไม฿พลองหรือไม฿งามชิดลําตัว แขนไมแกวง เมื่อผานพ฿นผู฿รับการ
เคารพไปแล฿วหันหน฿าแลตรง แขนแกวงตามสบาย 
 
6. ท่าหมอบ – ลุก ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  

- คําบอก “หมอบ”และ “ลุก” 
- การปฏิบัติ 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “หมอบ” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 1 ก฿าวเท฿าซ฿ายไปข฿างหน฿า 1 ก฿าว พร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือซ฿าย ถือในทา

ถนัด 
จังหวะที่ 2 คุกเขาขวาลง มือขวายันพื้น ศอกซ฿ายวางพาดขาซ฿ายทอนบน 
จังหวะที่ 3 ปลอยตัวนอนคว่ําไปโดยเร็ว ให฿ไม฿พลองหรือไม฿งามอยูข฿างตัวด฿านขวา มือขวา

ชวยรองรับไม฿พลองหรือไม฿งามกระชับไว฿ข฿างตัว แขนซ฿ายทอนลางทอดไปข฿างหน฿ามาก ๆ โดยวางขวาง
ความยาวของลําตัว 

เมื่อได฿ยินคําบอกวา “ลุก” ให฿ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกัน 
จังหวะที่ 1 ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคุกเขาขวา หยิบไม฿พลองหรือไม฿งามใสมือซ฿าย ศอกซ฿ายพาด

ขาซ฿ายทอนบน มือขวายันพื้น 
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให฿เท฿าซ฿ายอยูข฿างหน฿า 1 ก฿าวเหมือนเดิม ไม฿พลองหรือไม฿งาม

ยังอยูในมือซ฿าย 
จังหวะที่ 3 ชักเข฿าซ฿ายชิดพร฿อมกับสงไม฿พลองหรือไม฿งามให฿มือขวา และอยูในทาเรียบ

อาวุธ 
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทําเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข฿าใจดีแล฿วจึงฝึกโดยเปิดตอน และให฿

ปฏิบัติด฿วยความรวดเร็วตอไป 
 

สัญญาณนกหวีด 
1. หวีดยาว 1 ครั้ง (              ) ถ฿าเคลื่อนที่ ให฿หยุด ถ฿าหยุดอยู เตือน เตรียมตัว หรือคอยฟัง

คําสั่ง 
2. หวีดยาว ๆ 2 ครั้ง เดินตอไป เคลื่อนที่ตอไป ทํางานตอไป 
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง และหวีดยาว 1 ครั้ง สลับกนัไป(                               ) เกิดเหตุอันตราย 
4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป(                            )เรียกนายหมูมารับคาํสั่ง 
5. หวีดสั้นติดตอกันหลาย ๆ ครั้ง (                           ) ประชุมรวม 
6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสั้น 1 ครั้ง  (                                   )  ชักธงชาติลงเวลา    

18.00 น. โดยลูกเสือบริการ 2 คน 
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หมายเหตุ: กอนที่จะให฿สัญญาณที่ 2-5 ต฿องให฿สัญญาณที่ 1 เตือนกอนทุกครั้ง 
 

 
การใช้สัญญาณมือ 

ใช฿แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู฿บังคับบัญชาอยูหางไกลจากลูกเสือ หรือไมสามารถที่จะใช฿คําบอก
ให฿ลูกเสือได฿ยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต฿องการความสงบเงียบ ได฿แก 
 

1. เตรียม คอยฟังค าส่ัง หรือหยุด 
 การให฿สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบนิ้วทั้งห฿าเรียงชิดติดกัน หันฝูามือไป
ข฿างหน฿า 
 เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือหยุดการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พร฿อมกับนิ่งคอย
ฟังคําสั่ง โดยหันหน฿าไปยังผู฿บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคําสั่ง แตถ฿าอยูในแถวให฿ยืนในทาตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รวม หรือ กลับมา 

การใช฿สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือ ศีรษะ แบมือไปข฿างหน฿า นิ้วมือทั้งห฿าชิด
ติดกันและหมุนเป็นวงกลมจากซ฿ายไปขวา เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือรวมกองรีบ
มาเข฿าแถวรวมกัน 
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3. จัดแถวหน้ากระดาน 
 การให฿สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองออกไปด฿านซ฿ายเสมอแนวไหล ฝูามือแบไปข฿างหน฿านิ้วเรียง
ชิดติดกัน 
 เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือจัดแถวหน฿ากระดาษ หันหน฿าไปหาผู฿ให฿สัญญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดแถวตอน 
 การให฿สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองข฿างไปข฿างหน฿า แนวเดียวกับไหลโยให฿แขนขนานกันและฝูา
มือแบเข฿าหากัน 
 เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือเข฿าแถวตอน หันหน฿าไปหาผู฿ให฿สัญญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ 
 (ด฿านหน฿า ขวา/ซ฿าย กึ่งขวา/กึ่งซ฿าย และด฿านหลัง) 
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 การให฿สัญญาณ ผู฿ให฿สัญญาณหันหน฿าไปยังทิศทางที่ต฿องการ โดยชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะสุด
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ยืนตรงแล฿วจึงให฿สัญญาณเรียกแถวคําเรียกแถวของลูกเสือสํารองให฿คําวา “แพค” สวนลูกเสือสามัญ 
สามัญรุนใหญ และวิสามัญ ให฿คําวา “กอง” 

1) ท่าพักตามระเบียบ 
ขณะที่ลูกเสืออยูในแถว ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข฿อศอกให฿มือที่กําอยูประมาณหัวเข็มขัด หันฝูามือที่กําเข฿าหาหัว

เข็มขัด 
จังหวะที่ 2 สลัดมือท่ีกําและหน฿าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนว

เดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให฿ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ 
2) ท่าตรง 

ขณะที่ลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น    2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให฿มือกําอยูในระดับ

เดียวกับเข็มขัด (เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน฿าแขนเข฿าหาตัว ให฿มือที่กํากลับมาอยูตรงหัวเข็ม

ขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง “พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือชักเท฿า
ซ฿ายมาชิดเท฿าขวา ลดแขนที่ไขว฿หลังมาอยูในทาตรง 

 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 
 
 
 
 

 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวอยูในทาตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด฿านข฿างเสมอแนวไหล มือแบ

หันฝูามือไปข฿างหน฿า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข฿าแถวหน฿ากระดานแถวเดี่ยว หันหน฿าเข฿าหาผู฿เรียก โดยนายหมูยืนทางซ฿ายมือของ

ผู฿เรียกกะให฿ผู฿เรียกอยูกึ่งกลางแถวและหางจากแถวประมาณ 6 ก฿าว ลูกหมูยืนตอกันไปทางซ฿ายมือของ
นายหมูจนถึงคนสุดท฿ายคือรองนายหมู 

โยกใหแ้ขนขน�นกนัและ

ฝ่�มอืแบเข�้ห�กนั
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3. จัดแถวหน้ากระดาน 
 การให฿สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองออกไปด฿านซ฿ายเสมอแนวไหล ฝูามือแบไปข฿างหน฿านิ้วเรียง
ชิดติดกัน 
 เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือจัดแถวหน฿ากระดาษ หันหน฿าไปหาผู฿ให฿สัญญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดแถวตอน 
 การให฿สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองข฿างไปข฿างหน฿า แนวเดียวกับไหลโยให฿แขนขนานกันและฝูา
มือแบเข฿าหากัน 
 เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือเข฿าแถวตอน หันหน฿าไปหาผู฿ให฿สัญญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ 
 (ด฿านหน฿า ขวา/ซ฿าย กึ่งขวา/กึ่งซ฿าย และด฿านหลัง) 
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ยืนตรงแล฿วจึงให฿สัญญาณเรียกแถวคําเรียกแถวของลูกเสือสํารองให฿คําวา “แพค” สวนลูกเสือสามัญ 
สามัญรุนใหญ และวิสามัญ ให฿คําวา “กอง” 

1) ท่าพักตามระเบียบ 
ขณะที่ลูกเสืออยูในแถว ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข฿อศอกให฿มือที่กําอยูประมาณหัวเข็มขัด หันฝูามือที่กําเข฿าหาหัว

เข็มขัด 
จังหวะที่ 2 สลัดมือที่กําและหน฿าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนว

เดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให฿ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ 
2) ท่าตรง 

ขณะที่ลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น    2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให฿มือกําอยูในระดับ
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จังหวะที่ 2 กระตุกหน฿าแขนเข฿าหาตัว ให฿มือที่กํากลับมาอยูตรงหัวเข็ม

ขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง “พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือชักเท฿า
ซ฿ายมาชิดเท฿าขวา ลดแขนที่ไขว฿หลังมาอยูในทาตรง 

 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 
 
 
 
 

 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวอยูในทาตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด฿านข฿างเสมอแนวไหล มือแบ

หันฝูามือไปข฿างหน฿า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข฿าแถวหน฿ากระดานแถวเดี่ยว หันหน฿าเข฿าหาผู฿เรียก โดยนายหมูยืนทางซ฿ายมือของ

ผู฿เรียกกะให฿ผู฿เรียกอยูกึ่งกลางแถวและหางจากแถวประมาณ 6 ก฿าว ลูกหมูยืนตอกันไปทางซ฿ายมือของ
นายหมูจนถึงคนสุดท฿ายคือรองนายหมู 
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ยืนตรงแล฿วจึงให฿สัญญาณเรียกแถวคําเรียกแถวของลูกเสือสํารองให฿คําวา “แพค” สวนลูกเสือสามัญ 
สามัญรุนใหญ และวิสามัญ ให฿คําวา “กอง” 

1) ท่าพักตามระเบียบ 
ขณะที่ลูกเสืออยูในแถว ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข฿อศอกให฿มือที่กําอยูประมาณหัวเข็มขัด หันฝูามือที่กําเข฿าหาหัว

เข็มขัด 
จังหวะที่ 2 สลัดมือที่กําและหน฿าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนว

เดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให฿ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ 
2) ท่าตรง 

ขณะที่ลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น    2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให฿มือกําอยูในระดับ

เดียวกับเข็มขัด (เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน฿าแขนเข฿าหาตัว ให฿มือที่กํากลับมาอยูตรงหัวเข็ม

ขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง “พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือชักเท฿า
ซ฿ายมาชิดเท฿าขวา ลดแขนที่ไขว฿หลังมาอยูในทาตรง 

 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 
 
 
 
 

 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวอยูในทาตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด฿านข฿างเสมอแนวไหล มือแบ

หันฝูามือไปข฿างหน฿า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข฿าแถวหน฿ากระดานแถวเดี่ยว หันหน฿าเข฿าหาผู฿เรียก โดยนายหมูยืนทางซ฿ายมือของ

ผู฿เรียกกะให฿ผู฿เรียกอยูกึ่งกลางแถวและหางจากแถวประมาณ 6 ก฿าว ลูกหมูยืนตอกันไปทางซ฿ายมือของ
นายหมูจนถึงคนสุดท฿ายคือรองนายหมู 
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การจัดระยะเคียง ถ฿าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็น 1 ชวงศอก คือ ให฿ลูกเสือยกมือซ฿าย
ขึ้นเท฿าสะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยูประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลําตัวและจดปลาย
ศอกซ฿ายของคนที่อยูด฿านขวา จัดแถวให฿ตรงโดยสะบัดหน฿าแลขวา ให฿เห็นหน฿าอกคนที่ 4 นับจากตัว
ลูกเสือเองเมื่อผู฿เรียกตรวจแถวสั่งวา “นิ่ง” ให฿ลดมือลงพร฿อมกับสะบัดหน฿ามาอยูในทาตรงและนิ่ง 

ถ฿า “เปดิระยะ” ระยะเคียงจะเป็นสุดชวงแขนซ฿ายของลูกเสือ โดยให฿ทุกคน (ยกเว฿นคนท฿าย
แถว) ยกแขนซ฿ายขึ้นเสมอไหล เหยียดแขนตรงออกไปทางซ฿าย คล่ําฝูามือลง นิ้วชิดติดกัน ให฿ปลายนิ้ว
ซ฿ายจดไหลขวาของคนตอไป จัดแถวให฿ตรงโดยนายหมูยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมูสะบัดหน฿าแลขวาให฿
เห็นหน฿าอกคนที่ 4 เมื่อได฿ยินคําสั่งวา “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรงและนิ่ง 

4) แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูจะเรียกวา “แถวตอนหมู”) 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวอยูในทาตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข฿างหน฿าเสมอแนวไหล มือแบ

หันฝูามือเข฿าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข฿าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมูยืนตรงเป็นหลักข฿างหน฿าผู฿เรียก กะให฿หางจาก

ผู฿เรียกประมาณ 6 ก฿าว ลูกหมูเข฿าแถวตอหลังนายหมูตอ ๆ กันไปจัดแถวให฿ตรงคอคนหน฿า ระยะตอ
ระหวางบุคคล 1 ชวงแขน และปิดท฿ายด฿วยรองนายหมู 

 
5) แถวตอนหมู่ 

 
แถวตอนเรยีงหน่ึงหลายหมู เรยีกวา “แถวตอนหมู” สมมุติวามี 5 หมู ให฿หมูที่อยูตรงกลางคือหมูที่ 3 ยืนเปน็หลัก
ตรงหน฿าผู฿เรียก หางจากผู฿เรียกประมาณ 6 ก฿าว หมูที่ 2 และหมูที่ 1 เข฿าแถวอยูในแนวเดียวกันไปทางซ฿ายมือของ
ผู฿เรียก สวนหมูที่ 4 และหมูที่ 5 ก็เข฿าแถวอยูในแนวเดียวกัน แตไปทางขวามือของผู฿เรียกระยะเคียงระหวางหมู
ประมาณ 1 ชวงศอก สวนระยะตอระหวางบุคคล 1 ชวงแขน 
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ยืนตรงแล฿วจึงให฿สัญญาณเรียกแถวคําเรียกแถวของลูกเสือสํารองให฿คําวา “แพค” สวนลูกเสือสามัญ 
สามัญรุนใหญ และวิสามัญ ให฿คําวา “กอง” 

1) ท่าพักตามระเบียบ 
ขณะที่ลูกเสืออยูในแถว ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข฿อศอกให฿มือที่กําอยูประมาณหัวเข็มขัด หันฝูามือที่กําเข฿าหาหัว

เข็มขัด 
จังหวะที่ 2 สลัดมือที่กําและหน฿าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนว

เดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให฿ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ 
2) ท่าตรง 

ขณะที่ลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู฿เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น    2 จังหวะ ดังนี้ 
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให฿มือกําอยูในระดับ

เดียวกับเข็มขัด (เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2) 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน฿าแขนเข฿าหาตัว ให฿มือที่กํากลับมาอยูตรงหัวเข็ม

ขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง “พัก”) เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให฿ลูกเสือชักเท฿า
ซ฿ายมาชิดเท฿าขวา ลดแขนที่ไขว฿หลังมาอยูในทาตรง 

 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 
 
 
 
 

 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวอยูในทาตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด฿านข฿างเสมอแนวไหล มือแบ

หันฝูามือไปข฿างหน฿า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข฿าแถวหน฿ากระดานแถวเดี่ยว หันหน฿าเข฿าหาผู฿เรียก โดยนายหมูยืนทางซ฿ายมือของ

ผู฿เรียกกะให฿ผู฿เรียกอยูกึ่งกลางแถวและหางจากแถวประมาณ 6 ก฿าว ลูกหมูยืนตอกันไปทางซ฿ายมือของ
นายหมูจนถึงคนสุดท฿ายคือรองนายหมู 
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การจัดระยะเคียง ถ฿าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็น 1 ชวงศอก คือ ให฿ลูกเสือยกมือซ฿าย
ขึ้นเท฿าสะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยูประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลําตัวและจดปลาย
ศอกซ฿ายของคนที่อยูด฿านขวา จัดแถวให฿ตรงโดยสะบัดหน฿าแลขวา ให฿เห็นหน฿าอกคนที่ 4 นับจากตัว
ลูกเสือเองเมื่อผู฿เรียกตรวจแถวสั่งวา “นิ่ง” ให฿ลดมือลงพร฿อมกับสะบัดหน฿ามาอยูในทาตรงและนิ่ง 

ถ฿า “เปดิระยะ” ระยะเคียงจะเป็นสุดชวงแขนซ฿ายของลูกเสือ โดยให฿ทุกคน (ยกเว฿นคนท฿าย
แถว) ยกแขนซ฿ายขึ้นเสมอไหล เหยียดแขนตรงออกไปทางซ฿าย คล่ําฝูามือลง นิ้วชิดติดกัน ให฿ปลายนิ้ว
ซ฿ายจดไหลขวาของคนตอไป จัดแถวให฿ตรงโดยนายหมูยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมูสะบัดหน฿าแลขวาให฿
เห็นหน฿าอกคนที่ 4 เมื่อได฿ยินคําสั่งวา “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรงและนิ่ง 

4) แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมูจะเรียกวา “แถวตอนหมู”) 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวอยูในทาตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข฿างหน฿าเสมอแนวไหล มือแบ

หันฝูามือเข฿าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน 
ลูกเสือเข฿าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมูยืนตรงเป็นหลักข฿างหน฿าผู฿เรียก กะให฿หางจาก

ผู฿เรียกประมาณ 6 ก฿าว ลูกหมูเข฿าแถวตอหลังนายหมูตอ ๆ กันไปจัดแถวให฿ตรงคอคนหน฿า ระยะตอ
ระหวางบุคคล 1 ชวงแขน และปิดท฿ายด฿วยรองนายหมู 

 
5) แถวตอนหมู่ 

 
แถวตอนเรยีงหน่ึงหลายหมู เรยีกวา “แถวตอนหมู” สมมุติวามี 5 หมู ให฿หมูที่อยูตรงกลางคือหมูที่ 3 ยืนเปน็หลัก
ตรงหน฿าผู฿เรียก หางจากผู฿เรียกประมาณ 6 ก฿าว หมูที่ 2 และหมูที่ 1 เข฿าแถวอยูในแนวเดียวกันไปทางซ฿ายมือของ
ผู฿เรียก สวนหมูที่ 4 และหมูที่ 5 ก็เข฿าแถวอยูในแนวเดียวกัน แตไปทางขวามือของผู฿เรียกระยะเคียงระหวางหมู
ประมาณ 1 ชวงศอก สวนระยะตอระหวางบุคคล 1 ชวงแขน 

 

ควำ่�
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6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ 

การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง กํามือทั้ง 2 ข฿าง เหยียดแขนตรงไปข฿างหน฿าขนาน
กับพื้นงอข฿อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน฿ามือเข฿าหากัน 

ลูกเสือหมูแรกเข฿าแถวตรงหน฿าผู฿เรียก อยูหางจากผู฿เรียกประมาณ 6 ก฿าว นายหมูอยู
ทางซ฿ายมือของผู฿เรียก กะให฿กึ่งกลางของหมูอยูตรงหน฿าผู฿เรียก ลูกหมูยืนตอ ๆ ไปทางซ฿ายของนายหมู 
เว฿นระยะเคียง 1 ชวงศอก 

หมูอื่น ๆ เข฿าแถวหน฿ากระดานข฿างหลังหมูแรก ซ฿อน ๆ กันไปตามลําดับ เว฿นระระตอ
ระหวางอยูประมาณ 1 ชวงแขน 

การจัดแถว เมื่อสั่งวา “จัดแถว” ให฿ทุกคน (ยกเว฿นคนสุดท฿าย) ยกมือซ฿ายขึ้นเท฿าสะโพกนิ้ว
เหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยูในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให฿ตรงโดยนายหมูยืนแลตรง
เป็นหลัก ลูกหมูสะบัดหน฿าแลขวาให฿เห็นหน฿าอกคนที่ 4 

การตรวจแถว ผู฿เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล฿ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร฿อม
สะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรงและนิ่ง 

 
7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ 
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ผู฿เรียกยืนในทาตรง กํามือทั้ง 2 ข฿าง งอข฿อศอกเป็นมุมฉาก แขนทอนบนแบะออกจนเป็น

แนวเดียวกับไหล หันหน฿ามือไปข฿างหน฿า ให฿ลูกเสือเข฿าแถวเชนเดียวกับแถวหน฿ากระดานหมูปิดระยะ แต
เว฿นระยะตอระหวางหมูขยายออกไปทางด฿านหลัง หางกันหมูละประมาณ 3 ชวงแขน หรือ 3 ก฿าว  

การจัดแถว และตรวจแถว ให฿ปฏิบัติเชนเดียวกับแถวหน฿ากระดานหมูปิดระยะ 
8) แถวรูปครึ่งวงกลม 
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6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ 

การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง กํามือทั้ง 2 ข฿าง เหยียดแขนตรงไปข฿างหน฿าขนาน
กับพื้นงอข฿อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน฿ามือเข฿าหากัน 

ลูกเสือหมูแรกเข฿าแถวตรงหน฿าผู฿เรียก อยูหางจากผู฿เรียกประมาณ 6 ก฿าว นายหมูอยู
ทางซ฿ายมือของผู฿เรียก กะให฿กึ่งกลางของหมูอยูตรงหน฿าผู฿เรียก ลูกหมูยืนตอ ๆ ไปทางซ฿ายของนายหมู 
เว฿นระยะเคียง 1 ชวงศอก 

หมูอื่น ๆ เข฿าแถวหน฿ากระดานข฿างหลังหมูแรก ซ฿อน ๆ กันไปตามลําดับ เว฿นระระตอ
ระหวางอยูประมาณ 1 ชวงแขน 

การจัดแถว เมื่อสั่งวา “จัดแถว” ให฿ทุกคน (ยกเว฿นคนสุดท฿าย) ยกมือซ฿ายขึ้นเท฿าสะโพกนิ้ว
เหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยูในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให฿ตรงโดยนายหมูยืนแลตรง
เป็นหลัก ลูกหมูสะบัดหน฿าแลขวาให฿เห็นหน฿าอกคนที่ 4 

การตรวจแถว ผู฿เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล฿ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร฿อม
สะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรงและนิ่ง 

 
7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ 
 
 
 
 
 

114 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

 

 
ผู฿เรียกยืนในทาตรง กํามือทั้ง 2 ข฿าง งอข฿อศอกเป็นมุมฉาก แขนทอนบนแบะออกจนเป็น

แนวเดียวกับไหล หันหน฿ามือไปข฿างหน฿า ให฿ลูกเสือเข฿าแถวเชนเดียวกับแถวหน฿ากระดานหมูปิดระยะ แต
เว฿นระยะตอระหวางหมูขยายออกไปทางด฿านหลัง หางกันหมูละประมาณ 3 ชวงแขน หรือ 3 ก฿าว  

การจัดแถว และตรวจแถว ให฿ปฏิบัติเชนเดียวกับแถวหน฿ากระดานหมูปิดระยะ 
8) แถวรูปครึ่งวงกลม 
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การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง แบมือทั้ง 2 ข฿าง แขนเหยียดตรงด฿านหน฿าและลง
ข฿างลางคว่ําฝูามือเขาหาตัว ข฿อมือขวาไขว฿ทับซ฿อนมือซ฿าย แล฿วโบกผานลําตัวช฿า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม 3 
ครั้ง 

นายหมูลูกเสือหมูแรกยืนอยูในแนวเดียวกับผู฿เรียกทางด฿านซ฿าย หางจากผู฿เรียกพอสมควร 
ลูกหมูยืนตอ ๆ กันไปทางซ฿ายมือของนายหมู เว฿นระยะเคียง 1 ชวงศอก (มือเท฿าสะโพก) สะบัดหน฿าไป
ทางขวารอคําสั่ง “นิ่ง” 

 
หมูที่ 2 และหมูอื่น ๆ เข฿าแถวตอจากด฿านซ฿ายของหมูแรก ตามลําดับ เว฿นระยะระหวางหมู 

1 ชวงศอก รองนายหมูสุดท฿าย จะยืนตรงด฿านขวาของผู฿เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมู หมูแรก 
การจัดแถว ยกมือซ฿ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน฿าไปทางขวา (ยกเว฿นนายหมู หมูแรก) จัด

แถวให฿เป็นรูปครึ่งวงกลม) 
การตรวจแถว ผู฿เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล฿ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร฿อม

กับสะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรง 
 
 

9) แถวรูปวงกลมมี 2 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเรียกแถวแบบผู฿เรียกยืนอยูที่จุดศูนยโกลาง 
การใช฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง แบมือทั้ง 2 ข฿าง แขนเหยียดตรงลงข฿างลาง 

คว่ําฝูามือเข฿าหาตัว ข฿อมือขวาไขว฿ทับข฿อมือซ฿าย แล฿วโบกผานลําตัวประสานกันจากด฿านหน฿าจดด฿านหลัง 
(โบกผานลําตัว 3 ครั้ง) 

ลูกเสือหมูแรกยืนด฿านซ฿ายมอืของผู฿เรียก เข฿าแถวเชนเดียวกับแถวครึ่งวงกลม สวนหมู 2 
และหมูตอ ๆ ไปอยูทางด฿านซ฿ายของหมูที่อยูกอนตามลําดับ จนคนสุดท฿าย (รองนายหมู) ของหมูสุดท฿าย
ไปจดกับนายหมูของหมูแรก ถ฿าผู฿เรียกเป็นศูนยโกลาง 
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การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ฿ายขึ้นเท฿าสะโพก สะบัดหน฿าไปทางขวา (ยกเว฿นนายหมู หมู
แรก) จัดแถวให฿เป็นรูปวงกลม 

การตรวจแถว ผู฿เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล฿วจึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร฿อม
กับสะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรง และนิ่ง 

 

 
 

 การเรียกแถวแบบผู฿เรียกอยูที่เส฿นรอบวง 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข฿างหน฿า 

ยกขึ้นบน และเลยไปข฿างหลัง หมุนกลับมาด฿านหน฿า ทํา 3 ครั้ง  
ลูกเสือหมูแรกยืนชิดด฿านซ฿ายมือของผู฿เรียก หมูที่ 2 และหมูตอ ๆ ไป อยูทางซ฿ายมือ

ของหมูที่อยูกอนตามลําดับ จนรองนายหมูของหมูสุดท฿ายไปจดขวามือของผู฿เรียกให฿ผู฿เรียกอยูในเส฿นรอ
บวง 

การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเชนเดียวกับแบบแรก 
 

การเดินสวนสนาม 
การเดินสวนสนาม 

การสวนสนามมีความจําเป็นอยางยิ่งในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เชน งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ
งานชุมนุมลูกเสือเขตการศึกษา และงานงานชุมนุมลูกเสือจังหวัด เพื่อแสดงถึงสมรรถภาพของลูกเสือวา
มีความพร฿อมเพรียง มีระเบียบวินัย ควรแกการยกยองสรรเสริญมากน฿อยเพียงใด เป็นการแสดงออกใน
ความสามารถของลูกเสอืแตละกอง จะมองภูมิหลังของการดําเนินงานภายในกองลูกเสือได฿อยางดียิ่งและ
ใช฿ประกอบพิธีในวันคล฿ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
 
การตั้งแถวเดินสวนสนามของลูกเสือ 

กองลูกเสืออาจจัดแถวสวนสนามได฿ดังนี้ คือ 
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การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง แบมือทั้ง 2 ข฿าง แขนเหยียดตรงด฿านหน฿าและลง
ข฿างลางคว่ําฝูามือเขาหาตัว ข฿อมือขวาไขว฿ทับซ฿อนมือซ฿าย แล฿วโบกผานลําตัวช฿า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม 3 
ครั้ง 

นายหมูลูกเสือหมูแรกยืนอยูในแนวเดียวกับผู฿เรียกทางด฿านซ฿าย หางจากผู฿เรียกพอสมควร 
ลูกหมูยืนตอ ๆ กันไปทางซ฿ายมือของนายหมู เว฿นระยะเคียง 1 ชวงศอก (มือเท฿าสะโพก) สะบัดหน฿าไป
ทางขวารอคําสั่ง “นิ่ง” 

 
หมูที่ 2 และหมูอื่น ๆ เข฿าแถวตอจากด฿านซ฿ายของหมูแรก ตามลําดับ เว฿นระยะระหวางหมู 

1 ชวงศอก รองนายหมูสุดท฿าย จะยืนตรงด฿านขวาของผู฿เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมู หมูแรก 
การจัดแถว ยกมือซ฿ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน฿าไปทางขวา (ยกเว฿นนายหมู หมูแรก) จัด

แถวให฿เป็นรูปครึ่งวงกลม) 
การตรวจแถว ผู฿เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล฿ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร฿อม

กับสะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรง 
 
 

9) แถวรูปวงกลมมี 2 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเรียกแถวแบบผู฿เรียกยืนอยูที่จุดศูนยโกลาง 
การใช฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง แบมือทั้ง 2 ข฿าง แขนเหยียดตรงลงข฿างลาง 

คว่ําฝูามือเข฿าหาตัว ข฿อมือขวาไขว฿ทับข฿อมือซ฿าย แล฿วโบกผานลําตัวประสานกันจากด฿านหน฿าจดด฿านหลัง 
(โบกผานลําตัว 3 ครั้ง) 

ลูกเสือหมูแรกยืนด฿านซ฿ายมอืของผู฿เรียก เข฿าแถวเชนเดียวกับแถวครึ่งวงกลม สวนหมู 2 
และหมูตอ ๆ ไปอยูทางด฿านซ฿ายของหมูที่อยูกอนตามลําดับ จนคนสุดท฿าย (รองนายหมู) ของหมูสุดท฿าย
ไปจดกับนายหมูของหมูแรก ถ฿าผู฿เรียกเป็นศูนยโกลาง 

116 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ฿ายขึ้นเท฿าสะโพก สะบัดหน฿าไปทางขวา (ยกเว฿นนายหมู หมู
แรก) จัดแถวให฿เป็นรูปวงกลม 

การตรวจแถว ผู฿เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล฿วจึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร฿อม
กับสะบัดหน฿ากลับมาอยูในทาตรง และนิ่ง 

 

 
 

 การเรียกแถวแบบผู฿เรียกอยูที่เส฿นรอบวง 
การให฿สัญญาณ ผู฿เรียกแถวยืนในทาตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข฿างหน฿า 

ยกขึ้นบน และเลยไปข฿างหลัง หมุนกลับมาด฿านหน฿า ทํา 3 ครั้ง  
ลูกเสือหมูแรกยืนชิดด฿านซ฿ายมือของผู฿เรียก หมูที่ 2 และหมูตอ ๆ ไป อยูทางซ฿ายมือ

ของหมูที่อยูกอนตามลําดับ จนรองนายหมูของหมูสุดท฿ายไปจดขวามือของผู฿เรียกให฿ผู฿เรียกอยูในเส฿นรอ
บวง 

การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเชนเดียวกับแบบแรก 
 

การเดินสวนสนาม 
การเดินสวนสนาม 

การสวนสนามมีความจําเป็นอยางยิ่งในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เชน งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ
งานชุมนุมลูกเสือเขตการศึกษา และงานงานชุมนุมลูกเสือจังหวัด เพื่อแสดงถึงสมรรถภาพของลูกเสือวา
มีความพร฿อมเพรียง มีระเบียบวินัย ควรแกการยกยองสรรเสริญมากน฿อยเพียงใด เป็นการแสดงออกใน
ความสามารถของลูกเสอืแตละกอง จะมองภูมิหลังของการดําเนินงานภายในกองลูกเสือได฿อยางดียิ่งและ
ใช฿ประกอบพิธีในวันคล฿ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
 
การตั้งแถวเดินสวนสนามของลูกเสือ 

กองลูกเสืออาจจัดแถวสวนสนามได฿ดังนี้ คือ 

รอบวง
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1) จัดเป็นรูปแบบแถวหน฿ากระดาน หรือจัดเป็นรูปแบบแถวตอนลึก แล฿วแตความเหมาะสม 
2) ตําแหนงการยืนและเว฿นระยะ คนถือปฺายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเป็นคนแรก หางจากคนถือ

ปฺาย 5 ก฿าว เป็นตําแหนงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หางจากคนถือธง 5 ก฿าว เป็นตําแหนงผู฿
กํากับลูกเสือ หางจากผู฿กํากับลูกเสือ 5 ก฿าว เป็นตําแหนงรองผู฿กํากับลูกเสือ หางจากรองผู฿กํากับลูกเสือ 
3 ก฿าว เป็นตําแหนงสมาชิกลูกเสือ 
 
การแสดงความเคารพ 

1) ผู฿ถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่ เมื่อมีคําบอกวา “วันทยา-วุธ” ให฿ผู฿ถือธงยก
ธงขึ้นในทาเคารพ และทํากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข฿างหน฿าอยางช฿าๆ จนคันธงอยูในแนวเส฿นขนานคู
กับพื้น มือทั้ง 2 อยูเสมอแนวบา เมื่อลดธงลงถึงแนวขนาดกับพื้น ให฿เชิญธงกลับขึ้นในทาเคารพช฿า ๆ  ได฿
จังหวะเชนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทานี้จะมีคําบอกวา “เรียบ-อาวุธ” จึงลดธงลงแล฿วจึงทํากึ่งซ฿ายหัน
อยูในทาตรง 

2) ลูกเสือและผู฿กํากับ ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังนี้ 
- การทําความเคารพขณะเดิน 

การจัดสถานที่ให฿ใช฿ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักหางจากผู฿รับการเคารพ 20 
ก฿าว ธงที่สองปักหางจากผู฿รับการเคารพ 10 ก฿าว และธงที่สามอยูถัดจากผู฿รับการเคารพไปอีก 10 ก฿าว 

- การทําความเคารพ 
- เมื่อเดินถึงธงแรก รองผู฿กํากับลูกเสือสั่งด฿วยคําวา “ระวัง” ทุกคนเริ่มตบเท฿าแรง 
- เมื่อถึงธงที ่2 รองผู฿กาํกับลูกเสือสั่งด฿วยคาํวา “แลขวา – ทํา” เมือ่สิ้นสุดคาํสั่งให฿

ลูกเสือทกุนายเดินสะบัดหน฿าไปทางขวามอืเพือ่ทําความเคารพประธาน ยกเว฿นนายหมูลูกเสอืซึ่งอยูขวา
สุด ให฿แลตรงมองไปข฿างหน฿า คนถือพลองและไม฿งามให฿เดินแกวงแขนตามปกติ ที่เหลือไมแกวงแขน 
เมื่อถึงธงที ่3 ผู฿ใดหรอืตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบดัหน฿าแลตรงและเลิกทาํความเคารพ แกวงแขนเดินตอไป
ตามปกติ โดยไมต฿องออกคําสั่ง 
 
 

 
 

ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 

 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม หมู่แถวหน้ากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

สัจจะ 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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1) จัดเป็นรูปแบบแถวหน฿ากระดาน หรือจัดเป็นรูปแบบแถวตอนลึก แล฿วแตความเหมาะสม 
2) ตําแหนงการยืนและเว฿นระยะ คนถือปฺายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเป็นคนแรก หางจากคนถือ

ปฺาย 5 ก฿าว เป็นตําแหนงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หางจากคนถือธง 5 ก฿าว เป็นตําแหนงผู฿
กํากับลูกเสือ หางจากผู฿กํากับลูกเสือ 5 ก฿าว เป็นตําแหนงรองผู฿กํากับลูกเสือ หางจากรองผู฿กํากับลูกเสือ 
3 ก฿าว เป็นตําแหนงสมาชิกลูกเสือ 
 
การแสดงความเคารพ 

1) ผู฿ถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่ เมื่อมีคําบอกวา “วันทยา-วุธ” ให฿ผู฿ถือธงยก
ธงขึ้นในทาเคารพ และทํากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข฿างหน฿าอยางช฿าๆ จนคันธงอยูในแนวเส฿นขนานคู
กับพื้น มือทั้ง 2 อยูเสมอแนวบา เมื่อลดธงลงถึงแนวขนาดกับพื้น ให฿เชิญธงกลับขึ้นในทาเคารพช฿า ๆ  ได฿
จังหวะเชนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทานี้จะมีคําบอกวา “เรียบ-อาวุธ” จึงลดธงลงแล฿วจึงทํากึ่งซ฿ายหัน
อยูในทาตรง 

2) ลูกเสือและผู฿กํากับ ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังนี้ 
- การทําความเคารพขณะเดิน 

การจัดสถานที่ให฿ใช฿ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักหางจากผู฿รับการเคารพ 20 
ก฿าว ธงที่สองปักหางจากผู฿รับการเคารพ 10 ก฿าว และธงที่สามอยูถัดจากผู฿รับการเคารพไปอีก 10 ก฿าว 

- การทําความเคารพ 
- เมื่อเดินถึงธงแรก รองผู฿กํากับลูกเสือสั่งด฿วยคําวา “ระวัง” ทุกคนเริ่มตบเท฿าแรง 
- เมื่อถึงธงที ่2 รองผู฿กาํกับลูกเสือสั่งด฿วยคาํวา “แลขวา – ทํา” เมือ่สิ้นสุดคาํสั่งให฿

ลูกเสือทกุนายเดินสะบัดหน฿าไปทางขวามอืเพือ่ทําความเคารพประธาน ยกเว฿นนายหมูลูกเสอืซึ่งอยูขวา
สุด ให฿แลตรงมองไปข฿างหน฿า คนถือพลองและไม฿งามให฿เดินแกวงแขนตามปกติ ที่เหลือไมแกวงแขน 
เมื่อถึงธงที ่3 ผู฿ใดหรอืตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบดัหน฿าแลตรงและเลิกทาํความเคารพ แกวงแขนเดินตอไป
ตามปกติ โดยไมต฿องออกคําสั่ง 
 
 

 
 

ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 

 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 
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1) จัดเป็นรูปแบบแถวหน฿ากระดาน หรือจัดเป็นรูปแบบแถวตอนลึก แล฿วแตความเหมาะสม 
2) ตําแหนงการยืนและเว฿นระยะ คนถือปฺายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเป็นคนแรก หางจากคนถือ

ปฺาย 5 ก฿าว เป็นตําแหนงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หางจากคนถือธง 5 ก฿าว เป็นตําแหนงผู฿
กํากับลูกเสือ หางจากผู฿กํากับลูกเสือ 5 ก฿าว เป็นตําแหนงรองผู฿กํากับลูกเสือ หางจากรองผู฿กํากับลูกเสือ 
3 ก฿าว เป็นตําแหนงสมาชิกลูกเสือ 
 
การแสดงความเคารพ 

1) ผู฿ถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่ เมื่อมีคําบอกวา “วันทยา-วุธ” ให฿ผู฿ถือธงยก
ธงขึ้นในทาเคารพ และทํากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข฿างหน฿าอยางช฿าๆ จนคันธงอยูในแนวเส฿นขนานคู
กับพื้น มือทั้ง 2 อยูเสมอแนวบา เมื่อลดธงลงถึงแนวขนาดกับพื้น ให฿เชิญธงกลับขึ้นในทาเคารพช฿า ๆ  ได฿
จังหวะเชนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทานี้จะมีคําบอกวา “เรียบ-อาวุธ” จึงลดธงลงแล฿วจึงทํากึ่งซ฿ายหัน
อยูในทาตรง 

2) ลูกเสือและผู฿กํากับ ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังนี้ 
- การทําความเคารพขณะเดิน 

การจัดสถานที่ให฿ใช฿ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักหางจากผู฿รับการเคารพ 20 
ก฿าว ธงที่สองปักหางจากผู฿รับการเคารพ 10 ก฿าว และธงที่สามอยูถัดจากผู฿รับการเคารพไปอีก 10 ก฿าว 

- การทําความเคารพ 
- เมื่อเดินถึงธงแรก รองผู฿กํากับลูกเสือสั่งด฿วยคําวา “ระวัง” ทุกคนเริ่มตบเท฿าแรง 
- เมื่อถึงธงที ่2 รองผู฿กาํกับลูกเสือสั่งด฿วยคาํวา “แลขวา – ทํา” เมือ่สิ้นสุดคาํสั่งให฿

ลูกเสือทกุนายเดินสะบัดหน฿าไปทางขวามอืเพือ่ทําความเคารพประธาน ยกเว฿นนายหมูลูกเสอืซึ่งอยูขวา
สุด ให฿แลตรงมองไปข฿างหน฿า คนถือพลองและไม฿งามให฿เดินแกวงแขนตามปกติ ที่เหลือไมแกวงแขน 
เมื่อถึงธงที ่3 ผู฿ใดหรอืตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบดัหน฿าแลตรงและเลิกทาํความเคารพ แกวงแขนเดินตอไป
ตามปกติ โดยไมต฿องออกคําสั่ง 
 
 

 
 

ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 

 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 

่



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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1) จัดเป็นรูปแบบแถวหน฿ากระดาน หรือจัดเป็นรูปแบบแถวตอนลึก แล฿วแตความเหมาะสม 
2) ตําแหนงการยืนและเว฿นระยะ คนถือปฺายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเป็นคนแรก หางจากคนถือ

ปฺาย 5 ก฿าว เป็นตําแหนงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หางจากคนถือธง 5 ก฿าว เป็นตําแหนงผู฿
กํากับลูกเสือ หางจากผู฿กํากับลูกเสือ 5 ก฿าว เป็นตําแหนงรองผู฿กํากับลูกเสือ หางจากรองผู฿กํากับลูกเสือ 
3 ก฿าว เป็นตําแหนงสมาชิกลูกเสือ 
 
การแสดงความเคารพ 

1) ผู฿ถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่ เมื่อมีคําบอกวา “วันทยา-วุธ” ให฿ผู฿ถือธงยก
ธงขึ้นในทาเคารพ และทํากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข฿างหน฿าอยางช฿าๆ จนคันธงอยูในแนวเส฿นขนานคู
กับพื้น มือทั้ง 2 อยูเสมอแนวบา เมื่อลดธงลงถึงแนวขนาดกับพื้น ให฿เชิญธงกลับขึ้นในทาเคารพช฿า ๆ  ได฿
จังหวะเชนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทานี้จะมีคําบอกวา “เรียบ-อาวุธ” จึงลดธงลงแล฿วจึงทํากึ่งซ฿ายหัน
อยูในทาตรง 

2) ลูกเสือและผู฿กํากับ ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังนี้ 
- การทําความเคารพขณะเดิน 

การจัดสถานที่ให฿ใช฿ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักหางจากผู฿รับการเคารพ 20 
ก฿าว ธงที่สองปักหางจากผู฿รับการเคารพ 10 ก฿าว และธงที่สามอยูถัดจากผู฿รับการเคารพไปอีก 10 ก฿าว 

- การทําความเคารพ 
- เมื่อเดินถึงธงแรก รองผู฿กํากับลูกเสือสั่งด฿วยคําวา “ระวัง” ทุกคนเริ่มตบเท฿าแรง 
- เมื่อถึงธงที ่2 รองผู฿กาํกับลูกเสือสั่งด฿วยคาํวา “แลขวา – ทํา” เมือ่สิ้นสุดคาํสั่งให฿

ลูกเสือทกุนายเดินสะบัดหน฿าไปทางขวามอืเพือ่ทําความเคารพประธาน ยกเว฿นนายหมูลูกเสอืซึ่งอยูขวา
สุด ให฿แลตรงมองไปข฿างหน฿า คนถือพลองและไม฿งามให฿เดินแกวงแขนตามปกติ ที่เหลือไมแกวงแขน 
เมื่อถึงธงที ่3 ผู฿ใดหรอืตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบดัหน฿าแลตรงและเลิกทาํความเคารพ แกวงแขนเดินตอไป
ตามปกติ โดยไมต฿องออกคําสั่ง 
 
 

 
 

ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 

 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 

118 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม หมู่แถวหน้ากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

สัจจะ 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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1) จัดเป็นรูปแบบแถวหน฿ากระดาน หรือจัดเป็นรูปแบบแถวตอนลึก แล฿วแตความเหมาะสม 
2) ตําแหนงการยืนและเว฿นระยะ คนถือปฺายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเป็นคนแรก หางจากคนถือ

ปฺาย 5 ก฿าว เป็นตําแหนงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หางจากคนถือธง 5 ก฿าว เป็นตําแหนงผู฿
กํากับลูกเสือ หางจากผู฿กํากับลูกเสือ 5 ก฿าว เป็นตําแหนงรองผู฿กํากับลูกเสือ หางจากรองผู฿กํากับลูกเสือ 
3 ก฿าว เป็นตําแหนงสมาชิกลูกเสือ 
 
การแสดงความเคารพ 

1) ผู฿ถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่ เมื่อมีคําบอกวา “วันทยา-วุธ” ให฿ผู฿ถือธงยก
ธงขึ้นในทาเคารพ และทํากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข฿างหน฿าอยางช฿าๆ จนคันธงอยูในแนวเส฿นขนานคู
กับพื้น มือทั้ง 2 อยูเสมอแนวบา เมื่อลดธงลงถึงแนวขนาดกับพื้น ให฿เชิญธงกลับขึ้นในทาเคารพช฿า ๆ  ได฿
จังหวะเชนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทานี้จะมีคําบอกวา “เรียบ-อาวุธ” จึงลดธงลงแล฿วจึงทํากึ่งซ฿ายหัน
อยูในทาตรง 

2) ลูกเสือและผู฿กํากับ ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังนี้ 
- การทําความเคารพขณะเดิน 

การจัดสถานที่ให฿ใช฿ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักหางจากผู฿รับการเคารพ 20 
ก฿าว ธงที่สองปักหางจากผู฿รับการเคารพ 10 ก฿าว และธงที่สามอยูถัดจากผู฿รับการเคารพไปอีก 10 ก฿าว 

- การทําความเคารพ 
- เมื่อเดินถึงธงแรก รองผู฿กํากับลูกเสือสั่งด฿วยคําวา “ระวัง” ทุกคนเริ่มตบเท฿าแรง 
- เมื่อถึงธงที ่2 รองผู฿กาํกับลูกเสือสั่งด฿วยคาํวา “แลขวา – ทํา” เมือ่สิ้นสุดคาํสั่งให฿

ลูกเสือทกุนายเดินสะบัดหน฿าไปทางขวามอืเพือ่ทําความเคารพประธาน ยกเว฿นนายหมูลูกเสอืซึ่งอยูขวา
สุด ให฿แลตรงมองไปข฿างหน฿า คนถือพลองและไม฿งามให฿เดินแกวงแขนตามปกติ ที่เหลือไมแกวงแขน 
เมื่อถึงธงที ่3 ผู฿ใดหรอืตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบดัหน฿าแลตรงและเลิกทาํความเคารพ แกวงแขนเดินตอไป
ตามปกติ โดยไมต฿องออกคําสั่ง 
 
 

 
 

ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 

 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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1) จัดเป็นรูปแบบแถวหน฿ากระดาน หรือจัดเป็นรูปแบบแถวตอนลึก แล฿วแตความเหมาะสม 
2) ตําแหนงการยืนและเว฿นระยะ คนถือปฺายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเป็นคนแรก หางจากคนถือ

ปฺาย 5 ก฿าว เป็นตําแหนงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หางจากคนถือธง 5 ก฿าว เป็นตําแหนงผู฿
กํากับลูกเสือ หางจากผู฿กํากับลูกเสือ 5 ก฿าว เป็นตําแหนงรองผู฿กํากับลูกเสือ หางจากรองผู฿กํากับลูกเสือ 
3 ก฿าว เป็นตําแหนงสมาชิกลูกเสือ 
 
การแสดงความเคารพ 

1) ผู฿ถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่ เมื่อมีคําบอกวา “วันทยา-วุธ” ให฿ผู฿ถือธงยก
ธงขึ้นในทาเคารพ และทํากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข฿างหน฿าอยางช฿าๆ จนคันธงอยูในแนวเส฿นขนานคู
กับพื้น มือทั้ง 2 อยูเสมอแนวบา เมื่อลดธงลงถึงแนวขนาดกับพื้น ให฿เชิญธงกลับขึ้นในทาเคารพช฿า ๆ  ได฿
จังหวะเชนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทานี้จะมีคําบอกวา “เรียบ-อาวุธ” จึงลดธงลงแล฿วจึงทํากึ่งซ฿ายหัน
อยูในทาตรง 

2) ลูกเสือและผู฿กํากับ ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังนี้ 
- การทําความเคารพขณะเดิน 

การจัดสถานที่ให฿ใช฿ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักหางจากผู฿รับการเคารพ 20 
ก฿าว ธงที่สองปักหางจากผู฿รับการเคารพ 10 ก฿าว และธงที่สามอยูถัดจากผู฿รับการเคารพไปอีก 10 ก฿าว 

- การทําความเคารพ 
- เมื่อเดินถึงธงแรก รองผู฿กํากับลูกเสือสั่งด฿วยคําวา “ระวัง” ทุกคนเริ่มตบเท฿าแรง 
- เมื่อถึงธงที ่2 รองผู฿กาํกับลูกเสือสั่งด฿วยคาํวา “แลขวา – ทํา” เมือ่สิ้นสุดคาํสั่งให฿

ลูกเสือทกุนายเดินสะบัดหน฿าไปทางขวามอืเพือ่ทําความเคารพประธาน ยกเว฿นนายหมูลูกเสอืซึ่งอยูขวา
สุด ให฿แลตรงมองไปข฿างหน฿า คนถือพลองและไม฿งามให฿เดินแกวงแขนตามปกติ ที่เหลือไมแกวงแขน 
เมื่อถึงธงที ่3 ผู฿ใดหรอืตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบดัหน฿าแลตรงและเลิกทาํความเคารพ แกวงแขนเดินตอไป
ตามปกติ โดยไมต฿องออกคําสั่ง 
 
 

 
 

ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 

 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 
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 ณ ปูาใหญแหงหนึ่ง เป็นที่อยูอาศัยของสัตวโตาง ๆ อันมีสิงโต ช฿าง เสือโครงลิง กระทิง ม฿า กวาง 
หมาปูา งู กระรอก กระตาย และนกแก฿ว สัตวโปูาเหลานี้ตางก็ฆากัน เพื่อกินเป็นอาหาร ทําให฿สัตวโปูาตาง
ก็อยูกันอยางไมเป็นสุขมีแตความหวาดกลัวอันตรายอยูตลอดเวลา วันหนึ่ งสิงโตซึ่งเป็นเจ฿าปูา เห็นวา
สัตวโทั้งหลาย อยูกันอยางไมมีความสุข สิงโตจึงเรียกประชุมและขอให฿สัตวโปูาเลิกฆากัน ขอให฿กินแตเนื้อ
ของสัตวโที่ตายแล฿วเทานั้น สัตวโทั้งหลายตางเชื่อฟังและทําตาม สัตวโปูาจึงอยูรวมกันอยางมีความสุข 
จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนเข฿ามาปลูกบ฿านอยูริมคลองกลางปูา ทําให฿สัตวโปูาตางพากันกลัววาคนจะมาทําร฿าย 
สิงโตจึงประชุมสัตวโทั้งหลายและชวยกันคิดวาจะทําอยางไรกับคนที่เข฿ามาตั้งบ฿านเรือนอยู “ บุกเข฿าไป
ทําลายบ฿านเสียก็หมดเรื่อง ”ช฿างพูดพลางยกงวงชูไปมา “ อยาเพิ่งเลยตอนนี้เราต฿องคอยดูความ
เคลื่อนไหวของเขากอน ” ม฿าเสนอความคิด “ ฉันจะพาพวกบุกเข฿าไปกินคนพวกนั้นให฿สาสมกับที่เขามา 
บุกรุกปูาของพวกเรา ” เสือโครงพูดอยางเดือดพลาน “ เรานาจะสงตัวแทนไปบอกให฿เขาออกไปเสียจาก
ปูา พวกเราจะได฿อยูอยางสงบสุข ” ลิงแนะนําขณะที่มือยังถือกล฿วย สัตวโทุกคนเห็นด฿วยกับข฿อเสนอของ
ลิง เพราะเห็นวาเป็นวิธีที่ดีที่สุด สิงโตจึงรับหน฿าที่ไปหาคนและขอร฿องให฿ออกจากปูา “ เราไมมีที่อยู จึงมา
อยูในปูา ” ชายคนหนึ่งบอก “ แตสัตวโทั้งหลายกลัวพวกทานจะทําร฿ายพวกเรา ” สิงโตบอก “ อยากลัว
พวกเราเลย พวกเรามาอยูในปูาเพื่อทํามาหากิน เราจะไมรบกวนและทําร฿ายสัตวโ เราขอยืนยัน ” ชายคน
นั้นกลาว สิงโตคิดวาคําพูดของคนเหลานั้นนาจะเชื่อถือได฿จึงยินยอมให฿อยูในปูาตอไป กอนกลับไปสิงโต
ได฿ย้ํากับคนเหลานั้นวา “ เราขอให฿ทานรักษาคําพูดตลอดไปทั้งคนและสัตวโจะได฿อยูรวมกันด฿วยความรัก
ปูาแหงนี้จะได฿สงบรมเย็นนาอยูตลอดไป”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยึดมัน่และรักษาคําพดูหรือสัจจะสัญญาทีไ่ด฿ให฿ไว฿ตอกนั เป็นสิ่งดี จะนาํมาซึ่ง
ความสงบสขุ 

 
บุตรดมีีกตัญญ ู

มีชายคนหนึ่งรับจ฿างไปทํางานกับเศรษฐีได฿รับอาหารสามมื้อแลกเป็นคาแรงงานพอถึงเวลา
รับประทานอาหาร ชายคนนั้นก็คิดถึงแมซึ่งอดอยากยากจนที่บ฿านไมมีใครดูแลดังนั้นเขาจึงจัดแจงแบง
อาหารแล฿วหอไปฝากแมที่บ฿าน ทานเศรษฐีเห็นชายคนนั้นแบงอาหารใสหอทุกวันก็เรียกมาถาม ชายคน
นั้นจึงตอบวา “พอแมมีพระคุณล฿นเหลือกระผมจึงแบงปันให฿ทานกินตามแตจะได฿รับถ฿ากระผมทอดทิ้งไม
เหลียวแลแมก็คงเป็นบาปหนัก” ทานเศรษฐีทราบดังนั้นจึงพูดขึ้นวา “เราขอชมเชยทานวาเป็นผู฿มีกตัญใู 
เอาเถอะแมของเจ฿านั้นเราจะอุปการะเลี้ยงดูเขาเอง” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู฿จักตอบแทนผู฿มีพระคุณ เป็นสิ่งที่ดี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 5  การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9  การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรม                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1  ลูกเสอืสามารถบอกสวนประกอบของเต็นทโได฿ 
1.2  ลูกเสอืสามารถกางและรื้อเต็นทโพักแรมได฿ 

2. เนื้อหา   
2.1  สวนประกอบของเต็นทโ 
2.2  วิธีการกางเตน็ทโ 
2.3  วิธีการรือ้และเก็บรักษาเต็นทโ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เต็นทโสําเร็จรูป, เต็นทโ 5 ชาย 
 3.3 ใบความรู฿ เรื่องเตน็ทโ  
 3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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 4.2 เพลง ยามค่ํา 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
               1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือศึกษาใบความรู฿ รูปแบบตาง ๆ ของเต็นทโ วิธีการกางเต็นทโ  
ข฿อดีและข฿อจํากัดในการใช฿เต็นทโแตละประเภท เชนเต็นทโ 5 ชาย เต็นทโสําเร็จรูปแบบตาง ๆ ฯลฯ ผู฿
กํากับลูกเสือสนทนาความรู฿เกี่ยวเรื่องเตน็ทโของลูกเสือขณะเดยีวกันมอบหมายให฿นายหมูเตรียมอุปกรณโ
เต็นทโเพื่อเปน็วิทยากรอธิบายและสาธิต 
  2) หมูลูกเสอืวิเคราะหโรูปแบบของเต็นทโ และการนําไปใช฿ที่เหมาะสมกับสภาพการอยูคาย
พักแรมของหมูตนเอง บนพืน้ฐานข฿อมูล ของสถานที่พักแรม พร฿อมกับปัจจยัที่เกีย่วข฿องกับการกางเต็นทโ 
เชนวัสดุอุปกรณโ พื้นที่รองรับ อุปกรณโเสริมตางๆ    
   3) ลูกเสือรวมกับเพือ่นอกีหนึ่งคน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นทโโดยมนีายหมูเป็นผู฿ ให฿
คําแนะนําที่ถูกต฿อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาเตน็ทโ และการเก็บเต็นทโ 
 4) ลูกเสือรวมกนัอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน 
 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 
5.การประเมินผล 

สังเกตความรวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
ยามค่ า 

  ฟฺามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํฝนก็ตกพรําพรําฟฺามดืค่ํามัวไปใจคิดถึงเมือ่ครั้งมาพกั
แรมในปูาแสนจะสขุใจฟาฺมดืค่ําทใีดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
  เสือเผาไทยรวมใจมานอนกลางปูาแม฿เหน็ดเหนือ่ยกายาเราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนักเอาเบาสู฿สามคัคมีีอยูแสนจะสขุใจฟาฺมืดค่ําทีไรเลนรอบกองไฟเราสนกุเฮฮา 

 
ใบความรู ้

เต็นท์ 
 เต็นทโที่นิยมนําไปอยูคายพักแรมมี 3 ชนิด  
 1. เต็นทโอํานวยการ มีขนาดใหญ ใช฿เป็นที่ประชุม 
 2. เต็นทโหมู ใช฿เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมู 
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 ณ ปูาใหญแหงหนึ่ง เป็นที่อยูอาศัยของสัตวโตาง ๆ อันมีสิงโต ช฿าง เสือโครงลิง กระทิง ม฿า กวาง 
หมาปูา งู กระรอก กระตาย และนกแก฿ว สัตวโปูาเหลานี้ตางก็ฆากัน เพื่อกินเป็นอาหาร ทําให฿สัตวโปูาตาง
ก็อยูกันอยางไมเป็นสุขมีแตความหวาดกลัวอันตรายอยูตลอดเวลา วันหนึ่ งสิงโตซึ่งเป็นเจ฿าปูา เห็นวา
สัตวโทั้งหลาย อยูกันอยางไมมีความสุข สิงโตจึงเรียกประชุมและขอให฿สัตวโปูาเลิกฆากัน ขอให฿กินแตเนื้อ
ของสัตวโที่ตายแล฿วเทานั้น สัตวโทั้งหลายตางเชื่อฟังและทําตาม สัตวโปูาจึงอยูรวมกันอยางมีความสุข 
จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนเข฿ามาปลูกบ฿านอยูริมคลองกลางปูา ทําให฿สัตวโปูาตางพากันกลัววาคนจะมาทําร฿าย 
สิงโตจึงประชุมสัตวโทั้งหลายและชวยกันคิดวาจะทําอยางไรกับคนที่เข฿ามาตั้งบ฿านเรือนอยู “ บุกเข฿าไป
ทําลายบ฿านเสียก็หมดเรื่อง ”ช฿างพูดพลางยกงวงชูไปมา “ อยาเพิ่งเลยตอนนี้เราต฿องคอยดูความ
เคลื่อนไหวของเขากอน ” ม฿าเสนอความคิด “ ฉันจะพาพวกบุกเข฿าไปกินคนพวกนั้นให฿สาสมกับที่เขามา 
บุกรุกปูาของพวกเรา ” เสือโครงพูดอยางเดือดพลาน “ เรานาจะสงตัวแทนไปบอกให฿เขาออกไปเสียจาก
ปูา พวกเราจะได฿อยูอยางสงบสุข ” ลิงแนะนําขณะที่มือยังถือกล฿วย สัตวโทุกคนเห็นด฿วยกับข฿อเสนอของ
ลิง เพราะเห็นวาเป็นวิธีที่ดีที่สุด สิงโตจึงรับหน฿าที่ไปหาคนและขอร฿องให฿ออกจากปูา “ เราไมมีที่อยู จึงมา
อยูในปูา ” ชายคนหนึ่งบอก “ แตสัตวโทั้งหลายกลัวพวกทานจะทําร฿ายพวกเรา ” สิงโตบอก “ อยากลัว
พวกเราเลย พวกเรามาอยูในปูาเพื่อทํามาหากิน เราจะไมรบกวนและทําร฿ายสัตวโ เราขอยืนยัน ” ชายคน
นั้นกลาว สิงโตคิดวาคําพูดของคนเหลานั้นนาจะเชื่อถือได฿จึงยินยอมให฿อยูในปูาตอไป กอนกลับไปสิงโต
ได฿ย้ํากับคนเหลานั้นวา “ เราขอให฿ทานรักษาคําพูดตลอดไปทั้งคนและสัตวโจะได฿อยูรวมกันด฿วยความรัก
ปูาแหงนี้จะได฿สงบรมเย็นนาอยูตลอดไป”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยึดมัน่และรักษาคําพดูหรือสัจจะสัญญาทีไ่ด฿ให฿ไว฿ตอกนั เป็นสิ่งดี จะนาํมาซึ่ง
ความสงบสขุ 

 
บุตรดมีีกตัญญ ู

มีชายคนหนึ่งรับจ฿างไปทํางานกับเศรษฐีได฿รับอาหารสามมื้อแลกเป็นคาแรงงานพอถึงเวลา
รับประทานอาหาร ชายคนนั้นก็คิดถึงแมซึ่งอดอยากยากจนที่บ฿านไมมีใครดูแลดังนั้นเขาจึงจัดแจงแบง
อาหารแล฿วหอไปฝากแมที่บ฿าน ทานเศรษฐีเห็นชายคนนั้นแบงอาหารใสหอทุกวันก็เรียกมาถาม ชายคน
นั้นจึงตอบวา “พอแมมีพระคุณล฿นเหลือกระผมจึงแบงปันให฿ทานกินตามแตจะได฿รับถ฿ากระผมทอดทิ้งไม
เหลียวแลแมก็คงเป็นบาปหนัก” ทานเศรษฐีทราบดังนั้นจึงพูดขึ้นวา “เราขอชมเชยทานวาเป็นผู฿มีกตัญใู 
เอาเถอะแมของเจ฿านั้นเราจะอุปการะเลี้ยงดูเขาเอง” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู฿จักตอบแทนผู฿มีพระคุณ เป็นสิ่งที่ดี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 5  การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9  การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรม                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.1  ลูกเสอืสามารถบอกสวนประกอบของเต็นทโได฿ 
1.2  ลูกเสอืสามารถกางและรื้อเต็นทโพักแรมได฿ 

2. เนื้อหา   
2.1  สวนประกอบของเต็นทโ 
2.2  วิธีการกางเตน็ทโ 
2.3  วิธีการรือ้และเก็บรักษาเต็นทโ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เต็นทโสําเร็จรูป, เต็นทโ 5 ชาย 
 3.3 ใบความรู฿ เรื่องเตน็ทโ  
 3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม หมู่แถวหน้ากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

สัจจะ 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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 4.2 เพลง ยามค่ํา 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
               1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือศึกษาใบความรู฿ รูปแบบตาง ๆ ของเต็นทโ วิธีการกางเต็นทโ  
ข฿อดีและข฿อจํากัดในการใช฿เต็นทโแตละประเภท เชนเต็นทโ 5 ชาย เต็นทโสําเร็จรูปแบบตาง ๆ ฯลฯ ผู฿
กํากับลูกเสือสนทนาความรู฿เกี่ยวเรื่องเตน็ทโของลูกเสือขณะเดยีวกันมอบหมายให฿นายหมูเตรียมอุปกรณโ
เต็นทโเพื่อเปน็วิทยากรอธิบายและสาธิต 
  2) หมูลูกเสอืวิเคราะหโรูปแบบของเต็นทโ และการนําไปใช฿ที่เหมาะสมกับสภาพการอยูคาย
พักแรมของหมูตนเอง บนพืน้ฐานข฿อมูล ของสถานที่พักแรม พร฿อมกับปัจจยัที่เกีย่วข฿องกับการกางเต็นทโ 
เชนวัสดุอุปกรณโ พื้นที่รองรับ อุปกรณโเสริมตางๆ    
   3) ลูกเสือรวมกับเพือ่นอกีหนึ่งคน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นทโโดยมนีายหมูเป็นผู฿ ให฿
คําแนะนําที่ถูกต฿อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาเตน็ทโ และการเก็บเต็นทโ 
 4) ลูกเสือรวมกนัอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน 
 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 
5.การประเมินผล 

สังเกตความรวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
ยามค่ า 

  ฟฺามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํฝนก็ตกพรําพรําฟฺามดืค่ํามัวไปใจคิดถึงเมือ่ครั้งมาพกั
แรมในปูาแสนจะสขุใจฟาฺมดืค่ําทใีดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
  เสือเผาไทยรวมใจมานอนกลางปูาแม฿เหน็ดเหนือ่ยกายาเราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนักเอาเบาสู฿สามคัคมีีอยูแสนจะสขุใจฟาฺมืดค่ําทีไรเลนรอบกองไฟเราสนกุเฮฮา 

 
ใบความรู ้

เต็นท์ 
 เต็นทโที่นิยมนําไปอยูคายพักแรมมี 3 ชนิด  
 1. เต็นทโอํานวยการ มีขนาดใหญ ใช฿เป็นที่ประชุม 
 2. เต็นทโหมู ใช฿เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมู 
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 4.2 เพลง ยามค่ํา 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
               1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือศึกษาใบความรู฿ รูปแบบตาง ๆ ของเต็นทโ วิธีการกางเต็นทโ  
ข฿อดีและข฿อจํากัดในการใช฿เต็นทโแตละประเภท เชนเต็นทโ 5 ชาย เต็นทโสําเร็จรูปแบบตาง ๆ ฯลฯ ผู฿
กํากับลูกเสือสนทนาความรู฿เกี่ยวเรื่องเตน็ทโของลูกเสือขณะเดยีวกันมอบหมายให฿นายหมูเตรียมอุปกรณโ
เต็นทโเพื่อเปน็วิทยากรอธิบายและสาธิต 
  2) หมูลูกเสอืวิเคราะหโรูปแบบของเต็นทโ และการนําไปใช฿ที่เหมาะสมกับสภาพการอยูคาย
พักแรมของหมูตนเอง บนพืน้ฐานข฿อมูล ของสถานที่พักแรม พร฿อมกับปัจจยัที่เกีย่วข฿องกับการกางเต็นทโ 
เชนวัสดุอุปกรณโ พื้นที่รองรับ อุปกรณโเสริมตางๆ    
   3) ลูกเสือรวมกับเพือ่นอกีหนึ่งคน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นทโโดยมนีายหมูเป็นผู฿ ให฿
คําแนะนําที่ถูกต฿อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาเตน็ทโ และการเก็บเต็นทโ 
 4) ลูกเสือรวมกนัอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน 
 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 
5.การประเมินผล 

สังเกตความรวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
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เต็นท์ 
 เต็นทโที่นิยมนําไปอยูคายพักแรมมี 3 ชนิด  
 1. เต็นทโอํานวยการ มีขนาดใหญ ใช฿เป็นที่ประชุม 
 2. เต็นทโหมู ใช฿เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมู 
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 4.2 เพลง ยามค่ํา 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
               1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือศึกษาใบความรู฿ รูปแบบตาง ๆ ของเต็นทโ วิธีการกางเต็นทโ  
ข฿อดีและข฿อจํากัดในการใช฿เต็นทโแตละประเภท เชนเต็นทโ 5 ชาย เต็นทโสําเร็จรูปแบบตาง ๆ ฯลฯ ผู฿
กํากับลูกเสือสนทนาความรู฿เกี่ยวเรื่องเตน็ทโของลูกเสือขณะเดยีวกันมอบหมายให฿นายหมูเตรียมอุปกรณโ
เต็นทโเพื่อเปน็วิทยากรอธิบายและสาธิต 
  2) หมูลูกเสอืวิเคราะหโรูปแบบของเต็นทโ และการนําไปใช฿ที่เหมาะสมกับสภาพการอยูคาย
พักแรมของหมูตนเอง บนพืน้ฐานข฿อมูล ของสถานที่พักแรม พร฿อมกับปัจจยัที่เกีย่วข฿องกับการกางเต็นทโ 
เชนวัสดุอุปกรณโ พื้นที่รองรับ อุปกรณโเสริมตางๆ    
   3) ลูกเสือรวมกับเพือ่นอกีหนึ่งคน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นทโโดยมนีายหมูเป็นผู฿ ให฿
คําแนะนําที่ถูกต฿อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาเตน็ทโ และการเก็บเต็นทโ 
 4) ลูกเสือรวมกนัอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน 
 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 
5.การประเมินผล 

สังเกตความรวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
ยามค่ า 

  ฟฺามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํฝนก็ตกพรําพรําฟฺามดืค่ํามัวไปใจคิดถึงเมือ่ครั้งมาพกั
แรมในปูาแสนจะสขุใจฟาฺมดืค่ําทใีดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
  เสือเผาไทยรวมใจมานอนกลางปูาแม฿เหน็ดเหนือ่ยกายาเราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนักเอาเบาสู฿สามคัคมีีอยูแสนจะสขุใจฟาฺมืดค่ําทีไรเลนรอบกองไฟเราสนกุเฮฮา 

 
ใบความรู ้

เต็นท์ 
 เต็นทโที่นิยมนําไปอยูคายพักแรมมี 3 ชนิด  
 1. เต็นทโอํานวยการ มีขนาดใหญ ใช฿เป็นที่ประชุม 
 2. เต็นทโหมู ใช฿เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมู 
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 3. เต็นทโบุคคล สาํหรับลูกเสอื 2 คน ทีน่ิยมใช฿ม ี2 ชนิด ได฿แก เตน็ทโกระแบะหรือเตน็ทโ 5 ชาย 
และเต็นทโสําเร็จรูป 
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 

เหมาะสาํหรับลูกเสอื 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใช฿พืน้ที่กางเต็นทโไมกว฿างมาก 
และวิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มีลูกเสือชวยกนัเพยีง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿  

ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี ้
1. ผ฿าเต็นทโ 2 ผืน 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 

ทอน ( 3 ทอนตอกันเป็น 1 ชุดหรือ 1 เสา ) 
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวท฿าย 2 ตัว ชาย

ด฿านลางด฿านละ 3  ตัว ประตูหน฿า 1 ตัว และหลงั 
1 ตัว ) 

4. เชือกยึดสมอบก 10 เส฿น (เชือกยาวใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ 2 เส฿น เชือกสั้นใช฿ยึดชายเต็นทโ 6 เส฿น 
และประตูหน฿า - หลัง 2 เส฿น ) 

 การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ฿าเต็นทโทั้ง  2  ผืนเข฿าด฿วยกัน ด฿านที่ติดกระดมุเป็นด฿านสันของหลังคา รูตาไกที่

ซ฿อนกนัและอยูถัดจากระดุมจะเป็นทีย่ึดเสาทั้ง 2 เสา สวนด฿านทีม่ีรูตาไกด฿านละ 3 รู จะเปน็ชายด฿านลาง 
2. นําเสาชุดที่ 1 (ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกนั) มาเสยีบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿  
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿นนํามายึดจากหวัเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผกูรั้ง) แล฿วจึงใช฿เชือกสั้น 2 เส฿นยึดชายเตน็ทโเข฿ากับสมอบก เพื่อให฿
เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว (ผูกด฿วยเงื่อนปมตาไก)  

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง(ผูกด฿วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผูกรั้ง)  

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม และทัง้ 2 คนชวยกันใช฿เชือกยดึชายเต็นทโ
จุดที่เหลอืเข฿ากับสมอบก แล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
 การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามา

รวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว฿

ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเตน็ทโ 
4. แก฿เชือกและเก็บเชือกให฿เรียบร฿อย 

(เชือกสั้น 8 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น รวม 10 เส฿น) 
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 3. เต็นทโบุคคล สาํหรับลูกเสอื 2 คน ทีน่ิยมใช฿ม ี2 ชนิด ได฿แก เตน็ทโกระแบะหรือเตน็ทโ 5 ชาย 
และเต็นทโสําเร็จรูป 
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 

เหมาะสาํหรับลูกเสอื 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใช฿พืน้ที่กางเต็นทโไมกว฿างมาก 
และวิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มีลูกเสือชวยกนัเพยีง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿  

ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี ้
1. ผ฿าเต็นทโ 2 ผืน 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 

ทอน ( 3 ทอนตอกันเป็น 1 ชุดหรือ 1 เสา ) 
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวท฿าย 2 ตัว ชาย

ด฿านลางด฿านละ 3  ตัว ประตูหน฿า 1 ตัว และหลงั 
1 ตัว ) 

4. เชือกยึดสมอบก 10 เส฿น (เชือกยาวใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ 2 เส฿น เชือกสั้นใช฿ยึดชายเต็นทโ 6 เส฿น 
และประตูหน฿า - หลัง 2 เส฿น ) 

 การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ฿าเต็นทโทั้ง  2  ผืนเข฿าด฿วยกัน ด฿านที่ติดกระดมุเป็นด฿านสันของหลังคา รูตาไกที่

ซ฿อนกนัและอยูถัดจากระดุมจะเป็นทีย่ึดเสาทั้ง 2 เสา สวนด฿านทีม่ีรูตาไกด฿านละ 3 รู จะเปน็ชายด฿านลาง 
2. นําเสาชุดที่ 1 (ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกนั) มาเสยีบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿  
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿นนํามายึดจากหวัเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผกูรั้ง) แล฿วจึงใช฿เชือกสั้น 2 เส฿นยึดชายเตน็ทโเข฿ากับสมอบก เพื่อให฿
เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว (ผูกด฿วยเงื่อนปมตาไก)  

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง(ผูกด฿วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผูกรั้ง)  

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม และทัง้ 2 คนชวยกันใช฿เชือกยดึชายเต็นทโ
จุดที่เหลอืเข฿ากับสมอบก แล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
 การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามา

รวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว฿

ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเตน็ทโ 
4. แก฿เชือกและเก็บเชือกให฿เรียบร฿อย 

(เชือกสั้น 8 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น รวม 10 เส฿น) 
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นําไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นทโเพื่อแยกผ฿าเต็นทโออกเป็น  2  ผืน 
6. ทําความสะอาดอุปกรณโและเก็บพับผ฿าเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
7. นําผ฿าเต็นทโและอุปกรณโเก็บรวมไว฿ในที่เดยีวกัน 

เต็นท์ส าเร็จรูป 
ใช฿เป็นที่พักสาํหรับลูกเสอืทั้งหมู (1 หมู) มีขนาดใหญกวา และน้ําหนกัมากกวาเต็นทโกระแบะ 

แตยังสามารถพกพาไปได฿สะดวก พื้นที่ที่ใช฿กางเต็นทโมีบริเวณกว฿างพอสมควร วิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มี
ลูกเสือชวยกนัเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿ เต็นทโสาํเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน บาง
แบบคล฿ายเต็นทโกระแบะ  

สวนประกอบของเต็นทโสาํเร็จรูป มีดงันี้ 
1. ผ฿าเต็นทโ 1 ชุด 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท฿าย 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส฿น ทุกเส฿นมดัติดกับแผนเหล็กสาํหรับปรับความตึงหยอนของเชือก โดย

เชือกสั้น 6 เส฿นใช฿ยดึชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส฿นใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ  
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นทโทั้ง 4 มุมด฿วยสมอบก 4 ตัว 
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿ 
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿น ยึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (โดย ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด หรอืเงื่อนกระหวัดไม฿ ไมต฿องใช฿เงื่อนผู฿ร้ังเพราะมีแผนปรับความตึงอยู แล฿ว) แล฿วใช฿
เชือกสั้น 2 เส฿น ยึดชายเต็นทโเข฿ากับสมอบก ให฿เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว 

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง 

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม ทั้งสองคนชวยกันใช฿เชือกยึดชายหลังคา
เต็นทโ ( จุดที่เหลือ ) ให฿เข฿ากับสมอบกแล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 

 
 วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามารวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว฿ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเต็นทโ 
4. เก็บเชือกและแผนปรับความตึงให฿เรยีบร฿อย (เชือกสั้น 6 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น แผนปรับ

ความตึง 8 อัน) นาํไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. ทําความสะอาดอุปกรณโทุกชิ้น แล฿วนําไปเกบ็ 
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 4.2 เพลง ยามค่ํา 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
               1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือศึกษาใบความรู฿ รูปแบบตาง ๆ ของเต็นทโ วิธีการกางเต็นทโ  
ข฿อดีและข฿อจํากัดในการใช฿เต็นทโแตละประเภท เชนเต็นทโ 5 ชาย เต็นทโสําเร็จรูปแบบตาง ๆ ฯลฯ ผู฿
กํากับลูกเสือสนทนาความรู฿เกี่ยวเรื่องเตน็ทโของลูกเสือขณะเดยีวกันมอบหมายให฿นายหมูเตรียมอุปกรณโ
เต็นทโเพื่อเปน็วิทยากรอธิบายและสาธิต 
  2) หมูลูกเสอืวิเคราะหโรูปแบบของเต็นทโ และการนําไปใช฿ที่เหมาะสมกับสภาพการอยูคาย
พักแรมของหมูตนเอง บนพืน้ฐานข฿อมูล ของสถานที่พักแรม พร฿อมกับปัจจยัที่เกีย่วข฿องกับการกางเต็นทโ 
เชนวัสดุอุปกรณโ พื้นที่รองรับ อุปกรณโเสริมตางๆ    
   3) ลูกเสือรวมกับเพือ่นอกีหนึ่งคน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นทโโดยมนีายหมูเป็นผู฿ ให฿
คําแนะนําที่ถูกต฿อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาเตน็ทโ และการเก็บเต็นทโ 
 4) ลูกเสือรวมกนัอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน 
 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 
5.การประเมินผล 

สังเกตความรวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
ยามค่ า 

  ฟฺามืดมัวลมเยน็พัดโชยกระหน่าํฝนก็ตกพรําพรําฟฺามดืค่ํามัวไปใจคิดถึงเมือ่ครั้งมาพกั
แรมในปูาแสนจะสขุใจฟาฺมดืค่ําทใีดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา 
  เสือเผาไทยรวมใจมานอนกลางปูาแม฿เหน็ดเหนือ่ยกายาเราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนักเอาเบาสู฿สามคัคมีีอยูแสนจะสขุใจฟาฺมืดค่ําทีไรเลนรอบกองไฟเราสนกุเฮฮา 

 
ใบความรู ้

เต็นท์ 
 เต็นทโที่นิยมนําไปอยูคายพักแรมมี 3 ชนิด  
 1. เต็นทโอํานวยการ มีขนาดใหญ ใช฿เป็นที่ประชุม 
 2. เต็นทโหมู ใช฿เป็นทีพ่ักสาํหรับลูกเสือทั้งหมู 
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 3. เต็นทโบุคคล สาํหรับลูกเสอื 2 คน ทีน่ิยมใช฿ม ี2 ชนิด ได฿แก เตน็ทโกระแบะหรือเตน็ทโ 5 ชาย 
และเต็นทโสําเร็จรูป 
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 

เหมาะสาํหรับลูกเสอื 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใช฿พืน้ที่กางเต็นทโไมกว฿างมาก 
และวิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มีลูกเสือชวยกนัเพยีง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿  

ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี ้
1. ผ฿าเต็นทโ 2 ผืน 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 

ทอน ( 3 ทอนตอกันเป็น 1 ชุดหรือ 1 เสา ) 
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวท฿าย 2 ตัว ชาย

ด฿านลางด฿านละ 3  ตัว ประตูหน฿า 1 ตัว และหลงั 
1 ตัว ) 

4. เชือกยึดสมอบก 10 เส฿น (เชือกยาวใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ 2 เส฿น เชือกสั้นใช฿ยึดชายเต็นทโ 6 เส฿น 
และประตูหน฿า - หลัง 2 เส฿น ) 

 การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ฿าเต็นทโทั้ง  2  ผืนเข฿าด฿วยกัน ด฿านที่ติดกระดมุเป็นด฿านสันของหลังคา รูตาไกที่

ซ฿อนกนัและอยูถัดจากระดุมจะเป็นทีย่ึดเสาทั้ง 2 เสา สวนด฿านทีม่ีรูตาไกด฿านละ 3 รู จะเปน็ชายด฿านลาง 
2. นําเสาชุดที่ 1 (ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกนั) มาเสยีบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿  
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿นนํามายึดจากหวัเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผกูรั้ง) แล฿วจึงใช฿เชือกสั้น 2 เส฿นยึดชายเตน็ทโเข฿ากับสมอบก เพื่อให฿
เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว (ผูกด฿วยเงื่อนปมตาไก)  

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง(ผูกด฿วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผูกรั้ง)  

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม และทัง้ 2 คนชวยกันใช฿เชือกยดึชายเต็นทโ
จุดที่เหลอืเข฿ากับสมอบก แล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
 การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามา

รวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว฿

ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเตน็ทโ 
4. แก฿เชือกและเก็บเชือกให฿เรียบร฿อย 

(เชือกสั้น 8 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น รวม 10 เส฿น) 
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 3. เต็นทโบุคคล สาํหรับลูกเสอื 2 คน ทีน่ิยมใช฿ม ี2 ชนิด ได฿แก เตน็ทโกระแบะหรือเตน็ทโ 5 ชาย 
และเต็นทโสําเร็จรูป 
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 

เหมาะสาํหรับลูกเสอื 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  พกพาสะดวก ใช฿พืน้ที่กางเต็นทโไมกว฿างมาก 
และวิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มีลูกเสือชวยกนัเพยีง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿  

ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี ้
1. ผ฿าเต็นทโ 2 ผืน 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 

ทอน ( 3 ทอนตอกันเป็น 1 ชุดหรือ 1 เสา ) 
3. สมอบก 10 ตัว ( หัวท฿าย 2 ตัว ชาย

ด฿านลางด฿านละ 3  ตัว ประตูหน฿า 1 ตัว และหลงั 
1 ตัว ) 

4. เชือกยึดสมอบก 10 เส฿น (เชือกยาวใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ 2 เส฿น เชือกสั้นใช฿ยึดชายเต็นทโ 6 เส฿น 
และประตูหน฿า - หลัง 2 เส฿น ) 

 การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดกระดุมผ฿าเต็นทโทั้ง  2  ผืนเข฿าด฿วยกัน ด฿านที่ติดกระดมุเป็นด฿านสันของหลังคา รูตาไกที่

ซ฿อนกนัและอยูถัดจากระดุมจะเป็นทีย่ึดเสาทั้ง 2 เสา สวนด฿านทีม่ีรูตาไกด฿านละ 3 รู จะเปน็ชายด฿านลาง 
2. นําเสาชุดที่ 1 (ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกนั) มาเสยีบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿  
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿นนํามายึดจากหวัเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผกูรั้ง) แล฿วจึงใช฿เชือกสั้น 2 เส฿นยึดชายเตน็ทโเข฿ากับสมอบก เพื่อให฿
เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว (ผูกด฿วยเงื่อนปมตาไก)  

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง(ผูกด฿วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม฿ หรือผูกรั้ง)  

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม และทัง้ 2 คนชวยกันใช฿เชือกยดึชายเต็นทโ
จุดที่เหลอืเข฿ากับสมอบก แล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
 การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน 

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามา

รวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นําไปรวมกันไว฿

ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเตน็ทโ 
4. แก฿เชือกและเก็บเชือกให฿เรียบร฿อย 

(เชือกสั้น 8 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น รวม 10 เส฿น) 
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นําไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นทโเพื่อแยกผ฿าเต็นทโออกเป็น  2  ผืน 
6. ทําความสะอาดอุปกรณโและเก็บพับผ฿าเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
7. นําผ฿าเต็นทโและอุปกรณโเก็บรวมไว฿ในที่เดยีวกัน 

เต็นท์ส าเร็จรูป 
ใช฿เป็นที่พักสาํหรับลูกเสอืทั้งหมู (1 หมู) มีขนาดใหญกวา และน้ําหนกัมากกวาเต็นทโกระแบะ 

แตยังสามารถพกพาไปได฿สะดวก พื้นที่ที่ใช฿กางเต็นทโมีบริเวณกว฿างพอสมควร วิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มี
ลูกเสือชวยกนัเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿ เต็นทโสาํเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน บาง
แบบคล฿ายเต็นทโกระแบะ  

สวนประกอบของเต็นทโสาํเร็จรูป มีดงันี้ 
1. ผ฿าเต็นทโ 1 ชุด 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท฿าย 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส฿น ทุกเส฿นมดัติดกับแผนเหล็กสาํหรับปรับความตึงหยอนของเชือก โดย

เชือกสั้น 6 เส฿นใช฿ยดึชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส฿นใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ  
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นทโทั้ง 4 มุมด฿วยสมอบก 4 ตัว 
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿ 
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿น ยึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (โดย ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด หรอืเงื่อนกระหวัดไม฿ ไมต฿องใช฿เงื่อนผู฿ร้ังเพราะมีแผนปรับความตึงอยู แล฿ว) แล฿วใช฿
เชือกสั้น 2 เส฿น ยึดชายเต็นทโเข฿ากับสมอบก ให฿เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว 

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง 

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม ทั้งสองคนชวยกันใช฿เชือกยึดชายหลังคา
เต็นทโ ( จุดที่เหลือ ) ให฿เข฿ากับสมอบกแล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 

 
 วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามารวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว฿ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเต็นทโ 
4. เก็บเชือกและแผนปรับความตึงให฿เรยีบร฿อย (เชือกสั้น 6 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น แผนปรับ

ความตึง 8 อัน) นาํไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. ทําความสะอาดอุปกรณโทุกชิ้น แล฿วนําไปเกบ็ 
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นําไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นทโเพื่อแยกผ฿าเต็นทโออกเป็น  2  ผืน 
6. ทําความสะอาดอุปกรณโและเก็บพับผ฿าเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
7. นําผ฿าเต็นทโและอุปกรณโเก็บรวมไว฿ในที่เดยีวกัน 

เต็นท์ส าเร็จรูป 
ใช฿เป็นที่พักสาํหรับลูกเสอืทั้งหมู (1 หมู) มีขนาดใหญกวา และน้ําหนกัมากกวาเต็นทโกระแบะ 

แตยังสามารถพกพาไปได฿สะดวก พื้นที่ที่ใช฿กางเต็นทโมีบริเวณกว฿างพอสมควร วิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มี
ลูกเสือชวยกนัเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿ เต็นทโสาํเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน บาง
แบบคล฿ายเต็นทโกระแบะ  

สวนประกอบของเต็นทโสาํเร็จรูป มีดงันี้ 
1. ผ฿าเต็นทโ 1 ชุด 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท฿าย 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส฿น ทุกเส฿นมดัติดกับแผนเหล็กสาํหรับปรับความตึงหยอนของเชือก โดย

เชือกสั้น 6 เส฿นใช฿ยดึชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส฿นใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ  
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นทโทั้ง 4 มุมด฿วยสมอบก 4 ตัว 
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿ 
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿น ยึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (โดย ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด หรอืเงื่อนกระหวัดไม฿ ไมต฿องใช฿เงื่อนผู฿ร้ังเพราะมีแผนปรับความตึงอยู แล฿ว) แล฿วใช฿
เชือกสั้น 2 เส฿น ยึดชายเต็นทโเข฿ากับสมอบก ให฿เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว 

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง 

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม ทั้งสองคนชวยกันใช฿เชือกยึดชายหลังคา
เต็นทโ ( จุดที่เหลือ ) ให฿เข฿ากับสมอบกแล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 

 
 วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามารวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว฿ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเต็นทโ 
4. เก็บเชือกและแผนปรับความตึงให฿เรยีบร฿อย (เชือกสั้น 6 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น แผนปรับ

ความตึง 8 อัน) นาํไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. ทําความสะอาดอุปกรณโทุกชิ้น แล฿วนําไปเกบ็ 
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การเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์ 
 ต฿องทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหลงน้ํา และเส฿นทางคมนาคม เพื่อปฺองกันปัญหา
ตาง ๆ ทีจ่ะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นพื้นที่โลงกว฿าง เหมาะสําหรับการตั้งคายและจัดกิจกรรม 
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งคายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไมมีน้ําขัง 
3. อยูใกล฿แหลงน้าํสะอาด ปลอดภัย 
4. อยูหางจากต฿นไม฿ใหญ เพือ่ปฺองกันอนัตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม฿หลนลงมาทับ 
5. ทิศทางของลมเพื่อใช฿พิจารณาในการตั้งเต็นทโที่พัก 
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เชน ฟนื เศษไม฿ สําหรับหุงต฿มได฿สะดวก 
7. การคมนาคมสะดวก ใกล฿กับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกล฿กับสถานตํารวจ 
8. ได฿รับอนุญาตจากเจ฿าของสถานที่กอนจะตั้งคายพกัแรม 

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
1. เมื่อต฿องการกางเต็นทโหลายหลังเปน็แนวเดยีวกัน ควรเล็งให฿สมอบกตัวที่อยูด฿านหน฿าสุดและ

เสาต฿นแรกของทกุเต็นทโอยูในแนวเดยีวกัน  
2. การกางเต็นทโแตละหลังให฿เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จดุ 

ให฿อยูในแนวเดียวกนั  
3. เสาทุกต฿นทีย่ึดเต็นทโจะต฿องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา  
4. เต็นทโต฿องไมมีรอยยน สมอบกด฿านข฿างของเต็นทโแตละหลังต฿องเรียงกันอยางเป็นระเบียบ ถ฿า

เต็นทโตึงไปอาจจะขาดได฿ หรอืถ฿าหยอนเกินไปก็จะกันฝนไมได฿ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทาํให฿น้าํซึมได฿งาย และ
ถ฿าลมพัดแรงอาจทาํให฿เต็นทโขาดได฿ 

5. การผูกเต็นทโควรใช฿เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให฿ตึงหยอนได฿ตามต฿องการ 
การดูแลรักษาเต็นท์ 

การดูแลรักษาเตน็ทโให฿มีอายุการใช฿งานทีย่าวนาน  
1. ฝึกกางเต็นทโให฿ถูกวิธี เพราะการกางเตน็ทโไมถูกวิธี อาจทําให฿อุปกรณโบางชิ้นเกิดความ

เสียหายได฿ เชน ใสเสาเต็นทโผดิอันทําให฿เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข฿ากับเต็นทโ เป็นต฿น 
2. อยาเก็บเต็นทโขณะเปียกถ฿าไมจาํเป็น เพราะจะทําให฿เกิดกลิน่อับ ควรจะนําเต็นทโมาผึ่งลมให฿

แห฿งกอนและนาํเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นทโกอนปิดซิปให฿เรยีบร฿อย 
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นําไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเต็นทโเพื่อแยกผ฿าเต็นทโออกเป็น  2  ผืน 
6. ทําความสะอาดอุปกรณโและเก็บพับผ฿าเต็นทโให฿เรียบร฿อย 
7. นําผ฿าเต็นทโและอุปกรณโเก็บรวมไว฿ในที่เดยีวกัน 

เต็นท์ส าเร็จรูป 
ใช฿เป็นที่พักสาํหรับลูกเสอืทั้งหมู (1 หมู) มีขนาดใหญกวา และน้ําหนกัมากกวาเต็นทโกระแบะ 

แตยังสามารถพกพาไปได฿สะดวก พื้นที่ที่ใช฿กางเต็นทโมีบริเวณกว฿างพอสมควร วิธีกางเต็นทโไมยุงยาก มี
ลูกเสือชวยกนัเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นทโได฿ เต็นทโสาํเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน บาง
แบบคล฿ายเต็นทโกระแบะ  

สวนประกอบของเต็นทโสาํเร็จรูป มีดงันี้ 
1. ผ฿าเต็นทโ 1 ชุด 
2. เสาเต็นทโ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกนัเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตัว (ยดึมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลงัคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท฿าย 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส฿น ทุกเส฿นมดัติดกับแผนเหล็กสาํหรับปรับความตึงหยอนของเชือก โดย

เชือกสั้น 6 เส฿นใช฿ยดึชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส฿นใช฿รั้งหัวท฿ายเต็นทโ  
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
1. ยึดพื้นของเต็นทโทั้ง 4 มุมด฿วยสมอบก 4 ตัว 
2. นําเสาชุดที่ 1 ( ตอ 3 ทอนเข฿าด฿วยกัน ) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นทโ ให฿คนที่ 1 จับไว฿ 
3. ให฿คนที่ 2 ใช฿เชือกยาว 1 เส฿น ยึดจากหัวเสา (หรือหวง) ไปยังสมอบกด฿านหน฿า (โดย ผูกด฿วย

เงื่อนตะกรดุเบ็ด หรอืเงื่อนกระหวัดไม฿ ไมต฿องใช฿เงื่อนผู฿ร้ังเพราะมีแผนปรับความตึงอยู แล฿ว) แล฿วใช฿
เชือกสั้น 2 เส฿น ยึดชายเต็นทโเข฿ากับสมอบก ให฿เต็นทโกางออกเป็นรูปหน฿าจั่ว 

4. ให฿คนที่ 2 เดินอ฿อมไปอีกด฿านหนึ่ง ตอเสาที่ 2 เสียบเข฿ากับรูหลังคาเต็นทโอีกด฿านหนึ่งแล฿วจบั
เสาไว฿ ให฿คนที ่1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แล฿วนําเชือกยาวเส฿นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด฿านหลัง 

5. ให฿คนที่ 2 ปลอยมอืจากเสาที ่2 ได฿ เต็นทโจะไมล฿ม ทั้งสองคนชวยกันใช฿เชือกยึดชายหลังคา
เต็นทโ ( จุดที่เหลือ ) ให฿เข฿ากับสมอบกแล฿วปรับความตึงหยอนของเต็นทโให฿เรียบร฿อย 

 
 วิธีรื้อเต็นท์ส าเร็จรูป มี 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

1. แก฿เชือกที่รั้งเสาหัวท฿ายกับสมอบกออก เตน็ทโจะล฿มลงทันที 
2. ถอนเสาเต็นทโออกเป็น 6 ทอน นํามารวมกันไว฿ 
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นําไปรวมกันไว฿ที่ใกล฿ ๆ กับเสาเต็นทโ 
4. เก็บเชือกและแผนปรับความตึงให฿เรยีบร฿อย (เชือกสั้น 6 เส฿น เชือกยาว 2 เส฿น แผนปรับ

ความตึง 8 อัน) นาํไปรวมไว฿ใกล฿ ๆ กองสมอบก 
5. ทําความสะอาดอุปกรณโทุกชิ้น แล฿วนําไปเกบ็ 
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การเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์ 
 ต฿องทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหลงน้ํา และเส฿นทางคมนาคม เพื่อปฺองกันปัญหา
ตาง ๆ ทีจ่ะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นพื้นที่โลงกว฿าง เหมาะสําหรับการตั้งคายและจัดกิจกรรม 
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งคายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไมมีน้ําขัง 
3. อยูใกล฿แหลงน้าํสะอาด ปลอดภัย 
4. อยูหางจากต฿นไม฿ใหญ เพือ่ปฺองกันอนัตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม฿หลนลงมาทับ 
5. ทิศทางของลมเพื่อใช฿พิจารณาในการตั้งเต็นทโที่พัก 
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เชน ฟนื เศษไม฿ สําหรับหุงต฿มได฿สะดวก 
7. การคมนาคมสะดวก ใกล฿กับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกล฿กับสถานตํารวจ 
8. ได฿รับอนุญาตจากเจ฿าของสถานที่กอนจะตั้งคายพกัแรม 

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
1. เมื่อต฿องการกางเต็นทโหลายหลังเปน็แนวเดยีวกัน ควรเล็งให฿สมอบกตัวที่อยูด฿านหน฿าสุดและ

เสาต฿นแรกของทกุเต็นทโอยูในแนวเดยีวกัน  
2. การกางเต็นทโแตละหลังให฿เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จดุ 

ให฿อยูในแนวเดียวกนั  
3. เสาทุกต฿นทีย่ึดเต็นทโจะต฿องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา  
4. เต็นทโต฿องไมมีรอยยน สมอบกด฿านข฿างของเต็นทโแตละหลังต฿องเรียงกันอยางเป็นระเบียบ ถ฿า

เต็นทโตึงไปอาจจะขาดได฿ หรอืถ฿าหยอนเกินไปก็จะกันฝนไมได฿ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทาํให฿น้าํซึมได฿งาย และ
ถ฿าลมพัดแรงอาจทาํให฿เต็นทโขาดได฿ 

5. การผูกเต็นทโควรใช฿เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให฿ตึงหยอนได฿ตามต฿องการ 
การดูแลรักษาเต็นท์ 

การดูแลรักษาเตน็ทโให฿มีอายุการใช฿งานทีย่าวนาน  
1. ฝึกกางเต็นทโให฿ถูกวิธี เพราะการกางเตน็ทโไมถูกวิธี อาจทําให฿อุปกรณโบางชิ้นเกิดความ

เสียหายได฿ เชน ใสเสาเต็นทโผดิอันทําให฿เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข฿ากับเต็นทโ เป็นต฿น 
2. อยาเก็บเต็นทโขณะเปียกถ฿าไมจาํเป็น เพราะจะทําให฿เกิดกลิน่อับ ควรจะนําเต็นทโมาผึ่งลมให฿

แห฿งกอนและนาํเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นทโกอนปิดซิปให฿เรยีบร฿อย 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
118

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 6   การบรรจุเครื่องหลัง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10  การบรรจุเครื่องหลัง                                  เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือสามารถบรรจุเครื่องหลังสําในหมู่ลูกเสอืหรับการเดินทางไกลไปอยูคายพกัแรมได฿ 

2. เนื้อหา  
 2.1 การวางแผนเตรียมอุปกรณโ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช฿สวนตัวและสวนรวมสําหรับเดินทางไกลไป
พักแรมค฿างคนื 

 2.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง   
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 ใบความรู฿ เรื่อง การบรรจุเครือ่งหลังสําหรบัการเดินทางไกลไปอยูคายพักแรม 
 3.3 อุปกรณโสําหรับการบรรจุเครือ่งหลัง และเครื่องหลัง 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
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 4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 
 1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง เดินทางไกล 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

     (1) ผู฿กํากับลูกเสือนําตัวอยางสิ่งของเครื่องใช฿สวนตัว วัสดุ อุปกรณโสําหรับเดินทางไกลและ
อยูคายพักแรม เชน ช฿อน จาน ผ฿าเช็ดตัว สบู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท฿าแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ มา
จัดเป็นนิทรรศการรูปแบบร฿านค฿า โดยกํากับราคาสิ่งของเหลานั้นไว฿ ทุกรายการ 
    (2) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลกูเสือเลอืกวัสดุอุปกรณโสิ่งของเครือ่งใช฿สําหรับพักแรม ตามความ
จําเป็นโดยจดัรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการร฿านค฿าในจาํนวนเงนิคนละไมเกิน 300 บาท ตามใบ
รายการทีไ่ด฿กาํหนดไว฿  

    (3) ลูกเสือนาํรายทีไ่ด฿ซื้อไว฿จากร฿านค฿า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุมถึงเหตุผล ความ 
จําเป็น แล฿วสรุปเป็นข฿อกําหนดของกลุม 

   (4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุป และให฿ข฿อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดอุุปกรณโที่เป็นประโยชนโ 
และคุ฿มคาในการอยูคายพักแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง 

 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

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

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
    (1) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายให฿นายหมูลูกเสอืแตละหมูบรรยายและสาธิตวิธีการบรรจุเครื่อง
หลังที่ถูกต฿อง 
    (2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดอุุปกรณโสิ่งของสวนตัวที่เตรียมมาลงเครือ่งหลังตามวิธีการ
ที่นายหมูลูกเสือได฿สาธิต 

     (3) ลูกเสือประเมินน้ําหนักสิ่งของเครื่องใช฿ ที่บรรจุเครื่องหลังวาเหมาะสม และสามารถ 
นําพา ไปได฿ด฿วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได฿หรือไม  
  (4) ลูกเสือนําเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทยีบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสอืคน
อื่น แล฿วจัดเครื่องหลังของตนให฿เหมาะสม 
  (5) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณโของใช฿สวนตัวลงบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับการพักแรมค฿างคืน 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
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 4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 
 1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง เดินทางไกล 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

     (1) ผู฿กํากับลูกเสือนําตัวอยางสิ่งของเครื่องใช฿สวนตัว วัสดุ อุปกรณโสําหรับเดินทางไกลและ
อยูคายพักแรม เชน ช฿อน จาน ผ฿าเช็ดตัว สบู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท฿าแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ มา
จัดเป็นนิทรรศการรูปแบบร฿านค฿า โดยกํากับราคาสิ่งของเหลานั้นไว฿ ทุกรายการ 
    (2) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลกูเสือเลอืกวัสดุอุปกรณโสิ่งของเครือ่งใช฿สําหรับพักแรม ตามความ
จําเป็นโดยจดัรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการร฿านค฿าในจาํนวนเงนิคนละไมเกิน 300 บาท ตามใบ
รายการทีไ่ด฿กาํหนดไว฿  

    (3) ลูกเสือนาํรายทีไ่ด฿ซื้อไว฿จากร฿านค฿า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุมถึงเหตุผล ความ 
จําเป็น แล฿วสรุปเป็นข฿อกําหนดของกลุม 

   (4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุป และให฿ข฿อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดอุุปกรณโที่เป็นประโยชนโ 
และคุ฿มคาในการอยูคายพักแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง 

 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

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

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
    (1) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายให฿นายหมูลูกเสอืแตละหมูบรรยายและสาธิตวิธีการบรรจุเครื่อง
หลังที่ถูกต฿อง 
    (2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดอุุปกรณโสิ่งของสวนตัวที่เตรียมมาลงเครือ่งหลังตามวิธีการ
ที่นายหมูลูกเสือได฿สาธิต 

     (3) ลูกเสือประเมินน้ําหนักสิ่งของเครื่องใช฿ ที่บรรจุเครื่องหลังวาเหมาะสม และสามารถ 
นําพา ไปได฿ด฿วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได฿หรือไม  
  (4) ลูกเสือนําเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทยีบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสอืคน
อื่น แล฿วจัดเครื่องหลังของตนให฿เหมาะสม 
  (5) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณโของใช฿สวนตัวลงบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับการพักแรมค฿างคืน 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
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 5.1 สังเกตการจดัเตรียมวัสดุอุปกรณโสิ่งของสวนตัวและสวนรวมของลกูเสือ 
 5.2 สังเกตการปฏิบัติงานของลูกเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 

เดินทางไกล 

 เดินทางไกล เดินทางไกล    ไปไปซิไปไปซไิปด฿วยกนั 
   เหนื่อยอยางไร  ไมเคยหวั่น   รวมใจกันและสามัคคี 

เดินทางไป  ในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลินเขาดอย 
มุงหน฿าไป  ไมยอหยอน   ลืมทกุขโร฿อน  มุงสูปลายทาง 

 
รวมเงิน 

รวมเงิน รวมเงินให฿ด ี รวมเงินวันนี้อยาให฿มีผิดพลาด 
ผู฿หญิงนั้นเป็นเหรยีญบาท ผู฿ชายฉลาดเป็นห฿าสิบสตางคโ 

 
เกม 

รวมเงิน 

 1. กําหนดให฿ลูกเสอืที่เป็นผู฿ชายให฿สวมหมวก เป็นผู฿หญิงให฿ถอดหมวก 
  2. อธิบายการเลนเกมกําหนดให฿ลูกเสอืชายเปน็เงินมคีา ห฿าสิบสตางคโ ผู฿หญิงเป็นเงินมีคา       

1 บาท 
 3. เริ่มเลนให฿ลูกเสือเดินปะปนกันในกลุมโดยรวมกันร฿องเพลงรวมเงิน เมื่อจบเพลงผู฿กํากับ

ลูกเสือเป็นผู฿กําหนดการรวมเงนิ เชน สี่บาทห฿าสิบ ให฿ลูกเสือรวมกันเป็นกลุมให฿ครบจํานวนเงิน สี่บาทห฿า
สิบสตางคโเมื่อครบแล฿วให฿นั่งลง กลุมที่รวมไมครบต฿องออกจากเกม 

 4. เลนและร฿องซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสอืที่รวมกลุมที่เป็นผู฿ชนะ 
 
ใบความรู ้
  การบรรจุเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 

การเดินทางไกลไปอยูคายพกัแรม เป็นกจิกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสอืจะต฿องมีการเตรียมการเรื่องเครือ่ง
หลังให฿พร฿อม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค฿างคนื อุปกรณโที่ต฿องจัดเตรียมแบงออกเป็น       
2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณโเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณโประจําตวั 
 2. อุปกรณโสวนรวม หรืออุปกรณโสําหรับหมูหรอืกอง  

สำ�หรบัก�รเดนิท�งไกลไปอยูค่�่ยพกัแรมได้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 6   การบรรจุเครื่องหลัง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10  การบรรจุเครื่องหลัง                                  เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือสามารถบรรจุเครื่องหลังสําในหมู่ลูกเสอืหรับการเดินทางไกลไปอยูคายพกัแรมได฿ 

2. เนื้อหา  
 2.1 การวางแผนเตรียมอุปกรณโ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช฿สวนตัวและสวนรวมสําหรับเดินทางไกลไป
พักแรมค฿างคนื 

 2.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง   
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 ใบความรู฿ เรื่อง การบรรจุเครือ่งหลังสําหรบัการเดินทางไกลไปอยูคายพักแรม 
 3.3 อุปกรณโสําหรับการบรรจุเครือ่งหลัง และเครื่องหลัง 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม 
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 4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 
 1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง เดินทางไกล 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

     (1) ผู฿กํากับลูกเสือนําตัวอยางสิ่งของเครื่องใช฿สวนตัว วัสดุ อุปกรณโสําหรับเดินทางไกลและ
อยูคายพักแรม เชน ช฿อน จาน ผ฿าเช็ดตัว สบู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท฿าแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ มา
จัดเป็นนิทรรศการรูปแบบร฿านค฿า โดยกํากับราคาสิ่งของเหลานั้นไว฿ ทุกรายการ 
    (2) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลกูเสือเลอืกวัสดุอุปกรณโสิ่งของเครือ่งใช฿สําหรับพักแรม ตามความ
จําเป็นโดยจดัรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการร฿านค฿าในจาํนวนเงนิคนละไมเกิน 300 บาท ตามใบ
รายการทีไ่ด฿กาํหนดไว฿  

    (3) ลูกเสือนาํรายทีไ่ด฿ซื้อไว฿จากร฿านค฿า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุมถึงเหตุผล ความ 
จําเป็น แล฿วสรุปเป็นข฿อกําหนดของกลุม 

   (4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุป และให฿ข฿อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดอุุปกรณโที่เป็นประโยชนโ 
และคุ฿มคาในการอยูคายพักแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง 

 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

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

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
    (1) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายให฿นายหมูลูกเสอืแตละหมูบรรยายและสาธิตวิธีการบรรจุเครื่อง
หลังที่ถูกต฿อง 
    (2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดอุุปกรณโสิ่งของสวนตัวที่เตรียมมาลงเครือ่งหลังตามวิธีการ
ที่นายหมูลูกเสือได฿สาธิต 

     (3) ลูกเสือประเมินน้ําหนักสิ่งของเครื่องใช฿ ที่บรรจุเครื่องหลังวาเหมาะสม และสามารถ 
นําพา ไปได฿ด฿วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได฿หรือไม  
  (4) ลูกเสือนําเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทยีบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสอืคน
อื่น แล฿วจัดเครื่องหลังของตนให฿เหมาะสม 
  (5) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณโของใช฿สวนตัวลงบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับการพักแรมค฿างคืน 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
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 4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 
 1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง เดินทางไกล 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

     (1) ผู฿กํากับลูกเสือนําตัวอยางสิ่งของเครื่องใช฿สวนตัว วัสดุ อุปกรณโสําหรับเดินทางไกลและ
อยูคายพักแรม เชน ช฿อน จาน ผ฿าเช็ดตัว สบู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท฿าแตะ อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ มา
จัดเป็นนิทรรศการรูปแบบร฿านค฿า โดยกํากับราคาสิ่งของเหลานั้นไว฿ ทุกรายการ 
    (2) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลกูเสือเลอืกวัสดุอุปกรณโสิ่งของเครือ่งใช฿สําหรับพักแรม ตามความ
จําเป็นโดยจดัรายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการร฿านค฿าในจาํนวนเงนิคนละไมเกิน 300 บาท ตามใบ
รายการทีไ่ด฿กาํหนดไว฿  

    (3) ลูกเสือนาํรายทีไ่ด฿ซื้อไว฿จากร฿านค฿า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุมถึงเหตุผล ความ 
จําเป็น แล฿วสรุปเป็นข฿อกําหนดของกลุม 

   (4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุป และให฿ข฿อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดอุุปกรณโที่เป็นประโยชนโ 
และคุ฿มคาในการอยูคายพักแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง 

 4.4  ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

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

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
    (1) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายให฿นายหมูลูกเสอืแตละหมูบรรยายและสาธิตวิธีการบรรจุเครื่อง
หลังที่ถูกต฿อง 
    (2) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดอุุปกรณโสิ่งของสวนตัวที่เตรียมมาลงเครือ่งหลังตามวิธีการ
ที่นายหมูลูกเสือได฿สาธิต 

     (3) ลูกเสือประเมินน้ําหนักสิ่งของเครื่องใช฿ ที่บรรจุเครื่องหลังวาเหมาะสม และสามารถ 
นําพา ไปได฿ด฿วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได฿หรือไม  
  (4) ลูกเสือนําเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทยีบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสอืคน
อื่น แล฿วจัดเครื่องหลังของตนให฿เหมาะสม 
  (5) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณโของใช฿สวนตัวลงบรรจุ
เครื่องหลังสําหรับการพักแรมค฿างคืน 
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 5.1 สังเกตการจดัเตรียมวัสดุอุปกรณโสิ่งของสวนตัวและสวนรวมของลกูเสือ 
 5.2 สังเกตการปฏิบัติงานของลูกเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 

เดินทางไกล 

 เดินทางไกล เดินทางไกล    ไปไปซิไปไปซไิปด฿วยกนั 
   เหนื่อยอยางไร  ไมเคยหวั่น   รวมใจกันและสามัคคี 

เดินทางไป  ในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลินเขาดอย 
มุงหน฿าไป  ไมยอหยอน   ลืมทกุขโร฿อน  มุงสูปลายทาง 

 
รวมเงิน 

รวมเงิน รวมเงินให฿ด ี รวมเงินวันนี้อยาให฿มีผิดพลาด 
ผู฿หญิงนั้นเป็นเหรยีญบาท ผู฿ชายฉลาดเป็นห฿าสิบสตางคโ 

 
เกม 

รวมเงิน 

 1. กําหนดให฿ลูกเสอืที่เป็นผู฿ชายให฿สวมหมวก เป็นผู฿หญิงให฿ถอดหมวก 
  2. อธิบายการเลนเกมกําหนดให฿ลูกเสอืชายเปน็เงินมคีา ห฿าสิบสตางคโ ผู฿หญิงเป็นเงินมีคา       

1 บาท 
 3. เริ่มเลนให฿ลูกเสือเดินปะปนกันในกลุมโดยรวมกันร฿องเพลงรวมเงิน เมื่อจบเพลงผู฿กํากับ

ลูกเสือเป็นผู฿กําหนดการรวมเงนิ เชน สี่บาทห฿าสิบ ให฿ลูกเสือรวมกันเป็นกลุมให฿ครบจํานวนเงิน สี่บาทห฿า
สิบสตางคโเมื่อครบแล฿วให฿นั่งลง กลุมที่รวมไมครบต฿องออกจากเกม 

 4. เลนและร฿องซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสอืที่รวมกลุมที่เป็นผู฿ชนะ 
 
ใบความรู ้
  การบรรจุเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 

การเดินทางไกลไปอยูคายพกัแรม เป็นกจิกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสอืจะต฿องมีการเตรียมการเรื่องเครือ่ง
หลังให฿พร฿อม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค฿างคนื อุปกรณโที่ต฿องจัดเตรียมแบงออกเป็น       
2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณโเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณโประจําตวั 
 2. อุปกรณโสวนรวม หรืออุปกรณโสําหรับหมูหรอืกอง  
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อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิง่จําเป็น มีน้ําหนักไมมากนกั ได฿แก 
 1. กระติกน้ํา ใสน้ําสะอาดให฿เต็ม 
 2. เครื่องใช฿ประจําตัว เชน ผ฿าเช็ดตัว ผ฿าขาวม฿า ผ฿าถุง สบู แปรงสีฟัน ยาสฟีัน รองเท฿าแตะ ไฟ
ฉาย ช฿อนส฿อม จานข฿าว ยาทากันยุง เป็นต฿น 
 3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได฿แก เสื้อ 
กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) ผ฿าพันคอ หมวก เข็มขัด 
รองเท฿า ถุงเท฿า เป็นต฿น   
 4. ยาประจําตัวและอุปกรณโปฐมพยาบาล 
 5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบนัทึกการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 6. ฤดูฝนต฿องเตรียมชดุกันฝน ฤดูหนาวให฿เตรยีมเสื้อกันหนาว 
 7. เครื่องนอน เชน เตน็ทโ ผ฿าปูที่นอน เสื่อ ผ฿าหม ถุงนอน เป็นต฿น 
 8. ถุงพลาสติก เพื่อใช฿สําหรับใสเสือ้ผ฿าเปียกชื้นหรือเสื้อผ฿าที่ใช฿แล฿ว 
 9. เชือกหรือยางเพือ่ใช฿ผูกรัดอุปกรณโสิ่งของเลก็ ๆ น฿อย ๆ 
 10. ไม฿งาม  
อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์ส าหรับหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณโที่ใช฿สําหรับทุกคนในหมูหรือกอง   
ในการอยูคายพกัแรมรวมกนั และต฿องแบงหน฿าที่กันนําสิ่งของไป เชน  
 -- นายหมู เอาตะเกียง มีดพร฿า และแผนที่  
 -- รองนายหมู นําพลั่วสนาม เต็นทโ กระดาษชําระ กระเปายาและอุปกรณโในการปฐมพยาบาล 
ถังน้ํา กะละมัง  ไม฿ขดีไฟ เชื้อไฟ ยาขดัรองเท฿า ยาขดัโลหะ 
 -- หัวหน฿าคนครัว เตรียมกระทะ หม฿อ ทัพพี หม฿อ สาํหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 -- รองหัวหน฿าคนครัว นาํกับข฿าว เครือ่งปรุง อาหารสด อาหารแห฿ง และอาหารกระปองสําหรับ
รับประทานทั้งหมู 
ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 
 ไมควรนาํสิ่งของอืน่ ๆ ที่ไมจําเป็นและของมคีาทุกชนิดไป เชน สายสร฿อยทองคํา โทรศัพทโราคา
แพง  เครือ่งเลนรวมถึงอุปกรณโอิเล็กทรอนิกสโอืน่ ๆ ฯลฯ นําเงนิติดตัวไปเทาที่จําเป็นต฿องใช฿ รวมทั้งไม
พกพาอาวุธทกุชนิด  
การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
 เครื่องหลัง คอืถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิ่งของตาง ๆ ใช฿สะพายหลังเพือ่สามารถนําสิง่ของติดตัว
ไปได฿สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมคีวามจาํเป็นมากสําหรับกิจกรรมการเดนิทางไกล เพราะลกูเสือต฿อง
ใช฿บรรจุอุปกรณโประตัว อุปกรณโประจําหมู ที่ต฿องนําไปใช฿ในการอยูคายพกัแรม  
 เครื่องหลังมีหลายชนิดแล฿วแตลูกเสอืจะเลือกใช฿เชน กระเปา ยาม หรือ เปฺ ลกูเสือควรเลือกใช฿
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล฿ายเปฺ เพราะมีชองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได฿หลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีข฿อแนะนําดงันี้ 
 1. เลือกเครื่องหลังทีม่ีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรอืใหญจนเกินไป 
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 5.2 สังเกตการปฏิบัติงานของลูกเสือ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 

เดินทางไกล 

 เดินทางไกล เดินทางไกล    ไปไปซิไปไปซไิปด฿วยกนั 
   เหนื่อยอยางไร  ไมเคยหวั่น   รวมใจกันและสามัคคี 

เดินทางไป  ในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลินเขาดอย 
มุงหน฿าไป  ไมยอหยอน   ลืมทกุขโร฿อน  มุงสูปลายทาง 

 
รวมเงิน 

รวมเงิน รวมเงินให฿ด ี รวมเงินวันนี้อยาให฿มีผิดพลาด 
ผู฿หญิงนั้นเป็นเหรยีญบาท ผู฿ชายฉลาดเป็นห฿าสิบสตางคโ 

 
เกม 

รวมเงิน 

 1. กําหนดให฿ลูกเสอืที่เป็นผู฿ชายให฿สวมหมวก เป็นผู฿หญิงให฿ถอดหมวก 
  2. อธิบายการเลนเกมกําหนดให฿ลูกเสอืชายเปน็เงินมคีา ห฿าสิบสตางคโ ผู฿หญิงเป็นเงินมีคา       

1 บาท 
 3. เริ่มเลนให฿ลูกเสือเดินปะปนกันในกลุมโดยรวมกันร฿องเพลงรวมเงิน เมื่อจบเพลงผู฿กํากับ

ลูกเสือเป็นผู฿กําหนดการรวมเงนิ เชน สี่บาทห฿าสิบ ให฿ลูกเสือรวมกันเป็นกลุมให฿ครบจํานวนเงิน สี่บาทห฿า
สิบสตางคโเมื่อครบแล฿วให฿นั่งลง กลุมที่รวมไมครบต฿องออกจากเกม 

 4. เลนและร฿องซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสอืที่รวมกลุมที่เป็นผู฿ชนะ 
 
ใบความรู ้
  การบรรจุเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 

การเดินทางไกลไปอยูคายพกัแรม เป็นกจิกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสอืจะต฿องมีการเตรียมการเรื่องเครือ่ง
หลังให฿พร฿อม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค฿างคนื อุปกรณโที่ต฿องจัดเตรียมแบงออกเป็น       
2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณโเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณโประจําตวั 
 2. อุปกรณโสวนรวม หรืออุปกรณโสําหรับหมูหรอืกอง  
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เดินทางไป  ในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลินเขาดอย 
มุงหน฿าไป  ไมยอหยอน   ลืมทกุขโร฿อน  มุงสูปลายทาง 

 
รวมเงิน 
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  2. อธิบายการเลนเกมกําหนดให฿ลูกเสอืชายเปน็เงินมคีา ห฿าสิบสตางคโ ผู฿หญิงเป็นเงินมีคา       

1 บาท 
 3. เริ่มเลนให฿ลูกเสือเดินปะปนกันในกลุมโดยรวมกันร฿องเพลงรวมเงิน เมื่อจบเพลงผู฿กํากับ

ลูกเสือเป็นผู฿กําหนดการรวมเงนิ เชน สี่บาทห฿าสิบ ให฿ลูกเสือรวมกันเป็นกลุมให฿ครบจํานวนเงิน สี่บาทห฿า
สิบสตางคโเมื่อครบแล฿วให฿นั่งลง กลุมที่รวมไมครบต฿องออกจากเกม 

 4. เลนและร฿องซ้ําประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสอืที่รวมกลุมที่เป็นผู฿ชนะ 
 
ใบความรู ้
  การบรรจุเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 

การเดินทางไกลไปอยูคายพกัแรม เป็นกจิกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสอืจะต฿องมีการเตรียมการเรื่องเครือ่ง
หลังให฿พร฿อม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค฿างคนื อุปกรณโที่ต฿องจัดเตรียมแบงออกเป็น       
2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณโเฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณโประจําตวั 
 2. อุปกรณโสวนรวม หรืออุปกรณโสําหรับหมูหรอืกอง  
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อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิง่จําเป็น มีน้ําหนักไมมากนกั ได฿แก 
 1. กระติกน้ํา ใสน้ําสะอาดให฿เต็ม 
 2. เครื่องใช฿ประจําตัว เชน ผ฿าเช็ดตัว ผ฿าขาวม฿า ผ฿าถุง สบู แปรงสีฟัน ยาสฟีัน รองเท฿าแตะ ไฟ
ฉาย ช฿อนส฿อม จานข฿าว ยาทากันยุง เป็นต฿น 
 3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได฿แก เสื้อ 
กางเกง (กระโปรงสําหรับเนตรนารี) ผ฿าพันคอ หมวก เข็มขัด 
รองเท฿า ถุงเท฿า เป็นต฿น   
 4. ยาประจําตัวและอุปกรณโปฐมพยาบาล 
 5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบนัทึกการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 6. ฤดูฝนต฿องเตรียมชดุกันฝน ฤดูหนาวให฿เตรยีมเสื้อกันหนาว 
 7. เครื่องนอน เชน เตน็ทโ ผ฿าปูที่นอน เสื่อ ผ฿าหม ถุงนอน เป็นต฿น 
 8. ถุงพลาสติก เพื่อใช฿สําหรับใสเสือ้ผ฿าเปียกชื้นหรือเสื้อผ฿าที่ใช฿แล฿ว 
 9. เชือกหรือยางเพือ่ใช฿ผูกรัดอุปกรณโสิ่งของเลก็ ๆ น฿อย ๆ 
 10. ไม฿งาม  
อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์ส าหรับหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณโที่ใช฿สําหรับทุกคนในหมูหรือกอง   
ในการอยูคายพกัแรมรวมกนั และต฿องแบงหน฿าที่กันนําสิ่งของไป เชน  
 -- นายหมู เอาตะเกียง มีดพร฿า และแผนที่  
 -- รองนายหมู นําพลั่วสนาม เต็นทโ กระดาษชําระ กระเปายาและอุปกรณโในการปฐมพยาบาล 
ถังน้ํา กะละมัง  ไม฿ขดีไฟ เชื้อไฟ ยาขดัรองเท฿า ยาขดัโลหะ 
 -- หัวหน฿าคนครัว เตรียมกระทะ หม฿อ ทัพพี หม฿อ สาํหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
 -- รองหัวหน฿าคนครัว นาํกับข฿าว เครือ่งปรุง อาหารสด อาหารแห฿ง และอาหารกระปองสําหรับ
รับประทานทั้งหมู 
ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 
 ไมควรนาํสิ่งของอืน่ ๆ ที่ไมจําเป็นและของมคีาทุกชนิดไป เชน สายสร฿อยทองคํา โทรศัพทโราคา
แพง  เครือ่งเลนรวมถึงอุปกรณโอิเล็กทรอนิกสโอืน่ ๆ ฯลฯ นําเงนิติดตัวไปเทาที่จําเป็นต฿องใช฿ รวมทั้งไม
พกพาอาวุธทกุชนิด  
การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
 เครื่องหลัง คอืถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิ่งของตาง ๆ ใช฿สะพายหลังเพือ่สามารถนําสิง่ของติดตัว
ไปได฿สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมคีวามจาํเป็นมากสําหรับกิจกรรมการเดนิทางไกล เพราะลกูเสือต฿อง
ใช฿บรรจุอุปกรณโประตัว อุปกรณโประจําหมู ที่ต฿องนําไปใช฿ในการอยูคายพกัแรม  
 เครื่องหลังมีหลายชนิดแล฿วแตลูกเสอืจะเลือกใช฿เชน กระเปา ยาม หรือ เปฺ ลกูเสือควรเลือกใช฿
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล฿ายเปฺ เพราะมีชองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได฿หลายประเภท 
 การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีข฿อแนะนําดงันี้ 
 1. เลือกเครื่องหลังทีม่ีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรอืใหญจนเกินไป 
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 2. บรรจุสิ่งของทีม่ีน้ําหนักมากหรือสิ่งของทีใ่ช฿ภายหลงัไว฿ข฿างลาง สวนสิ่งของที่ใช฿กอนหรอืใช฿
รีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม฿ขีดไฟ ฯ ให฿บรรจุไว฿ข฿างบนสดุเพื่อสามารถนําออกมาใช฿ได฿อยาง
สะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผ฿าเช็ดตัว ผ฿าหม เสือ้ผ฿า ฯลฯ ตรงสวนที่สมัผัสกับหลังของลกูเสือเพื่อ
จะได฿ไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ข฿าวสาร เป็นต฿น ควรใสถุงผ฿าหรือถุงพลาสตกิกอน 
แล฿วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ฿าหมบรรจุเครือ่งหลังไมได฿ ให฿ผกูถุงนอนและผ฿าหมนอนของลูกเสือไว฿
นอกเครื่องหลงั คลมุด฿วยแผนพลาสติกใสเพื่อกนัการเปียกน้ํา 
 6. เครื่องหลังที่ลกูเสือนําไปต฿องไมหนกัจนเกินไป เพราะจะทาํให฿ลกูเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนกัไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถ฿าลูกเสอืหนกั 60 กิโลกรัมเครือ่งหลังควร
หนักไมเกนิ 12 กิโลกรัม เป็นต฿น  
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

อีกากับเหยือก 

ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลังบินอยู  มันรู฿สึกกระหายน้ํามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้งอยูด฿านลาง  
จึงรอนลงไปยังจุดหมาย เมื่อมองเข฿าไปในเหยือก  พบวามีน้ําอยูเพียงเล็กน฿อย  มันจึงพยายามสอด
จะงอยปากเข฿าไปเพื่อจะดื่มน้ํา ไมวามันจะพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดจะงอยปากเข฿าไปถึงก฿น
เหยือกได฿ 

วิธีถัดมา  มันพยายามจะคว่ําเหยือก  เพือ่ให฿น้าํไหลหกออกมา  แตเหยือกนั้นหนักเกินไป 
ในที่สุด  มันเหลือบไปเห็นก฿อนหนิใกล฿ ๆ กับบริเวณนั้น  จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกน้ําทีละก฿อน     
จนระดับน้ําทีก่฿นเหยือกคอย ๆ เออขึ้นมา  ในทีสุ่ดมันก็ดื่มน้ําได฿ตามที่ต฿องการ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนฉลาดมักคดิหาวิธไีปสูความสําเร็จได฿ด฿วยความอุตสาหะไมยอท฿อเสมอ 

 
หมาป่ากับหมาเลี้ยงแกะ 

 วันหนึ่งุฝูงหมาปูากลาวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งวา “พวกเธอก็คล฿ายกับพวกเรา 
ทําไมเธอไมมาอยูเสียด฿วยกันกับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะจึงตอบวา “เราต฿องทํางานให฿กับนายของเรา คอย
ดูแลแกะพวกนี้ นายเขาไว฿ใจเราให฿ชวยดูแลแกะเหลานี้ให฿พ฿นจากการเป็นเหยื่อของพวกหมาปูาเชนเจ฿า” 
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 “ทําไมเธอถึงทํางานกับเขาอยูได฿นะ” หมาปูาตัวหนึ่งเอยขึ้น “เขาใช฿งานเธอหนักมาก ให฿อาหาร
เธอน฿อยนิด ดูพวกเราสิไมต฿องทํางานเลย แตเราก็ยังมีอาหารกินอุดมสมบูรณโ เธอควรไปอยูกับพวกเรา
ดีกวา” หมาปูาตัวหนึ่งเอยชักชวน   
 พวกหมาเลี้ยงแกะใช฿เวลาคิดอยูนาน  ในที่สุดก็ตกลงใจรับคําชักชวนของหมาปูา  “ดีแล฿ว” พวก
หมาปูาวา “พวกเราจะพาเธอไปอยูด฿วยกัน” 

ดังนั้น  พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะตามพวกหมาปูาไป  เมื่อพากันมาได฿ระยะหนึ่ งที่
ไกลพอแล฿ว  พวกหมาปูาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะวา  “เอาละทีนี้เราก็ได฿พาพวกเจ฿ามาถึง
ที่นี่แล฿ว เราจะกินพวกเจ฿าละ” วาแล฿วหมาปูาฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู฿ที่หลงเชื่อคนงาย ไมคิดไตรตรองให฿รอบคอบ มักตกเป็นเหยื่อของคนชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 7  การก่อไฟและปรุงอาหาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11  การก่อไฟและปรงุอาหาร                          เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถกอและจุดไฟแล฿วปรุงอาหารสําหรับ 2 คนได฿  
2.เนื้อหา    

2.1  สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 
2.2  การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการกอไฟและปรุงอาหาร 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 ใบความรู฿ เรื่อง การกอกองไฟ 
3.3 วัสดุสําหรับการกอกองไฟ, เครื่องปรุงและอุปกรณโในการประกอบอาหาร 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
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 2. บรรจุสิ่งของทีม่ีน้ําหนักมากหรือสิ่งของทีใ่ช฿ภายหลงัไว฿ข฿างลาง สวนสิ่งของที่ใช฿กอนหรอืใช฿
รีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม฿ขีดไฟ ฯ ให฿บรรจุไว฿ข฿างบนสดุเพื่อสามารถนําออกมาใช฿ได฿อยาง
สะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผ฿าเช็ดตัว ผ฿าหม เสือ้ผ฿า ฯลฯ ตรงสวนที่สมัผัสกับหลังของลกูเสือเพื่อ
จะได฿ไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ข฿าวสาร เป็นต฿น ควรใสถุงผ฿าหรือถุงพลาสตกิกอน 
แล฿วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ฿าหมบรรจุเครือ่งหลังไมได฿ ให฿ผกูถุงนอนและผ฿าหมนอนของลูกเสือไว฿
นอกเครื่องหลงั คลมุด฿วยแผนพลาสติกใสเพื่อกนัการเปียกน้ํา 
 6. เครื่องหลังที่ลกูเสือนําไปต฿องไมหนกัจนเกินไป เพราะจะทาํให฿ลกูเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนกัไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถ฿าลูกเสอืหนกั 60 กิโลกรัมเครือ่งหลังควร
หนักไมเกนิ 12 กิโลกรัม เป็นต฿น  
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

อีกากับเหยือก 

ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลังบินอยู  มันรู฿สึกกระหายน้ํามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้งอยูด฿านลาง  
จึงรอนลงไปยังจุดหมาย เมื่อมองเข฿าไปในเหยือก  พบวามีน้ําอยูเพียงเล็กน฿อย  มันจึงพยายามสอด
จะงอยปากเข฿าไปเพื่อจะดื่มน้ํา ไมวามันจะพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดจะงอยปากเข฿าไปถึงก฿น
เหยือกได฿ 

วิธีถัดมา  มันพยายามจะคว่ําเหยือก  เพือ่ให฿น้าํไหลหกออกมา  แตเหยือกนั้นหนักเกินไป 
ในที่สุด  มันเหลือบไปเห็นก฿อนหนิใกล฿ ๆ กับบริเวณนั้น  จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกน้ําทีละก฿อน     
จนระดับน้ําทีก่฿นเหยือกคอย ๆ เออขึ้นมา  ในทีสุ่ดมันก็ดื่มน้ําได฿ตามที่ต฿องการ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนฉลาดมักคดิหาวิธไีปสูความสําเร็จได฿ด฿วยความอุตสาหะไมยอท฿อเสมอ 

 
หมาป่ากับหมาเลี้ยงแกะ 

 วันหนึ่งุฝูงหมาปูากลาวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งวา “พวกเธอก็คล฿ายกับพวกเรา 
ทําไมเธอไมมาอยูเสียด฿วยกันกับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะจึงตอบวา “เราต฿องทํางานให฿กับนายของเรา คอย
ดูแลแกะพวกนี้ นายเขาไว฿ใจเราให฿ชวยดูแลแกะเหลานี้ให฿พ฿นจากการเป็นเหยื่อของพวกหมาปูาเชนเจ฿า” 
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 2. บรรจุสิ่งของทีม่ีน้ําหนักมากหรือสิ่งของทีใ่ช฿ภายหลงัไว฿ข฿างลาง สวนสิ่งของที่ใช฿กอนหรอืใช฿
รีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม฿ขีดไฟ ฯ ให฿บรรจุไว฿ข฿างบนสดุเพื่อสามารถนําออกมาใช฿ได฿อยาง
สะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผ฿าเช็ดตัว ผ฿าหม เสือ้ผ฿า ฯลฯ ตรงสวนที่สมัผัสกับหลังของลกูเสือเพื่อ
จะได฿ไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ข฿าวสาร เป็นต฿น ควรใสถุงผ฿าหรือถุงพลาสตกิกอน 
แล฿วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ฿าหมบรรจุเครือ่งหลังไมได฿ ให฿ผกูถุงนอนและผ฿าหมนอนของลูกเสือไว฿
นอกเครื่องหลงั คลมุด฿วยแผนพลาสติกใสเพื่อกนัการเปียกน้ํา 
 6. เครื่องหลังที่ลกูเสือนําไปต฿องไมหนกัจนเกินไป เพราะจะทาํให฿ลกูเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนกัไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถ฿าลูกเสอืหนกั 60 กิโลกรัมเครือ่งหลังควร
หนักไมเกนิ 12 กิโลกรัม เป็นต฿น  
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

อีกากับเหยือก 

ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลังบินอยู  มันรู฿สึกกระหายน้ํามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้งอยูด฿านลาง  
จึงรอนลงไปยังจุดหมาย เมื่อมองเข฿าไปในเหยือก  พบวามีน้ําอยูเพียงเล็กน฿อย  มันจึงพยายามสอด
จะงอยปากเข฿าไปเพื่อจะดื่มน้ํา ไมวามันจะพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดจะงอยปากเข฿าไปถึงก฿น
เหยือกได฿ 

วิธีถัดมา  มันพยายามจะคว่ําเหยือก  เพือ่ให฿น้าํไหลหกออกมา  แตเหยือกนั้นหนักเกินไป 
ในที่สุด  มันเหลือบไปเห็นก฿อนหนิใกล฿ ๆ กับบริเวณนั้น  จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกน้ําทีละก฿อน     
จนระดับน้ําทีก่฿นเหยือกคอย ๆ เออขึ้นมา  ในทีสุ่ดมันก็ดื่มน้ําได฿ตามที่ต฿องการ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนฉลาดมักคดิหาวิธไีปสูความสําเร็จได฿ด฿วยความอุตสาหะไมยอท฿อเสมอ 

 
หมาป่ากับหมาเลี้ยงแกะ 

 วันหนึ่งุฝูงหมาปูากลาวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งวา “พวกเธอก็คล฿ายกับพวกเรา 
ทําไมเธอไมมาอยูเสียด฿วยกันกับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะจึงตอบวา “เราต฿องทํางานให฿กับนายของเรา คอย
ดูแลแกะพวกนี้ นายเขาไว฿ใจเราให฿ชวยดูแลแกะเหลานี้ให฿พ฿นจากการเป็นเหยื่อของพวกหมาปูาเชนเจ฿า” 
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 “ทําไมเธอถึงทํางานกับเขาอยูได฿นะ” หมาปูาตัวหนึ่งเอยขึ้น “เขาใช฿งานเธอหนักมาก ให฿อาหาร
เธอน฿อยนิด ดูพวกเราสิไมต฿องทํางานเลย แตเราก็ยังมีอาหารกินอุดมสมบูรณโ เธอควรไปอยูกับพวกเรา
ดีกวา” หมาปูาตัวหนึ่งเอยชักชวน   
 พวกหมาเลี้ยงแกะใช฿เวลาคิดอยูนาน  ในที่สุดก็ตกลงใจรับคําชักชวนของหมาปูา  “ดีแล฿ว” พวก
หมาปูาวา “พวกเราจะพาเธอไปอยูด฿วยกัน” 

ดังนั้น  พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะตามพวกหมาปูาไป  เมื่อพากันมาได฿ระยะหนึ่ งที่
ไกลพอแล฿ว  พวกหมาปูาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะวา  “เอาละทีนี้เราก็ได฿พาพวกเจ฿ามาถึง
ที่นี่แล฿ว เราจะกินพวกเจ฿าละ” วาแล฿วหมาปูาฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู฿ที่หลงเชื่อคนงาย ไมคิดไตรตรองให฿รอบคอบ มักตกเป็นเหยื่อของคนชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 7  การก่อไฟและปรุงอาหาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11  การก่อไฟและปรงุอาหาร                          เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถกอและจุดไฟแล฿วปรุงอาหารสําหรับ 2 คนได฿  
2.เนื้อหา    

2.1  สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 
2.2  การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการกอไฟและปรุงอาหาร 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 ใบความรู฿ เรื่อง การกอกองไฟ 
3.3 วัสดุสําหรับการกอกองไฟ, เครื่องปรุงและอุปกรณโในการประกอบอาหาร 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
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 2. บรรจุสิ่งของทีม่ีน้ําหนักมากหรือสิ่งของทีใ่ช฿ภายหลงัไว฿ข฿างลาง สวนสิ่งของที่ใช฿กอนหรอืใช฿
รีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม฿ขีดไฟ ฯ ให฿บรรจุไว฿ข฿างบนสดุเพื่อสามารถนําออกมาใช฿ได฿อยาง
สะดวก 
 3. บรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผ฿าเช็ดตัว ผ฿าหม เสือ้ผ฿า ฯลฯ ตรงสวนที่สมัผัสกับหลังของลกูเสือเพื่อ
จะได฿ไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4. สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ข฿าวสาร เป็นต฿น ควรใสถุงผ฿าหรือถุงพลาสตกิกอน 
แล฿วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ฿าหมบรรจุเครือ่งหลังไมได฿ ให฿ผกูถุงนอนและผ฿าหมนอนของลูกเสือไว฿
นอกเครื่องหลงั คลมุด฿วยแผนพลาสติกใสเพื่อกนัการเปียกน้ํา 
 6. เครื่องหลังที่ลกูเสือนําไปต฿องไมหนกัจนเกินไป เพราะจะทาํให฿ลกูเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนกัไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชน ถ฿าลูกเสอืหนกั 60 กิโลกรัมเครือ่งหลังควร
หนักไมเกนิ 12 กิโลกรัม เป็นต฿น  
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

อีกากับเหยือก 

ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลังบินอยู  มันรู฿สึกกระหายน้ํามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้งอยูด฿านลาง  
จึงรอนลงไปยังจุดหมาย เมื่อมองเข฿าไปในเหยือก  พบวามีน้ําอยูเพียงเล็กน฿อย  มันจึงพยายามสอด
จะงอยปากเข฿าไปเพื่อจะดื่มน้ํา ไมวามันจะพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดจะงอยปากเข฿าไปถึงก฿น
เหยือกได฿ 

วิธีถัดมา  มันพยายามจะคว่ําเหยือก  เพือ่ให฿น้าํไหลหกออกมา  แตเหยือกนั้นหนักเกินไป 
ในที่สุด  มันเหลือบไปเห็นก฿อนหนิใกล฿ ๆ กับบริเวณนั้น  จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกน้ําทีละก฿อน     
จนระดับน้ําทีก่฿นเหยือกคอย ๆ เออขึ้นมา  ในทีสุ่ดมันก็ดื่มน้ําได฿ตามที่ต฿องการ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนฉลาดมักคดิหาวิธไีปสูความสําเร็จได฿ด฿วยความอุตสาหะไมยอท฿อเสมอ 

 
หมาป่ากับหมาเลี้ยงแกะ 

 วันหนึ่งุฝูงหมาปูากลาวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งวา “พวกเธอก็คล฿ายกับพวกเรา 
ทําไมเธอไมมาอยูเสียด฿วยกันกับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะจึงตอบวา “เราต฿องทํางานให฿กับนายของเรา คอย
ดูแลแกะพวกนี้ นายเขาไว฿ใจเราให฿ชวยดูแลแกะเหลานี้ให฿พ฿นจากการเป็นเหยื่อของพวกหมาปูาเชนเจ฿า” 
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 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงโอ฿เมื่อมีไฟ หรือเกมต฿อนปลาเข฿าอวน 

  3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ลูกเสือเลาประสบการณโการกอกองไฟ 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือดูรูปภาพกองไฟแบบตาง ๆ ลูกเสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
รูปแบบของกองไฟที่ให฿ความร฿อน และที่ให฿แสงสวาง ในกิจกรรมการอยูคายพักแรม 
   (3) ลูกเสือและผู฿กํากับลูกเสือรวมกันสรุปประโยชนโของกองไฟรูปแบบตาง ๆ 
   (4) หมูลูกเสือฝึกปฏิบัติกอกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมูแบบกระโจม และแบบผสม) 

   (5) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะ ลูกเสือนําทักษะประสบการณโไปใช฿ในการอยูคาย 
 พักแรม 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก) 
  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
      1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

  3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืแตละคูกอไฟ และประกอบอาหารตามที่ได฿วางแผนไว฿ 

ภายในเวลาที่กําหนด 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือ รวมกันประเมินการปฏิบัติงานและสรุป 
   (3) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะเพิ่มเติม เรือ่งการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะ 

ประกอบอาหารและการฝึกฝนเพิ่มเตมิในครอบครัว เพื่อเตรยีมพร฿อมในการอยูคายพกัแรม 
  4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                         

5.การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตการมสีวนรวมในการทํากิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 
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เพลง 
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 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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   (1) ลูกเสือเลาประสบการณโการกอกองไฟ 
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 “ทําไมเธอถึงทํางานกับเขาอยูได฿นะ” หมาปูาตัวหนึ่งเอยขึ้น “เขาใช฿งานเธอหนักมาก ให฿อาหาร
เธอน฿อยนิด ดูพวกเราสิไมต฿องทํางานเลย แตเราก็ยังมีอาหารกินอุดมสมบูรณโ เธอควรไปอยูกับพวกเรา
ดีกวา” หมาปูาตัวหนึ่งเอยชักชวน   
 พวกหมาเลี้ยงแกะใช฿เวลาคิดอยูนาน  ในที่สุดก็ตกลงใจรับคําชักชวนของหมาปูา  “ดีแล฿ว” พวก
หมาปูาวา “พวกเราจะพาเธอไปอยูด฿วยกัน” 

ดังนั้น  พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะตามพวกหมาปูาไป  เมื่อพากันมาได฿ระยะหนึ่ งที่
ไกลพอแล฿ว  พวกหมาปูาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะวา  “เอาละทีนี้เราก็ได฿พาพวกเจ฿ามาถึง
ที่นี่แล฿ว เราจะกินพวกเจ฿าละ” วาแล฿วหมาปูาฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู฿ที่หลงเชื่อคนงาย ไมคิดไตรตรองให฿รอบคอบ มักตกเป็นเหยื่อของคนชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 7  การก่อไฟและปรุงอาหาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11  การก่อไฟและปรงุอาหาร                          เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถกอและจุดไฟแล฿วปรุงอาหารสําหรับ 2 คนได฿  
2.เนื้อหา    

2.1  สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 
2.2  การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการกอไฟและปรุงอาหาร 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 ใบความรู฿ เรื่อง การกอกองไฟ 
3.3 วัสดุสําหรับการกอกองไฟ, เครื่องปรุงและอุปกรณโในการประกอบอาหาร 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

	แบบกระโจม	และแบบผสม)
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 พักแรม 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก) 
  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
      1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

  3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืแตละคูกอไฟ และประกอบอาหารตามที่ได฿วางแผนไว฿ 

ภายในเวลาที่กําหนด 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือ รวมกันประเมินการปฏิบัติงานและสรุป 
   (3) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะเพิ่มเติม เรือ่งการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะ 

ประกอบอาหารและการฝึกฝนเพิ่มเตมิในครอบครัว เพื่อเตรยีมพร฿อมในการอยูคายพกัแรม 
  4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                         

5.การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตการมสีวนรวมในการทํากิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 
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 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงโอ฿เมื่อมีไฟ หรือเกมต฿อนปลาเข฿าอวน 

  3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ลูกเสือเลาประสบการณโการกอกองไฟ 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือดูรูปภาพกองไฟแบบตาง ๆ ลูกเสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
รูปแบบของกองไฟที่ให฿ความร฿อน และที่ให฿แสงสวาง ในกิจกรรมการอยูคายพักแรม 
   (3) ลูกเสือและผู฿กํากับลูกเสือรวมกันสรุปประโยชนโของกองไฟรูปแบบตาง ๆ 
   (4) หมูลูกเสือฝึกปฏิบัติกอกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมูแบบกระโจม และแบบผสม) 

   (5) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะ ลูกเสือนําทักษะประสบการณโไปใช฿ในการอยูคาย 
 พักแรม 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก) 
  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
      1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

  3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืแตละคูกอไฟ และประกอบอาหารตามที่ได฿วางแผนไว฿ 

ภายในเวลาที่กําหนด 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือ รวมกันประเมินการปฏิบัติงานและสรุป 
   (3) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะเพิ่มเติม เรือ่งการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะ 

ประกอบอาหารและการฝึกฝนเพิ่มเตมิในครอบครัว เพื่อเตรยีมพร฿อมในการอยูคายพกัแรม 
  4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                         

5.การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตการมสีวนรวมในการทํากิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 
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 “ทําไมเธอถึงทํางานกับเขาอยูได฿นะ” หมาปูาตัวหนึ่งเอยขึ้น “เขาใช฿งานเธอหนักมาก ให฿อาหาร
เธอน฿อยนิด ดูพวกเราสิไมต฿องทํางานเลย แตเราก็ยังมีอาหารกินอุดมสมบูรณโ เธอควรไปอยูกับพวกเรา
ดีกวา” หมาปูาตัวหนึ่งเอยชักชวน   
 พวกหมาเลี้ยงแกะใช฿เวลาคิดอยูนาน  ในที่สุดก็ตกลงใจรับคําชักชวนของหมาปูา  “ดีแล฿ว” พวก
หมาปูาวา “พวกเราจะพาเธอไปอยูด฿วยกัน” 

ดังนั้น  พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะตามพวกหมาปูาไป  เมื่อพากันมาได฿ระยะหนึ่ งที่
ไกลพอแล฿ว  พวกหมาปูาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะวา  “เอาละทีนี้เราก็ได฿พาพวกเจ฿ามาถึง
ที่นี่แล฿ว เราจะกินพวกเจ฿าละ” วาแล฿วหมาปูาฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู฿ที่หลงเชื่อคนงาย ไมคิดไตรตรองให฿รอบคอบ มักตกเป็นเหยื่อของคนชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 7  การก่อไฟและปรุงอาหาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11  การก่อไฟและปรงุอาหาร                          เวลา   2  ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถกอและจุดไฟแล฿วปรุงอาหารสําหรับ 2 คนได฿  
2.เนื้อหา    

2.1  สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 
2.2  การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการกอไฟและปรุงอาหาร 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 ใบความรู฿ เรื่อง การกอกองไฟ 
3.3 วัสดุสําหรับการกอกองไฟ, เครื่องปรุงและอุปกรณโในการประกอบอาหาร 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
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มากินข้าวสิ 

มากินข฿าวสิ (ซ้าํ) กับดีๆ (ซ้าํ)     มีทั้งแกงและต฿มยํา (ซ้ํา) อรอยดี ๆ 
 

เกม 
ต้อนปลาเข้าอวน 

      แบงกองลูกเสอืออกเป็น 2 กลุม ให฿กลุมหนึง่ทําหน฿าที่เป็นอวน โดยใช฿มือจับกันไว฿เป็นลกูโซ ไล
ต฿อนอีกกลุมทีท่ําหน฿าที่เป็นปลาให฿เข฿ามาอยูในวง จับเวลา เมื่อครบ 2 นาทีกรรมการนับจาํนวนปลาที่อยู
ในวง แล฿วให฿สลับหน฿าที่กัน กลุมที่เป็นปลากลับมาจับมอืกันเป็นอวน ไลต฿อนอีกกลุมเข฿าวง จนครบ 2 
นาที  

 การตัดสิน กลุมใดต฿อนปลาได฿มากกวากลุมนัน้เป็นผู฿ชนะ 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้   
การเลือกเช้ือเพลิง เลือกกิ่งไม฿แห฿งเลก็ ๆ โดยเฉพาะที่แห฿งคาต฿น จะติดไฟงาย ถ฿าเป็นกิ่งใหญควรผา
ออกเป็นซีก ๆ กอน แตถ฿าเปียกชื้นควรนําไปผึ่งแดดให฿แห฿ง 
การจุดไม้ขีดไฟ  ผู฿จุดนั่งในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เมื่อก฿านไม฿ขีดติดดีแล฿วรีบนําไปจุด
เชื้อไฟตอ 
ข้อควรระวัง  ต฿องดับไฟให฿เรยีบร฿อยทกุครั้งเมือ่เลิกใช฿ แล฿วเก็บเศษถานและขี้เถ฿าลงหลุมกลบแล฿วปรับ
พื้นที่ให฿อยูในสภาพเดมิ 
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 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงโอ฿เมื่อมีไฟ หรือเกมต฿อนปลาเข฿าอวน 

  3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ลูกเสือเลาประสบการณโการกอกองไฟ 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือดูรูปภาพกองไฟแบบตาง ๆ ลูกเสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
รูปแบบของกองไฟที่ให฿ความร฿อน และที่ให฿แสงสวาง ในกิจกรรมการอยูคายพักแรม 
   (3) ลูกเสือและผู฿กํากับลูกเสือรวมกันสรุปประโยชนโของกองไฟรูปแบบตาง ๆ 
   (4) หมูลูกเสือฝึกปฏิบัติกอกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมูแบบกระโจม และแบบผสม) 

   (5) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะ ลูกเสือนําทักษะประสบการณโไปใช฿ในการอยูคาย 
 พักแรม 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก) 
  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
      1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

  3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืแตละคูกอไฟ และประกอบอาหารตามที่ได฿วางแผนไว฿ 

ภายในเวลาที่กําหนด 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือ รวมกันประเมินการปฏิบัติงานและสรุป 
   (3) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะเพิ่มเติม เรือ่งการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะ 

ประกอบอาหารและการฝึกฝนเพิ่มเตมิในครอบครัว เพื่อเตรยีมพร฿อมในการอยูคายพกัแรม 
  4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                         

5.การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตการมสีวนรวมในการทํากิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 
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มากินข้าวสิ 

มากินข฿าวสิ (ซ้าํ) กับดีๆ (ซ้าํ)     มีทั้งแกงและต฿มยํา (ซ้ํา) อรอยดี ๆ 
 

เกม 
ต้อนปลาเข้าอวน 

      แบงกองลูกเสอืออกเป็น 2 กลุม ให฿กลุมหนึง่ทําหน฿าที่เป็นอวน โดยใช฿มือจับกันไว฿เป็นลกูโซ ไล
ต฿อนอีกกลุมทีท่ําหน฿าที่เป็นปลาให฿เข฿ามาอยูในวง จับเวลา เมื่อครบ 2 นาทีกรรมการนับจาํนวนปลาที่อยู
ในวง แล฿วให฿สลับหน฿าที่กัน กลุมที่เป็นปลากลับมาจับมอืกันเป็นอวน ไลต฿อนอีกกลุมเข฿าวง จนครบ 2 
นาที  

 การตัดสิน กลุมใดต฿อนปลาได฿มากกวากลุมนัน้เป็นผู฿ชนะ 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้   
การเลือกเช้ือเพลิง เลือกกิ่งไม฿แห฿งเลก็ ๆ โดยเฉพาะที่แห฿งคาต฿น จะติดไฟงาย ถ฿าเป็นกิ่งใหญควรผา
ออกเป็นซีก ๆ กอน แตถ฿าเปียกชื้นควรนําไปผึ่งแดดให฿แห฿ง 
การจุดไม้ขีดไฟ  ผู฿จุดนั่งในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เมื่อก฿านไม฿ขีดติดดีแล฿วรีบนําไปจุด
เชื้อไฟตอ 
ข้อควรระวัง  ต฿องดับไฟให฿เรยีบร฿อยทกุครั้งเมือ่เลิกใช฿ แล฿วเก็บเศษถานและขี้เถ฿าลงหลุมกลบแล฿วปรับ
พื้นที่ให฿อยูในสภาพเดมิ 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

ไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยูใกล฿ๆ กับเล฿าไก  สร฿างความหวาดกลัวให฿กับลูกไกมาก  
ไกตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝฺาจับตาดูสุนัขจิ้งจอกด฿วยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจ฿าสุนัขจิ้งจอก 
ขยับตัวเข฿ามาใกล฿  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ทําให฿ไกตัวอื่น ๆ เยาะเย฿ยถากถางในการกระทําของ
มัน  และดหูมิ่นวามันขี้ขลาด เจ฿าไกได฿ฟังดังนั้นก็ตอบออกไปวา   
 “เจ฿าจะเรียกข฿าวาอยางไรก็ได฿ แตสําหรับข฿าแล฿ว ข฿ารู฿จักพิษสงของสนุัขจิ้งจอกดี และแนใจวาถ฿า
พวกเจ฿าได฿เผชิญหน฿ากับสุนขัจิ้งจอกเหมือนอยางที่ข฿าเคยโดนมาแล฿ว พวกเจ฿าก็อาจจะมีสภาพไมผิดไป
จากข฿าอยางแนนอน”  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยอมรับวาตนเป็นคนขลาด  แตรู฿จักระวังภัย  ดีกวาเสแสร฿งเป็นคนกล฿าหาญ  
แล฿วต฿องพบจุดจบในภายหลัง 

 

นกอินทรีกับอีกา 

 นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ฿องตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง  เมือ่ได฿โอกาสเหมาะ  มนัก็โฉบเอาลูก
แกะขึ้นไปด฿วยอุ฿งเล็บอนัแข็งแกรง  แล฿วบินกลบัสูรังบนยอดผาสูง 
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มากินข้าวสิ 

มากินข฿าวสิ (ซ้าํ) กับดีๆ (ซ้าํ)     มีทั้งแกงและต฿มยํา (ซ้ํา) อรอยดี ๆ 
 

เกม 
ต้อนปลาเข้าอวน 

      แบงกองลูกเสอืออกเป็น 2 กลุม ให฿กลุมหนึง่ทําหน฿าที่เป็นอวน โดยใช฿มือจับกันไว฿เป็นลกูโซ ไล
ต฿อนอีกกลุมทีท่ําหน฿าที่เป็นปลาให฿เข฿ามาอยูในวง จับเวลา เมื่อครบ 2 นาทีกรรมการนับจาํนวนปลาที่อยู
ในวง แล฿วให฿สลับหน฿าที่กัน กลุมที่เป็นปลากลับมาจับมอืกันเป็นอวน ไลต฿อนอีกกลุมเข฿าวง จนครบ 2 
นาที  

 การตัดสิน กลุมใดต฿อนปลาได฿มากกวากลุมนัน้เป็นผู฿ชนะ 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้   
การเลือกเช้ือเพลิง เลือกกิ่งไม฿แห฿งเลก็ ๆ โดยเฉพาะที่แห฿งคาต฿น จะติดไฟงาย ถ฿าเป็นกิ่งใหญควรผา
ออกเป็นซีก ๆ กอน แตถ฿าเปียกชื้นควรนําไปผึ่งแดดให฿แห฿ง 
การจุดไม้ขีดไฟ  ผู฿จุดนั่งในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เมื่อก฿านไม฿ขีดติดดีแล฿วรีบนําไปจุด
เชื้อไฟตอ 
ข้อควรระวัง  ต฿องดับไฟให฿เรยีบร฿อยทกุครั้งเมือ่เลิกใช฿ แล฿วเก็บเศษถานและขี้เถ฿าลงหลุมกลบแล฿วปรับ
พื้นที่ให฿อยูในสภาพเดมิ 
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 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงโอ฿เมื่อมีไฟ หรือเกมต฿อนปลาเข฿าอวน 

  3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ลูกเสือเลาประสบการณโการกอกองไฟ 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสือดูรูปภาพกองไฟแบบตาง ๆ ลูกเสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
รูปแบบของกองไฟที่ให฿ความร฿อน และที่ให฿แสงสวาง ในกิจกรรมการอยูคายพักแรม 
   (3) ลูกเสือและผู฿กํากับลูกเสือรวมกันสรุปประโยชนโของกองไฟรูปแบบตาง ๆ 
   (4) หมูลูกเสือฝึกปฏิบัติกอกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมูแบบกระโจม และแบบผสม) 

   (5) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะ ลูกเสือนําทักษะประสบการณโไปใช฿ในการอยูคาย 
 พักแรม 

  4) ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก) 
  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
      1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

  3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
   (1) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืแตละคูกอไฟ และประกอบอาหารตามที่ได฿วางแผนไว฿ 

ภายในเวลาที่กําหนด 
   (2) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือ รวมกันประเมินการปฏิบัติงานและสรุป 
   (3) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ข฿อเสนอแนะเพิ่มเติม เรือ่งการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะ 

ประกอบอาหารและการฝึกฝนเพิ่มเตมิในครอบครัว เพื่อเตรยีมพร฿อมในการอยูคายพกัแรม 
  4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                         

5.การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตการมสีวนรวมในการทํากิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 
 
 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

  
เพลง 
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มากินข้าวสิ 

มากินข฿าวสิ (ซ้าํ) กับดีๆ (ซ้าํ)     มีทั้งแกงและต฿มยํา (ซ้ํา) อรอยดี ๆ 
 

เกม 
ต้อนปลาเข้าอวน 

      แบงกองลูกเสอืออกเป็น 2 กลุม ให฿กลุมหนึง่ทําหน฿าที่เป็นอวน โดยใช฿มือจับกันไว฿เป็นลกูโซ ไล
ต฿อนอีกกลุมทีท่ําหน฿าที่เป็นปลาให฿เข฿ามาอยูในวง จับเวลา เมื่อครบ 2 นาทีกรรมการนับจาํนวนปลาที่อยู
ในวง แล฿วให฿สลับหน฿าที่กัน กลุมที่เป็นปลากลับมาจับมอืกันเป็นอวน ไลต฿อนอีกกลุมเข฿าวง จนครบ 2 
นาที  

 การตัดสิน กลุมใดต฿อนปลาได฿มากกวากลุมนัน้เป็นผู฿ชนะ 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้   
การเลือกเช้ือเพลิง เลือกกิ่งไม฿แห฿งเลก็ ๆ โดยเฉพาะที่แห฿งคาต฿น จะติดไฟงาย ถ฿าเป็นกิ่งใหญควรผา
ออกเป็นซีก ๆ กอน แตถ฿าเปียกชื้นควรนําไปผึ่งแดดให฿แห฿ง 
การจุดไม้ขีดไฟ  ผู฿จุดนั่งในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เมื่อก฿านไม฿ขีดติดดีแล฿วรีบนําไปจุด
เชื้อไฟตอ 
ข้อควรระวัง  ต฿องดับไฟให฿เรยีบร฿อยทกุครั้งเมือ่เลิกใช฿ แล฿วเก็บเศษถานและขี้เถ฿าลงหลุมกลบแล฿วปรับ
พื้นที่ให฿อยูในสภาพเดมิ 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

ไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยูใกล฿ๆ กับเล฿าไก  สร฿างความหวาดกลัวให฿กับลูกไกมาก  
ไกตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝฺาจับตาดูสุนัขจิ้งจอกด฿วยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจ฿าสุนัขจิ้งจอก 
ขยับตัวเข฿ามาใกล฿  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ทําให฿ไกตัวอื่น ๆ เยาะเย฿ยถากถางในการกระทําของ
มัน  และดหูมิ่นวามันขี้ขลาด เจ฿าไกได฿ฟังดังนั้นก็ตอบออกไปวา   
 “เจ฿าจะเรียกข฿าวาอยางไรก็ได฿ แตสําหรับข฿าแล฿ว ข฿ารู฿จักพิษสงของสนุัขจิ้งจอกดี และแนใจวาถ฿า
พวกเจ฿าได฿เผชิญหน฿ากับสุนขัจิ้งจอกเหมือนอยางที่ข฿าเคยโดนมาแล฿ว พวกเจ฿าก็อาจจะมีสภาพไมผิดไป
จากข฿าอยางแนนอน”  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยอมรับวาตนเป็นคนขลาด  แตรู฿จักระวังภัย  ดีกวาเสแสร฿งเป็นคนกล฿าหาญ  
แล฿วต฿องพบจุดจบในภายหลัง 

 

นกอินทรีกับอีกา 

 นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ฿องตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง  เมือ่ได฿โอกาสเหมาะ  มนัก็โฉบเอาลูก
แกะขึ้นไปด฿วยอุ฿งเล็บอนัแข็งแกรง  แล฿วบินกลบัสูรังบนยอดผาสูง 
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อีกาซึง่อยูบริเวณนั้นเหน็การกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คดิจะเอาอยางบ฿าง  จึงบินถลา
ตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญ฿าอยูเพื่อจับตัวมันบินขึ้น  แตลูกแกะนั้นตัวหนักเกนิกวาทีม่ันจะพาบินขึ้นไป
ได฿  มันจึงคิดจะปลอยลูกแกะลงมา แตอุ฿งเล็บของมันกลับจิกแนนเข฿าไปในเนือ้ลูกแกะ  ไมวาจะพยายาม
สลัดออกอยางไรก็ไมหลุด  

เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข฿า  ก็ร฿องวา  “โอ฿โห!  นี่มนันกอะไรกัน” ลกูชายผู฿เหน็เหตุการณโโดยตลอด
จึงกลาวขึน้วา  

“พอ ที่ข฿าเห็นเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับเป็นนกอินทรี แตตอนนี้ข฿าคิดวา มันคงเข฿าใจแล฿ว
ละ วาตัวมันนั้นเป็นแคเพียงอีกาเทานั้น” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ ว่าคนโงเขลามักคิดทาํในสิ่งทีเ่กินความสามารถของตนสวนคนฉลาดรู฿วาจะใช฿
ความสามารถทีม่ีอยูของตนให฿เกิดประโยชนโได฿อยางไร 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที ่8  แผนที่และเข็มทิศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  แผนที่และเข็มทิศ                  เวลา   4  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถอานและใช฿แผนที่ได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถใช฿เขม็ทิศได฿ 
 1.3 ลูกเสือสามารถหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 ความหมายของประโยชนโของแผนที ่
 2.2 การอานแผนที ่
 2.3 ความหมายของประโยชนโเขม็ทิศ 
 2.4 การใช฿เข็มทิศ 
 2.5 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 ใบความรู฿เรื่อง แผนที่, เขม็ทิศ 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

ไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยูใกล฿ๆ กับเล฿าไก  สร฿างความหวาดกลัวให฿กับลูกไกมาก  
ไกตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝฺาจับตาดูสุนัขจิ้งจอกด฿วยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจ฿าสุนัขจิ้งจอก 
ขยับตัวเข฿ามาใกล฿  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ทําให฿ไกตัวอื่น ๆ เยาะเย฿ยถากถางในการกระทําของ
มัน  และดหูมิ่นวามันขี้ขลาด เจ฿าไกได฿ฟังดังนั้นก็ตอบออกไปวา   
 “เจ฿าจะเรียกข฿าวาอยางไรก็ได฿ แตสําหรับข฿าแล฿ว ข฿ารู฿จักพิษสงของสนุัขจิ้งจอกดี และแนใจวาถ฿า
พวกเจ฿าได฿เผชิญหน฿ากับสุนขัจิ้งจอกเหมือนอยางที่ข฿าเคยโดนมาแล฿ว พวกเจ฿าก็อาจจะมีสภาพไมผิดไป
จากข฿าอยางแนนอน”  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยอมรับวาตนเป็นคนขลาด  แตรู฿จักระวังภัย  ดีกวาเสแสร฿งเป็นคนกล฿าหาญ  
แล฿วต฿องพบจุดจบในภายหลัง 

 

นกอินทรีกับอีกา 

 นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ฿องตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง  เมือ่ได฿โอกาสเหมาะ  มนัก็โฉบเอาลูก
แกะขึ้นไปด฿วยอุ฿งเล็บอนัแข็งแกรง  แล฿วบินกลบัสูรังบนยอดผาสูง 
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อีกาซึง่อยูบริเวณนั้นเหน็การกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คดิจะเอาอยางบ฿าง  จึงบินถลา
ตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญ฿าอยูเพื่อจับตัวมันบินขึ้น  แตลูกแกะนั้นตัวหนักเกนิกวาทีม่ันจะพาบินขึ้นไป
ได฿  มันจึงคิดจะปลอยลูกแกะลงมา แตอุ฿งเล็บของมันกลับจิกแนนเข฿าไปในเนือ้ลูกแกะ  ไมวาจะพยายาม
สลัดออกอยางไรก็ไมหลุด  

เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข฿า  ก็ร฿องวา  “โอ฿โห!  นี่มนันกอะไรกัน” ลกูชายผู฿เหน็เหตุการณโโดยตลอด
จึงกลาวขึน้วา  

“พอ ที่ข฿าเห็นเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับเป็นนกอินทรี แตตอนนี้ข฿าคิดวา มันคงเข฿าใจแล฿ว
ละ วาตัวมันนั้นเป็นแคเพียงอีกาเทานั้น” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ ว่าคนโงเขลามักคิดทาํในสิ่งทีเ่กินความสามารถของตนสวนคนฉลาดรู฿วาจะใช฿
ความสามารถทีม่ีอยูของตนให฿เกิดประโยชนโได฿อยางไร 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที ่8  แผนที่และเข็มทิศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  แผนที่และเข็มทิศ                  เวลา   4  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถอานและใช฿แผนที่ได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถใช฿เขม็ทิศได฿ 
 1.3 ลูกเสือสามารถหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 ความหมายของประโยชนโของแผนที ่
 2.2 การอานแผนที ่
 2.3 ความหมายของประโยชนโเขม็ทิศ 
 2.4 การใช฿เข็มทิศ 
 2.5 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 ใบความรู฿เรื่อง แผนที่, เขม็ทิศ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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3.3 แผนที่, เข็มทิศ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง “ทิศทั้งแปดทิศ”
3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿

(1) ผู฿กํากับลูกเสือบรรยายนํา เรื่อง ความหมายประโยชนโและชนิดของแผนทีจ่ากนั้นแยก
เรียนเป็นฐาน 

ฐานที่ 1  การเก็บรักษาแผนที ่
ฐานที่ 2  สทีี่ใช฿ในแผนที่ 
ฐานที่ 3  เส฿นชัน้ความสูง 
ฐานที่ 4  การอานแผนที่ 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง แผนที่ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นบรรยายเรือ่ง
เข็มทิศ ในหัวข฿อ ความหมาย, ประโยชนโ, ชนิดของเขม็ทิศ, ข฿อควรระวัง, การเก็บรักษา และความ
ปลอดภัยในการใช฿เข็มทิศ 

(3) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือ ทดสอบความรู฿ และสรุป 
4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม“หาสิ่งของ”
3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿

(1) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง เข็มทิศ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นแยกเรยีนตาม
ฐาน เรื่องการใช฿เข็มทิศ 

ฐานที่ 1   รู฿อะซิมทุ หาทิศทางและรู฿ทิศทาง หาอะซิมุท 
ฐานที่ 2   การเดนิอ฿อมสิ่งกีดขวาง 
ฐานที่ 3   เกมเกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศ (เชน เกมการหาเหรียญ, เกมหน฿าปัด 

   เขม็นาฬกิา) 
ฐานที่ 4   การหาทิศ พิกดัและระยะทางในแผนที่โดยใช฿เข็มทิศ 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือรวมสรุปความรู฿เกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศและบรรยายเรื่อง การหาทิศ 
โดยอาศัยธรรมชาต ิ

4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
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อีกาซึง่อยูบริเวณนั้นเหน็การกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คดิจะเอาอยางบ฿าง  จึงบินถลา
ตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญ฿าอยูเพื่อจับตัวมันบินขึ้น  แตลูกแกะนั้นตัวหนักเกนิกวาทีม่ันจะพาบินขึ้นไป
ได฿  มันจึงคิดจะปลอยลูกแกะลงมา แตอุ฿งเล็บของมันกลับจิกแนนเข฿าไปในเนือ้ลูกแกะ  ไมวาจะพยายาม
สลัดออกอยางไรก็ไมหลุด  

เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข฿า  ก็ร฿องวา  “โอ฿โห!  นี่มนันกอะไรกัน” ลกูชายผู฿เหน็เหตุการณโโดยตลอด
จึงกลาวขึน้วา  

“พอ ที่ข฿าเห็นเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับเป็นนกอินทรี แตตอนนี้ข฿าคิดวา มันคงเข฿าใจแล฿ว
ละ วาตัวมันนั้นเป็นแคเพียงอีกาเทานั้น” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ ว่าคนโงเขลามักคิดทาํในสิ่งทีเ่กินความสามารถของตนสวนคนฉลาดรู฿วาจะใช฿
ความสามารถทีม่ีอยูของตนให฿เกิดประโยชนโได฿อยางไร 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที ่8  แผนที่และเข็มทิศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  แผนที่และเข็มทิศ                  เวลา   4  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถอานและใช฿แผนที่ได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถใช฿เขม็ทิศได฿ 
 1.3 ลูกเสือสามารถหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 ความหมายของประโยชนโของแผนที ่
 2.2 การอานแผนที ่
 2.3 ความหมายของประโยชนโเขม็ทิศ 
 2.4 การใช฿เข็มทิศ 
 2.5 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 ใบความรู฿เรื่อง แผนที่, เขม็ทิศ 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

ไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยูใกล฿ๆ กับเล฿าไก  สร฿างความหวาดกลัวให฿กับลูกไกมาก  
ไกตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝฺาจับตาดูสุนัขจิ้งจอกด฿วยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจ฿าสุนัขจิ้งจอก 
ขยับตัวเข฿ามาใกล฿  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ทําให฿ไกตัวอื่น ๆ เยาะเย฿ยถากถางในการกระทําของ
มัน  และดหูมิ่นวามันขี้ขลาด เจ฿าไกได฿ฟังดังนั้นก็ตอบออกไปวา   
 “เจ฿าจะเรียกข฿าวาอยางไรก็ได฿ แตสําหรับข฿าแล฿ว ข฿ารู฿จักพิษสงของสนุัขจิ้งจอกดี และแนใจวาถ฿า
พวกเจ฿าได฿เผชิญหน฿ากับสุนขัจิ้งจอกเหมือนอยางที่ข฿าเคยโดนมาแล฿ว พวกเจ฿าก็อาจจะมีสภาพไมผิดไป
จากข฿าอยางแนนอน”  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยอมรับวาตนเป็นคนขลาด  แตรู฿จักระวังภัย  ดีกวาเสแสร฿งเป็นคนกล฿าหาญ  
แล฿วต฿องพบจุดจบในภายหลัง 

 

นกอินทรีกับอีกา 

 นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ฿องตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง  เมือ่ได฿โอกาสเหมาะ  มนัก็โฉบเอาลูก
แกะขึ้นไปด฿วยอุ฿งเล็บอนัแข็งแกรง  แล฿วบินกลบัสูรังบนยอดผาสูง 
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อีกาซึง่อยูบริเวณนั้นเหน็การกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คดิจะเอาอยางบ฿าง  จึงบินถลา
ตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญ฿าอยูเพื่อจับตัวมันบินขึ้น  แตลูกแกะนั้นตัวหนักเกนิกวาทีม่ันจะพาบินขึ้นไป
ได฿  มันจึงคิดจะปลอยลูกแกะลงมา แตอุ฿งเล็บของมันกลับจิกแนนเข฿าไปในเนือ้ลูกแกะ  ไมวาจะพยายาม
สลัดออกอยางไรก็ไมหลุด  

เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข฿า  ก็ร฿องวา  “โอ฿โห!  นี่มนันกอะไรกัน” ลกูชายผู฿เหน็เหตุการณโโดยตลอด
จึงกลาวขึน้วา  

“พอ ที่ข฿าเห็นเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับเป็นนกอินทรี แตตอนนี้ข฿าคิดวา มันคงเข฿าใจแล฿ว
ละ วาตัวมันนั้นเป็นแคเพียงอีกาเทานั้น” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ ว่าคนโงเขลามักคิดทาํในสิ่งทีเ่กินความสามารถของตนสวนคนฉลาดรู฿วาจะใช฿
ความสามารถทีม่ีอยูของตนให฿เกิดประโยชนโได฿อยางไร 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที ่8  แผนที่และเข็มทิศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  แผนที่และเข็มทิศ                  เวลา   4  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถอานและใช฿แผนที่ได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถใช฿เขม็ทิศได฿ 
 1.3 ลูกเสือสามารถหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติได฿ 
2. เนื้อหา 
 2.1 ความหมายของประโยชนโของแผนที ่
 2.2 การอานแผนที ่
 2.3 ความหมายของประโยชนโเขม็ทิศ 
 2.4 การใช฿เข็มทิศ 
 2.5 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

3.2 ใบความรู฿เรื่อง แผนที่, เขม็ทิศ 
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3.3 แผนที่, เข็มทิศ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง “ทิศทั้งแปดทิศ”
3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿

(1) ผู฿กํากับลูกเสือบรรยายนํา เรื่อง ความหมายประโยชนโและชนิดของแผนทีจ่ากนั้นแยก
เรียนเป็นฐาน 

ฐานที่ 1  การเก็บรักษาแผนที ่
ฐานที่ 2  สทีี่ใช฿ในแผนที่ 
ฐานที่ 3  เส฿นชัน้ความสูง 
ฐานที่ 4  การอานแผนที่ 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง แผนที่ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นบรรยายเรือ่ง
เข็มทิศ ในหัวข฿อ ความหมาย, ประโยชนโ, ชนิดของเขม็ทิศ, ข฿อควรระวัง, การเก็บรักษา และความ
ปลอดภัยในการใช฿เข็มทิศ 

(3) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือ ทดสอบความรู฿ และสรุป 
4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม“หาสิ่งของ”
3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿

(1) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง เข็มทิศ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นแยกเรยีนตาม
ฐาน เรื่องการใช฿เข็มทิศ 

ฐานที่ 1   รู฿อะซิมทุ หาทิศทางและรู฿ทิศทาง หาอะซิมุท 
ฐานที่ 2   การเดนิอ฿อมสิ่งกีดขวาง 
ฐานที่ 3   เกมเกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศ (เชน เกมการหาเหรียญ, เกมหน฿าปัด 

   เขม็นาฬกิา) 
ฐานที่ 4   การหาทิศ พิกดัและระยะทางในแผนที่โดยใช฿เข็มทิศ 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือรวมสรุปความรู฿เกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศและบรรยายเรื่อง การหาทิศ 
โดยอาศัยธรรมชาต ิ

4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
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2) เพลง “ทิศทั้งแปดทิศ”
3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿
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(2) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง แผนที่ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นบรรยายเรือ่ง
เข็มทิศ ในหัวข฿อ ความหมาย, ประโยชนโ, ชนิดของเขม็ทิศ, ข฿อควรระวัง, การเก็บรักษา และความ
ปลอดภัยในการใช฿เข็มทิศ 

(3) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือ ทดสอบความรู฿ และสรุป 
4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม“หาสิ่งของ”
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(1) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง เข็มทิศ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นแยกเรยีนตาม
ฐาน เรื่องการใช฿เข็มทิศ 

ฐานที่ 1   รู฿อะซิมทุ หาทิศทางและรู฿ทิศทาง หาอะซิมุท 
ฐานที่ 2   การเดนิอ฿อมสิ่งกีดขวาง 
ฐานที่ 3   เกมเกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศ (เชน เกมการหาเหรียญ, เกมหน฿าปัด 

   เขม็นาฬกิา) 
ฐานที่ 4   การหาทิศ พิกดัและระยะทางในแผนที่โดยใช฿เข็มทิศ 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือรวมสรุปความรู฿เกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศและบรรยายเรื่อง การหาทิศ 
โดยอาศัยธรรมชาต ิ

4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
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5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกต การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

เพลง 
ทิศทั้งแปดทิศ 

ทิศทั้งแปดทิศขอให฿คิดจําให฿เคยชิน 
อุดรตรงข฿ามทักษิณ   บูรพาประจิมจําไว฿ 

อีสานตรงหรดี   ทองอีกทีจาํให฿ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยูทางไหน (ซ้ํา)  ตรงข฿ามไปคืออาคเนยโ 

เกม 
หาส่ิงของ 

การเตรียมอุปกรณ ์
1. เข็มทิศแบบซิลวา
2. กระดาษแข็ง
3. ปากกาเคมี
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อุดรตรงข฿ามทักษิณ   บูรพาประจิมจําไว฿ 

อีสานตรงหรดี   ทองอีกทีจาํให฿ขึ้นใจ 
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4. สิ่งของที่ต฿องการให฿หา เชนเหรียญบาท ขนม ฯลฯ

การจัดท าฐานกิจกรรม 
1.สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว฿าง เชนบริเวณโรงเรียน
2. การสํารวจเพือ่วางจดุคําสั่งให฿ลกูเสือปฏิบัติ ผู฿กํากับลูกเสือต฿องสํารวจให฿ถกูต฿องแมนยํา 

โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาชวยในการวางจุด 
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแข็ง เชน “จากจุดที่ท่านยืนให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่

มุม 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 24 ก้าว และรับค าส่ังต่อไป” นํากระดาษไปติดหรือ
วางไว฿ตรงจุดที่ทาํเครือ่งหมายไว฿ 

4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว฿ประมาณ 3 – 4 จุด

ใบความรู ้

แผนที่และเข็มทิศ 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอยีดของภมูิประเทศบทพื้นผิวโลก ทั้งทีม่ีอยูตามธรรมชาติและที่
มนุษยโสร฿างขึน้ โดยจาํลองไว฿บนวัตถุพื้นระนาบมาตราสวน ซึ่งรายละเอียดเหลานี ้แสดงด฿วยเส฿น สี และ
สัญลักษณโตาง ๆ เชน 

 สีน้ําเงินแก แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
 สีฟฺาออน แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหลทวีป
 สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา
 สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง
 สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง
 สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก
 สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมาก ๆ
 สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหมิะปกคลุม
ประเทศไทย เริ่มทาํแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 
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3.3 แผนที่, เข็มทิศ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง “ทิศทั้งแปดทิศ”
3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿

(1) ผู฿กํากับลูกเสือบรรยายนํา เรื่อง ความหมายประโยชนโและชนิดของแผนทีจ่ากนั้นแยก
เรียนเป็นฐาน 

ฐานที่ 1  การเก็บรักษาแผนที ่
ฐานที่ 2  สทีี่ใช฿ในแผนที่ 
ฐานที่ 3  เส฿นชัน้ความสูง 
ฐานที่ 4  การอานแผนที่ 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง แผนที่ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นบรรยายเรือ่ง
เข็มทิศ ในหัวข฿อ ความหมาย, ประโยชนโ, ชนิดของเขม็ทิศ, ข฿อควรระวัง, การเก็บรักษา และความ
ปลอดภัยในการใช฿เข็มทิศ 

(3) ผู฿กํากับลูกเสือรวมลกูเสือ ทดสอบความรู฿ และสรุป 
4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึน้ สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม“หาสิ่งของ”
3) กิจกรรมตามจดุประสงคโการเรียนรู฿

(1) ผู฿กํากับลูกเสือทบทวนความรู฿เรือ่ง เข็มทิศ ที่ได฿ศึกษาไปแล฿ว จากนั้นแยกเรยีนตาม
ฐาน เรื่องการใช฿เข็มทิศ 

ฐานที่ 1   รู฿อะซิมทุ หาทิศทางและรู฿ทิศทาง หาอะซิมุท 
ฐานที่ 2   การเดนิอ฿อมสิ่งกีดขวาง 
ฐานที่ 3   เกมเกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศ (เชน เกมการหาเหรียญ, เกมหน฿าปัด 

   เขม็นาฬกิา) 
ฐานที่ 4   การหาทิศ พิกดัและระยะทางในแผนที่โดยใช฿เข็มทิศ 

(2) ผู฿กํากับลูกเสือรวมสรุปความรู฿เกี่ยวกับการใช฿เข็มทิศและบรรยายเรื่อง การหาทิศ 
โดยอาศัยธรรมชาต ิ

4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกต การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

เพลง 
ทิศทั้งแปดทิศ 

ทิศทั้งแปดทิศขอให฿คิดจําให฿เคยชิน 
อุดรตรงข฿ามทักษิณ   บูรพาประจิมจําไว฿ 

อีสานตรงหรดี   ทองอีกทีจาํให฿ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยูทางไหน (ซ้ํา)  ตรงข฿ามไปคืออาคเนยโ 

เกม 
หาส่ิงของ 

การเตรียมอุปกรณ ์
1. เข็มทิศแบบซิลวา
2. กระดาษแข็ง
3. ปากกาเคมี
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5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกต การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

เพลง 
ทิศทั้งแปดทิศ 

ทิศทั้งแปดทิศขอให฿คิดจําให฿เคยชิน 
อุดรตรงข฿ามทักษิณ   บูรพาประจิมจําไว฿ 

อีสานตรงหรดี   ทองอีกทีจาํให฿ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยูทางไหน (ซ้ํา)  ตรงข฿ามไปคืออาคเนยโ 

เกม 
หาส่ิงของ 

การเตรียมอุปกรณ ์
1. เข็มทิศแบบซิลวา
2. กระดาษแข็ง
3. ปากกาเคมี
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4. สิ่งของที่ต฿องการให฿หา เชนเหรียญบาท ขนม ฯลฯ

การจัดท าฐานกิจกรรม 
1.สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว฿าง เชนบริเวณโรงเรียน
2. การสํารวจเพือ่วางจดุคําสั่งให฿ลกูเสือปฏิบัติ ผู฿กํากับลูกเสือต฿องสํารวจให฿ถกูต฿องแมนยํา 

โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาชวยในการวางจุด 
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแข็ง เชน “จากจุดที่ท่านยืนให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่

มุม 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 24 ก้าว และรับค าส่ังต่อไป” นํากระดาษไปติดหรือ
วางไว฿ตรงจุดที่ทาํเครือ่งหมายไว฿ 

4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว฿ประมาณ 3 – 4 จุด

ใบความรู ้

แผนที่และเข็มทิศ 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอยีดของภมูิประเทศบทพื้นผิวโลก ทั้งทีม่ีอยูตามธรรมชาติและที่
มนุษยโสร฿างขึน้ โดยจาํลองไว฿บนวัตถุพื้นระนาบมาตราสวน ซึ่งรายละเอียดเหลานี ้แสดงด฿วยเส฿น สี และ
สัญลักษณโตาง ๆ เชน 

 สีน้ําเงินแก แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
 สีฟฺาออน แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหลทวีป
 สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา
 สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง
 สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง
 สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก
 สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมาก ๆ
 สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหมิะปกคลุม
ประเทศไทย เริ่มทาํแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 
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4. สิ่งของที่ต฿องการให฿หา เชนเหรียญบาท ขนม ฯลฯ

การจัดท าฐานกิจกรรม 
1.สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว฿าง เชนบริเวณโรงเรียน
2. การสํารวจเพือ่วางจดุคําสั่งให฿ลกูเสือปฏิบัติ ผู฿กํากับลูกเสือต฿องสํารวจให฿ถกูต฿องแมนยํา 

โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาชวยในการวางจุด 
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแข็ง เชน “จากจุดที่ท่านยืนให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่

มุม 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 24 ก้าว และรับค าส่ังต่อไป” นํากระดาษไปติดหรือ
วางไว฿ตรงจุดที่ทาํเครือ่งหมายไว฿ 

4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว฿ประมาณ 3 – 4 จุด

ใบความรู ้

แผนที่และเข็มทิศ 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอยีดของภมูิประเทศบทพื้นผิวโลก ทั้งทีม่ีอยูตามธรรมชาติและที่
มนุษยโสร฿างขึน้ โดยจาํลองไว฿บนวัตถุพื้นระนาบมาตราสวน ซึ่งรายละเอียดเหลานี ้แสดงด฿วยเส฿น สี และ
สัญลักษณโตาง ๆ เชน 

 สีน้ําเงินแก แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
 สีฟฺาออน แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหลทวีป
 สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา
 สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง
 สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง
 สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก
 สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมาก ๆ
 สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหมิะปกคลุม
ประเทศไทย เริ่มทาํแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 

138 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริม่ใน พ.ศ. 2419 โดยความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ สงหนวย
ทําแผนที่ทางอากาศมาทําการสํารวจและจดัทําแผนที่ มาตราสวน 1 ตอ 50,000 (2 ซ.ม. ตอ กม.) และ
กรมแผนที่ทหารได฿ดําเนนิการตอมาจนปัจจุบัน 

ชนิดของแผนที่ 
แผนที่โดยทั่วไป แบงออกเป็น 3 ชนดิ 
1. แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลกความสูงต่าํ ใช฿แสดงตําแหนง ระยะทาง และเส฿นทาง
2. แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไมแสดงความสูงต่ํา ละเอียดกวาและใช฿

ประโยชนโได฿มากกวาแผนที่แบนราบ 
3. แผนที่ภาพถาย ทําขึ้นจากภาพถายทางอากาศ มีความละเอียดและความถกูต฿องมากกวา

แผนที่
ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิง่ตาง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยโสร฿างขึ้นอยางชัดเจน 

นอกจากนีย้ังแบงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช฿งาน ตัวอยาง เชน 
 แผนที่ทั่วไป เชน แผนที่โลก แผนที่ประเทศตาง ๆ
 แผนที่ทรวดทรงหรือแผนทีนู่น แสดงความสูงต่าํของประเทศ
 แผนที่ทหาร เป็นแผนทียุ่ทธศาสตรโ ยุทธวิธี
 แผนที่เดินอากาศ ใช฿สําหรับการบิน เพื่อบอกตาํแหนง และทิศทางของเครื่องบิน
 แผนที่ประวัติศาสตรโ แสดงอาณาเขตยุคและสมยัตาง ๆ
 แผนที่การขนสง แสดงการคมนาคมทางบก เรอื อากาศฯ

สีที่ใช้ในแผนที่ 
 สีดํา ใช฿แทนรายละเอียดที่เกดิจากแรงงานมนุษยโ ยกเว฿นถนน 
 สีแดง ใช฿แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
 สีน้ําเงิน ใช฿แทนรายละเอียดที่เป็นน้าํหรือทางน้าํ เชน ทะเล แมน้ํา บึง ฯลฯ
 สีเขียว ใช฿แทนรายละเอียดที่เป็นปูาไม฿ และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก
 สีน้ําตาล ใช฿แทนลักษณะทรวดทรงความสูง

เส้นช้ันความสูงในแผนที่ 
บริเวณภูเขา จะมีเส฿นสีน้าํตาลเป็นวงรอบภเูขาเป็นวงๆ แตละวงนั้นจะหางไมเทากัน บางวง

ใกล฿ชิดกัน บางวงหางกัน เป็นเส฿นแสดงความสงูจากระดับน้าํทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลกั จ.
ประจวบคีรีขันธโ) เราจะทราบวาภูเขานี้สูงเทาใด ลักษณะชัน หรอืลาดได฿จากเส฿นนี้ โดยระยะแตละวงนั้น
สูงตางกัน 500 ฟุต ถ฿าวงอยูชิดกันกจ็ะชัน วงหางกันก็จะลาด 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
133

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

137 

4. สิ่งของที่ต฿องการให฿หา เชนเหรียญบาท ขนม ฯลฯ

การจัดท าฐานกิจกรรม 
1.สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว฿าง เชนบริเวณโรงเรียน
2. การสํารวจเพือ่วางจดุคําสั่งให฿ลกูเสือปฏิบัติ ผู฿กํากับลูกเสือต฿องสํารวจให฿ถกูต฿องแมนยํา 

โดยวิธีนําแผนผังของโรงเรียนมาชวยในการวางจุด 
3. เขียนคําสั่งลงในกระดาษแข็ง เชน “จากจุดที่ท่านยืนให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่

มุม 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 24 ก้าว และรับค าส่ังต่อไป” นํากระดาษไปติดหรือ
วางไว฿ตรงจุดที่ทาํเครือ่งหมายไว฿ 

4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว฿ประมาณ 3 – 4 จุด

ใบความรู ้

แผนที่และเข็มทิศ 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอยีดของภมูิประเทศบทพื้นผิวโลก ทั้งทีม่ีอยูตามธรรมชาติและที่
มนุษยโสร฿างขึน้ โดยจาํลองไว฿บนวัตถุพื้นระนาบมาตราสวน ซึ่งรายละเอียดเหลานี ้แสดงด฿วยเส฿น สี และ
สัญลักษณโตาง ๆ เชน 

 สีน้ําเงินแก แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
 สีฟฺาออน แสดงถึง เขตน้ําตื้น หรือไหลทวีป
 สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา
 สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง
 สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง
 สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก
 สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมาก ๆ
 สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหมิะปกคลุม
ประเทศไทย เริ่มทาํแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 
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การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริม่ใน พ.ศ. 2419 โดยความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ สงหนวย
ทําแผนที่ทางอากาศมาทําการสํารวจและจดัทําแผนที่ มาตราสวน 1 ตอ 50,000 (2 ซ.ม. ตอ กม.) และ
กรมแผนที่ทหารได฿ดําเนนิการตอมาจนปัจจุบัน 

ชนิดของแผนที่ 
แผนที่โดยทั่วไป แบงออกเป็น 3 ชนดิ 
1. แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลกความสูงต่าํ ใช฿แสดงตําแหนง ระยะทาง และเส฿นทาง
2. แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไมแสดงความสูงต่ํา ละเอียดกวาและใช฿

ประโยชนโได฿มากกวาแผนที่แบนราบ 
3. แผนที่ภาพถาย ทําขึ้นจากภาพถายทางอากาศ มีความละเอียดและความถกูต฿องมากกวา

แผนที่
ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิง่ตาง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยโสร฿างขึ้นอยางชัดเจน 

นอกจากนีย้ังแบงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช฿งาน ตัวอยาง เชน 
 แผนที่ทั่วไป เชน แผนที่โลก แผนที่ประเทศตาง ๆ
 แผนที่ทรวดทรงหรือแผนทีนู่น แสดงความสูงต่าํของประเทศ
 แผนที่ทหาร เป็นแผนทียุ่ทธศาสตรโ ยุทธวิธี
 แผนที่เดินอากาศ ใช฿สําหรับการบิน เพื่อบอกตาํแหนง และทิศทางของเครื่องบิน
 แผนที่ประวัติศาสตรโ แสดงอาณาเขตยุคและสมยัตาง ๆ
 แผนที่การขนสง แสดงการคมนาคมทางบก เรอื อากาศฯ

สีที่ใช้ในแผนที่ 
 สีดํา ใช฿แทนรายละเอียดที่เกดิจากแรงงานมนุษยโ ยกเว฿นถนน 
 สีแดง ใช฿แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
 สีน้ําเงิน ใช฿แทนรายละเอียดที่เป็นน้าํหรือทางน้าํ เชน ทะเล แมน้ํา บึง ฯลฯ
 สีเขียว ใช฿แทนรายละเอียดที่เป็นปูาไม฿ และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก
 สีน้ําตาล ใช฿แทนลักษณะทรวดทรงความสูง

เส้นช้ันความสูงในแผนที่ 
บริเวณภูเขา จะมีเส฿นสีน้าํตาลเป็นวงรอบภเูขาเป็นวงๆ แตละวงนั้นจะหางไมเทากัน บางวง

ใกล฿ชิดกัน บางวงหางกัน เป็นเส฿นแสดงความสงูจากระดับน้าํทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลกั จ.
ประจวบคีรีขันธโ) เราจะทราบวาภูเขานี้สูงเทาใด ลักษณะชัน หรอืลาดได฿จากเส฿นนี้ โดยระยะแตละวงนั้น
สูงตางกัน 500 ฟุต ถ฿าวงอยูชิดกันกจ็ะชัน วงหางกันก็จะลาด 

แผนทีช่นิดอืน่ม�ก	ส�ม�รถมองเหน็สิง่ต่�ง	ๆ	ต�มธรรมช�ต	ิและสิง่ทีม่นุษยส์ร�้งขึน้อย�่งชดัเจน
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การอ่านแผนที่  
วางแผนที่ในแนวราบ บนพืน้ที่ได฿ระดับ ทิศเหนอืของแผนที่ชีไ้ปทางเหนือ จัดให฿แนวตาง ๆ ใน

แผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ระบบที่ใช฿ในการหาที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ที่นิยมใช฿กันมี 

2 ระบบ คือ ระบบพิกดัภมูิศาสตรโ และระบบพิกัดตาราง 
1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์
ใช฿คาละติจูดหรอืเส฿นรุ฿ง และลองติจูดหรือเส฿นแวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 
ละติจูด เป็นเส฿นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเส฿นศูนยโสูตร (อิเควเตอรโ) เป็นเส฿น

กําหนดเขตแบงโลกเป็นซกีโลกเหนือและซีกโลกใต฿ เส฿นละติจดูที่อยูเหนอืและใต฿เส฿นศูนยโสูตรเรียกวา
ละติจูดเหนอืและละติจูดใต฿ มีจํานวนซีกโลกละ 90 เส฿น มหีนวยเป็นองศา ที่ขอบแผนที่จะมเีลขกํากับวา 
10, 20, 30 เราก็ทราบวา 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา 

ลองติจูด เป็นเส฿นที่ลากจากขั้วโลกเหนือมายังขัว้โลกใต฿ โดยเริ่มจากเส฿นที่ลากผานเมอืงกรีนิช 
ประเทศอังกฤษ เป็นเส฿นลองติจดูที่ 0 องศา ถ฿าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก มี 180 เส฿น  
ถ฿าวัดไปทางซ฿ายมอืจะเป็นซกีโลกตะวันตก มี 180 เส฿น มหีนวยเป็นองศาเชนกัน 

ในแผนที่ จะมีตัวเลขกํากับที่ขอบบน เชน 20, 30, 40, 50เราก็ทราบวา 20 องศา, 30 องศา, 40 องศา 
และก็ทราบวาบริเวณนั้นอยูซกีโลกตะวันออกหรือตะวันตก 

2. ระบบพิกัดตาราง
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อาศัยเส฿นตรง 2 ชุด เป็นตัวกาํหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ เส฿นคูขนานในแนวตั้งเรียกวา เส฿นพิกดัตั้ง
เส฿นคูขนานในแนวนอนเรียกวา เส฿นพิกัดราบหรือนอน เส฿นคูขนานทั้ง 2 ชุด จะตดักันเป็นรูปสีเ่หลี่ยม
จตุรัสเรียกวา พิกัดกริด ระหวางเส฿นคูขนานแตละคูทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบงยอยออกเป็น 10 ชอง
เทาๆ กนั 

ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราสวน 1 ตอ 50,000 ขึ้นไป (1ซ.ม. ตอครึ่ง กม.) 
ตัวอยาง การหาพิกดัจุด A ในระบบตาราง 

(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล฿อมรอบจุด A 
(2) อานเส฿นพิกดัในแนวนอน โดยอานตัวเลขที่กาํกบัเส฿นตั้งจากซ฿ายไปขวาที่ผานจุด A 
(3) อานเส฿นพิกดัในแนวนอน โดยอานตัวเลขที่กาํกบัเส฿นแนวนอนจากลางขึ้นบนที่ผานจดุ A 
(4) นําเลขชุดทีอ่านได฿ในข฿อ(2)และ(3) มาเรียงตอกนัตามลําดับ ตัวเลขนี้จะเป็นเปน็พิกดัของจุด A 
 

 
 
จากตารางนี้ ตําแหนงของจุด A จะอยูที่เส฿น 93.7 ตัดกับเส฿น 60.4 จึงอานเป็น 937604 โดยอาน

ตอกัน ไมอานและเขยีนคาํวาจุด ตําแหนงจุด B ก็เชนเดยีวกัน อยูที่เส฿น 92 พอดี ก็คอื 92.0 ตดักับเส฿นที ่
58.5 ก็อาน 920585  
 
ระยะทางในแผนที่ 
 เป็นมาตราสวนที่ยอขนาดลง คอื อัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ 
เชน 1:50,000 หมายความวา 1 หนวยของระยะในแผนที่เทากับ 50,000 หนวยของระยะในภมูิประเทศ 
(ต฿องเป็นหนวยเดยีวกัน ตัวอยาง : 1 เซนติเมตรในแผนที่เทากนัระยะทาง 500 เมตรในพื้นที่) 
 
การหาทิศในแผนที่ 
 ปกติหัวกระดาษแผนทีจ่ะเป็นทิศเหนอืมีลูกศรช้ีอยู วางแผนที่ให฿หัวลูกศรในแผนที่ชี้ไปทางทิศ
เหนือตามเขม็ทิศ 
ทิศทั้ง 8 
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การอ่านแผนที่  
วางแผนที่ในแนวราบ บนพืน้ที่ได฿ระดับ ทิศเหนอืของแผนที่ชีไ้ปทางเหนือ จัดให฿แนวตาง ๆ ใน

แผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ระบบที่ใช฿ในการหาที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ที่นิยมใช฿กันมี 

2 ระบบ คือ ระบบพิกดัภมูิศาสตรโ และระบบพิกัดตาราง 
1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์
ใช฿คาละติจูดหรอืเส฿นรุ฿ง และลองติจูดหรือเส฿นแวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 
ละติจูด เป็นเส฿นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเส฿นศูนยโสูตร (อิเควเตอรโ) เป็นเส฿น

กําหนดเขตแบงโลกเป็นซกีโลกเหนือและซีกโลกใต฿ เส฿นละติจดูที่อยูเหนอืและใต฿เส฿นศูนยโสูตรเรียกวา
ละติจูดเหนอืและละติจูดใต฿ มีจํานวนซีกโลกละ 90 เส฿น มหีนวยเป็นองศา ที่ขอบแผนที่จะมเีลขกํากับวา 
10, 20, 30 เราก็ทราบวา 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา 

ลองติจูด เป็นเส฿นที่ลากจากขั้วโลกเหนือมายังขัว้โลกใต฿ โดยเริ่มจากเส฿นที่ลากผานเมอืงกรีนิช 
ประเทศอังกฤษ เป็นเส฿นลองติจดูที่ 0 องศา ถ฿าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก มี 180 เส฿น  
ถ฿าวัดไปทางซ฿ายมอืจะเป็นซกีโลกตะวันตก มี 180 เส฿น มหีนวยเป็นองศาเชนกัน 

ในแผนที่ จะมีตัวเลขกํากับที่ขอบบน เชน 20, 30, 40, 50เราก็ทราบวา 20 องศา, 30 องศา, 40 องศา 
และก็ทราบวาบริเวณนั้นอยูซกีโลกตะวันออกหรือตะวันตก 

2. ระบบพิกัดตาราง
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อาศัยเส฿นตรง 2 ชุด เป็นตัวกาํหนดที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ เส฿นคูขนานในแนวตั้งเรียกวา เส฿นพิกดัตั้ง
เส฿นคูขนานในแนวนอนเรียกวา เส฿นพิกัดราบหรือนอน เส฿นคูขนานทั้ง 2 ชุด จะตดักันเป็นรูปสีเ่หลี่ยม
จตุรัสเรียกวา พิกัดกริด ระหวางเส฿นคูขนานแตละคูทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบงยอยออกเป็น 10 ชอง
เทาๆ กนั 

ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราสวน 1 ตอ 50,000 ขึ้นไป (1ซ.ม. ตอครึ่ง กม.) 
ตัวอยาง การหาพิกดัจุด A ในระบบตาราง 

(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล฿อมรอบจุด A 
(2) อานเส฿นพิกดัในแนวนอน โดยอานตัวเลขที่กาํกบัเส฿นตั้งจากซ฿ายไปขวาที่ผานจุด A 
(3) อานเส฿นพิกดัในแนวนอน โดยอานตัวเลขที่กาํกบัเส฿นแนวนอนจากลางขึ้นบนที่ผานจดุ A 
(4) นําเลขชุดทีอ่านได฿ในข฿อ(2)และ(3) มาเรียงตอกนัตามลําดับ ตัวเลขนี้จะเป็นเปน็พิกดัของจุด A 
 

 
 
จากตารางนี้ ตําแหนงของจุด A จะอยูที่เส฿น 93.7 ตัดกับเส฿น 60.4 จึงอานเป็น 937604 โดยอาน

ตอกัน ไมอานและเขยีนคาํวาจุด ตําแหนงจุด B ก็เชนเดยีวกัน อยูที่เส฿น 92 พอดี ก็คอื 92.0 ตดักับเส฿นที ่
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เหนือตามเขม็ทิศ 
ทิศทั้ง 8 
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การอ่านแผนที่  
วางแผนที่ในแนวราบ บนพืน้ที่ได฿ระดับ ทิศเหนอืของแผนที่ชีไ้ปทางเหนือ จัดให฿แนวตาง ๆ ใน
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10, 20, 30 เราก็ทราบวา 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา 

ลองติจูด เป็นเส฿นที่ลากจากขั้วโลกเหนือมายังขัว้โลกใต฿ โดยเริ่มจากเส฿นที่ลากผานเมอืงกรีนิช 
ประเทศอังกฤษ เป็นเส฿นลองติจดูที่ 0 องศา ถ฿าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก มี 180 เส฿น  
ถ฿าวัดไปทางซ฿ายมอืจะเป็นซกีโลกตะวันตก มี 180 เส฿น มหีนวยเป็นองศาเชนกัน 

ในแผนที่ จะมีตัวเลขกํากับที่ขอบบน เชน 20, 30, 40, 50เราก็ทราบวา 20 องศา, 30 องศา, 40 องศา 
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อุดร(เหนือ)     NORTH อีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) NORTH EAST 
บูรพา(ตะวันออก) EAST อาคเนยโ (ตะวันออกเฉยีงใต฿) SOUTH EAST 
ทักษิณ(ใต฿)  SOUTH หรดี(ตะวันตกเฉียงใต฿)  SOUTHWEST 
ประจิม(ตะวันตก) WEST พายับ(ตะวันตกเฉยีงเหนอื) NORTHWEST 

เข็มทิศ 
เข็มทิศเป็น 1 ใน 4 สิ่งประดษิฐโที่สําคัญของจีนโบราณ (เข็มทิศ ดินปืน กระดาษ และการพิมพโ)     

มีประวัติยาวนานกวา 2,000 ปี เข็มทิศในยุคแรกทําจากหินแมเหล็กธรรมชาติ รูปรางคล฿ายช฿อนที่มีพืน้
ด฿านลางเรยีบและมัน สามารถหมุนได฿อยางอิสระบนจานซึ่งทําจากทองแดงหรือไม฿ เมื่อเข็มทิศที่หมุนหยุด
นิ่งแล฿ว สวนที่เหมือนดันช฿อนของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต฿เสมอ ดังนัน้เขม็ทิศจึงมีชื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งวา     
“ซือหนาน” (เข็มชี้ทิศใต฿) และเมื่อมกีารใช฿เขม็ทศิกันแพรหลายมากขึ้นจึงมีการปรับปรุงเข็มทิศให฿สะดวก
ตอการใช฿งานมากขึ้น  

นอกจากเป็นธรรมชาติแรกของโลกที่ประดิษฐโเข็มทิศแล฿ว จีนยังเป็นชาติแรกที่นําเข็มทิศไปใช฿ใน
การเดินเรอืในต฿นศตวรรษที่ 12 และชวยให฿เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาํคัญ คือสงผลให฿กจิการเดินเรือได฿รับ
การพัฒนา และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ พอค฿าชาวอาหรับและชาวเปอรโเซียที่
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แพรไปสูโลกตะวันตก ตอมาชวงปลายศตวรรษที่ 12 ต฿นศตวรรษที่ 13 ประเทศอาหรับและยุโรปจึงได฿เริ่ม
ใช฿เข็มทิศในการเดินเรอื ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจนีถึงร฿อยกวาปี 

ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ 
เข็มทิศ หมายถึง เครื่องมือที่ใช฿ในการหาทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหลก็ขั้วโลก 

(Magnetic Pole) กับเข็มแมเหล็ก ซึ่งเป็นองคโประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี ้เขม็แมเหลก็จะแกวงไกว
ได฿โดยอิสระในแนวนอน เพื่อให฿แนวเข็มชี้อยูในแนวเหนือใต฿ ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลาหน฿าปัดเขม็
ทิศซึ่งคล฿ายกับหน฿าปัดนาฬิกาจะมกีารแบงโดยรอบเป็น 360 องศา นอกจากนีเ้ข็มทิศยังเป็นเครื่องมอื
สําหรับใช฿ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยวัดเป็นองศา เปรียบเทยีบกับจุดเริม่ต฿น 

ประโยชน์ของเข็มทิศ 
1. ใช฿ประโยชนโในการเดินทางโดยต฿องมีแผนที่ประกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครือ่งบิน
2. ใช฿หาทิศจริงในแผนที่ เมื่อวางแผนที่ได฿ตรงทิศแล฿วจึงจะสามารถใช฿แผนทีไ่ด฿ตามวัตถุประสงคโ
3. เป็นเครื่องมือชวยในการสํารวจ ของนักสาํรวจ

ชนิดของเข็มทิศ 
เข็มทิศมีหลายชนิด เชน 
 เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแมเหล็กเล็ก ๆ หาแนวทิศเหนือได฿อยางเดยีว
 เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีชองเล็ง ขึงเส฿นลวดไว฿ตรงกลางเพื่อชวยในการเล็งทีห่มาย
 เข็มทิศข฿อมือ
 เข็มทิศซิลวา (Silva)  เป็นเข็มทิศที่นิยมใช฿ในวงการลูกเสอื

เข็มทิศซิลวา (Silva)
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม฿โปรแทรกเตอรโรวมอยูด฿วยกนั นยิมใช฿กนัทั่วโลก

เนื่องจากใช฿ทําแผนที่และหาทิศได฿ดี นอกจากใช฿งายแล฿วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด฿วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
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แพรไปสูโลกตะวันตก ตอมาชวงปลายศตวรรษที่ 12 ต฿นศตวรรษที่ 13 ประเทศอาหรับและยุโรปจึงได฿เริ่ม
ใช฿เข็มทิศในการเดินเรอื ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจนีถึงร฿อยกวาปี 

ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ 
เข็มทิศ หมายถึง เครื่องมือที่ใช฿ในการหาทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหลก็ขั้วโลก 

(Magnetic Pole) กับเข็มแมเหล็ก ซึ่งเป็นองคโประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี ้เขม็แมเหลก็จะแกวงไกว
ได฿โดยอิสระในแนวนอน เพื่อให฿แนวเข็มชี้อยูในแนวเหนือใต฿ ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลาหน฿าปัดเขม็
ทิศซึ่งคล฿ายกับหน฿าปัดนาฬิกาจะมกีารแบงโดยรอบเป็น 360 องศา นอกจากนีเ้ข็มทิศยังเป็นเครื่องมอื
สําหรับใช฿ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยวัดเป็นองศา เปรียบเทยีบกับจุดเริม่ต฿น 

ประโยชน์ของเข็มทิศ 
1. ใช฿ประโยชนโในการเดินทางโดยต฿องมีแผนที่ประกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครือ่งบิน
2. ใช฿หาทิศจริงในแผนที่ เมื่อวางแผนที่ได฿ตรงทิศแล฿วจึงจะสามารถใช฿แผนทีไ่ด฿ตามวัตถุประสงคโ
3. เป็นเครื่องมือชวยในการสํารวจ ของนักสาํรวจ

ชนิดของเข็มทิศ 
เข็มทิศมีหลายชนิด เชน 
 เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแมเหล็กเล็ก ๆ หาแนวทิศเหนือได฿อยางเดยีว
 เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีชองเล็ง ขึงเส฿นลวดไว฿ตรงกลางเพื่อชวยในการเล็งทีห่มาย
 เข็มทิศข฿อมือ
 เข็มทิศซิลวา (Silva)  เป็นเข็มทิศที่นิยมใช฿ในวงการลูกเสอื

เข็มทิศซิลวา (Silva)
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม฿โปรแทรกเตอรโรวมอยูด฿วยกนั นยิมใช฿กนัทั่วโลก

เนื่องจากใช฿ทําแผนที่และหาทิศได฿ดี นอกจากใช฿งายแล฿วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด฿วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
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1. แผนฐานเป็นตัววัตถุโปรงใส 
2. ที่ขอบมมีาตราสวนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป 
4. เลนสโขยาย 
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได฿ บนกรอบหน฿าปัดของตลับเข็มทิศแบงเป็น 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเป็นแมเหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามมุ อยูบนหน฿าปัดตรงโคนลูกศรช้ีทิศทาง 

 
วิธีใช้เข็มทิศซิลวา 

 การหาทิศเหนือ  
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเขม็ทิศข฿างหนึง่จะชี้ไปทางทิศเหนอื คอยๆ หมุนหน฿าปัดของเข็ม

ทิศให฿ตําแหนงตัวเลขหรืออกัษรที่บอกทิศเหนอืบนหน฿าปัดตรงกับปลายเหนอืของเขม็ทิศ เมือ่ปรับเข็มตรง
กับทิศเหนือแล฿ว จะสามารถอานทิศตาง ๆ ได฿อยางถูกต฿องจากหน฿าปัดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถนาํเขม็ทิศไปใช฿ในกิจกรรมตาง ๆ 
ได฿ เชน การเดนิทางไกล การสํารวจปูา การผจญภัย การ
สํารวจและการเยอืนสถานที่ เป็นต฿น เมือ่เริ่มออกเดินทาง
ลูกเสือควรหาทิศที่จะมุงหน฿าไปให฿ทราบกอนวาเป็นทิศใด 
เมื่อเกดิหลงทิศหรอืหลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ 
จากเขม็ทิศได฿ 

 กรณีบอกมุมอะซิมทุมาให฿และต฿องการรู฿วาจะต฿องเดินทางไปในทิศทางใด 
สมมุติวาอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให฿เขม็แมเหลก็หมนุไปมาได฿อิสระ 
2) หมุนกรอบหน฿าปัดของตลับเข็มทิศให฿เลข 60 อยูตรงขีดตําแหนงตั้งมุม 
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกวาเขม็แมเหลก็สีแดงภายในตลับเขม็ทิศชี้ตรงกับอักษร N บน

กรอบหน฿าปัด ทับสนทิกับเครือ่งหมายหัวลูกศรที่พิมพโไว฿ 
4) เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให฿เดินไปทางทิศนั้น โดยเล็งหาจดุเดนทีอ่ยูในแนวลูกศรช้ี

ทิศทางเป็นหลัก แล฿วเดนิตรงไปยังสิ่งนั้น 
 กรณีที่จะหาคาของมุมอะซมิุทจากตําบลที่เรายนือยู ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให฿เขม็แมเหลก็หมนุไปมาได฿อิสระ 
2) หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจุดหรอืตําแหนงที่เราจะเดินทางไป 
3) หมุนกรอบหน฿าปัดเขม็ทิศไปจนกวาอักษร N บนกรอบหน฿าปัด อยูตรงปลายเข็มแมเหล็กสีแดง

ในตลับเข็มทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหน฿าปัดจะอยูตรงขดีตําแหนงสาํหรับตั้งมุมและอานคามมุ คอืคาของมุมที่เรา
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การใช้เข็มทิศหาพิกัดต าแหน่งในแผนที่ 
กอนอืน่จะต฿องรู฿วาตนเองอยู ณ ที่ใดของแผนที ่โดยใช฿เข็มทิศชวยในการวางแผนทีใ่ห฿ถูกทิศทาง

หรือวางแผนที่ให฿ขนานกับเส฿นทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเส฿นทางต฿องระวังไมให฿กลับทางทิศ
เหนือ-ใต฿ โดยตรวจสอบสิ่งอื่นบนแผนที่ ประกอบอยางน฿อย 2 แหง 

วางเข็มทิศบนแผนที่ ให฿เครือ่งหมายศรช้ีทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่ จากนั้นก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อยาให฿เข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรช้ีทิศเหนือ แล฿วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่แล฿วหมุน
แปฺนบอกองศาให฿ตรงทิศ 

จากนัน้ให฿มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กบับนแผนที่สัก 2 แหง เชน บนภูมิประเทศ A และ a 
บนแผนที่ กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที่ ใช฿บรรทัดลากเส฿นจาก A a และ B b และตอเส฿นให฿ตดั
กันจะได฿ตําแหนง c บนแผนที่ คือทีท่ี่เรายนือยู 

ขั้นตอไป จะหาตาํแหนงใด ๆ บนแผนที่ วาของจริงบนภูมิประเทศอยูที่ใดก็หาได฿จากแผนที่และตั้ง
มุมเขม็ทิศไปได฿ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภมูิประเทศได฿โดยเทียบมาตราสวนบนแผนที่ 
ข฿อควรระวังและการเก็บรักษาเข็มทิศ 

1. จับถือด฿วยความระมัดระวัง เพราะหน฿าปัดและเข็มบอบบางออนไหวงาย
2. อยาให฿ตก แรงกระเทอืนทาํให฿เสยีได฿
3. ไมควรอานเขม็ทิศใกล฿สิง่ที่เป็นแมเหลก็หรอืวงจรไฟฟาฺ
4. อยาให฿เปียกน้าํจนขึ้นสนมิ
5. อยาให฿ใกล฿ความร฿อน เขม็ทิศจะบิดงอ
6. เมื่อไมใช฿ควรปิดฝาและใสซอง

ระยะปลอดภัยในการใช้เข็มทิศ 
การใช฿งานใกล฿โลหะ และไฟฟฺาแรงสูงอาจคลาดเคลื่อนได฿ มีการกําหนดระยะหางดังนี้ 
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แพรไปสูโลกตะวันตก ตอมาชวงปลายศตวรรษที่ 12 ต฿นศตวรรษที่ 13 ประเทศอาหรับและยุโรปจึงได฿เริ่ม
ใช฿เข็มทิศในการเดินเรอื ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจนีถึงร฿อยกวาปี 

ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ 
เข็มทิศ หมายถึง เครื่องมือที่ใช฿ในการหาทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหลก็ขั้วโลก 

(Magnetic Pole) กับเข็มแมเหล็ก ซึ่งเป็นองคโประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี ้เขม็แมเหลก็จะแกวงไกว
ได฿โดยอิสระในแนวนอน เพื่อให฿แนวเข็มชี้อยูในแนวเหนือใต฿ ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลาหน฿าปัดเขม็
ทิศซึ่งคล฿ายกับหน฿าปัดนาฬิกาจะมกีารแบงโดยรอบเป็น 360 องศา นอกจากนีเ้ข็มทิศยังเป็นเครื่องมอื
สําหรับใช฿ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยวัดเป็นองศา เปรียบเทยีบกับจุดเริม่ต฿น 

ประโยชน์ของเข็มทิศ 
1. ใช฿ประโยชนโในการเดินทางโดยต฿องมีแผนที่ประกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครือ่งบิน
2. ใช฿หาทิศจริงในแผนที่ เมื่อวางแผนที่ได฿ตรงทิศแล฿วจึงจะสามารถใช฿แผนทีไ่ด฿ตามวัตถุประสงคโ
3. เป็นเครื่องมือชวยในการสํารวจ ของนักสาํรวจ

ชนิดของเข็มทิศ 
เข็มทิศมีหลายชนิด เชน 
 เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแมเหล็กเล็ก ๆ หาแนวทิศเหนือได฿อยางเดยีว
 เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีชองเล็ง ขึงเส฿นลวดไว฿ตรงกลางเพื่อชวยในการเล็งทีห่มาย
 เข็มทิศข฿อมือ
 เข็มทิศซิลวา (Silva)  เป็นเข็มทิศที่นิยมใช฿ในวงการลูกเสอื

เข็มทิศซิลวา (Silva)
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม฿โปรแทรกเตอรโรวมอยูด฿วยกนั นยิมใช฿กนัทั่วโลก

เนื่องจากใช฿ทําแผนที่และหาทิศได฿ดี นอกจากใช฿งายแล฿วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด฿วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
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1. แผนฐานเป็นตัววัตถุโปรงใส 
2. ที่ขอบมมีาตราสวนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป 
4. เลนสโขยาย 
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได฿ บนกรอบหน฿าปัดของตลับเข็มทิศแบงเป็น 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเป็นแมเหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามมุ อยูบนหน฿าปัดตรงโคนลูกศรช้ีทิศทาง 

 
วิธีใช้เข็มทิศซิลวา 

 การหาทิศเหนือ  
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเขม็ทิศข฿างหนึง่จะชี้ไปทางทิศเหนอื คอยๆ หมุนหน฿าปัดของเข็ม

ทิศให฿ตําแหนงตัวเลขหรืออกัษรที่บอกทิศเหนอืบนหน฿าปัดตรงกับปลายเหนอืของเขม็ทิศ เมือ่ปรับเข็มตรง
กับทิศเหนือแล฿ว จะสามารถอานทิศตาง ๆ ได฿อยางถูกต฿องจากหน฿าปัดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถนาํเขม็ทิศไปใช฿ในกิจกรรมตาง ๆ 
ได฿ เชน การเดนิทางไกล การสํารวจปูา การผจญภัย การ
สํารวจและการเยอืนสถานที่ เป็นต฿น เมือ่เริ่มออกเดินทาง
ลูกเสือควรหาทิศที่จะมุงหน฿าไปให฿ทราบกอนวาเป็นทิศใด 
เมื่อเกดิหลงทิศหรอืหลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ 
จากเขม็ทิศได฿ 

 กรณีบอกมุมอะซิมทุมาให฿และต฿องการรู฿วาจะต฿องเดินทางไปในทิศทางใด 
สมมุติวาอะซิมุท 60 องศา 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให฿เขม็แมเหลก็หมนุไปมาได฿อิสระ 
2) หมุนกรอบหน฿าปัดของตลับเข็มทิศให฿เลข 60 อยูตรงขีดตําแหนงตั้งมุม 
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกวาเขม็แมเหลก็สีแดงภายในตลับเขม็ทิศชี้ตรงกับอักษร N บน

กรอบหน฿าปัด ทับสนทิกับเครือ่งหมายหัวลูกศรที่พิมพโไว฿ 
4) เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให฿เดินไปทางทิศนั้น โดยเล็งหาจดุเดนทีอ่ยูในแนวลูกศรช้ี

ทิศทางเป็นหลัก แล฿วเดนิตรงไปยังสิ่งนั้น 
 กรณีที่จะหาคาของมุมอะซมิุทจากตําบลที่เรายนือยู ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให฿เขม็แมเหลก็หมนุไปมาได฿อิสระ 
2) หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจุดหรอืตําแหนงที่เราจะเดินทางไป 
3) หมุนกรอบหน฿าปัดเขม็ทิศไปจนกวาอักษร N บนกรอบหน฿าปัด อยูตรงปลายเข็มแมเหล็กสีแดง

ในตลับเข็มทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหน฿าปัดจะอยูตรงขดีตําแหนงสาํหรับตั้งมุมและอานคามมุ คอืคาของมุมที่เรา
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การใช้เข็มทิศหาพิกัดต าแหน่งในแผนที่ 
กอนอืน่จะต฿องรู฿วาตนเองอยู ณ ที่ใดของแผนที ่โดยใช฿เข็มทิศชวยในการวางแผนทีใ่ห฿ถูกทิศทาง

หรือวางแผนที่ให฿ขนานกับเส฿นทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเส฿นทางต฿องระวังไมให฿กลับทางทิศ
เหนือ-ใต฿ โดยตรวจสอบสิ่งอื่นบนแผนที่ ประกอบอยางน฿อย 2 แหง 

วางเข็มทิศบนแผนที่ ให฿เครือ่งหมายศรช้ีทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่ จากนั้นก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อยาให฿เข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรช้ีทิศเหนือ แล฿วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่แล฿วหมุน
แปฺนบอกองศาให฿ตรงทิศ 

จากนัน้ให฿มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กบับนแผนที่สัก 2 แหง เชน บนภูมิประเทศ A และ a 
บนแผนที่ กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที่ ใช฿บรรทัดลากเส฿นจาก A a และ B b และตอเส฿นให฿ตดั
กันจะได฿ตําแหนง c บนแผนที่ คือทีท่ี่เรายนือยู 

ขั้นตอไป จะหาตาํแหนงใด ๆ บนแผนที่ วาของจริงบนภูมิประเทศอยูที่ใดก็หาได฿จากแผนที่และตั้ง
มุมเขม็ทิศไปได฿ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภมูิประเทศได฿โดยเทียบมาตราสวนบนแผนที่ 
ข฿อควรระวังและการเก็บรักษาเข็มทิศ 

1. จับถือด฿วยความระมัดระวัง เพราะหน฿าปัดและเข็มบอบบางออนไหวงาย
2. อยาให฿ตก แรงกระเทอืนทาํให฿เสยีได฿
3. ไมควรอานเขม็ทิศใกล฿สิง่ที่เป็นแมเหลก็หรอืวงจรไฟฟาฺ
4. อยาให฿เปียกน้าํจนขึ้นสนมิ
5. อยาให฿ใกล฿ความร฿อน เขม็ทิศจะบิดงอ
6. เมื่อไมใช฿ควรปิดฝาและใสซอง

ระยะปลอดภัยในการใช้เข็มทิศ 
การใช฿งานใกล฿โลหะ และไฟฟฺาแรงสูงอาจคลาดเคลื่อนได฿ มีการกําหนดระยะหางดังนี้ 
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แพรไปสูโลกตะวันตก ตอมาชวงปลายศตวรรษที่ 12 ต฿นศตวรรษที่ 13 ประเทศอาหรับและยุโรปจึงได฿เริ่ม
ใช฿เข็มทิศในการเดินเรอื ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจนีถึงร฿อยกวาปี 

ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ 
เข็มทิศ หมายถึง เครื่องมือที่ใช฿ในการหาทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหลก็ขั้วโลก 

(Magnetic Pole) กับเข็มแมเหล็ก ซึ่งเป็นองคโประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี ้เขม็แมเหลก็จะแกวงไกว
ได฿โดยอิสระในแนวนอน เพื่อให฿แนวเข็มชี้อยูในแนวเหนือใต฿ ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลาหน฿าปัดเขม็
ทิศซึ่งคล฿ายกับหน฿าปัดนาฬิกาจะมกีารแบงโดยรอบเป็น 360 องศา นอกจากนีเ้ข็มทิศยังเป็นเครื่องมอื
สําหรับใช฿ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยวัดเป็นองศา เปรียบเทยีบกับจุดเริม่ต฿น 

ประโยชน์ของเข็มทิศ 
1. ใช฿ประโยชนโในการเดินทางโดยต฿องมีแผนที่ประกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครือ่งบิน
2. ใช฿หาทิศจริงในแผนที่ เมื่อวางแผนที่ได฿ตรงทิศแล฿วจึงจะสามารถใช฿แผนทีไ่ด฿ตามวัตถุประสงคโ
3. เป็นเครื่องมือชวยในการสํารวจ ของนักสาํรวจ

ชนิดของเข็มทิศ 
เข็มทิศมีหลายชนิด เชน 
 เข็มทิศตลับ เป็นเขม็ทิศแมเหล็กเล็ก ๆ หาแนวทิศเหนือได฿อยางเดยีว
 เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีชองเล็ง ขึงเส฿นลวดไว฿ตรงกลางเพื่อชวยในการเล็งทีห่มาย
 เข็มทิศข฿อมือ
 เข็มทิศซิลวา (Silva)  เป็นเข็มทิศที่นิยมใช฿ในวงการลูกเสอื

เข็มทิศซิลวา (Silva)
เป็นเข็มทิศที่ทําในประเทศสวีเดน มีไม฿โปรแทรกเตอรโรวมอยูด฿วยกนั นยิมใช฿กนัทั่วโลก

เนื่องจากใช฿ทําแผนที่และหาทิศได฿ดี นอกจากใช฿งายแล฿วยังพกพาสะดวกและราคาถกูด฿วย 

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
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 หมวกเหลก็ 1 หลา 
 ปืนเล็ก 1 หลา 
 โทรศัพทโ, ลวดหนาม 10 หลา 
 สายโทรเลข 10 หลา 
 ปืนใหญ 10 หลา 
 รถยนตโ, รถถัง 20 หลา 
 สายไฟฟฺาแรงสงู 60 หลา 

การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
 ในกรณีที่ลูกเสอืไมมีเขม็ทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งทีม่ีอยูตามธรรมชาติ หรอื
สิ่งแวดล฿อมที่เป็นจุดเดนสังเกตได฿งาย ดังนี ้

1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีงายๆ เชน โยนหญ฿าแห฿ง หรือฝุนูขึ้นไปบนอากาศ เมือ่คิดวาอาจ 
เดินหลงทางก็ให฿ตรวจสอบทิศทางลมอกีครั้งหนึ่ง 

2. สังเกตเถาวัลยโ โดยธรรมชาตยิอดเถาวัลยโจะพ฿นต฿นไม฿ไปทางทิศตะวันออก เพื่อหันเข฿ารับ 
แสงอาทิตยโ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได฿ โดยยนืกางแขนหนัหน฿าไปทางทศิ
ตะวันออก ซ฿ายมือคือทิศเหนือ ขวามอืคือทิศใต฿  และข฿างหลังคือทิศตะวันตก 

3. สังเกตความอุนของต฿นไม฿ หลังอาทิตยโลับขอบฟฺาหาทิศโดยใช฿แก฿มแนบกับต฿นไม฿ใหญ ด฿าน 
ที่อุนกวาแสดงวาเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิง่ได฿รับแสงแดดมาไมนานนัก เมือ่ทราบทิศตะวันตกก็
สามารถหาทิศอื่น ๆ ได฿ โดยการยนืกางแขนหนัหลังชนต฿นไม฿ข฿างที่อุน ด฿านหน฿าจะเป็นทิศตะวันตก ทิศ
เหนืออยูขวา ทิศใต฿อยูซ฿าย และด฿านหลังเป็นทศิตะวันออก 

4. สังเกตดวงอาทิตยโ ใน 1 ปี ดวงอาทิตยโขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู  
2 วัน คือ 21 มีนาคม และ 22 กนัยายน ระหวาง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉยีงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉยีงเหนอืมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน สวนระหวาง 23 กันยายนถึง     
20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต฿ เฉยีงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม   
 ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตยโจากเวลาดังนี้ 

6.00น.   ทิศตะวันออกคอนไปทางทิศใต฿เล็กน฿อย  9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงใต฿ 
12.00 น. ทิศใต฿      15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต฿ 
18.00 น. ทิศตะวันตก      
ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตยโจากเวลาดังนี ้
6.00น.   ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื   9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
12.00 น. ทิศเหนือ     15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
18.00 น. ทิศตะวันตก  

  
5. สังเกตดวงจันทรโ มีข฿อสังเกตดังนี้ 
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วันข้างข้ึน ดวงจันทรโจะสวางไมเตม็ที่ และขึน้กอนดวงอาทิตยโลับขอบฟาฺ หนัด฿านสวาง 
ไปทางทิศตะวันตก และหนัด฿านแหวงไปทางทศิตะวันออก 

วันข้ึน 15 ค่ า ดวงจันทรโสวางเต็มดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นกอนดวงอาทิตยโลับขอบฟฺา 
เล็กน฿อย 

วันข้างแรม ดวงจันทรโจะสวางไมเตม็ที่ และขึน้หลังจากดวงอาทิตยโลับขอบฟฺาไปแล฿ว 
หันด฿านสวางไปทางทิศตะวันออก และหันด฿านแหวงไปทางทิศตะวันตก  

6. สังเกตดาว สงัเกตจากดาวฤกษโซึ่งขึ้นประจําที่ ได฿แก
1) ดาวเหนอื ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสวางมองเห็นด฿วยตาเปลาได฿งาย
2) กลุมดาวเตา หรือกลุมดาวพราน ประกอบด฿วยดาวฤกษโ 7 ดวงเรียงกนั เหน็ในชวง

หัวค่ําตั้งแตเดอืนธันวาคมเป็นต฿นไป ขึ้นทางทศิตะวันออก ชวงหัวค่าํจะอยูตรงศีรษะพอด ีและตกทางทิศ
ตะวันตกในเดอืนเมษายน 

3) กลุมดาวจระเข฿หรือดาวหมีใหญ ดาวฤกษโ 7 ดวง เรียงตัวคล฿ายกระบวยตักน้ํา ขึน้
ประจําบนท฿องฟาฺทางทิศเหนือ มองเห็นได฿ด฿วยตาเปลา ชวงหัวค่ําเดือนกุมภาพนัธุโจะเหน็ขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อขึ้นสูงสุดแล฿วจะอยูทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเทีย่งคนื และตกลับ
ของฟาฺทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกล฿สวาง 

4) กลุมดาวแมงปูอง เรียงตัวคล฿ายแมงปูอง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉยีงใต฿ โดยเอาหัว
ขึ้นกอน และตกลับขอบฟฺาทางทิศตะวันตกเฉยีงใต฿โดยเอาข฿างลง ขึ้นเวลาใกล฿สวางชวงต฿นเดือน
กุมภาพันธโ และขึ้นตอนหัวค่าํในเดอืนพฤษภาคม 

5) กลุมดาวค฿างคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปีย กลุมดาวฤกษโ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื และเหน็เป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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 หมวกเหลก็ 1 หลา 
 ปืนเล็ก 1 หลา 
 โทรศัพทโ, ลวดหนาม 10 หลา 
 สายโทรเลข 10 หลา 
 ปืนใหญ 10 หลา 
 รถยนตโ, รถถัง 20 หลา 
 สายไฟฟฺาแรงสงู 60 หลา 

การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
 ในกรณีที่ลูกเสอืไมมีเขม็ทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งทีม่ีอยูตามธรรมชาติ หรอื
สิ่งแวดล฿อมที่เป็นจุดเดนสังเกตได฿งาย ดังนี ้

1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีงายๆ เชน โยนหญ฿าแห฿ง หรือฝุนูขึ้นไปบนอากาศ เมือ่คิดวาอาจ 
เดินหลงทางก็ให฿ตรวจสอบทิศทางลมอกีครั้งหนึ่ง 

2. สังเกตเถาวัลยโ โดยธรรมชาตยิอดเถาวัลยโจะพ฿นต฿นไม฿ไปทางทิศตะวันออก เพื่อหันเข฿ารับ 
แสงอาทิตยโ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได฿ โดยยนืกางแขนหนัหน฿าไปทางทศิ
ตะวันออก ซ฿ายมือคือทิศเหนือ ขวามอืคือทิศใต฿  และข฿างหลังคือทิศตะวันตก 

3. สังเกตความอุนของต฿นไม฿ หลังอาทิตยโลับขอบฟฺาหาทิศโดยใช฿แก฿มแนบกับต฿นไม฿ใหญ ด฿าน 
ที่อุนกวาแสดงวาเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิง่ได฿รับแสงแดดมาไมนานนัก เมือ่ทราบทิศตะวันตกก็
สามารถหาทิศอื่น ๆ ได฿ โดยการยนืกางแขนหนัหลังชนต฿นไม฿ข฿างที่อุน ด฿านหน฿าจะเป็นทิศตะวันตก ทิศ
เหนืออยูขวา ทิศใต฿อยูซ฿าย และด฿านหลังเป็นทศิตะวันออก 

4. สังเกตดวงอาทิตยโ ใน 1 ปี ดวงอาทิตยโขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู  
2 วัน คือ 21 มีนาคม และ 22 กนัยายน ระหวาง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉยีงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉยีงเหนอืมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน สวนระหวาง 23 กันยายนถึง     
20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต฿ เฉยีงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม   
 ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตยโจากเวลาดังนี้ 

6.00น.   ทิศตะวันออกคอนไปทางทิศใต฿เล็กน฿อย  9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงใต฿ 
12.00 น. ทิศใต฿      15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต฿ 
18.00 น. ทิศตะวันตก      
ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตยโจากเวลาดังนี ้
6.00น.   ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื   9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
12.00 น. ทิศเหนือ     15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
18.00 น. ทิศตะวันตก  

  
5. สังเกตดวงจันทรโ มีข฿อสังเกตดังนี้ 
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วันข้างข้ึน ดวงจันทรโจะสวางไมเตม็ที่ และขึน้กอนดวงอาทิตยโลับขอบฟาฺ หนัด฿านสวาง 
ไปทางทิศตะวันตก และหนัด฿านแหวงไปทางทศิตะวันออก 

วันข้ึน 15 ค่ า ดวงจันทรโสวางเต็มดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นกอนดวงอาทิตยโลับขอบฟฺา 
เล็กน฿อย 

วันข้างแรม ดวงจันทรโจะสวางไมเตม็ที่ และขึน้หลังจากดวงอาทิตยโลับขอบฟฺาไปแล฿ว 
หันด฿านสวางไปทางทิศตะวันออก และหันด฿านแหวงไปทางทิศตะวันตก  

6. สังเกตดาว สงัเกตจากดาวฤกษโซึ่งขึ้นประจําที่ ได฿แก
1) ดาวเหนอื ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสวางมองเห็นด฿วยตาเปลาได฿งาย
2) กลุมดาวเตา หรือกลุมดาวพราน ประกอบด฿วยดาวฤกษโ 7 ดวงเรียงกนั เหน็ในชวง

หัวค่ําตั้งแตเดอืนธันวาคมเป็นต฿นไป ขึ้นทางทศิตะวันออก ชวงหัวค่าํจะอยูตรงศีรษะพอด ีและตกทางทิศ
ตะวันตกในเดอืนเมษายน 

3) กลุมดาวจระเข฿หรือดาวหมีใหญ ดาวฤกษโ 7 ดวง เรียงตัวคล฿ายกระบวยตักน้ํา ขึน้
ประจําบนท฿องฟาฺทางทิศเหนือ มองเห็นได฿ด฿วยตาเปลา ชวงหัวค่ําเดือนกุมภาพนัธุโจะเหน็ขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อขึ้นสูงสุดแล฿วจะอยูทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเทีย่งคนื และตกลับ
ของฟาฺทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกล฿สวาง 

4) กลุมดาวแมงปูอง เรียงตัวคล฿ายแมงปูอง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉยีงใต฿ โดยเอาหัว
ขึ้นกอน และตกลับขอบฟฺาทางทิศตะวันตกเฉยีงใต฿โดยเอาข฿างลง ขึ้นเวลาใกล฿สวางชวงต฿นเดือน
กุมภาพันธโ และขึ้นตอนหัวค่าํในเดอืนพฤษภาคม 

5) กลุมดาวค฿างคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปีย กลุมดาวฤกษโ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M
ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื และเหน็เป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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 หมวกเหลก็ 1 หลา 
 ปืนเล็ก 1 หลา 
 โทรศัพทโ, ลวดหนาม 10 หลา 
 สายโทรเลข 10 หลา 
 ปืนใหญ 10 หลา 
 รถยนตโ, รถถัง 20 หลา 
 สายไฟฟฺาแรงสงู 60 หลา 

การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 
 ในกรณีที่ลูกเสอืไมมีเขม็ทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งทีม่ีอยูตามธรรมชาติ หรอื
สิ่งแวดล฿อมที่เป็นจุดเดนสังเกตได฿งาย ดังนี ้

1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีงายๆ เชน โยนหญ฿าแห฿ง หรือฝุนูขึ้นไปบนอากาศ เมือ่คิดวาอาจ 
เดินหลงทางก็ให฿ตรวจสอบทิศทางลมอกีครั้งหนึ่ง 

2. สังเกตเถาวัลยโ โดยธรรมชาตยิอดเถาวัลยโจะพ฿นต฿นไม฿ไปทางทิศตะวันออก เพื่อหันเข฿ารับ 
แสงอาทิตยโ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได฿ โดยยนืกางแขนหนัหน฿าไปทางทศิ
ตะวันออก ซ฿ายมือคือทิศเหนือ ขวามอืคือทิศใต฿  และข฿างหลังคือทิศตะวันตก 

3. สังเกตความอุนของต฿นไม฿ หลังอาทิตยโลับขอบฟฺาหาทิศโดยใช฿แก฿มแนบกับต฿นไม฿ใหญ ด฿าน 
ที่อุนกวาแสดงวาเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิง่ได฿รับแสงแดดมาไมนานนัก เมือ่ทราบทิศตะวันตกก็
สามารถหาทิศอื่น ๆ ได฿ โดยการยนืกางแขนหนัหลังชนต฿นไม฿ข฿างที่อุน ด฿านหน฿าจะเป็นทิศตะวันตก ทิศ
เหนืออยูขวา ทิศใต฿อยูซ฿าย และด฿านหลังเป็นทศิตะวันออก 

4. สังเกตดวงอาทิตยโ ใน 1 ปี ดวงอาทิตยโขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู  
2 วัน คือ 21 มีนาคม และ 22 กนัยายน ระหวาง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉยีงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉยีงเหนอืมากที่สดุ (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน สวนระหวาง 23 กันยายนถึง     
20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต฿ เฉยีงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม   
 ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตยโจากเวลาดังนี้ 

6.00น.   ทิศตะวันออกคอนไปทางทิศใต฿เล็กน฿อย  9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงใต฿ 
12.00 น. ทิศใต฿      15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต฿ 
18.00 น. ทิศตะวันตก      
ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตยโจากเวลาดังนี ้
6.00น.   ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื   9.00 น.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
12.00 น. ทิศเหนือ     15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
18.00 น. ทิศตะวันตก  

  
5. สังเกตดวงจันทรโ มีข฿อสังเกตดังนี้ 
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ตัวอย่างค าส่ังจากแผนผัง 

จุดเริ่มต้น 
      “จากจุดเริ่มต้นที่ท่านยืนอยู่ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศ 
  ไปที่ มุม 40  องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 18 ก้าว 
  และรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 1 
        “จากจุดที่ 1ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที ่
 มุม 260 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 52 ก้าว 
 และรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 2 
 “จากที่ 2 ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่ มุม 35 องศา 
 แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 22  ก้าว 
 และรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 3 
“จากจุดที่ 3 ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่ มุม 110 องศา 
แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 43 ก้าว แล้วรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 4 
    “ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญที่ระลึก 
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 15 แล้วน าไปมอบให้กับ 
ผู้ก ากับลูกเสือต่อไป” 
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 เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

กบกับหนู  

หนูแกตัวหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจนถึงลําธารที่ชายปูาหนูต฿องการจะข฿ามไปยังฝั่งตรงข฿ามจึงเข฿า
ไปหาเจ฿ากบ ตัวน฿อยที่ริมลําธารแล฿วเอยขอให฿กบชวยพาข฿าม ลําธารกบน฿อยมองหนแล฿วปฏิเสธอยาง
สุภาพวา" โธ ฉนันะตัวเล็กพอๆ กับทาน แล฿วจะพาทานข฿ามไปได฿ อยางไรกันละจเะ "แตหนไูมยอม กลับ
อ฿างวาตนเป็นสัตวโผู฿อาวุโสกวา ถ฿ากบไมชวยตนก็จะไปปูาวประกาศให฿สรรพสัตวโทั้งหลายรู฿ถึงความใจดํา
ของกบเมื่อถูกขูเข็ญเชนนั้น กบจึงต฿องจํายอมให฿หนูเอาเท฿าผกูกับเท฿าของตนแล฿วก็พาวายข฿ามลําธารแต
ทวาพอวายไปได฿แคครึ่งทางเทานั้นกบก็เริ่มหมดแรงกอนทีท่ั้งคูจะจมน้าํตาย เหยีย่วตัวหนึ่งก็โฉบลงมา
จิกเอาทั้งกบและหนไูปกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คิดประโยชนโจากผู฿ทีไ่มสามารถให฿ได฿ ยอมมีแตเสียหาย 

 โลภมากจะลาภหาย (กิจกรรมที่ 2) 

       กาลครั้งหนึ่งนานมาแล฿ว ในสมัยทีส่ัตวโพูดได฿มีสิงโตตัวหนึง่อาศัยอยูในปูา วันหนึง่สิงโตเกิด
ความรู฿สกึหิวโซ  จงึเดินหาอาหารไปในทุงหญ฿า บังเอิญพบลูกวัวตัวหนึ่ง กําลังกินหญ฿าอยู สิงโตรู฿สึกดีใจ
ยิ่งนักและคดิวาวันนี้ตัวเองโขคด ีจึงยองเข฿าไปหาลูกวัวอยางช฿า ๆ และเงียบ ด฿วยความอรอยของหญ฿า
ออนเจ฿าวัวน฿อยจึงไมทันระวังวาจะมีภัยร฿ายมาใกล฿ตัว ทันใดนั้น สิงโตก็ตะครุบเจ฿าวัวน฿อยไว฿ได฿ เจ฿าวัว
น฿อยตัวสั่นด฿วยความกลัว แตกพ็ยายามควบคุมความรู฿สกึของมันเอาไว฿ และพูดกับเจ฿าสิงโตวา “ทาน
พญาราชสีหโผู฿ยิง่ใหญ ข฿ารู฿วาทานกําลงัหิวโซอยู แตตัวข฿าน฿อย ถึงทานจะกิน ถ฿าตัวเดยีวทานก็คงไมอิม่ 
อยากระนั้นเลย ให฿ข฿าไปพาเพื่อนมาอีกจะดีกวา” ด฿วยความโลภของเจ฿าสิงโตจึงยอมปลอยเจ฿าวัวน฿อยไป 
เจ฿าวัวน฿อยจงึถือโอกาสหลบหนีไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมากจะลาภหาย การมสีติสามารถแก฿ปัญหา 
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ตัวอย่างค าส่ังจากแผนผัง 

จุดเริ่มต้น 
      “จากจุดเริ่มต้นที่ท่านยืนอยู่ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศ 
  ไปที่ มุม 40  องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 18 ก้าว 
  และรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 1 
        “จากจุดที่ 1ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที ่
 มุม 260 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 52 ก้าว 
 และรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 2 
 “จากที่ 2 ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่ มุม 35 องศา 
 แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 22  ก้าว 
 และรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 3 
“จากจุดที่ 3 ให้ท่านหมุนหน้าปัดเข็มทิศไปที่ มุม 110 องศา 
แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 43 ก้าว แล้วรับค าส่ังต่อไป” 

จุดที่ 4 
    “ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญที่ระลึก 
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 15 แล้วน าไปมอบให้กับ 
ผู้ก ากับลูกเสือต่อไป” 
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โชคดี

หนู
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 

หน่วยที่ 9  การผูกเง่ือนและประโยชน์ของเง่ือน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13  เง่ือนเชือก  เวลา 1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความหมาย คุณสมบัติ ความสาํคัญ และชนิดของเชอืกได฿ 
1.2 ลูกเสอืสามารถผูกเงือ่นเชือกตามหลักสูตรลูกเสือโลกได฿ 
1.3 ลูกเสือสามารถอธิบายการใช฿ประโยชนโจากเงื่อนเชือกได฿ 

2. เนื้อหา
2.1  เครื่องหมายและความสําคัญของเชือก 
2.2  คุณสมบัติและชนิดของเชือก  
2.3  เงื่อนเชือกตามหลกัสูตรลูกเสือโลก  
2.4  การใช฿ประโยชนโจากเงือ่นเชือกตาง ๆ 

150 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนรูปเพลง/เกม 
3.2  ใบความรู฿ 
3.3  แผนภูมิเงื่อน, เชือก 
3.4  อุปกรณโการเลนเกม ได฿แก นกหวีด ไม฿งาม และไม฿สาํหรับผูกเลนเกม 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลงหรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําเข฿าสูบทเรยีน โดยให฿ลูกเสอืผูกเงื่อนที่ตนผูกได฿คนละ 1 เงื่อน และ 

ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายถึงความสําคัญของเชอืกและเงื่อนตาง ๆ 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายคุณสมบัติและชนิดของเชือกประกอบการสาธิตเงื่อนเชือก 

ลูกเสือโลก 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็น 4 หมู จดัสอนแบบฐาน โดยให฿ชมตัวอยางเงื่อนจาก

แผงแสดงเงื่อนพร฿อมทัง้สาธิตประกอบและให฿ปฏิบัติ (ใช฿พี่เลี้ยงหรือนายหมูประจําฐาน) 
- ฐานที่1 เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธ ิเงื่อนบวงสายธนู 
- ฐานที่2 เงื่อนผกูกะหวัดไม฿เงื่อน ตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง 

  - ฐานที่3 เงื่อนตาไก เงื่อนผูกซุง เงื่อนผกูรั้ง 
  - ฐานที่4 ผูกแนน ผกูทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียน โดยให฿ลกูเสือเลนเกมผูกเงื่อนตามคําสั่ง  
 5) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลูกเสือทดสอบตามแบบทดสอบ 

 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลังเรียน  
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 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็น 4 หมู จดัสอนแบบฐาน โดยให฿ชมตัวอยางเงื่อนจาก

แผงแสดงเงื่อนพร฿อมทัง้สาธิตประกอบและให฿ปฏิบัติ (ใช฿พี่เลี้ยงหรือนายหมูประจําฐาน) 
- ฐานที่1 เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธ ิเงื่อนบวงสายธนู 
- ฐานที่2 เงื่อนผกูกะหวัดไม฿เงื่อน ตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง 

  - ฐานที่3 เงื่อนตาไก เงื่อนผูกซุง เงื่อนผกูรั้ง 
  - ฐานที่4 ผูกแนน ผกูทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียน โดยให฿ลกูเสือเลนเกมผูกเงื่อนตามคําสั่ง  
 5) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลูกเสือทดสอบตามแบบทดสอบ 

 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลังเรียน  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 

เพลง 
เพลงเง่ือนพิรอด 

คําร฿อง ครูสุกัลยา ธูปพงษโ       (จังหวะ โซล) 

ขวาทับซ฿าย ซ฿ายทับขวา เงื่อนพิรอด นั้นหนา ลูกเสือจงจํา 
ประโยชนโ มีไว฿ทํา ( ซ้ํา ) ตอเชอืกขนาดเดียวกนั นําไปใช฿ได฿เลย ( ซ้ํา ) 

เกม 
ผูกเง่ือนตามค าส่ัง 

จ านวนผู้เล่น 20 – 40 คน 
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อุปกรณ ์ เชือกยาว ประมาณ 3 – 5 เมตร คนละ 1 เส฿น 
สถานที่เล่น สนาม 
วิธีการเล่น 1. จัดผู฿เลนออกเป็นหมูๆ  ละ 8 – 10 คน โดยให฿ผู฿เลนเข฿าแถวหน฿ากระดาน

แตละหมูหางกนัประมาณ 3 ชวงแขน

2. ผู฿นําเกมสั่งให฿ผู฿เลนผูกเงือ่นที่ใช฿ตอเชือก เชน เงื่อนพิรอด ผู฿เลนแตละคนภายใน
หมูจะนาํปลายเชือกของตนเอง และของเพื่อนลกูเสือทางซ฿ายมาผกูตอกนั ด฿วย
เงื่อน พิรอดเมื่อผูกเสร็จทั้งหมูให฿คนแรกและคนสุดท฿าย ของแตละหมูถอืเชือกที่
ตอดึงให฿ตึงแล฿วนั่ง หมูใดผูกเสร็จกอนเป็นหมูทีช่นะ ควรให฿ผูกเชือก 3 หรือ 4 
เงื่อน และเก็บผลแพ฿ชนะของแตละเงื่อน เพือ่ตดัสินหาผู฿ชนะรวมเมื่อครบ 3 – 4 
เงื่อน 

ข้อควรระวัง ขณะที่ดึงเชือกให฿ตึงอาจหกล฿มได฿ ถ฿าเงือ่นที่ผูกตอเชือกไมแนน 
ประโยชน์ 1. เป็นการทบทวนทักษะเงื่อนเชอืกทีไ่ด฿ศึกษามา

2. ทําให฿เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน

ใบความรู ้

เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม฿วาเทคโนโลยีตาง 
ๆ จะเจริญเข฿ามาก็ตาม จะเห็นได฿วาเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข฿องกับเราตั้งแตแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะ
ให฿เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช฿เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ฿ง ตอนโตใช฿เงื่อนเชือกผู ก
รองเท฿า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตาง ๆ และยังใช฿เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ฿าเครื่องนุมหมและเครื่องใช฿ตาง ๆ 
หลายชนิด บางครั้งเง่ือนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชวยชีวิตให฿รอดพ฿นจากอันตรายได฿ ตอน
เสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธโเกี่ยวข฿องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น
ลูกเสือวิสามัญควรจะต฿องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได฿นําไปใช฿ประโยชนโในโอกาสตอไป 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 

หน่วยที่ 9  การผูกเง่ือนและประโยชน์ของเง่ือน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13  เง่ือนเชือก  เวลา 1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความหมาย คุณสมบัติ ความสาํคัญ และชนิดของเชอืกได฿ 
1.2 ลูกเสอืสามารถผูกเงือ่นเชือกตามหลักสูตรลูกเสือโลกได฿ 
1.3 ลูกเสือสามารถอธิบายการใช฿ประโยชนโจากเงื่อนเชือกได฿ 

2. เนื้อหา
2.1  เครื่องหมายและความสําคัญของเชือก 
2.2  คุณสมบัติและชนิดของเชือก  
2.3  เงื่อนเชือกตามหลกัสูตรลูกเสือโลก  
2.4  การใช฿ประโยชนโจากเงือ่นเชือกตาง ๆ 
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3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนรูปเพลง/เกม 
3.2  ใบความรู฿ 
3.3  แผนภูมิเงื่อน, เชือก 
3.4  อุปกรณโการเลนเกม ได฿แก นกหวีด ไม฿งาม และไม฿สาํหรับผูกเลนเกม 
3.5  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลงหรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําเข฿าสูบทเรยีน โดยให฿ลูกเสอืผูกเงื่อนที่ตนผูกได฿คนละ 1 เงื่อน และ 

ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายถึงความสําคัญของเชอืกและเงื่อนตาง ๆ 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายคุณสมบัติและชนิดของเชือกประกอบการสาธิตเงื่อนเชือก 

ลูกเสือโลก 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็น 4 หมู จดัสอนแบบฐาน โดยให฿ชมตัวอยางเงื่อนจาก

แผงแสดงเงื่อนพร฿อมทัง้สาธิตประกอบและให฿ปฏิบัติ (ใช฿พี่เลี้ยงหรือนายหมูประจําฐาน) 
- ฐานที่1 เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธ ิเงื่อนบวงสายธนู 
- ฐานที่2 เงื่อนผกูกะหวัดไม฿เงื่อน ตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง 

  - ฐานที่3 เงื่อนตาไก เงื่อนผูกซุง เงื่อนผกูรั้ง 
  - ฐานที่4 ผูกแนน ผกูทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียน โดยให฿ลกูเสือเลนเกมผูกเงื่อนตามคําสั่ง  
 5) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลูกเสือทดสอบตามแบบทดสอบ 

 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลังเรียน  
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4.3  กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําเข฿าสูบทเรยีน โดยให฿ลูกเสอืผูกเงื่อนที่ตนผูกได฿คนละ 1 เงื่อน และ 

ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายถึงความสําคัญของเชอืกและเงื่อนตาง ๆ 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยายคุณสมบัติและชนิดของเชือกประกอบการสาธิตเงื่อนเชือก 

ลูกเสือโลก 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็น 4 หมู จดัสอนแบบฐาน โดยให฿ชมตัวอยางเงื่อนจาก

แผงแสดงเงื่อนพร฿อมทัง้สาธิตประกอบและให฿ปฏิบัติ (ใช฿พี่เลี้ยงหรือนายหมูประจําฐาน) 
- ฐานที่1 เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธ ิเงื่อนบวงสายธนู 
- ฐานที่2 เงื่อนผกูกะหวัดไม฿เงื่อน ตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง 

  - ฐานที่3 เงื่อนตาไก เงื่อนผูกซุง เงื่อนผกูรั้ง 
  - ฐานที่4 ผูกแนน ผกูทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียน โดยให฿ลกูเสือเลนเกมผูกเงื่อนตามคําสั่ง  
 5) ผู฿กํากับลูกเสอืให฿ลูกเสือทดสอบตามแบบทดสอบ 

 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลังเรียน  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 

เพลง 
เพลงเง่ือนพิรอด 

คําร฿อง ครูสุกัลยา ธูปพงษโ       (จังหวะ โซล) 

ขวาทับซ฿าย ซ฿ายทับขวา เงื่อนพิรอด นั้นหนา ลูกเสือจงจํา 
ประโยชนโ มีไว฿ทํา ( ซ้ํา ) ตอเชอืกขนาดเดียวกนั นําไปใช฿ได฿เลย ( ซ้ํา ) 

เกม 
ผูกเง่ือนตามค าส่ัง 

จ านวนผู้เล่น 20 – 40 คน 

152 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

อุปกรณ ์ เชือกยาว ประมาณ 3 – 5 เมตร คนละ 1 เส฿น 
สถานที่เล่น สนาม 
วิธีการเล่น 1. จัดผู฿เลนออกเป็นหมูๆ  ละ 8 – 10 คน โดยให฿ผู฿เลนเข฿าแถวหน฿ากระดาน

แตละหมูหางกนัประมาณ 3 ชวงแขน

2. ผู฿นําเกมสั่งให฿ผู฿เลนผูกเงือ่นที่ใช฿ตอเชือก เชน เงื่อนพิรอด ผู฿เลนแตละคนภายใน
หมูจะนาํปลายเชือกของตนเอง และของเพื่อนลกูเสือทางซ฿ายมาผกูตอกนั ด฿วย
เงื่อน พิรอดเมื่อผูกเสร็จทั้งหมูให฿คนแรกและคนสุดท฿าย ของแตละหมูถอืเชือกที่
ตอดึงให฿ตึงแล฿วนั่ง หมูใดผูกเสร็จกอนเป็นหมูทีช่นะ ควรให฿ผูกเชือก 3 หรือ 4 
เงื่อน และเก็บผลแพ฿ชนะของแตละเงื่อน เพือ่ตดัสินหาผู฿ชนะรวมเมื่อครบ 3 – 4 
เงื่อน 

ข้อควรระวัง ขณะที่ดึงเชือกให฿ตึงอาจหกล฿มได฿ ถ฿าเงือ่นที่ผูกตอเชือกไมแนน 
ประโยชน์ 1. เป็นการทบทวนทักษะเงื่อนเชอืกทีไ่ด฿ศึกษามา

2. ทําให฿เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน

ใบความรู ้

เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม฿วาเทคโนโลยีตาง 
ๆ จะเจริญเข฿ามาก็ตาม จะเห็นได฿วาเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข฿องกับเราตั้งแตแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะ
ให฿เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช฿เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ฿ง ตอนโตใช฿เงื่อนเชือกผู ก
รองเท฿า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตาง ๆ และยังใช฿เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ฿าเครื่องนุมหมและเครื่องใช฿ตาง ๆ 
หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชวยชีวิตให฿รอดพ฿นจากอันตรายได฿ ตอน
เสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธโเกี่ยวข฿องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น
ลูกเสือวิสามัญควรจะต฿องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได฿นําไปใช฿ประโยชนโในโอกาสตอไป 

คุณสมบัติของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่าง ๆ 152 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
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อุปกรณ ์ เชือกยาว ประมาณ 3 – 5 เมตร คนละ 1 เส฿น 
สถานที่เล่น สนาม 
วิธีการเล่น 1. จัดผู฿เลนออกเป็นหมูๆ  ละ 8 – 10 คน โดยให฿ผู฿เลนเข฿าแถวหน฿ากระดาน

แตละหมูหางกนัประมาณ 3 ชวงแขน

2. ผู฿นําเกมสั่งให฿ผู฿เลนผูกเงือ่นที่ใช฿ตอเชือก เชน เงื่อนพิรอด ผู฿เลนแตละคนภายใน
หมูจะนาํปลายเชือกของตนเอง และของเพื่อนลกูเสือทางซ฿ายมาผกูตอกนั ด฿วย
เงื่อน พิรอดเมื่อผูกเสร็จทั้งหมูให฿คนแรกและคนสุดท฿าย ของแตละหมูถอืเชือกที่
ตอดึงให฿ตึงแล฿วนั่ง หมูใดผูกเสร็จกอนเป็นหมูทีช่นะ ควรให฿ผูกเชือก 3 หรือ 4 
เงื่อน และเก็บผลแพ฿ชนะของแตละเงื่อน เพือ่ตดัสินหาผู฿ชนะรวมเมื่อครบ 3 – 4 
เงื่อน 

ข้อควรระวัง ขณะที่ดึงเชือกให฿ตึงอาจหกล฿มได฿ ถ฿าเงือ่นที่ผูกตอเชือกไมแนน 
ประโยชน์ 1. เป็นการทบทวนทักษะเงื่อนเชอืกทีไ่ด฿ศึกษามา

2. ทําให฿เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน

ใบความรู ้

เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม฿วาเทคโนโลยีตาง 
ๆ จะเจริญเข฿ามาก็ตาม จะเห็นได฿วาเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข฿องกับเราตั้งแตแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะ
ให฿เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช฿เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ฿ง ตอนโตใช฿เงื่อนเชือกผู ก
รองเท฿า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตาง ๆ และยังใช฿เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ฿าเครื่องนุมหมและเครื่องใช฿ตาง ๆ 
หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชวยชีวิตให฿รอดพ฿นจากอันตรายได฿ ตอน
เสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธโเกี่ยวข฿องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น
ลูกเสือวิสามัญควรจะต฿องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได฿นําไปใช฿ประโยชนโในโอกาสตอไป 

คุณสมบัติของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่าง ๆ 
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วิธีการเล่น 1. จัดผู฿เลนออกเป็นหมูๆ  ละ 8 – 10 คน โดยให฿ผู฿เลนเข฿าแถวหน฿ากระดาน

แตละหมูหางกนัประมาณ 3 ชวงแขน

2. ผู฿นําเกมสั่งให฿ผู฿เลนผูกเงือ่นที่ใช฿ตอเชือก เชน เงื่อนพิรอด ผู฿เลนแตละคนภายใน
หมูจะนาํปลายเชือกของตนเอง และของเพื่อนลกูเสือทางซ฿ายมาผกูตอกนั ด฿วย
เงื่อน พิรอดเมื่อผูกเสร็จทั้งหมูให฿คนแรกและคนสุดท฿าย ของแตละหมูถอืเชือกที่
ตอดึงให฿ตึงแล฿วนั่ง หมูใดผูกเสร็จกอนเป็นหมูทีช่นะ ควรให฿ผูกเชือก 3 หรือ 4 
เงื่อน และเก็บผลแพ฿ชนะของแตละเงื่อน เพือ่ตดัสินหาผู฿ชนะรวมเมื่อครบ 3 – 4 
เงื่อน 

ข้อควรระวัง ขณะที่ดึงเชือกให฿ตึงอาจหกล฿มได฿ ถ฿าเงือ่นที่ผูกตอเชือกไมแนน 
ประโยชน์ 1. เป็นการทบทวนทักษะเงื่อนเชอืกทีไ่ด฿ศึกษามา

2. ทําให฿เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน

ใบความรู ้

เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม฿วาเทคโนโลยีตาง 
ๆ จะเจริญเข฿ามาก็ตาม จะเห็นได฿วาเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข฿องกับเราตั้งแตแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะ
ให฿เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช฿เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ฿ง ตอนโตใช฿เงื่อนเชือกผู ก
รองเท฿า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตาง ๆ และยังใช฿เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ฿าเครื่องนุมหมและเครื่องใช฿ตาง ๆ 
หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชวยชีวิตให฿รอดพ฿นจากอันตรายได฿ ตอน
เสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธโเกี่ยวข฿องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น
ลูกเสือวิสามัญควรจะต฿องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได฿นําไปใช฿ประโยชนโในโอกาสตอไป 
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 เชือกเป็นสิ่งสาํคัญสาํหรับผูก จากวัสดุตาง ๆ ที่เป็นเส฿นเล็ก ๆ ยาวๆ เอามาทบกันหลายๆ เส฿น
หรือจะนํามาฟั่นกนัเป็นเกลียวทําให฿มีขนาดใหญและยาว เหมาะแกการใช฿งานประเภทตาง ๆ ที่ต฿องการ 

 
เชือกแบง่เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 

1.  เชือกที่ทําจากพืช โดยนาํสวนตาง ๆ ของพืช เชน ต฿น เปลือก ใยของพืชมาทาํความสะอาด 
แล฿วนํามาฟั่นเป็นเกลียวหรือทบกนัให฿มขีนาดพอดี พืชทีส่ามารถนํามาทําเป็นเชอืกได฿ เชน เถาวัลยโ กาบ
กล฿วยตากแห฿ง ใยมนิลา ต฿นกก หวาย ใยฝฺาย เปลือกปอ ไม฿ไผ (ทาํตอกมัดสิ่งของได฿) เป็นต฿น 

2.  เชือกทําจากอวัยวะบางสวนของสัตวโ เชน หนังสัตวโ ใยไหม เป็นต฿น โดยนํามาเป็นเส฿นเล็ก ๆ 
แล฿วนํามาฟั่นให฿เป็นเกลียวหรือทบกันให฿มีขนาดเหมาะสมกับการใช฿งาน 

3.  เชือกทําจากแรโดยเอาแรบางชนิด เชน แรเหล็ก อลูมิเนียมมารีดให฿เป็นเส฿นเล็ก ๆ เรียกวาเส฿น
ใยโลหะ เอาหลายๆ เส฿น แล฿วนํามาฟั่นให฿เป็นเกลียวหรือใช฿งานเป็นเส฿นเล็ก ๆ ลวด ลวดสลิง เป็นต฿น 

4.  เชือกทําจากสารเคม ีหรือเชอืกที่ทาํจากเส฿นใยสังเคราะหโ ได฿จากการนําเอาสารเคมีบางชนดิมา
สังเคราะหโด฿วยกรรมวิธีตาง ๆ จนได฿เป็นเส฿นใยแล฿วนําเส฿นใยมาทบกัน ฟัน่เป็นเชือก เชือกไนลอนเป็นต฿น 

 
เชือกที่เราน ามาใช้งานทั่วไปในปัจจุบันที่ท าจากวัสดุต่าง ๆ มีช่ือเรียก คือ 

1.  เชือกปูาน ทาํจากเปลือกต฿นเฮมพโ หรอืกัญชาเป็นเชือกสีเหลืองออน มีความเหนียวและแข็งแรง
ดี แตมีความทนทานน฿อย ผุงายขาดเร็ว ในการทีจ่ะใช฿เชือกปูานให฿ได฿ทนทาน จึงเอาเชือกปูานชุบน้ํามันดิน 
เราเรียกวาเชือกน้ํามัน มีคุณสมบัตอิอนตัวไมดดูอมน้ํา จึงเหมาะทีจ่ะใช฿ในการผู฿สิ่งของได฿ดี เชือกน้ํามัน
ขนาดเลก็ 1 นิ้ว เรียกวา เชือกกัญชา ชาวเรือนยิมใช฿ผูกโยงเรือและใช฿ผูกสวนประกกอบเสาใบเรือเล็ก 
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เชือกปูานชุบน้ํามันดนิ มคีวามออนตัวกวา แตผุเร็วกวาเชือกปูาน มีประโยชนโใช฿ทํารอก ทําสลิง ใช฿ผูกโยง
เรือ 
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จึงเป็นเชือกที่เหมาะสมกับการใช฿งานในน้าํ ประโยชนโ ใช฿ทําเชือกลากจูงหรือโยงเรอื พวงเรอื ทําความ
สะอาดงาย แตมคีวามเหนียวน฿อยกวาเชือกอื่น ๆ ขนาดเดยีวกัน 

4.  เชือกมะเล็น เป็นเชือกปูานขนาดเล็ก แตน้ําไปชุบน้ํามันดิน ใช฿ได฿ทนกวาเชือกปูานธรรมดาไม
อมน้ํา ผูกมดัพันรอบปากขอรอก ปฺองกนัไมให฿สิง่ของที่แขวนอยูในรอกหลุดออกจากขอ 

5.  เชือกน้ํามัน เป็นเชือกปูานขนาดใหญที่ชุบน้าํมันดนิ ออนตัวกวาเชือกปูานธรรมดา ใช฿ได฿ทนไม
อมน้ํา กร่ําแดดกร่ําฝนได฿ดีกวาเชือกอื่น ๆ 

6.  เชือกปอ ทําจากปอกระเจา เป็นเชือกขนาดเล็กแข็งกอนใช฿นําไปชุบน้ํากอน เชือกจะออนตัว
และเหนียว ทําให฿ผูกงายขึ้น เชือกปอทําในประเทศไทยเป็นสวนใหญ 

7.  เชือกสปันยารโน เป็นเชือกเกลียวหยาบ ฟั่นเป็นเกลียว 3 – 4 เกลียว บางชนดิชุบน้ํามนัดิน ทํา
ให฿เชือกออนตัวไมอมน้ํา ใช฿สําหรับอดุรูรั่วตาง ๆ เชน อุดตะเข็บเรือขนาดใหญกอนยาเรือ ด฿วยชัน 
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อุปกรณ ์ เชือกยาว ประมาณ 3 – 5 เมตร คนละ 1 เส฿น 
สถานที่เล่น สนาม 
วิธีการเล่น 1. จัดผู฿เลนออกเป็นหมูๆ  ละ 8 – 10 คน โดยให฿ผู฿เลนเข฿าแถวหน฿ากระดาน

แตละหมูหางกนัประมาณ 3 ชวงแขน

2. ผู฿นําเกมสั่งให฿ผู฿เลนผูกเงือ่นที่ใช฿ตอเชือก เชน เงื่อนพิรอด ผู฿เลนแตละคนภายใน
หมูจะนาํปลายเชือกของตนเอง และของเพื่อนลกูเสือทางซ฿ายมาผกูตอกนั ด฿วย
เงื่อน พิรอดเมื่อผูกเสร็จทั้งหมูให฿คนแรกและคนสุดท฿าย ของแตละหมูถอืเชือกที่
ตอดึงให฿ตึงแล฿วนั่ง หมูใดผูกเสร็จกอนเป็นหมูทีช่นะ ควรให฿ผูกเชือก 3 หรือ 4 
เงื่อน และเก็บผลแพ฿ชนะของแตละเงื่อน เพือ่ตดัสินหาผู฿ชนะรวมเมื่อครบ 3 – 4 
เงื่อน 

ข้อควรระวัง ขณะที่ดึงเชือกให฿ตึงอาจหกล฿มได฿ ถ฿าเงือ่นที่ผูกตอเชือกไมแนน 
ประโยชน์ 1. เป็นการทบทวนทักษะเงื่อนเชอืกทีไ่ด฿ศึกษามา

2. ทําให฿เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน

ใบความรู ้

เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม฿วาเทคโนโลยีตาง 
ๆ จะเจริญเข฿ามาก็ตาม จะเห็นได฿วาเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข฿องกับเราตั้งแตแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะ
ให฿เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช฿เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ฿ง ตอนโตใช฿เงื่อนเชือกผู ก
รองเท฿า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตาง ๆ และยังใช฿เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ฿าเครื่องนุมหมและเครื่องใช฿ตาง ๆ 
หลายชนิด บางครั้งเง่ือนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชวยชีวิตให฿รอดพ฿นจากอันตรายได฿ ตอน
เสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธโเกี่ยวข฿องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น
ลูกเสือวิสามัญควรจะต฿องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได฿นําไปใช฿ประโยชนโในโอกาสตอไป 

คุณสมบัติของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่าง ๆ 

	 เงือ่นเชอืกกย็งัมบีทบ�ทและคว�มสำ�คญัสำ�หรบัก�รดำ�เนินชวีติของคนเร�	ถงึแมว้�่เทคโนโลยต่ี�ง	ๆ  

จะเจริญเข้�ม�ก็ต�ม	 จะเห็นได้ว่�เงื่อนเชือกจะเกี่ยวข้องกับเร�ตัง้แต่แรกเกิด	 เมื่อเร�คลอดออกม� 

หมอจะใหเ้ชอืกในก�รผกูส�ยสะดอื	ตอนเดก็ใชเ้งือ่นเชอืกผกูทำ�เปลนอน	ผกูส�ยมุง้	ตอนโตใชเ้งือ่นเชอืกผกู 
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ประโยชน์ 1. เป็นการทบทวนทักษะเงื่อนเชอืกทีไ่ด฿ศึกษามา

2. ทําให฿เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน
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 เชือกเป็นสิ่งสาํคัญสาํหรับผูก จากวัสดุตาง ๆ ที่เป็นเส฿นเล็ก ๆ ยาวๆ เอามาทบกนัหลายๆ เส฿น
หรือจะนํามาฟั่นกนัเป็นเกลียวทาํให฿มีขนาดใหญและยาว เหมาะแกการใช฿งานประเภทตาง ๆ ที่ต฿องการ 

 
เชือกแบง่เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 

1.  เชือกที่ทําจากพืช โดยนาํสวนตาง ๆ ของพืช เชน ต฿น เปลือก ใยของพืชมาทาํความสะอาด 
แล฿วนํามาฟั่นเป็นเกลียวหรือทบกนัให฿มขีนาดพอดี พืชทีส่ามารถนํามาทําเป็นเชอืกได฿ เชน เถาวัลยโ กาบ
กล฿วยตากแห฿ง ใยมนิลา ต฿นกก หวาย ใยฝฺาย เปลือกปอ ไม฿ไผ (ทาํตอกมัดสิ่งของได฿) เป็นต฿น 

2.  เชือกทําจากอวัยวะบางสวนของสัตวโ เชน หนังสัตวโ ใยไหม เป็นต฿น โดยนํามาเป็นเส฿นเล็ก ๆ 
แล฿วนํามาฟั่นให฿เป็นเกลียวหรือทบกันให฿มีขนาดเหมาะสมกับการใช฿งาน 

3.  เชือกทําจากแรโดยเอาแรบางชนิด เชน แรเหล็ก อลูมิเนียมมารีดให฿เป็นเส฿นเล็ก ๆ เรียกวาเส฿น
ใยโลหะ เอาหลายๆ เส฿น แล฿วนํามาฟั่นให฿เป็นเกลียวหรือใช฿งานเป็นเส฿นเล็ก ๆ ลวด ลวดสลิง เป็นต฿น 

4.  เชือกทําจากสารเคม ีหรือเชอืกที่ทาํจากเส฿นใยสังเคราะหโ ได฿จากการนําเอาสารเคมีบางชนดิมา
สังเคราะหโด฿วยกรรมวิธีตาง ๆ จนได฿เป็นเส฿นใยแล฿วนําเส฿นใยมาทบกัน ฟัน่เป็นเชือก เชือกไนลอนเป็นต฿น 

 
เชือกที่เราน ามาใช้งานทั่วไปในปัจจุบันที่ท าจากวัสดุต่าง ๆ มีช่ือเรียก คือ 

1.  เชือกปูาน ทาํจากเปลือกต฿นเฮมพโ หรอืกัญชาเป็นเชือกสีเหลืองออน มีความเหนียวและแข็งแรง
ดี แตมีความทนทานน฿อย ผุงายขาดเร็ว ในการทีจ่ะใช฿เชือกปูานให฿ได฿ทนทาน จึงเอาเชือกปูานชุบน้ํามันดิน 
เราเรียกวาเชือกน้ํามัน มีคุณสมบัตอิอนตัวไมดดูอมน้ํา จึงเหมาะทีจ่ะใช฿ในการผู฿สิ่งของได฿ดี เชือกน้ํามัน
ขนาดเลก็ 1 นิ้ว เรียกวา เชือกกัญชา ชาวเรือนยิมใช฿ผูกโยงเรือและใช฿ผูกสวนประกกอบเสาใบเรือเล็ก 

2.  เชือกมะลิลา ทํามาจากเปลือกต฿นอะคาบามีมากในประเทศฟิลิปปินสโ เชือกเหนียวแข็งแรงกวา
เชือกปูานชุบน้ํามันดนิ มคีวามออนตัวกวา แตผุเร็วกวาเชือกปูาน มีประโยชนโใช฿ทํารอก ทําสลิง ใช฿ผูกโยง
เรือ 

3.  เชือกกาบมะพร฿าว ทาํจากเส฿นใยมะพร฿าว มนี้ําหนกัเบาลอยน้ําได฿ มคีวามฝดืดี ไมอมน้าํ ผุยาก 
จึงเป็นเชือกที่เหมาะสมกับการใช฿งานในน้าํ ประโยชนโ ใช฿ทําเชือกลากจูงหรือโยงเรอื พวงเรอื ทําความ
สะอาดงาย แตมคีวามเหนียวน฿อยกวาเชือกอื่น ๆ ขนาดเดยีวกัน 

4.  เชือกมะเล็น เป็นเชือกปูานขนาดเล็ก แตน้ําไปชุบน้ํามันดิน ใช฿ได฿ทนกวาเชือกปูานธรรมดาไม
อมน้ํา ผูกมดัพันรอบปากขอรอก ปฺองกนัไมให฿สิง่ของที่แขวนอยูในรอกหลุดออกจากขอ 

5.  เชือกน้ํามัน เป็นเชือกปูานขนาดใหญที่ชุบน้าํมันดนิ ออนตัวกวาเชือกปูานธรรมดา ใช฿ได฿ทนไม
อมน้ํา กร่ําแดดกร่ําฝนได฿ดีกวาเชือกอื่น ๆ 

6.  เชือกปอ ทําจากปอกระเจา เป็นเชือกขนาดเล็กแข็งกอนใช฿นําไปชุบน้ํากอน เชือกจะออนตัว
และเหนียว ทําให฿ผูกงายขึ้น เชือกปอทําในประเทศไทยเป็นสวนใหญ 

7.  เชือกสปันยารโน เป็นเชือกเกลียวหยาบ ฟั่นเป็นเกลียว 3 – 4 เกลียว บางชนดิชุบน้ํามนัดิน ทํา
ให฿เชือกออนตัวไมอมน้ํา ใช฿สําหรับอดุรูรั่วตาง ๆ เชน อุดตะเข็บเรือขนาดใหญกอนยาเรือ ด฿วยชัน 
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อุปกรณ ์ เชือกยาว ประมาณ 3 – 5 เมตร คนละ 1 เส฿น 
สถานที่เล่น สนาม 
วิธีการเล่น 1. จัดผู฿เลนออกเป็นหมูๆ  ละ 8 – 10 คน โดยให฿ผู฿เลนเข฿าแถวหน฿ากระดาน

แตละหมูหางกนัประมาณ 3 ชวงแขน

2. ผู฿นําเกมสั่งให฿ผู฿เลนผูกเงือ่นที่ใช฿ตอเชือก เชน เงื่อนพิรอด ผู฿เลนแตละคนภายใน
หมูจะนาํปลายเชือกของตนเอง และของเพื่อนลกูเสือทางซ฿ายมาผกูตอกนั ด฿วย
เงื่อน พิรอดเมื่อผูกเสร็จทั้งหมูให฿คนแรกและคนสุดท฿าย ของแตละหมูถอืเชือกที่
ตอดึงให฿ตึงแล฿วนั่ง หมูใดผูกเสร็จกอนเป็นหมูทีช่นะ ควรให฿ผูกเชือก 3 หรือ 4 
เงื่อน และเก็บผลแพ฿ชนะของแตละเงื่อน เพือ่ตดัสินหาผู฿ชนะรวมเมื่อครบ 3 – 4 
เงื่อน 

ข้อควรระวัง ขณะที่ดึงเชือกให฿ตึงอาจหกล฿มได฿ ถ฿าเงือ่นที่ผูกตอเชือกไมแนน 
ประโยชน์ 1. เป็นการทบทวนทักษะเงื่อนเชอืกทีไ่ด฿ศึกษามา

2. ทําให฿เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน

ใบความรู ้

เง่ือนเชือก 

เงื่อนเชือกก็ยังมีบทบาทและความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม฿วาเทคโนโลยีตาง 
ๆ จะเจริญเข฿ามาก็ตาม จะเห็นได฿วาเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข฿องกับเราตั้งแตแรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะ
ให฿เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช฿เงื่อนเชือกผูกทําเปลนอน ผูกสายมุ฿ง ตอนโตใช฿เงื่อนเชือกผู ก
รองเท฿า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของตาง ๆ และยังใช฿เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ฿าเครื่องนุมหมและเครื่องใช฿ตาง ๆ 
หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกยังมีบทบาทกับเราอีก อาจจะชวยชีวิตให฿รอดพ฿นจากอันตรายได฿ ตอน
เสียชีวิตเชือกยังมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธโเกี่ยวข฿องกับการดําเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น
ลูกเสือวิสามัญควรจะต฿องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพื่อจะได฿นําไปใช฿ประโยชนโในโอกาสตอไป 

คุณสมบัติของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่าง ๆ 

กอบเส�ใบเรอืเลก็

	มมี�กในประเทศฟิลปิปินส์
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8. เชือกด฿าย ทําจากด฿ายดิบหรือด฿ายฟอก เป็นเชือกที่ออนตัวมาก ขดเก็บได฿งาย มีสขีาว มอด
ปลวกไมชอบอาศัยกัดกนิ ประโยชนโใช฿ทําแห อวน สวิง หรอืผูกมดัสิ่งของเล็ก มีหลายชนิด ขนาดเล็กมากๆ 
ใช฿ในการปักเย็บ 

9. เชือกสายลอ็ก ทําจากปูานอยางดี ถักเป็นเส฿น ไมได฿ใช฿ฟัน่เป็นเกลยีวอยางเชือกชนดิอื่นๆ ใช฿
ทําสายลอ็คเครื่องวัดระยะทางเดินเรือ ใช฿ทําบวงบาศ ชนิดที่ทําจากใยไนลอนใช฿โรยตัวจากที่สูงได฿ 
คุณสมบัติไมอมน้าํ ไมขาดงาย 

10. เชือกลวด ทําจากโลหะเส฿นเล็กๆ ใช฿ทําลวดสลิงขึงโยงวัตถุตางๆ คุณสมบัติแขง็แรง ไมอมน้าํ
ทนทาน รับน้ําหนกัได฿มาก ใช฿ผูกมัดสิ่งของก็ได฿ และเชือกลวดชนิดฟัน่เป็นเกลียวมีไส฿เป็นลวดแข็งงอเก็บ
ได฿ยกมีกาํลังยกและฉดุได฿มาก ประโยชนใช฿ทําลวดขึงโยงสลิงยึดสิ่งตางๆ ให฿อยูกับที่ เชน โยงยดึเสาไฟฟฺา 

11. เชือกไนลอน ทาํจากเส฿นใยไนลอนซึ่งเป็นใยสังเคราะหโ คุณสมบัติเหนยีวมาก ไมดูดน้ําทนตอ
ดินฟฺาอากาศและความชื้น มอดปลวกไมกัดกนิ แตมีความยืดตัวได฿มากกวาเชือกประเภทอืน่ๆ เหมาะใช฿
งานทั้งบนบกและในน้ํา ข฿อเสยีคอืปมเงื่อนจะคลายงาย 
เง่ือนเชือกตามหลักสูตรลูกเสือโลกมีดังนี้ 

เง่ือนพิรอด (Reef Knot) 
ประโยชน์ 1. ใช฿ตอเชือกที่มขีนาดเดียวกัน

2. ใช฿เป็นเงื่อนในการพยาบาล เชน ผ฿าผกูพันแผล
3. ใช฿ผูกปลายเชือกของเงื่อนกากบาทญี่ปุูน

วิธีผูก วิธีที่ 1 
ขั้นที่ 1 ปลายเชือกด฿านซ฿ายทับด฿านขวา 

ขั้นที่ 2 – 3 อ฿อมปลายเชือกด฿านซ฿ายลงใต฿เส฿นเชือกด฿านขวาให฿ปลายเชือกตั้งขึ้น แล฿วรวบปลาย
เชือกเข฿าหากนัโดยให฿ดานขวาทับด฿านซ฿าย 

ขั้นที่ 4 อ฿อมปลายเชือกขวามอืลอดใต฿เส฿นซ฿ายมอื จัดเงือ่นให฿เรียบร฿อย 
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วิธีผูก วิธีที่ 2 (เงื่อนพิรอด) เมื่อปลายเชือกมีความแข็งมาก 
 ขั้นที่ 1 ขดปลายเชอืกด฿านซ฿ายงอเป็นบวง สอดปลายเชือกด฿านขวาขึ้นในบวง 

 
 ขั้นที่ 2 ม฿วนเส฿นขวามอืลงอ฿อมด฿านหลังของบวง 

 
ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกเส฿นขวามือลงในบวง แล฿วจัดเงื่อนให฿เรียบร฿อย 

 
 
 

 
 
 
 
เง่ือนขัดสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชนโ 1. ใช฿ตอเชือกที่มขีนาดตางกนั 
  2. ใช฿ผูกกับสิ่งที่เป็นขอหรือเป็นหูอยูแล฿ว เชน ธงชาติ เป็นต฿น 
 
วิธีผูก  ขั้นที่ 1 งอเชือกเส฿นใหญให฿เป็นบวง สอดปลายเส฿นเล็กเข฿าในบวงโดยสอดจากข฿างลาง 
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วิธีผูก วิธีที่ 2 (เงื่อนพิรอด) เมื่อปลายเชือกมีความแข็งมาก 
 ขั้นที่ 1 ขดปลายเชอืกด฿านซ฿ายงอเป็นบวง สอดปลายเชือกด฿านขวาขึ้นในบวง 

 
 ขั้นที่ 2 ม฿วนเส฿นขวามอืลงอ฿อมด฿านหลังของบวง 

 
ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกเส฿นขวามือลงในบวง แล฿วจัดเงื่อนให฿เรียบร฿อย 

 
 
 

 
 
 
 
เง่ือนขัดสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชนโ 1. ใช฿ตอเชือกที่มขีนาดตางกนั 
  2. ใช฿ผูกกับสิ่งที่เป็นขอหรือเป็นหูอยูแล฿ว เชน ธงชาติ เป็นต฿น 
 
วิธีผูก  ขั้นที่ 1 งอเชือกเส฿นใหญให฿เป็นบวง สอดปลายเส฿นเล็กเข฿าในบวงโดยสอดจากข฿างลาง 
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ขั้นที่ 2 ม฿วนเส฿นเลก็ลงอ฿อมด฿านหลงัเส฿นใหญทั้งคู 

ขั้นที่ 3 จับปลายเส฿นเลก็ขึ้นไปลอดเส฿นตัวเองเป็นการขดัไว฿ จดัเงื่อนให฿แนนและเรียบร฿อย 

เง่ือนผูกกระหวัดไม้ (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชนโ 1. เป็นเงื่อนผูกสัตวโ เรอื แพ ไว฿กับหลักหรือหวง

2. ใช฿ในเงื่อนบุกเบิก โดยปิดหัวเงือ่นตะกรุดเบ็ดกันเงื่อนตะกรุดเบ็ดหลุดหรอืคลาย
3. เป็นเงื่อนที่ผูกงายแก฿งาย

วิธีผูก  ขั้นที่ 1 อ฿อมปลายเชือกไปคล฿องหลักหรือราวหรอืบวง ให฿ปลายเชือกอยูข฿างบนเส฿นเชือก 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
149

154 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

8. เชือกด฿าย ทําจากด฿ายดิบหรือด฿ายฟอก เป็นเชือกที่ออนตัวมาก ขดเก็บได฿งาย มีสขีาว มอด
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ทนทาน รับน้ําหนกัได฿มาก ใช฿ผูกมัดสิ่งของก็ได฿ และเชือกลวดชนิดฟัน่เป็นเกลียวมีไส฿เป็นลวดแข็งงอเก็บ
ได฿ยกมีกาํลังยกและฉดุได฿มาก ประโยชนใช฿ทําลวดขึงโยงสลิงยึดสิ่งตางๆ ให฿อยูกับที่ เชน โยงยดึเสาไฟฟฺา 
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ขั้นที่ 4 อ฿อมปลายเชือกขวามอืลอดใต฿เส฿นซ฿ายมอื จัดเงือ่นให฿เรียบร฿อย 
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  2. ใช฿ผูกกับสิ่งที่เป็นขอหรือเป็นหูอยูแล฿ว เชน ธงชาติ เป็นต฿น 
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ขั้นที่ 2 ม฿วนเส฿นเลก็ลงอ฿อมด฿านหลงัเส฿นใหญทั้งคู 

ขั้นที่ 3 จับปลายเส฿นเลก็ขึ้นไปลอดเส฿นตัวเองเป็นการขดัไว฿ จดัเงื่อนให฿แนนและเรียบร฿อย 

เง่ือนผูกกระหวัดไม้ (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชนโ 1. เป็นเงื่อนผูกสัตวโ เรอื แพ ไว฿กับหลักหรือหวง

2. ใช฿ในเงื่อนบุกเบิก โดยปิดหัวเงือ่นตะกรุดเบ็ดกันเงื่อนตะกรุดเบ็ดหลุดหรอืคลาย
3. เป็นเงื่อนที่ผูกงายแก฿งาย

วิธีผูก  ขั้นที่ 1 อ฿อมปลายเชือกไปคล฿องหลักหรือราวหรอืบวง ให฿ปลายเชือกอยูข฿างบนเส฿นเชือก 
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ขั้นที่ 2 สอดปลายเชือกลอดใต฿เชือกเข฿าไป 

ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกข฿ามเส฿นทีเ่ป็นบวงและเส฿นที่เป็นตัวเชือก 

ขั้นที่ 4 สอดปลายเชือกลอดใต฿ตัวเชือก เลยข฿ามไปเส฿นบวงจัดเงือ่นให฿เรียบร฿อย 

เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline) 
ประโยชน ์ 1. เป็นเงื่อนที่ไมรูดเข฿าไปรัดสิง่ที่ผูก จงึเหมาะทีจ่ะคล฿องสัตวโไว฿กับหลัก ทําให฿หมนุได฿รอบ

2. ใช฿เป็นบวงคล฿องชวยคนตกน้ํา ขณะที่ลากขึน้มาจะไมรูดเข฿าไปรัด (เวลาลากต฿องจับต฿น
คอคนตกน้าํให฿หงายขึ้น เพื่อให฿จมกูพ฿นน้ํา) 

3. ใช฿คล฿องคนหยอนจากที่สูง หรือดงึจากที่ต่ําขึน้ที่สูง
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วิธีผูก  วิธีที่ 1 ทําบวงนอกตัว (เพื่อชวยเหลือหรอืคล฿องผู฿อื่น) 
 ขั้นที่ 1 ขดเชือกให฿เป็นบวงคล฿าย เลข 6 ถือไว฿ด฿วยมือซ฿ายขัน้ที่ 2 มือขวาจับปลายเชือกสอด 
เข฿าไปในบวง (สอดจากด฿านลาง) 

 
 

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกอ฿อมหลังตัวเลข 6 แล฿ว
สอดปลายลงในบวงหัวเลข 6 จัดเงือ่นให฿แนน
และเรียบร฿อย  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
เง่ือนตะกรุดเบ็ด (Ciove Hitch) 
ประโยชน ์ 1. เงื่อนตะกรุดเบ็ดใช฿ในการผกูแนน เชน ผูกกากบาท 
  2. ใช฿ผูกโยง เรือ แพ สัตวโเลีย้งไว฿กับเสาหรือรั้ว 
  3. ใช฿ทําบันไดเชือก บันไดลิง 
 

ขั้นที่ 3 สอดปลายเชือกอ฿อม
ลอดใต฿เส฿นมือซ฿าย มือซ฿ายแล฿วดึงลง
ในชองหมายเลข 6 ชักมือขวาออกจาก
บวงเลข 6 พร฿อมดึงปลายเชือกมือซ฿าย
ถึงเชือกจัดเงือ่นให฿เรียบร฿อย 

วิธีที่ 2 (เงื่อนบวงสายธนู) เป็นการผูกหวงในตัวเพื่อ
ชวยเหลือตนเอง 
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ประมาณ 1 เมตร มอืขวาอ฿อมไปหลังจับปลายเชือก
ขึ้นมาจนเป็นบวงคล฿องลําตัวปลายเชือกอยูบนเส฿น
เชือก 

 
 

ขั้นที่ 2 พลิกข฿อมอื
ขวาเข฿าหาตัว ตักเชอืกจากมอื
ซ฿าย (2ก) จนตัวเชอืกเข฿าไป
คล฿องข฿อมอืขวาเป็นบวงเลข 6 
(2ข) 
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ขั้นที่ 2 สอดปลายเชือกลอดใต฿เชือกเข฿าไป 

ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกข฿ามเส฿นทีเ่ป็นบวงและเส฿นที่เป็นตัวเชือก 

ขั้นที่ 4 สอดปลายเชือกลอดใต฿ตัวเชือก เลยข฿ามไปเส฿นบวงจัดเงือ่นให฿เรียบร฿อย 

เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline) 
ประโยชน์ 1. เป็นเงื่อนที่ไมรูดเข฿าไปรัดสิง่ที่ผูก จงึเหมาะทีจ่ะคล฿องสัตวโไว฿กับหลัก ทําให฿หมนุได฿รอบ

2. ใช฿เป็นบวงคล฿องชวยคนตกน้ํา ขณะที่ลากขึน้มาจะไมรูดเข฿าไปรัด (เวลาลากต฿องจับต฿น
คอคนตกน้าํให฿หงายขึ้น เพื่อให฿จมกูพ฿นน้ํา) 

3. ใช฿คล฿องคนหยอนจากที่สูง หรือดงึจากที่ต่ําขึน้ที่สูง
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วิธีผูก  วิธีที่ 1 (เมื่อสามารถทาํเป็นหวงสวมหัวเสาได฿) 
 

 ขั้นที่ 1 พักเชือกให฿เป็นบวงสลับกัน (ดังรูป) ขั้นที่ 2 เลือ่นบวงให฿เข฿าไปซ฿อน (รูป ก.)  
จนทับกันเป็นบวงเดียว (รูป ข.) 

 
 

ขั้นที่ 3 นําบวงจากขั้นที ่2 ข. สวมลงในเสา 
แล฿วดึงปลายเชือกจดัเงื่อนให฿แน 

 
 

วิธีที่ 2 (เงื่อนตะกรดุเบ็ด) 
       เมื่อต฿องการผูกกับหลกั เสา ต฿นไม฿ ซึง่ไมสามารถทําเป็นบวงไปสวมกับวิธีที่ 1 ได฿ 

(วิธีนี้ใช฿มาก ลูกเสือต฿องฝึกให฿คลองทั้งสภาพเสาที่ตั้งอยู หรือคานทีอ่ยูในแนวนอน) 
 ขั้นที่ 1 พาดปลายเชือกอ฿อมหลักไปด฿านหลังวกกลับมาด฿านหน฿าให฿ปลายเชือกอยูให฿ตัว

เชือก 
 

 
 
 
 ขั้นที่ 2 ยกปลายเชอืก พร฿อมที่อ฿อมหลังอีกครั้งหนึ่ง 

 

	ข ัน้ที	่2	มอืขว�จบัปล�ยเชอืกสอด
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ขั้นที่ 2 สอดปลายเชือกลอดใต฿เชือกเข฿าไป 

ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกข฿ามเส฿นทีเ่ป็นบวงและเส฿นที่เป็นตัวเชือก 

ขั้นที่ 4 สอดปลายเชือกลอดใต฿ตัวเชือก เลยข฿ามไปเส฿นบวงจัดเงือ่นให฿เรียบร฿อย 
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2. ใช฿เป็นบวงคล฿องชวยคนตกน้ํา ขณะที่ลากขึน้มาจะไมรูดเข฿าไปรัด (เวลาลากต฿องจับต฿น
คอคนตกน้าํให฿หงายขึ้น เพื่อให฿จมกูพ฿นน้ํา) 

3. ใช฿คล฿องคนหยอนจากที่สูง หรือดงึจากที่ต่ําขึน้ที่สูง
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จนทับกันเป็นบวงเดียว (รูป ข.) 

 
 

ขั้นที่ 3 นําบวงจากขั้นที ่2 ข. สวมลงในเสา 
แล฿วดึงปลายเชือกจดัเงื่อนให฿แน 

 
 

วิธีที่ 2 (เงื่อนตะกรดุเบ็ด) 
       เมื่อต฿องการผูกกับหลกั เสา ต฿นไม฿ ซึง่ไมสามารถทําเป็นบวงไปสวมกับวิธีที่ 1 ได฿ 

(วิธีนี้ใช฿มาก ลูกเสือต฿องฝึกให฿คลองทั้งสภาพเสาที่ตั้งอยู หรือคานทีอ่ยูในแนวนอน) 
 ขั้นที่ 1 พาดปลายเชือกอ฿อมหลักไปด฿านหลังวกกลับมาด฿านหน฿าให฿ปลายเชือกอยูให฿ตัว

เชือก 
 

 
 
 
 ขั้นที่ 2 ยกปลายเชอืก พร฿อมที่อ฿อมหลังอีกครั้งหนึ่ง 
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วิธีผูก  วิธีที่ 1 (เมื่อสามารถทาํเป็นหวงสวมหัวเสาได฿) 
 

 ขั้นที่ 1 พักเชือกให฿เป็นบวงสลับกัน (ดังรูป) ขั้นที่ 2 เลือ่นบวงให฿เข฿าไปซ฿อน (รูป ก.)  
จนทับกันเป็นบวงเดียว (รูป ข.) 

 
 

ขั้นที่ 3 นําบวงจากขั้นที ่2 ข. สวมลงในเสา 
แล฿วดึงปลายเชือกจดัเงื่อนให฿แน 

 
 

วิธีที่ 2 (เงื่อนตะกรดุเบ็ด) 
       เมื่อต฿องการผูกกับหลกั เสา ต฿นไม฿ ซึง่ไมสามารถทําเป็นบวงไปสวมกับวิธีที่ 1 ได฿ 

(วิธีนี้ใช฿มาก ลูกเสือต฿องฝึกให฿คลองทั้งสภาพเสาที่ตั้งอยู หรือคานทีอ่ยูในแนวนอน) 
 ขั้นที่ 1 พาดปลายเชือกอ฿อมหลักไปด฿านหลังวกกลับมาด฿านหน฿าให฿ปลายเชือกอยูให฿ตัว

เชือก 
 

 
 
 
 ขั้นที่ 2 ยกปลายเชอืก พร฿อมที่อ฿อมหลังอีกครั้งหนึ่ง 
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 ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกไปด฿านหลังแล฿ววกกลับมาด฿านหน฿าลอดตัวเอง จัดเงื่อนให฿

เรียบร฿อย 
 

 
 

เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน์ เป็นเงื่อนที่ใช฿ตอเชือกสองเส฿นขนาดเดียวกันอยางงายทีสุ่ด และรับกําลังลากได฿อยางดีบางคน 
เรียกวา เงือ่นหัวล฿านชนกัน 
 
วิธีผูก   

ขั้นที่ 1 ให฿ปลายเชือกซ฿อนกันดังรูป 
 

 
 

 
ขั้นที่ 2 ผกูปลายเชือก ก. รอบตัวเชือก A ด฿วยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา 

 

160 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

 
 
 
 ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกไปด฿านหลังแล฿ววกกลับมาด฿านหน฿าลอดตัวเอง จัดเงื่อนให฿

เรียบร฿อย 
 

 
 

เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน ์เป็นเงื่อนที่ใช฿ตอเชือกสองเส฿นขนาดเดียวกันอยางงายทีสุ่ด และรับกําลังลากได฿อยางดีบางคน 
เรียกวา เงือ่นหัวล฿านชนกัน 
 
วิธีผูก   

ขั้นที่ 1 ให฿ปลายเชือกซ฿อนกันดังรูป 
 

 
 

 
ขั้นที่ 2 ผกูปลายเชือก ก. รอบตัวเชือก A ด฿วยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา 
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ขั้นที่ 3 ผกูปลายเชือก ข. รอบตัวเชือก B 

 

 
 
ขั้นที่ 4 ดึงเส฿นเชอืก A, B ให฿ปมเงื่อนเข฿าไปชนกนั 
 
 

 
เง่ือนผูกซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน์ 1. ใช฿ผูกซุงหรือเสาหนกัๆ เพื่อลาก 

 2. ผูกสัตวโ เรือ แพ ไว฿กับหลักจะยิ่งแนนเมื่อถกูดึง 
 3. ใช฿เป็นเงื่อนเริ่มต฿นในการผูกทแยง 

วิธีผูก 
ขั้นที่ 1 สอดเชอืกให฿คล฿องรอบต฿นซุงหรือเสา 

 
 

 
ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคล฿องตัวเชือก 
 

 
 

 
ขั้นที่ 3 พันปลายเชอืกรอบเส฿นตัวเอง 3 – 5 รอบ  
ดึงตัวเชือก A ให฿เงื่อนแนน 
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วิธีผูก  วิธีที่ 1 (เมื่อสามารถทาํเป็นหวงสวมหัวเสาได฿) 
 

 ขั้นที่ 1 พักเชือกให฿เป็นบวงสลับกัน (ดังรูป) ขั้นที่ 2 เลือ่นบวงให฿เข฿าไปซ฿อน (รูป ก.)  
จนทับกันเป็นบวงเดียว (รูป ข.) 

 
 

ขั้นที่ 3 นําบวงจากขั้นที ่2 ข. สวมลงในเสา 
แล฿วดึงปลายเชือกจดัเงื่อนให฿แน 

 
 

วิธีที่ 2 (เงื่อนตะกรดุเบ็ด) 
       เมื่อต฿องการผูกกับหลกั เสา ต฿นไม฿ ซึง่ไมสามารถทําเป็นบวงไปสวมกับวิธีที่ 1 ได฿ 

(วิธีนี้ใช฿มาก ลูกเสือต฿องฝึกให฿คลองทั้งสภาพเสาที่ตั้งอยู หรือคานทีอ่ยูในแนวนอน) 
 ขั้นที่ 1 พาดปลายเชือกอ฿อมหลักไปด฿านหลังวกกลับมาด฿านหน฿าให฿ปลายเชือกอยูให฿ตัว

เชือก 
 

 
 
 
 ขั้นที่ 2 ยกปลายเชอืก พร฿อมที่อ฿อมหลังอีกครั้งหนึ่ง 

 

160 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

 
 
 
 ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกไปด฿านหลังแล฿ววกกลับมาด฿านหน฿าลอดตัวเอง จัดเงื่อนให฿

เรียบร฿อย 
 

 
 

เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน์ เป็นเงื่อนที่ใช฿ตอเชือกสองเส฿นขนาดเดียวกันอยางงายทีสุ่ด และรับกําลังลากได฿อยางดีบางคน 
เรียกวา เงือ่นหัวล฿านชนกัน 
 
วิธีผูก   

ขั้นที่ 1 ให฿ปลายเชือกซ฿อนกันดังรูป 
 

 
 

 
ขั้นที่ 2 ผกูปลายเชือก ก. รอบตัวเชือก A ด฿วยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา 

 

160 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

 
 
 
 ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกไปด฿านหลังแล฿ววกกลับมาด฿านหน฿าลอดตัวเอง จัดเงื่อนให฿

เรียบร฿อย 
 

 
 

เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน์ เป็นเงื่อนที่ใช฿ตอเชือกสองเส฿นขนาดเดียวกันอยางงายทีสุ่ด และรับกําลังลากได฿อยางดีบางคน 
เรียกวา เงือ่นหัวล฿านชนกัน 
 
วิธีผูก   

ขั้นที่ 1 ให฿ปลายเชือกซ฿อนกันดังรูป 
 

 
 

 
ขั้นที่ 2 ผกูปลายเชือก ก. รอบตัวเชือก A ด฿วยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา 

 

160 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

 
 
 
 ขั้นที่ 3 อ฿อมปลายเชือกไปด฿านหลังแล฿ววกกลับมาด฿านหน฿าลอดตัวเอง จัดเงื่อนให฿

เรียบร฿อย 
 

 
 

เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน์ เป็นเงื่อนที่ใช฿ตอเชือกสองเส฿นขนาดเดียวกันอยางงายทีสุ่ด และรับกําลังลากได฿อยางดีบางคน 
เรียกวา เงือ่นหัวล฿านชนกัน 
 
วิธีผูก   

ขั้นที่ 1 ให฿ปลายเชือกซ฿อนกันดังรูป 
 

 
 

 
ขั้นที่ 2 ผกูปลายเชือก ก. รอบตัวเชือก A ด฿วยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา 
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ขั้นที่ 3 ผกูปลายเชือก ข. รอบตัวเชือก B 

 

 
 
ขั้นที่ 4 ดึงเส฿นเชอืก A, B ให฿ปมเงื่อนเข฿าไปชนกนั 
 
 

 
เง่ือนผูกซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน์ 1. ใช฿ผูกซุงหรือเสาหนกัๆ เพื่อลาก 

 2. ผูกสัตวโ เรือ แพ ไว฿กับหลักจะยิ่งแนนเมื่อถกูดึง 
 3. ใช฿เป็นเงื่อนเริ่มต฿นในการผูกทแยง 

วิธีผูก 
ขั้นที่ 1 สอดเชอืกให฿คล฿องรอบต฿นซุงหรือเสา 

 
 

 
ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคล฿องตัวเชือก 
 

 
 

 
ขั้นที่ 3 พันปลายเชอืกรอบเส฿นตัวเอง 3 – 5 รอบ  
ดึงตัวเชือก A ให฿เงื่อนแนน 
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ขั้นที่ 3 ผกูปลายเชือก ข. รอบตัวเชือก B 

 

 
 
ขั้นที่ 4 ดึงเส฿นเชอืก A, B ให฿ปมเงื่อนเข฿าไปชนกนั 
 
 

 
เง่ือนผูกซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน์ 1. ใช฿ผูกซุงหรือเสาหนกัๆ เพื่อลาก 

 2. ผูกสัตวโ เรือ แพ ไว฿กับหลักจะยิ่งแนนเมื่อถกูดึง 
 3. ใช฿เป็นเงื่อนเริ่มต฿นในการผูกทแยง 

วิธีผูก 
ขั้นที่ 1 สอดเชอืกให฿คล฿องรอบต฿นซุงหรือเสา 

 
 

 
ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคล฿องตัวเชือก 
 

 
 

 
ขั้นที่ 3 พันปลายเชอืกรอบเส฿นตัวเอง 3 – 5 รอบ  
ดึงตัวเชือก A ให฿เงื่อนแนน 
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เง่ือนผูกรั้ง (Tarbuck Knot) 
ประโยชน ์  ใช฿ผูกสายเตน็ทโยดึเสาธงเพื่อกันล฿ม ใช฿ร้ังต฿นไม฿เป็นเงื่อนเลือ่นให฿ตงึและหยอนได฿  
วิธีผูก  
 ขั้นที่ 1 นําเชือกคล฿องกับหลังเสาหรือบวง 
 ขั้นที่ 2 ใช฿ปลายเชือกพันเชือกเส฿นยาว โดยพันปลายเกลียวประมาณ 3 – 4 เกลียว พันลงมาทางด฿านเป็นหวง 
 ขั้นที่ 3 ดึงปลายเชือกขึ้นไปด฿านบน แล฿วพันกับเชือกเส฿นยาวด฿านบนเพือ่กันไมให฿เกลียวเชือกหลดุ 
 

 
 
 
 
เงื่อนหมายเลข 8 หรือปมตาไก 
ประโยชน ์  1. ใช฿ผูกปลายเชอืกให฿เป็นปม 
     2. ใช฿ผูกแทนการพันหัวเชือกชั่วคราวเอาตัวเชือกทําเป็นบวง c ทับปลาย a แล฿วอ฿อมเชือก a  
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2.ผูกกากบาท ขึ้นต฿นด฿วยเงือ่นตะกรุดเบ็ดที่ไม฿ตัวใดตัวหนึ่งและหักคอลงด฿วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดทีไ่ม฿อกีตัว
หนึ่งการวางให฿วางพาดกันตั้งฉาก 
ประโยชน์ 1.  ใช฿ในงานกอสร฿างทาํนั่งร฿านทาสอีาคาร 

2.  ใช฿ในงานสร฿างคายพักแรม อุปกรณโการพักแรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ผูกทแยง เป็นการผูกไม฿ให฿ติดกนั ใช฿กลางเชือกพันขึ้นต฿นด฿วยเงื่อนผกูซุง แล฿วพนัทแยงมมุไขว฿กันในมมุ
ตรงกันข฿าม จบลงด฿วยเงื่อนพิรอดที่ไม฿ตัวใดตัวหนึ่งก็ได฿ แล฿วหักคอ 
ประโยชน์ 1.  ใช฿ในงานกอสร฿าง 

2.  ใช฿ค้ําหรือยัน เพื่อปฺองกันมิให฿ล฿ม 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

ความสามัคคีก่อให้เกิดความส าเร็จ 

 ครั้งหนึ่งมีคนตาบอด 3 คน เดินทางไปพบช฿างตัวหนึ่ง ก็ตรงเข฿าไปจับลูบคลําดู คนหนึ่งบอกวาช฿าง
มีลักษณะคล฿ายงู เพราะเขาคลําไปที่งวงช฿าง อีกคนหนึ่งบอกวาช฿างมีลักษณะคล฿ายเสาเรือน เพราะเขาไป
คลําที่ขาช฿าง สวนคนที่สามบอกวามีลักษณะคล฿ายพัดอันใหญ เพราะไปคลําที่หูช฿าง ทั้งสามคนตางก็
ถกเถียงกันไมยอมหยุด ในที่สุดก็ถูกช฿างกระทืบตายหมดทั้งสามคน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การไมรู฿อะไรจริงและไมยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู฿อื่นนั้นเป็นอนัตรายอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 10 การปฐมพยาบาล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  กู้ภัยใกล้ตัวและการปฐมพยาบาล   เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ตรงกันข฿าม จบลงด฿วยเงื่อนพิรอดที่ไม฿ตัวใดตัวหนึ่งก็ได฿ แล฿วหักคอ 
ประโยชน์ 1.  ใช฿ในงานกอสร฿าง 

2.  ใช฿ค้ําหรือยัน เพื่อปฺองกันมิให฿ล฿ม 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

ความสามัคคีก่อให้เกิดความส าเร็จ 

 ครั้งหนึ่งมีคนตาบอด 3 คน เดินทางไปพบช฿างตัวหนึ่ง ก็ตรงเข฿าไปจับลูบคลําดู คนหนึ่งบอกวาช฿าง
มีลักษณะคล฿ายงู เพราะเขาคลําไปที่งวงช฿าง อีกคนหนึ่งบอกวาช฿างมีลักษณะคล฿ายเสาเรือน เพราะเขาไป
คลําที่ขาช฿าง สวนคนที่สามบอกวามีลักษณะคล฿ายพัดอันใหญ เพราะไปคลําที่หูช฿าง ทั้งสามคนตางก็
ถกเถียงกันไมยอมหยุด ในที่สุดก็ถูกช฿างกระทืบตายหมดทั้งสามคน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การไมรู฿อะไรจริงและไมยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู฿อื่นนั้นเป็นอนัตรายอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 10 การปฐมพยาบาล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  กู้ภัยใกล้ตัวและการปฐมพยาบาล   เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.		ทำ�ใหไ้ดค้ว�มย�วของไม	้สำ�หรบัง�นก่อสร�้งอ�ค�ร
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2.ผูกกากบาท ขึ้นต฿นด฿วยเงือ่นตะกรุดเบ็ดที่ไม฿ตัวใดตัวหนึ่งและหักคอลงด฿วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดทีไ่ม฿อกีตัว
หนึ่งการวางให฿วางพาดกันตั้งฉาก 
ประโยชน์ 1.  ใช฿ในงานกอสร฿างทาํนั่งร฿านทาสอีาคาร 
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ประโยชน์ 1.  ใช฿ในงานกอสร฿าง 

2.  ใช฿ค้ําหรือยัน เพื่อปฺองกันมิให฿ล฿ม 
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1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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เง่ือนผูกรั้ง (Tarbuck Knot) 
ประโยชน ์  ใช฿ผูกสายเตน็ทโยดึเสาธงเพื่อกันล฿ม ใช฿ร้ังต฿นไม฿เป็นเงื่อนเลือ่นให฿ตงึและหยอนได฿  
วิธีผูก  
 ขั้นที่ 1 นําเชือกคล฿องกับหลังเสาหรือบวง 
 ขั้นที่ 2 ใช฿ปลายเชือกพันเชือกเส฿นยาว โดยพันปลายเกลียวประมาณ 3 – 4 เกลียว พันลงมาทางด฿านเป็นหวง 
 ขั้นที่ 3 ดึงปลายเชือกขึ้นไปด฿านบน แล฿วพันกับเชือกเส฿นยาวด฿านบนเพือ่กันไมให฿เกลียวเชือกหลดุ 
 

 
 
 
 
เงื่อนหมายเลข 8 หรือปมตาไก 
ประโยชน์   1. ใช฿ผูกปลายเชอืกให฿เป็นปม 
     2. ใช฿ผูกแทนการพันหัวเชือกชั่วคราวเอาตัวเชือกทําเป็นบวง c ทับปลาย a แล฿วอ฿อมเชือก a  
              อ฿อมออกมาทับบวง c สอดปลาย b เข฿าในบวง c ดึงปลาย a และ b จะเกดิปม 

 
 
 
 
 
การผูกแน่น (Lashing) 
1. ผูกประกบ ใช฿สําหรับผูกไม฿หรอืเสา 2 ต฿นเข฿าด฿วยกัน มีคาดคอ เริ่มผกูด฿วยเงือ่นตะกรดุเบ็ดทีไ่ม฿หลกั ลง
ด฿วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดทีไ่ม฿ตอ 
ประโยชน์ 1.  ตอไม฿ให฿ยาวหรอืมัดไม฿เข฿าด฿วยกัน 

2.ทําให฿ได฿ความยาวของไม฿ สําหรับงานกอสร฿างอาคาร 
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ตรงกันข฿าม จบลงด฿วยเงื่อนพิรอดที่ไม฿ตัวใดตัวหนึ่งก็ได฿ แล฿วหักคอ 
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 1.1  ลูกเสือสามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่ให฿ความชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตไุด฿   
 1.2  ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลผู฿ประสบเหตุ  คนเป็นลม  แมลงกัดตอย  ข฿อเท฿าแพลงและ
ผิวหนังถลอกได฿ 
2.  เนื้อหา 

2.1  หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลอืผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
2.2  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
2.3  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยถูกแมลงกัดตอย 
2.4  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
2.5  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู฿ 
    1) หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลอืผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
    2) การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
    3) การปฐมพยาบาลผู฿ถูกแมลงกัดตอย 
    4) การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
    5) การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น  และพบได฿บอยสอบถามประสบการณโ

ที่ลูกเสือได฿พบและให฿ลกูเสือที่เคยผานประสบการณโดังกลาวเลาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและการได฿รับการ
ชวยเหลือหรือการขอความชวยเหลือในชีวิตประจําวัน  ให฿ลกูเสอืแตละหมูบอกถึงหนวยงานทีใ่ห฿บริการ
ชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ หรอือุบัติภยั 

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ที่ 1 หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
สนทนาวิธกีาร  แจ฿งเหตุไปยงัเจ฿าหน฿าที่ 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยาย และสาธิตการปฐมพยาบาล เรื่องคนเป็นลม 
คนถูกแมลงกัดตอยผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลงผู฿ปูวยผวิหนังถลอก 
 4) แบงลูกเสือออกเป็น  4  กลุม  ให฿แตละกลุมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลที่ผู฿โดยศึกษา
เพิ่มเติมจากใบความรู฿ตามกลุมดังนี ้(โดยใช฿วิธีเรียนแบบฐาน) 

ฐานที่  1  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
ฐานที่  2  การปฐมพยาบาลผู฿ถูกแมลงกัดตอย 
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ฐานที่  3  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
ฐานที่  4  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 

5) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียนจากการเรียนแตละฐาน โดยเสริมสวนที่ยังไมสมบูรณโ 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 

4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 

 
  

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 
เพลง 

เพลง นักปฐมพยาบาล 
 

นักปฐมพยาบาล งานของเราขัน้ต฿น คอืคดิจะชวยคนที่ปูวยกะทันหนั 
หากใจหยุดเต฿นก็นวดเฟฺนและผายปอดพลนั เลอืดออกมากนัน้เร็วไวห฿ามไว฿กอน 

จับนอนตะแคงเครื่องแตงกายนั้นชวยคลายผอน ซบเซาเฝาฺนอนห฿ามให฿ยาห฿ามอาหาร 
ให฿ความอุนพอ และรีบตามหมอมาจดัการ เราต฿องชวยพยาบาลกอนนําสงหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู ้

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
ศูนย์กู้ชีพ  “นเรนทร”  (Narenthorn  EMS  Center) 

164 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

ความสามัคคีก่อให้เกิดความส าเร็จ 

 ครั้งหนึ่งมีคนตาบอด 3 คน เดินทางไปพบช฿างตัวหนึ่ง ก็ตรงเข฿าไปจับลูบคลําดู คนหนึ่งบอกวาช฿าง
มีลักษณะคล฿ายงู เพราะเขาคลําไปที่งวงช฿าง อีกคนหนึ่งบอกวาช฿างมีลักษณะคล฿ายเสาเรือน เพราะเขาไป
คลําที่ขาช฿าง สวนคนที่สามบอกวามีลักษณะคล฿ายพัดอันใหญ เพราะไปคลําที่หูช฿าง ทั้งสามคนตางก็
ถกเถียงกันไมยอมหยุด ในที่สุดก็ถูกช฿างกระทืบตายหมดทั้งสามคน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การไมรู฿อะไรจริงและไมยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู฿อื่นนั้นเป็นอนัตรายอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 10 การปฐมพยาบาล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  กู้ภัยใกล้ตัวและการปฐมพยาบาล   เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 1.1  ลูกเสือสามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่ให฿ความชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตไุด฿   
 1.2  ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลผู฿ประสบเหตุ  คนเป็นลม  แมลงกัดตอย  ข฿อเท฿าแพลงและ
ผิวหนังถลอกได฿ 
2.  เนื้อหา 

2.1  หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลอืผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
2.2  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
2.3  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยถูกแมลงกัดตอย 
2.4  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
2.5  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู฿ 
    1) หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลอืผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
    2) การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
    3) การปฐมพยาบาลผู฿ถูกแมลงกัดตอย 
    4) การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
    5) การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น  และพบได฿บอยสอบถามประสบการณโ

ที่ลูกเสือได฿พบและให฿ลกูเสือที่เคยผานประสบการณโดังกลาวเลาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและการได฿รับการ
ชวยเหลือหรือการขอความชวยเหลือในชีวิตประจําวัน  ให฿ลกูเสอืแตละหมูบอกถึงหนวยงานทีใ่ห฿บริการ
ชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ หรอือุบัติภยั 

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ที่ 1 หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
สนทนาวิธกีาร  แจ฿งเหตุไปยงัเจ฿าหน฿าที่ 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยาย และสาธิตการปฐมพยาบาล เรื่องคนเป็นลม 
คนถูกแมลงกัดตอยผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลงผู฿ปูวยผวิหนังถลอก 
 4) แบงลูกเสือออกเป็น  4  กลุม  ให฿แตละกลุมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลที่ผู฿โดยศึกษา
เพิ่มเติมจากใบความรู฿ตามกลุมดังนี ้(โดยใช฿วิธีเรียนแบบฐาน) 

ฐานที่  1  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
ฐานที่  2  การปฐมพยาบาลผู฿ถูกแมลงกัดตอย 
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 1.1  ลูกเสือสามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่ให฿ความชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตไุด฿   
 1.2  ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลผู฿ประสบเหตุ  คนเป็นลม  แมลงกัดตอย  ข฿อเท฿าแพลงและ
ผิวหนังถลอกได฿ 
2.  เนื้อหา 

2.1  หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลอืผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
2.2  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
2.3  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยถูกแมลงกัดตอย 
2.4  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
2.5  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู฿ 
    1) หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลอืผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
    2) การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
    3) การปฐมพยาบาลผู฿ถูกแมลงกัดตอย 
    4) การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
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4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น  และพบได฿บอยสอบถามประสบการณโ

ที่ลูกเสือได฿พบและให฿ลกูเสือที่เคยผานประสบการณโดังกลาวเลาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและการได฿รับการ
ชวยเหลือหรือการขอความชวยเหลือในชีวิตประจําวัน  ให฿ลกูเสอืแตละหมูบอกถึงหนวยงานทีใ่ห฿บริการ
ชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ หรอือุบัติภยั 

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ที่ 1 หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
สนทนาวิธกีาร  แจ฿งเหตุไปยงัเจ฿าหน฿าที่ 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยาย และสาธิตการปฐมพยาบาล เรื่องคนเป็นลม 
คนถูกแมลงกัดตอยผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลงผู฿ปูวยผวิหนังถลอก 
 4) แบงลูกเสือออกเป็น  4  กลุม  ให฿แตละกลุมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลที่ผู฿โดยศึกษา
เพิ่มเติมจากใบความรู฿ตามกลุมดังนี ้(โดยใช฿วิธีเรียนแบบฐาน) 

ฐานที่  1  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
ฐานที่  2  การปฐมพยาบาลผู฿ถูกแมลงกัดตอย 
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ฐานที่  3  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
ฐานที่  4  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 

5) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียนจากการเรียนแตละฐาน โดยเสริมสวนที่ยังไมสมบูรณโ 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 

4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 

 
  

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 
เพลง 

เพลง นักปฐมพยาบาล 
 

นักปฐมพยาบาล งานของเราขัน้ต฿น คอืคดิจะชวยคนที่ปูวยกะทันหนั 
หากใจหยุดเต฿นก็นวดเฟฺนและผายปอดพลนั เลอืดออกมากนัน้เร็วไวห฿ามไว฿กอน 

จับนอนตะแคงเครื่องแตงกายนั้นชวยคลายผอน ซบเซาเฝาฺนอนห฿ามให฿ยาห฿ามอาหาร 
ให฿ความอุนพอ และรีบตามหมอมาจดัการ เราต฿องชวยพยาบาลกอนนําสงหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู ้

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ุ
ศูนย์กู้ชีพ  “นเรนทร”  (Narenthorn  EMS  Center) 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

ความสามัคคีก่อให้เกิดความส าเร็จ 

 ครั้งหนึ่งมีคนตาบอด 3 คน เดินทางไปพบช฿างตัวหนึ่ง ก็ตรงเข฿าไปจับลูบคลําดู คนหนึ่งบอกวาช฿าง
มีลักษณะคล฿ายงู เพราะเขาคลําไปที่งวงช฿าง อีกคนหนึ่งบอกวาช฿างมีลักษณะคล฿ายเสาเรือน เพราะเขาไป
คลําที่ขาช฿าง สวนคนที่สามบอกวามีลักษณะคล฿ายพัดอันใหญ เพราะไปคลําที่หูช฿าง ทั้งสามคนตางก็
ถกเถียงกันไมยอมหยุด ในที่สุดก็ถูกช฿างกระทืบตายหมดทั้งสามคน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การไมรู฿อะไรจริงและไมยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู฿อื่นนั้นเป็นอนัตรายอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 10 การปฐมพยาบาล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  กู้ภัยใกล้ตัวและการปฐมพยาบาล   เวลา  1  ช่ัวโมง 
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4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น  และพบได฿บอยสอบถามประสบการณโ

ที่ลูกเสือได฿พบและให฿ลกูเสือที่เคยผานประสบการณโดังกลาวเลาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและการได฿รับการ
ชวยเหลือหรือการขอความชวยเหลือในชีวิตประจําวัน  ให฿ลกูเสอืแตละหมูบอกถึงหนวยงานทีใ่ห฿บริการ
ชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ หรอือุบัติภยั 

 2) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ที่ 1 หนวยงานที่ให฿ความชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุ 
สนทนาวิธกีาร  แจ฿งเหตุไปยงัเจ฿าหน฿าที่ 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืบรรยาย และสาธิตการปฐมพยาบาล เรื่องคนเป็นลม 
คนถูกแมลงกัดตอยผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลงผู฿ปูวยผวิหนังถลอก 
 4) แบงลูกเสือออกเป็น  4  กลุม  ให฿แตละกลุมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลที่ผู฿โดยศึกษา
เพิ่มเติมจากใบความรู฿ตามกลุมดังนี ้(โดยใช฿วิธีเรียนแบบฐาน) 

ฐานที่  1  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
ฐานที่  2  การปฐมพยาบาลผู฿ถูกแมลงกัดตอย 

	ผูป่้วยขอ้เท�้แพลง	ผูป่้วยผวิหนงัถลอก
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ความเจ็บปูวยเกิดขึ้นได฿ทุกที่ทุกเวลา  ไมวาจะเกิดอุบัติเหตุ  หรืออาการปูวยเฉียบพลันจาก
โรคภัย  หากรักษาไมทันการณโโอกาสรอดชีวิตอาจมีไมมาก  หนวยแพทยโฉุกเฉิน  จึงพร฿อมปฏิบัติหน฿าที่  
24  ชม.  เพื่อนําผู฿ปูวยเข฿าสูการรักษาในโรงพยาบาลอยางทันทวงที  พวกเขาอุทิศตัวเพื่อคนไข฿โดยไม
หวังผลตอบแทน  ทันที่โทรแจ฿ง  1669  พวกเขาจะไปถึงที่  เป็นบริการฟรีไมเกี่ยงวาน้ําจะทวม  ไฟจะ
ไหม฿  หรือต฿องฝูาเข฿าไปในเขตระเบิด 
ป่วยฉุกเฉินแจ้ง  1669 

สิ่งหนึ่งที่หนวยแพทยโฉุกเฉินหรือหนวยกู฿ชีพให฿ความสําคญัอยางมากก็คอืการเข฿าถึงผู฿ปูวยให฿เร็ว
ที่สุด  ไมวาผู฿ปูวยจะอยูที่ไหน  เหตุเกิดในเวลาใด  ดังนั้นนอกจากหนวยกู฿ชีพที่มีหน฿าที่เข฿าไปให฿การ
ชวยเหลือผู฿ปูวยแล฿ว  จึงต฿องมีศูนยโรับแจ฿งเหตุที่ให฿บริการตลอด  24  ชั่วโมง  และทําหน฿าที่ประสานงาน
หนวยงานตาง ๆ  ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการชวยเหลือผู฿ปูวย  โดยเมื่อศูนยโรับแจ฿งเหตุได฿รับแจ฿ง
จากผู฿ปูวยหรือบุคคลใกล฿ชิดก็จะต฿องสอบถามรายละเอียดตาง ๆ  ให฿ชัดเจน  เชน  ได฿รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ  หรือมีอาการปูวยจากโรคประจําตัว  อาการของผู฿ปูวยอายุ – เพศ  และจํานวนของผู฿ปูวย  
สถานที่เกิดเหตุ  พร฿อมทั้งเบอรโโทร ที่สามารถติดตอได฿ 

จากนั้นจึงแจ฿งไปยังเจ฿าหน฿าที่ของหนวยแพทยโฉุกเฉินซึ่งใกล฿จุดเกิดเหตุที่สุด  พร฿อมทั้งประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวข฿องเพื่อให฿ชวยอํานวยความสะดวกหรือเข฿าไปชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿น  เชน  
แจ฿งให฿ตํารวจจราจรชวยเคลียรโเส฿นทาง  ให฿อาสาสมัครปฺองกันฝูายพลเรือน   (อพปร.)  ชวยงัดรถยนตโ
เพื่อนําผู฿ปูวยออกจากจุดเกิดเหตุ  ปัจจุบันได฿กําหนดให฿มีการใช฿เลขหมายโทรศัพทโในการับแจ฿งเหตุ
ผู฿ปูวยฉุกเฉินหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ  คือ  หมายเลข  1669  เพื่ อให฿งายตอการจดจํา  โดยเมื่อ
ผู฿ปูวยหรือผู฿ใกล฿ชิดโทร  เรียก  1669  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนวยแพทยโฉุกเฉินที่ใกล฿ที่สุด  จากนั้น
หนวยกู฿ชีพในพื้นที่รับผิดชอบก็จะสงเจ฿าหน฿าที่เข฿าไปนําตัวผู฿ปูวยสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  โดยระหวาง
ทางเจ฿าหน฿าที่จะทําการชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿นตามความจําเป็น  เชน  ห฿ามเลือด  ให฿น้ําเกลือ  ให฿
ออกซิเจน  และภายในรถกู฿ชีพจะต฿องมีอุปกรณโชวยชีวิตตาง ๆ ครบครัน  ไมวาจะเป็น  เพลท  หรือ  
เตียงลําเลียงผู฿ปูวย  เครื่องมือปฐมพยาบาล  เครื่องวัดความดัน  เครื่องปั๊มหัวใจ  สายน้ําเกลือ  ฯลฯ 
 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข฿าถึงผู฿ปูวยขณะนี้ทางสํานักงานระบบบริการการแพทยโ
ฉุกเฉินได฿เรงดําเนินการจัดทําโปรแกรมซอฟตโแวรโ  เพื่อใช฿ในการบอกตําแหนงของผู฿ปูวย  โดยเมื่อมีการ
โทรแจ฿งเหตุ  ระบบจะทําการเชื่อมโยงข฿อมูลวาผู฿แจ฿งอยู  ณ  จุดใด  พร฿อมทั้งปรากฏภาพแผนที่บน
หน฿าจอคอมพิวเตอรโเพื่อบอกตําแหนงที่มีการโทรแจ฿ง  ซึ่งจะชวยให฿หนวยแพทยโฉุกเฉินสามารถเดินทาง
ไปยังพื้นที่เกิดเหตุได฿เร็วยิ่งขึ้นและเมื่อรถกู฿ชีพเดินทางออกจากโรงพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุก็จะปรากฏ
ภาพขึ้นบนหน฿าจอวารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดใด  มีอุปสรรคใดหรือไม  เพื่อที่หนวยรับแจ฿งเหตุจะได฿ทําการ
ประสานไปยังเจ฿าหน฿าที่ตาง ๆ  ที่เกี่ยวข฿องเพื่อชวยแก฿ปัญหา  โดยระบบดังกลาวจะแล฿วเสร็จประมาณ
ต฿นปี  2551  และนํามาใช฿กับหนวยบริการแพทยโฉุกเฉินทั่วประเทศ 

การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 

 คนเป็นลมหน฿ามืด  เปน็ผลเนื่องจากเลอืดไปเลีย้งสมองไมเพียงพอชั่วคราว  สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก 
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1.  รางกายออนเพลียมาก  เชน  อดนอน 
2.  อากาศถายเทไมสะดวก  เชน  ผู฿คนหนาแนน  อากาศร฿อนจัด 
3.  อารมณโ  เชน  ตื่นเต฿น  ตกใจกลัวมากเกินไป 
คนเป็นลมมักมีอาการวิงเวียน  คลื่นไส฿อาเจียน  หน฿ามืด  ใจสั่น  ใบหน฿าซีดเซียว  มีเหงือ่ออก
ตามฝูามอื  ฝูาเท฿า  และหน฿าผาก  ชีพจรเบา  หายใจหอบถ่ี  อาจล฿มลงและหมดสติ 

 
การปฐมพยาบาล 

1.  เมื่อรู฿สึกเวยีนศีรษะ  หน฿ามดื  ให฿ผู฿ปูวยนั่งลงสูดหายใจยาวๆ 
2.  ขยายเสื้อผ฿าให฿หลวม  
3.  ห฿ามคนมุงด ู
4.  พัดให฿ผู฿ปูวย 
5.  ให฿ดมแอมโมเนยี  หรอืยาดม 
6.  เช็ดเหงื่อตามมอื  เท฿า  หน฿าผาก 
7.  ถ฿าหมดสตใิห฿ผู฿ปูวยนอนลงให฿ศีรษะต่ํากวาตัวเล็กน฿อย  หรือนอนราบก็ได฿ 
8.  ถ฿ายังไมรู฿สึกตัว  ควรให฿ความอบอุน  ทาํการผายปอดและนําไปพบแพทยโ 

การปฐมพยาบาลคนถูกแมลงกัดต่อย 

แมลงที่มีเหล็กใน  เชน  ผ้ึง  แตน  ตอ  เมื่อตอยแล฿วเหล็กในจะคาอยู  ให฿นําเหล็กในออก     
พิษของแมลงพวกนี้ฤทธิ์เป็นกรด  แผลที่ถูกตอยจะบวม  คันและปวด  ไมคอยมีอันตรายมากนัก  แตถ฿า
ตอยเป็นจํานวนมาก  อาจทําให฿มีไข฿สูง  อาเจียน  ท฿องเดิน  เป็นลม  หมดสติ  และอาจตายได฿ซึ่งต฿อง
ได฿รับการปฐมพยาบาลโดยดวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ให฿รีบเอาเหลก็ในออกจากแผลทันที 
2.  ใช฿สําลีชุบแอมโมเนียหอม  ซึ่งมีฤทธิ์เป็นดางออนทาบริเวณแผล 
3.  ใช฿น้ําแข็งประคบเพือ่ระงับปวด  และชวยลดการซมึซาบของพษิ 
4.  ถ฿าถูกแมลงตอยบริเวณหน฿า  คอ  มีอาการบวมหายใจไมออกให฿รีบนําสงโรงพยาบาล   

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อเท้าแพลง 

             ข฿อเท฿าแพลงหรือข฿อเคล็ด  สาเหตุเนื่องมาจากข฿อตอสวนนั้นเกิดกระทบกระเทือน  ถูกชน  ถูก
บิด  พลิกหรือแพลงอยางรุนแรง  ทําให฿เยื่อหุ฿มหรือเอ็นรอบๆ  ข฿อตอพลิกหรือแพลงได฿ 
 
 
การปฐมพยาบาล 
 1.  ให฿ข฿อเท฿านั้นพักผอน  ให฿อยูนิ่งๆ  อยาใช฿งาน 
 2.  ยกข฿อเท฿าสวนนั้นให฿สูงนั้น 
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ฐานที่  3  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
ฐานที่  4  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 

5) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียนจากการเรียนแตละฐาน โดยเสริมสวนที่ยังไมสมบูรณโ 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 

4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 

 
  

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 
เพลง 

เพลง นักปฐมพยาบาล 
 

นักปฐมพยาบาล งานของเราขัน้ต฿น คอืคดิจะชวยคนที่ปูวยกะทันหนั 
หากใจหยุดเต฿นก็นวดเฟฺนและผายปอดพลนั เลอืดออกมากนัน้เร็วไวห฿ามไว฿กอน 

จับนอนตะแคงเครื่องแตงกายนั้นชวยคลายผอน ซบเซาเฝาฺนอนห฿ามให฿ยาห฿ามอาหาร 
ให฿ความอุนพอ และรีบตามหมอมาจดัการ เราต฿องชวยพยาบาลกอนนําสงหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู ้

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ุ
ศูนย์กู้ชีพ  “นเรนทร”  (Narenthorn  EMS  Center) 
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ความเจ็บปูวยเกิดขึ้นได฿ทุกที่ทุกเวลา  ไมวาจะเกิดอุบัติเหตุ  หรืออาการปูวยเฉียบพลันจาก
โรคภัย  หากรักษาไมทันการณโโอกาสรอดชีวิตอาจมีไมมาก  หนวยแพทยโฉุกเฉิน  จึงพร฿อมปฏิบัติหน฿าที่  
24  ชม.  เพื่อนําผู฿ปูวยเข฿าสูการรักษาในโรงพยาบาลอยางทันทวงที  พวกเขาอุทิศตัวเพื่อคนไข฿โดยไม
หวังผลตอบแทน  ทันที่โทรแจ฿ง  1669  พวกเขาจะไปถึงที่  เป็นบริการฟรีไมเกี่ยงวาน้ําจะทวม  ไฟจะ
ไหม฿  หรือต฿องฝูาเข฿าไปในเขตระเบิด 
ป่วยฉุกเฉินแจ้ง  1669 

สิ่งหนึ่งที่หนวยแพทยโฉุกเฉินหรือหนวยกู฿ชีพให฿ความสําคญัอยางมากก็คอืการเข฿าถึงผู฿ปูวยให฿เร็ว
ที่สุด  ไมวาผู฿ปูวยจะอยูที่ไหน  เหตุเกิดในเวลาใด  ดังนั้นนอกจากหนวยกู฿ชีพที่มีหน฿าที่เข฿าไปให฿การ
ชวยเหลือผู฿ปูวยแล฿ว  จึงต฿องมีศูนยโรับแจ฿งเหตุที่ให฿บริการตลอด  24  ชั่วโมง  และทําหน฿าที่ประสานงาน
หนวยงานตาง ๆ  ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการชวยเหลือผู฿ปูวย  โดยเมื่อศูนยโรับแจ฿งเหตุได฿รับแจ฿ง
จากผู฿ปูวยหรือบุคคลใกล฿ชิดก็จะต฿องสอบถามรายละเอียดตาง ๆ  ให฿ชัดเจน  เชน  ได฿รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ  หรือมีอาการปูวยจากโรคประจําตัว  อาการของผู฿ปูวยอายุ – เพศ  และจํานวนของผู฿ปูวย  
สถานที่เกิดเหตุ  พร฿อมทั้งเบอรโโทร ที่สามารถติดตอได฿ 

จากนั้นจึงแจ฿งไปยังเจ฿าหน฿าที่ของหนวยแพทยโฉุกเฉินซึ่งใกล฿จุดเกิดเหตุที่สุด  พร฿อมทั้งประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวข฿องเพื่อให฿ชวยอํานวยความสะดวกหรือเข฿าไปชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿น  เชน  
แจ฿งให฿ตํารวจจราจรชวยเคลียรโเส฿นทาง  ให฿อาสาสมัครปฺองกันฝูายพลเรือน   (อพปร.)  ชวยงัดรถยนตโ
เพื่อนําผู฿ปูวยออกจากจุดเกิดเหตุ  ปัจจุบันได฿กําหนดให฿มีการใช฿เลขหมายโทรศัพทโในการับแจ฿งเหตุ
ผู฿ปูวยฉุกเฉินหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ  คือ  หมายเลข  1669  เพื่ อให฿งายตอการจดจํา  โดยเมื่อ
ผู฿ปูวยหรือผู฿ใกล฿ชิดโทร  เรียก  1669  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนวยแพทยโฉุกเฉินที่ใกล฿ที่สุด  จากนั้น
หนวยกู฿ชีพในพื้นที่รับผิดชอบก็จะสงเจ฿าหน฿าที่เข฿าไปนําตัวผู฿ปูวยสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  โดยระหวาง
ทางเจ฿าหน฿าที่จะทําการชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿นตามความจําเป็น  เชน  ห฿ามเลือด  ให฿น้ําเกลือ  ให฿
ออกซิเจน  และภายในรถกู฿ชีพจะต฿องมีอุปกรณโชวยชีวิตตาง ๆ ครบครัน  ไมวาจะเป็น  เพลท  หรือ  
เตียงลําเลียงผู฿ปูวย  เครื่องมือปฐมพยาบาล  เครื่องวัดความดัน  เครื่องปั๊มหัวใจ  สายน้ําเกลือ  ฯลฯ 
 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข฿าถึงผู฿ปูวยขณะนี้ทางสํานักงานระบบบริการการแพทยโ
ฉุกเฉินได฿เรงดําเนินการจัดทําโปรแกรมซอฟตโแวรโ  เพื่อใช฿ในการบอกตําแหนงของผู฿ปูวย  โดยเมื่อมีการ
โทรแจ฿งเหตุ  ระบบจะทําการเชื่อมโยงข฿อมูลวาผู฿แจ฿งอยู  ณ  จุดใด  พร฿อมทั้งปรากฏภาพแผนที่บน
หน฿าจอคอมพิวเตอรโเพื่อบอกตําแหนงที่มีการโทรแจ฿ง  ซึ่งจะชวยให฿หนวยแพทยโฉุกเฉินสามารถเดินทาง
ไปยังพื้นที่เกิดเหตุได฿เร็วยิ่งขึ้นและเมื่อรถกู฿ชีพเดินทางออกจากโรงพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุก็จะปรากฏ
ภาพขึ้นบนหน฿าจอวารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดใด  มีอุปสรรคใดหรือไม  เพื่อที่หนวยรับแจ฿งเหตุจะได฿ทําการ
ประสานไปยังเจ฿าหน฿าที่ตาง ๆ  ที่เกี่ยวข฿องเพื่อชวยแก฿ปัญหา  โดยระบบดังกลาวจะแล฿วเสร็จประมาณ
ต฿นปี  2551  และนํามาใช฿กับหนวยบริการแพทยโฉุกเฉินทั่วประเทศ 

การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 

 คนเป็นลมหน฿ามืด  เปน็ผลเนื่องจากเลอืดไปเลีย้งสมองไมเพียงพอชั่วคราว  สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก 
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ความเจ็บปูวยเกิดขึ้นได฿ทุกที่ทุกเวลา  ไมวาจะเกิดอุบัติเหตุ  หรืออาการปูวยเฉียบพลันจาก
โรคภัย  หากรักษาไมทันการณโโอกาสรอดชีวิตอาจมีไมมาก  หนวยแพทยโฉุกเฉิน  จึงพร฿อมปฏิบัติหน฿าที่  
24  ชม.  เพื่อนําผู฿ปูวยเข฿าสูการรักษาในโรงพยาบาลอยางทันทวงที  พวกเขาอุทิศตัวเพื่อคนไข฿โดยไม
หวังผลตอบแทน  ทันที่โทรแจ฿ง  1669  พวกเขาจะไปถึงที่  เป็นบริการฟรีไมเกี่ยงวาน้ําจะทวม  ไฟจะ
ไหม฿  หรือต฿องฝูาเข฿าไปในเขตระเบิด 
ป่วยฉุกเฉินแจ้ง  1669 

สิ่งหนึ่งที่หนวยแพทยโฉุกเฉินหรือหนวยกู฿ชีพให฿ความสําคญัอยางมากก็คอืการเข฿าถึงผู฿ปูวยให฿เร็ว
ที่สุด  ไมวาผู฿ปูวยจะอยูที่ไหน  เหตุเกิดในเวลาใด  ดังนั้นนอกจากหนวยกู฿ชีพที่มีหน฿าที่เข฿าไปให฿การ
ชวยเหลือผู฿ปูวยแล฿ว  จึงต฿องมีศูนยโรับแจ฿งเหตุที่ให฿บริการตลอด  24  ชั่วโมง  และทําหน฿าที่ประสานงาน
หนวยงานตาง ๆ  ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการชวยเหลือผู฿ปูวย  โดยเมื่อศูนยโรับแจ฿งเหตุได฿รับแจ฿ง
จากผู฿ปูวยหรือบุคคลใกล฿ชิดก็จะต฿องสอบถามรายละเอียดตาง ๆ  ให฿ชัดเจน  เชน  ได฿รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ  หรือมีอาการปูวยจากโรคประจําตัว  อาการของผู฿ปูวยอายุ – เพศ  และจํานวนของผู฿ปูวย  
สถานที่เกิดเหตุ  พร฿อมทั้งเบอรโโทร ที่สามารถติดตอได฿ 

จากนั้นจึงแจ฿งไปยังเจ฿าหน฿าที่ของหนวยแพทยโฉุกเฉินซึ่งใกล฿จุดเกิดเหตุที่สุด  พร฿อมทั้งประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวข฿องเพื่อให฿ชวยอํานวยความสะดวกหรือเข฿าไปชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿น  เชน  
แจ฿งให฿ตํารวจจราจรชวยเคลียรโเส฿นทาง  ให฿อาสาสมัครปฺองกันฝูายพลเรือน   (อพปร.)  ชวยงัดรถยนตโ
เพื่อนําผู฿ปูวยออกจากจุดเกิดเหตุ  ปัจจุบันได฿กําหนดให฿มีการใช฿เลขหมายโทรศัพทโในการับแจ฿งเหตุ
ผู฿ปูวยฉุกเฉินหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ  คือ  หมายเลข  1669  เพื่ อให฿งายตอการจดจํา  โดยเมื่อ
ผู฿ปูวยหรือผู฿ใกล฿ชิดโทร  เรียก  1669  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนวยแพทยโฉุกเฉินที่ใกล฿ที่สุด  จากนั้น
หนวยกู฿ชีพในพื้นที่รับผิดชอบก็จะสงเจ฿าหน฿าที่เข฿าไปนําตัวผู฿ปูวยสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  โดยระหวาง
ทางเจ฿าหน฿าที่จะทําการชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿นตามความจําเป็น  เชน  ห฿ามเลือด  ให฿น้ําเกลือ  ให฿
ออกซิเจน  และภายในรถกู฿ชีพจะต฿องมีอุปกรณโชวยชีวิตตาง ๆ ครบครัน  ไมวาจะเป็น  เพลท  หรือ  
เตียงลําเลียงผู฿ปูวย  เครื่องมือปฐมพยาบาล  เครื่องวัดความดัน  เครื่องปั๊มหัวใจ  สายน้ําเกลือ  ฯลฯ 
 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข฿าถึงผู฿ปูวยขณะนี้ทางสํานักงานระบบบริการการแพทยโ
ฉุกเฉินได฿เรงดําเนินการจัดทําโปรแกรมซอฟตโแวรโ  เพื่อใช฿ในการบอกตําแหนงของผู฿ปูวย  โดยเมื่อมีการ
โทรแจ฿งเหตุ  ระบบจะทําการเชื่อมโยงข฿อมูลวาผู฿แจ฿งอยู  ณ  จุดใด  พร฿อมทั้งปรากฏภาพแผนที่บน
หน฿าจอคอมพิวเตอรโเพื่อบอกตําแหนงที่มีการโทรแจ฿ง  ซึ่งจะชวยให฿หนวยแพทยโฉุกเฉินสามารถเดินทาง
ไปยังพื้นที่เกิดเหตุได฿เร็วยิ่งขึ้นและเมื่อรถกู฿ชีพเดินทางออกจากโรงพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุก็จะปรากฏ
ภาพขึ้นบนหน฿าจอวารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดใด  มีอุปสรรคใดหรือไม  เพื่อที่หนวยรับแจ฿งเหตุจะได฿ทําการ
ประสานไปยังเจ฿าหน฿าที่ตาง ๆ  ที่เกี่ยวข฿องเพื่อชวยแก฿ปัญหา  โดยระบบดังกลาวจะแล฿วเสร็จประมาณ
ต฿นปี  2551  และนํามาใช฿กับหนวยบริการแพทยโฉุกเฉินทั่วประเทศ 

การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 

 คนเป็นลมหน฿ามืด  เปน็ผลเนื่องจากเลอืดไปเลีย้งสมองไมเพียงพอชั่วคราว  สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก 
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1.  รางกายออนเพลียมาก  เชน  อดนอน 
2.  อากาศถายเทไมสะดวก  เชน  ผู฿คนหนาแนน  อากาศร฿อนจัด 
3.  อารมณโ  เชน  ตื่นเต฿น  ตกใจกลัวมากเกินไป 
คนเป็นลมมักมีอาการวิงเวียน  คลื่นไส฿อาเจียน  หน฿ามืด  ใจสั่น  ใบหน฿าซีดเซียว  มีเหงือ่ออก
ตามฝูามอื  ฝูาเท฿า  และหน฿าผาก  ชีพจรเบา  หายใจหอบถ่ี  อาจล฿มลงและหมดสติ 

 
การปฐมพยาบาล 

1.  เมื่อรู฿สึกเวยีนศีรษะ  หน฿ามดื  ให฿ผู฿ปูวยนั่งลงสูดหายใจยาวๆ 
2.  ขยายเสื้อผ฿าให฿หลวม  
3.  ห฿ามคนมุงด ู
4.  พัดให฿ผู฿ปูวย 
5.  ให฿ดมแอมโมเนยี  หรอืยาดม 
6.  เช็ดเหงื่อตามมอื  เท฿า  หน฿าผาก 
7.  ถ฿าหมดสตใิห฿ผู฿ปูวยนอนลงให฿ศีรษะต่ํากวาตัวเล็กน฿อย  หรือนอนราบก็ได฿ 
8.  ถ฿ายังไมรู฿สึกตัว  ควรให฿ความอบอุน  ทาํการผายปอดและนําไปพบแพทยโ 

การปฐมพยาบาลคนถูกแมลงกัดต่อย 

แมลงที่มีเหล็กใน  เชน  ผึ้ง  แตน  ตอ  เมื่อตอยแล฿วเหล็กในจะคาอยู  ให฿นําเหล็กในออก     
พิษของแมลงพวกนี้ฤทธิ์เป็นกรด  แผลที่ถูกตอยจะบวม  คันและปวด  ไมคอยมีอันตรายมากนัก  แตถ฿า
ตอยเป็นจํานวนมาก  อาจทําให฿มีไข฿สูง  อาเจียน  ท฿องเดิน  เป็นลม  หมดสติ  และอาจตายได฿ซึ่งต฿อง
ได฿รับการปฐมพยาบาลโดยดวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ให฿รีบเอาเหลก็ในออกจากแผลทันที 
2.  ใช฿สําลีชุบแอมโมเนียหอม  ซึ่งมีฤทธิ์เป็นดางออนทาบริเวณแผล 
3.  ใช฿น้ําแข็งประคบเพือ่ระงับปวด  และชวยลดการซมึซาบของพษิ 
4.  ถ฿าถูกแมลงตอยบริเวณหน฿า  คอ  มีอาการบวมหายใจไมออกให฿รีบนําสงโรงพยาบาล   

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อเท้าแพลง 

             ข฿อเท฿าแพลงหรือข฿อเคล็ด  สาเหตุเนื่องมาจากข฿อตอสวนนั้นเกิดกระทบกระเทือน  ถูกชน  ถูก
บิด  พลิกหรือแพลงอยางรุนแรง  ทําให฿เยื่อหุ฿มหรือเอ็นรอบๆ  ข฿อตอพลิกหรือแพลงได฿ 
 
 
การปฐมพยาบาล 
 1.  ให฿ข฿อเท฿านั้นพักผอน  ให฿อยูนิ่งๆ  อยาใช฿งาน 
 2.  ยกข฿อเท฿าสวนนั้นให฿สูงนั้น 

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

ฐานที่  3  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยข฿อเท฿าแพลง 
ฐานที่  4  การปฐมพยาบาลผู฿ปูวยผิวหนังถลอก 

5) ผู฿กํากับลูกเสอืสรุปบทเรียนจากการเรียนแตละฐาน โดยเสริมสวนที่ยังไมสมบูรณโ 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 

4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
  สังเกตการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม และตรวจสอบความถกูต฿องในการปฏิบัติ 

 
  

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
 
เพลง 

เพลง นักปฐมพยาบาล 
 

นักปฐมพยาบาล งานของเราขัน้ต฿น คอืคดิจะชวยคนที่ปูวยกะทันหนั 
หากใจหยุดเต฿นก็นวดเฟฺนและผายปอดพลนั เลอืดออกมากนัน้เร็วไวห฿ามไว฿กอน 

จับนอนตะแคงเครื่องแตงกายนั้นชวยคลายผอน ซบเซาเฝาฺนอนห฿ามให฿ยาห฿ามอาหาร 
ให฿ความอุนพอ และรีบตามหมอมาจดัการ เราต฿องชวยพยาบาลกอนนําสงหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู ้

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
ศูนย์กู้ชีพ  “นเรนทร”  (Narenthorn  EMS  Center) 
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ความเจ็บปูวยเกิดขึ้นได฿ทุกที่ทุกเวลา  ไมวาจะเกิดอุบัติเหตุ  หรืออาการปูวยเฉียบพลันจาก
โรคภัย  หากรักษาไมทันการณโโอกาสรอดชีวิตอาจมีไมมาก  หนวยแพทยโฉุกเฉิน  จึงพร฿อมปฏิบัติหน฿าที่  
24  ชม.  เพื่อนําผู฿ปูวยเข฿าสูการรักษาในโรงพยาบาลอยางทันทวงที  พวกเขาอุทิศตัวเพื่อคนไข฿โดยไม
หวังผลตอบแทน  ทันที่โทรแจ฿ง  1669  พวกเขาจะไปถึงที่  เป็นบริการฟรีไมเกี่ยงวาน้ําจะทวม  ไฟจะ
ไหม฿  หรือต฿องฝูาเข฿าไปในเขตระเบิด 
ป่วยฉุกเฉินแจ้ง  1669 

สิ่งหนึ่งที่หนวยแพทยโฉุกเฉินหรือหนวยกู฿ชีพให฿ความสําคญัอยางมากก็คอืการเข฿าถึงผู฿ปูวยให฿เร็ว
ที่สุด  ไมวาผู฿ปูวยจะอยูที่ไหน  เหตุเกิดในเวลาใด  ดังนั้นนอกจากหนวยกู฿ชีพที่มีหน฿าที่เข฿าไปให฿การ
ชวยเหลือผู฿ปูวยแล฿ว  จึงต฿องมีศูนยโรับแจ฿งเหตุที่ให฿บริการตลอด  24  ชั่วโมง  และทําหน฿าที่ประสานงาน
หนวยงานตาง ๆ  ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการชวยเหลือผู฿ปูวย  โดยเมื่อศูนยโรับแจ฿งเหตุได฿รับแจ฿ง
จากผู฿ปูวยหรือบุคคลใกล฿ชิดก็จะต฿องสอบถามรายละเอียดตาง ๆ  ให฿ชัดเจน  เชน  ได฿รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ  หรือมีอาการปูวยจากโรคประจําตัว  อาการของผู฿ปูวยอายุ – เพศ  และจํานวนของผู฿ปูวย  
สถานที่เกิดเหตุ  พร฿อมทั้งเบอรโโทร ที่สามารถติดตอได฿ 

จากนั้นจึงแจ฿งไปยังเจ฿าหน฿าที่ของหนวยแพทยโฉุกเฉินซึ่งใกล฿จุดเกิดเหตุที่สุด  พร฿อมทั้งประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวข฿องเพื่อให฿ชวยอํานวยความสะดวกหรือเข฿าไปชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿น  เชน  
แจ฿งให฿ตํารวจจราจรชวยเคลียรโเส฿นทาง  ให฿อาสาสมัครปฺองกันฝูายพลเรือน   (อพปร.)  ชวยงัดรถยนตโ
เพื่อนําผู฿ปูวยออกจากจุดเกิดเหตุ  ปัจจุบันได฿กําหนดให฿มีการใช฿เลขหมายโทรศัพทโในการับแจ฿งเหตุ
ผู฿ปูวยฉุกเฉินหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ  คือ  หมายเลข  1669  เพื่ อให฿งายตอการจดจํา  โดยเมื่อ
ผู฿ปูวยหรือผู฿ใกล฿ชิดโทร  เรียก  1669  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนวยแพทยโฉุกเฉินที่ใกล฿ที่สุด  จากนั้น
หนวยกู฿ชีพในพื้นที่รับผิดชอบก็จะสงเจ฿าหน฿าที่เข฿าไปนําตัวผู฿ปูวยสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  โดยระหวาง
ทางเจ฿าหน฿าที่จะทําการชวยเหลือผู฿ปูวยในเบื้องต฿นตามความจําเป็น  เชน  ห฿ามเลือด  ให฿น้ําเกลือ  ให฿
ออกซิเจน  และภายในรถกู฿ชีพจะต฿องมีอุปกรณโชวยชีวิตตาง ๆ ครบครัน  ไมวาจะเป็น  เพลท  หรือ  
เตียงลําเลียงผู฿ปูวย  เครื่องมือปฐมพยาบาล  เครื่องวัดความดัน  เครื่องปั๊มหัวใจ  สายน้ําเกลือ  ฯลฯ 
 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข฿าถึงผู฿ปูวยขณะนี้ทางสํานักงานระบบบริการการแพทยโ
ฉุกเฉินได฿เรงดําเนินการจัดทําโปรแกรมซอฟตโแวรโ  เพื่อใช฿ในการบอกตําแหนงของผู฿ปูวย  โดยเมื่อมีการ
โทรแจ฿งเหตุ  ระบบจะทําการเชื่อมโยงข฿อมูลวาผู฿แจ฿งอยู  ณ  จุดใด  พร฿อมทั้งปรากฏภาพแผนที่บน
หน฿าจอคอมพิวเตอรโเพื่อบอกตําแหนงที่มีการโทรแจ฿ง  ซึ่งจะชวยให฿หนวยแพทยโฉุกเฉินสามารถเดินทาง
ไปยังพื้นที่เกิดเหตุได฿เร็วยิ่งขึ้นและเมื่อรถกู฿ชีพเดินทางออกจากโรงพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุก็จะปรากฏ
ภาพขึ้นบนหน฿าจอวารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดใด  มีอุปสรรคใดหรือไม  เพื่อที่หนวยรับแจ฿งเหตุจะได฿ทําการ
ประสานไปยังเจ฿าหน฿าที่ตาง ๆ  ที่เกี่ยวข฿องเพื่อชวยแก฿ปัญหา  โดยระบบดังกลาวจะแล฿วเสร็จประมาณ
ต฿นปี  2551  และนํามาใช฿กับหนวยบริการแพทยโฉุกเฉินทั่วประเทศ 

การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 

 คนเป็นลมหน฿ามืด  เปน็ผลเนื่องจากเลอืดไปเลีย้งสมองไมเพียงพอชั่วคราว  สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก 
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 3.  ให฿น้ําแข็งประคบเพื่อระงับปวด 
 

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยผิวหนังถลอก 

ผิวหนังถลอก  มีลักษณะแผลตื้นๆ  ที่ผิวหนังสวนนอกถลอก  มีเลือดไหลซึมออกเล็กน฿อยเกิด
จากวิ่งหกล฿ม  เลนกีฬา  หรือแผลจากถูกขีดขวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ถ฿ามีการตกเลือด  จะต฿องห฿ามเลือดเสียกอน 
2.  ทําความสะอาดบาดแผล  แตอยาทําลายเลอืดที่แข็งตัวอดุบาดแผล  เพราะจะทาํให฿

เลือดออกอกี 
3.  ขณะทําความสะอาดบาดแผล  ควรตรวจดบูาดแผลมีลักษณะบาดแผลชนิดใด 
4.  ถ฿าบาดแผลนั้นมีวัตถุอยูให฿เอาออกเสยีกอน  จึงแตงบาดแผล 
5.  ใช฿ยาใสบาดแผลสด  เชน  ทิงเจอรโไอโอดีน  หรือยาแดง 
6.  หากบาดแผลถลอกมากและมีอาการเจ็บแสบมาก  ควรนําสงแพทยโ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

คุณธรรมของครู 
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สํานักของอาจารยโบันไก  มีนักศึกษาจากหลายท฿องถิ่นทั่วประเทศญี่ปูุนเข฿าไปฝากตัวกันมาก  
ในจํานวนผู฿ไปเรียนธรรมะคนหนึง่กลับประพฤติตัวเป็นขโมยไปเรียนธรรมะแตกลับประพฤติตัวเป็นขโมย  
โดนจับได฿หนที่หนึ่ง  เมื่อนําเรื่องไปฟฺองอาจารยโ  ทานอาจารยโบันไกก็รับฟัง  แตมิได฿จัดการอะไรแม฿หน
ที่สอง  ทานอาจารยโก็เฉยตามเคย  นักศึกษาไมเข฿าใจการวางเฉยของอาจารยโ  สุดจะทนได฿  ก็เข฿าชื่อกัน
ร฿องขอให฿พิจารณาโทษนักศึกษานิสัยเสีย  ไมดี  เสียที  มิฉะนั้นทุกคนจะพากันไปจากสํานักทั้งหมด  
ทานอาจารยโอานคาํเรียกร฿องนี้แล฿ว  ทานก็เรียกประชุมนักศึกษาพร฿อมกนั  แล฿วได฿กลาวขึ้นมา  “พวกเธอ
ทั้งหลายที่ลงชื่อมานี้  เป็นผู฿ฉลาด  เพราะทุกคนสามารถรู฿ผิดรู฿ถูก  ฉะนั้น  หากพวกเธอมีความประสงคโ
จะจากสํานักศึกษาของฉันไป  เพื่อไปหาสถานศึกษาตอที่ดีกวา  ก็อนุญาตไปได฿ตามความปรารถนา  ”  
ทานอาจารยโบันไกกลาวดังนี้  สวนนักศึกษาผู฿ประพฤติมิชอบ  ทานอาจารยโบันไกก็หันมาประกาศวา  
“แตเจ฿าเพื่อนขี้ขโมยผู฿นาสงสารของเจ฿าคนนี้  เขายังเขลามาก  โง  ไมรู฿แม฿กระทั่งอะไรเป็นสิ่งถูก  อะไร
ไมบังควร  ฉะนั้น  ขอให฿เห็นใจเถอะ  ที่ฉันจะต฿องให฿เขาอยูกับฉันตอไป  เพราะถ฿าฉันไมสอนเขา  แล฿ว
ใครเลาจะสอน”  นักศึกษาคนผิดถึงร฿องไห฿โฮ  ห฿วงแหงความรู฿ผิดรู฿ชอบเกิดขึ้นในตอนนี้เอง  นิสัยไมดีถูก
ความเมตตาปราณีเปลี่ยนอยางหมดสิ้นตั้งแตบัดนั้นมา 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความดียอมชนะความชั่ว 

 
จากหนังสือชีวิตงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

หน่วยที่ 11   ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
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1.  รางกายออนเพลียมาก  เชน  อดนอน 
2.  อากาศถายเทไมสะดวก  เชน  ผู฿คนหนาแนน  อากาศร฿อนจัด 
3.  อารมณโ  เชน  ตื่นเต฿น  ตกใจกลัวมากเกินไป 
คนเป็นลมมักมีอาการวิงเวียน  คลื่นไส฿อาเจียน  หน฿ามืด  ใจสั่น  ใบหน฿าซีดเซียว  มีเหงือ่ออก
ตามฝูามอื  ฝูาเท฿า  และหน฿าผาก  ชีพจรเบา  หายใจหอบถ่ี  อาจล฿มลงและหมดสติ 

 
การปฐมพยาบาล 

1.  เมื่อรู฿สึกเวยีนศีรษะ  หน฿ามดื  ให฿ผู฿ปูวยนั่งลงสูดหายใจยาวๆ 
2.  ขยายเสื้อผ฿าให฿หลวม  
3.  ห฿ามคนมุงด ู
4.  พัดให฿ผู฿ปูวย 
5.  ให฿ดมแอมโมเนยี  หรอืยาดม 
6.  เช็ดเหงื่อตามมอื  เท฿า  หน฿าผาก 
7.  ถ฿าหมดสตใิห฿ผู฿ปูวยนอนลงให฿ศีรษะต่ํากวาตัวเล็กน฿อย  หรือนอนราบก็ได฿ 
8.  ถ฿ายังไมรู฿สึกตัว  ควรให฿ความอบอุน  ทาํการผายปอดและนําไปพบแพทยโ 

การปฐมพยาบาลคนถูกแมลงกัดต่อย 

แมลงที่มีเหล็กใน  เชน  ผึ้ง  แตน  ตอ  เมื่อตอยแล฿วเหล็กในจะคาอยู  ให฿นําเหล็กในออก     
พิษของแมลงพวกนี้ฤทธิ์เป็นกรด  แผลที่ถูกตอยจะบวม  คันและปวด  ไมคอยมีอันตรายมากนัก  แตถ฿า
ตอยเป็นจํานวนมาก  อาจทําให฿มีไข฿สูง  อาเจียน  ท฿องเดิน  เป็นลม  หมดสติ  และอาจตายได฿ซึ่งต฿อง
ได฿รับการปฐมพยาบาลโดยดวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ให฿รีบเอาเหลก็ในออกจากแผลทันที 
2.  ใช฿สําลีชุบแอมโมเนียหอม  ซึ่งมีฤทธิ์เป็นดางออนทาบริเวณแผล 
3.  ใช฿น้ําแข็งประคบเพือ่ระงับปวด  และชวยลดการซมึซาบของพษิ 
4.  ถ฿าถูกแมลงตอยบริเวณหน฿า  คอ  มีอาการบวมหายใจไมออกให฿รีบนําสงโรงพยาบาล   

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อเท้าแพลง 

             ข฿อเท฿าแพลงหรือข฿อเคล็ด  สาเหตุเนื่องมาจากข฿อตอสวนนั้นเกิดกระทบกระเทือน  ถูกชน  ถูก
บิด  พลิกหรือแพลงอยางรุนแรง  ทําให฿เยื่อหุ฿มหรือเอ็นรอบๆ  ข฿อตอพลิกหรือแพลงได฿ 
 
 
การปฐมพยาบาล 
 1.  ให฿ข฿อเท฿านั้นพักผอน  ให฿อยูนิ่งๆ  อยาใช฿งาน 
 2.  ยกข฿อเท฿าสวนนั้นให฿สูงนั้น 
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 3.  ให฿น้ําแข็งประคบเพื่อระงับปวด 
 

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยผิวหนังถลอก 

ผิวหนังถลอก  มีลักษณะแผลตื้นๆ  ที่ผิวหนังสวนนอกถลอก  มีเลือดไหลซึมออกเล็กน฿อยเกิด
จากวิ่งหกล฿ม  เลนกีฬา  หรือแผลจากถูกขีดขวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ถ฿ามีการตกเลือด  จะต฿องห฿ามเลือดเสียกอน 
2.  ทําความสะอาดบาดแผล  แตอยาทําลายเลอืดที่แข็งตัวอดุบาดแผล  เพราะจะทาํให฿

เลือดออกอกี 
3.  ขณะทําความสะอาดบาดแผล  ควรตรวจดบูาดแผลมีลักษณะบาดแผลชนิดใด 
4.  ถ฿าบาดแผลนั้นมีวัตถุอยูให฿เอาออกเสยีกอน  จึงแตงบาดแผล 
5.  ใช฿ยาใสบาดแผลสด  เชน  ทิงเจอรโไอโอดีน  หรือยาแดง 
6.  หากบาดแผลถลอกมากและมีอาการเจ็บแสบมาก  ควรนําสงแพทยโ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

คุณธรรมของครู 
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 3.  ให฿น้ําแข็งประคบเพื่อระงับปวด 
 

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยผิวหนังถลอก 

ผิวหนังถลอก  มีลักษณะแผลตื้นๆ  ที่ผิวหนังสวนนอกถลอก  มีเลือดไหลซึมออกเล็กน฿อยเกิด
จากวิ่งหกล฿ม  เลนกีฬา  หรือแผลจากถูกขีดขวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ถ฿ามีการตกเลือด  จะต฿องห฿ามเลือดเสียกอน 
2.  ทําความสะอาดบาดแผล  แตอยาทําลายเลอืดที่แข็งตัวอดุบาดแผล  เพราะจะทาํให฿

เลือดออกอกี 
3.  ขณะทําความสะอาดบาดแผล  ควรตรวจดบูาดแผลมีลักษณะบาดแผลชนิดใด 
4.  ถ฿าบาดแผลนั้นมีวัตถุอยูให฿เอาออกเสยีกอน  จึงแตงบาดแผล 
5.  ใช฿ยาใสบาดแผลสด  เชน  ทิงเจอรโไอโอดีน  หรือยาแดง 
6.  หากบาดแผลถลอกมากและมีอาการเจ็บแสบมาก  ควรนําสงแพทยโ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

คุณธรรมของครู 
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สํานักของอาจารยโบันไก  มีนักศึกษาจากหลายท฿องถิ่นทั่วประเทศญี่ปูุนเข฿าไปฝากตัวกันมาก  
ในจํานวนผู฿ไปเรียนธรรมะคนหนึง่กลับประพฤติตัวเป็นขโมยไปเรียนธรรมะแตกลับประพฤติตัวเป็นขโมย  
โดนจับได฿หนที่หนึ่ง  เมื่อนําเรื่องไปฟฺองอาจารยโ  ทานอาจารยโบันไกก็รับฟัง  แตมิได฿จัดการอะไรแม฿หน
ที่สอง  ทานอาจารยโก็เฉยตามเคย  นักศึกษาไมเข฿าใจการวางเฉยของอาจารยโ  สุดจะทนได฿  ก็เข฿าชื่อกัน
ร฿องขอให฿พิจารณาโทษนักศึกษานิสัยเสีย  ไมดี  เสียที  มิฉะนั้นทุกคนจะพากันไปจากสํานักทั้งหมด  
ทานอาจารยโอานคาํเรียกร฿องนี้แล฿ว  ทานก็เรียกประชุมนักศึกษาพร฿อมกนั  แล฿วได฿กลาวขึ้นมา  “พวกเธอ
ทั้งหลายที่ลงชื่อมานี้  เป็นผู฿ฉลาด  เพราะทุกคนสามารถรู฿ผิดรู฿ถูก  ฉะนั้น  หากพวกเธอมีความประสงคโ
จะจากสํานักศึกษาของฉันไป  เพื่อไปหาสถานศึกษาตอที่ดีกวา  ก็อนุญาตไปได฿ตามความปรารถนา  ”  
ทานอาจารยโบันไกกลาวดังนี้  สวนนักศึกษาผู฿ประพฤติมิชอบ  ทานอาจารยโบันไกก็หันมาประกาศวา  
“แตเจ฿าเพื่อนขี้ขโมยผู฿นาสงสารของเจ฿าคนนี้  เขายังเขลามาก  โง  ไมรู฿แม฿กระทั่งอะไรเป็นสิ่งถูก  อะไร
ไมบังควร  ฉะนั้น  ขอให฿เห็นใจเถอะ  ที่ฉันจะต฿องให฿เขาอยูกับฉันตอไป  เพราะถ฿าฉันไมสอนเขา  แล฿ว
ใครเลาจะสอน”  นักศึกษาคนผิดถึงร฿องไห฿โฮ  ห฿วงแหงความรู฿ผิดรู฿ชอบเกิดขึ้นในตอนนี้เอง  นิสัยไมดีถูก
ความเมตตาปราณีเปลี่ยนอยางหมดสิ้นตั้งแตบัดนั้นมา 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความดียอมชนะความชั่ว 

 
จากหนังสือชีวิตงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

หน่วยที่ 11   ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
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1.  รางกายออนเพลียมาก  เชน  อดนอน 
2.  อากาศถายเทไมสะดวก  เชน  ผู฿คนหนาแนน  อากาศร฿อนจัด 
3.  อารมณโ  เชน  ตื่นเต฿น  ตกใจกลัวมากเกินไป 
คนเป็นลมมักมีอาการวิงเวียน  คลื่นไส฿อาเจียน  หน฿ามืด  ใจสั่น  ใบหน฿าซีดเซียว  มีเหงือ่ออก
ตามฝูามอื  ฝูาเท฿า  และหน฿าผาก  ชีพจรเบา  หายใจหอบถ่ี  อาจล฿มลงและหมดสติ 

 
การปฐมพยาบาล 

1.  เมื่อรู฿สึกเวยีนศีรษะ  หน฿ามดื  ให฿ผู฿ปูวยนั่งลงสูดหายใจยาวๆ 
2.  ขยายเสื้อผ฿าให฿หลวม  
3.  ห฿ามคนมุงด ู
4.  พัดให฿ผู฿ปูวย 
5.  ให฿ดมแอมโมเนยี  หรอืยาดม 
6.  เช็ดเหงื่อตามมอื  เท฿า  หน฿าผาก 
7.  ถ฿าหมดสตใิห฿ผู฿ปูวยนอนลงให฿ศีรษะต่ํากวาตัวเล็กน฿อย  หรือนอนราบก็ได฿ 
8.  ถ฿ายังไมรู฿สึกตัว  ควรให฿ความอบอุน  ทาํการผายปอดและนําไปพบแพทยโ 

การปฐมพยาบาลคนถูกแมลงกัดต่อย 

แมลงที่มีเหล็กใน  เชน  ผึ้ง  แตน  ตอ  เมื่อตอยแล฿วเหล็กในจะคาอยู  ให฿นําเหล็กในออก     
พิษของแมลงพวกนี้ฤทธิ์เป็นกรด  แผลที่ถูกตอยจะบวม  คันและปวด  ไมคอยมีอันตรายมากนัก  แตถ฿า
ตอยเป็นจํานวนมาก  อาจทําให฿มีไข฿สูง  อาเจียน  ท฿องเดิน  เป็นลม  หมดสติ  และอาจตายได฿ซึ่งต฿อง
ได฿รับการปฐมพยาบาลโดยดวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ให฿รีบเอาเหลก็ในออกจากแผลทันที 
2.  ใช฿สําลีชุบแอมโมเนียหอม  ซึ่งมีฤทธิ์เป็นดางออนทาบริเวณแผล 
3.  ใช฿น้ําแข็งประคบเพือ่ระงับปวด  และชวยลดการซมึซาบของพษิ 
4.  ถ฿าถูกแมลงตอยบริเวณหน฿า  คอ  มีอาการบวมหายใจไมออกให฿รีบนําสงโรงพยาบาล   

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อเท้าแพลง 

             ข฿อเท฿าแพลงหรือข฿อเคล็ด  สาเหตุเนื่องมาจากข฿อตอสวนนั้นเกิดกระทบกระเทือน  ถูกชน  ถูก
บิด  พลิกหรือแพลงอยางรุนแรง  ทําให฿เยื่อหุ฿มหรือเอ็นรอบๆ  ข฿อตอพลิกหรือแพลงได฿ 
 
 
การปฐมพยาบาล 
 1.  ให฿ข฿อเท฿านั้นพักผอน  ให฿อยูนิ่งๆ  อยาใช฿งาน 
 2.  ยกข฿อเท฿าสวนนั้นให฿สูงนั้น 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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 3.  ให฿น้ําแข็งประคบเพื่อระงับปวด 
 

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยผิวหนังถลอก 

ผิวหนังถลอก  มีลักษณะแผลตื้นๆ  ที่ผิวหนังสวนนอกถลอก  มีเลือดไหลซึมออกเล็กน฿อยเกิด
จากวิ่งหกล฿ม  เลนกีฬา  หรือแผลจากถูกขีดขวน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ถ฿ามีการตกเลือด  จะต฿องห฿ามเลือดเสียกอน 
2.  ทําความสะอาดบาดแผล  แตอยาทําลายเลอืดที่แข็งตัวอดุบาดแผล  เพราะจะทาํให฿

เลือดออกอกี 
3.  ขณะทําความสะอาดบาดแผล  ควรตรวจดบูาดแผลมีลักษณะบาดแผลชนิดใด 
4.  ถ฿าบาดแผลนั้นมีวัตถุอยูให฿เอาออกเสยีกอน  จึงแตงบาดแผล 
5.  ใช฿ยาใสบาดแผลสด  เชน  ทิงเจอรโไอโอดีน  หรือยาแดง 
6.  หากบาดแผลถลอกมากและมีอาการเจ็บแสบมาก  ควรนําสงแพทยโ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

คุณธรรมของครู 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 15  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม และประกอบอาชีพ 
        ในสถานประกอบการ             เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชนโและวิธีสร฿างความปลอดภยัในการทํางานได฿ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีปฏิบัติงานในสถานประกอบการได฿อยางปลอดภัย 

2. เนื้อหา 
2.1 องคโประกอบความปลอดภัยในการทาํงาน 
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
2.3 การเสริมสร฿างความปลอดภยัในการทํางาน 

 2.4 ประโยชนโของความปลอดภยัในการทํางาน 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู฿ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอื แบงลูกเสอืออกเป็น 4 กลุม นําเข฿าสูบทเรียนโดยการสนทนาจากภาพ
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในสถานประกอบการ ให฿ลูกเสือชวยกันอภิปรายถึงอันตรายจากภาพดังกลาว 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให฿แตละกลุม ชวยกันอภิปรายตามหัวข฿อเรือ่ง ดงันี้ 
ให฿เวลา กลุมละ 5 นาที แล฿วนํามาอธิบายหน฿าชั้นตามลําดับ 
 กลุมที่ 1 องคโประกอบของความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 3 การเสรมิสร฿างความปลอดภัยในการทาํงาน 
 กลุมที่ 4 ประโยชนโของความปลอดภัยในการทาํงาน 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ ให฿ลูกเสอืไปศึกษาตามหัวข฿อที่กําหนด 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป ตามหวัข฿อเรื่องทั้งหมด 
4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 

เพลง  
จับมือ 

 
 จับมือกันไว฿ให฿มั่นคง  เพื่อความยืนยงสามัคคี 
รักกันปรองดองเหมือนน฿องพี่  เพื่อความสามัคคีมีรวมกัน 
 โกรธกันมันร฿ายเป็นสิ่งเลว เปรียบดังเป็นเปลวร฿อนไฟนั้น 
เผาใจให฿มีความไหวหวั่น  จับมือยิ้มให฿กันเป็นสิ่งดี 
 พวกเราลูกเสือเชื้อเผาไทย เกริกเกียรติ เกรียงไกร วินัยดี 
ศีลธรรม จรรยา และหน฿าที่  จงรัก ภักดี มีทั่วกัน 

 
ใบความรู ้

องค์ประกอบของความปลอดภัยในการท างาน 

 ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึ้นได฿นั้นต฿องประกอบด฿วยปัจจัยที่สําคัญ 2 องคโประกอบ  
คือ 
 1. บุคลากรหรือผู฿ปฏิบัติงาน ทุกระดับทุกหน฿าที่ภายในองคโกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต
พนักงานจนถึงผู฿บริหาร ต฿องตระหนักในความสําคัญและมีจิตสํานึกที่ดีตอความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานพบวาสวนใหญเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย
ของบุคลากรที่ขาดความรู฿ความเข฿าใจ ขาดประสบการณโและความชํานาญ หรือมีอาการเหน็ดเหนื่อยมาก
เกินไป สงผลให฿มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือหัวหน฿างานและผู฿บริหารปลอยปละละเลยตอ
อันตรายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการปฏิบัติงานจําเป็นต฿องมีการพัฒนาบุคลากรทุกฝูาย โดยการให฿การศึกษา
อบรม ปลุกจิตสํานึกที่ดีด฿านความปลอดภัย โดยชี้ให฿ผู฿ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยโสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากความปลอดภัย ตลอดจนฝึกฝนให฿เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานที่ตน
รับผิดชอบ นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวข฿องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต฿อง
สอดสองดูแลให฿สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอยางเครงครัด 
 2. สภาพแวดล฿อมในการทํางานที่ปลอดภัย จากการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานนั้นพบวามากกวา 10% มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล฿อมในการทํางานที่เต็มไปด฿วยอันตรายตางๆ 

170 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
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สํานักของอาจารยโบันไก  มีนักศึกษาจากหลายท฿องถิ่นทั่วประเทศญี่ปูุนเข฿าไปฝากตัวกันมาก  
ในจํานวนผู฿ไปเรียนธรรมะคนหนึง่กลับประพฤติตัวเป็นขโมยไปเรียนธรรมะแตกลับประพฤติตัวเป็นขโมย  
โดนจับได฿หนที่หนึ่ง  เมื่อนําเรื่องไปฟฺองอาจารยโ  ทานอาจารยโบันไกก็รับฟัง  แตมิได฿จัดการอะไรแม฿หน
ที่สอง  ทานอาจารยโก็เฉยตามเคย  นักศึกษาไมเข฿าใจการวางเฉยของอาจารยโ  สุดจะทนได฿  ก็เข฿าชื่อกัน
ร฿องขอให฿พิจารณาโทษนักศึกษานิสัยเสีย  ไมดี  เสียที  มิฉะนั้นทุกคนจะพากันไปจากสํานักทั้งหมด  
ทานอาจารยโอานคาํเรียกร฿องนี้แล฿ว  ทานก็เรียกประชุมนักศึกษาพร฿อมกนั  แล฿วได฿กลาวขึ้นมา  “พวกเธอ
ทั้งหลายที่ลงชื่อมานี้  เป็นผู฿ฉลาด  เพราะทุกคนสามารถรู฿ผิดรู฿ถูก  ฉะนั้น  หากพวกเธอมีความประสงคโ
จะจากสํานักศึกษาของฉันไป  เพื่อไปหาสถานศึกษาตอที่ดีกวา  ก็อนุญาตไปได฿ตามความปรารถนา  ”  
ทานอาจารยโบันไกกลาวดังนี้  สวนนักศึกษาผู฿ประพฤติมิชอบ  ทานอาจารยโบันไกก็หันมาประกาศวา  
“แตเจ฿าเพื่อนขี้ขโมยผู฿นาสงสารของเจ฿าคนนี้  เขายังเขลามาก  โง  ไมรู฿แม฿กระทั่งอะไรเป็นสิ่งถูก  อะไร
ไมบังควร  ฉะนั้น  ขอให฿เห็นใจเถอะ  ที่ฉันจะต฿องให฿เขาอยูกับฉันตอไป  เพราะถ฿าฉันไมสอนเขา  แล฿ว
ใครเลาจะสอน”  นักศึกษาคนผิดถึงร฿องไห฿โฮ  ห฿วงแหงความรู฿ผิดรู฿ชอบเกิดขึ้นในตอนนี้เอง  นิสัยไมดีถูก
ความเมตตาปราณีเปลี่ยนอยางหมดสิ้นตั้งแตบัดนั้นมา 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความดียอมชนะความชั่ว 

 
จากหนังสือชีวิตงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 15  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม และประกอบอาชีพ 
        ในสถานประกอบการ             เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชนโและวิธีสร฿างความปลอดภยัในการทํางานได฿ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีปฏิบัติงานในสถานประกอบการได฿อยางปลอดภัย 

2. เนื้อหา 
2.1 องคโประกอบความปลอดภัยในการทาํงาน 
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
2.3 การเสริมสร฿างความปลอดภยัในการทํางาน 

 2.4 ประโยชนโของความปลอดภยัในการทํางาน 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู฿ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอื แบงลูกเสอืออกเป็น 4 กลุม นําเข฿าสูบทเรียนโดยการสนทนาจากภาพ
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในสถานประกอบการ ให฿ลูกเสือชวยกันอภิปรายถึงอันตรายจากภาพดังกลาว 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให฿แตละกลุม ชวยกันอภิปรายตามหัวข฿อเรือ่ง ดงันี้ 
ให฿เวลา กลุมละ 5 นาที แล฿วนํามาอธิบายหน฿าชั้นตามลําดับ 
 กลุมที่ 1 องคโประกอบของความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 3 การเสรมิสร฿างความปลอดภัยในการทาํงาน 
 กลุมที่ 4 ประโยชนโของความปลอดภัยในการทาํงาน 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ ให฿ลูกเสอืไปศึกษาตามหัวข฿อที่กําหนด 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป ตามหวัข฿อเรื่องทั้งหมด 
4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 15  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม และประกอบอาชีพ 
        ในสถานประกอบการ             เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชนโและวิธีสร฿างความปลอดภยัในการทํางานได฿ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีปฏิบัติงานในสถานประกอบการได฿อยางปลอดภัย 

2. เนื้อหา 
2.1 องคโประกอบความปลอดภัยในการทาํงาน 
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
2.3 การเสริมสร฿างความปลอดภยัในการทํางาน 

 2.4 ประโยชนโของความปลอดภยัในการทํางาน 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู฿ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอื แบงลูกเสอืออกเป็น 4 กลุม นําเข฿าสูบทเรียนโดยการสนทนาจากภาพ
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในสถานประกอบการ ให฿ลูกเสือชวยกันอภิปรายถึงอันตรายจากภาพดังกลาว 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให฿แตละกลุม ชวยกันอภิปรายตามหัวข฿อเรือ่ง ดงันี้ 
ให฿เวลา กลุมละ 5 นาที แล฿วนํามาอธิบายหน฿าชั้นตามลําดับ 
 กลุมที่ 1 องคโประกอบของความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 3 การเสรมิสร฿างความปลอดภัยในการทาํงาน 
 กลุมที่ 4 ประโยชนโของความปลอดภัยในการทาํงาน 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ ให฿ลูกเสอืไปศึกษาตามหัวข฿อที่กําหนด 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป ตามหวัข฿อเรื่องทั้งหมด 
4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

172 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 

เพลง  
จับมือ 

 
 จับมือกันไว฿ให฿มั่นคง  เพื่อความยืนยงสามัคคี 
รักกันปรองดองเหมือนน฿องพี่  เพื่อความสามัคคีมีรวมกัน 
 โกรธกันมันร฿ายเป็นสิ่งเลว เปรียบดังเป็นเปลวร฿อนไฟนั้น 
เผาใจให฿มีความไหวหวั่น  จับมือยิ้มให฿กันเป็นสิ่งดี 
 พวกเราลูกเสือเชื้อเผาไทย เกริกเกียรติ เกรียงไกร วินัยดี 
ศีลธรรม จรรยา และหน฿าที่  จงรัก ภักดี มีทั่วกัน 

 
ใบความรู ้

องค์ประกอบของความปลอดภัยในการท างาน 

 ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึ้นได฿นั้นต฿องประกอบด฿วยปัจจัยที่สําคัญ 2 องคโประกอบ  
คือ 
 1. บุคลากรหรือผู฿ปฏิบัติงาน ทุกระดับทุกหน฿าที่ภายในองคโกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต
พนักงานจนถึงผู฿บริหาร ต฿องตระหนักในความสําคัญและมีจิตสํานึกที่ดีตอความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานพบวาสวนใหญเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย
ของบุคลากรที่ขาดความรู฿ความเข฿าใจ ขาดประสบการณโและความชํานาญ หรือมีอาการเหน็ดเหนื่อยมาก
เกินไป สงผลให฿มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือหัวหน฿างานและผู฿บริหารปลอยปละละเลยตอ
อันตรายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการปฏิบัติงานจําเป็นต฿องมีการพัฒนาบุคลากรทุกฝูาย โดยการให฿การศึกษา
อบรม ปลุกจิตสํานึกที่ดีด฿านความปลอดภัย โดยชี้ให฿ผู฿ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยโสินที่อาจเกิดขึ้นจากความปลอดภัย ตลอดจนฝึกฝนให฿เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานท่ีตน
รับผิดชอบ นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวข฿องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต฿อง
สอดสองดูแลให฿สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอยางเครงครัด 
 2. สภาพแวดล฿อมในการทํางานที่ปลอดภัย จากการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานนั้นพบวามากกวา 10% มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล฿อมในการทํางานที่เต็มไปด฿วยอันตรายตางๆ 
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สํานักของอาจารยโบันไก  มีนักศึกษาจากหลายท฿องถิ่นทั่วประเทศญี่ปูุนเข฿าไปฝากตัวกันมาก  
ในจํานวนผู฿ไปเรียนธรรมะคนหนึง่กลับประพฤติตัวเป็นขโมยไปเรียนธรรมะแตกลับประพฤติตัวเป็นขโมย  
โดนจับได฿หนที่หนึ่ง  เมื่อนําเรื่องไปฟฺองอาจารยโ  ทานอาจารยโบันไกก็รับฟัง  แตมิได฿จัดการอะไรแม฿หน
ที่สอง  ทานอาจารยโก็เฉยตามเคย  นักศึกษาไมเข฿าใจการวางเฉยของอาจารยโ  สุดจะทนได฿  ก็เข฿าชื่อกัน
ร฿องขอให฿พิจารณาโทษนักศึกษานิสัยเสีย  ไมดี  เสียที  มิฉะนั้นทุกคนจะพากันไปจากสํานักทั้งหมด  
ทานอาจารยโอานคาํเรียกร฿องนี้แล฿ว  ทานก็เรียกประชุมนักศึกษาพร฿อมกนั  แล฿วได฿กลาวขึ้นมา  “พวกเธอ
ทั้งหลายที่ลงชื่อมานี้  เป็นผู฿ฉลาด  เพราะทุกคนสามารถรู฿ผิดรู฿ถูก  ฉะนั้น  หากพวกเธอมีความประสงคโ
จะจากสํานักศึกษาของฉันไป  เพื่อไปหาสถานศึกษาตอที่ดีกวา  ก็อนุญาตไปได฿ตามความปรารถนา  ”  
ทานอาจารยโบันไกกลาวดังนี้  สวนนักศึกษาผู฿ประพฤติมิชอบ  ทานอาจารยโบันไกก็หันมาประกาศวา  
“แตเจ฿าเพื่อนขี้ขโมยผู฿นาสงสารของเจ฿าคนนี้  เขายังเขลามาก  โง  ไมรู฿แม฿กระทั่งอะไรเป็นสิ่งถูก  อะไร
ไมบังควร  ฉะนั้น  ขอให฿เห็นใจเถอะ  ที่ฉันจะต฿องให฿เขาอยูกับฉันตอไป  เพราะถ฿าฉันไมสอนเขา  แล฿ว
ใครเลาจะสอน”  นักศึกษาคนผิดถึงร฿องไห฿โฮ  ห฿วงแหงความรู฿ผิดรู฿ชอบเกิดขึ้นในตอนนี้เอง  นิสัยไมดีถูก
ความเมตตาปราณีเปลี่ยนอยางหมดสิ้นตั้งแตบัดนั้นมา 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความดียอมชนะความชั่ว 

 
จากหนังสือชีวิตงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 15  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม และประกอบอาชีพ 
        ในสถานประกอบการ             เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชนโและวิธีสร฿างความปลอดภยัในการทํางานได฿ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีปฏิบัติงานในสถานประกอบการได฿อยางปลอดภัย 

2. เนื้อหา 
2.1 องคโประกอบความปลอดภัยในการทาํงาน 
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
2.3 การเสริมสร฿างความปลอดภยัในการทํางาน 

 2.4 ประโยชนโของความปลอดภยัในการทํางาน 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู฿ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอื แบงลูกเสอืออกเป็น 4 กลุม นําเข฿าสูบทเรียนโดยการสนทนาจากภาพ
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในสถานประกอบการ ให฿ลูกเสือชวยกันอภิปรายถึงอันตรายจากภาพดังกลาว 
 2) ผู฿กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให฿แตละกลุม ชวยกันอภิปรายตามหัวข฿อเรือ่ง ดงันี้ 
ให฿เวลา กลุมละ 5 นาที แล฿วนํามาอธิบายหน฿าชั้นตามลําดับ 
 กลุมที่ 1 องคโประกอบของความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภยัในการทํางาน 
 กลุมที่ 3 การเสรมิสร฿างความปลอดภัยในการทาํงาน 
 กลุมที่ 4 ประโยชนโของความปลอดภัยในการทาํงาน 
 3) ผู฿กํากับลูกเสอืแจกใบความรู฿ ให฿ลูกเสอืไปศึกษาตามหัวข฿อที่กําหนด 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป ตามหวัข฿อเรื่องทั้งหมด 
4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
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เชน สถานท่ีทํางานมีอากาศถายเทไมสะดวก การวางโรงงานไมมี การกอสร฿างตอเติมไมได฿มาตรฐาน
หรือไมปลอดภัย ไมมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณโเตือนภัย เครื่องจักรเกาหรือเสื่อมคุณภาพ เครื่องมือไร฿
คุณภาพวัตถุมีพิษหรือสารเคมีที่จัดการเก็บไมถูกวิธี เครื่องปฺองกันอันตรายสวนบุคคลเกาหรือเสื่อม
คุณภาพ รวมไปถึงสภาพแวดล฿อมทางธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก น้ําทวม ฟฺาผา ฯลฯ 
 

ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน 

 อุบัติภัยจากการทํางานทุกสาขาอาชีพกอให฿เกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยโสินอยางมหาศาล 
และสงผลกระทบตอทุกๆ ฝูายที่มีสวนเกี่ยวข฿อง ทั้งผู฿ประกอบการ นายจ฿าง ผู฿ปฏิบัติ งาน ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ พอสรุปได฿ดังนี้ 

1. ผู฿ประสบอุบัติเหตุและครอบครัว เป็นผู฿ได฿รับผลกระทบโดยตรง ต฿องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 
เสียเวลาในการรักษาตัว เสียรายได฿ประจําที่เคยได฿รับ เสียคาใช฿จายในการรักษาพยาบาล เสียอวัยวะ
ตางๆ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพหรือชวยเหลือตนเองได฿เสียสุขภาพจิต เกิด
ความเครียด วิตกกังวล เกิดความทุกขโตามมา 

2. เพื่อนรวมงาน เกิดการเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน สุขภาพจิตย่ําแย ประสิทธิภาพใน 
การทํางานลดลง สงผลตอผลผลิตขององคโกร 

3. หัวหน฿างาน ซึ่งหมายถึงผู฿ควบคุมงานตั้งแตหัวหน฿าชาง หัวหน฿ากะ หัวหน฿าแผนกที่เป็นฝูาย 
บริหารระดับต฿น ผู฿นําของกลุมคนงาน ที่มีหน฿าที่ควบคุมดูแลให฿พนักงานทําการผลิตตามแผนที่วางไว฿ มี
สวนได฿รับผลกระทบตออุบัติภัยที่เกิดขึ้น และถือเป็นความบงพรองในการควบคุมดูแลพนักงานต฿อง
เสียเวลาในการสอบสวนและวิเคราะหโหาสาเหตุ การรายงานผล การฝึกอบรมพนักงานใหมทดแทน ฯลฯ 

4. เจ฿าของธุรกิจหรือผู฿ประกอบการ ได฿รับผลกระทบโดยตรง เพราะอุบัติเหตุภัยสงผลให฿ 
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ผลผลิตลดลงแตคาใช฿จายสูงขึ้น ทั้งในรูปของเงินคาชดเชย คา
รักษาพยาบาล คาวัสดุ คาซอมแซมเครื่องจักร คาถูกปรับจากการสงมอบงานลาช฿าฯลฯ ทําให฿ผลกําไร
ลดลงหรือประสบกับการขาดทุนในการดําเนินงาน 

5. สังคมและประเทศชาติ อุบัติภัยในการทํางานที่ร฿ายแรงในประเทศไทยสวนใหญสงผลกระทบ 
ตอสังคมประเทศไทย กอให฿เกิดการเสียขวัญและกําลังใจ ทั้งผู฿ปฏิบัติงานประชาชนทั่วไป สูญเสีย
ทางด฿านเศรษฐกิจโดยเปลาประโยชนโ เป็นภารตอสังคมในการดูแลและชวยเหลือคนงานที่ไร฿สมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติที่มีตออุตสาหกรรมไทยลดลง เสีย
ภาพพจนโและชื่อสียงที่ดีของประเทศชาติ 
 
 
 
 

การเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

172 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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เพลง  
จับมือ 

 
 จับมือกันไว฿ให฿มั่นคง  เพื่อความยืนยงสามัคคี 
รักกันปรองดองเหมือนน฿องพี่  เพื่อความสามัคคีมีรวมกัน 
 โกรธกันมันร฿ายเป็นสิ่งเลว เปรียบดังเป็นเปลวร฿อนไฟนั้น 
เผาใจให฿มีความไหวหวั่น  จับมือยิ้มให฿กันเป็นสิ่งดี 
 พวกเราลูกเสือเชื้อเผาไทย เกริกเกียรติ เกรียงไกร วินัยดี 
ศีลธรรม จรรยา และหน฿าที่  จงรัก ภักดี มีทั่วกัน 

 
ใบความรู ้

องค์ประกอบของความปลอดภัยในการท างาน 

 ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึ้นได฿นั้นต฿องประกอบด฿วยปัจจัยที่สําคัญ 2 องคโประกอบ  
คือ 
 1. บุคลากรหรือผู฿ปฏิบัติงาน ทุกระดับทุกหน฿าที่ภายในองคโกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต
พนักงานจนถึงผู฿บริหาร ต฿องตระหนักในความสําคัญและมีจิตสํานึกที่ดีตอความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานพบวาสวนใหญเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย
ของบุคลากรที่ขาดความรู฿ความเข฿าใจ ขาดประสบการณโและความชํานาญ หรือมีอาการเหน็ดเหนื่อยมาก
เกินไป สงผลให฿มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือหัวหน฿างานและผู฿บริหารปลอยปละละเลยตอ
อันตรายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการปฏิบัติงานจําเป็นต฿องมีการพัฒนาบุคลากรทุกฝูาย โดยการให฿การศึกษา
อบรม ปลุกจิตสํานึกที่ดีด฿านความปลอดภัย โดยชี้ให฿ผู฿ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยโสินที่อาจเกิดขึ้นจากความปลอดภัย ตลอดจนฝึกฝนให฿เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานท่ีตน
รับผิดชอบ นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวข฿องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต฿อง
สอดสองดูแลให฿สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอยางเครงครัด 
 2. สภาพแวดล฿อมในการทํางานที่ปลอดภัย จากการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานนั้นพบวามากกวา 10% มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล฿อมในการทํางานที่เต็มไปด฿วยอันตรายตางๆ 
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เชน สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทไมสะดวก การวางโรงงานไมมี การกอสร฿างตอเติมไมได฿มาตรฐาน
หรือไมปลอดภัย ไมมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณโเตือนภัย เครื่องจักรเกาหรือเสื่อมคุณภาพ เครื่องมือไร฿
คุณภาพวัตถุมีพิษหรือสารเคมีที่จัดการเก็บไมถูกวิธี เครื่องปฺองกันอันตรายสวนบุคคลเกาหรือเสื่อม
คุณภาพ รวมไปถึงสภาพแวดล฿อมทางธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก น้ําทวม ฟฺาผา ฯลฯ 
 

ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน 

 อุบัติภัยจากการทํางานทุกสาขาอาชีพกอให฿เกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยโสินอยางมหาศาล 
และสงผลกระทบตอทุกๆ ฝูายที่มีสวนเกี่ยวข฿อง ทั้งผู฿ประกอบการ นายจ฿าง ผู฿ปฏิบัติ งาน ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ พอสรุปได฿ดังนี้ 

1. ผู฿ประสบอุบัติเหตุและครอบครัว เป็นผู฿ได฿รับผลกระทบโดยตรง ต฿องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 
เสียเวลาในการรักษาตัว เสียรายได฿ประจําที่เคยได฿รับ เสียคาใช฿จายในการรักษาพยาบาล เสียอวัยวะ
ตางๆ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพหรือชวยเหลือตนเองได฿เสียสุขภาพจิต เกิด
ความเครียด วิตกกังวล เกิดความทุกขโตามมา 

2. เพื่อนรวมงาน เกิดการเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน สุขภาพจิตย่ําแย ประสิทธิภาพใน 
การทํางานลดลง สงผลตอผลผลิตขององคโกร 

3. หัวหน฿างาน ซึ่งหมายถึงผู฿ควบคุมงานตั้งแตหัวหน฿าชาง หัวหน฿ากะ หัวหน฿าแผนกที่เป็นฝูาย 
บริหารระดับต฿น ผู฿นําของกลุมคนงาน ที่มีหน฿าที่ควบคุมดูแลให฿พนักงานทําการผลิตตามแผนที่วางไว฿ มี
สวนได฿รับผลกระทบตออุบัติภัยที่เกิดขึ้น และถือเป็นความบงพรองในการควบคุมดูแลพนักงานต฿อง
เสียเวลาในการสอบสวนและวิเคราะหโหาสาเหตุ การรายงานผล การฝึกอบรมพนักงานใหมทดแทน ฯลฯ 

4. เจ฿าของธุรกิจหรือผู฿ประกอบการ ได฿รับผลกระทบโดยตรง เพราะอุบัติเหตุภัยสงผลให฿ 
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ผลผลิตลดลงแตคาใช฿จายสูงขึ้น ทั้งในรูปของเงินคาชดเชย คา
รักษาพยาบาล คาวัสดุ คาซอมแซมเครื่องจักร คาถูกปรับจากการสงมอบงานลาช฿าฯลฯ ทําให฿ผลกําไร
ลดลงหรือประสบกับการขาดทุนในการดําเนินงาน 

5. สังคมและประเทศชาติ อุบัติภัยในการทํางานที่ร฿ายแรงในประเทศไทยสวนใหญสงผลกระทบ 
ตอสังคมประเทศไทย กอให฿เกิดการเสียขวัญและกําลังใจ ทั้งผู฿ปฏิบัติงานประชาชนทั่วไป สูญเสีย
ทางด฿านเศรษฐกิจโดยเปลาประโยชนโ เป็นภารตอสังคมในการดูแลและชวยเหลือคนงานที่ไร฿สมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติที่มีตออุตสาหกรรมไทยลดลง เสีย
ภาพพจนโและชื่อสียงที่ดีของประเทศชาติ 
 
 
 
 

การเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
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5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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เพลง  
จับมือ 

 
 จับมือกันไว฿ให฿มั่นคง  เพื่อความยืนยงสามัคคี 
รักกันปรองดองเหมือนน฿องพี่  เพื่อความสามัคคีมีรวมกัน 
 โกรธกันมันร฿ายเป็นสิ่งเลว เปรียบดังเป็นเปลวร฿อนไฟนั้น 
เผาใจให฿มีความไหวหวั่น  จับมือยิ้มให฿กันเป็นสิ่งดี 
 พวกเราลูกเสือเชื้อเผาไทย เกริกเกียรติ เกรียงไกร วินัยดี 
ศีลธรรม จรรยา และหน฿าที่  จงรัก ภักดี มีทั่วกัน 

 
ใบความรู ้

องค์ประกอบของความปลอดภัยในการท างาน 

 ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึ้นได฿นั้นต฿องประกอบด฿วยปัจจัยที่สําคัญ 2 องคโประกอบ  
คือ 
 1. บุคลากรหรือผู฿ปฏิบัติงาน ทุกระดับทุกหน฿าที่ภายในองคโกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต
พนักงานจนถึงผู฿บริหาร ต฿องตระหนักในความสําคัญและมีจิตสํานึกที่ดีตอความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานพบวาสวนใหญเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย
ของบุคลากรที่ขาดความรู฿ความเข฿าใจ ขาดประสบการณโและความชํานาญ หรือมีอาการเหน็ดเหนื่อยมาก
เกินไป สงผลให฿มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือหัวหน฿างานและผู฿บริหารปลอยปละละเลยตอ
อันตรายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการปฏิบัติงานจําเป็นต฿องมีการพัฒนาบุคลากรทุกฝูาย โดยการให฿การศึกษา
อบรม ปลุกจิตสํานึกที่ดีด฿านความปลอดภัย โดยชี้ให฿ผู฿ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยโสินที่อาจเกิดขึ้นจากความปลอดภัย ตลอดจนฝึกฝนให฿เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานที่ตน
รับผิดชอบ นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวข฿องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต฿อง
สอดสองดูแลให฿สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอยางเครงครัด 
 2. สภาพแวดล฿อมในการทํางานที่ปลอดภัย จากการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานนั้นพบวามากกวา 10% มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล฿อมในการทํางานที่เต็มไปด฿วยอันตรายตางๆ 
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การเสริมสร฿างความปลอดภัยในการทํางานจะดาํเนินไปได฿อยางมีประสทิธิภาพนั้น จําเป็นต฿อง
ได฿รับความรวมมือจากบคุลากรทกุๆ ฝาูยที่เกี่ยวข฿อง เพราะเป็นที่ทราบกันดีวาอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึน้
ในการทํางานนัน้ ไมใชเคราะหโกรรมหรือเหตุสดุวิสัย สวนใหญมาจากความผิดพลาด ความบกพรองของ
มนุษยโและสภาพแวดล฿อมตางๆ ทีไ่มปลอดภัย เชน อุปกรณโเครื่อง เครื่องจักร กระบวนการผลติ ฯลฯ 
การเสริมสร฿างความปลอดภัยในการทํางานสามารถทําได฿ ดังนี้ 

1. สร฿างจิตสํานึกและความรับผิดชอบที่ดีให฿เกิดขึน้ในตัวบุคลากรทุกๆ ฝาูย 
1.1. นายจ฿างหรือผู฿ประกอบการ ต฿องมีจิตสํานกึที่ดีและรับผิดชอบตอความปลอดภัยใน 

การทํางานของบุคลากรทุกฝูายภายในองคโกรของตน โดยดําเนนิงานภายใต฿กฎหมายความปลอดภยั
อยางเครงครัด นําเครื่องจักรที่ดมีีประสิทธิภาพสูงมาใช฿ในกระบวนการผลิตสินค฿า รวมไปถึงการจัดหา
วัสดุอุปกรณโปฺองกันภัย เชน เครือ่งดับเพลิง เครื่องปฺองกันอันตรายสวนบุคคล เครือ่งมอื ชุดปฏิบัติงาน
ตางๆที่ดมีีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

1.2. วิศวกร ผู฿ควบคุมงานหรือวิศวกรมความปลอดภัย มหีน฿าที่ตัดสินใจและรับผิดชอบ 
ตอการปฏิบัติงานของลูกจ฿าง และการทํางานของเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณโตาง ๆ วามีความปลอดภัยใน
การทํางานหรือไม ต฿องมจีิตสํานึกที่ดีตอการควบคุม หรอืปฺองกนัอันตรายตาง ๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ การ
ออกแบบเครือ่งจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณโ รวมไปถึงการวางผังโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟาฺ แสง
สวาง การระบายอากาศ ต฿องอาศัยหลกัวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรโในการคํานวณ ออกแบบโดย
ถูกต฿องตามกฎหมายที่บัญญัติไว฿เพือ่ความปลอดภัยสงูสุดในการทาํงาน 

1.3. หัวหน฿างานหรือผู฿ควบคุมงาน ต฿องควบคมุดูแลให฿ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงงานอยางเครงครัดแก฿ไข ปรับปรุงสภาวะการทํางาน สิ่งแวดล฿อม เครื่องจักร อุปกรณโตางๆที่ไม
ปลอดภัยให฿ดีขึน้ วากลาวตักเตือน ลงโทษผู฿ปฏิบัติงานที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบทีอ่าจนาํไปสูอุบัติเหตุ
และรณรงคโกระตุ฿นให฿คนงานตระหนักเห็นความสําคัญของการปฺองกันอุบัติเหตุโดยเป็นแบบอยางที่ดี 

1.4. ผู฿ปฏิบัติงาน ต฿องมีจิตสาํนึกที่ดีตอความปลอดภัยในการทํางาน โดยปฏิบัติงาน 
ตามกฎข฿อบังคับของโรงงาน มสีติ มคีวามเข฿าใจในงานที่ตนรับผิดชอบ ฝึกฝนและปฏิบัติงานเพื่อให฿เกิด
ความชํานาญและไมละเลยตอการกระทําทีไ่มปลอดภัย เชน ปฏิบัติทั้งๆที่ ไมมีหน฿าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ตนขาดทักษะแทนผู฿อื่นเพื่อหวังคาตอบแทนที่สูงขึน้ หรอืปฏิบัติงานทั้งๆที่ไมมีหน฿าที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ตนขาดทักษะแทนผู฿อื่น เพื่อหวังคาตอบแทนที่สูงขึ้น หรือปฏิบัติงานมากเกินไป
จนขาดการพักผอน หยอกล฿อหรือเลนในระหวางทํางาน ใช฿เครื่องจักร อุปกรณโทั้งๆที่รู฿วาชํารุด หรือ
ดัดแปลงแก฿ไขอุปกรณโความปลอดภยั เพราะการกระทําเหลานี้อาจนําไปสูอุบัติเหตทุี่สงผลตอชีวิตและ
ทรัพยโสิน ทั้งของตนเอง ผู฿อืน่และสถานประกอบการ 

1.5. เจ฿าหน฿าที่ของรัฐ ต฿องควบคุมดูแลสถานประกอบการตางๆให฿ดําเนินงานตาม 
กฎหมายที่บัญญัติไว฿ หากมีการละเมิดต฿องปฏิบัติตามบทลงโทษที่กาํหนดไว฿สูงสดุโดยไมเหน็แก
ผลประโยชนโใดๆ และตระหนักอยูเสมอความไมปลอดภยัในการทํางานเป็นภยัตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติและทรัพยากรมนษุยโทีม่ีคายิ่ง 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล฿อมในการทํางาน ให฿เหมาะสมถูกสขุลักษณะอนามัยและเป็นไป 
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ตามข฿อกฎหมายกําหนด เชน ผังโรงงานต฿องได฿ถูกต฿องตามหลักวิศวกรรมและกฎหมาย พื้นโรงงานต฿อง
ไมเป็นหลมุเป็นบอการจัดเก็บวัสดุอุปกรณโตางๆ ต฿องเป็นระเบียบเรียบร฿อย ไมสกปรกรกรุงรัง แสงสวาง 
เสียง อุณหภูมิ ต฿องเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั ใช฿สัญลักษณโและเครื่องหมาย
ความหมายความปลอดภยัในพืน้ที่ที่เสีย่งตออนัตราย  

3. มอบหมายงานให฿เหมาะสมกับบุคคล โดยเฉพาะอยางยิง่งานที่มีอนัตรายสงูแม฿จะมกีาร 
มอบหมายงานพร฿อมกับการต฿องการและประสบการณโของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่มอีนัตรายสูง 
แม฿จะมีการมอบหมายงานพ฿อมกับการฝกึสอนงาน หรือแนะนําวิธีการปฏิบัติงานแล฿ว ยังต฿องมกีาร
ติดตามผล หากเหน็วาบุคคลนั้นไมเหมาะสมกบังานที่มอบหมาย อาจกอให฿เกิดอนัตรายในการ
ปฏิบัติงานก็ควรโยกย฿ายสับเปลี่ยนหน฿าที่ 

4. จัดทํากฎระเบยีบให฿เป็นมาตรฐาน ทั้งด฿านเครื่องจักร อุปกรณโการปฏิบัติงาน และระบบ 
การทํางาน เชนกําหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัตงิานที่ปลอดภัย การแตงกายสําหรับการปฏิบัติงานตางๆ 
การใช฿เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณโปฺองกันอันตรายสวนบุคคล ฯลฯ 

 
ประโยชน์ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

1. คุณภาพชีวิตของพนักงานดขีึ้น อุบัติเหตุจากการทํางานสวนใหญกอให฿เกิดจากการบาดเจบ็ 
พิการหรอืเสียชีวิต จนไมสามารถประกอบอาชพีหารายได฿เลีย้งตนเองและครอบครัวตอไปได฿ กลายเป็น
ภาระของสังคมครอบครัวและญาติพี่น฿องมคีาใช฿จายเพิม่มากขึ้นขณะที่รายได฿ได฿ลดลง สงผลให฿คุณภาพ
ชีวิตต่ําลง ในทางตรงกันข฿ามหากปราศจากอุบตัิภัยในการทํางาน คุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ครอบครัวยอมดขีึ้น 

2. ผลผลิตเพิ่มขึ้น การทํางานอยางปลอดภัยในทุกสาขาอาชีพ ภายใต฿สภาพแวดล฿อมที่ถกู
สุขลักษณะและปราศจากอนัตราย โดยมอีุปกรณโปฺองกันอันตรายที่มคีุณภาพและเพียงพอจะสงผลให฿
พนักงานมขีวัญและกําลังใจที่ดีกวาสภาพการทาํงานที่เสี่ยงภยัอันตราย กอให฿เกิดความมั่นใจ ตั้งใจ
ทํางาน รับผิดชอบอยาเตม็ที่ ผลผลิตโดยรวมจงึเพิ่มสูงขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. คาใช฿จายลดลง ต฿นทนุการผลิตต่ําภายใต฿การทํางานที่ปลอดภยัไร฿อุบัติเหตุยอมสงผลให฿
คาใช฿จายในการผลิตสินค฿าลดลง เพราะสามารถประหยัดเงินคารักษาพยาบาล คาเงินเข฿ากองทุนทดแทน 
คาซอมแซมเครื่องจักร คาเสยีเวลา ซึ่งคาเหลานี้ถือเป็นสวนหนึ่งของ ต฿นทนุการผลิตสนิค฿า 

4. ผลกําไรเพิ่มมากขึ้น การทํางานอยางปลอดภัย ปราศจากภัยอันตรายตางๆ จะสงผลให฿ต฿นทุน
การผลิตต่ําและเพิ่มผลผลิตให฿สงูขึ้นซึ่งจะเป็นเหตุให฿กําไรเพิม่มากยิ่งขึ้น 

5. ลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษยโของชาติ การทํางานทีไ่มปลอดภัย สงผลให฿เกิดอุบัติเหตุ 
บางครั้งอาจกอให฿เกดิการสูญเสียชีวิตพกิารทุพพลภาพ ถือเป็นการสูญเสยีแรงงานทีส่ําคัญของ
ประเทศชาติ 

6. ภาพลักษณโขององคโการดีขึ้น อุบัติเหตหุรืออนัตรายตางๆ ที่เกดิจากการทาํงานมีผลกระทบ
ตอชื่อเสียงภาพพจนโขององคโการ ตอวิชาชีพ ตอสังคมและประเทศชาติ ลดความเชือ่มั่นในผลผลิตของ
องคโการ 
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เชน สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทไมสะดวก การวางโรงงานไมมี การกอสร฿างตอเติมไมได฿มาตรฐาน
หรือไมปลอดภัย ไมมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณโเตือนภัย เครื่องจักรเกาหรือเสื่อมคุณภาพ เครื่องมือไร฿
คุณภาพวัตถุมีพิษหรือสารเคมีที่จัดการเก็บไมถูกวิธี เครื่องปฺองกันอันตรายสวนบุคคลเกาหรือเสื่อม
คุณภาพ รวมไปถึงสภาพแวดล฿อมทางธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก น้ําทวม ฟฺาผา ฯลฯ 
 

ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน 

 อุบัติภัยจากการทํางานทุกสาขาอาชีพกอให฿เกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยโสินอยางมหาศาล 
และสงผลกระทบตอทุกๆ ฝูายที่มีสวนเกี่ยวข฿อง ทั้งผู฿ประกอบการ นายจ฿าง ผู฿ปฏิบัติ งาน ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ พอสรุปได฿ดังนี้ 

1. ผู฿ประสบอุบัติเหตุและครอบครัว เป็นผู฿ได฿รับผลกระทบโดยตรง ต฿องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 
เสียเวลาในการรักษาตัว เสียรายได฿ประจําที่เคยได฿รับ เสียคาใช฿จายในการรักษาพยาบาล เสียอวัยวะ
ตางๆ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพหรือชวยเหลือตนเองได฿เสียสุขภาพจิต เกิด
ความเครียด วิตกกังวล เกิดความทุกขโตามมา 

2. เพื่อนรวมงาน เกิดการเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน สุขภาพจิตย่ําแย ประสิทธิภาพใน 
การทํางานลดลง สงผลตอผลผลิตขององคโกร 

3. หัวหน฿างาน ซึ่งหมายถึงผู฿ควบคุมงานตั้งแตหัวหน฿าชาง หัวหน฿ากะ หัวหน฿าแผนกที่เป็นฝูาย 
บริหารระดับต฿น ผู฿นําของกลุมคนงาน ที่มีหน฿าที่ควบคุมดูแลให฿พนักงานทําการผลิตตามแผนที่วางไว฿ มี
สวนได฿รับผลกระทบตออุบัติภัยที่เกิดขึ้น และถือเป็นความบงพรองในการควบคุมดูแลพนักงานต฿อง
เสียเวลาในการสอบสวนและวิเคราะหโหาสาเหตุ การรายงานผล การฝึกอบรมพนักงานใหมทดแทน ฯลฯ 

4. เจ฿าของธุรกิจหรือผู฿ประกอบการ ได฿รับผลกระทบโดยตรง เพราะอุบัติเหตุภัยสงผลให฿ 
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ผลผลิตลดลงแตคาใช฿จายสูงขึ้น ทั้งในรูปของเงินคาชดเชย คา
รักษาพยาบาล คาวัสดุ คาซอมแซมเครื่องจักร คาถูกปรับจากการสงมอบงานลาช฿าฯลฯ ทําให฿ผลกําไร
ลดลงหรือประสบกับการขาดทุนในการดําเนินงาน 

5. สังคมและประเทศชาติ อุบัติภัยในการทํางานที่ร฿ายแรงในประเทศไทยสวนใหญสงผลกระทบ 
ตอสังคมประเทศไทย กอให฿เกิดการเสียขวัญและกําลังใจ ทั้งผู฿ปฏิบัติงานประชาชนทั่วไป สูญเสีย
ทางด฿านเศรษฐกิจโดยเปลาประโยชนโ เป็นภารตอสังคมในการดูแลและชวยเหลือคนงานที่ไร฿สมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติที่มีตออุตสาหกรรมไทยลดลง เสีย
ภาพพจนโและชื่อสียงที่ดีของประเทศชาติ 
 
 
 
 

การเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

วศิวกรรมคว�มปลอดภยั
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การเสริมสร฿างความปลอดภัยในการทํางานจะดาํเนินไปได฿อยางมีประสทิธิภาพนั้น จําเป็นต฿อง
ได฿รับความรวมมือจากบคุลากรทกุๆ ฝาูยที่เกี่ยวข฿อง เพราะเป็นที่ทราบกันดีวาอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึน้
ในการทํางานนัน้ ไมใชเคราะหโกรรมหรือเหตุสดุวิสัย สวนใหญมาจากความผิดพลาด ความบกพรองของ
มนุษยโและสภาพแวดล฿อมตางๆ ทีไ่มปลอดภัย เชน อุปกรณโเครื่อง เครื่องจักร กระบวนการผลติ ฯลฯ 
การเสริมสร฿างความปลอดภัยในการทํางานสามารถทําได฿ ดังนี้ 

1. สร฿างจิตสํานึกและความรับผิดชอบที่ดีให฿เกิดขึน้ในตัวบุคลากรทุกๆ ฝาูย 
1.1. นายจ฿างหรือผู฿ประกอบการ ต฿องมีจิตสํานกึที่ดีและรับผิดชอบตอความปลอดภัยใน 

การทํางานของบุคลากรทุกฝูายภายในองคโกรของตน โดยดําเนนิงานภายใต฿กฎหมายความปลอดภยั
อยางเครงครัด นําเครื่องจักรที่ดมีีประสิทธิภาพสูงมาใช฿ในกระบวนการผลิตสินค฿า รวมไปถึงการจัดหา
วัสดุอุปกรณโปฺองกันภัย เชน เครือ่งดับเพลิง เครื่องปฺองกันอันตรายสวนบุคคล เครือ่งมอื ชุดปฏิบัติงาน
ตางๆที่ดมีีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

1.2. วิศวกร ผู฿ควบคุมงานหรือวิศวกรมความปลอดภัย มหีน฿าที่ตัดสินใจและรับผิดชอบ 
ตอการปฏิบัติงานของลูกจ฿าง และการทํางานของเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณโตาง ๆ วามีความปลอดภัยใน
การทํางานหรือไม ต฿องมจีิตสํานึกที่ดีตอการควบคุม หรอืปฺองกนัอันตรายตาง ๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ การ
ออกแบบเครือ่งจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณโ รวมไปถึงการวางผังโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟาฺ แสง
สวาง การระบายอากาศ ต฿องอาศัยหลกัวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรโในการคํานวณ ออกแบบโดย
ถูกต฿องตามกฎหมายที่บัญญัติไว฿เพือ่ความปลอดภัยสงูสุดในการทาํงาน 

1.3. หัวหน฿างานหรือผู฿ควบคุมงาน ต฿องควบคมุดูแลให฿ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงงานอยางเครงครัดแก฿ไข ปรับปรุงสภาวะการทํางาน สิ่งแวดล฿อม เครื่องจักร อุปกรณโตางๆที่ไม
ปลอดภัยให฿ดีขึน้ วากลาวตักเตือน ลงโทษผู฿ปฏิบัติงานที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบทีอ่าจนาํไปสูอุบัติเหตุ
และรณรงคโกระตุ฿นให฿คนงานตระหนักเห็นความสําคัญของการปฺองกันอุบัติเหตุโดยเป็นแบบอยางที่ดี 

1.4. ผู฿ปฏิบัติงาน ต฿องมีจิตสาํนึกที่ดีตอความปลอดภัยในการทํางาน โดยปฏิบัติงาน 
ตามกฎข฿อบังคับของโรงงาน มสีติ มคีวามเข฿าใจในงานที่ตนรับผิดชอบ ฝึกฝนและปฏิบัติงานเพื่อให฿เกิด
ความชํานาญและไมละเลยตอการกระทําทีไ่มปลอดภัย เชน ปฏิบัติทั้งๆที่ ไมมีหน฿าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ตนขาดทักษะแทนผู฿อื่นเพื่อหวังคาตอบแทนที่สูงขึน้ หรอืปฏิบัติงานทั้งๆที่ไมมีหน฿าที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ตนขาดทักษะแทนผู฿อื่น เพื่อหวังคาตอบแทนที่สูงขึ้น หรือปฏิบัติงานมากเกินไป
จนขาดการพักผอน หยอกล฿อหรือเลนในระหวางทํางาน ใช฿เครื่องจักร อุปกรณโทั้งๆที่รู฿วาชํารุด หรือ
ดัดแปลงแก฿ไขอุปกรณโความปลอดภยั เพราะการกระทําเหลานี้อาจนําไปสูอุบัติเหตทุี่สงผลตอชีวิตและ
ทรัพยโสิน ทั้งของตนเอง ผู฿อืน่และสถานประกอบการ 

1.5. เจ฿าหน฿าที่ของรัฐ ต฿องควบคุมดูแลสถานประกอบการตางๆให฿ดําเนินงานตาม 
กฎหมายที่บัญญัติไว฿ หากมีการละเมิดต฿องปฏิบัติตามบทลงโทษที่กาํหนดไว฿สูงสดุโดยไมเหน็แก
ผลประโยชนโใดๆ และตระหนักอยูเสมอความไมปลอดภยัในการทํางานเป็นภยัตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติและทรัพยากรมนษุยโทีม่ีคายิ่ง 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล฿อมในการทํางาน ให฿เหมาะสมถูกสขุลักษณะอนามัยและเป็นไป 
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ตามข฿อกฎหมายกําหนด เชน ผังโรงงานต฿องได฿ถูกต฿องตามหลักวิศวกรรมและกฎหมาย พื้นโรงงานต฿อง
ไมเป็นหลมุเป็นบอการจัดเก็บวัสดุอุปกรณโตางๆ ต฿องเป็นระเบียบเรียบร฿อย ไมสกปรกรกรุงรัง แสงสวาง 
เสียง อุณหภูมิ ต฿องเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั ใช฿สัญลักษณโและเครื่องหมาย
ความหมายความปลอดภยัในพืน้ที่ที่เสีย่งตออนัตราย  

3. มอบหมายงานให฿เหมาะสมกับบุคคล โดยเฉพาะอยางยิง่งานที่มีอนัตรายสงูแม฿จะมกีาร 
มอบหมายงานพร฿อมกับการต฿องการและประสบการณโของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่มอีนัตรายสูง 
แม฿จะมีการมอบหมายงานพ฿อมกับการฝกึสอนงาน หรือแนะนําวิธีการปฏิบัติงานแล฿ว ยังต฿องมกีาร
ติดตามผล หากเหน็วาบุคคลนั้นไมเหมาะสมกบังานที่มอบหมาย อาจกอให฿เกิดอนัตรายในการ
ปฏิบัติงานก็ควรโยกย฿ายสับเปลี่ยนหน฿าที่ 

4. จัดทํากฎระเบยีบให฿เป็นมาตรฐาน ทั้งด฿านเครื่องจักร อุปกรณโการปฏิบัติงาน และระบบ 
การทํางาน เชนกําหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัตงิานที่ปลอดภัย การแตงกายสําหรับการปฏิบัติงานตางๆ 
การใช฿เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณโปฺองกันอันตรายสวนบุคคล ฯลฯ 

 
ประโยชน์ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

1. คุณภาพชีวิตของพนักงานดขีึ้น อุบัติเหตุจากการทํางานสวนใหญกอให฿เกิดจากการบาดเจบ็ 
พิการหรอืเสียชีวิต จนไมสามารถประกอบอาชพีหารายได฿เลีย้งตนเองและครอบครัวตอไปได฿ กลายเป็น
ภาระของสังคมครอบครัวและญาติพี่น฿องมคีาใช฿จายเพิม่มากขึ้นขณะที่รายได฿ได฿ลดลง สงผลให฿คุณภาพ
ชีวิตต่ําลง ในทางตรงกันข฿ามหากปราศจากอุบตัิภัยในการทํางาน คุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ครอบครัวยอมดขีึ้น 

2. ผลผลิตเพิ่มขึ้น การทํางานอยางปลอดภัยในทุกสาขาอาชีพ ภายใต฿สภาพแวดล฿อมที่ถกู
สุขลักษณะและปราศจากอนัตราย โดยมอีุปกรณโปฺองกันอันตรายที่มคีุณภาพและเพียงพอจะสงผลให฿
พนักงานมขีวัญและกําลังใจที่ดีกวาสภาพการทาํงานที่เสี่ยงภยัอันตราย กอให฿เกิดความมั่นใจ ตั้งใจ
ทํางาน รับผิดชอบอยาเตม็ที่ ผลผลิตโดยรวมจงึเพิ่มสูงขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. คาใช฿จายลดลง ต฿นทนุการผลิตต่ําภายใต฿การทํางานที่ปลอดภยัไร฿อุบัติเหตุยอมสงผลให฿
คาใช฿จายในการผลิตสินค฿าลดลง เพราะสามารถประหยัดเงินคารักษาพยาบาล คาเงินเข฿ากองทุนทดแทน 
คาซอมแซมเครื่องจักร คาเสยีเวลา ซึ่งคาเหลานี้ถือเป็นสวนหนึ่งของ ต฿นทนุการผลิตสนิค฿า 

4. ผลกําไรเพิ่มมากขึ้น การทํางานอยางปลอดภัย ปราศจากภัยอันตรายตางๆ จะสงผลให฿ต฿นทุน
การผลิตต่ําและเพิ่มผลผลิตให฿สงูขึ้นซึ่งจะเป็นเหตุให฿กําไรเพิม่มากยิ่งขึ้น 

5. ลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษยโของชาติ การทํางานทีไ่มปลอดภัย สงผลให฿เกิดอุบัติเหตุ 
บางครั้งอาจกอให฿เกดิการสูญเสียชีวิตพกิารทุพพลภาพ ถือเป็นการสูญเสยีแรงงานทีส่ําคัญของ
ประเทศชาติ 

6. ภาพลักษณโขององคโการดีขึ้น อุบัติเหตหุรืออนัตรายตางๆ ที่เกดิจากการทาํงานมีผลกระทบ
ตอชื่อเสียงภาพพจนโขององคโการ ตอวิชาชีพ ตอสังคมและประเทศชาติ ลดความเชือ่มั่นในผลผลิตของ
องคโการ 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

173 

 

เชน สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทไมสะดวก การวางโรงงานไมมี การกอสร฿างตอเติมไมได฿มาตรฐาน
หรือไมปลอดภัย ไมมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณโเตือนภัย เครื่องจักรเกาหรือเสื่อมคุณภาพ เครื่องมือไร฿
คุณภาพวัตถุมีพิษหรือสารเคมีที่จัดการเก็บไมถูกวิธี เครื่องปฺองกันอันตรายสวนบุคคลเกาหรือเสื่อม
คุณภาพ รวมไปถึงสภาพแวดล฿อมทางธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก น้ําทวม ฟฺาผา ฯลฯ 
 

ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน 

 อุบัติภัยจากการทํางานทุกสาขาอาชีพกอให฿เกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยโสินอยางมหาศาล 
และสงผลกระทบตอทุกๆ ฝูายที่มีสวนเกี่ยวข฿อง ทั้งผู฿ประกอบการ นายจ฿าง ผู฿ปฏิบัติ งาน ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ พอสรุปได฿ดังนี้ 

1. ผู฿ประสบอุบัติเหตุและครอบครัว เป็นผู฿ได฿รับผลกระทบโดยตรง ต฿องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 
เสียเวลาในการรักษาตัว เสียรายได฿ประจําที่เคยได฿รับ เสียคาใช฿จายในการรักษาพยาบาล เสียอวัยวะ
ตางๆ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพหรือชวยเหลือตนเองได฿เสียสุขภาพจิต เกิด
ความเครียด วิตกกังวล เกิดความทุกขโตามมา 

2. เพื่อนรวมงาน เกิดการเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน สุขภาพจิตย่ําแย ประสิทธิภาพใน 
การทํางานลดลง สงผลตอผลผลิตขององคโกร 

3. หัวหน฿างาน ซึ่งหมายถึงผู฿ควบคุมงานตั้งแตหัวหน฿าชาง หัวหน฿ากะ หัวหน฿าแผนกที่เป็นฝูาย 
บริหารระดับต฿น ผู฿นําของกลุมคนงาน ที่มีหน฿าที่ควบคุมดูแลให฿พนักงานทําการผลิตตามแผนที่วางไว฿ มี
สวนได฿รับผลกระทบตออุบัติภัยที่เกิดขึ้น และถือเป็นความบงพรองในการควบคุมดูแลพนักงานต฿อง
เสียเวลาในการสอบสวนและวิเคราะหโหาสาเหตุ การรายงานผล การฝึกอบรมพนักงานใหมทดแทน ฯลฯ 

4. เจ฿าของธุรกิจหรือผู฿ประกอบการ ได฿รับผลกระทบโดยตรง เพราะอุบัติเหตุภัยสงผลให฿ 
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ผลผลิตลดลงแตคาใช฿จายสูงขึ้น ทั้งในรูปของเงินคาชดเชย คา
รักษาพยาบาล คาวัสดุ คาซอมแซมเครื่องจักร คาถูกปรับจากการสงมอบงานลาช฿าฯลฯ ทําให฿ผลกําไร
ลดลงหรือประสบกับการขาดทุนในการดําเนินงาน 

5. สังคมและประเทศชาติ อุบัติภัยในการทํางานที่ร฿ายแรงในประเทศไทยสวนใหญสงผลกระทบ 
ตอสังคมประเทศไทย กอให฿เกิดการเสียขวัญและกําลังใจ ทั้งผู฿ปฏิบัติงานประชาชนทั่วไป สูญเสีย
ทางด฿านเศรษฐกิจโดยเปลาประโยชนโ เป็นภารตอสังคมในการดูแลและชวยเหลือคนงานที่ไร฿สมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติที่มีตออุตสาหกรรมไทยลดลง เสีย
ภาพพจนโและชื่อสียงที่ดีของประเทศชาติ 
 
 
 
 

การเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

พรอ้มกบัก�รฝึกสอนง�น

อย�่งเตม็ที่
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

แมวเป็นเพื่อนกับเสือ 

 
 
 
  
 

 
 
 
ณ.หมูบ฿านใกล฿ชายปูาแหงนี้มีครอบครัวที่เจ฿าของเลี้ยงแมวที่มีลักษณะนิสัยขี้อ฿อนชอบสงเสียง

เวลาเจ฿าของกลับมาถึงบ฿านแตแล฿วเจ฿าแมวตัวนี้เกิดซนวิ่งออกนอกบ฿าน พลัดหลงเข฿าไปในปูาใหญ  
หาทางกลับมาที่บ฿านไมเจอแมวตัวนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆหวังวาจะพบทางออก มิได฿ประสบกับอันตราย
ใดๆเลยอีกทั้งยังได฿พบเข฿ากับเสือผู฿ใจดี  
"อ้าว...เจ้าเหมียว เจ้าเข้ามาท าอะไรที่นี่ มันอันตรายนะแต่หากเจ้าไม่มีที่ไปจริงๆแล้วล่ะก็ เจ้าก็มาอยู่กับ
ข้าทีนี่ก็ได้นะ"แมเสือเอยปากถามเจ฿าแมวเหมียว แมวเหมียวขี้อ฿อนเมื่อหมดหนทางไปจึงตัดสินใจอาศัย
อยูกับแมเสือเติบโตมาพร฿อมกับลูกเสือ เป็นทั้งเพื่อนเลนและเพื่อนที่คอยลาสัตวโด฿วยเสมอ  
เมื่อเวลาผานไป .. จากเจ฿าแมวที่เคยขี้อ฿อนได฿กลับกลายเป็นแมวปูาที่แสนจะดุร฿ายเลยทีเดียว  
 
 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเราแปรเปลี่ยนไปได฿ตามสภาพแวดล฿อมและวิธีการเลี้ยงดู  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 

หน่วยที่ 11 ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   สายไปเสียแล้ว            เวลา 2 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ลูกเสือสามารถบอกการมีเพศสัมพันธโที่ปลอดภยัได฿ 

2. เนื้อหา 
 การมีเพศสัมพันธโเป็นเรื่องที่ทั้งชายและหญิงจะต฿องรับผิดชอบรวมกันตอผลที่เกิดขึ้นตามมา 

ได฿แก ตั้งครรภโ การเรียน ความรู฿สึกของพอแม ครูอาจารยโ เพื่อน รวมทั้งผลกระทบด฿านอื่นๆอีกมาก 
นอกจากนี้ยังต฿องคํานึงถึงความปลอดภัยจากการติดโรคตางๆ ได฿แก กามโรคและเอดสโ ซึ่งทําให฿สูญเสีย
ทั้งอนาคตและชีวิต ความตระหนักในเพศสัมพันธโที่ปลอดภัยทําให฿มีการควบคุมตนเอง ไตรตรองอยาง
รอบคอบและมีการปฺองกันที่เหมาะสม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู฿ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 

1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง “ความหมายของเพศสมัพันธโที่รับผิดชอบ” 
(เพศสัมพันธโที่รับผิดชอบประกอบด฿วย ความรกั ความเข฿าใจ ความยินยอมพร฿อมใจของทั้งสองฝูาย 
ปลอดภัย ไมมีผลกระทบทางจิตใจ สงัคมและครอบครัว) 

2) ผู฿กํากับลูกเสอือานกรณีศึกษาเรื่อง “สายไปเสียแล฿ว” 
3) ลูกเสือจับคู บอกความรู฿สกึที่มีตอเรื่องของสทิธิ์ 
4) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมถามความรู฿สึกของลกูเสือ 4 - 5 คู โดยไมต฿องสรุป 
5) แบงลูกเสือออกเป็นกลุม ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งล฿อมวง และให฿อภิปรายตาม 

ประเด็นในใบกิจกรรม  
6) ผู฿แทนกลุมรายงานทีละประเด็น / ผู฿กํากับลกูเสือนาํอภิปรายเพือ่ให฿ได฿ข฿อสรุปตามใบ 

ความรู฿ 
 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ ตระหนักถึงความสาํคัญของการมีเพศสัมพันธโที่

ปลอดภัย  
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เพลง 

 
สุขกันเถอะเรา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 

หน่วยที่ 11 ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   สายไปเสียแล้ว            เวลา 2 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ลูกเสือสามารถบอกการมีเพศสัมพันธโที่ปลอดภยัได฿ 

2. เนื้อหา 
 การมีเพศสัมพันธโเป็นเรื่องที่ทั้งชายและหญิงจะต฿องรับผิดชอบรวมกันตอผลที่เกิดขึ้นตามมา 

ได฿แก ตั้งครรภโ การเรียน ความรู฿สึกของพอแม ครูอาจารยโ เพื่อน รวมทั้งผลกระทบด฿านอื่นๆอีกมาก 
นอกจากนี้ยังต฿องคํานึงถึงความปลอดภัยจากการติดโรคตางๆ ได฿แก กามโรคและเอดสโ ซึ่งทําให฿สูญเสีย
ทั้งอนาคตและชีวิต ความตระหนักในเพศสัมพันธโที่ปลอดภัยทําให฿มีการควบคุมตนเอง ไตรตรองอยาง
รอบคอบและมีการปฺองกันที่เหมาะสม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู฿ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 

1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง “ความหมายของเพศสมัพันธโที่รับผิดชอบ” 
(เพศสัมพันธโที่รับผิดชอบประกอบด฿วย ความรกั ความเข฿าใจ ความยินยอมพร฿อมใจของทั้งสองฝูาย 
ปลอดภัย ไมมีผลกระทบทางจิตใจ สงัคมและครอบครัว) 

2) ผู฿กํากับลูกเสอือานกรณีศึกษาเรื่อง “สายไปเสียแล฿ว” 
3) ลูกเสือจับคู บอกความรู฿สกึที่มีตอเรื่องของสทิธิ์ 
4) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมถามความรู฿สึกของลกูเสือ 4 - 5 คู โดยไมต฿องสรุป 
5) แบงลูกเสือออกเป็นกลุม ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งล฿อมวง และให฿อภิปรายตาม 

ประเด็นในใบกิจกรรม  
6) ผู฿แทนกลุมรายงานทีละประเด็น / ผู฿กํากับลกูเสือนาํอภิปรายเพือ่ให฿ได฿ข฿อสรุปตามใบ 

ความรู฿ 
 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ ตระหนักถึงความสาํคัญของการมีเพศสัมพันธโที่

ปลอดภัย  
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ใบงาน 
กรณีศึกษาเรื่อง “สายไปเสียแล้ว 

 
สิทธิ์เพื่อนรัก 
   เรามาอยูอเมริกาเกือบสองปีแล฿ว เวลาผานไปเร็วมาก เราได฿เรียนรู฿อะไรมากมาย ในระยะแรกๆ
เราเหงาและคิดถึงบ฿านมาก แตชวงหลังๆคอยดีหนอยเพราะต฿องเรียนหนักจนไมมีเวลาคิดถึงบ฿าน แตเรา
ก็ยังคิดถึงนายและน฿อยอยูเสมอนะ เพราะนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา น฿อยก็เป็นผู฿หญิงที่นายภูมิใจได฿
เลย เพราะจะหาผู฿หญิงที่ดีอยางน฿อยคงไมงายเมื่อพูดถึงสาวๆที่นี่กับสาวไทยแล฿ว เราอยากแตงงานกับ
สาวไทยมากกวา หวังวาเราคงกลับไปทันงานแตงงานของนายกับน฿อยนะ  
   เราขอเลาถึงเรื่องคนหนุมสาวที่นี่หนอยนะ ที่นี่การมีเพศสัมพันธโกับเพื่อนตางเพศถือเป็นเรื่อง
ธรรมดา แตเขาก็รู฿จักระมัดระวังไมให฿มีปัญหาตามมา เชนเรื่องตั้งครรภโ ติดโรค หนุมๆสาวๆที่นี่พก
ถุงยางอนามัยติดตัวกันจนเป็นเรื่องธรรมดาถ฿านายจะเอาอยางหนุมสาวที่นี่ เราหวังวานายจะต฿องระวัง
หนอย เพราะสังคมไทยยังไมยอมรับเรื่องนี้ ผู฿หญิงจะเสียหาย เราเตือนมาเพราะรักเพื่อน อยากให฿นาย
ทั้งสองคนเรียนจบ ทํางานและมีครอบครัวที่อบอุน จําที่อาจารยโปรีชาเคยพูดอยูเสมอได฿ไหมวา “อนาคต
ขึ้นอยูกับการกระทําของเราเอง”..............จาก ชาย...... 
   สิทธิ์นั่งนิ่งอยูคนเดียว ตาเหมอมองไปที่ Note book อยางลองลอย ชาย...เพื่อนแท฿คนเดียวที่
เขามักจะนึกถึงเสมอ โดยเฉพาะเวลาที่มีความทุกขโ สิทธิ์รู฿สึกเจ็บปวด ใชแล฿ว... “อนาคตขึ้นอยูกับการ
กระทําของเราเอง” สิทธิ์ตัดสินใจเคาะตัวอักษรตอบเพื่อนอยางช฿าๆ 
 
ชายเพื่อนรัก 

ทั้งๆที่เรารักน฿อยมาก แตเราก็พลาดอยางไมนาให฿อภัย นายจะคิดอยางไรถ฿ารู฿วาเราติดเอดสโ 
เพราะความเมาแท฿ๆ ในวันเลี้ยงฉลองสอบเอ็นติด พวกเรา 4 คนไปฉลองกันที่เธคจนเมา เราเจอผู฿หญิง
คนหนึ่ง คุยกันไปคุยกันมา เราก็ไปมีอะไรที่ห฿องพักกับเธอคนนั้น พอหายเมาเรารู฿สึกเสียใจที่ไมซื่อตรง
กับน฿อยเสียแล฿ว เราตั้งใจจะหยุดไว฿แคนั้น ดีที่เธอคนนั้นก็ไมคิดจริงจังอะไรกับเรา แต...เราไมอยากเชื่อ
เลยวาจะติดเอดสโจากผู฿หญิงคนนั้นได฿ เธอไมใชผู฿หญิงอยางวา เธอเป็นเพียงวัยรุนที่ใจแตกและรักสนุก
ธรรมดาๆคนหนึ่งเทานั้น 

เราทุกขโใจเหลือเกิน ไมกล฿าปรับทุกขโกับใครทั้งสิ้น กลัวคนรังเกียจ โดยเฉพาะน฿อย...เรากลัว
เหลือเกินวาน฿อยจะติดโรคจากเรา.... นายคงเข฿าใจนะวาที่เรามีอะไรกับน฿อยเป็นเพราะเรารักน฿อยและไม
เคยคิดจะทําให฿น฿อยเสียใจ ยังไงๆเราก็ต฿องแตงงานกับน฿อย แตวาเวลานี้เรามองไมเห็นอนาคตเลยวาจะ
เป็นอยางไรตอไป...มันสายเกินไปเสียแล฿ว  
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ใบกิจกรรม 
 

ค าแนะน า ลูกเสืออภิปรายกลุม ตามประเด็นทีไ่ด฿รับมอบหมาย เมือ่ได฿ข฿อสรุปแล฿ว สงตัวแทนรายงาน 
(เวลา 15 นาที)  
 กลุ่มที่ 1. เพราะเหตุใดสทิธิ์จึงติดเอดสโ และลูกเสือมคีวามเห็นอยางไรตอความคดิเห็นของสทิธโ
ที่วา“เธอไมใชผู฿หญงิอยางวา เธอเป็นเพยีงวัยรุนที่ใจแตกรักสนุกธรรมดาๆคนหนึ่งเทานั้น” 
 กลุ่มที่ 2. ทั้งๆที่มีความรู฿เรื่องเอดสโและทราบวิธีปฺองกัน แตเหตุใดผู฿ชายบางคนจงึยังคงมี
เพศสัมพันธโโดยไมคดิจะปฺองกัน 
 กลุ่มที่ 3. ในการคบเพือ่นตางเพศของผู฿หญิง มีโอกาสตดิเอดสโเชนเดยีวกับกรณีของน฿อยหรอืไม
เพราะเหตุใด 
 กลุ่มที่ 4. ลูกเสือคดิวา “เพศสัมพันธโที่ปลอดภยั” ควรเป็นอยางไร จะมีวิธีปฺองกนัการเกิด
เพศสัมพันธโที่ไมปลอดภยัได฿อยางไร และเมื่อตดัสินใจทีจ่ะมีเพศสัมพันธโ การมีเพศสมัพันธโที่ปลอดภัย
ทําได฿อยางไร 
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ใบงาน 
กรณีศึกษาเรื่อง “สายไปเสียแล้ว 

 
สิทธิ์เพื่อนรัก 
   เรามาอยูอเมริกาเกือบสองปีแล฿ว เวลาผานไปเร็วมาก เราได฿เรียนรู฿อะไรมากมาย ในระยะแรกๆ
เราเหงาและคิดถึงบ฿านมาก แตชวงหลังๆคอยดีหนอยเพราะต฿องเรียนหนักจนไมมีเวลาคิดถึงบ฿าน แตเรา
ก็ยังคิดถึงนายและน฿อยอยูเสมอนะ เพราะนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา น฿อยก็เป็นผู฿หญิงที่นายภูมิใจได฿
เลย เพราะจะหาผู฿หญิงที่ดีอยางน฿อยคงไมงายเมื่อพูดถึงสาวๆที่นี่กับสาวไทยแล฿ว เราอยากแตงงานกับ
สาวไทยมากกวา หวังวาเราคงกลับไปทันงานแตงงานของนายกับน฿อยนะ  
   เราขอเลาถึงเรื่องคนหนุมสาวที่นี่หนอยนะ ที่นี่การมีเพศสัมพันธโกับเพื่อนตางเพศถือเป็นเรื่อง
ธรรมดา แตเขาก็รู฿จักระมัดระวังไมให฿มีปัญหาตามมา เชนเรื่องตั้งครรภโ ติดโรค หนุมๆสาวๆที่นี่พก
ถุงยางอนามัยติดตัวกันจนเป็นเรื่องธรรมดาถ฿านายจะเอาอยางหนุมสาวที่นี่ เราหวังวานายจะต฿องระวัง
หนอย เพราะสังคมไทยยังไมยอมรับเรื่องนี้ ผู฿หญิงจะเสียหาย เราเตือนมาเพราะรักเพื่อน อยากให฿นาย
ทั้งสองคนเรียนจบ ทํางานและมีครอบครัวที่อบอุน จําที่อาจารยโปรีชาเคยพูดอยูเสมอได฿ไหมวา “อนาคต
ขึ้นอยูกับการกระทําของเราเอง”..............จาก ชาย...... 
   สิทธิ์นั่งนิ่งอยูคนเดียว ตาเหมอมองไปที่ Note book อยางลองลอย ชาย...เพื่อนแท฿คนเดียวที่
เขามักจะนึกถึงเสมอ โดยเฉพาะเวลาที่มีความทุกขโ สิทธิ์รู฿สึกเจ็บปวด ใชแล฿ว... “อนาคตขึ้นอยูกับการ
กระทําของเราเอง” สิทธิ์ตัดสินใจเคาะตัวอักษรตอบเพื่อนอยางช฿าๆ 
 
ชายเพื่อนรัก 

ทั้งๆที่เรารักน฿อยมาก แตเราก็พลาดอยางไมนาให฿อภัย นายจะคิดอยางไรถ฿ารู฿วาเราติดเอดสโ 
เพราะความเมาแท฿ๆ ในวันเลี้ยงฉลองสอบเอ็นติด พวกเรา 4 คนไปฉลองกันที่เธคจนเมา เราเจอผู฿หญิง
คนหนึ่ง คุยกันไปคุยกันมา เราก็ไปมีอะไรที่ห฿องพักกับเธอคนนั้น พอหายเมาเรารู฿สึกเสียใจที่ไมซื่อตรง
กับน฿อยเสียแล฿ว เราตั้งใจจะหยุดไว฿แคนั้น ดีที่เธอคนนั้นก็ไมคิดจริงจังอะไรกับเรา แต...เราไมอยากเชื่อ
เลยวาจะติดเอดสโจากผู฿หญิงคนนั้นได฿ เธอไมใชผู฿หญิงอยางวา เธอเป็นเพียงวัยรุนที่ใจแตกและรักสนุก
ธรรมดาๆคนหนึ่งเทานั้น 

เราทุกขโใจเหลือเกิน ไมกล฿าปรับทุกขโกับใครทั้งสิ้น กลัวคนรังเกียจ โดยเฉพาะน฿อย...เรากลัว
เหลือเกินวาน฿อยจะติดโรคจากเรา.... นายคงเข฿าใจนะวาที่เรามีอะไรกับน฿อยเป็นเพราะเรารักน฿อยและไม
เคยคิดจะทําให฿น฿อยเสียใจ ยังไงๆเราก็ต฿องแตงงานกับน฿อย แตวาเวลานี้เรามองไมเห็นอนาคตเลยวาจะ
เป็นอยางไรตอไป...มันสายเกินไปเสียแล฿ว  
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ใบกิจกรรม 
 

ค าแนะน า ลูกเสืออภิปรายกลุม ตามประเด็นทีไ่ด฿รับมอบหมาย เมือ่ได฿ข฿อสรุปแล฿ว สงตัวแทนรายงาน 
(เวลา 15 นาที)  
 กลุ่มที่ 1. เพราะเหตุใดสทิธิ์จึงติดเอดสโ และลูกเสือมคีวามเห็นอยางไรตอความคดิเห็นของสทิธโ
ที่วา“เธอไมใชผู฿หญงิอยางวา เธอเป็นเพยีงวัยรุนที่ใจแตกรักสนุกธรรมดาๆคนหนึ่งเทานั้น” 
 กลุ่มที่ 2. ทั้งๆที่มีความรู฿เรื่องเอดสโและทราบวิธีปฺองกัน แตเหตุใดผู฿ชายบางคนจงึยังคงมี
เพศสัมพันธโโดยไมคดิจะปฺองกัน 
 กลุ่มที่ 3. ในการคบเพือ่นตางเพศของผู฿หญิง มีโอกาสตดิเอดสโเชนเดยีวกับกรณีของน฿อยหรอืไม
เพราะเหตุใด 
 กลุ่มที่ 4. ลูกเสือคดิวา “เพศสัมพันธโที่ปลอดภยั” ควรเป็นอยางไร จะมีวิธีปฺองกนัการเกิด
เพศสัมพันธโที่ไมปลอดภยัได฿อยางไร และเมื่อตดัสินใจทีจ่ะมีเพศสัมพันธโ การมีเพศสมัพันธโที่ปลอดภัย
ทําได฿อยางไร 
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ใบความรู ้
 

ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได ้
1. เพราะเหตุใดสทิธิ์จึงติดเอดสโ - สิทธิ์ติดเอดสโเพราะมีเพศสมัพันธโโดยไมมีการ

ปฺองกัน 
- การมีเพศสมัพันธโกับผู฿หญิงทั่วไป แม฿ไมใช฿ผู฿หญิง
บริการก็อาจติดเชื้อเอดสโได฿ เพราะผู฿หญิงคนนัน้
อาจได฿รับเชื้อมาจากผู฿ชายอื่น โดยเธอเองก็ไมรู฿ตัว 

2. ทั้ง ๆ ที่มคีวามรู฿เรือ่งเอดสโ และรู฿วิธีปฺองกนั แต
เหตุใดผู฿ชายบางคนจึงมีเพศสมัพันธโโดยไมปฺองกัน 

- การดื่มสุรากอนมีเพศสัมพนัธโอาจทําให฿ขาดสติยั้ง
คิดทําให฿มีเพศสัมพนัธโโดยไมปฺองกัน 
- บางกรณีเกิดเพราะมีความเข฿าใจผิด ๆ เชน เชื่อ
วาผู฿หญิงที่ไมใชผู฿หญิงบริการจะปลอดเอดสโ หรอืมี
วิธีปฺองกันอืน่ ๆ นอกเหนอืจากการใช฿ถุงยาง
อนามยั 

3. ในการคบเพือ่นตางเพศของนักเรยีน หญงิจะมี
โอกาสติดเอดสโเชนเดียวกับกรณีของน฿อยหรือไม 
เพราะเหตุใด 

- มี เพราะความใกล฿ชิดอาจนําไปสูการมี
เพศสัมพันธโโดยไมคาดคดิ และกรณีเชนนี้มกัจะไม
มีโอกาสใช฿ถุงยางอนามัยในการปฺองกัน 

4. เพศสัมพันธโที่ปลอดภยั เป็นอยางไร 
 
 
 
นักเรียนคิดวาจะปฺองกันเพศสัมพนัธโทีไ่มปลอดภัย
ได฿อยางไร 
 
 
 
เมื่อตัดสนิใจทีจ่ะมีเพศสมัพันธโ การมีเพศสัมพนัธโที่
ปลอดภัยทาํได฿อยางไร 

-หมายถึงการมีเพศสัมพันธโที่นอกจากไมมี
ผลกระทบตางๆ เชน การเรียน การตั้งครรภโ 
หน฿าทีก่ารงาน ฯลฯ แล฿วต฿องไมมีความเสี่ยงตอการ
ติดโรคตาง ๆ เชน กามโรค และโรคเอดสโ 
-หลีกเลี่ยงการอยูใกล฿ชิดตามลาํพังสองคนกับเพื่อน
ตางเพศ เพือ่ปฺองกันเพศสัมพันธโทีไ่มคาดคิด 
-ไมมีเพศสมัพันธโในขณะที่ยังไมมีความพร฿อมทัง้
ทางรางกาย จิตใจ และสังคม 
-ขอรับบริการตรวจเลือดกอนการสมรส 
-ใช฿ถุงยางอนามัยอยางถกูวิธี ในการปฺองกนั 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

อยากรู้ไหม...มีอะไรในมือพ่อ 
 
 คุณพอเรียกลูกสาวเข฿าไปพบ และบอกกับลูกสาววา "พอมีอะไรจะให฿ดู เป็นของสําคัญมากนะ" 
แล฿วคุณพอก็หยิบอะไรบางอยางออกจากกระเปาเสื้อ โดยกําสิ่งของไว฿ในมือ ไมให฿ลูกมองเห็น และคุณ
พอก็ถามลูกสาววา"อยากรู฿มั้ยวามีอะไรในมือพอ" ลูกสาวพยักหน฿า พอเลยยื่นข฿อเสนอวางั้นเอามือเขก
พื้น 3 ที พอลูกเขกเสร็จ คุณพอพูดอีกวา "ไมพอเปลี่ยนเป็น 5 ทีดีกวา" ลูกก็เขกพื้นอีก 5 ที พอก็พูดตอ
วา "เปลี่ยนเป็น 10 ทีดีกวา" ด฿วยความอยากรู฿ ลูกสาวยอมเขกพื้นเพิ่มเป็น 10 ที พร฿อมพูดกับพอวา"ลูก
อยากรู฿จริงๆวาในมือพอมันคืออะไร"พอเลยแบมือออก เผยให฿เห็นเหรียญ 5 บาทธรรมดาเหรียญหนึ่ง 
หลังจากนั้น คุณพอก็เอามือกําเหรียญ 5 บาทเหรียญเดิมอีกครั้ง และถามลูกสาววา อยากดูไหมวาในมือ
พอมีอะไร ถ฿าอยากรู฿ต฿องเอามือเขกพื้น 5 ที ลูกสาวสายหน฿า พร฿อมกับบอกวาไมอยากดแูล฿ว เพราะรู฿แล฿ว
วาในมือพอมีอะไรพอเลยตอรองวาเขกแค 1 ทีก็ได฿ ลูกสาวยังสายหน฿า พร฿อมกับบอกวา หนูรู฿แล฿ว หนูไม
อยากดูแล฿ว คุณพอเลยบอกวาพอให฿ดูฟรีๆก็ได฿ เอาหรือเปลา ฝูายลูกสาวตอบวาไมเอา ไมรู฿จะดูไปทําไม 
ก็รู฿อยูแล฿ววาในมือพอมีอะไร ได฿ฟังเชนนั้น คุณพอเลยสอนลูกสาววา  ของอะไรที่ยังคงเป็นความลับ คน
มักยอมทําตามทุกที่จะได฿สมความปรารถนา แตเมื่อสมปรารถนาแล฿วก็เป็นเรื่องธรรมดา ไมตื่นเต฿น เรื่อง
ความรักของชายหญิงก็เชนเดียวกับเหรียญ 5 ที่อยูในมือพอนั่นเอง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า กุลสตรีต฿องรักนวลสงวนตวั 
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ใบความรู ้
 

ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได ้
1. เพราะเหตุใดสทิธิ์จึงติดเอดสโ - สิทธิ์ติดเอดสโเพราะมีเพศสมัพันธโโดยไมมีการ

ปฺองกัน 
- การมีเพศสมัพันธโกับผู฿หญิงทั่วไป แม฿ไมใช฿ผู฿หญิง
บริการก็อาจติดเชื้อเอดสโได฿ เพราะผู฿หญิงคนนัน้
อาจได฿รับเชื้อมาจากผู฿ชายอื่น โดยเธอเองก็ไมรู฿ตัว 

2. ทั้ง ๆ ที่มคีวามรู฿เรือ่งเอดสโ และรู฿วิธีปฺองกนั แต
เหตุใดผู฿ชายบางคนจึงมีเพศสมัพันธโโดยไมปฺองกัน 

- การดื่มสุรากอนมีเพศสัมพนัธโอาจทําให฿ขาดสติยั้ง
คิดทําให฿มีเพศสัมพนัธโโดยไมปฺองกัน 
- บางกรณีเกิดเพราะมีความเข฿าใจผิด ๆ เชน เชื่อ
วาผู฿หญิงที่ไมใชผู฿หญิงบริการจะปลอดเอดสโ หรอืมี
วิธีปฺองกันอืน่ ๆ นอกเหนอืจากการใช฿ถุงยาง
อนามยั 

3. ในการคบเพือ่นตางเพศของนักเรยีน หญงิจะมี
โอกาสติดเอดสโเชนเดียวกับกรณีของน฿อยหรือไม 
เพราะเหตุใด 

- มี เพราะความใกล฿ชิดอาจนําไปสูการมี
เพศสัมพันธโโดยไมคาดคดิ และกรณีเชนนี้มกัจะไม
มีโอกาสใช฿ถุงยางอนามัยในการปฺองกัน 

4. เพศสัมพันธโที่ปลอดภยั เป็นอยางไร 
 
 
 
นักเรียนคิดวาจะปฺองกันเพศสัมพนัธโทีไ่มปลอดภัย
ได฿อยางไร 
 
 
 
เมื่อตัดสนิใจทีจ่ะมีเพศสมัพันธโ การมีเพศสัมพนัธโที่
ปลอดภัยทาํได฿อยางไร 

-หมายถึงการมีเพศสัมพันธโที่นอกจากไมมี
ผลกระทบตางๆ เชน การเรียน การตั้งครรภโ 
หน฿าทีก่ารงาน ฯลฯ แล฿วต฿องไมมีความเสี่ยงตอการ
ติดโรคตาง ๆ เชน กามโรค และโรคเอดสโ 
-หลีกเลี่ยงการอยูใกล฿ชิดตามลาํพังสองคนกับเพื่อน
ตางเพศ เพือ่ปฺองกันเพศสัมพันธโทีไ่มคาดคิด 
-ไมมีเพศสมัพันธโในขณะที่ยังไมมีความพร฿อมทัง้
ทางรางกาย จิตใจ และสังคม 
-ขอรับบริการตรวจเลือดกอนการสมรส 
-ใช฿ถุงยางอนามัยอยางถกูวิธี ในการปฺองกนั 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

อยากรู้ไหม...มีอะไรในมือพ่อ 
 
 คุณพอเรียกลูกสาวเข฿าไปพบ และบอกกับลูกสาววา "พอมีอะไรจะให฿ดู เป็นของสําคัญมากนะ" 
แล฿วคุณพอก็หยิบอะไรบางอยางออกจากกระเปาเสื้อ โดยกําสิ่งของไว฿ในมือ ไมให฿ลูกมองเห็น และคุณ
พอก็ถามลูกสาววา"อยากรู฿มั้ยวามีอะไรในมือพอ" ลูกสาวพยักหน฿า พอเลยยื่นข฿อเสนอวางั้นเอามือเขก
พื้น 3 ที พอลูกเขกเสร็จ คุณพอพูดอีกวา "ไมพอเปลี่ยนเป็น 5 ทีดีกวา" ลูกก็เขกพื้นอีก 5 ที พอก็พูดตอ
วา "เปลี่ยนเป็น 10 ทีดีกวา" ด฿วยความอยากรู฿ ลูกสาวยอมเขกพื้นเพิ่มเป็น 10 ที พร฿อมพูดกับพอวา"ลูก
อยากรู฿จริงๆวาในมือพอมันคืออะไร"พอเลยแบมือออก เผยให฿เห็นเหรียญ 5 บาทธรรมดาเหรียญหนึ่ง 
หลังจากนั้น คุณพอก็เอามือกําเหรียญ 5 บาทเหรียญเดิมอีกครั้ง และถามลูกสาววา อยากดูไหมวาในมือ
พอมีอะไร ถ฿าอยากรู฿ต฿องเอามือเขกพื้น 5 ที ลูกสาวสายหน฿า พร฿อมกับบอกวาไมอยากดแูล฿ว เพราะรู฿แล฿ว
วาในมือพอมีอะไรพอเลยตอรองวาเขกแค 1 ทีก็ได฿ ลูกสาวยังสายหน฿า พร฿อมกับบอกวา หนูรู฿แล฿ว หนูไม
อยากดูแล฿ว คุณพอเลยบอกวาพอให฿ดูฟรีๆก็ได฿ เอาหรือเปลา ฝูายลูกสาวตอบวาไมเอา ไมรู฿จะดูไปทําไม 
ก็รู฿อยูแล฿ววาในมือพอมีอะไร ได฿ฟังเชนนั้น คุณพอเลยสอนลูกสาววา  ของอะไรที่ยังคงเป็นความลับ คน
มักยอมทําตามทุกที่จะได฿สมความปรารถนา แตเมื่อสมปรารถนาแล฿วก็เป็นเรื่องธรรมดา ไมตื่นเต฿น เรื่อง
ความรักของชายหญิงก็เชนเดียวกับเหรียญ 5 ที่อยูในมือพอนั่นเอง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า กุลสตรีต฿องรักนวลสงวนตวั 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

หน่วยที่ 11  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17  ภัยใกล้ตัววัยหนุ่มสาว  เวลา 1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศได฿ 

2. เนื้อหา
การลวงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู฿  
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

1) ผู฿กํากับลูกเสือนําเข฿าสูบทเรียนโดยถามวา “การกระทําอะไรบ฿างที่คิดวาเป็นการ
ลวงละเมิดทางเพศ” สุมถาม ครูสรุปความหมายและประเภทของการลวงละเมิด 3 ประเภท คือ  
“ทางคําพูด” “ทางการกระทําไมถูกเนื้อต฿องตัว”และ “ทางการกระทําที่ถูกเนื้อต฿องตัว” (ดูใบความรู้
ประกอบ) 

2) แบงลูกเสือตามหมู 5 หมู แจกกรณีศึกษาหมูละ 1 เรื่องให฿ชวยกันอภิปรายตาม
ประเด็น และสงตัวแทนหมูออกมารายงาน 

(1) คิดวาเป็นการลวงละเมิดทางเพศประเภทใด (กรณีที่1 วาจา กรณีที่ 2 การกระท าที่ไม่ถูก
เนื้อต้องตัว กรณีที่ 3 – 5 เป็นการกระท าที่ถูกเนื้อต้องตัวและรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ) 
     (2) ถ฿าลูกเสือต฿องตกอยูในสถานการณโเดียวกันจะมีความรู฿สึกอยางไร และคิดวาอาจจะเกิด
อะไรตามมาได฿บ฿าง (เปิดกว้างให้เป็นไปตามความคิดเห็นของกลุ่มไม่มีผิดถูก) 

    (3) คิดวาควรมีทางออกอยางไรเมื่อต฿องอยูในเหตุการณโ และควรมีวิธีปฺองกันไมให฿ต฿อง
ตกอยูในสถานการณโเชนนั้นได฿อยางไร (เปิดกว้างให้เป็นไปตามความคิดเห็นของกลุ่มไม่มีผิด ถูก) 

3) ตัวแทนหมูรายงานทีละหมู ครูนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติม (ควรเน้นย้ าการป้องกันและการ
หาทางออกที่เสี่ยงต่ออันตรายน้อยที่สุด --ดูใบความรู้ประกอบ) 

4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ   
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
 คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคิดสร฿างสรรคโ ความตระหนักรู฿ถึงสถานการณโที่เป็นการลวงละเมิด

ทางเพศ การหาทางออกและการปฺองกัน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

เพลง 
ความซื่อสัตย์ 

ความซื่อสัตยโเป็นสมบัติของคนดี  หากวาใครไมมี ชาตินี้เอาดีไมได฿ 
มีความรู฿ทวมหัวเอาตัวไมรอดถมไป  คดโกงแล฿วใครจะรับไว฿ให฿รวมการงาน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
181

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

185 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

หน่วยที่ 11  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17  ภัยใกล้ตัววัยหนุ่มสาว  เวลา 1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศได฿ 

2. เนื้อหา
การลวงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู฿  
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 

1) ผู฿กํากับลูกเสือนําเข฿าสูบทเรียนโดยถามวา “การกระทําอะไรบ฿างที่คิดวาเป็นการ
ลวงละเมิดทางเพศ” สุมถาม ครูสรุปความหมายและประเภทของการลวงละเมิด 3 ประเภท คือ  
“ทางคําพูด” “ทางการกระทําไมถูกเนื้อต฿องตัว”และ “ทางการกระทําที่ถูกเนื้อต฿องตัว” (ดูใบความรู้
ประกอบ) 

2) แบงลูกเสือตามหมู 5 หมู แจกกรณีศึกษาหมูละ 1 เรื่องให฿ชวยกันอภิปรายตาม
ประเด็น และสงตัวแทนหมูออกมารายงาน 

(1) คิดวาเป็นการลวงละเมิดทางเพศประเภทใด (กรณีที่1 วาจา กรณีที่ 2 การกระท าที่ไม่ถูก
เนื้อต้องตัว กรณีที่ 3 – 5 เป็นการกระท าที่ถูกเนื้อต้องตัวและรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ) 
     (2) ถ฿าลูกเสือต฿องตกอยูในสถานการณโเดียวกันจะมีความรู฿สึกอยางไร และคิดวาอาจจะเกิด
อะไรตามมาได฿บ฿าง (เปิดกว้างให้เป็นไปตามความคิดเห็นของกลุ่มไม่มีผิดถูก) 

    (3) คิดวาควรมีทางออกอยางไรเมื่อต฿องอยูในเหตุการณโ และควรมีวิธีปฺองกันไมให฿ต฿อง
ตกอยูในสถานการณโเชนนั้นได฿อยางไร (เปิดกว้างให้เป็นไปตามความคิดเห็นของกลุ่มไม่มีผิด ถูก) 

3) ตัวแทนหมูรายงานทีละหมู ครูนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติม (ควรเน้นย้ าการป้องกันและการ
หาทางออกที่เสี่ยงต่ออันตรายน้อยที่สุด --ดูใบความรู้ประกอบ) 
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ใบงาน 
กรณีศึกษา 

การล่วงละเมิดทางเพศ 
กรณีที่ 1 
แสงดาว สาวโรงงานทอผ฿า หน฿าตาสะสวย ทุก ๆ เย็นหลังเลิกงานเธอต฿องเดินผานอูรถเมลโเพื่อ

ขึ้นรถประจําทางกลับบ฿าน ชวงเดินผานอูรถเมลโจะมีเสียงเปูาปากบ฿าง ตะโกนแซวชมวา สวยบ฿าง, น฿อง 
ๆ มีแฟนแล฿วยัง รับพี่เป็นแฟนซักคนได฿ไมเ หรือบางครั้งก็ร฿องเพลงแซวบ฿าง แสงดาวรู฿สึกอึดอัดและอับ
อายมาก 

กรณีที่ 2 
วิทยโชวนดาวไปเลนอินเตอรโเน็ตที่ร฿านใกล฿ ๆ โรงเรียนหลังเลิกเรียน วิทยโเรียกดาวให฿เข฿าไปดูที่

หน฿าจอของเขาพร฿อมกับบอกวามีเรื่องนาสนใจจะให฿ดู สักครูก็ปรากฏภาพลามกขึ้นที่จอ เป็นภาพ             
การรวมเพศของชายหญิงดาวตกใจและโกรธมาก 

กรณีที่ 3 
โอ เป็นเด็กชายวัยรุน หน฿าตาดี ตอนเย็นหลังเลิกเรียนโอกับเพื่อน ๆ มักจะไปเลนกีตารโที่หลัง

โรงเรียน วันหนึ่งขณะที่โอกําลังนั่งเลนกีตารโอยูมีเพื่อนรุนพี่ผู฿ชายคนหนึ่ง มายืนอยูใกล฿ ๆ แล฿วโอบไหล
ของโอไว฿ เมื่อโอยังเฉย ๆ พี่ผู฿ชายคนนั้นก็ขยับเข฿ามาชิด แล฿วใช฿อวัยวะเพศถูไปมาบริเวณด฿านข฿างของ
โอ โอตกใจมาก 

กรณีที่ 4 
ภพชวนแอนสาวเว฿นทโ ไปดูบ฿านร฿างที่มีขาววาทีผีดุมาก แอนกลัวแตก็ยอมไปเพราะเพื่อน ๆ 

หลายคนไปกันมาแล฿วและนํามาเลาสูกันฟังวาเห็นผีด฿วย เธอกลัวจะน฿อยหน฿าเพื่อน ๆ จึงตัดสินใจไปกับ
ภพ ภพนัดเพื่อนชายอีก 6 คนไปด฿วย บอกวาจะได฿ชวยกันจับผี พอไปถึงบ฿านร฿างหลังนั้น ภพกับเพื่อน
ชายทั้ง 6 ชวยกันจับแอนแล฿วผลัดกันขมขืน แอนตอสู฿ เธอถูกแทงเสียชีวิต 

กรณีที่ 5 
ทีม และเพื่อนชาย 4 คน ชวนกันไปดื่มเหล฿าหลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้น นัดเจอกันที่บ฿านตุ฿ย 

ทีมพาเพื่อนสาวรุนน฿องไปด฿วย 2 คน ทั้งหมดสนุกสนานกับการร฿องเพลงและดื่มสุราจนได฿ที่ ตุ฿ยจึง
วางแผนแยกสาวรุนน฿องออกจากกัน โดยพาอีก 1 สาวไปบ฿านเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยูใกล฿ ๆ กัน ทีมและ
เพื่อน ๆ ผลัดเวียนกันขมขืน 2 สาว จนครบทุกคน 
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ใบความรู ้

การล่วงละเมิดทางเพศ 

ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 
การลวงละเมิดทางเพศ หมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธขิองผู฿อื่นในเรือ่งเพศไมวาจะเป็นทาง

คําพูดและการกระทาํทั้งทีม่ีและไมมีการถูกเนื้อต฿องตัวโดยผู฿ที่ถูกกระทําไมยินยอม 
ประเภทของการล่วงละเมิดทางเพศ มี 3 ประเภท คือ 

1. การล่วงละเมิดทางค าพูด ได้แก่
- การวิพากษโวิจารณโเกี่ยวกับรูปรางหน฿าตา การแตงกาย ทีส่อในทางลามก 
- การเลาเรื่องตลกลามกสองแงสองงาม 
- การตามตือ๊ ตามจีบ เกีย้วพาราสีทั้ง ๆ ที่รู฿วาอกีฝูายไมชอบ 
- การพูดเสียดสีเล฿าโลมในที่สาธารณะ 
- การกลาวถึงหญงิหรือชายในทางลามก 
- การใช฿คําพูดเพือ่กระตุ฿นอารมณโทางเพศ ฯลฯ 

2. การล่วงละเมิดทางการกระท าที่ไมถู่กเนื้อต้องตัว ได้แก่
- การจ฿องมองอยางกรุ฿มกริ่ม 
- การลวงเกินด฿วยสายตา 
- การแสดงสหีน฿าทาทางเจ฿าชู฿ 
- การแสดงทาทางหรือการเคลื่อนไหวรางกายที่สอถึงเจตนาการลวงเกนิทางเพศ 

เชน ผิวปาก แซว สงจูบ ยักคิ้วหลิ่วตา 
- การโชวโภาพโป หรือภาพที่สอไปในทางเพศหรอืลามก 
- การสงจดหมาย ข฿อความ ภาพ ที่สอไปในทางเพศหรือลามก 
- การแอบดูตามห฿องน้ํา 
- การติดวีดีโอวงจรปิดในห฿องน้ํา ห฿องเปลี่ยนเสื้อผ฿า 
- การโชวโอวัยวะเพศ ฯลฯ 

3. การล่วงละเมิดทางเพศโดยการกระท าที่มีการถูกเนื้อต้องตัว ได้แก่
- การแตะเนื้อต฿องตัว รวมทั้งการจับต฿องเสื้อผ฿า รางกาย ผม คอ แขน ฯลฯ 
- การกอด จูบ หอมแก฿ว ตีก฿น สะโพก จับหน฿าอก กอดรัดฟัดเหวี่ยง 
- การยืน เดิน หรือนั่งใกล฿ชิดเกินความจําเป็น ใช฿บางสวนของรางกายสัมผัสโดยจงใจ 
- การขมขืน ฯลฯ 

มี

น้อง	ๆ

มแีฟนแลว้ยงั
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ใบงาน 
กรณีศึกษา 

การล่วงละเมิดทางเพศ 
กรณีที่ 1 
แสงดาว สาวโรงงานทอผ฿า หน฿าตาสะสวย ทุก ๆ เย็นหลังเลิกงานเธอต฿องเดินผานอูรถเมลโเพื่อ

ขึ้นรถประจําทางกลับบ฿าน ชวงเดินผานอูรถเมลโจะมีเสียงเปูาปากบ฿าง ตะโกนแซวชมวา สวยบ฿าง, น฿อง 
ๆ มีแฟนแล฿วยัง รับพี่เป็นแฟนซักคนได฿ไมเ หรือบางครั้งก็ร฿องเพลงแซวบ฿าง แสงดาวรู฿สึกอึดอัดและอับ
อายมาก 

กรณีที่ 2 
วิทยโชวนดาวไปเลนอินเตอรโเน็ตที่ร฿านใกล฿ ๆ โรงเรียนหลังเลิกเรียน วิทยโเรียกดาวให฿เข฿าไปดูที่

หน฿าจอของเขาพร฿อมกับบอกวามีเรื่องนาสนใจจะให฿ดู สักครูก็ปรากฏภาพลามกขึ้นที่จอ เป็นภาพ             
การรวมเพศของชายหญิงดาวตกใจและโกรธมาก 

กรณีที่ 3 
โอ เป็นเด็กชายวัยรุน หน฿าตาดี ตอนเย็นหลังเลิกเรียนโอกับเพื่อน ๆ มักจะไปเลนกีตารโที่หลัง

โรงเรียน วันหนึ่งขณะที่โอกําลังนั่งเลนกีตารโอยูมีเพื่อนรุนพี่ผู฿ชายคนหนึ่ง มายืนอยูใกล฿ ๆ แล฿วโอบไหล
ของโอไว฿ เมื่อโอยังเฉย ๆ พี่ผู฿ชายคนนั้นก็ขยับเข฿ามาชิด แล฿วใช฿อวัยวะเพศถูไปมาบริเวณด฿านข฿างของ
โอ โอตกใจมาก 

กรณีที่ 4 
ภพชวนแอนสาวเว฿นทโ ไปดูบ฿านร฿างที่มีขาววาทีผีดุมาก แอนกลัวแตก็ยอมไปเพราะเพื่อน ๆ 

หลายคนไปกันมาแล฿วและนํามาเลาสูกันฟังวาเห็นผีด฿วย เธอกลัวจะน฿อยหน฿าเพื่อน ๆ จึงตัดสินใจไปกับ
ภพ ภพนัดเพื่อนชายอีก 6 คนไปด฿วย บอกวาจะได฿ชวยกันจับผี พอไปถึงบ฿านร฿างหลังนั้น ภพกับเพื่อน
ชายทั้ง 6 ชวยกันจับแอนแล฿วผลัดกันขมขืน แอนตอสู฿ เธอถูกแทงเสียชีวิต 

กรณีที่ 5 
ทีม และเพื่อนชาย 4 คน ชวนกันไปดื่มเหล฿าหลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้น นัดเจอกันที่บ฿านตุ฿ย 

ทีมพาเพื่อนสาวรุนน฿องไปด฿วย 2 คน ทั้งหมดสนุกสนานกับการร฿องเพลงและดื่มสุราจนได฿ที่ ตุ฿ยจึง
วางแผนแยกสาวรุนน฿องออกจากกัน โดยพาอีก 1 สาวไปบ฿านเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยูใกล฿ ๆ กัน ทีมและ
เพื่อน ๆ ผลัดเวียนกันขมขืน 2 สาว จนครบทุกคน 
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ใบความรู ้

การล่วงละเมิดทางเพศ 

ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 
การลวงละเมิดทางเพศ หมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธขิองผู฿อื่นในเรือ่งเพศไมวาจะเป็นทาง

คําพูดและการกระทาํทั้งทีม่ีและไมมีการถูกเนื้อต฿องตัวโดยผู฿ที่ถูกกระทําไมยินยอม 
ประเภทของการล่วงละเมิดทางเพศ มี 3 ประเภท คือ 

1. การล่วงละเมิดทางค าพูด ได้แก่
- การวิพากษโวิจารณโเกี่ยวกับรูปรางหน฿าตา การแตงกาย ทีส่อในทางลามก 
- การเลาเรื่องตลกลามกสองแงสองงาม 
- การตามตือ๊ ตามจีบ เกีย้วพาราสีทั้ง ๆ ที่รู฿วาอกีฝูายไมชอบ 
- การพูดเสียดสีเล฿าโลมในที่สาธารณะ 
- การกลาวถึงหญงิหรือชายในทางลามก 
- การใช฿คําพูดเพือ่กระตุ฿นอารมณโทางเพศ ฯลฯ 

2. การล่วงละเมิดทางการกระท าที่ไมถู่กเนื้อต้องตัว ได้แก่
- การจ฿องมองอยางกรุ฿มกริ่ม 
- การลวงเกินด฿วยสายตา 
- การแสดงสหีน฿าทาทางเจ฿าชู฿ 
- การแสดงทาทางหรือการเคลื่อนไหวรางกายที่สอถึงเจตนาการลวงเกนิทางเพศ 

เชน ผิวปาก แซว สงจูบ ยักคิ้วหลิ่วตา 
- การโชวโภาพโป หรือภาพที่สอไปในทางเพศหรอืลามก 
- การสงจดหมาย ข฿อความ ภาพ ที่สอไปในทางเพศหรือลามก 
- การแอบดูตามห฿องน้ํา 
- การติดวีดีโอวงจรปิดในห฿องน้ํา ห฿องเปลี่ยนเสื้อผ฿า 
- การโชวโอวัยวะเพศ ฯลฯ 

3. การล่วงละเมิดทางเพศโดยการกระท าที่มีการถูกเนื้อต้องตัว ได้แก่
- การแตะเนื้อต฿องตัว รวมทั้งการจับต฿องเสื้อผ฿า รางกาย ผม คอ แขน ฯลฯ 
- การกอด จูบ หอมแก฿ว ตีก฿น สะโพก จับหน฿าอก กอดรัดฟัดเหวี่ยง 
- การยืน เดิน หรือนั่งใกล฿ชิดเกินความจําเป็น ใช฿บางสวนของรางกายสัมผัสโดยจงใจ 
- การขมขืน ฯลฯ 
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การหาทางออกเมื่อเผชิญเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ 
กรณีเหตุการณโไมรุนแรงควรหาทางออกด฿วยการใช฿วิธีตอไปนี้ โดยอาจใช฿วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย

วิธี รวมกันแล฿วแตเหตุการณโ คือ 
- ปฏิเสธทันที 
- หนีออกจากเหตุการณโ 
- รีบขอความชวยเหลือ 

กรณีเหตุการณโรุนแรงหรือตกอยูในภาวะวิกฤติ ควรใช฿วิธีการตอไปนี้ 
1. ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้ สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมอารมณโและรางกายให฿อยู

ในภาวะสงบนิ่งให฿มากที่สุด รวบรวมสติให฿มั่น เพื่อให฿ตนเองเกิดการรับรู฿ที่มีประสิทธิภาพ และมีไหวพริบ
ปฏิภาณในการแก฿ปัญหาเฉพาะหน฿า 

2. ประเมินสถานการณ์ วามีอันตรายใดที่อาจเกิดแกตนเองได฿บ฿างเพื่อหาทางหลบเลี่ยง และ
มีสิ่งใดที่จะใช฿ประโยชนโได฿บ฿างในการปฺองกันตัว และขอความชวยเหลือ 

3. มองหาโอกาสหลบหนี ขณะรอความชวยเหลือ และมองหาโอกาสหรือจังหวะเหมาะในการ
หลบหนี ให฿ทําใจดีสู฿เสือ คล฿อยตามเป็นพวกเดียวกันกอน พยายามถวงเวลาโดยไมปะทะหักล฿างโดยตรง 
และไมยั่วยุให฿เกิดความรุนแรง อาจใช฿วิธีเบนความสนใจ ตอรอง หรือตั้งเงื่อนไขตาง ๆ เพิ่มขึ้น ชวนคุย
เพื่อประวิงเวลาให฿นานที่สุด เชน ตัวอยางตอไปนี้ 

 สถานการณโ กําลังจะถูกขมขืน อาจใช฿ประโยคคําพูดตอไปนี้เพื่อพิจารณา 
 “เดี๋ยวนะ....... กําลังกลัวมากเลย (ยกมือไหว฿) ขอหายใจกอนนะ” 
 “ตรงนี้มืดจังเลย ยุงกัด ไปสวาง ๆ หนอยดีไหม” 
 “ปวดฉี่ ขอเข฿าห฿องน้ําหนอย” 
ทั้งนี้ เพราะการพูดและการลงมือทําร฿ายเป็นพฤติกรรมที่ไมคอยเกิดขึ้นพร฿อมกัน 
4. ต่อรองเมื่อจวนตัว เมื่อจวนตัวให฿ตอรองหรือบอกเงื่อนไขใหม ๆ เพื่อให฿คูกรณีเปลี่ยนใจ 

หรือลดความรุนแรง หรือลดความเสียหายลง เชน ตอรองชวยสําเร็จความใครให฿แทนการรวมเพศ เป็น
ต฿น 

5. หาทางป้องกัน ปัญหาที่อาจตามมาจากเหตุการณโ เชน กรณีถูกขมขืน ต฿องรีบพบแพทยโ
โดยดวนเพื่อปฺองกันการตั้งครรภโและการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธโ รวมทั้งโรคเอดสโ ฯลฯ 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
ตากับตีน 

 
ตีนกับตาอยูกันมาแสนผาสกุ  จะนั่งลุกยืนเดิน  เพลินหนักหนา  มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่งเอยปรัชญา  

วาตีนมีคุณแกตา  เสียจริงๆ  ตีนชวยพาตาไปที่ตางๆ  ตาจึงได฿ชมนางและสรรพสิ่ง  เพราะฉะนั้นดวงตา
จงประวิงวาตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชา  ตาได฿ฟังตีนคุยก็หมั่นไส฿  จึงร฿องบอกออกไปด฿วยโทสา  วาที่ตีนเดินไป
ได฿ก็เพราะตา  ดูมรรคา  เศษแก฿วหนามไมตําตีน  เพราะฉะนั้นตาจึงสําคัญกวา  ตีนไมควรจะมาคิดดู
หมิ่น  สรุปแล฿วตามีคาสูงกวาตีน  ทั่วธานินทรโตีนไปได฿ก็เพราะตา  ตีนได฿ฟังให฿คั่งแค฿น  แสนจะโกรธ  วิ่ง
กระโดดโลดไป ใกล฿หน฿าผาเพราะอวดดี  คุยเบง  เกงกวาตา  ดวงชีวาจะดับไปไมรู฿เลย  ตาเห็นตีนทํา
เกแงเรงกระโดดก็พิโรธแกล฿งระงับหลับตาเฉย  ตีนพาตาถลาล฿ม  ทั้งก฿มเงย  ตกแล฿วเหวย  หน฿าผา ทั้งตา
ตีน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การอยูรวมกันอยางมีความสุขนั้นยอมเกิดจากการพึ่งพาอาศัยกัน 
 
 

จากหนังสือชีวิตงาม 
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การหาทางออกเมื่อเผชิญเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ 
กรณีเหตุการณโไมรุนแรงควรหาทางออกด฿วยการใช฿วิธีตอไปนี้ โดยอาจใช฿วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย

วิธี รวมกันแล฿วแตเหตุการณโ คือ 
- ปฏิเสธทันที 
- หนีออกจากเหตุการณโ 
- รีบขอความชวยเหลือ 

กรณีเหตุการณโรุนแรงหรือตกอยูในภาวะวิกฤติ ควรใช฿วิธีการตอไปนี้ 
1. ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้ สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมอารมณโและรางกายให฿อยู

ในภาวะสงบนิ่งให฿มากที่สุด รวบรวมสติให฿มั่น เพื่อให฿ตนเองเกิดการรับรู฿ที่มีประสิทธิภาพ และมีไหวพริบ
ปฏิภาณในการแก฿ปัญหาเฉพาะหน฿า 

2. ประเมินสถานการณ์ วามีอันตรายใดที่อาจเกิดแกตนเองได฿บ฿างเพื่อหาทางหลบเลี่ยง และ
มีสิ่งใดที่จะใช฿ประโยชนโได฿บ฿างในการปฺองกันตัว และขอความชวยเหลือ 

3. มองหาโอกาสหลบหนี ขณะรอความชวยเหลือ และมองหาโอกาสหรือจังหวะเหมาะในการ
หลบหนี ให฿ทําใจดีสู฿เสือ คล฿อยตามเป็นพวกเดียวกันกอน พยายามถวงเวลาโดยไมปะทะหักล฿างโดยตรง 
และไมยั่วยุให฿เกิดความรุนแรง อาจใช฿วิธีเบนความสนใจ ตอรอง หรือตั้งเงื่อนไขตาง ๆ เพิ่มขึ้น ชวนคุย
เพื่อประวิงเวลาให฿นานที่สุด เชน ตัวอยางตอไปนี้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 11  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18  สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส                       เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ลูกเสอืสามารถอธิบายแนวทางในการปรับตัวเมื่อครอบครัวแตกแยกได฿อยางเหมาะสม 
2. เนื้อหา 

ครอบครัวทะเลาะเบาะแว฿งหรอืครอบครัวแตกแยกเป็นเรื่องที่คนเราอาจต฿องเผชิญในชีวิต การ
ทําความเข฿าใจและยอมรับปัญหาที่เกดิขึ้น จะชวยให฿เห็นทางออกและปรับตัวอยูกับปัญหาได฿อยาง
เหมาะสม  

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 แผนภูมิเพลง  

 3.2 ใบงาน 
  3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  

4. กิจกรรม 
    4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลงหรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืชวนสนทนา ถึงปัญหาในครอบครัว ที่อาจสงผลกระทบถึงสมาชิกทกุคน
ในครอบครัว (เชน พอแมทะเลาะกนัเป็นประจํา การใช฿ความรุนแรงในครอบครัว พอแมแยกทางกัน 
หัวหน฿าครอบครัวติดสุรา/ยาเสพตดิ/การพนัน ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ)  
  2) ผู฿กํากับลูกเสอืเลากรณีศึกษาเรือ่ง ครอบครวัของน฿องเมยโ 
  3) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมถามความรู฿สึกหลังได฿ฟังกรณีศึกษา 2 -3 คน 
  4) แบงกลุมลูกเสือออกเป็นกลุมๆละ 8 คน (คละเพศชายหญิง) อภิปรายประเด็นตอไปนี้  
แล฿วสงตัวแทนรายงาน 
  (1) คิดวาแตละคนในครอบครัวได฿รับผลกระทบเหมือนหรือตางกันอยางไร (ทุกคนใน
ครอบครัวต่างได้รับผลกระทบ มากน้อยตา่งกนั ขึ้นกับความเข้าใจ และการยอมรับต่อปัญหาที่เกิดขึ้น) 
  (2) ลูกเสือคิดวาอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญที่ชวยให฿น฿องเมยโผานวิกฤติครั้งนี้มาได฿  
(แม฿จะโกรธพอแม แตก็เข฿าใจและยอมรับกับปัญหาที่เกดิขึ้น  เข฿มแข็ง มองหาทางออกให฿ชีวิตดีขึ้นแทน
การทําร฿ายตนเองด฿วยการหมกมุนกับปัญหา รวมทั้งมีตากับยายคอยชวยเหลือ) 
  (3) ถ฿าลูกเสือต฿องเผชิญปัญหาครอบครัวแตกแยกไมวาจากสาเหตุใด คิดวาจะมี 
ทางออกอยางไร (เปิดกว฿างให฿แสดงความคดิเหน็อยางกว฿างขวาง) 
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 5) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมให฿รายงาน อภิปราย และสรุป ทีละประเด็น จนครบ แล฿วผู฿กํากับลูกเสอื 
ลูกเสือเพิ่มเติมเรือ่งคดิทางบวก (เป็นความคิดที่ท าให้เกิดความสขุ ได้แก่ 

 1.มองปัญหาว่ามีทางออกเสมอ  
2.มองหาว่า “อะไรผิด”ที่ต้องแก้ไข แทนการมองหาว่า “ใครผิด” เพื่อกล่าวโทษ 
3. มองสิ่งที่เหลือแทนสิ่งทีห่ายไป  
4. หาสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ เช่น มองความผิดพลาดเป็นครู 
5. มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าตนเองท าอะไรเพื่ออะไร และท าปัจจุบันให้ดีทีสุ่ด เพื่อ

เป็นรากฐานอนาคต  
6. ตั้งความหวังให้สอดคลอ้งกับความเป็นจริง ไม่เพ้อฝัน  
7. มีอารมณ์ขันอยู่เสมอ)  

  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
     5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ เข฿าใจตนเอง เข฿าใจผู฿อื่น จดัการกับอารมณโ        
และความเครียด รับผิดชอบตอตนเอง 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
เพลง  

ย้ิม ร่าเริง 
  ยิ้ม ยิม้ ยิม้ ยิ้มมาหน฿าตาหวานชื่น ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่นอุราอยามัวรอ (ซ้าํ) 
มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย 
  ราเริง ราเริง เราบันเทิงใจ หันหน฿ากนัไปทางไหน เขาก็ยิม้ เราก็ยิ้ม (ซ้ํา) 
ยิ้มแย฿มเปรมปรีดิส์ดชื่นอุรา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 11  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18  สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส                       เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ลูกเสอืสามารถอธิบายแนวทางในการปรับตัวเมื่อครอบครัวแตกแยกได฿อยางเหมาะสม 
2. เนื้อหา 

ครอบครัวทะเลาะเบาะแว฿งหรอืครอบครัวแตกแยกเป็นเรื่องที่คนเราอาจต฿องเผชิญในชีวิต การ
ทําความเข฿าใจและยอมรับปัญหาที่เกดิขึ้น จะชวยให฿เห็นทางออกและปรับตัวอยูกับปัญหาได฿อยาง
เหมาะสม  

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 แผนภูมิเพลง  

 3.2 ใบงาน 
  3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  

4. กิจกรรม 
    4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลงหรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืชวนสนทนา ถึงปัญหาในครอบครัว ที่อาจสงผลกระทบถึงสมาชิกทกุคน
ในครอบครัว (เชน พอแมทะเลาะกนัเป็นประจํา การใช฿ความรุนแรงในครอบครัว พอแมแยกทางกัน 
หัวหน฿าครอบครัวติดสุรา/ยาเสพตดิ/การพนัน ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ)  
  2) ผู฿กํากับลูกเสอืเลากรณีศึกษาเรือ่ง ครอบครวัของน฿องเมยโ 
  3) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมถามความรู฿สึกหลังได฿ฟังกรณีศึกษา 2 -3 คน 
  4) แบงกลุมลูกเสือออกเป็นกลุมๆละ 8 คน (คละเพศชายหญิง) อภิปรายประเด็นตอไปนี้  
แล฿วสงตัวแทนรายงาน 
  (1) คิดวาแตละคนในครอบครัวได฿รับผลกระทบเหมือนหรือตางกันอยางไร (ทุกคนใน
ครอบครัวต่างได้รับผลกระทบ มากน้อยตา่งกนั ขึ้นกับความเข้าใจ และการยอมรับต่อปัญหาที่เกิดขึ้น) 
  (2) ลูกเสือคิดวาอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญที่ชวยให฿น฿องเมยโผานวิกฤติครั้งนี้มาได฿  
(แม฿จะโกรธพอแม แตก็เข฿าใจและยอมรับกับปัญหาที่เกดิขึ้น  เข฿มแข็ง มองหาทางออกให฿ชีวิตดีขึ้นแทน
การทําร฿ายตนเองด฿วยการหมกมุนกับปัญหา รวมทั้งมีตากับยายคอยชวยเหลือ) 
  (3) ถ฿าลูกเสือต฿องเผชิญปัญหาครอบครัวแตกแยกไมวาจากสาเหตุใด คิดวาจะมี 
ทางออกอยางไร (เปิดกว฿างให฿แสดงความคดิเหน็อยางกว฿างขวาง) 
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 5) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมให฿รายงาน อภิปราย และสรุป ทีละประเด็น จนครบ แล฿วผู฿กํากับลูกเสอื 
ลูกเสือเพิ่มเติมเรือ่งคดิทางบวก (เป็นความคิดที่ท าให้เกิดความสขุ ได้แก่ 

 1.มองปัญหาว่ามีทางออกเสมอ  
2.มองหาว่า “อะไรผิด”ที่ต้องแก้ไข แทนการมองหาว่า “ใครผิด” เพื่อกล่าวโทษ 
3. มองสิ่งที่เหลือแทนสิ่งทีห่ายไป  
4. หาสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ เช่น มองความผิดพลาดเป็นครู 
5. มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าตนเองท าอะไรเพื่ออะไร และท าปัจจุบันให้ดีทีสุ่ด เพื่อ

เป็นรากฐานอนาคต  
6. ตั้งความหวังให้สอดคลอ้งกับความเป็นจริง ไม่เพ้อฝัน  
7. มีอารมณ์ขันอยู่เสมอ)  

  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
     5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ เข฿าใจตนเอง เข฿าใจผู฿อื่น จดัการกับอารมณโ        
และความเครียด รับผิดชอบตอตนเอง 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
เพลง  

ย้ิม ร่าเริง 
  ยิ้ม ยิม้ ยิม้ ยิ้มมาหน฿าตาหวานชื่น ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่นอุราอยามัวรอ (ซ้าํ) 
มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย 
  ราเริง ราเริง เราบันเทิงใจ หันหน฿ากนัไปทางไหน เขาก็ยิม้ เราก็ยิ้ม (ซ้ํา) 
ยิ้มแย฿มเปรมปรีดิส์ดชื่นอุรา 
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ใบงาน 
กรณีศึกษาเรื่อง ครอบครัวของน้องเมย์ 

 น฿องเมยโเป็นลูกสาวคนเดยีวของพอแม เธออาศัยอยูกับตายาย เนื่องจากพอแมแยกทางกันตั้งแต
เธออายุ 10 ขวบ แมแตงงานใหมและมีลูกชายอีกคนหนึ่ง สวนพอกลับไปอยูกับครอบครัวเดิม ใน
ระยะแรกน฿องเมยโเสียใจมาก โกรธทั้งพอและแม เมื่อพอและแมมาหาก็มักปฏิเสธที่จะพบ โดยให฿เหตุผล
วา มีการบ฿านที่ต฿องทํา ไมมีเวลาคุย น฿องเมยโไมอยากไปโรงเรียน เนื่องจากกลัววา คนจะถามถึงเรื่อง
ครอบครัว มีตากับยายเทานั้นที่น฿องเมยโไว฿ใจมากที่สุด ตากับยายก็คอยดูแลเอาใจใสและให฿กําลังใจน฿อง
เมยโอยางเสมอมา 
 น฿องเมยโเป็นเด็กเข฿มแข็ง เข฿าใจและยอมรับปัญหาตางๆ ได฿งาย  และมักหาทางออกให฿ชีวิตได฿ดี
ไมหมกมุนกับปัญหา รวมทั้งมีตากับยายคอยชวยเหลือ) ทุกวันนี้ ใครๆ ก็พูดวาน฿องเมยโเป็นเด็กเรียนเกง 
กอนปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนมักเชิญให฿ผู฿ปกครองไปรวมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี แตน฿อง
เมยโปฏิเสธที่จะไปรวมงานทุกครั้ง โดยอ฿างวาไมสะดวก  ขณะนี้น฿องเมยโกําลังเรียนอยูชั้น ม. 6 และ
เตรียมเรียนตอกฏหมายตอไป 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 

 อูฐตัวหนึ่งเดินทางไปพบเทวดา มันพูดขึ้นด฿วยน้ําเสียงไมพอใจวา “เพราะเหตุใด ข฿าจึงมีรูปราง
ไมเหมือนกับสัตวโตัวอื่น ๆ เลย ข฿าไมมีเขา ไมมีฟัน หรืออุ฿งเล็บ และไมมีอวัยวะอื่นใดที่จะสามารถใช฿
ปกปฺองตัวเองจากศัตรูเลย ข฿าขอให฿ทานได฿โปรดมอบเครื่องปฺองกันเหลานั้นให฿กับข฿าบ฿างเถอะ” เทวดาได฿
ฟังดังนั้น ก็รู฿สึกโกรธในคําอันโงเขลาของอูฐ จึงบันดาลให฿อูฐมีใบหูที่เล็กลงกวาเดิม เพื่อเป็นกางลงโทษ
ตอความไมรู฿จักพอของมัน 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  จงพอใจในสิ่งที่ตนมอียู 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 
หน่วยที่ 11  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  สารเสพติด         เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสอืสามารถอธิบายถึงโทษภยัของสารเสพติดชนิด บุหรี่ สุรา และยาบ฿าได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายการตดิสารเสพติดจากชนิดออนไปสูชนิดรุนแรงได฿ 
  1.3 ลูกเสอืสามารถอธิบายแนวทางในปฺองกนัและชวยเหลือตนเองจากการติดสารเสพตดิได฿  
2. เนื้อหา 
 การตระหนกัรู฿ถึงพิษภยัและกระบวนการตดิสารเสพติด จะชวยให฿ลูกเสอืรู฿จักสังเกตและมี
แนวทางในการปฺองกันและชวยเหลือตนเองจากการติดสารเสพตดิได฿ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

  3.1 แผนภูมิ/เกม 
  3.2 ใบความรู฿ 
  3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ   

4. กิจกรรม 
   4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาด฿วยคาํถามวา “ อะไรเป็นสารเสพติดที่ลูกเสือพบเห็นบอย 
ที่สุด ในชีวิตประจําวัน” ( บุหรี่ สุรา ) 
 2) แบงลูกเสือออกเป็นกลุม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญิง) อภิปรายประเดน็ 
ตอไปนี้ และสงตัวแทนรายงาน 
  (1) ลูกเสือคิดวามีวัยรุนจาํนวนมากน฿อยแคไหนที่อยากทดลองสูบบุหรี่หรือดื่ม 
สุรา หรือลองทั้งสองอยาง (เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ) 
  (2) เมื่อได฿ลองแล฿วลูกเสือคิดวาคนสวนใหญแคลองเทานัน้ หรอืจะสูบบุหรี่/ดื่ม 
สุราตอไปจนต฿องสูบ/ดื่ม อยางตอเนือ่ง (เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นอย่างอสิระ) 
  (3) ผู฿ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา มักมีโอกาสเข฿าถึงและทดลองสารเสพติดตัวอื่น ๆ ที่ 
แรงกวาด฿วยหรือไมและเมือ่ลองแล฿วจะเกิดผลอะไรตามมา (มีโอกาสเข้าถึงได้มาก เพราะมกัถกูชักชวน
จากคนที่สูบบุหรี่/ดื่มสุรา ด้วยกัน คนขายสารเสพติดกม็ักแฝงตัวเข้าหาลูกค้าในคนกลุ่มนีด้้วยเช่นกัน 
และการลองสารเสพติดที่รนุแรงแม้ครั้งเดียวก็ท าให้ติดได้) 
  (4) ลูกเสือคิดวาจะมีแนวทางปอฺงกันตนเองจากการติดสารเสพตดิได฿อยางไร 

ก�ร
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ใบงาน 
กรณีศึกษาเรื่อง ครอบครัวของน้องเมย์ 

 น฿องเมยโเป็นลูกสาวคนเดยีวของพอแม เธออาศัยอยูกับตายาย เนื่องจากพอแมแยกทางกันตั้งแต
เธออายุ 10 ขวบ แมแตงงานใหมและมีลูกชายอีกคนหนึ่ง สวนพอกลับไปอยูกับครอบครัวเดิม ใน
ระยะแรกน฿องเมยโเสียใจมาก โกรธทั้งพอและแม เมื่อพอและแมมาหาก็มักปฏิเสธที่จะพบ โดยให฿เหตุผล
วา มีการบ฿านที่ต฿องทํา ไมมีเวลาคุย น฿องเมยโไมอยากไปโรงเรียน เนื่องจากกลัววา คนจะถามถึงเรื่อง
ครอบครัว มีตากับยายเทานั้นที่น฿องเมยโไว฿ใจมากที่สุด ตากับยายก็คอยดูแลเอาใจใสและให฿กําลังใจน฿อง
เมยโอยางเสมอมา 
 น฿องเมยโเป็นเด็กเข฿มแข็ง เข฿าใจและยอมรับปัญหาตางๆ ได฿งาย  และมักหาทางออกให฿ชีวิตได฿ดี
ไมหมกมุนกับปัญหา รวมทั้งมีตากับยายคอยชวยเหลือ) ทุกวันนี้ ใครๆ ก็พูดวาน฿องเมยโเป็นเด็กเรียนเกง 
กอนปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนมักเชิญให฿ผู฿ปกครองไปรวมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี แตน฿อง
เมยโปฏิเสธที่จะไปรวมงานทุกครั้ง โดยอ฿างวาไมสะดวก  ขณะนี้น฿องเมยโกําลังเรียนอยูชั้น ม. 6 และ
เตรียมเรียนตอกฏหมายตอไป 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 

 อูฐตัวหนึ่งเดินทางไปพบเทวดา มันพูดขึ้นด฿วยน้ําเสียงไมพอใจวา “เพราะเหตุใด ข฿าจึงมีรูปราง
ไมเหมือนกับสัตวโตัวอื่น ๆ เลย ข฿าไมมีเขา ไมมีฟัน หรืออุ฿งเล็บ และไมมีอวัยวะอื่นใดที่จะสามารถใช฿
ปกปฺองตัวเองจากศัตรูเลย ข฿าขอให฿ทานได฿โปรดมอบเครื่องปฺองกันเหลานั้นให฿กับข฿าบ฿างเถอะ” เทวดาได฿
ฟังดังนั้น ก็รู฿สึกโกรธในคําอันโงเขลาของอูฐ จึงบันดาลให฿อูฐมีใบหูที่เล็กลงกวาเดิม เพื่อเป็นกางลงโทษ
ตอความไมรู฿จักพอของมัน 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  จงพอใจในสิ่งที่ตนมอียู 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 
หน่วยที่ 11  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  สารเสพติด         เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสอืสามารถอธิบายถึงโทษภยัของสารเสพติดชนิด บุหรี่ สุรา และยาบ฿าได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายการตดิสารเสพติดจากชนิดออนไปสูชนิดรุนแรงได฿ 
  1.3 ลูกเสอืสามารถอธิบายแนวทางในปฺองกนัและชวยเหลือตนเองจากการติดสารเสพตดิได฿  
2. เนื้อหา 
 การตระหนกัรู฿ถึงพิษภยัและกระบวนการตดิสารเสพติด จะชวยให฿ลูกเสอืรู฿จักสังเกตและมี
แนวทางในการปฺองกันและชวยเหลือตนเองจากการติดสารเสพตดิได฿ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

  3.1 แผนภูมิ/เกม 
  3.2 ใบความรู฿ 
  3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ   

4. กิจกรรม 
   4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืนําสนทนาด฿วยคาํถามวา “ อะไรเป็นสารเสพติดที่ลูกเสือพบเห็นบอย 
ที่สุด ในชีวิตประจําวัน” ( บุหรี่ สุรา ) 
 2) แบงลูกเสือออกเป็นกลุม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญิง) อภิปรายประเดน็ 
ตอไปนี้ และสงตัวแทนรายงาน 
  (1) ลูกเสือคิดวามีวัยรุนจาํนวนมากน฿อยแคไหนที่อยากทดลองสูบบุหรี่หรือดื่ม 
สุรา หรือลองทั้งสองอยาง (เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ) 
  (2) เมื่อได฿ลองแล฿วลูกเสือคิดวาคนสวนใหญแคลองเทานัน้ หรอืจะสูบบุหรี่/ดื่ม 
สุราตอไปจนต฿องสูบ/ดื่ม อยางตอเนือ่ง (เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นอย่างอสิระ) 
  (3) ผู฿ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา มักมีโอกาสเข฿าถึงและทดลองสารเสพติดตัวอื่น ๆ ที่ 
แรงกวาด฿วยหรือไมและเมือ่ลองแล฿วจะเกิดผลอะไรตามมา (มีโอกาสเข้าถึงได้มาก เพราะมกัถกูชักชวน
จากคนที่สูบบุหรี่/ดื่มสุรา ด้วยกัน คนขายสารเสพติดกม็ักแฝงตัวเข้าหาลูกค้าในคนกลุ่มนีด้้วยเช่นกัน 
และการลองสารเสพติดที่รนุแรงแม้ครั้งเดียวก็ท าให้ติดได้) 
  (4) ลูกเสือคิดวาจะมีแนวทางปอฺงกันตนเองจากการติดสารเสพตดิได฿อยางไร 
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 3) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมตัวแทนกลุมรายงาน อภิปราย และสรุป ทีละประเด็นจนครบ ผู฿กาํกับ
ลูกเสือเพิ่มเติม (ดูใบความรู้ประกอบ) 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ ตระหนักวาสารเสพตดิเป็นเรื่องใกล฿ตัว เมือ่ทดลอง
อาจนําไปสูการติดสารเสพติดที่รนุแรงได฿ การตดัสินใจ การแก฿ไขปัญหา 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 

เพลง 
เลิกให้ได้ 

ศิลปิน  เอราวัณ 
คราวนี้ต฿องเลกิให฿ได฿ ถ฿าเลิกไมได฿ต฿องตายแน ๆ 
เลิกเสพติด เสียทีดีแท฿ ติดไปจนแก คงจะแย.สกัวัน 

 
ใบความรู ้

การติดสารเสพติดจากชนิดอ่อนเป็นชนิดรุนแรง 

      การเริ่มใช฿สารเสพติดครั้งแรกมีที่มาหลากหลาย เชน เพือ่นชวน ใช฿ตามเพือ่น อยากลอง ใช฿
เพื่อให฿อานหนังสอืได฿ทน นาน ทํางานได฿นาน ทําให฿อดนอนได฿ เลนกีฬาทนมากขึ้น ใช฿เพือ่ผอนคลาย ใช฿
เพื่อสังคม การใช฿ชวงต฿นมกัจะทําให฿สบายใจ สนุกสนาน ลืมความทุกขโ มีแรง ทนทานมากขึ้น รู฿สึกได฿รับ
การยอมรับในกลุมเพือ่นที่ใช฿สาร ทําให฿ชะลาใจและใช฿ตอมาเรื่อย ๆ จนเริ่มติดสาร ซึง่จะยังรู฿สกึวาตนไม
ติด แตก็ไมสามารถหยดุได฿นานนัก จนที่สุดถงึขั้นติด ขาดไมได฿ ทาํให฿เกิดปัญหาตามมาคอื ต฿องใช฿เงิน
เยอะขึน้ เวลาไมได฿ยาจะหงุดหงิด ฉนุเฉียว ต฿องการแตยาเทานั้น และอาจถึงขั้นขโมย ทาํร฿ายคนอื่นเพื่อ
ได฿เงินมาซือ้สารเสพติด ขายเสียเอง หรอืถูกจับกุม  

ที่สําคัญคือ บอกไมได฿วาติดตอนไหน เพราะอะไร เพราะเป็นสิ่งที่ดําเนินมาอยางตอเนือ่ง คอย
เป็นคอยไป มกัเริ่มต฿นจากสารชนิดอ่อนกอน เชน บุหรี่ เบียรโ สุราบาง ๆ จะเริ่มใช฿ถี่ขึน้ เข฿มข฿นขึ้น หรือ
ใช฿สารที่แรงขึ้นตามลําดับ โดยมไิด฿มองถึงอนัตราย จนตดิสารที่มีฤทธิ์รุนแรงในทีสุ่ด 

196 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
สามวัย 

 ชีวิตของคน ทานแบงอายุออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะต฿น ระยะทามกลาง และระยะสุดท฿าย 
ระยะของต฿นชีวิต เรียกกันวา “ปฐมวัย” คือวัยแรกเริ่ม มีกําหนดวาตั้งแตเริ่มเกิดจนอายุถึง 25 ปี 

 สําหรับระยะทามกลางของชีวิต เรียกกันวา “มัชฌิมวัย” นับตั้งแตอายุ 25 ปีขึ้นไป จนถึง 50 ปี 
 สวนระยะสุดท฿ายของชีวิต เรียกกันวา “ปัจฉิมวัย” นับตั้งแตอายุ 50 ปีขึ้นไปโดยลําดับ 
 นักปราชญโทานสองคนให฿พยายามสร฿างประโยชนโแกตัวเองตามวัยทั้ง 3 ระยะหรือ 3 วัยคือ 
 ปฐมวัย ให฿เรงรีบศึกษาหาความรู฿ใสตัว 
 มัชฌิมวัย ให฿เรงกอสร฿างตัวและตั้งฐานะเป็นหลกัฐานไว฿ 
 ปัจฉิมวัย ให฿เริ่มสร฿างคุณงานความดีใสตนให฿มากที่สุด เพือ่เป็นเสบียงเครื่องเดินทางตอไปของ
ตนและเป็นตัวอยางแกอนุชนในภายหลัง 
 ผู฿พลาดประโยชนโตามวัยที่เป็น คอืไมหาสาระของชีวิตให฿แก฿ตนเองตามกําหนดแหงวัยยอมต฿อง
เสียใจและเสียดายเมื่อผานพ฿นวัยนั้นๆ แล฿ว เชนเป็นเด็กอยูไมสนใจตอการศึกษาเติบโตขึ้นจะไมมีวิชา
ความรู฿เป็นเครื่องชวยตนเอง ยามทีย่ังมีเรีย่วแรงกําลังไมเรงรีบสร฿างฐานะ เมือ่หมดกําลังแล฿ว ยอม
กลายเป็นคนอนาถา ถึงวัยใกล฿ตายเรงรีบสร฿างบุญกุศล แตกลับประมาทมัวเมาในเรื่องอื่นๆ เสยีจะต฿อง
โศกเศร฿าสงสารตัวเองในเมื่อจวนจะสิ้นใจ 
 วัยสาม หรือสามวัย เป็นระยะของการสร฿างประโยชนโให฿แกตนเองด฿วยวิธีตางๆ ดังชี้แจงมา  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ทุกทานผู฿มีอายอุยูในวัยใด จึงไมควรปลอยให฿วันเวลาลวงเลยไปเปลาๆ เพราะไม
อาจเรียกเวลาที่ลวงเลยไปนั้นกลับคืนมาตั้งต฿นใหมได฿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น�น
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 3) ผู฿กํากับลูกเสอืสุมตัวแทนกลุมรายงาน อภิปราย และสรุป ทีละประเด็นจนครบ ผู฿กาํกับ
ลูกเสือเพิ่มเติม (ดูใบความรู้ประกอบ) 
  4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะหโ ความคดิสร฿างสรรคโ ตระหนักวาสารเสพตดิเป็นเรื่องใกล฿ตัว เมือ่ทดลอง
อาจนําไปสูการติดสารเสพติดที่รนุแรงได฿ การตดัสินใจ การแก฿ไขปัญหา 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 

เพลง 
เลิกให้ได้ 

ศิลปิน  เอราวัณ 
คราวนี้ต฿องเลกิให฿ได฿ ถ฿าเลิกไมได฿ต฿องตายแน ๆ 
เลิกเสพติด เสียทีดีแท฿ ติดไปจนแก คงจะแย.สกัวัน 

 
ใบความรู ้

การติดสารเสพติดจากชนิดอ่อนเป็นชนิดรุนแรง 

      การเริ่มใช฿สารเสพติดครั้งแรกมีที่มาหลากหลาย เชน เพือ่นชวน ใช฿ตามเพือ่น อยากลอง ใช฿
เพื่อให฿อานหนังสอืได฿ทน นาน ทํางานได฿นาน ทําให฿อดนอนได฿ เลนกีฬาทนมากขึ้น ใช฿เพือ่ผอนคลาย ใช฿
เพื่อสังคม การใช฿ชวงต฿นมกัจะทําให฿สบายใจ สนุกสนาน ลืมความทุกขโ มีแรง ทนทานมากขึ้น รู฿สึกได฿รับ
การยอมรับในกลุมเพือ่นที่ใช฿สาร ทําให฿ชะลาใจและใช฿ตอมาเรื่อย ๆ จนเริ่มติดสาร ซึง่จะยังรู฿สกึวาตนไม
ติด แตก็ไมสามารถหยดุได฿นานนัก จนที่สุดถงึขั้นติด ขาดไมได฿ ทาํให฿เกิดปัญหาตามมาคอื ต฿องใช฿เงิน
เยอะขึน้ เวลาไมได฿ยาจะหงุดหงิด ฉนุเฉียว ต฿องการแตยาเทานั้น และอาจถึงขั้นขโมย ทาํร฿ายคนอื่นเพื่อ
ได฿เงินมาซือ้สารเสพติด ขายเสียเอง หรอืถูกจับกุม  

ที่สําคัญคือ บอกไมได฿วาติดตอนไหน เพราะอะไร เพราะเป็นสิ่งที่ดําเนินมาอยางตอเนือ่ง คอย
เป็นคอยไป มกัเริ่มต฿นจากสารชนิดอ่อนกอน เชน บุหรี่ เบียรโ สุราบาง ๆ จะเริ่มใช฿ถี่ขึน้ เข฿มข฿นขึ้น หรือ
ใช฿สารที่แรงขึ้นตามลําดับ โดยมไิด฿มองถึงอนัตราย จนตดิสารที่มีฤทธิ์รุนแรงในทีสุ่ด 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
สามวัย 

 ชีวิตของคน ทานแบงอายุออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะต฿น ระยะทามกลาง และระยะสุดท฿าย 
ระยะของต฿นชีวิต เรียกกันวา “ปฐมวัย” คือวัยแรกเริ่ม มีกําหนดวาตั้งแตเริ่มเกิดจนอายุถึง 25 ปี 

 สําหรับระยะทามกลางของชีวิต เรียกกันวา “มัชฌิมวัย” นับตั้งแตอายุ 25 ปีขึ้นไป จนถึง 50 ปี 
 สวนระยะสุดท฿ายของชีวิต เรียกกันวา “ปัจฉิมวัย” นับตั้งแตอายุ 50 ปีขึ้นไปโดยลําดับ 
 นักปราชญโทานสองคนให฿พยายามสร฿างประโยชนโแกตัวเองตามวัยทั้ง 3 ระยะหรือ 3 วัยคือ 
 ปฐมวัย ให฿เรงรีบศึกษาหาความรู฿ใสตัว 
 มัชฌิมวัย ให฿เรงกอสร฿างตัวและตั้งฐานะเป็นหลกัฐานไว฿ 
 ปัจฉิมวัย ให฿เริ่มสร฿างคุณงานความดีใสตนให฿มากที่สุด เพือ่เป็นเสบียงเครื่องเดินทางตอไปของ
ตนและเป็นตัวอยางแกอนุชนในภายหลัง 
 ผู฿พลาดประโยชนโตามวัยที่เป็น คอืไมหาสาระของชีวิตให฿แก฿ตนเองตามกําหนดแหงวัยยอมต฿อง
เสียใจและเสียดายเมื่อผานพ฿นวัยนั้นๆ แล฿ว เชนเป็นเด็กอยูไมสนใจตอการศึกษาเติบโตขึ้นจะไมมีวิชา
ความรู฿เป็นเครื่องชวยตนเอง ยามทีย่ังมีเรีย่วแรงกําลังไมเรงรีบสร฿างฐานะ เมือ่หมดกําลังแล฿ว ยอม
กลายเป็นคนอนาถา ถึงวัยใกล฿ตายเรงรีบสร฿างบุญกุศล แตกลับประมาทมัวเมาในเรื่องอื่นๆ เสยีจะต฿อง
โศกเศร฿าสงสารตัวเองในเมื่อจวนจะสิ้นใจ 
 วัยสาม หรือสามวัย เป็นระยะของการสร฿างประโยชนโให฿แกตนเองด฿วยวิธีตางๆ ดังชี้แจงมา  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ทุกทานผู฿มีอายอุยูในวัยใด จึงไมควรปลอยให฿วันเวลาลวงเลยไปเปลาๆ เพราะไม
อาจเรียกเวลาที่ลวงเลยไปนั้นกลับคืนมาตั้งต฿นใหมได฿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก่ตนเอง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 11   ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  20  ป้องกันไว้ก่อน      เวลา  1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถบอกวิธีคมุกําเนิดแตละวิธี และตระหนักรู฿วาการคุมกําเนดิเป็นความรับผิดชอบตอ
ตนเองและคูของตนเชนเดียวกับการดูแลสขุภาพทั่วไปได฿ 
 
 
2. เนื้อหา 
 การคมุกําเนิดเป็นการปฺองกนัการตั้งครรภโ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการดูแล
ตนเองและคูของตน เชนเดียวกับการดูแลสขุภาพทั่วไปไมใชการสงเสริมให฿วัยรุนมเีพศสัมพันธโ แตเป็น
การให฿วัยรุนได฿เรียนรู฿วิธีปฺองกนัตนเองจากการตั้งครรภโเมือ่ไมพร฿อม จะชวยลดปัญหาการตั้งครรภโเมื่อ
ไมพร฿อม จะชวยลดปัญหาการตั้งครรภโเมื่อไมพร฿อมได฿ 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
     3.1 เกม 
 3.2 ใบความรู฿  
 3.3  อุปกรณโคุมกําเนิด ได฿แก ยาเม็ดคมุกาํเนิด ถุงยางอนามยั และยาคุมฉุกเฉนิ” 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 
4. กิจกรรม 

 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็นกลุมละ 3 กลุม เพือ่เข฿าศึกษาแบบฐาน   3 ฐาน  
   ฐานที่ 1  ยาเมด็คุมกําเนดิ 

ฐานที่ 2  ถุงยางอนามยั 
ฐานที่ 3  ยาคมุฉุกเฉิน 

 2) เมื่อผู฿เรียนเข฿าฐานครบ 3 ฐานแล฿ว ให฿ผู฿แทนแตละกลุมจับฉลาก สรุปความรู฿ในเรือ่ง 
     ทีจ่ับฉลากได฿ และนาํเสนอ 

       4.4  ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชนโ 
       4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโและความตระหนักถึงความรับผิดชอบในเรื่องเพศ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 
เกม 

เหยียบลูกโป่ง 
อุปกรณ ์

1. ถุงยางอนามยั 
2. หนังยาง 

วิธีเล่น 
1. แบงลูกเสือออกเป็น  2 ฝูาย  เทา ๆ กนั 
2. แจกถุงยางอนามัยคนละ  2  ใบ  ฝูายละสี 
3. ให฿ทุกคนเปูาถุงยางอนามยัให฿ลูกใหญมากที่สดุ แล฿วผูกมัดไว฿ทีข่฿อเท฿าทั้ง  2 ข฿าง 
4. เมื่อได฿ยินเสียงเพลงหรือเสียงสัญญาณนกหวีดเริ่มดังขึน้ ให฿ทกุคนเต฿นและไลเหยียบถุงยางของ

ฝูายตรงข฿ามให฿แตก 
5. เมื่อเสยีงเพลงหยุดหรือได฿ยินเสียงสัญญาณนกหวีด ให฿ทกุคนหยดุ 
6. นับจํานวนถุงยางของแตละฝูาย  ฝาูยใดเหลือถงุยางทีไ่มแตกมากทีสุ่ดเป็นฝูายชนะ 

 
 
 
 
 
 

 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
193

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

197 
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แผนการจัดกิจกรรมที่  20  ป้องกันไว้ก่อน      เวลา  1   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ตนเองและคูของตนเชนเดียวกับการดูแลสขุภาพทั่วไปได฿ 
 
 
2. เนื้อหา 
 การคมุกําเนิดเป็นการปฺองกนัการตั้งครรภโ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการดูแล
ตนเองและคูของตน เชนเดียวกับการดูแลสขุภาพทั่วไปไมใชการสงเสริมให฿วัยรุนมเีพศสัมพันธโ แตเป็น
การให฿วัยรุนได฿เรียนรู฿วิธีปฺองกนัตนเองจากการตั้งครรภโเมือ่ไมพร฿อม จะชวยลดปัญหาการตั้งครรภโเมื่อ
ไมพร฿อม จะชวยลดปัญหาการตั้งครรภโเมื่อไมพร฿อมได฿ 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
     3.1 เกม 
 3.2 ใบความรู฿  
 3.3  อุปกรณโคุมกําเนิด ได฿แก ยาเม็ดคมุกาํเนิด ถุงยางอนามยั และยาคุมฉุกเฉนิ” 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 
4. กิจกรรม 

 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
  1) ผู฿กํากับลูกเสอืแบงลูกเสือออกเป็นกลุมละ 3 กลุม เพือ่เข฿าศึกษาแบบฐาน   3 ฐาน  
   ฐานที่ 1  ยาเมด็คุมกําเนดิ 

ฐานที่ 2  ถุงยางอนามยั 
ฐานที่ 3  ยาคมุฉุกเฉิน 

 2) เมื่อผู฿เรียนเข฿าฐานครบ 3 ฐานแล฿ว ให฿ผู฿แทนแตละกลุมจับฉลาก สรุปความรู฿ในเรือ่ง 
     ทีจ่ับฉลากได฿ และนาํเสนอ 

       4.4  ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชนโ 
       4.5  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะหโและความตระหนักถึงความรับผิดชอบในเรื่องเพศ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
 
เกม 

เหยียบลูกโป่ง 
อุปกรณ ์

1. ถุงยางอนามยั 
2. หนังยาง 

วิธีเล่น 
1. แบงลูกเสือออกเป็น  2 ฝูาย  เทา ๆ กนั 
2. แจกถุงยางอนามัยคนละ  2  ใบ  ฝูายละสี 
3. ให฿ทุกคนเปูาถุงยางอนามยัให฿ลูกใหญมากที่สดุ แล฿วผูกมัดไว฿ทีข่฿อเท฿าทั้ง  2 ข฿าง 
4. เมื่อได฿ยินเสียงเพลงหรือเสียงสัญญาณนกหวีดเริ่มดังขึน้ ให฿ทกุคนเต฿นและไลเหยียบถุงยางของ

ฝูายตรงข฿ามให฿แตก 
5. เมื่อเสยีงเพลงหยุดหรือได฿ยินเสียงสัญญาณนกหวีด ให฿ทกุคนหยดุ 
6. นับจํานวนถุงยางของแตละฝูาย  ฝาูยใดเหลือถงุยางทีไ่มแตกมากทีสุ่ดเป็นฝูายชนะ 
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ใบความรู ้
การคุมก าเนิดส าหรับวัยรุ่น 

 การคุมกําเนิด เป็นความรับผิดชอบของบุคคลในการดูแลสุภาพตัวเอง และเป็นความรับผิดชอบ
รวมกันของหญิงและชาย ในการปฺองกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา เชน การตั้งครรภโไมพร฿อม ไมใชฝูายใด
ฝูายหนึ่งต฿องรับผิดชอบเพียงฝูายเดียว แม฿วาฝูายหญิงจะเป็นฝูายตั้งครรภโ แตฝูายชายควรรับผิดชอบ
ด฿วย เพราะ ปัญหาที่เกิดยอมกระทบตอทั้งสองฝูาย การคุมกําเนิดสามารถทําได฿หลายวิธี ในแผนการ
เรียนรู฿นี้เน฿นวิธีการคุมกําเนิดแบบช่ัวคราวที่วัยรุนนิยมใช฿กัน 3 วิธี ไมรวมการทําหมัน ฝังยาคุม และใส
หวงอนามัย 
 1. ยาเม็ดคุมก าเนิด 

เป็นฮอรโโมนสังเคราะหโคล฿ายฮอรโโมนธรรมชาตขิองเพศหญงิ ผลิตเป็นเม็ดบรรจุแผงมทีั้งแบบ 
21เม็ด และ 28 เม็ด ชนิด 28 เม็ด 7เม็ดสุดท฿ายจะมีสีตางออกไปเพราะเป็นยาบํารงุเลือดไมมฮีอรโโมน 
ยาเม็ดคุมกําเนดิออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการตกไขและทําให฿มูกปากมดลูกเหนียว อสุจิไมสามารถผานเข฿า
สูโพรงมดลกูได฿ 

วิธีใช้ 
1. กินทุกวันๆ ละ 1 เม็ด กอนนอน (ควรกินเวลาเดียวกันทกุวัน) 
2. กินยาเม็ดแรกของแผงแรกภายใน 5วันแรกของการเริ่มมีประจําเดอืน (แม฿วาประจําเดอืน

จะหยุดหรือไมก็ตาม) เมด็ตอไปกนิตามลกูศรจนหมดแผง 
1. ชนิด 28 เม็ดขึ้นแผงใหมตอทันทีเมือแผงแรกหมด 

ชนิด 21 เม็ดให฿หยุดกนิยาครบ 7 วันแล฿วจึงเริ่มแผงใหม 

2. กรณีลืมกินยา 
o ถ้าลืม 1 เม็ด ให฿ กินทันทีที่นึกได ้แล฿วกินเมด็ตอไปตามเวลาปกต ิ
o ถ้าลืม 2 เม็ดติดต่อกันในช่วง 2 สัปดาห์แรกของแผง ต฿องคุมกาํเนิดโดย

ถุงยางอนามยัรวมด฿วยนานอยางน฿อย 7 วันและกินยาวันละ 2 เมด็ติดตอกัน 2 วัน 
แล฿วกินเม็ดตอไปตามปกต ิไมต฿องกงัวลเรื่องเลอืดออกเพราะจะหยดุเองได฿ 

o ถ้าลืม 2 เม็ดติดต่อกันในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือลืมกินยา 3 เม็ดขึ้นไปใน
ช่วงเวลาใดก็ตาม ให้หยุดกินยาแผงนั้น แล฿วเริ่มกินยาแผงใหมได฿ทันทีโดยไม
ต฿องกังวลเรื่องเลอืดออกและต฿องคุมกําเนดิโดยใช฿ถุงยางอนามัยรวมด฿วยอยาง
น฿อย 7 วัน 
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ข้อดี 
1. ใช฿งาย สะดวก ใช฿ได฿ทุกกลุมอายุ 
2. ให฿ความรู฿สึกเหมือนเป็นธรรมชาติเพราะยังมีประจําเดือนทุกเดือนโดยอาจมา

น฿อยลงและชวงสั้นขึ้น 
3. ชวยลดอาการปวดประจําเดือน 
4. บางชนิดชวยทําให฿สิวลดน฿อยลง 

ข้อจ ากัด 
1. อาจลืมเพราะต฿องกินทกุวัน 
2. อาจมีประจําเดือนกระปริดกระปรอยโดยเฉพาะใน 2 เดือนแรกทีก่ินยา 
3. อาจมีผลข฿างเคียงซึ่งหายได฿เอง เชน คลื่นไส฿ เจบ็ตึงเต฿านม น้ําหนกัขึน้ 

ฯลฯ 
4. ต฿องรับคําแนะนาํจากบุคลากรทางการแพทยโในการใช฿แผงแรก 
5. ไมปฺองกันการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธโและโรคเอดสโ 

 2. ถุงยางอนามัย 
เป็นวิธีที่ฝูายชายเป็นผู฿ใช฿ สามารถปฺองกันทัง้การตั้งครรภโและโรคติดตอทางเพศสัมพนัธโรวมทัง้

โรคเอดสโ 
วิธีเลือกซ้ือ 

1. สังเกตวัน เดือน ปีทีห่มดอายุ ดูวันผลิต หรือวนัหมดอาย ุโดยทั่วไปถุงยางอนามยัมอีายุ
การใช฿งาน 3 ปีนับจากวันที่ผลิต 

2. การบรรจุ และการเก็บรักษาต฿องไมชาํรุด ฉกีขาดหรือรั่วซมึ 
3. เลือกขนาดที่เหมาะสม โดยทั่วไปชายไทยควรใช฿ขนาด 49 

ข้ันตอนการใช้ถุงยางอนามัย 
1. ตรวจสอบวันหมดอายุที่ซอง 
2. ใช฿มือรีดถุงยางอนามยัให฿ไปอยูด฿านใดด฿านหนึ่ง ฉีกซองอยางระมดัระวัง ไมให฿เล็บ/

แหวนเกี่ยวถุงยางอนามัย 
3. ตรวจดูขอบถุงยางอนามัยหาขอบด฿านรูดลง 
4. รูดหนังหุ฿มปลายอวัยวะเพศลง 
5. บีบปลายถุงกระเปาะถุงยางอนามัยเพือ่ไลอากาศโดยใช฿หัวแมมือกับนิ้วช้ี 
6. วางถุงยางอนามยับนหัวอวยัวะเพศขณะแข็งตวั คอยๆ รูดถุงยางอนามยัลงจนถึงโคน 
7. สอดใสอวัยวะเพศในชองคลอด 

3. เมือ่แผงแรกหมด
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ใบความรู ้
การคุมก าเนิดส าหรับวัยรุ่น 

 การคุมกําเนิด เป็นความรับผิดชอบของบุคคลในการดูแลสุภาพตัวเอง และเป็นความรับผิดชอบ
รวมกันของหญิงและชาย ในการปฺองกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา เชน การตั้งครรภโไมพร฿อม ไมใชฝูายใด
ฝูายหนึ่งต฿องรับผิดชอบเพียงฝูายเดียว แม฿วาฝูายหญิงจะเป็นฝูายตั้งครรภโ แตฝูายชายควรรับผิดชอบ
ด฿วย เพราะ ปัญหาที่เกิดยอมกระทบตอทั้งสองฝูาย การคุมกําเนิดสามารถทําได฿หลายวิธี ในแผนการ
เรียนรู฿นี้เน฿นวิธีการคุมกําเนิดแบบช่ัวคราวที่วัยรุนนิยมใช฿กัน 3 วิธี ไมรวมการทําหมัน ฝังยาคุม และใส
หวงอนามัย 
 1. ยาเม็ดคุมก าเนิด 

เป็นฮอรโโมนสังเคราะหโคล฿ายฮอรโโมนธรรมชาตขิองเพศหญงิ ผลิตเป็นเม็ดบรรจุแผงมทีั้งแบบ 
21เม็ด และ 28 เม็ด ชนิด 28 เม็ด 7เม็ดสุดท฿ายจะมีสีตางออกไปเพราะเป็นยาบํารงุเลือดไมมฮีอรโโมน 
ยาเม็ดคุมกําเนดิออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการตกไขและทําให฿มูกปากมดลูกเหนียว อสุจิไมสามารถผานเข฿า
สูโพรงมดลกูได฿ 

วิธีใช้ 
1. กินทุกวันๆ ละ 1 เม็ด กอนนอน (ควรกินเวลาเดียวกันทกุวัน) 
2. กินยาเม็ดแรกของแผงแรกภายใน 5วันแรกของการเริ่มมีประจําเดอืน (แม฿วาประจําเดอืน

จะหยุดหรือไมก็ตาม) เมด็ตอไปกนิตามลกูศรจนหมดแผง 
1. ชนิด 28 เม็ดขึ้นแผงใหมตอทันทีเมือแผงแรกหมด 

ชนิด 21 เม็ดให฿หยุดกนิยาครบ 7 วันแล฿วจึงเริ่มแผงใหม 

2. กรณีลืมกินยา 
o ถ้าลืม 1 เม็ด ให฿ กินทันทีที่นึกได ้แล฿วกินเมด็ตอไปตามเวลาปกต ิ
o ถ้าลืม 2 เม็ดติดต่อกันในช่วง 2 สัปดาห์แรกของแผง ต฿องคุมกาํเนิดโดย

ถุงยางอนามยัรวมด฿วยนานอยางน฿อย 7 วันและกินยาวันละ 2 เมด็ติดตอกัน 2 วัน 
แล฿วกินเม็ดตอไปตามปกต ิไมต฿องกงัวลเรื่องเลอืดออกเพราะจะหยดุเองได฿ 

o ถ้าลืม 2 เม็ดติดต่อกันในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือลืมกินยา 3 เม็ดขึ้นไปใน
ช่วงเวลาใดก็ตาม ให้หยุดกินยาแผงนั้น แล฿วเริ่มกินยาแผงใหมได฿ทันทีโดยไม
ต฿องกังวลเรื่องเลอืดออกและต฿องคุมกําเนดิโดยใช฿ถุงยางอนามัยรวมด฿วยอยาง
น฿อย 7 วัน 
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ข้อดี 
1. ใช฿งาย สะดวก ใช฿ได฿ทุกกลุมอายุ 
2. ให฿ความรู฿สึกเหมือนเป็นธรรมชาติเพราะยังมีประจําเดือนทุกเดือนโดยอาจมา

น฿อยลงและชวงสั้นขึ้น 
3. ชวยลดอาการปวดประจําเดือน 
4. บางชนิดชวยทําให฿สิวลดน฿อยลง 

ข้อจ ากัด 
1. อาจลืมเพราะต฿องกินทกุวัน 
2. อาจมีประจําเดือนกระปริดกระปรอยโดยเฉพาะใน 2 เดือนแรกทีก่ินยา 
3. อาจมีผลข฿างเคียงซึ่งหายได฿เอง เชน คลื่นไส฿ เจบ็ตึงเต฿านม น้ําหนกัขึน้ 

ฯลฯ 
4. ต฿องรับคําแนะนาํจากบุคลากรทางการแพทยโในการใช฿แผงแรก 
5. ไมปฺองกันการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธโและโรคเอดสโ 

 2. ถุงยางอนามัย 
เป็นวิธีที่ฝูายชายเป็นผู฿ใช฿ สามารถปฺองกันทัง้การตั้งครรภโและโรคติดตอทางเพศสัมพนัธโรวมทัง้

โรคเอดสโ 
วิธีเลือกซ้ือ 

1. สังเกตวัน เดือน ปีทีห่มดอายุ ดูวันผลิต หรือวนัหมดอาย ุโดยทั่วไปถุงยางอนามยัมอีายุ
การใช฿งาน 3 ปีนับจากวันที่ผลิต 

2. การบรรจุ และการเก็บรักษาต฿องไมชาํรุด ฉกีขาดหรือรั่วซมึ 
3. เลือกขนาดที่เหมาะสม โดยทั่วไปชายไทยควรใช฿ขนาด 49 

ข้ันตอนการใช้ถุงยางอนามัย 
1. ตรวจสอบวันหมดอายุที่ซอง 
2. ใช฿มือรีดถุงยางอนามยัให฿ไปอยูด฿านใดด฿านหนึ่ง ฉีกซองอยางระมดัระวัง ไมให฿เล็บ/

แหวนเกี่ยวถุงยางอนามัย 
3. ตรวจดูขอบถุงยางอนามัยหาขอบด฿านรูดลง 
4. รูดหนังหุ฿มปลายอวัยวะเพศลง 
5. บีบปลายถุงกระเปาะถุงยางอนามัยเพือ่ไลอากาศโดยใช฿หัวแมมือกับนิ้วช้ี 
6. วางถุงยางอนามยับนหัวอวยัวะเพศขณะแข็งตวั คอยๆ รูดถุงยางอนามยัลงจนถึงโคน 
7. สอดใสอวัยวะเพศในชองคลอด 
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8. ถอดอวัยวะเพศทันทีหลังการหลั่ง 
9. ใช฿กระดาษชําระหรอืผ฿าพันรอบๆองคชาตและคอยๆรูดถุงยางอนามยั 
10. ใช฿กระดาษหอถุงยางอนมัยให฿มิดชิดแล฿วนําไปทิ้งในที่เหมาะสม 

ข้อดี 
1. หางายราคาถกู 
2. ไมมอีาการข฿างเคียง 
3. สามารถปฺองกันทั้งการตั้งครรภโและโรคเอดสโได฿ 

ข้อจ ากัด 
1. ต฿องเตรียมถุงยางอนามยัไว฿ลวงหน฿า 
2. อาจเสยีจังหวะการมีเพศสัมพันธโ 

3. ยาป้องกันการตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ(์ยาคุมฉุกเฉิน) 

เป็นฮอรโโมนคล฿ายฮอรโโมนเพศธรรมชาติที่ผลิตจากรังไขของสตรี (โปรเจสเตอโรน) ใช฿กับผู฿หญงิ 
เป็นทางเลือกในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมกรณีฉุกเฉินเทานั้น เชน ถูกขมขนื ปอฺงกันด฿วย
วิธีอื่นแล฿วพลาด มีเพศสัมพันธโโดยไมคาดคิดและไมได฿ปฺองกนั ฯลฯ ไม่เหมาะสมอย่างย่ิงในการใช้
แทนวิธีคุมก าเนิดแบบปกติ เพราะมีประสิทธภิาพต่ําและผลข฿างเคยีงสูง ออกฤทธิ์โดยปฺองกนัการฝัง
ตัวของไขที่ผนังมดลูก 
วิธีใช้ 

กิน 1 เม็ดทันที ภายใน 72 ชั่วโมงแรกหลังการมีเพศสัมพันธโ และกนิยาเม็ดที่ 2 หางจากเม็ด
แรก 12 ชั่วโมง มีเพศสมัพันธโครั้งตอไปต฿องสวมถุงยางอนามัยทกุครั้ง เดือนหนึ่งไมควรกินยาเกิน 4 เม็ด 
เพราะการกินบอย ๆ จะสงผลเสียตอรางกายในระยะยาว 
ข้อดี 
 เป็นทางเลือกในกรณีฉุกเฉินชวยแก฿ปัญหาเฉพาะหน฿า 
 
ข้อจ ากัด 

1. ประสิทธิภาพต่าํและผลข฿างเคียงสูง 
2. ไมสามารถใช฿ได฿เหมอืนการปฺองกนัการตั้งครรภโแบบปกติ 
3. ไมสามารถปฺองกันการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธโและโรคเอดสโ 
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เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 

ลิงกับลา 
 

หญิงชาวบ฿านคนหนึ่งอาศัยอยูคนเดียวในกระทอมด฿วยความเหงานางจึงหาสัตวโมาเลี้ยงไว฿เป็น
เพื่อนสองตัว คอื ลิงและลาวันหนึ่งหญิงชาวบ฿านคนนี้ต฿องออกไปตลาดเพือ่ซื้ออาหารกอนออกจากบ฿าน
เธอได฿เอาเชือกมาผูกคอลิง แล฿วมัดขาของลาเอาไว฿ทั้งสองข฿างเพื่อปฺองกันไมให฿สัตวโเลี้ยงทั้งสองตัวเดิน
ย่ําไปมาในกระทอมจนทําให฿ข฿าวของตาง ๆได฿รบัความเสียหาย ทันททีี่หญิงชาวบ฿านออกจากบ฿านไปลิง
ซึ่งมีความฉลาดและแสนซนเป็นคุณลักษณะประจําตัวก็คอย ๆ คลายปมเชือกออกจากคอของมันอกีทั้ง
ยังซุกซนไปแก฿เชือกมดัขาให฿แกลาอีกด฿วย หลังจากนัน้เจ฿าลิงก็กระโดดโลดเต฿นห฿อยโหนโจนทะยานไป
ทั่วกระทอมจนทําให฿ข฿าวของตาง ๆ ล฿มระเนระนาดกระจดักระจายไปทั่วอกีทั้งยังซุกซนรื้อค฿นเสื้อผ฿าของ
หญิงชาวบ฿านมาฉีกกัดจนไมเหลือชิ้นดีในขณะที่ลาได฿แตมองดกูารกระทาํของเจ฿าลิงอยูเฉย ๆ สักครูหนึ่ง
หญิงชาวบ฿านคนนี้กก็ลับมาจากตลาด เจ฿าลงิมองเห็นเจ฿าของเดนิมาแตไกลจากทางหน฿าตางกร็ีบเอา
เชือกมาผกูคอตนไว฿ อยางเดิมและอยูอยางสงบนิ่ง 
             ฝูายหญิงชาวบ฿านเมื่อเปิดประตูกระทอมเข฿ามาเห็นข฿าวของของตนถูกรือ้ค฿นกระจุยกระจาย
เชนนั้นก็เกิดโทสะขึ้นทันที หันมองลิงและลาเพือ่ดูวาใครเป็นผู฿กอเรื่อง และเห็นวาลาไมมีเชือกผูกขา
ดังเดิมเธอกค็ิดเอาเองวาเจ฿าลานี่เองคือตัวปัญหาทําให฿กระทอมของเธอมีสภาพไมตางจากโรงเก็บขยะ 
ดังนั้นหญงิชาวบ฿านจึงวิ่งไปหยิบทอนไม฿นอกบ฿านมาทุบตีลาอยางรุนแรงซึ่งเจ฿าลาผู฿นาสงสารกไ็ด฿แตสง
เสียงร฿องด฿วยความเจ็บปวดจนสิน้ใจโดยไมสามารถทําอะไรได฿เลย....... 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรพิจารณาให฿รอบคอบ กอนจะตดัสินใจทําสิ่งใดลงไป มิฉะนัน้อาจเกิดการ
ตัดสินใจที่ผดิพลาดได฿ 
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8. ถอดอวัยวะเพศทันทีหลังการหลั่ง 
9. ใช฿กระดาษชําระหรอืผ฿าพันรอบๆองคชาตและคอยๆรูดถุงยางอนามยั 
10. ใช฿กระดาษหอถุงยางอนมัยให฿มิดชิดแล฿วนําไปทิ้งในที่เหมาะสม 

ข้อดี 
1. หางายราคาถกู 
2. ไมมอีาการข฿างเคียง 
3. สามารถปฺองกันทั้งการตั้งครรภโและโรคเอดสโได฿ 

ข้อจ ากัด 
1. ต฿องเตรียมถุงยางอนามยัไว฿ลวงหน฿า 
2. อาจเสยีจังหวะการมีเพศสัมพันธโ 

3. ยาป้องกันการตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ(์ยาคุมฉุกเฉิน) 

เป็นฮอรโโมนคล฿ายฮอรโโมนเพศธรรมชาติที่ผลิตจากรังไขของสตรี (โปรเจสเตอโรน) ใช฿กับผู฿หญงิ 
เป็นทางเลือกในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมกรณีฉุกเฉินเทานั้น เชน ถูกขมขนื ปอฺงกันด฿วย
วิธีอื่นแล฿วพลาด มีเพศสัมพันธโโดยไมคาดคิดและไมได฿ปฺองกนั ฯลฯ ไม่เหมาะสมอย่างย่ิงในการใช้
แทนวิธีคุมก าเนิดแบบปกติ เพราะมีประสิทธภิาพต่ําและผลข฿างเคยีงสูง ออกฤทธิ์โดยปฺองกนัการฝัง
ตัวของไขที่ผนังมดลูก 
วิธีใช้ 

กิน 1 เม็ดทันที ภายใน 72 ชั่วโมงแรกหลังการมีเพศสัมพันธโ และกนิยาเม็ดที่ 2 หางจากเม็ด
แรก 12 ชั่วโมง มีเพศสมัพันธโครั้งตอไปต฿องสวมถุงยางอนามัยทกุครั้ง เดือนหนึ่งไมควรกินยาเกิน 4 เม็ด 
เพราะการกินบอย ๆ จะสงผลเสียตอรางกายในระยะยาว 
ข้อดี 
 เป็นทางเลือกในกรณีฉุกเฉินชวยแก฿ปัญหาเฉพาะหน฿า 
 
ข้อจ ากัด 

1. ประสิทธิภาพต่าํและผลข฿างเคียงสูง 
2. ไมสามารถใช฿ได฿เหมอืนการปฺองกนัการตั้งครรภโแบบปกติ 
3. ไมสามารถปฺองกันการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธโและโรคเอดสโ 
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ลิงกับลา 
 

หญิงชาวบ฿านคนหนึ่งอาศัยอยูคนเดียวในกระทอมด฿วยความเหงานางจึงหาสัตวโมาเลี้ยงไว฿เป็น
เพื่อนสองตัว คอื ลิงและลาวันหนึ่งหญิงชาวบ฿านคนนี้ต฿องออกไปตลาดเพือ่ซื้ออาหารกอนออกจากบ฿าน
เธอได฿เอาเชือกมาผูกคอลิง แล฿วมัดขาของลาเอาไว฿ทั้งสองข฿างเพื่อปฺองกันไมให฿สัตวโเลี้ยงทั้งสองตัวเดิน
ย่ําไปมาในกระทอมจนทําให฿ข฿าวของตาง ๆได฿รบัความเสียหาย ทันททีี่หญิงชาวบ฿านออกจากบ฿านไปลิง
ซึ่งมีความฉลาดและแสนซนเป็นคุณลักษณะประจําตัวก็คอย ๆ คลายปมเชือกออกจากคอของมันอกีทั้ง
ยังซุกซนไปแก฿เชือกมดัขาให฿แกลาอีกด฿วย หลังจากนัน้เจ฿าลิงก็กระโดดโลดเต฿นห฿อยโหนโจนทะยานไป
ทั่วกระทอมจนทําให฿ข฿าวของตาง ๆ ล฿มระเนระนาดกระจดักระจายไปทั่วอกีทั้งยังซุกซนรื้อค฿นเสื้อผ฿าของ
หญิงชาวบ฿านมาฉีกกัดจนไมเหลือชิ้นดีในขณะที่ลาได฿แตมองดกูารกระทาํของเจ฿าลิงอยูเฉย ๆ สักครูหนึ่ง
หญิงชาวบ฿านคนนี้กก็ลับมาจากตลาด เจ฿าลงิมองเห็นเจ฿าของเดนิมาแตไกลจากทางหน฿าตางกร็ีบเอา
เชือกมาผกูคอตนไว฿ อยางเดิมและอยูอยางสงบนิ่ง 
             ฝูายหญิงชาวบ฿านเมื่อเปิดประตูกระทอมเข฿ามาเห็นข฿าวของของตนถูกรือ้ค฿นกระจุยกระจาย
เชนนั้นก็เกิดโทสะขึ้นทันที หันมองลิงและลาเพือ่ดูวาใครเป็นผู฿กอเรื่อง และเห็นวาลาไมมีเชือกผูกขา
ดังเดิมเธอกค็ิดเอาเองวาเจ฿าลานี่เองคือตัวปัญหาทําให฿กระทอมของเธอมีสภาพไมตางจากโรงเก็บขยะ 
ดังนั้นหญงิชาวบ฿านจึงวิ่งไปหยิบทอนไม฿นอกบ฿านมาทุบตีลาอยางรุนแรงซึ่งเจ฿าลาผู฿นาสงสารกไ็ด฿แตสง
เสียงร฿องด฿วยความเจ็บปวดจนสิน้ใจโดยไมสามารถทําอะไรได฿เลย....... 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรพิจารณาให฿รอบคอบ กอนจะตดัสินใจทําสิ่งใดลงไป มิฉะนัน้อาจเกิดการ
ตัดสินใจที่ผดิพลาดได฿ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 12  การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง                                        เวลา  3   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ลูกเสือสามารถบอกวิธีและแนวทางการฝึกอบรมลูกเสอืวิสามัญได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีเขียนโครงการและดําเนินงานตามโครงการพร฿อมสรุปรายงานผล
การดําเนินโครงการได฿ 
 
2. เนื้อหา 
 2.1 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 
 2.2 แนวทางการฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง 
 2.3 วิธีเขียนโครงการ 
 2.4 การสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
  
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  
 
4. กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 (1) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันร฿องเพลง “ชวยกันทํางาน”   
 (2) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสนทนาและวิเคราะหโหาจุดหมาย และประโยชนโ

จาก “เพลงงานสิ่งใด”  
 (3) ผู฿กํากับลูกเสือแบงลูกเสือออกเป็นกลุมยอย กลุมละ 3-4 คน ให฿แตละกลุมรวมกนั

อภิปรายและวิเคราะหโเสนอความต฿องการฝึกอบรมในการเป็นลกูเสือวิสามัญ 
 (4) ผู฿แทนลูกเสือแตละกลุมสงผู฿แทน รายงานผลการอภิปราย  
 (5) ผู฿กํากับลูกเสือมอบใบความรู฿ให฿ลูกเสือรวมกันศึกษา เรือ่ง วิธีการฝึกอบรมลกูเสอื

วิสามัญ และให฿ลกูเสือแตละคนสรุปความต฿องการฝึกอบรมของตนเองเสนอผู฿กํากับลูกเสอื 
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 (6) ผู฿กํากับลูกเสือรวบรวมความต฿องการฝึกอบรมของลกูเสือเพื่อเป็นข฿อมูลในการจัด
กิจกรรมตอไป 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 (1) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสนทนาเกีย่วกับผลการสํารวจความต฿องการ

ฝึกอบรมของลูกเสอืวิสามัญแตละคน 
 (2) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืศึกษาใบความรู฿ เรือ่ง “การฝึกอบรมรวมกนัทั้งกอง” 
 (3) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปแนวทางการฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 (1) ผู฿กํากับลูกเสือนาํลูกเสอือภิปรายเกีย่วกับการทํางาน 
 (2) ผู฿กํากับลูกเสือบรรยาย วิธีทําโครงการ วิธีรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 (3) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืศึกษาใบความรู฿ วิธเีขียนโครงการ  
 (4) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปการเขียนโครงการ การดาํเนิน

โครงการ การประเมินและการรายงานผล 
 (5) ผู฿กํากับลูกเสือสรุปและมอบหมายงาน 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5. การประเมินผล 

  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากโครงการ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 12  การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง                                        เวลา  3   ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ลูกเสือสามารถบอกวิธีและแนวทางการฝึกอบรมลูกเสอืวิสามัญได฿ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีเขียนโครงการและดําเนินงานตามโครงการพร฿อมสรุปรายงานผล
การดําเนินโครงการได฿ 
 
2. เนื้อหา 
 2.1 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 
 2.2 แนวทางการฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง 
 2.3 วิธีเขียนโครงการ 
 2.4 การสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
  
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู฿ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  
 
4. กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 (1) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันร฿องเพลง “ชวยกันทํางาน”   
 (2) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสนทนาและวิเคราะหโหาจุดหมาย และประโยชนโ

จาก “เพลงงานสิ่งใด”  
 (3) ผู฿กํากับลูกเสือแบงลูกเสือออกเป็นกลุมยอย กลุมละ 3-4 คน ให฿แตละกลุมรวมกนั

อภิปรายและวิเคราะหโเสนอความต฿องการฝึกอบรมในการเป็นลกูเสือวิสามัญ 
 (4) ผู฿แทนลูกเสือแตละกลุมสงผู฿แทน รายงานผลการอภิปราย  
 (5) ผู฿กํากับลูกเสือมอบใบความรู฿ให฿ลูกเสือรวมกันศึกษา เรือ่ง วิธีการฝึกอบรมลกูเสอื

วิสามัญ และให฿ลกูเสือแตละคนสรุปความต฿องการฝึกอบรมของตนเองเสนอผู฿กํากับลูกเสอื 
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 (6) ผู฿กํากับลูกเสือรวบรวมความต฿องการฝึกอบรมของลกูเสือเพื่อเป็นข฿อมูลในการจัด
กิจกรรมตอไป 

 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ  
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 (1) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสนทนาเกีย่วกับผลการสํารวจความต฿องการ

ฝึกอบรมของลูกเสอืวิสามัญแตละคน 
 (2) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืศึกษาใบความรู฿ เรือ่ง “การฝึกอบรมรวมกนัทั้งกอง” 
 (3) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปแนวทางการฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนตโ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรียนรู฿ 
 (1) ผู฿กํากับลูกเสือนาํลูกเสอือภิปรายเกีย่วกับการทํางาน 
 (2) ผู฿กํากับลูกเสือบรรยาย วิธีทําโครงการ วิธีรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 (3) ผู฿กํากับลูกเสือให฿ลูกเสอืศึกษาใบความรู฿ วิธเีขียนโครงการ  
 (4) ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันอภิปรายสรุปการเขียนโครงการ การดาํเนิน

โครงการ การประเมินและการรายงานผล 
 (5) ผู฿กํากับลูกเสือสรุปและมอบหมายงาน 
 4) ผู฿กํากับลูกเสอืเลาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5. การประเมินผล 

  5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากโครงการ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
 
เพลง 

ช่วยกันท างาน 
งานสิ่งใด งานสิ่งใด   แม฿ใครละเลยทิ้งปลอย 

มัวแตคอย เฝาฺแตคอย    หวังคอยแตเกี่ยงโยนกลอง 
ไมมีเสร็จไมมีเสร็จรับรอง   จําไว฿ทุกคนต฿อง 
ทํางานเราต฿องชวยกนั    ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน 
 
 
 

มองคนในแง่ดี 
 

มองคนในแงด ี    เราจะมีอารมณโแจมใส 
มองคนในแงร฿าย    พาจิตใจเราให฿ขุนมัว 
เป็นธรรมดาของคน    มีสิ่งปะปนทั้งดีและชั่ว 

* มองความดขีองเขาให฿ทั่ว (ซ้ํา)  สวนความชั่วเรามองข฿ามไป 
 
 
 

อย่าเกียจคร้าน 
 

อยาเกยีจคร฿าน    การทํางานนะพวกเรา 
งานหนกังานเบา    เหนื่อยแล฿วเราพักผอนก็หาย 
ไมทํางานหลบหลีกงาน    เฝฺาเกียจคร฿านเอาแตสบาย 
แกจนตายขอทาํนายวาไมเจริญ   แกจนตายขอทาํนายวาไมเจริญ 
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ใบความรู้  
 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 

1. การฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง เพื่อเป็นการสงเสริม การพัฒนาลกูเสือวิสามัญ ในเรื่องสติปัญญา 
จิตใจ ศีลธรรม การสังคมและอื่น ๆ ควรมีการฝกึอบรมรวมกนัทั้งกอง โดยให฿ลกูเสือวิสามัญ และเตรียม
ลูกเสือวิสามัญทุกคน ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในวันประชุมประจําสัปดาหโ ตามที่คณะกรรมการประจํา
กองเป็นผู฿วางแผนและกําหนดไว฿ลวงหน฿า เป็นเวลาอยางน฿อย 3 เดือน ด฿วยความเห็นชอบของผู฿กํากับ
ลูกเสือ และที่ประชุมลูกเสือวิสามัญ 

 ลูกเสือวิสามัญรวมทั้งเตรยีมลูกเสือวิสามัญ ควรมีกําหนดการฝึกอบรมรวมกันทัง้กอง
ดังกลาวข฿างต฿น คนละหนึ่งชุดพร฿อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมประจําสัปดาหโด฿วย 

 การฝึกอบรมรวมกันทัง้กองนี้มีประโยชนโมาก ทําให฿ลูกเสือวิสามัญเกดิความสนใจและ
สนุกยิ่งขึ้น ในการเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ เพราะเป็นกิจกรรมของเขา ที่เขาได฿ชวยกันจัดทําขึ้นและเพื่อ
ประโยชนโของเขาเอง 

2. การฝึกอบรมเพื่อรับเครือ่งหมายลูกเสือโลก สําหรับเตรียมลกูเสือวิสามัญซึง่ควรจะสอบได฿
ภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดอืน นับแตวันสมัคร 

3. การฝึกอบรมเพื่อรับเครือ่งหมายวิชาพิเศษลกูเสือวิสามัญ สาํหรับผู฿ที่ผานการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเครือ่งหมายลกูเสือโลกมาแล฿วและได฿เข฿าพิธีประจํากองแล฿ว 

4. การรับหน฿าที่ในคณะกรรมการประจํากอง หรือพี่เลี้ยงเป็นการฝึกอบรมที่สําคัญสวนหนึ่งของ
การฝึกอบรมลกูเสอืวิสามัญ 

 
 กรรมการประจํากองมีหน฿าที่ดังนี้ 
 1. วางแผนและจัดกิจกรรมในวันประชุมกองประจําสัปดาหโ 
 2. ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณาแตงตั้งลูกเสือวิสามัญในกองคนหนึ่งให฿เป็นหัวหน฿า
กิจกรรมนั้น 
 3. บริหารกิจการภายในกองลูกเสอื 
 4. รักษาเกียรตขิองกองลูกเสือ 
 5. ควบคุมการรับจายเงินของกองลกูเสือ 
 6. ให฿ประธานหรือผู฿แทนทีไ่ด฿รับมอบหมายเป็นผู฿แทนกองในการติดตอกับบุคคลภายนอก 
 7. จัดให฿มคีูหา (Den) ของกอง ขนาดอยางน฿อย 4x6 เมตร เพื่อใช฿เป็นสถานที่อเนกประสงคโของ
กอง 
 8. คัดเลือกลกูเสือวิสามัญอาวุโส 1 หรอื 2 คน ที่รอบรู฿งานลูกเสือวิสามัญ เพือ่ให฿ทําหน฿าที่พี่
เลี้ยง (Sponsor) เตรียมลูกเสือวิสามัญ (Rover Squire) แตละคน จนกวาเตรียมลกูเสือวิสามัญนั้นจะผาน
หลักสูตรลูกเสอืโลก การสํารวจตัวเอง (Vigil) และได฿เข฿าประจาํกอง (Investiture) เป็นลูกเสือวิสามัญ 
(Rover Scout) โดยสมบูรณโ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
201

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

205 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
 
เพลง 

ช่วยกันท างาน 
งานสิ่งใด งานสิ่งใด   แม฿ใครละเลยทิ้งปลอย 

มัวแตคอย เฝาฺแตคอย    หวังคอยแตเกี่ยงโยนกลอง 
ไมมีเสร็จไมมีเสร็จรับรอง   จําไว฿ทุกคนต฿อง 
ทํางานเราต฿องชวยกนั    ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน 
 
 
 

มองคนในแง่ดี 
 

มองคนในแงด ี    เราจะมีอารมณโแจมใส 
มองคนในแงร฿าย    พาจิตใจเราให฿ขุนมัว 
เป็นธรรมดาของคน    มีสิ่งปะปนทั้งดีและชั่ว 

* มองความดขีองเขาให฿ทั่ว (ซ้ํา)  สวนความชั่วเรามองข฿ามไป 
 
 
 

อย่าเกียจคร้าน 
 

อยาเกยีจคร฿าน    การทํางานนะพวกเรา 
งานหนกังานเบา    เหนื่อยแล฿วเราพักผอนก็หาย 
ไมทํางานหลบหลีกงาน    เฝฺาเกียจคร฿านเอาแตสบาย 
แกจนตายขอทาํนายวาไมเจริญ   แกจนตายขอทาํนายวาไมเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 

206 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

ใบความรู้  
 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 

1. การฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง เพื่อเป็นการสงเสริม การพัฒนาลกูเสือวิสามัญ ในเรื่องสติปัญญา 
จิตใจ ศีลธรรม การสังคมและอื่น ๆ ควรมีการฝกึอบรมรวมกนัทั้งกอง โดยให฿ลกูเสือวิสามัญ และเตรียม
ลูกเสือวิสามัญทุกคน ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในวันประชุมประจําสัปดาหโ ตามที่คณะกรรมการประจํา
กองเป็นผู฿วางแผนและกําหนดไว฿ลวงหน฿า เป็นเวลาอยางน฿อย 3 เดือน ด฿วยความเห็นชอบของผู฿กํากับ
ลูกเสือ และที่ประชุมลูกเสือวิสามัญ 

 ลูกเสือวิสามัญรวมทั้งเตรยีมลูกเสือวิสามัญ ควรมีกําหนดการฝึกอบรมรวมกันทัง้กอง
ดังกลาวข฿างต฿น คนละหนึ่งชุดพร฿อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมประจําสัปดาหโด฿วย 

 การฝึกอบรมรวมกันทัง้กองนี้มีประโยชนโมาก ทําให฿ลูกเสือวิสามัญเกดิความสนใจและ
สนุกยิ่งขึ้น ในการเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ เพราะเป็นกิจกรรมของเขา ที่เขาได฿ชวยกันจัดทําขึ้นและเพื่อ
ประโยชนโของเขาเอง 

2. การฝึกอบรมเพื่อรับเครือ่งหมายลูกเสือโลก สําหรับเตรียมลกูเสือวิสามัญซึง่ควรจะสอบได฿
ภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดอืน นับแตวันสมัคร 

3. การฝึกอบรมเพื่อรับเครือ่งหมายวิชาพิเศษลกูเสือวิสามัญ สาํหรับผู฿ที่ผานการฝึกอบรมตาม
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4. การรับหน฿าที่ในคณะกรรมการประจํากอง หรือพี่เลี้ยงเป็นการฝึกอบรมที่สําคัญสวนหนึ่งของ
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 งานสําคัญอยางหนึ่งของกองการฝกึอบรมลูกเสอืวิสามัญ คือการรับหน฿าที่เป็นกรรมการประจํา
กอง เพี่อชวยกนัดําเนินงานของกอง ภายใต฿การนําและควบคุมดูแลของผู฿กาํกับลูกเสือ 
 
บทบาทของพี่เลี้ยง 
 พี่เลี้ยงมหีน฿าทีด่ังนี ้
 1. เป็นเพื่อนที่ดหีรือเป็นพี่ที่มคีวามปรารถนาดตีอเตรียมลูกเสือวิสามัญใหม ซึ่งเปรียบเสมอืน
น฿อง และอาจจะยังไมเข฿าใจวาควรปฏิบัติหรือบําเพ็ญตนอยางไรในกองลูกเสือวิสามัญ 
 2. เป็นตัวอยางที่ดีตอเตรียมลกูเสือวิสามัญใหมในเรื่องตาง ๆ โดยทั่วไป 
 3. ชวยเหลือชี้แจงแนะนําเตรียมลูกเสอืวิสามญัในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของกอง 
 4. ชวยเหลือชี้แจงแนะนําเตรียมลูกเสอืวิสามญัในการฝึกอบรมตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสอื
โลก 
 5. เป็นผู฿มีบทบาทสําคัญในพิธีเข฿าประจํากองของเตรียมลกูเสือวิสามัญที่ตนได฿รับมอบหมายให฿
เป็นพี่เลี้ยง 
 ผู฿ที่ได฿รับมอบหมายให฿ทาํหน฿าที่พี่เลี้ยงเตรียมลกูเสือวิสามัญใหม ควรถือวาเป็นงานที่มีเกยีรติ 
และควรปฏิบัติหน฿าที่ตามทีไ่ด฿รับมอบหมายอยางจริงจังนอกจากนัน้ การรับหน฿าทีน่ี้ยังมีประโยชนโแกตัว
พี่เลี้ยงเอง คอืเทากับเป็นการฝึกอบรมในเรีอ่งการเป็นผู฿นํา นอกจากนัน้ ยังเป็นการชวยเหลอืงานของ
กองลูกเสือวิสามัญ ในการฝึกอบรมเตรียมลูกเสอืวิสามัญให฿มคีุณภาพและเป็นกาํลังของกองตอไปอีก
ด฿วย 
 ลูกเสือวิสามัญทุกคนในกอง ควรมีโอกาสได฿รับมอบหมายให฿ทําหน฿าทีพ่ี่เลี้ยงอยางน฿อยครั้งหนึง่
ในโอกาสอันสมควร 
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แนวทางการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญร่วมกันทั้งกอง 

การฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง เป็นการสงเสริมและการพัฒนาลูกเสือวิสามัญในเรื่อง 
สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม การสังคมและอื่น ๆ โดยให฿ลูกเสือวิสามัญและเตรียมลูกเสือวิสามัญทุกคน 
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในวันประชุมประจําสัปดาหโ ตามที่คณะกรรมการประจํากองเป็นผู฿วางแผนและ
กําหนดไว฿ลวงหน฿า เป็นเวลาอยางน฿อย 3 เดือน ด฿วยความเห็นชอบของผู฿กํากับลูกเสือ และที่ประชุม 
ลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งเตรียมลูกเสือวิสามัญ  
 ลูกเสือวิสามัญและเตรียมลูกเสือวิสามัญทุกคนควรมีกําหนดการฝึกอบรมรวมกันทั้งกองคน
ละหนึ่งชุด  พร฿อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมประจําสัปดาหโด฿วย  เพื่อประโยชนโในการทํา
กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญแตละคน 
 การประกอบกิจกรรมรวมกันทั้งกองนี้ มีกิจกรรมให฿ลูกเสือวิสามัญกระทําได฿ได฿มากมาย
หลายอยาง ตามความคิดและความต฿องการของกองลูกเสือวิสามัญ  
 ข฿อเสนอแนะในการทํากิจกรรมรวมกันของลูกเสือวิสามัญ  อาจดําเนินการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการ ดังนี้   

1.  การฝึกอบรมด้วยกัน   
ลูกเสือวิสามัญอาจรวมตัวกันเข฿ารับการฝึกอบรมด฿วยกนัในในหลักสูตรวิชาการตาง ๆ  เชน 

1.1 สมัครเข฿ารับการฝึกอบรมผู฿กาํกับลูกเสอื  ขั้นความรู฿ทั่วไป และขั้นความรู฿เบื้องต฿น 
ประเภทลูกเสือสํารอง  ลูกเสือสามัญ  และลูกเสือสามัญรุนใหญ 

1.2 ฝึกอบรมในการปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางวิชาลกูเสือ เชน  การเดินทางไกล  การ 
อยูคายพกัแรม  การบุกเบิก  การสํารวจ  การบําเพ็ญประโยชนโเพื่อสวนรวม  ชุมชน  สังคมและชาติ
บ฿านเมืองกิจกรรมกลางแจ฿ง  การเลนกีฬา  การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ  และการ 
“บริการ” ตามคติพจนโของลูกเสอืวิสามัญ 

1.3 ฝึกอบรมในเรือ่งสําคัญตาง ๆ ที่ลกูเสือวิสามัญควรรู฿ เชน การวายน้ํา  การปฐม 
พยาบาลในระดับความรู฿ขั้นสูง  การขับขี่รถจกัรยานและรถจักรยานยนตโ  การขับรถยนตโ การขบัเรือยนตโ 
การยิงปืน   การถายรูป   การชางตาง ๆ  เชน ไฟฟฺา  คอมพิวเตอรโเบื้องต฿น   รู฿จกัใช฿และสามารถแก฿
เครื่องวิทย ุ เครือ่งโทรทัศนโ  เครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณโเครือ่งใช฿ไฟฟฺาทีม่ีข฿อบกพรองเล็กน฿อยได฿ 

2.  การท าส่ิงของต่าง ๆ ด้วยกัน  
เป็นการจัดทาํ  ทดลองใช฿อุปกรณโและพัฒนาทกัษะทางวิชาลูกเสือ เชน การอยูคายพัก 

แรม  การบุกเบกิ  การทําสะพานเชือก  บันไดเชือก  ทพีักแรม  การทาํแผนที่  หุนจําลอง 
การทําทีหุ่งต฿มอาหาร  การครัว  การจัดโตเะอาหาร และการรับประทานอาหารด฿วยกนัการเตรยีมการ
แสดงสําหรับการชุมนมุรอบกองไฟ  การทําสิ่งของตาง ๆ ด฿วยกันตามโครงการ เชน การกอสร฿าง และ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
203

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

207 

 

 งานสําคัญอยางหนึ่งของกองการฝกึอบรมลูกเสอืวิสามัญ คือการรับหน฿าที่เป็นกรรมการประจํา
กอง เพี่อชวยกนัดําเนินงานของกอง ภายใต฿การนําและควบคุมดูแลของผู฿กาํกับลูกเสือ 
 
บทบาทของพี่เลี้ยง 
 พี่เลี้ยงมหีน฿าทีด่ังนี ้
 1. เป็นเพื่อนที่ดหีรือเป็นพี่ที่มคีวามปรารถนาดตีอเตรียมลูกเสือวิสามัญใหม ซึ่งเปรียบเสมอืน
น฿อง และอาจจะยังไมเข฿าใจวาควรปฏิบัติหรือบําเพ็ญตนอยางไรในกองลูกเสือวิสามัญ 
 2. เป็นตัวอยางที่ดีตอเตรียมลกูเสือวิสามัญใหมในเรื่องตาง ๆ โดยทั่วไป 
 3. ชวยเหลือชี้แจงแนะนําเตรียมลูกเสอืวิสามญัในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของกอง 
 4. ชวยเหลือชี้แจงแนะนําเตรียมลูกเสอืวิสามญัในการฝึกอบรมตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสอื
โลก 
 5. เป็นผู฿มีบทบาทสําคัญในพิธีเข฿าประจํากองของเตรียมลกูเสือวิสามัญที่ตนได฿รับมอบหมายให฿
เป็นพี่เลี้ยง 
 ผู฿ที่ได฿รับมอบหมายให฿ทาํหน฿าที่พี่เลี้ยงเตรียมลกูเสือวิสามัญใหม ควรถือวาเป็นงานที่มีเกยีรติ 
และควรปฏิบัติหน฿าที่ตามทีไ่ด฿รับมอบหมายอยางจริงจังนอกจากนัน้ การรับหน฿าทีน่ี้ยังมีประโยชนโแกตัว
พี่เลี้ยงเอง คอืเทากับเป็นการฝึกอบรมในเรีอ่งการเป็นผู฿นํา นอกจากนัน้ ยังเป็นการชวยเหลอืงานของ
กองลูกเสือวิสามัญ ในการฝึกอบรมเตรียมลูกเสอืวิสามัญให฿มคีุณภาพและเป็นกาํลังของกองตอไปอีก
ด฿วย 
 ลูกเสือวิสามัญทุกคนในกอง ควรมีโอกาสได฿รับมอบหมายให฿ทําหน฿าทีพ่ี่เลี้ยงอยางน฿อยครั้งหนึง่
ในโอกาสอันสมควร 
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แนวทางการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญร่วมกันทั้งกอง 

การฝึกอบรมรวมกันทั้งกอง เป็นการสงเสริมและการพัฒนาลูกเสือวิสามัญในเรื่อง 
สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม การสังคมและอื่น ๆ โดยให฿ลูกเสือวิสามัญและเตรียมลูกเสือวิสามัญทุกคน 
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในวันประชุมประจําสัปดาหโ ตามที่คณะกรรมการประจํากองเป็นผู฿วางแผนและ
กําหนดไว฿ลวงหน฿า เป็นเวลาอยางน฿อย 3 เดือน ด฿วยความเห็นชอบของผู฿กํากับลูกเสือ และที่ประชุม 
ลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งเตรียมลูกเสือวิสามัญ  
 ลูกเสือวิสามัญและเตรียมลูกเสือวิสามัญทุกคนควรมีกําหนดการฝึกอบรมรวมกันทั้งกองคน
ละหนึ่งชุด  พร฿อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมประจําสัปดาหโด฿วย  เพื่อประโยชนโในการทํา
กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญแตละคน 
 การประกอบกิจกรรมรวมกันทั้งกองนี้ มีกิจกรรมให฿ลูกเสือวิสามัญกระทําได฿ได฿มากมาย
หลายอยาง ตามความคิดและความต฿องการของกองลูกเสือวิสามัญ  
 ข฿อเสนอแนะในการทํากิจกรรมรวมกันของลูกเสือวิสามัญ  อาจดําเนินการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการ ดังนี้   

1.  การฝึกอบรมด้วยกัน   
ลูกเสือวิสามัญอาจรวมตัวกันเข฿ารับการฝึกอบรมด฿วยกนัในในหลักสูตรวิชาการตาง ๆ  เชน 

1.1 สมัครเข฿ารับการฝึกอบรมผู฿กาํกับลูกเสอื  ขั้นความรู฿ทั่วไป และขั้นความรู฿เบื้องต฿น 
ประเภทลูกเสือสํารอง  ลูกเสือสามัญ  และลูกเสือสามัญรุนใหญ 

1.2 ฝึกอบรมในการปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางวิชาลกูเสือ เชน  การเดินทางไกล  การ 
อยูคายพกัแรม  การบุกเบิก  การสํารวจ  การบําเพ็ญประโยชนโเพื่อสวนรวม  ชุมชน  สังคมและชาติ
บ฿านเมืองกิจกรรมกลางแจ฿ง  การเลนกีฬา  การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ  และการ 
“บริการ” ตามคติพจนโของลูกเสอืวิสามัญ 

1.3 ฝึกอบรมในเรือ่งสําคัญตาง ๆ ที่ลกูเสือวิสามัญควรรู฿ เชน การวายน้ํา  การปฐม 
พยาบาลในระดับความรู฿ขั้นสูง  การขับขี่รถจกัรยานและรถจักรยานยนตโ  การขับรถยนตโ การขบัเรือยนตโ 
การยิงปืน   การถายรูป   การชางตาง ๆ  เชน ไฟฟฺา  คอมพิวเตอรโเบื้องต฿น   รู฿จกัใช฿และสามารถแก฿
เครื่องวิทย ุ เครือ่งโทรทัศนโ  เครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณโเครือ่งใช฿ไฟฟฺาทีม่ีข฿อบกพรองเล็กน฿อยได฿ 

2.  การท าส่ิงของต่าง ๆ ด้วยกัน  
เป็นการจัดทาํ  ทดลองใช฿อุปกรณโและพัฒนาทกัษะทางวิชาลูกเสือ เชน การอยูคายพัก 

แรม  การบุกเบกิ  การทําสะพานเชือก  บันไดเชือก  ทพีักแรม  การทาํแผนที่  หุนจําลอง 
การทําทีหุ่งต฿มอาหาร  การครัว  การจัดโตเะอาหาร และการรับประทานอาหารด฿วยกนัการเตรยีมการ
แสดงสําหรับการชุมนมุรอบกองไฟ  การทําสิ่งของตาง ๆ ด฿วยกันตามโครงการ เชน การกอสร฿าง และ

พกัแรม	ก�รบุกเบกิ	ก�รทำ�สะพ�นเชอืก	บนัไดเชอืก	ทีพ่กัแรม	ก�รทำ�แผนที	่หุน่จำ�ลอง
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การจัดคูหาลกูเสือวิสามัญ การสร฿างศาลาที่พกัคนเดินทาง  การตอเรือ  การสร฿างและจัดทําเรอืนเพาะชํา 
ฯลฯ 

3. การเรียนรู้ด้วยกัน  
เป็นการพัฒนาองคโความรู฿เพื่อการเป็นพลเมืองของประเทศ  เชน การเชิญผู฿ทรงคุณวุฒิมา

บรรยาย หรือเลาเรื่องตาง ๆ ที่ลูกเสือวิสามัญสนใจ เชน การอาชีพ งานอดิเรก การศาสนา วัฒนธรรม  
การตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเกี่ยวข฿องกับประเทศไทย  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยโเป็นประมุข และเรื่องราวเกี่ยวกับพรรคการเมืองตาง ๆ   ความรู฿เรื่อง
เมืองไทย บุคคล และสถานที่สําคัญ  งานของหนวยราชการ องคโกร และบริษัทตาง ๆ  

4.  การไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ด้วยกัน  
เป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาหรือเยี่ยมเยียนสถานที่ตาง ๆ  เชน  พิพิธภัณฑโ ท฿องฟฺาจําลอง 

วัดวาอาราม และสถานที่สําคัญ  โรงพิมพโ สํานักงานหนังสือพิมพโ  โรงงานผลิตสินค฿าตาง ๆ เชน อาหาร 
เสื้อผ฿า ยารักษาโรค เครื่องดื่ม เครื่องปั้นดินเผา  สถานที่ราชการ  สถานีตํารวจ การพิจารณาคดีของศาล
สถิตยุติธรรม เรือนจํา  การไปตางจังหวัดเพื่อเป็นการพักผอน และศึกษาหาความรู฿ 

5.  การช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน  
เป็นภาระหน฿าที่ของลูกเสือวิสามัญที่จะให฿การชวยเหลือองคโกรการกุศลตาง ๆ  เชน การจัด

สถานที่ การรับเงินบริจาคการชวยเหลือในการจราจร   ผู฿เจ็บปูวย  เด็ก  คนชรา  ผู฿ทุพพลภาพที่ขาดคน
ดูแล การชวยทําความสะอาดสถานที่โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   วัด การกําจัดผักตบชวา การชวยกัน
คนมิให฿รุกล้ําที่หวงห฿ามการชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติภัย  อุบัติเหตุ  รวมถึงการรวมกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  
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การจัดท าโครงการ 
 

 การจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการตามแผนงานอยางใดอยางหนึ่งนั้น สามารถทําให฿ผู฿ปฏิบัติงาน
ทํางานได฿อยางมขีั้นตอน และมองเห็นปัญหาในการทํางานได฿อยางชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมองเห็นแนวทาง
ในการแก฿ปัญหาอีกด฿วย การเสนอแนะให฿จัดทําโครงการนั้น จําเป็นจะต฿องระดมความสามารถ 
งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งโครงการบางโครงการอาจไมจําเป็นต฿อง
ดําเนินการของบประมาณสนับสนุนเลยกไ็ด฿ แตการเขียนโครงการจะต฿องทําให฿ถูกขั้นตอน โดยมีแนวทาง
ในการเขียนโครงการดังตอไปนี้ 
 1. โครงการ คอื งานหรือกิจกรรมที่ระบุรายละเอียดตาง ๆ เพื่อทีจ่ะนําไปปฏิบัติให฿บรรลุตาม
วัตถุประสงคโที่กําหนดไว฿ในแผน บางครั้งวัตถุประสงคโหนึง่ๆ อาจจาํเป็นต฿องมีหลายโครงการกไ็ด฿ แต
โครงการหนึ่งๆ นัน้ จะต฿องมีสวนประกอบที่ระบุรายละเอียดอยางชัดเจน และมีความแนนอน ดังนี้ 
  (1) ชื่อโครงการ 
  (2) หลักการและเหตุผล 
  (3) วัตถุประสงคโ 
  (4) เปฺาหมาย 
  (5) วิธีดําเนินงาน 
  (6) ระยะเวลา 
  (7) สถานที่ 
  (8) งบประมาณ 
  (9) ผู฿รับผิดชอบ 
  (10) หนวยงานที่เกี่ยวข฿อง 
  (11) การประเมินผล 
  (12) ผลที่คาดวาจะได฿รับ 
 2. แนวทางในการเขียนโครงการ 
  (1) ชื่อโครงการ เป็นการกําหนดชื่อโครงการให฿เฉพาะเจาะจงในเรือ่งที่จะทาํ 
  (2) หลักการและเหตุผล ควรระบุหลักการอยางกว฿างๆ วามีความจําเป็นและมคีวาม
เหมาะสมอยางไรจะให฿ประโยชนโอยางไร 
  (3) วัตถุประสงคโ คือ สิ่งที่ผู฿ทําโครงการต฿องการจะได฿รับและผลตอเนื่องของโครงการนั้น 
  (4) เปฺาหมาย คือ การระบุปริมาณ  คุณภาพ และขอบขายงานที่จะทํา 
  (5) วิธีดําเนินงาน เป็นการบอกรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือวิธดีําเนนิงานให฿
บรรลุตามวัตถุประสงคโ เริ่มตั้งแตการเตรียมงาน การศึกษาและสํารวจข฿อเท็จจริงตางๆ การเสนอขอ
อนุมัติโครงการ การเริ่มงาน จนถึงการปฏิบัติงานและการสรุปรายงานผล 
  (6) ระยะเวลา เป็นการกําหนดวันเริม่โครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หรือ ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 
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การจัดคูหาลกูเสือวิสามัญ การสร฿างศาลาที่พกัคนเดินทาง  การตอเรือ  การสร฿างและจัดทําเรอืนเพาะชํา 
ฯลฯ 

3. การเรียนรู้ด้วยกัน  
เป็นการพัฒนาองคโความรู฿เพื่อการเป็นพลเมืองของประเทศ  เชน การเชิญผู฿ทรงคุณวุฒิมา

บรรยาย หรือเลาเรื่องตาง ๆ ที่ลูกเสือวิสามัญสนใจ เชน การอาชีพ งานอดิเรก การศาสนา วัฒนธรรม  
การตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเกี่ยวข฿องกับประเทศไทย  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยโเป็นประมุข และเรื่องราวเกี่ยวกับพรรคการเมืองตาง ๆ   ความรู฿เรื่อง
เมืองไทย บุคคล และสถานที่สําคัญ  งานของหนวยราชการ องคโกร และบริษัทตาง ๆ  

4.  การไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ด้วยกัน  
เป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาหรือเยี่ยมเยียนสถานที่ตาง ๆ  เชน  พิพิธภัณฑโ ท฿องฟฺาจําลอง 

วัดวาอาราม และสถานที่สําคัญ  โรงพิมพโ สํานักงานหนังสือพิมพโ  โรงงานผลิตสินค฿าตาง ๆ เชน อาหาร 
เสื้อผ฿า ยารักษาโรค เครื่องดื่ม เครื่องปั้นดินเผา  สถานที่ราชการ  สถานีตํารวจ การพิจารณาคดีของศาล
สถิตยุติธรรม เรือนจํา  การไปตางจังหวัดเพื่อเป็นการพักผอน และศึกษาหาความรู฿ 

5.  การช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน  
เป็นภาระหน฿าที่ของลูกเสือวิสามัญที่จะให฿การชวยเหลือองคโกรการกุศลตาง ๆ  เชน การจัด

สถานที่ การรับเงินบริจาคการชวยเหลือในการจราจร   ผู฿เจ็บปูวย  เด็ก  คนชรา  ผู฿ทุพพลภาพที่ขาดคน
ดูแล การชวยทําความสะอาดสถานที่โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   วัด การกําจัดผักตบชวา การชวยกัน
คนมิให฿รุกล้ําที่หวงห฿ามการชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติภัย  อุบัติเหตุ  รวมถึงการรวมกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  
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การจัดท าโครงการ 
 

 การจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการตามแผนงานอยางใดอยางหนึ่งนั้น สามารถทําให฿ผู฿ปฏิบัติงาน
ทํางานได฿อยางมขีั้นตอน และมองเห็นปัญหาในการทํางานได฿อยางชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมองเห็นแนวทาง
ในการแก฿ปัญหาอีกด฿วย การเสนอแนะให฿จัดทําโครงการนั้น จําเป็นจะต฿องระดมความสามารถ 
งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งโครงการบางโครงการอาจไมจําเป็นต฿อง
ดําเนินการของบประมาณสนับสนุนเลยกไ็ด฿ แตการเขียนโครงการจะต฿องทําให฿ถูกขั้นตอน โดยมีแนวทาง
ในการเขียนโครงการดังตอไปนี้ 
 1. โครงการ คอื งานหรือกิจกรรมที่ระบุรายละเอียดตาง ๆ เพื่อทีจ่ะนําไปปฏิบัติให฿บรรลุตาม
วัตถุประสงคโที่กําหนดไว฿ในแผน บางครั้งวัตถุประสงคโหนึง่ๆ อาจจาํเป็นต฿องมีหลายโครงการกไ็ด฿ แต
โครงการหนึ่งๆ นัน้ จะต฿องมีสวนประกอบที่ระบุรายละเอียดอยางชัดเจน และมีความแนนอน ดังนี้ 
  (1) ชื่อโครงการ 
  (2) หลักการและเหตุผล 
  (3) วัตถุประสงคโ 
  (4) เปฺาหมาย 
  (5) วิธีดําเนินงาน 
  (6) ระยะเวลา 
  (7) สถานที่ 
  (8) งบประมาณ 
  (9) ผู฿รับผิดชอบ 
  (10) หนวยงานที่เกี่ยวข฿อง 
  (11) การประเมินผล 
  (12) ผลที่คาดวาจะได฿รับ 
 2. แนวทางในการเขียนโครงการ 
  (1) ชื่อโครงการ เป็นการกําหนดชื่อโครงการให฿เฉพาะเจาะจงในเรือ่งที่จะทาํ 
  (2) หลักการและเหตุผล ควรระบุหลักการอยางกว฿างๆ วามีความจําเป็นและมคีวาม
เหมาะสมอยางไรจะให฿ประโยชนโอยางไร 
  (3) วัตถุประสงคโ คือ สิ่งที่ผู฿ทําโครงการต฿องการจะได฿รับและผลตอเนื่องของโครงการนั้น 
  (4) เปฺาหมาย คือ การระบุปริมาณ  คุณภาพ และขอบขายงานที่จะทํา 
  (5) วิธีดําเนินงาน เป็นการบอกรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือวิธดีําเนนิงานให฿
บรรลุตามวัตถุประสงคโ เริ่มตั้งแตการเตรียมงาน การศึกษาและสํารวจข฿อเท็จจริงตางๆ การเสนอขอ
อนุมัติโครงการ การเริ่มงาน จนถึงการปฏิบัติงานและการสรุปรายงานผล 
  (6) ระยะเวลา เป็นการกําหนดวันเริม่โครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หรือ ชวงเวลาที่
ดําเนินการ 
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  (7) สถานที่ การระบุสถานที่ หรอืบริเวณที่จะทําโครงการ 
  (8) งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับรายจายทั้งหมดไว฿ให฿ละเอียดที่สุดเทาที่จะทาํได฿ 
  (9) ผู฿รับผิดชอบ ระบุชื่อผู฿ทําให฿ชัดเจนวาใคร หรือหนวยงานใดที่รับผิดชอบโครงการนัน้ 
  (10) หนวยงานที่เกี่ยวข฿อง คอื หนวยหลักที่ชวยสงเสริม สนับสนุนให฿การดําเนินงาน
ตามโครงการสําเร็จลุลวง  
  (11) การประเมินผล การบอกแนวทางในการประเมินผลวาจะทําอยางไร และทําใน
ชวงเวลาใด 
  (12) ผลที่คาดวาจะได฿รับ การระบุผลของโครงการที่คาดวาเมือ่เสร็จสิ้นโครงการ 
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   ........................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................ 
 
11. การประเมินผล 

11.1 ....................................................................................................................................... 
11.2 ....................................................................................................................................... 

12. ผลที่คาดวาจะได฿รับ 
12.1 ....................................................................................................................................... 
12.2 ....................................................................................................................................... 
12.3 ....................................................................................................................................... 
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ลงช่ือ........................................ผู฿เห็นชอบโครงการ 
        (..........................................) 

 
ลงช่ือ............................................ผู฿อนุมัติโครงการ 

        (..........................................) 
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  (7) สถานที่ การระบุสถานที่ หรอืบริเวณที่จะทําโครงการ 
  (8) งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับรายจายทั้งหมดไว฿ให฿ละเอียดที่สุดเทาที่จะทาํได฿ 
  (9) ผู฿รับผิดชอบ ระบุชื่อผู฿ทําให฿ชัดเจนวาใคร หรือหนวยงานใดที่รับผิดชอบโครงการนัน้ 
  (10) หนวยงานที่เกี่ยวข฿อง คอื หนวยหลักที่ชวยสงเสริม สนับสนุนให฿การดําเนินงาน
ตามโครงการสําเร็จลุลวง  
  (11) การประเมินผล การบอกแนวทางในการประเมินผลวาจะทําอยางไร และทําใน
ชวงเวลาใด 
  (12) ผลที่คาดวาจะได฿รับ การระบุผลของโครงการที่คาดวาเมือ่เสร็จสิ้นโครงการ 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 
1. ชื่อโครงการ 
   ........................................................................................................................................................ 
2. หลักการและเหตุผล 
   ........................................................................................................................................................ 
3. วัตถุประสงคโ 

3.1 ......................................................................................................................................... 
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3.3 ......................................................................................................................................... 

4. เปฺาหมาย 
4.1 ......................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................ 
4.2 ......................................................................................................................................... 
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5.1 ......................................................................................................................................... 
5.2 ......................................................................................................................................... 
5.3 ......................................................................................................................................... 

6. สถานที ่
   ........................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................ 
7. ระยะเวลา 
   ........................................................................................................................................................ 
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ตัวอย่างโครงการ 
 

 1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษโสิ่งแวดล฿อม(กจิกรรมปลูกต฿นไม฿ในที่สาธารณะ) 
 2. หลักการและเหตุผล 
     ด฿วยสภาพในปัจจุบันมีจํานวนประชากรเพิม่มากขึ้นทําให฿ทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูถูกใช฿ไป
อยางสิน้เปลืองจนนาวิตก สภาพต฿นไม฿ถูกทําลายลง บ฿านเมืองขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว ทําให฿
ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนในเมืองขาดรมเงาจากต฿นไม฿สําหรับพกัผอนหยอนใจ ดังนั้น จึงควรสงเสริม
ให฿มีการปลูกต฿นไม฿เพือ่ให฿เกิดสภาพแวดล฿อมทีร่มรื่นรมเยน็ เพือ่ชวยรักษาสภาพแวดล฿อมทางธรรมชาติ
ทางอ฿อม รวมทัง้ยังเป็นการฝึกให฿ลกูเสอืเกิดความรักและหวงแหนในต฿นไม฿ จงึเห็นสมควรให฿มีโครงการนี้
ขึ้น 
 3. วัตถุประสงคโ 
     3.1 เพื่อให฿มีต฿นไม฿เปน็รมเงาสําหรับพกัผอนหยอนใจ 
     3.2 เพื่อให฿ลูกเสอืตระหนกัถึงความสําคัญของการปลูกต฿นไม฿วามีประโยชนโตอมนุษยโและสตัวโ 
     3.3 ให฿ลูกเสือได฿มีโอกาสบําเพ็ญประโยชนโตอชุมชนและสังคม  
     3.4 ฝึกให฿ลกูเสือมีทักษะในการปลูกต฿นไม฿ยิง่ขึ้น 
 4. เปฺาหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ ลูกเสือปลูกต฿นไม฿อยางน฿อยคนละ 1 ต฿น 
     4.2 เชิงคุณภาพ ลูกเสือมสีวนรวมในการปลูกต฿นไม฿และบํารุงรักษาต฿นไม฿ที่ตนปลูก 
 5. วิธีดําเนินงาน 
     5.1 ประชุมวางแผนการปลูกต฿นไม฿รวมกับสมาชิกกองลูกเสือวิสามัญ 
     5.2 ติดตอขอพนัธุโกล฿าไม฿จากศูนยโเพาะชํากล฿าไม฿ 
     5.3 จัดสภาพแวดล฿อมบริเวณที่จะปลูกต฿นไม฿ ติดปฺายโฆษณาให฿บคุคลทั่วไปทราบ และขอ
ความรวมมือในการบํารุงรักษาต฿นไม฿ 
     5.4 ให฿ลูกเสือจดัเตรียมเครื่องมือและอาหารไปให฿พร฿อม 
     5.5 ลงมือปฏิบัติการ 
     5.6 สรุปและประเมินผล 
 6. สถานที ่
     สวนสาธารณะ วัด หรือ โรงเรียน 
 7. ระยะเวลา 
     ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 
 8. งบประมาณ 
     ใช฿เงินบริจาคจาํนวน 3,000 บาท 
 9. ผู฿รับผิดชอบโครงการ 
     ผู฿เสนอโครงการรวมกับสมาชิกกองลูกเสือวิสามัญ 
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 10. หนวยงานที่เกี่ยวข฿อง 
     ศูนยโเพาะชํากล฿าไม฿ 
 11. การติดตาม ประเมินผล 
     สังเกตพฤตกิรรมของลูกเสอื 
 12. ผลที่คาดวาจะได฿รับ 
     จะมีต฿นไม฿เพิม่ขึ้นในสวนสาธารณะ  วัด  โรงเรียน และทําให฿มีรมเงาของต฿นไม฿สําหรับ
พักผอนหยอนใจ     
 

 
แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรม 

 
  
ชื่อวิชา การจัดทําโครงการ 
ช่ือกลุม ............................................................................................................................................... 
 
 

ข฿อ รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
(4) (3) (2) (1) 

1 การมีสวนรวมของสมาชกิ     
2 ความคดิริเริ่มสร฿างสรรคโ     
3 ความถูกต฿องของการจัดทําโครงการ     
4 วิธีการนําเสนอ     
5 ความเป็นไปได฿ของโครงการ     

รวม     
 
 
 
 
       ............................................................ 
       (..........................................................) 
             ผู฿กาํกับลูกเสือ 
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ตัวอย่างโครงการ 
 

 1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษโสิ่งแวดล฿อม(กจิกรรมปลูกต฿นไม฿ในที่สาธารณะ) 
 2. หลักการและเหตุผล 
     ด฿วยสภาพในปัจจุบันมีจํานวนประชากรเพิม่มากขึ้นทําให฿ทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูถูกใช฿ไป
อยางสิน้เปลืองจนนาวิตก สภาพต฿นไม฿ถูกทําลายลง บ฿านเมืองขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว ทําให฿
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ทางอ฿อม รวมทัง้ยังเป็นการฝึกให฿ลกูเสอืเกิดความรักและหวงแหนในต฿นไม฿ จงึเห็นสมควรให฿มีโครงการนี้
ขึ้น 
 3. วัตถุประสงคโ 
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     3.3 ให฿ลูกเสือได฿มีโอกาสบําเพ็ญประโยชนโตอชุมชนและสังคม  
     3.4 ฝึกให฿ลกูเสือมีทักษะในการปลูกต฿นไม฿ยิง่ขึ้น 
 4. เปฺาหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ ลูกเสือปลูกต฿นไม฿อยางน฿อยคนละ 1 ต฿น 
     4.2 เชิงคุณภาพ ลูกเสือมสีวนรวมในการปลูกต฿นไม฿และบํารุงรักษาต฿นไม฿ที่ตนปลูก 
 5. วิธีดําเนินงาน 
     5.1 ประชุมวางแผนการปลูกต฿นไม฿รวมกับสมาชิกกองลูกเสือวิสามัญ 
     5.2 ติดตอขอพนัธุโกล฿าไม฿จากศูนยโเพาะชํากล฿าไม฿ 
     5.3 จัดสภาพแวดล฿อมบริเวณที่จะปลูกต฿นไม฿ ติดปฺายโฆษณาให฿บคุคลทั่วไปทราบ และขอ
ความรวมมือในการบํารุงรักษาต฿นไม฿ 
     5.4 ให฿ลูกเสือจดัเตรียมเครื่องมือและอาหารไปให฿พร฿อม 
     5.5 ลงมือปฏิบัติการ 
     5.6 สรุปและประเมินผล 
 6. สถานที ่
     สวนสาธารณะ วัด หรือ โรงเรียน 
 7. ระยะเวลา 
     ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 
 8. งบประมาณ 
     ใช฿เงินบริจาคจาํนวน 3,000 บาท 
 9. ผู฿รับผิดชอบโครงการ 
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เกณฑ์การประเมินผล 
 

หัวข฿อที่ประเมนิ ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช฿ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การมีสวนรวม
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก 1 คน 
ไมได฿มีสวนรวม 

สมาชิก 2 คน 
ไมได฿มีสวนรวม 

สมาชิก 3 คนขึ้น
ไปไมได฿มีสวนรวม 

2. ความคิดริเริม่
สร฿างสรรคโ 

1.ใหมไมซ้าํใคร 
2.มีประโยชนโ 
3.ประยุกตโเป็น
รูปแบบใหม 

ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ 
ใน 3 ข฿อ 

ปฏิบัติได฿ 1 ข฿อ 
ใน 3 ข฿อ 

ปฏิบัติไมได฿เลย 

3. ความถูกต฿อง
ของการจัดทาํ
โครงการ 

ถูกต฿องทุกขั้นตอน
ตามแนวทางการ
จัดทําโครงการ 

ผิด 1 – 2 ข฿อ ผิด 2 – 4 ข฿อ ผิด 5 ข฿อขึ้นไป 

4. วิธีการนําเสนอ 
 
 

1.นําเสนอนาสนใจ 
2.เสียงดังฟังชัดเจน 
3.วาจาสุภาพ 
4.ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 1 ข฿อ 

5. ความเป็นไปได฿
ของโครงการ 
 

1.ปฏิบัติได฿จริง 
2.มีประโยชนโ 
3.มีความคุ฿มคา 
4.ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ปฏิบัติได฿ 3 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 1 ข฿อ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 12  การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22  การส ารวจชุมชนวิถีไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น        เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 ลูกเสอืสามารถอธิบายลักษณะสําคัญ วิธีการหาข฿อมูลโดยการสาํรวจชุมชนวิถีไทย และภมูิ
ปัญญาท฿องถิ่นได฿ 
  1.2 ลูกเสอืสามารถบอกวิธีรวมปฏิบัติงานกับชุมชนวิถีไทยและภมูิปัญญาท฿องถิ่นได฿ 

2. เนื้อหา 
  2.1 ความหมายลักษณะสําคัญของชุมชน วิถีไทยและภูมิปัญญาท฿องถิ่น 
  2.2 แนวทางการบันทึกสํารวจชุมชน และข฿อมูลที่ควรสํารวจ 
  2.3 วิธีหาข฿อมูล โดยการสํารวจชุมชน วิถีไทย และภูมิปัญญาท฿องถิน่ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 เกม 
  3.2 ใบความรู฿ 
  3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืจัดให฿มีการอภิปรายกลุมกันอยางสั้นๆถึงความเกี่ยวข฿องทีค่นวัยหนุมสาว

อาจเข฿าไปเกีย่วข฿องกับชุมชนวิถีไทย ปัญญาท฿องถิ่นและความจําเป็นที่จะต฿องเข฿าไปบริการ ผลประโยชนโ
ผลเสีย ความต฿องการและการให฿บริการอนัเป็นวิถีไทยและภูมิปัญญาท฿องถิ่น  
  2) ลูกเสือแตละหมูหรือแตละกลุม ศึกษาใบความรู฿ หมูหรือกลุมละหัวข฿อ และนําเสนอ  
   (1) ความหมายและลักษณะสําคัญของชุมชน วถิีไทย ภูมิปัญญาไทย  
   (2) แนวการบันทึกสํารวจชุมชน และข฿อมูลที่ควรสํารวจ 
   (3) แนวการบันทึกเยี่ยมเยอืนและข฿อมูลที่ควรสอบถาม  
  3) ลูกเสือแตละหมูหรือกลุม อภิปรายรวมกันออกแบบการสํารวจ ออกแบบการเยีย่มเยอืน 
นําเสนอผลงาน 
 4) ลูกเสือแตละหมูหรือกลุมออกปฏิบัติการสํารวจเยี่ยมเยือนชมุชน วิถีไทย และภูมิปัญญา
ท฿องถิ่น รอบ ๆ สถานศึกษา ระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตร (20 - 40 นาที) 

 5) ลูกเสือแตละหมูหรือกลุมกลับมานําเสนอวาได฿ข฿อมูล พบเหน็อะไรมาบ฿าง หมูหรือกลุม 
ละ 3 นาที  
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เกณฑ์การประเมินผล 
 

หัวข฿อที่ประเมนิ ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช฿ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การมีสวนรวม
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก 1 คน 
ไมได฿มีสวนรวม 

สมาชิก 2 คน 
ไมได฿มีสวนรวม 

สมาชิก 3 คนขึ้น
ไปไมได฿มีสวนรวม 

2. ความคิดริเริม่
สร฿างสรรคโ 

1.ใหมไมซ้าํใคร 
2.มีประโยชนโ 
3.ประยุกตโเป็น
รูปแบบใหม 

ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ 
ใน 3 ข฿อ 

ปฏิบัติได฿ 1 ข฿อ 
ใน 3 ข฿อ 

ปฏิบัติไมได฿เลย 

3. ความถูกต฿อง
ของการจัดทาํ
โครงการ 

ถูกต฿องทุกขั้นตอน
ตามแนวทางการ
จัดทําโครงการ 

ผิด 1 – 2 ข฿อ ผิด 2 – 4 ข฿อ ผิด 5 ข฿อขึ้นไป 

4. วิธีการนําเสนอ 
 
 

1.นําเสนอนาสนใจ 
2.เสียงดังฟังชัดเจน 
3.วาจาสุภาพ 
4.ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 1 ข฿อ 

5. ความเป็นไปได฿
ของโครงการ 
 

1.ปฏิบัติได฿จริง 
2.มีประโยชนโ 
3.มีความคุ฿มคา 
4.ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ปฏิบัติได฿ 3 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 2 ข฿อ ปฏิบัติได฿ 1 ข฿อ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยที่ 12  การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22  การส ารวจชุมชนวิถีไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น        เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 ลูกเสอืสามารถอธิบายลักษณะสําคัญ วิธีการหาข฿อมูลโดยการสาํรวจชุมชนวิถีไทย และภมูิ
ปัญญาท฿องถิ่นได฿ 
  1.2 ลูกเสอืสามารถบอกวิธีรวมปฏิบัติงานกับชุมชนวิถีไทยและภมูิปัญญาท฿องถิ่นได฿ 

2. เนื้อหา 
  2.1 ความหมายลักษณะสําคัญของชุมชน วิถีไทยและภูมิปัญญาท฿องถิ่น 
  2.2 แนวทางการบันทึกสํารวจชุมชน และข฿อมูลที่ควรสํารวจ 
  2.3 วิธีหาข฿อมูล โดยการสํารวจชุมชน วิถีไทย และภูมิปัญญาท฿องถิน่ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 เกม 
  3.2 ใบความรู฿ 
  3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ 

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

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคโการเรยีนรู฿ 
 1) ผู฿กํากับลูกเสอืจัดให฿มีการอภิปรายกลุมกันอยางสั้นๆถึงความเกี่ยวข฿องทีค่นวัยหนุมสาว

อาจเข฿าไปเกีย่วข฿องกับชุมชนวิถีไทย ปัญญาท฿องถิ่นและความจําเป็นที่จะต฿องเข฿าไปบริการ ผลประโยชนโ
ผลเสีย ความต฿องการและการให฿บริการอนัเป็นวิถีไทยและภูมิปัญญาท฿องถิ่น  
  2) ลูกเสือแตละหมูหรือแตละกลุม ศึกษาใบความรู฿ หมูหรือกลุมละหัวข฿อ และนําเสนอ  
   (1) ความหมายและลักษณะสําคัญของชุมชน วถิีไทย ภูมิปัญญาไทย  
   (2) แนวการบันทึกสํารวจชุมชน และข฿อมูลที่ควรสํารวจ 
   (3) แนวการบันทึกเยี่ยมเยอืนและข฿อมูลที่ควรสอบถาม  
  3) ลูกเสือแตละหมูหรือกลุม อภิปรายรวมกันออกแบบการสํารวจ ออกแบบการเยีย่มเยอืน 
นําเสนอผลงาน 
 4) ลูกเสือแตละหมูหรือกลุมออกปฏิบัติการสํารวจเยี่ยมเยือนชมุชน วิถีไทย และภูมิปัญญา
ท฿องถิ่น รอบ ๆ สถานศึกษา ระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตร (20 - 40 นาที) 

 5) ลูกเสือแตละหมูหรือกลุมกลับมานําเสนอวาได฿ข฿อมูล พบเหน็อะไรมาบ฿าง หมูหรือกลุม 
ละ 3 นาที  
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 6) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป ประโยชนโของการสํารวจชุมชน วิถีไทยและภมูิ
ปัญญา และการนําข฿อมูลจากการสํารวจสูการบริการอยางไร  

 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เกม 

ระวังหางของท่าน 
 ให฿ลูกเสอืใช฿ผ฿าผูกคอเหน็บที่เข็มขัดด฿านหลังหรอืในขอบกางเกง โดยให฿ชายแลบออกมาเป็นหาง 
เมื่อลูกเสือกระจายในสนามดีแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสอืให฿สัญญาณ ลกูเสือทกุคนต฿องพยายามดึงหางของคน
อื่น โดยระวังไมให฿ลกูเสอืคนอื่นดึงหางของตนไปได฿ คนที่หางหลุดแล฿วต฿องออกจากการเลนทนัที ใครดึง
หางคนอื่นได฿มากทีสุ่ดเป็นผู฿ชนะ 
 ผู฿กํากับลูกเสอืต฿องพยายามไมให฿ลูกเสอืตอสู฿หรอืถูกตัวกัน 
 
 
ใบความรู้  

การส ารวจชุมชน 

 เราในฐานะเป็นลูกเสือวิสามัญ มีความเป็นหวงเกี่ยวกับการชวยเหลือบุคคลวัยหนุม เพื่อให฿เขา “ได฿
เป็นผู฿ชวยสร฿างสรรคโสังคมทีเ่ขาอยู”กลาวคอืชวยให฿เขาเติบโตขึ้นในสังคมของเขา ชวยให฿เขาเข฿าใจสังคม
ของเขา ชวยให฿เขาได฿ทําให฿สังคมของเขาดขีึ้นกวาที่เป็นอยู 
 คําวา “ชุมชน” อาจนิยามได฿วา “ คอืสภาพตางๆ ที่อยูใกล฿ชิดกับทีท่ี่เราอยู ทีม่ีความสัมพันธโพเิศษ
กับเราและเกี่ยวข฿องกับความสมัพันธโกับบุคคล สถานที่ และสิ่งตางๆ “สภาพชุมชน” ของแตละแหง
อาจจะไมเหมือนกัน 
 เรามิอาจจะชวยคนวัยรุนให฿มีความเข฿าใจและรับใช฿ “สภาพชุมชน”ของเขาได฿ นอกจากเราเองมีความ
เข฿าใจวา “สภาพชมุชน” ของคนหนุมนั้นเป็นอยางไร 
 โครงการที่ให฿เขาทาํจะชวยให฿เรามีโอกาส มีความรู฿ ความเข฿าใจ ในเรื่องนีไ้ด฿  
 
 
 

218 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

 

การส ารวจชุมชน 
  โครงการนี้เป็นโครงการกว฿างใหญมาก ถ฿ามิได฿ให฿ทําโครงการนี้แล฿ว กอนที่จะถึงตอนอภิปราย
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสังคมในตอนท฿ายของการฝึกอบรท ควรจะต฿องให฿ผู฿เข฿ารับการฝึกอบรมทําการ
ประเมินสังคมในท฿องที่ขึ้นไว฿ โดยจะตั้งคําถามคําตอบดังที่เสนอแนะไว฿ สําหรับการสํารวจในการประชุม
กลุมยอย (Duzz Group) และผลการสรุปงานในที่ประชุมใหญก็ได฿ 
  พึงสงเสริมให฿ผู฿เข฿าการฝึกอบรมแตละคนทําการสํารวจสังคมด฿วยตัวเอง โดยการสังเกต โดยการ
อ฿างอิงจากเอกสารตางๆ จากห฿องสมุดในท฿องถ่ิน โดยการสอบถามนักสังคมสงเคราะหโ ครูใหญ 
เจ฿าหน฿าที่เยาวชน ฯลฯ จงชี้แจงให฿ทุกคนเข฿าใจ และให฿ผลิตเอกสารบันทึกการสํารวจชุมชนตามแนว
ตอไปนี้  
 ก. พลเมือง 
 ในชุมชนนั้นมีพลเมืองเทาไหร มีอัตราสวนคนวัยรุนนุมสาว วัยกลางคน และคนแกประมาณเทาไหร
มีครอบครัวที่สัมพนัธโด฿วยการสมรสกนัมากไหม ญาติมิตร เป็นแหลงสําคัญในการชวยเหลอืคนแกและ
เด็กเล็กเพียงไร 
 ข. การท างาน 
 คนในชุมชนนั้นทาํงานอะไรกนั การทํางานอาชพีนี้เปลี่ยนแปลงอะไรบ฿างไหม คนมีรายได฿อยางไร 
คนวัยหนุมมีโอกาสจะได฿เข฿าทาํงานอาชีพบ฿างไหม ภรรยาไปทาํงานนอกบ฿านบ฿างไหม คนเดินไปทํางาน
จากบ฿านไกลเพียงไร มีการจัดรถรับสง(สวนตัวและสาธารณะ) เพียงพอไหม 
 ค. ชุมชน 
 ได฿ตั้งอยูนานแล฿วหรอื พลเมืองทีไ่ด฿อยูในชุมชนนี้เกินกวา 20 ปีมาแล฿ว มอีัตราสวนเทาไร มีผู฿คน
เทาไร และผู฿คนประเภทใดทีเ่คลื่อนย฿ายออกไปจากชุมชนนี้ สถานที่อยู บ฿านมีแบบรูปและสภาพเป็น
อยางไร โรงเรียนมีจํานวนเทาไร และแบบรูปอยางไร  
 ง. ความสัมพันธ์ 
 ประเพณีการติดตอกนัระหวางเพื่อนฝูงและเพือ่นบ฿านเป็นอยางไร มีความจงรกัภกัดี ความตึงเครียด
หรือความขัดแย฿งอยางเหน็ได฿ชัดเจนในสังคมบ฿างไหม ชั้นวรรณะ ศาสนาหรอืผิว เป็นเหตุแหงความตึง
เครียดหรอืเปลา อะไรที่พดูเหมือนวาจะเป็นจุดสนใจของกิจกรรมรวมกันในชมุชนแหงนี้ ประชาชนที่ดูวา
จะเข฿ารวมในกิจกรรมรวมเชนนั้น มอีัตราสวนเทาไรมกีลุมบุคคลในชุมชนบ฿างไหม เชนกรรมการสังคม
สงเคราะหโ ฯลฯ มีการจัดให฿มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องกจิกรรมยามวางบ฿างไหม เจตคติ
ของเจ฿าหน฿าที่ทางการศึกษา ทางวัดดูวาจะชวยเหลือให฿ประโยชนโตอสังคมบ฿างไหม มีการบริการทางการ
ประชาสัมพันธโอยางไรบ฿าง 
 จ. การตัดสินใจ 
  มีการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในสังคมเรื่องอะไรบ฿าง และตัดสินใจกันอยางไร มกีลุมอทิธิพลบ฿างไหม 
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 6) ผู฿กํากับลูกเสอืและลูกเสือรวมกันสรุป ประโยชนโของการสํารวจชุมชน วิถีไทยและภมูิ
ปัญญา และการนําข฿อมูลจากการสํารวจสูการบริการอยางไร  

 4.4 ผู฿กํากับลูกเสือเลาเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชนโ  
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เกม 

ระวังหางของท่าน 
 ให฿ลูกเสอืใช฿ผ฿าผูกคอเหน็บที่เข็มขัดด฿านหลังหรอืในขอบกางเกง โดยให฿ชายแลบออกมาเป็นหาง 
เมื่อลูกเสือกระจายในสนามดีแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสอืให฿สัญญาณ ลกูเสือทกุคนต฿องพยายามดึงหางของคน
อื่น โดยระวังไมให฿ลกูเสอืคนอื่นดึงหางของตนไปได฿ คนที่หางหลุดแล฿วต฿องออกจากการเลนทนัที ใครดึง
หางคนอื่นได฿มากทีสุ่ดเป็นผู฿ชนะ 
 ผู฿กํากับลูกเสอืต฿องพยายามไมให฿ลูกเสอืตอสู฿หรอืถูกตัวกัน 
 
 
ใบความรู้  

การส ารวจชุมชน 
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 ก. พลเมือง 
 ในชุมชนนั้นมีพลเมืองเทาไหร มีอัตราสวนคนวัยรุนนุมสาว วัยกลางคน และคนแกประมาณเทาไหร
มีครอบครัวที่สัมพนัธโด฿วยการสมรสกนัมากไหม ญาติมิตร เป็นแหลงสําคัญในการชวยเหลอืคนแกและ
เด็กเล็กเพียงไร 
 ข. การท างาน 
 คนในชุมชนนั้นทาํงานอะไรกนั การทํางานอาชพีนี้เปลี่ยนแปลงอะไรบ฿างไหม คนมีรายได฿อยางไร 
คนวัยหนุมมีโอกาสจะได฿เข฿าทาํงานอาชีพบ฿างไหม ภรรยาไปทาํงานนอกบ฿านบ฿างไหม คนเดินไปทํางาน
จากบ฿านไกลเพียงไร มีการจัดรถรับสง(สวนตัวและสาธารณะ) เพียงพอไหม 
 ค. ชุมชน 
 ได฿ตั้งอยูนานแล฿วหรอื พลเมืองทีไ่ด฿อยูในชุมชนนี้เกินกวา 20 ปีมาแล฿ว มอีัตราสวนเทาไร มีผู฿คน
เทาไร และผู฿คนประเภทใดทีเ่คลื่อนย฿ายออกไปจากชุมชนนี้ สถานที่อยู บ฿านมีแบบรูปและสภาพเป็น
อยางไร โรงเรียนมีจํานวนเทาไร และแบบรูปอยางไร  
 ง. ความสัมพันธ์ 
 ประเพณีการติดตอกนัระหวางเพื่อนฝูงและเพือ่นบ฿านเป็นอยางไร มีความจงรกัภกัดี ความตึงเครียด
หรือความขัดแย฿งอยางเหน็ได฿ชัดเจนในสังคมบ฿างไหม ชั้นวรรณะ ศาสนาหรอืผิว เป็นเหตุแหงความตึง
เครียดหรอืเปลา อะไรที่พดูเหมือนวาจะเป็นจุดสนใจของกิจกรรมรวมกันในชมุชนแหงนี้ ประชาชนที่ดูวา
จะเข฿ารวมในกิจกรรมรวมเชนนั้น มอีัตราสวนเทาไรมกีลุมบุคคลในชุมชนบ฿างไหม เชนกรรมการสังคม
สงเคราะหโ ฯลฯ มีการจัดให฿มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องกจิกรรมยามวางบ฿างไหม เจตคติ
ของเจ฿าหน฿าที่ทางการศึกษา ทางวัดดูวาจะชวยเหลือให฿ประโยชนโตอสังคมบ฿างไหม มีการบริการทางการ
ประชาสัมพันธโอยางไรบ฿าง 
 จ. การตัดสินใจ 
  มีการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในสังคมเรื่องอะไรบ฿าง และตัดสินใจกันอยางไร มกีลุมอทิธิพลบ฿างไหม 
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โครงการส ารวจชุมชน  
 กอนการสํารวจชุมชนนั้น ควรจะได฿มีการติดตอกบัหน฿าชุมชนนัน้ๆ กอน เชน นายอาํเภอ ผู฿ใหญบ฿าน 
กํานัน หรือผู฿ดูแล ฯลฯ ในระหวางการสํารวจนั้นต฿องทําตัวสงบเสงีย่มทีสุ่ด ไมทาํตัวเป็น “คนวุนวาย” 
ปัญหา คําถาม ทีใ่ช฿ควรจะให฿เหมาะสมกับเรือ่งราว ในเวลาเดยีวกันระหวางการสาํรวจและสอบถาม อยาจด
ทุกสิ่งทกุอยางที่มกีารชี้แจง การทําเชนนี้ไมอาจให฿ผลดีได฿ จงพยายามจดสิ่งที่เราต฿องการให฿มากที่สุด เมือ่
ลาจากไปแล฿วจึงคอยบนัทึกสิง่เหลานั้นไว฿ 
 
ข้อมูลที่ท่านจะส ารวจ 
 1. จ านวนบุคคลในสังคมนั้น ในชุมชนนั้นมีบคุคลที่รวมอยูด฿วยจํานวนเทาไร มีอัตราสวนคนหนุม 
คนวัยกลางคน คนสูงอายุ ประมาณเทาไร มีครอบครัวที่สัมพนัธโด฿วยการสมรสกันไหม มีญาตมิิตรอยูรวม
ด฿วยเพียงไร  
 2. การท างาน บุคคลในชุมชนนัน้มีหน฿าที่การงานอะไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม มีรายได฿อยางไร คน
อื่นมีโอกาสเข฿าทํางานในชุมชนนั้นบ฿างไหม ภรรยาไปทํางานทีอ่ื่นหรอืไม คนเดินทางมาทํางานจากบ฿าน
ไกลเพยีงไร มีรถรับสงหรือไม 
 3. ชุมชน ชุมชนนั้นตั้งมานานเพียงไหน ผู฿คนทีม่าอยูรวมด฿วยนัน้เป็นบุคคลประเภทใดเคลื่อนย฿าย
มารวมอยูด฿วย สถานทีอ่ยูอาศัยมีสภาพอยางไร  
 4. ความสัมพันธ์ การติดตอและคบหาสมาคมระหวางเพื่อนบ฿านและบุคคลภายในชุมชนนั้นเป็น
อยางไร มคีวามจงรักภกัดี ความตึงเครียด ความขัดแย฿งที่เห็นได฿ชัดเจน ในสังคมนั้นบ฿างไหม  
ชั้นวรรณะ ศาสนา เป็นเหตุแหงความตึงเครียดหรือเปลา อะไรเป็นจุดสนใจที่ทาํให฿บุคคลเหลานั้นทํา
กิจกรรมรวมกันมีประชาชนภายนอกเข฿ารวมหรอืไม มีการจัดสถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกในเรื่อง
กิจกรรมยามวางหรือไม มีการประชาสมัพันธโอยางไรบ฿าง 
 5. การตัดสินใจ มีการตัดสินใจของบุคคลที่รวมชุมชนนั้นในเรือ่งอะไรบ฿างและตัดสินใจกันอยางไรมี
กลุมอิทธิพลบ฿างไหม 
 6. ประโยชน์ที่ลูกเสือวิสามัญได้รับ เมือ่ทานได฿สํารวจแล฿ว คิดทบทวนแล฿ว ทานเห็นวามอีะไรที่จะ
เป็นบทเรียนให฿กับลูกเสอืวิสามัญได฿บ฿าง 
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การเย่ียมเยียนชุมชน 

ควรสงเสริมให฿ผู฿เข฿ารับการฝึกอบรมไปเยี่ยมเยยีน สานที่ตางๆ ที่มคีนวัยหนุมอยู อาจจะเป็น
สโมสรเยาวชนหรอืหนวยเยาวชนอื่นๆ สถานทีเ่ลนโบลิ่ง ไนตโคลับ ร฿านกาแฟ ร฿านขายเหล฿า โรงเรียน 
และวิทยาลัย โปรดชี้แจงให฿ทกุคนเข฿าใจ และบันทึกการเยี่ยมเยียนลงไว฿ตามแนวตอไปนี ้

กอนการไปเยีย่มเยยีน ควรจะได฿มีการติดตอกบับุคคลที่จะไปเยี่ยมเยียนกอน เชน ผู฿กาํกับ
ลูกเสือ ผู฿ดูแลสถานที่ ครูใหญ ฯลฯ ในระหวางการเยี่ยมเยยีน ต฿องทําตัวให฿สงบเสงี่ยมที่สุด ไมทําตัวเป็น 
“คนวุนวาย” 
 ปัญหา คําถามที่จะใช฿ควรให฿เหมาะสมกับเรื่องราว ในเวลาเดยีวกันควรมองดูประเดน็สําคัญ 
ระหวางการเยีย่มเยียน ไมควนจัด “แบบนําเที่ยว” โดยมีมัคคุเทศกโ เป็นผู฿ช้ีแจงตลอดเวลาเป็นอันขาด 
เวลาเดียวกันอยาจดทุกสิ่งทุกอยางที่มกีารช้ีแจง การทําเชนนี้อาจไมได฿ผลดีก็ได฿ จงพยายามจดจําสิ่งที่
สําคัญที่เราต฿องการให฿มากที่สุด เมื่อจากลาไปแล฿ว จึงคอยลงมือบนัทึกสิง่เหลานั้นเข฿าไว฿ 
 ตอไปนี้ เป็นตัวอยางคําถามที่ควรจะใช฿ แตวาต฿องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เชน 
สมมติวาทานจะไปเยี่ยมเยียนโรงเรียน ทานต฿องการจะทราบเรือ่งวิธีการสอน การสอนเป็นคณะ ผลการ
เรียน สิ่งแวดล฿อม สภาพโรงเรยีน อิทธิพลการสอบไล การที่นกัเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
ฯลฯ 

1) โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประเภทใด โรงเรียนราษฎรโ หรือรัฐบาล อาชีวศึกษา หรือ 
สามัญศึกษา  

2) อายุของนกัเรียนมีตั้งแตเทาไรถึงเทาไร มีจาํนวนชายกีค่นหญิงกี่คน ขณะที่มาเยี่ยมมี
นักศึกษามาเรียนเทาไร  

3) คาเลาเรียนเก็บอยางไร นักเรยีนมกีารประชุมกนัอยางไร มทีุกสัปดาหโหรอือยางไร ประชุมที่
ไหน ประชุมพร฿อมกันทั้งหมดหรืออยางไร  

4) ในขณะที่มาเยี่ยมนี้มกีิจกรรมพิเศษที่สมควรให฿ชมได฿บ฿างไหม 
5) โรงเรียนมีระบบการปกครองอยางไร มคีณะกรรมการกลาง กรรมการนกัเรียนหรือไม 
6) โรงเรียนมีการติดตอเกี่ยวข฿องกับชุมชนอยางไรบ฿าง ที่ติดตอกับชุมชนนัน้ โรงเรียนมีความ

มุงประสงคโอะไร และได฿รับผลอยางไรบ฿าง 
7) ตัวทานเองมีความรู฿สึกวาบรรยากาศของโรงเรียนเป็นอยางไร ในระหวางทานไปเยี่ยม 
8) เมื่อได฿พิจารณา ได฿คิดทบทวนดูจากการไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้แล฿ว ทานเหน็วามีอะไรที่จะเป็น

บทเรียนให฿ลุกเสือวิสามัญได฿บ฿าง 
เมื่อเลือกสถานที่ไปเยี่ยมเยียนนั้น ควรจะเลือกสถานที่ที่ตางกันหลายๆแหง โรงเรียน

สถานศึกษา หรือสถานฝึกวิชาชีพ เป็นแหลงที่จะเลือกไปได฿ แตวาอาจจะมีความยุงยากเพราะสถานที่
เหลานี้ ปฏิบัติหน฿าท่ีในระหวางช่ัวโมงการทํางาน มีสถานเยาวชนหลายแหงที่พอเลือกไปได฿ บางแหง
เป็นของราชการ บางแหงเป็นเอกชน นอกจากนั้นยังมีหนวยงานการกุศลซึ่งเป็นที่นาสนใจ และลูกเสือ
วิสามัญอาจเข฿าไปให฿บริการได฿ นอกจากนั้นสถานเริงรมยโบางแหง เชน โบลิ่ง ไนตโคลับ ค฿อฟฟีช฿ อฟ    
ร฿านสุรา ซึ่งขายสําหรับคนหนุมก็เป็นแหลงนาสนใจที่จะไปเยี่ยมเยียน 
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โครงการส ารวจชุมชน  
 กอนการสํารวจชุมชนนั้น ควรจะได฿มีการติดตอกบัหน฿าชุมชนนัน้ๆ กอน เชน นายอาํเภอ ผู฿ใหญบ฿าน 
กํานัน หรือผู฿ดูแล ฯลฯ ในระหวางการสํารวจนั้นต฿องทําตัวสงบเสงีย่มทีสุ่ด ไมทาํตัวเป็น “คนวุนวาย” 
ปัญหา คําถาม ทีใ่ช฿ควรจะให฿เหมาะสมกับเรือ่งราว ในเวลาเดยีวกันระหวางการสาํรวจและสอบถาม อยาจด
ทุกสิ่งทกุอยางที่มกีารชี้แจง การทําเชนนี้ไมอาจให฿ผลดีได฿ จงพยายามจดสิ่งที่เราต฿องการให฿มากที่สุด เมือ่
ลาจากไปแล฿วจึงคอยบนัทึกสิง่เหลานั้นไว฿ 
 
ข้อมูลที่ท่านจะส ารวจ 
 1. จ านวนบุคคลในสังคมนั้น ในชุมชนนั้นมีบคุคลที่รวมอยูด฿วยจํานวนเทาไร มีอัตราสวนคนหนุม 
คนวัยกลางคน คนสูงอายุ ประมาณเทาไร มีครอบครัวที่สัมพนัธโด฿วยการสมรสกันไหม มีญาตมิิตรอยูรวม
ด฿วยเพียงไร  
 2. การท างาน บุคคลในชุมชนนัน้มีหน฿าที่การงานอะไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม มีรายได฿อยางไร คน
อื่นมีโอกาสเข฿าทํางานในชุมชนนั้นบ฿างไหม ภรรยาไปทํางานทีอ่ื่นหรอืไม คนเดินทางมาทํางานจากบ฿าน
ไกลเพยีงไร มีรถรับสงหรือไม 
 3. ชุมชน ชุมชนนั้นตั้งมานานเพียงไหน ผู฿คนทีม่าอยูรวมด฿วยนัน้เป็นบุคคลประเภทใดเคลื่อนย฿าย
มารวมอยูด฿วย สถานทีอ่ยูอาศัยมีสภาพอยางไร  
 4. ความสัมพันธ์ การติดตอและคบหาสมาคมระหวางเพื่อนบ฿านและบุคคลภายในชุมชนนั้นเป็น
อยางไร มคีวามจงรักภกัดี ความตึงเครียด ความขัดแย฿งที่เห็นได฿ชัดเจน ในสังคมนั้นบ฿างไหม  
ชั้นวรรณะ ศาสนา เป็นเหตุแหงความตึงเครียดหรือเปลา อะไรเป็นจุดสนใจที่ทาํให฿บุคคลเหลานั้นทํา
กิจกรรมรวมกันมีประชาชนภายนอกเข฿ารวมหรอืไม มีการจัดสถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกในเรื่อง
กิจกรรมยามวางหรือไม มีการประชาสมัพันธโอยางไรบ฿าง 
 5. การตัดสินใจ มีการตัดสินใจของบุคคลที่รวมชุมชนนั้นในเรือ่งอะไรบ฿างและตัดสินใจกันอยางไรมี
กลุมอิทธิพลบ฿างไหม 
 6. ประโยชน์ที่ลูกเสือวิสามัญได้รับ เมือ่ทานได฿สํารวจแล฿ว คิดทบทวนแล฿ว ทานเห็นวามอีะไรที่จะ
เป็นบทเรียนให฿กับลูกเสอืวิสามัญได฿บ฿าง 
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การเย่ียมเยียนชุมชน 

ควรสงเสริมให฿ผู฿เข฿ารับการฝึกอบรมไปเยี่ยมเยยีน สานที่ตางๆ ที่มคีนวัยหนุมอยู อาจจะเป็น
สโมสรเยาวชนหรอืหนวยเยาวชนอื่นๆ สถานทีเ่ลนโบลิ่ง ไนตโคลับ ร฿านกาแฟ ร฿านขายเหล฿า โรงเรียน 
และวิทยาลัย โปรดชี้แจงให฿ทกุคนเข฿าใจ และบันทึกการเยี่ยมเยียนลงไว฿ตามแนวตอไปนี ้

กอนการไปเยีย่มเยยีน ควรจะได฿มีการติดตอกบับุคคลที่จะไปเยี่ยมเยียนกอน เชน ผู฿กาํกับ
ลูกเสือ ผู฿ดูแลสถานที่ ครูใหญ ฯลฯ ในระหวางการเยี่ยมเยยีน ต฿องทําตัวให฿สงบเสงี่ยมที่สุด ไมทําตัวเป็น 
“คนวุนวาย” 
 ปัญหา คําถามที่จะใช฿ควรให฿เหมาะสมกับเรื่องราว ในเวลาเดยีวกันควรมองดูประเดน็สําคัญ 
ระหวางการเยีย่มเยียน ไมควนจัด “แบบนําเที่ยว” โดยมีมัคคุเทศกโ เป็นผู฿ช้ีแจงตลอดเวลาเป็นอันขาด 
เวลาเดียวกันอยาจดทุกสิ่งทุกอยางที่มกีารช้ีแจง การทําเชนนี้อาจไมได฿ผลดีก็ได฿ จงพยายามจดจําสิ่งที่
สําคัญที่เราต฿องการให฿มากที่สุด เมื่อจากลาไปแล฿ว จึงคอยลงมือบนัทึกสิง่เหลานั้นเข฿าไว฿ 
 ตอไปนี้ เป็นตัวอยางคําถามที่ควรจะใช฿ แตวาต฿องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เชน 
สมมติวาทานจะไปเยี่ยมเยียนโรงเรียน ทานต฿องการจะทราบเรือ่งวิธีการสอน การสอนเป็นคณะ ผลการ
เรียน สิ่งแวดล฿อม สภาพโรงเรยีน อิทธิพลการสอบไล การที่นกัเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
ฯลฯ 

1) โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประเภทใด โรงเรียนราษฎรโ หรือรัฐบาล อาชีวศึกษา หรือ 
สามัญศึกษา  

2) อายุของนกัเรียนมีตั้งแตเทาไรถึงเทาไร มีจาํนวนชายกีค่นหญิงกี่คน ขณะที่มาเยี่ยมมี
นักศึกษามาเรียนเทาไร  

3) คาเลาเรียนเก็บอยางไร นักเรยีนมกีารประชุมกนัอยางไร มทีุกสัปดาหโหรอือยางไร ประชุมที่
ไหน ประชุมพร฿อมกันทั้งหมดหรืออยางไร  

4) ในขณะที่มาเยี่ยมนี้มกีิจกรรมพิเศษที่สมควรให฿ชมได฿บ฿างไหม 
5) โรงเรียนมีระบบการปกครองอยางไร มคีณะกรรมการกลาง กรรมการนกัเรียนหรือไม 
6) โรงเรียนมีการติดตอเกี่ยวข฿องกับชุมชนอยางไรบ฿าง ที่ติดตอกับชุมชนนัน้ โรงเรียนมีความ

มุงประสงคโอะไร และได฿รับผลอยางไรบ฿าง 
7) ตัวทานเองมีความรู฿สึกวาบรรยากาศของโรงเรียนเป็นอยางไร ในระหวางทานไปเยี่ยม 
8) เมื่อได฿พิจารณา ได฿คิดทบทวนดูจากการไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้แล฿ว ทานเหน็วามีอะไรที่จะเป็น

บทเรียนให฿ลุกเสือวิสามัญได฿บ฿าง 
เมื่อเลือกสถานที่ไปเยี่ยมเยียนนั้น ควรจะเลือกสถานที่ที่ตางกันหลายๆแหง โรงเรียน

สถานศึกษา หรือสถานฝึกวิชาชีพ เป็นแหลงที่จะเลือกไปได฿ แตวาอาจจะมีความยุงยากเพราะสถานที่
เหลานี้ ปฏิบัติหน฿าที่ในระหวางชั่วโมงการทํางาน มีสถานเยาวชนหลายแหงที่พอเลือกไปได฿ บางแหง
เป็นของราชการ บางแหงเป็นเอกชน นอกจากนั้นยังมีหนวยงานการกุศลซึ่งเป็นที่นาสนใจ และลูกเสือ
วิสามัญอาจเข฿าไปให฿บริการได฿ นอกจากนั้นสถานเริงรมยโบางแหง เชน โบลิ่ง ไนตโคลับ ค฿อฟฟีช฿ อฟ    
ร฿านสุรา ซึ่งขายสําหรับคนหนุมก็เป็นแหลงนาสนใจที่จะไปเยี่ยมเยียน 

สถ�นทีต่่�ง	ๆ	ทีม่คีนวยัหนุ่มอยู	่อ�จจะเป็น
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สําหรับบุคคลที่ไปเยี่ยมเยียนนั้นก็จะต฿องระมัดระวังให฿ดีที่สุด เพื่อจะมิให฿เจ฿าของหรือผู฿จัดการ
สถานที่นั้นเข฿าใจผิดได฿ การไมรู฿จักกาลเทศะ หรือวางตัวไมเป็นอาจจะทําให฿เกิดเรื่องไมงามขึ้นได฿ การไป
เยี่ยมเยียนสถานที่อยางนี้ ควรเป็นการสังเกตดูเทานั้น วิธีที่ดีควรแบงการเยี่ยมเยียนสถานที่อยางนี้  
ควรเป็นเพียงการสังเกตดูเทานั้น วิธีที่ดีควรแบงการเยี่ยมเป็นคู  ๆ ถ฿าทานรู฿สึกวาทานยังต฿องการอะไร
เพิ่มเติมอีกหนวยเยาวชนในต฿องถิ่นอาจให฿ละเอียดเพิ่มเติมกับทานได฿  
 
โครงการเย่ียมเยียน 
 กอนการเยี่ยมเยียน ควรมีการติดตอกับบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยียนกอน เชน ผู฿กํากับลูกเสือ ผู฿ดูแล
สถานที่ ครูใหญ ฯลฯ ในระหวางการเยี่ยมเยียน ต฿องทําตัวให฿สงบเสงี่ยมที่สุด ไมทําตัวเป็น “คนวุนวาย” 
ปัญหา คําถาม ที่จะใช฿ควรเหมาะสมกับเรื่องราว ในเวลาเดียวกันควรมองดูประเด็นสําคัญ ระหวางการ
เยี่ยมเยียน อยาจดทุกสิ่งทุกอยางที่มีการช้ีแจง การทําเชนนี้อาจจะไมเกิดผลดีก็ได฿ จงพยายามจดจําสิ่งที่
เราต฿องการให฿มากที่สุด เมื่อลาจากไปแล฿ว จึงคอยลงมือบันทึกสิ่งเหลานั้น 
 ข฿อมูลทีท่านควรจะถาม 

1. สถานที่นี้เป็นสถานที่ประเภทใด ของรัฐหรือเอกชน ระบบการปกครองเป็นอยางไร  
2. มีสมาชกิจํานวนเทาไร ชายเทาไร หญิงเทาไร ขณะที่มาเยีย่มเยยีนนีม้ีสมาชิกชายและหญิง

รวมทั้งสิ้นเทาไร 
3. การศึกษาของสมาชิกมีมากน฿อยแคไหน ผู฿ดูแล หรือผู฿ปกครองชื่ออะไร ยศ ตําแหนงใด 
4. ในขณะที่มาเยี่ยมเยียนนี้มีสิง่ใดนาชม และนาศึกษาหาความรู฿ได฿บ฿าง 
5. มีการปกครองอยางไร มคีณะกรรมการบ฿างไหม 
6. มีการติดตอเกีย่วข฿องกับชุมชนนั้นอยางไร มีวัตถุประสงคโอะไร และได฿ผลอยางไรบ฿าง 
7. ตัวทานเองมีความรู฿สึกตอบรรยากาศในที่นั้นอยางไร 
8. เมื่อได฿พิจารณา ได฿คิดทบทวนดูจากการไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้แล฿ว ทานเหน็วามีอะไรที่จะเป็น

บทเรียนให฿ลูกเสือวิสามัญได฿บ฿าง 
ฯลฯ 

 
บทสรุปการส ารวจชุมชน 

 เมื่อเป็นความจําเป็นที่คนวัยหนุมจะต฿องเข฿าไปเกี่ยวข฿องกับประชาชน ในการบริการชุมชน
โดยตรงแล฿ว ผู฿ให฿บริการวัยหนุมมีปัจจัยที่พึงพิจารณาอยูสองประการ คือความต฿องการเข฿าไปเกี่ยวข฿อง
กับคนวัยหนุมด฿วยกัน ในเรื่องที่เป็นความเลวอันเหลือที่จะกลาว ความรังเกียจ ความไมพอใจซึ่งกันและ
กัน และความเข฿าไปเกี่ยวข฿องกับผู฿อื่น ทั่วไปจะได฿ประโยชนจาการบริการและที่สําคัญที่สุดก็ คือผู฿ที่จะไป
ให฿บริการต฿องไมไปทําให฿เขาเหลานั้นเสียใจ มีความรู฿สึกเหมือนถูกตัวแสวงผลประโยชนโ หรือผิดหวังทาง
จิตใจมาก 
 ความรับผิดชอบทั้งสองอยางนี้ไมใชเป็นเรื่องที่จะกระทํากันได฿อยางงายๆ ในประการแรก
ให฿บริการชุมชนแม฿วาจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยและท฿าทายมาก และใคร ๆ อยากกระทํา แตเป็นเรื่องที่
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เปรียบเสมือนการปีนภูเขาสูง กําลังของคณะผู฿ให฿บริการต฿องให฿ได฿สัดสวนกับความยากลําพากของภูเขา
นั้น สวนผู฿กํากับลูกเสือจะต฿องมีความเข฿าใจคุ฿นเคยกับปัญหาทั้งสองที่กลาวมาแล฿วข฿างต฿น กอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติธุรกิจนั้น ปัญหาความยุงยากนั้นมิได฿สิ้นสุดลงด฿วยการให฿บริการชุมชนเทานั้น โดยปกติการ
ให฿บริการชุมชนจะนําคนวัยรุนไปพบกับสภาวการณโ และบุคคลที่เขามิอาจพบได฿ในโอกาสอื่นคนวัยหนุม
ต฿องสนองตอบตอสิ่งเหลานีต้ามสมควร ถ฿าเขาจะโต฿ตอบโดยกลาววา “ไมมีใครที่ควรจะถูกปลอยให฿มีชีวิต
อยูอยางนี้”นั่นหมายความวาเขาต฿องการความชวยเหลือเพื่อให฿เขาได฿ทํางานสําเร็จ เขาจะมีความแค฿น
เคืองอยางนั้นก็ไมถูก แตวาความโกรธนั้นเป็นรากฐานที่จะนําไปสูการกอให฿เกิดผลดีในอนาคต  
 หน฿าที่ของคนวัยหนุมที่ทําการบริการชุมชน อยูที่การเข฿าไปสัมผัสกับคนวัยหนุมด฿วยกันและการ
สร฿างสรรคโ ความเชื่อถือระหวางกัน โดยการฟังและการตอบช้ีแจง งานสวนหนึ่งของวัยรุนคือ การเสนอ
ประสบการณโของคนวัยนุมให฿แกวัยหนุมด฿วยกัน และชี้แจงให฿ลูทางอันกว฿างขวางที่พึงจะเลือกได฿ 
ขณะเดียวกันมีความสําคัญมากในการที่จะทําให฿เขาเข฿าใจในสิ่งที่เขาได฿ประสบอยู เราอยากจะถามวา 
“ทานคิดเรื่องนั้นวาอยางไร” เรื่องภาพยนตรโ เรื่องดนตรีที่กําลังนิยม หรือเรื่องพบปะกัน เราอยากจะถาม
วา “ทานคิดวาเรื่องนั้นจะสําเร็จหรือไมอยางไร”(เรื่องปะทะกับบุคคล หรือเรื่องการบริการชุมชน) และเรา
ต฿องตั้งใจฟังให฿ดี พยายามเข฿าใจและกลาวตอบด฿วยความเห็นอกเห็นใจ จากงานสวนตัวของเรา งานที่ไม
เป็นทางการกับคนหนุม การเชิญชวน ยั่วยุ ให฿เขาพูดกับเราและกับเพื่อนของเขาเทานั้น ที่จะทําให฿ความ
เข฿าใจเรื่องการบริการชุมชน และการปฏิบัติงานบริการชุมชนเกิดขึ้นได฿ 
  
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

เทพธิดากับชาวประมง 

หนุมชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยูกับแมของเขา ท้ังสองคนแมลูกประพฤติตนเป็นคนดี มีใจ
เมตตาปราณีตอเพื่อนบ฿านและคนทั่วไปตลอดมา 

วันหนึ่ง หนุมชาวประมงผู฿นี้ออกไปตกเบ็ดหาปลาแตวันนี้ไมได฿ปลาสักตัวหนึ่ง กอนจะกลับบ฿าน
ก็มีหอยตัวหนึ่งมาติดเบ็ด เขาก็เลยนําหอยตัวนั้นใสเรือเอากลับบ฿านด฿วย ในขณะที่เดินทางกลับบ฿านนั้น 
หอยตัวนี้มีขนาดใหญขึ้นทุกที ๆ ในที่สุดก็มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งออกมาจากหอย ชายหนุมก็พาหญิง
สาวนั้นกลับบ฿าน แล฿วเลาเรื่องนี้ให฿แมฟัง แมของเขาก็ยินดีให฿หญิงสาวสวยผู฿นี้อาศัยอยูในบ฿าน มีชาวบ฿าน
มากมายมาขอดูหญิงสาวสวย พร฿อมทั้งมอบเส฿นไหมอยางดีให฿ หญิงสาวก็เอาเส฿นไหมนั้นมาทอเป็นผ฿า
ไหมสวยงามมาก แล฿วจึงให฿ชายหนุมนําไปขาย แตเนื่องจากราคาแพงมาก จึงไมมีใครซื้อ ตอมาได฿พบ
ชายชราคนหนึ่ง มีลักษณะเป็นผู฿ดี ได฿รับซื้อผ฿าไหมนี้ไว฿โดยไมเกี่ยงราคา 

เมื่อชายหนุมกลับถึงบ฿านพร฿อมด฿วยเงินที่ขายผ฿าได฿ หญิงสาวก็มอบเงินทั้งหมดให฿ชายหนุมและ
แมของเขาไว฿ใช฿จาย กอนที่หญิงสาวจะจากไปก็กลาวกับสองคนลูกวา 

“เทพเจ฿าได฿สั่งให฿ข฿ามาเพือ่นําความสุขและโชคลาภมาให฿ทานทั้งสอง เพราะทานทั้งสองเป็นคนดี 
มีใจโอบอ฿อมอารีเสมอมา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนดีนั้น แม฿จะได฿รับความยากลําบาก ก็มกัจะมีคนชวยเหลือ 
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สําหรับบุคคลที่ไปเยี่ยมเยียนนั้นก็จะต฿องระมัดระวังให฿ดีที่สุด เพื่อจะมิให฿เจ฿าของหรือผู฿จัดการ
สถานที่นั้นเข฿าใจผิดได฿ การไมรู฿จักกาลเทศะ หรือวางตัวไมเป็นอาจจะทําให฿เกิดเรื่องไมงามขึ้นได฿ การไป
เยี่ยมเยียนสถานที่อยางนี้ ควรเป็นการสังเกตดูเทานั้น วิธีที่ดีควรแบงการเยี่ยมเยียนสถานที่อยางนี้  
ควรเป็นเพียงการสังเกตดูเทานั้น วิธีที่ดีควรแบงการเยี่ยมเป็นคู  ๆ ถ฿าทานรู฿สึกวาทานยังต฿องการอะไร
เพิ่มเติมอีกหนวยเยาวชนในต฿องถิ่นอาจให฿ละเอียดเพิ่มเติมกับทานได฿  
 
โครงการเย่ียมเยียน 
 กอนการเยี่ยมเยียน ควรมีการติดตอกับบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยียนกอน เชน ผู฿กํากับลูกเสือ ผู฿ดูแล
สถานที่ ครูใหญ ฯลฯ ในระหวางการเยี่ยมเยียน ต฿องทําตัวให฿สงบเสงี่ยมที่สุด ไมทําตัวเป็น “คนวุนวาย” 
ปัญหา คําถาม ที่จะใช฿ควรเหมาะสมกับเรื่องราว ในเวลาเดียวกันควรมองดูประเด็นสําคัญ ระหวางการ
เยี่ยมเยียน อยาจดทุกสิ่งทุกอยางที่มีการช้ีแจง การทําเชนนี้อาจจะไมเกิดผลดีก็ได฿ จงพยายามจดจําสิ่งที่
เราต฿องการให฿มากที่สุด เมื่อลาจากไปแล฿ว จึงคอยลงมือบันทึกสิ่งเหลานั้น 
 ข฿อมูลทีท่านควรจะถาม 

1. สถานที่นี้เป็นสถานที่ประเภทใด ของรัฐหรือเอกชน ระบบการปกครองเป็นอยางไร  
2. มีสมาชกิจํานวนเทาไร ชายเทาไร หญิงเทาไร ขณะที่มาเยีย่มเยยีนนีม้ีสมาชิกชายและหญิง

รวมทั้งสิ้นเทาไร 
3. การศึกษาของสมาชิกมีมากน฿อยแคไหน ผู฿ดูแล หรือผู฿ปกครองชื่ออะไร ยศ ตําแหนงใด 
4. ในขณะที่มาเยี่ยมเยียนนี้มีสิง่ใดนาชม และนาศึกษาหาความรู฿ได฿บ฿าง 
5. มีการปกครองอยางไร มคีณะกรรมการบ฿างไหม 
6. มีการติดตอเกีย่วข฿องกับชุมชนนั้นอยางไร มีวัตถุประสงคโอะไร และได฿ผลอยางไรบ฿าง 
7. ตัวทานเองมีความรู฿สึกตอบรรยากาศในที่นั้นอยางไร 
8. เมื่อได฿พิจารณา ได฿คิดทบทวนดูจากการไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้แล฿ว ทานเหน็วามีอะไรที่จะเป็น

บทเรียนให฿ลูกเสือวิสามัญได฿บ฿าง 
ฯลฯ 

 
บทสรุปการส ารวจชุมชน 

 เมื่อเป็นความจําเป็นท่ีคนวัยหนุมจะต฿องเข฿าไปเกี่ยวข฿องกับประชาชน ในการบริการชุมชน
โดยตรงแล฿ว ผู฿ให฿บริการวัยหนุมมีปัจจัยที่พึงพิจารณาอยูสองประการ คือความต฿องการเข฿าไปเกี่ยวข฿อง
กับคนวัยหนุมด฿วยกัน ในเรื่องที่เป็นความเลวอันเหลือที่จะกลาว ความรังเกียจ ความไมพอใจซึ่งกันและ
กัน และความเข฿าไปเกี่ยวข฿องกับผู฿อื่น ทั่วไปจะได฿ประโยชนจาการบริการและที่สําคัญที่สุดก็ คือผู฿ที่จะไป
ให฿บริการต฿องไมไปทําให฿เขาเหลานั้นเสียใจ มีความรู฿สึกเหมือนถูกตัวแสวงผลประโยชนโ หรือผิดหวังทาง
จิตใจมาก 
 ความรับผิดชอบทั้งสองอยางนี้ไมใชเป็นเรื่องที่จะกระทํากันได฿อยางงายๆ ในประการแรก
ให฿บริการชุมชนแม฿วาจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยและท฿าทายมาก และใคร ๆ อยากกระทํา แตเป็นเรื่องที่
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เปรียบเสมือนการปีนภูเขาสูง กําลังของคณะผู฿ให฿บริการต฿องให฿ได฿สัดสวนกับความยากลําพากของภูเขา
นั้น สวนผู฿กํากับลูกเสือจะต฿องมีความเข฿าใจคุ฿นเคยกับปัญหาทั้งสองที่กลาวมาแล฿วข฿างต฿น กอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติธุรกิจนั้น ปัญหาความยุงยากนั้นมิได฿สิ้นสุดลงด฿วยการให฿บริการชุมชนเทานั้น โดยปกติการ
ให฿บริการชุมชนจะนําคนวัยรุนไปพบกับสภาวการณโ และบุคคลที่เขามิอาจพบได฿ในโอกาสอื่นคนวัยหนุม
ต฿องสนองตอบตอสิ่งเหลานีต้ามสมควร ถ฿าเขาจะโต฿ตอบโดยกลาววา “ไมมีใครที่ควรจะถูกปลอยให฿มีชีวิต
อยูอยางนี้”นั่นหมายความวาเขาต฿องการความชวยเหลือเพื่อให฿เขาได฿ทํางานสําเร็จ เขาจะมีความแค฿น
เคืองอยางนั้นก็ไมถูก แตวาความโกรธนั้นเป็นรากฐานที่จะนําไปสูการกอให฿เกิดผลดีในอนาคต  
 หน฿าที่ของคนวัยหนุมที่ทําการบริการชุมชน อยูที่การเข฿าไปสัมผัสกับคนวัยหนุมด฿วยกันและการ
สร฿างสรรคโ ความเชื่อถือระหวางกัน โดยการฟังและการตอบช้ีแจง งานสวนหนึ่งของวัยรุนคือ การเสนอ
ประสบการณโของคนวัยนุมให฿แกวัยหนุมด฿วยกัน และชี้แจงให฿ลูทางอันกว฿างขวางที่พึงจะเลือกได฿ 
ขณะเดียวกันมีความสําคัญมากในการที่จะทําให฿เขาเข฿าใจในสิ่งที่เขาได฿ประสบอยู เราอยากจะถามวา 
“ทานคิดเรื่องนั้นวาอยางไร” เรื่องภาพยนตรโ เรื่องดนตรีที่กําลังนิยม หรือเรื่องพบปะกัน เราอยากจะถาม
วา “ทานคิดวาเรื่องนั้นจะสําเร็จหรือไมอยางไร”(เรื่องปะทะกับบุคคล หรือเรื่องการบริการชุมชน) และเรา
ต฿องตั้งใจฟังให฿ดี พยายามเข฿าใจและกลาวตอบด฿วยความเห็นอกเห็นใจ จากงานสวนตัวของเรา งานที่ไม
เป็นทางการกับคนหนุม การเชิญชวน ยั่วยุ ให฿เขาพูดกับเราและกับเพื่อนของเขาเทานั้น ที่จะทําให฿ความ
เข฿าใจเรื่องการบริการชุมชน และการปฏิบัติงานบริการชุมชนเกิดขึ้นได฿ 
  
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

เทพธิดากับชาวประมง 

หนุมชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยูกับแมของเขา ทั้งสองคนแมลูกประพฤติตนเป็นคนดี มีใจ
เมตตาปราณีตอเพื่อนบ฿านและคนทั่วไปตลอดมา 

วันหนึ่ง หนุมชาวประมงผู฿นี้ออกไปตกเบ็ดหาปลาแตวันนี้ไมได฿ปลาสักตัวหนึ่ง กอนจะกลับบ฿าน
ก็มีหอยตัวหนึ่งมาติดเบ็ด เขาก็เลยนําหอยตัวนั้นใสเรือเอากลับบ฿านด฿วย ในขณะที่เดินทางกลับบ฿านนั้น 
หอยตัวนี้มีขนาดใหญขึ้นทุกที ๆ ในที่สุดก็มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งออกมาจากหอย ชายหนุมก็พาหญิง
สาวนั้นกลับบ฿าน แล฿วเลาเรื่องนี้ให฿แมฟัง แมของเขาก็ยินดีให฿หญิงสาวสวยผู฿นี้อาศัยอยูในบ฿าน มีชาวบ฿าน
มากมายมาขอดูหญิงสาวสวย พร฿อมทั้งมอบเส฿นไหมอยางดีให฿ หญิงสาวก็เอาเส฿นไหมนั้นมาทอเป็นผ฿า
ไหมสวยงามมาก แล฿วจึงให฿ชายหนุมนําไปขาย แตเนื่องจากราคาแพงมาก จึงไมมีใครซื้อ ตอมาได฿พบ
ชายชราคนหนึ่ง มีลักษณะเป็นผู฿ดี ได฿รับซื้อผ฿าไหมนี้ไว฿โดยไมเกี่ยงราคา 

เมื่อชายหนุมกลับถึงบ฿านพร฿อมด฿วยเงินที่ขายผ฿าได฿ หญิงสาวก็มอบเงินทั้งหมดให฿ชายหนุมและ
แมของเขาไว฿ใช฿จาย กอนที่หญิงสาวจะจากไปก็กลาวกับสองคนลูกวา 

“เทพเจ฿าได฿สั่งให฿ข฿ามาเพือ่นําความสุขและโชคลาภมาให฿ทานทั้งสอง เพราะทานทั้งสองเป็นคนดี 
มีใจโอบอ฿อมอารีเสมอมา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนดีนั้น แม฿จะได฿รับความยากลําบาก ก็มกัจะมีคนชวยเหลือ 

บ�กของภูเข�
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 13   ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่  23  การประเมินผล           เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 เพื่อให฿ลูกเสือเข฿าใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผาน ไมผานกจิกรรม 
1.2 เพื่อให฿ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได฿รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อเตรียมความพร฿อมรับการประเมินตามวิธีการของผู฿กํากับลกูเสือกองลกูเสือ 

2.  เนื้อหา   
2.1 เกณฑโการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู฿เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551  
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
 3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูลูกเสือ 
 3.3 ใบความรู฿ 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑโ วิธีการประเมินผลการเรียนรู฿ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 

4.2 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได฿รับการเสรมิสร฿างทกัษะชีวิตผานกจิกรรม
ลูกเสือ 

4.3 ลูกเสือประเมินความพร฿อมของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสวนที่
ไมมัน่ใจ 

4.4 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดข฿อตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู฿กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร฿อมของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23  
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

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

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
219

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

223 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 13   ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่  23  การประเมินผล           เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 เพื่อให฿ลูกเสือเข฿าใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผาน ไมผานกจิกรรม 
1.2 เพื่อให฿ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได฿รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อเตรียมความพร฿อมรับการประเมินตามวิธีการของผู฿กํากับลกูเสือกองลกูเสือ 

2.  เนื้อหา   
2.1 เกณฑโการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู฿เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551  
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
 3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูลูกเสือ 
 3.3 ใบความรู฿ 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑโ วิธีการประเมินผลการเรียนรู฿ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 

4.2 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได฿รับการเสรมิสร฿างทกัษะชีวิตผานกจิกรรม
ลูกเสือ 

4.3 ลูกเสือประเมินความพร฿อมของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสวนที่
ไมมัน่ใจ 

4.4 ผู฿กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดข฿อตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู฿กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร฿อมของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23  
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

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

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ชั้น................................ 
 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข฿ารวมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 รวมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รวมกิจกรรมวันสาํคัญ 
         - วันสถาปนาลูกเสอื 
         - วันถวายราชสดุด ี
         - วันพอแหงชาต ิ
         - วันแมแหงชาต ิ
         - วันต฿านยาเสพติด 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโอื่นๆ 
         - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดินทางไกล/ อยูคายพักแรม 

ไมน฿อยกวา 
24ช่ัวโมง/ ปี 

 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
8ครั้ง/ ปี 
4ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 

   

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู฿ 
กิจกรรมลกูเสือ 
2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร฿างสรรคโ 
    2.3 อื่นๆ เชน รายงานฯ 

 
ไมน฿อยกวา 
6รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี

   

3 3. มีความพร฿อมเข฿ารับการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผ่านและพร้อม     
 

สรุป  ฉันมั่นใจวาผาน   ฉันมีความพร฿อมให฿ประเมิน   ฉันยังไมพร฿อม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ด้านทักษะลูกเสือ
  

มั่นใจมากวาจะ 
ผานการประเมิน 

พร฿อมแล฿ว ไมแนใจ ต฿องขอความ
ชวยเหลือจาก 
ผู฿กํากับลูกเสอื 

งุนงง 
ไมเข฿าใจ 

 มั่นใจมาก พร฿อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 พร฿อมรับการประเมิน 
ไมแนใจ 
 ยังต฿องพัฒนา/ ซอมเสริมบางเรื่อง 
ต฿องการความชวยเหลือจากผู฿กํากับลกูเสือ 

ลงช่ือ.......................................................ผู฿ประเมิน 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ช่ือ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ชั้น................................ 
 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข฿ารวมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 รวมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รวมกิจกรรมวันสาํคัญ 
         - วันสถาปนาลูกเสอื 
         - วันถวายราชสดุด ี
         - วันพอแหงชาต ิ
         - วันแมแหงชาต ิ
         - วันต฿านยาเสพติด 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโอื่นๆ 
         - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดินทางไกล/ อยูคายพักแรม 

ไมน฿อยกวา 
24ช่ัวโมง/ ปี 

 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
8ครั้ง/ ปี 
4ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 

   

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู฿ 
กิจกรรมลกูเสือ 
2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร฿างสรรคโ 
    2.3 อื่นๆ เชน รายงานฯ 

 
ไมน฿อยกวา 
6รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี

   

3 3. มีความพร฿อมเข฿ารับการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผ่านและพร้อม     
 

สรุป  ฉันมั่นใจวาผาน   ฉันมีความพร฿อมให฿ประเมิน   ฉันยังไมพร฿อม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ด้านทักษะลูกเสือ
  

มั่นใจมากวาจะ 
ผานการประเมิน 

พร฿อมแล฿ว ไมแนใจ ต฿องขอความ
ชวยเหลือจาก 
ผู฿กํากับลูกเสอื 

งุนงง 
ไมเข฿าใจ 

 มั่นใจมาก พร฿อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 พร฿อมรับการประเมิน 
ไมแนใจ 
 ยังต฿องพัฒนา/ ซอมเสริมบางเรื่อง 
ต฿องการความชวยเหลือจากผู฿กํากับลกูเสือ 

ลงชื่อ.......................................................ผู฿ประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 

ค าชี้แจงให฿ผู฿ตอบทําแบบประเมินทุกข฿อโดยแตละข฿อให฿ทาํเครือ่งหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได฿
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโรักษาสิ่งแวดล฿อม
และอนุรักษโทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ลูกเสือไมมีปัญหาทันตสขุภาพและไมเจ็บปูวยด฿วยโรคติดตอ
ตามฤดูกาล 
5. ลูกเสือรู฿จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด
6. ลูกเสือรู฿จกัแก฿ปัญหาเฉพาะหน฿าหรอืให฿การชวยเหลือ/ แจ฿งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑโมาตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได฿ถูกกาลเทศะและไมก฿าวร฿าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

ฉันมีทักษะชีวิต ฉันจะมีทักษะชีวิต 
ถ฿าแก฿ไขปรับปรุงพฤติกรรม 

ฉันต฿องพัฒนาตนเองอีกมาก 
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2.2พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ฿ง
2. ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโ
3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได฿
4. ลูกเสือไมมีปัญหาทันตสขุภาพ ไมดืม่น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไมรับประทานขนมหวานเป็นประจํา 
5. ลูกเสือรู฿จักใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโและไมติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร฿าง
สัมพันธภาพและการสือ่สารไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตยโ รู฿จักแก฿ปัญหา หรอืให฿ความ
ชวยเหลือผู฿อื่น 

8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและสวนสูงตามเกณฑโมาตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 

ค าชี้แจงให฿ผู฿ตอบทําแบบประเมินทุกข฿อโดยแตละข฿อให฿ทาํเครือ่งหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได฿
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโรักษาสิ่งแวดล฿อม
และอนุรักษโทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ลูกเสือไมมีปัญหาทันตสขุภาพและไมเจ็บปูวยด฿วยโรคติดตอ
ตามฤดูกาล 
5. ลูกเสือรู฿จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด
6. ลูกเสือรู฿จกัแก฿ปัญหาเฉพาะหน฿าหรอืให฿การชวยเหลือ/ แจ฿งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑโมาตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได฿ถูกกาลเทศะและไมก฿าวร฿าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

ฉันมีทักษะชีวิต ฉันจะมีทักษะชีวิต 
ถ฿าแก฿ไขปรับปรุงพฤติกรรม 

ฉันต฿องพัฒนาตนเองอีกมาก 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ฿ง
2. ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโ
3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได฿
4. ลูกเสือไมมีปัญหาทันตสขุภาพ ไมดืม่น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไมรับประทานขนมหวานเป็นประจํา 
5. ลูกเสือรู฿จักใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโและไมติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร฿าง
สัมพันธภาพและการสือ่สารไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตยโ รู฿จักแก฿ปัญหา หรอืให฿ความ
ชวยเหลือผู฿อื่น 

8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและสวนสูงตามเกณฑโมาตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.3พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให฿มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได฿รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโตอครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. ลูกเสือใช฿เวลาวางที่เป็นประโยชนโทาํกิจกรรม อนุรกัษโสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู฿เทาทนัสื่อโฆษณาและรู฿จักใช฿ประโยชนโจาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได฿
เหมาะสมกับเพศวัยไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเนือ่ง
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการใช฿ยานพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

2.4 ฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู฿อืน่ชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู฿จักวิธีปฺองกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช฿เวลากับสือ่ไอทีได฿อยางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีานยิมสขุภาพ ด฿านอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได฿ระหวางเรยีน

8. ลูกเสือไมมีพฤตกิรรมก฿าวร฿าวและไมกอเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

ใบความรู ้
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2.3พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให฿มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได฿รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโตอครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. ลูกเสือใช฿เวลาวางที่เป็นประโยชนโทาํกิจกรรม อนุรกัษโสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู฿เทาทนัสื่อโฆษณาและรู฿จักใช฿ประโยชนโจาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได฿
เหมาะสมกับเพศวัยไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเนือ่ง
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการใช฿ยานพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

2.4 ฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 
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2.3พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให฿มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได฿รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโตอครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. ลูกเสือใช฿เวลาวางที่เป็นประโยชนโทาํกิจกรรม อนุรกัษโสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู฿เทาทนัสื่อโฆษณาและรู฿จักใช฿ประโยชนโจาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได฿
เหมาะสมกับเพศวัยไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเนือ่ง
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการใช฿ยานพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

2.4 ฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู฿อืน่ชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู฿จักวิธีปฺองกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช฿เวลากับสือ่ไอทีได฿อยางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีานยิมสขุภาพ ด฿านอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได฿ระหวางเรยีน

8. ลูกเสือไมมีพฤตกิรรมก฿าวร฿าวและไมกอเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

ใบความรู ้
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2.3พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให฿มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได฿รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโตอครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. ลูกเสือใช฿เวลาวางที่เป็นประโยชนโทาํกิจกรรม อนุรกัษโสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู฿เทาทนัสื่อโฆษณาและรู฿จักใช฿ประโยชนโจาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได฿
เหมาะสมกับเพศวัยไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเนือ่ง
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการใช฿ยานพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

2.4 ฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 

1. การประเมินผลการเรียนรู฿ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให฿กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุงปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑโเพื่อการอยูรวมกัน  รู฿จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนโแกสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ฿มกันปัญหาสังคมตามชวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต฿องเป็นไปตามข฿อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติและสอดคล฿อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด฿วย 

แนวทางการประเมนิผลกิจกรรมลูกเสอื 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต฿องเข฿ารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตอปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่

ต฿องประเมินดังนี้ 
1. เวลาในการเข฿ารวมกิจกรรม ผู฿เรียนต฿องมีเวลาเข฿ารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู฿ผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง มุงเน฿นการพัฒนาศักยภาพของ

ตนและการทํางานกลุม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู฿เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู฿หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลูกเสือก็ได฿ 

เอกสารอ฿างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโชุมนมุสหกรณโการเกษตรแหงประเทศไทย จํากดั. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

 
 
 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข฿ารวมกิจกรรมของลูกเสือให฿เป็นไปตามเกณฑโที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู฿จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู฿เรียนตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนดด฿วยวิธีการที่หลากหลาย เน฿นการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

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

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู฿อืน่ชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู฿จักวิธีปฺองกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช฿เวลากับสือ่ไอทีได฿อยางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีานยิมสขุภาพ ด฿านอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได฿ระหวางเรยีน

8. ลูกเสือไมมีพฤตกิรรมก฿าวร฿าวและไมกอเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

ใบความรู ้
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 

1. การประเมินผลการเรียนรู฿ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให฿กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุงปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑโเพื่อการอยูรวมกัน  รู฿จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนโแกสังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ฿มกันปัญหาสังคมตามชวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต฿องเป็นไปตามข฿อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติและสอดคล฿อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด฿วย 

แนวทางการประเมนิผลกิจกรรมลูกเสอื 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต฿องเข฿ารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงตอปี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่

ต฿องประเมินดังนี้ 
1. เวลาในการเข฿ารวมกิจกรรม ผู฿เรียนต฿องมีเวลาเข฿ารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู฿ผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง มุงเน฿นการพัฒนาศักยภาพของ

ตนและการทํางานกลุม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู฿เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู฿หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลูกเสือก็ได฿ 

เอกสารอ฿างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโชุมนมุสหกรณโการเกษตรแหงประเทศไทย จํากดั. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

 
 
 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข฿ารวมกิจกรรมของลูกเสือให฿เป็นไปตามเกณฑโที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู฿จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู฿เรียนตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนดด฿วยวิธีการที่หลากหลาย เน฿นการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

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

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู฿อืน่ชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู฿จักวิธีปฺองกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช฿เวลากับสือ่ไอทีได฿อยางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีานยิมสขุภาพ ด฿านอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได฿ระหวางเรยีน

8. ลูกเสือไมมีพฤตกิรรมก฿าวร฿าวและไมกอเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร฿อมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก฿ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต฿องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปัญหาแล฿ว) 

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

ใบความรู ้
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1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข฿ารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู฿ผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑโเวลาการเข฿ารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู฿กํากับลูกเสือต฿องดําเนินการ
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งนี้ควรดําเนินการให฿เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ ๆ  ยกเว฿นมีเหตุสุดวิสัยให฿
อยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได฿รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือ

และจบการศึกษาเป็นการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผานใน
แตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือ
และประมวลผลรวมในปีสุดท฿ายเพื่อการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให฿มีผู฿รับผิดชอบในการรวบรวมข฿อมูลเกี่ยวกับการเข฿ารวมกิจกรรมลูกเสือ
ของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู฿รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู ตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. กําหนดเกณฑโการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว฿ 2 ระดับ
คือผาน และ ไมผาน 

2. เกณฑโการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข฿ารวมกิจกรรมครบตามเกณฑโ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน /

ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนด 
     ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข฿ารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑโ ไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเป็นไปตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนด 
3. เกณฑโการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค

ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑโการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเป็น
รายชั้นป ี

     ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให฿เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะหโ 
  2) ความสามารถในการคดิสร฿างสรรคโ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู฿อื่น 
  4) เห็นคุณคาตนเอง 
  5) รับผิดชอบตอสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร฿างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแก฿ไขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณโ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให฿เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได฿ 
   (3) รู฿จักรักษาสิ่งแวดล฿อม 
   (4) ไมเจ็บปูวยด฿วยโรคติดตอตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
   (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
   (7) แก฿ปัญหาเฉพาะหน฿าได฿ 
   (8) ให฿ความชวยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 
  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ฿ง 
   (2) รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโด฿วยจิตอาสา 
   (3) พึ่งตนเองและชวยเหลือครอบครัว 
   (4) ไมดื่มน้าํอัดลม 
   (5) ไมรับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
   (6) ใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโ 
   (7) รู฿จักพูดเชิงบวก ไมพูดก฿าวร฿าวรุนแรง 
   (8) มีความซื่อสัตยโ ไมโกหก 
   (9) รู฿จักแก฿ปัญหาด฿วยสนัติวิธี 
   (10) มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑโมาตรฐาน 
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1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข฿ารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู฿ผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑโเวลาการเข฿ารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู฿กํากับลูกเสือต฿องดําเนินการ
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งนี้ควรดําเนินการให฿เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ ๆ  ยกเว฿นมีเหตุสุดวิสัยให฿
อยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได฿รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือ

และจบการศึกษาเป็นการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผานใน
แตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือ
และประมวลผลรวมในปีสุดท฿ายเพื่อการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให฿มีผู฿รับผิดชอบในการรวบรวมข฿อมูลเกี่ยวกับการเข฿ารวมกิจกรรมลูกเสือ
ของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู฿รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู ตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. กําหนดเกณฑโการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว฿ 2 ระดับ
คือผาน และ ไมผาน 

2. เกณฑโการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข฿ารวมกิจกรรมครบตามเกณฑโ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน /

ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนด 
     ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข฿ารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑโ ไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเป็นไปตามเกณฑโที่สถานศึกษากําหนด 
3. เกณฑโการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค

ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ
แตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑโการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเป็น
รายชั้นป ี

     ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให฿เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะหโ 
  2) ความสามารถในการคดิสร฿างสรรคโ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู฿อื่น 
  4) เห็นคุณคาตนเอง 
  5) รับผิดชอบตอสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร฿างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแก฿ไขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณโ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให฿เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได฿ 
   (3) รู฿จักรักษาสิ่งแวดล฿อม 
   (4) ไมเจ็บปูวยด฿วยโรคติดตอตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
   (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไมก฿าวร฿าวรุนแรง 
   (7) แก฿ปัญหาเฉพาะหน฿าได฿ 
   (8) ให฿ความชวยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 
  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ฿ง 
   (2) รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโด฿วยจิตอาสา 
   (3) พึ่งตนเองและชวยเหลือครอบครัว 
   (4) ไมดื่มน้าํอัดลม 
   (5) ไมรับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
   (6) ใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโ 
   (7) รู฿จักพูดเชิงบวก ไมพูดก฿าวร฿าวรุนแรง 
   (8) มีความซื่อสัตยโ ไมโกหก 
   (9) รู฿จักแก฿ปัญหาด฿วยสนัติวิธี 
   (10) มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑโมาตรฐาน 
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  3) ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
   (1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาทาํประโยชนโ/ ไมกอความเดอืดร฿อน ให฿กับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม 

   (3) ใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโ 
   (4) รวมกิจกรรมสงเสรมิอนุรักษโประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะหโ การยับยั้งไมเป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใช฿ประโยชนโจาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจายของตนเองอยางตอเนื่อง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ฿นและไมเกิดอบุัติเหตุจากการใช฿ยานพาหนะ 
   (10) ไมเกี่ยวข฿องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชนโตอตัวเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู฿วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใช฿เวลากับสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง 

   (5) ไมเกี่ยวข฿องกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมด฿านสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกดิผลเสียตามมา 

  (7) มีคานิยมด฿านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกดิผลเสียหายตามมา 
   (8) มีคานิยมด฿านความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 

  (9) ไมมีพฤติกรรมก฿าวร฿าวและกอเหตุรุนแรง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 14   พิธีการ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24  พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ         เวลา  1  ช่ัวโมง
                               (การส ารวจตัวเองและพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ)    

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 เพื่อเป็นการเตรียมตัวเองของผู฿ทีม่ีความประสงคโเข฿ามาเป็นลกูเสอืวิสามัญ 
  1.2 เพื่อให฿ลูกเสือมคีวามสัมฤทธิ์ผลในการเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ 
  1.3 เพื่อให฿ลูกเสือวิสามัญเกดิความศรัทธา ความภูมิใจ และรักษาเกียรติตนเองได฿ 
  1.4 เพื่อเป็นไปตามข฿อบังคับของคณะลูกเสอืแหงชาต ิ
2. เนื้อหา 

  2.1 พิธีสงลูกเสอืสามัญรุนใหญไปเป็นเตรียมลกูเสือวิสามัญ (สําหรับสถานที่ตั้งที่มีกองลูกเสือ
สามัญรุนใหญและกองลกูเสือวิสามัญ) 
 2.2 พิธีรับเตรียมลูกเสอืวิสามัญ 
 2.3 พิธีสํารวจตัวเองกอนเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
 2.4 พิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
 2.5 คูหาลูกเสอืวิสามัญ (Rover Den) 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู฿ พิธกีารทางลกูเสือวิสามัญ 
 3.3 คูหาลูกเสอืสามัญ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม  
 4.1 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบาย และให฿ลูกเสอืปฏิบัติพิธีการสงลูกเสอืสามัญรุนใหญ ไป 
เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
 4.2 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายและปฏิบัติพิธีรับเตรยีมลูกเสอืวิสามัญ 
  4.3 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายและปฏิบัติพิธีสาํรวจตัวเองและเข฿าประจํากองของลูกเสือวิสามัญ 
  4.4 การปฏิบัติพิธีการทางลกูเสือวิสามัญให฿ดําเนินการปฏิบัติในคหูาลูกเสือวิสามัญ        
(Rover Den) (การประกอบพิธีให฿ดาํเนินการในเวลากลางคนืและสถานทีส่งบเงียบ) 
 4.5 ผู฿กํากับลูกเสือสรุปขั้นตอนและพิธีการทางลูกเสือวิสามัญ 
5.การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการปฏิบัติในพิธีรับเตรียมลูกเสอืวิสามัญ 
 5.2 สังเกตความตัง้ใจความสนใจในการรวมพิธเีข฿าประจํากองลูกเสือ 
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  3) ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
   (1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาทาํประโยชนโ/ ไมกอความเดอืดร฿อน ให฿กับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม 

   (3) ใช฿เวลาวางให฿เป็นประโยชนโ 
   (4) รวมกิจกรรมสงเสรมิอนุรักษโประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะหโ การยับยั้งไมเป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใช฿ประโยชนโจาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจายของตนเองอยางตอเนื่อง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ฿นและไมเกิดอบุัติเหตุจากการใช฿ยานพาหนะ 
   (10) ไมเกี่ยวข฿องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชนโตอตัวเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู฿วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใช฿เวลากับสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง 

   (5) ไมเกี่ยวข฿องกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมด฿านสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกดิผลเสียตามมา 

  (7) มีคานิยมด฿านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกดิผลเสียหายตามมา 
   (8) มีคานิยมด฿านความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 

  (9) ไมมีพฤติกรรมก฿าวร฿าวและกอเหตุรุนแรง 
 

อ้างอิงจาก ผลลัพธโการจัดกิจกรรมลูกเสอื คูมอืBench Marking 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยที่ 14   พิธีการ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24  พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ         เวลา  1  ช่ัวโมง
                               (การส ารวจตัวเองและพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ)    

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 เพื่อเป็นการเตรียมตัวเองของผู฿ทีม่ีความประสงคโเข฿ามาเป็นลกูเสอืวิสามัญ 
  1.2 เพื่อให฿ลูกเสือมคีวามสัมฤทธิ์ผลในการเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ 
  1.3 เพื่อให฿ลูกเสือวิสามัญเกดิความศรัทธา ความภูมิใจ และรักษาเกียรติตนเองได฿ 
  1.4 เพื่อเป็นไปตามข฿อบังคับของคณะลูกเสอืแหงชาต ิ
2. เนื้อหา 

  2.1 พิธีสงลูกเสอืสามัญรุนใหญไปเป็นเตรียมลกูเสือวิสามัญ (สําหรับสถานที่ตั้งที่มีกองลูกเสือ
สามัญรุนใหญและกองลกูเสือวิสามัญ) 
 2.2 พิธีรับเตรียมลูกเสอืวิสามัญ 
 2.3 พิธีสํารวจตัวเองกอนเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
 2.4 พิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
 2.5 คูหาลูกเสอืวิสามัญ (Rover Den) 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรู฿ พิธกีารทางลกูเสือวิสามัญ 
 3.3 คูหาลูกเสอืสามัญ 
 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนโ 
4. กิจกรรม  
 4.1 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบาย และให฿ลูกเสอืปฏิบัติพิธีการสงลูกเสอืสามัญรุนใหญ ไป 
เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
 4.2 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายและปฏิบัติพิธีรับเตรยีมลูกเสอืวิสามัญ 
  4.3 ผู฿กํากับลูกเสืออธิบายและปฏิบัติพิธีสาํรวจตัวเองและเข฿าประจํากองของลูกเสือวิสามัญ 
  4.4 การปฏิบัติพิธีการทางลกูเสือวิสามัญให฿ดําเนินการปฏิบัติในคหูาลูกเสือวิสามัญ        
(Rover Den) (การประกอบพิธีให฿ดาํเนินการในเวลากลางคนืและสถานทีส่งบเงียบ) 
 4.5 ผู฿กํากับลูกเสือสรุปขั้นตอนและพิธีการทางลูกเสือวิสามัญ 
5.การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการปฏิบัติในพิธีรับเตรียมลูกเสอืวิสามัญ 
 5.2 สังเกตความตัง้ใจความสนใจในการรวมพิธเีข฿าประจํากองลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
 
ใบความรู ้

การฝึกอบรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ 

เมื่อเยาวชนที่ต฿องการเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ ซึ่งอาจจะเคยเป็นลูกเสือหรือไมเคยเป็นลูกเสือมา
กอนก็ได฿ การเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญนั้น ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญต฿องจัดให฿เยาวชนเหลานั้นเข฿ามาเป็น
ลูกเสือตามหลักการและวิธีการของลูกเสือ จึงจะเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการฝึกอบรม มิใชวาอยู ๆ ก็ให฿
เยาวชนเหลานั้นเป็นลูกเสือได฿ในทันที ในระยะเริ่มต฿นการเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญต฿องเป็นเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ทําการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิธีการที่จะเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ เป็นหน฿าที่ของผู฿กํากับลูกเสือ
ในกองลูกเสือวิสามัญ จะต฿องจัดพิธีการตาง ๆ เป็นลําดับ ตามข฿องบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติฯ เพื่อ
ทําให฿เยาวชนเหลานั้นที่เข฿ามาเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ เกิดความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และรัก ใน
เกียรติของตนเองทีได฿เข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ พิธีการตาง ๆ ในการเข฿ามาเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญมี
ดังตอไปนี้คือ 
 

พิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลกูเสือวิสามัญ 

พิธีสงตัวลูกเสือสามัญรุนใหญไปเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญนี้เป็นวิธีการที่เมื่อลูกเสือสามัญรุน
ใหญมาอายุที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญได฿แล฿ว 

พิธีนี้ไมจําเป็นเสมอไปที่ให฿กองลูกเสือวิสามัญมารวมพิธีทั้งกอง แตก็ควรมีลูกเสือวิสามัญบ฿าง 
สวนสําคัญนั้นประกอบด฿วยพี่เลี้ยง 2 คน ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ 

กองลูกเสือสามัญรุนใหญจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู฿กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญยืนกลาง ผู฿กํากับ
ลูกเสือวิสามัญและพี่เลี้ยง 2 คน ยืนหลัง ผู฿กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญหันหน฿าเข฿าสูกองลูกเสือ ผู฿กํากับ
ลูกเสือสามัญรุนใหญนําลูกเสือสามัญรุนใหญมามอบตัวให฿แกผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ 

ผู฿กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ “...(ออกชื่อลูกเสือสามัญรุนใหญ) ได฿เป็นลูกเสือสามัญรุนใหญ
มา ....ปี และปัจจุบันนี้โตพอที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญได฿แล฿ว ข฿อขอเสนอให฿เป็นผู฿สมัครใหม และข฿าหวังวา
ทานคงจะรับไวเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ” 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญพูดกับผู฿สมัครใหม “เจ฿าเต็มใจจะฝึกอบรมในกองลูกเสือวิสามัญหรือ” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿าเต็มใจ” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “ถ฿าเชนนั้นกองลูกเสือก็เต็มใจที่จะรับเจ฿าเข฿าไว฿” 
ผู฿กํากับลูกเสือกลุมพูดกับผู฿สมัครใหม “ในฐานะที่ข฿าเป็นผู฿นําของกลุม ข฿ามีความยินดีที่เจ฿าจะได฿

ก฿าวหน฿าตอไปและขอให฿เจ฿าจงสําเร็จในกิจการลูกเสือวิสามัญ” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “ข฿าขอมอบแถบที่ไหลสีเหลืองและสีเขียวให฿แกเจ฿าซึ่งเป็นแถบสีแทน

ลูกเสือสํารอง และลูกเสือสามัญ ในกระบวนการลูกเสือ สวนแถบสีแดงแทนลูกเสือวิสามัญ ยังไมได฿มอบ
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ให฿ ทั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจวา ตอไปนี้เจ฿าจะต฿องเตรียมตัวเพื่อเข฿าเป็นสมาชิกอันสมบูรณโในกองลูกเสือ
วิสามัญ ซึ่งในขณะนี้เข฿าเชื่อวาพี่เลี้ยงของเจ฿าจะได฿ชวยให฿เจ฿าได฿สําเร็จผลในความปรารถนาของเจ฿า 

(พี่เลี้ยงสัมผัสมือกับผู฿สมัครใหม) 
ผู฿สมัครใหมพร฿อมกับพี่เลี้ยงทั้ง 2 คน กลับหลังหัน หันหน฿าสูกองลูกเสือสามัญรุนใหญและทํา

ความเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโ กองลูกเสือสามัญรุนใหญแสดงการเคารพตอบ พร฿อมกันเปลงเสียงแสดง
ความยินดี 

 
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ 

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ให฿ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
ให฿กองลูกเสือวิสามัญยืนเป็นรูปครึ่งวงกลม เตรียมลูกเสือวิสามัญยืนอยูข฿างหลังนอกวงกลม ผู฿

กํากับลูกเสือวิสามัญยืนตรงกลาง พี่เลี้ยงของลูกเสือใหมยืนหันหน฿าเข฿าหาผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญหาง
ประมาณ 3 เมตร 

ให฿ผู฿สงมอบตัวนําลูกเสือใหมมากลางวง ยืนอยูกลางระหวางพี่เลี้ยงกับผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ 
ลูกเสือจากกลุมให฿ผู฿กํากับลูกเสือของลูกเสือนั้นเป็นผู฿สงมอบตัว สวนลูกเสืออื่น ๆ ให฿ผู฿กํากับลูกเสือกลุม
เป็นผู฿สงมอบ 
ผู฿สงมอบตัวกลาววา “ข฿านํา (ออกนามาลูกเสือ) เพื่อเข฿าเป็นเตรียมวิสามัญในกองของทาน” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “ทานพอใจแล฿วหรือวา เขากําลังพยายาม หรือจะพยายามปฏิบัติตามพันธะของ

ลูกเสือ รวมทั้งการบําเพ็ญตนตอสาธารณประโยชนโและจะเป็นสมาชิกที่ดีของ
กองลูกเสือวิสามัญตอไป” 

ผู฿สงมอบตัว “ข฿าพอใจแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “การเป็นลูกเสือวิสามัญเป็นการรวมวงในหมูพี่น฿องที่นิยมชีวิตกลางแจ฿งและ

ให฿บริการแกผู฿อื่น การที่เจ฿าประสงคโจะเข฿ามารวมในกระบวนการนี้ เจ฿าพร฿อมที่
จะเพิ่มพูนความรู฿ภาคปฏิบัติของการลูกเสือและนิยมใช฿ชีวิตกลางแจ฿งแล฿วหรือ” 

ผู฿สมัครใหม “ข฿าพร฿อมแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “เจ฿าทราบหรือไมวา หน฿าท่ีอันแรกของเจ฿านั้นคือบ฿านของเราเอง และเจ฿าจะ

พยายามสร฿างฐานะของเจ฿า” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿าทราบแล฿ว 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “เจ฿าพร฿อมที่จะอบรมตัวเจ฿าเพื่อให฿บริการแกชุมชนหรือไม” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿าทราบแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “เจ฿ายอมรับวิถีชีวิตดังที่ได฿กําหนดไว฿ในกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือหรือ” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿ายอมรับ” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “เมื่อเจ฿าได฿ให฿ความมั่นใจเชนนี้แล฿ว ขอให฿เจ฿าทวนคําปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อ

เป็นสัญลักษณโแหงความจริงใจของข฿า และเพื่อแสดงวาได฿รับเจ฿าเข฿าเป็นเตรียม
ลูกเสือวิสามัญแล฿ว” 

ทีไ่ด้

ไว้
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
 
ใบความรู ้

การฝึกอบรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ 

เมื่อเยาวชนที่ต฿องการเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ ซึ่งอาจจะเคยเป็นลูกเสือหรือไมเคยเป็นลูกเสือมา
กอนก็ได฿ การเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญนั้น ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญต฿องจัดให฿เยาวชนเหลานั้นเข฿ามาเป็น
ลูกเสือตามหลักการและวิธีการของลูกเสือ จึงจะเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการฝึกอบรม มิใชวาอยู ๆ ก็ให฿
เยาวชนเหลานั้นเป็นลูกเสือได฿ในทันที ในระยะเริ่มต฿นการเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญต฿องเป็นเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ทําการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิธีการที่จะเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ เป็นหน฿าที่ของผู฿กํากับลูกเสือ
ในกองลูกเสือวิสามัญ จะต฿องจัดพิธีการตาง ๆ เป็นลําดับ ตามข฿องบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติฯ เพื่อ
ทําให฿เยาวชนเหลานั้นที่เข฿ามาเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ เกิดความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และรัก ใน
เกียรติของตนเองทีได฿เข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ พิธีการตาง ๆ ในการเข฿ามาเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญมี
ดังตอไปนี้คือ 
 

พิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลกูเสือวิสามัญ 

พิธีสงตัวลูกเสือสามัญรุนใหญไปเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญนี้เป็นวิธีการที่เมื่อลูกเสือสามัญรุน
ใหญมาอายุที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญได฿แล฿ว 

พิธีนี้ไมจําเป็นเสมอไปที่ให฿กองลูกเสือวิสามัญมารวมพิธีทั้งกอง แตก็ควรมีลูกเสือวิสามัญบ฿าง 
สวนสําคัญนั้นประกอบด฿วยพี่เลี้ยง 2 คน ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ 

กองลูกเสือสามัญรุนใหญจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู฿กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญยืนกลาง ผู฿กํากับ
ลูกเสือวิสามัญและพี่เลี้ยง 2 คน ยืนหลัง ผู฿กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญหันหน฿าเข฿าสูกองลูกเสือ ผู฿กํากับ
ลูกเสือสามัญรุนใหญนําลูกเสือสามัญรุนใหญมามอบตัวให฿แกผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ 

ผู฿กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ “...(ออกชื่อลูกเสือสามัญรุนใหญ) ได฿เป็นลูกเสือสามัญรุนใหญ
มา ....ปี และปัจจุบันนี้โตพอที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญได฿แล฿ว ข฿อขอเสนอให฿เป็นผู฿สมัครใหม และข฿าหวังวา
ทานคงจะรับไวเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ” 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญพูดกับผู฿สมัครใหม “เจ฿าเต็มใจจะฝึกอบรมในกองลูกเสือวิสามัญหรือ” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿าเต็มใจ” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “ถ฿าเชนนั้นกองลูกเสือก็เต็มใจที่จะรับเจ฿าเข฿าไว฿” 
ผู฿กํากับลูกเสือกลุมพูดกับผู฿สมัครใหม “ในฐานะที่ข฿าเป็นผู฿นําของกลุม ข฿ามีความยินดีที่เจ฿าจะได฿

ก฿าวหน฿าตอไปและขอให฿เจ฿าจงสําเร็จในกิจการลูกเสือวิสามัญ” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “ข฿าขอมอบแถบที่ไหลสีเหลืองและสีเขียวให฿แกเจ฿าซึ่งเป็นแถบสีแทน

ลูกเสือสํารอง และลูกเสือสามัญ ในกระบวนการลูกเสือ สวนแถบสีแดงแทนลูกเสือวิสามัญ ยังไมได฿มอบ
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ให฿ ทั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจวา ตอไปนี้เจ฿าจะต฿องเตรียมตัวเพื่อเข฿าเป็นสมาชิกอันสมบูรณโในกองลูกเสือ
วิสามัญ ซึ่งในขณะนี้เข฿าเชื่อวาพี่เลี้ยงของเจ฿าจะได฿ชวยให฿เจ฿าได฿สําเร็จผลในความปรารถนาของเจ฿า 

(พี่เลี้ยงสัมผัสมือกับผู฿สมัครใหม) 
ผู฿สมัครใหมพร฿อมกับพี่เลี้ยงทั้ง 2 คน กลับหลังหัน หันหน฿าสูกองลูกเสือสามัญรุนใหญและทํา

ความเคารพด฿วยทาวันทยหัตถโ กองลูกเสือสามัญรุนใหญแสดงการเคารพตอบ พร฿อมกันเปลงเสียงแสดง
ความยินดี 

 
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ 

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ให฿ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
ให฿กองลูกเสือวิสามัญยืนเป็นรูปครึ่งวงกลม เตรียมลูกเสือวิสามัญยืนอยูข฿างหลังนอกวงกลม ผู฿

กํากับลูกเสือวิสามัญยืนตรงกลาง พี่เลี้ยงของลูกเสือใหมยืนหันหน฿าเข฿าหาผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญหาง
ประมาณ 3 เมตร 

ให฿ผู฿สงมอบตัวนําลูกเสือใหมมากลางวง ยืนอยูกลางระหวางพี่เลี้ยงกับผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ 
ลูกเสือจากกลุมให฿ผู฿กํากับลูกเสือของลูกเสือนั้นเป็นผู฿สงมอบตัว สวนลูกเสืออื่น ๆ ให฿ผู฿กํากับลูกเสือกลุม
เป็นผู฿สงมอบ 
ผู฿สงมอบตัวกลาววา “ข฿านํา (ออกนามาลูกเสือ) เพื่อเข฿าเป็นเตรียมวิสามัญในกองของทาน” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “ทานพอใจแล฿วหรือวา เขากําลังพยายาม หรือจะพยายามปฏิบัติตามพันธะของ

ลูกเสือ รวมทั้งการบําเพ็ญตนตอสาธารณประโยชนโและจะเป็นสมาชิกที่ดีของ
กองลูกเสือวิสามัญตอไป” 

ผู฿สงมอบตัว “ข฿าพอใจแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “การเป็นลูกเสือวิสามัญเป็นการรวมวงในหมูพี่น฿องที่นิยมชีวิตกลางแจ฿งและ

ให฿บริการแกผู฿อื่น การที่เจ฿าประสงคโจะเข฿ามารวมในกระบวนการนี้ เจ฿าพร฿อมที่
จะเพิ่มพูนความรู฿ภาคปฏิบัติของการลูกเสือและนิยมใช฿ชีวิตกลางแจ฿งแล฿วหรือ” 

ผู฿สมัครใหม “ข฿าพร฿อมแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “เจ฿าทราบหรือไมวา หน฿าที่อันแรกของเจ฿านั้นคือบ฿านของเราเอง และเจ฿าจะ

พยายามสร฿างฐานะของเจ฿า” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿าทราบแล฿ว 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “เจ฿าพร฿อมที่จะอบรมตัวเจ฿าเพื่อให฿บริการแกชุมชนหรือไม” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿าทราบแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ “เจ฿ายอมรับวิถีชีวิตดังที่ได฿กําหนดไว฿ในกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือหรือ” 
ผู฿สมัครใหม “ข฿ายอมรับ” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “เมื่อเจ฿าได฿ให฿ความมั่นใจเชนนี้แล฿ว ขอให฿เจ฿าทวนคําปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อ

เป็นสัญลักษณโแหงความจริงใจของข฿า และเพื่อแสดงวาได฿รับเจ฿าเข฿าเป็นเตรียม
ลูกเสือวิสามัญแล฿ว” 
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กองลูกเสือแสดงรหัส 
ผู฿สมัครใหมแสดงรหัส “ด฿วยเกียรติของข฿า ข฿าสัญญาวา 
   ข฿อ 1 ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
   ข฿อ 2 ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
   ข฿อ 3 ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ สัมผัสมือซ฿ายกับลูกเสือใหม “ข฿าเชื่อในเกียรติของเจ฿าวา เจ฿าจะทําดีที่สุดที่
จะรักษาคําปฏิญาณนั้นไว฿ บัดนี้ข฿ารับเจ฿าเข฿าไว฿เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในคณะพี่น฿องลูกเสือแหงโลกอัน
ยิ่งใหญแล฿ว” 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญประดับแถบติไหลสีเหลือและสีเขียว อันเป็นแถบของลูกเสือสํารอง และ
ลูกเสือสามัญให฿แกลูกเสือใหม และกลาววา “แถบสีแดง” ซึ่งเป็นสีของลูกเสือวิสามัญนั้นยังขาดอยู ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจวาตอจากนี้ไปเจ฿าจะต฿องเตรียมตัวเพื่อเข฿าเป็นสมาชิกอันสมบูรณโในกองลูกเสือ
วิสามัญ เพื่อการนี้ข฿าขอมอบเจ฿าให฿แกพี่เลี้ยงของเจ฿าที่จะชวยเหลือให฿บรรลุจุดประสงคโตอไป 

ให฿พี่เลี้ยงสองคนเข฿ามาข฿างหน฿า พี่เลี้ยงอาวุโสยืนทางขวาของเตรียมลูกเสือวิสามัญพี่ เลี้ยงคน
รองยืนทางซ฿าย สวนผู฿สงมอบตัวให฿ก฿าวถอยหลังไป ให฿พี่เลี้ยงอาวุโสกลาวคําต฿อนรับลูกเสือวิสามัญใหม
เป็นสมาชิกในกองลูกเสือวิสามัญด฿วยถ฿อยคําอันเหมาะสม แล฿วนําไปยืนรวมกับลูกเสือวิสามัญใหมอื่น ผู฿
ซึ่งจะได฿ต฿อนรับด฿วยวิธีการอันสมควร 

เมื่อผู฿กํากับลูกเสือและรองผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ ได฿ดําเนินการจัดพิธีการในการให฿เยาวชนเข฿า
มาเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญแล฿วก็ดําเนินการฝึกอบรมไปตามหลักสูตรที่ได฿กําหนดนั้น นั่นก็คือ การ
ฝึกอบรมให฿เขาเหลานี้ได฿รับเครื่องหมายลูกเสอืโลก ซึ่งมีขอบเขตและรายละเอียดของเนื้อหาวิชาดังนี้ คือ 

เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได฿ทําการฝึกอบรมผานหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญแล฿วผู฿กํากับ
ลูกเสือจะต฿องดําเนินการให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญเหลานั้น เข฿าพิธีประจํากองเป็นลูกเสือวิสามัญ ตามข฿อง
บังคับคณะลูกเสือแหงชาติ กอนที่จะทําการฝึกอบรมเครื่องหมายวิชาพิเศษตอไปตามรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชาพิเศษ จํานวน 11 วิชา พิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญดําเนินการดังตอไปนี้คือ 

 
พิธีส ารวจตัวเองก่อนเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ 

เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได฿รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล฿ว      
ให฿ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญในกองนั้น ๆ ดําเนินการจัดให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญเหลานั้นเข฿าพิธีประจํากอ 

ตามลําดับขั้นตอนตางๆ ดังนี้ คือ 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการท าพิธีส ารวจตัวเอง 

ในพิธีสํารวจตัวเองกอนพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ มีขั้นตอนากรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. จัดให฿มีพิธีในตอนกลางคืน ควรจะเริ่มตั้งแตเวลา 19.30. น. เป็นต฿นไปจนกวาจะเสร็จพิธีเข฿า

ประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
2. ผู฿เข฿ารับการฝึกอบรมซึ่งเปรียบเสมือนลูกเสือวิสามัญ แตงเครื่องแบบครบเรียบร฿อยเข฿านั่งที่

ที่จัดไว฿ อันเป็นที่นั่งที่สบายพอสมควรและสงบเงียบ 
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3. ประธานในพิธีเข฿าช้ีแจงถึงวัตถุประสงคโของการสํารวจตัวเอง ให฿ทุกคนปฏิบัติด฿วยศรัทธา 
สงบ-จริงใจ และมีสมาธิที่แนวแน ให฿ถือวาเป็นพิธีการ ไมใชเรื่องทําเลน ๆ หรือสนุกสนาน ทุกคนต฿อง
สงบและสํารวมอยางแท฿จริง 

4. หลังจากที่ประธานกลาวถึงวัตถุประสงคโในข฿อ 3 แล฿ว ประธานจะกลาวปราศรัยถึงเกาะแกง
แหงชีวิต ซึ่งจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางมิให฿การดําเนินชีวิตของคนเราดําเนินไปด฿วยดีเกาะแกงแหงชีวิต
ดังกลาวคือ อบายมุขตาง ๆ 

5. กองลูกเสือวิสามัญได฿เตรียมแผนการดําเนินทางสํารวจตัวเองไว฿ลวงหน฿ากอนแล฿ว โดย
เขียนกฎลูกเสือ 10 ข฿อ เพียงยอ ๆ เชน “มีเกียรติ” “ประพฤติชอบ” ลงบนก฿อนหินที่มีขนาดโตหรือใน
กระดาษแผนโต สุดแตกรณี เพื่อให฿ผู฿ไปพบอานได฿งาย จํานวน 10 ก฿อน ครบจํานวนกฎทั้ง 10 ข฿อ แล฿ว
นําก฿อนหินหรือแผนกระดาษตอกติดกันเสา ไปตั้งไว฿ในปูา (หากมี) หรือรอบ ๆ สนาม โดยวางให฿หาง ๆ 
กันตามลําดับกฎข฿อ 1-10 ระยะทางที่วางให฿วกวนพอสมควร (สิ่งตาง ๆ ดังกลาวในข฿อนี้ต฿องเตรียมไว฿
กอนลวงหน฿าในตอนเย็นของวันสํารวจตัวเอง) พร฿อมทั้งกําหนดตัวบุคคลจํานวน 11 คน ไว฿ประจําตามจุด
ทั้ง 10 จุด รวมทั้งผู฿ที่จะกลาวสรุปอีก 1 คน อยูรวมกับกฎข฿อที่ 10 ทั้งนี้ผู฿ประจําตามจุดทั้ง 10 ต฿องมีไฟ
ฉายติดตัวด฿วย เพื่อไว฿อานข฿อความซึ่งอธิบายความหมายของกฎลูกเสือได฿ (ดูเอกสารประกอบ 8) และ
อยาลืมวาตามจุดตาง ๆ ดังกลาว ต฿องมีตะเกียงจุดตั้งไว฿เพื่อแสดงจุดที่ตั้งด฿วย เพราะลูกเสือจะต฿องเดิน
ผานโดยมีผู฿กํากับลูกเสือนําทางไป เมื่อลูกเสือได฿ฟังเรื่อง “อบายมุข” จบแล฿ว 

6. ผู฿กํากับลูกเสือหรือรองผู฿กํากับลูกเสือคนหนึ่ง จะเป็นผู฿พากองลูกเสือออกเดินทางไปใน
ระหวางความมือ ซึ่งเปรียบเสมือนผานวิถีทางแหงชีวิตลูกเสือ โดยเรียกแถวลูกเสือให฿อยูในรูปแถวตอน
หมู (ตอนลึก) เมื่อเรียบร฿อยแล฿วถือไฟฉายเดินนําแถวลูกเสือไปช฿า ๆ ทุกคนอยูในภาวะสงบ ไมพูด ไม
คุยสิ่งใดทั้งสิ้น และเดินตามผู฿นําไป เมื่อถึงกฎข฿อ 1 ให฿ผู฿นําแถวให฿สัญญาณด฿วยไฟฉายแกผู฿ประจําฐาน
ซึ่งซอนตัวอยูไมให฿ลูกเสือเห็น อานข฿อความของกฎข฿อ 1 และคําสอนประกอบดัง ๆ และช฿า ๆ ด฿วยเสียง
ที่หนักแนนในทามกลางความมืออันสงบเงียบนั้น เมื่อจบข฿อความแล฿วผู฿นําแถวก็นําลูกเสือผานฐานตอไป
ตามลําดับจนครบกฎข฿อ 10 และแล฿วตอนท฿ายสุดจะมีผู฿กลาวสรุปกฎทั้ง 10 ข฿อ อีกครั้งหนึ่ง 

7. หลังจากการกลาวสรุปแล฿ว ผู฿นําแถวจึงนําแถวไปสูลานกว฿างอีกแหงหนึ่ง ซึ่งมีโตเะหมูบูชา
ตั้งอยูพร฿อมแล฿ว ผู฿นําแถวเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู฿นําแถวและลูกเสือทุกคนยืนพนม
มือเสร็จแล฿วผู฿นําแถวมอบเทียน – ไม฿ขีดไฟ พร฿อมคําสํารวจตัวเอง (ข฿องบังคับ ฯ ข฿อ 297) ให฿ลูกเสือทุก
คน ลูกเสือแตละคนเมื่อรับของดังกลาวแล฿ว ให฿แยกกันไปหาที่นั่ง ที่จุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น ตางคน
ตางนั่งให฿หางกัน เสมือนนั่งอยูโดดเดี่ยวและนั่งพิจารณาตัวเองตามข฿อความทั้ง 21 ข฿อ ในแผนกระดาษ
คําสํารวจตัวเองที่ได฿รับแจกมา หากมีข฿อใดที่ไมอาจปฏิบัติได฿หรือยากแกการปฏิบัติ ให฿พิจารณาสํารวจ
ตัวเองในข฿อนั้นนาน ๆ อีกครั้งหนึ่ง หากยังถือปฏิบัติไมได฿เชนเดิม ลูกเสือผู฿นั้นมีสิทธิ์เดินออกไปจาก
บริเวณที่สํารวจตัวเองได฿ และไมมีสิทธิ์จะเข฿ารวมพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญในวันนั้น จนกวา
ลูกเสือผู฿นั้นจําผานการสํารวจตัวเองทุกข฿อ จึงจะเข฿าพิธีประจํากองลูกเสือวิสามัญได฿ในวันตอไป 

ตดิไหลส่เีหลอืงและสเีขยีว

กอง
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กองลูกเสือแสดงรหัส 
ผู฿สมัครใหมแสดงรหัส “ด฿วยเกียรติของข฿า ข฿าสัญญาวา 
   ข฿อ 1 ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
   ข฿อ 2 ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
   ข฿อ 3 ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ สัมผัสมือซ฿ายกับลูกเสือใหม “ข฿าเชื่อในเกียรติของเจ฿าวา เจ฿าจะทําดีที่สุดที่
จะรักษาคําปฏิญาณนั้นไว฿ บัดนี้ข฿ารับเจ฿าเข฿าไว฿เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในคณะพี่น฿องลูกเสือแหงโลกอัน
ยิ่งใหญแล฿ว” 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญประดับแถบติไหลสีเหลือและสีเขียว อันเป็นแถบของลูกเสือสํารอง และ
ลูกเสือสามัญให฿แกลูกเสือใหม และกลาววา “แถบสีแดง” ซึ่งเป็นสีของลูกเสือวิสามัญนั้นยังขาดอยู ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจวาตอจากนี้ไปเจ฿าจะต฿องเตรียมตัวเพื่อเข฿าเป็นสมาชิกอันสมบูรณโในกองลูกเสือ
วิสามัญ เพื่อการนี้ข฿าขอมอบเจ฿าให฿แกพี่เลี้ยงของเจ฿าที่จะชวยเหลือให฿บรรลุจุดประสงคโตอไป 

ให฿พี่เลี้ยงสองคนเข฿ามาข฿างหน฿า พี่เลี้ยงอาวุโสยืนทางขวาของเตรียมลูกเสือวิสามัญพี่ เลี้ยงคน
รองยืนทางซ฿าย สวนผู฿สงมอบตัวให฿ก฿าวถอยหลังไป ให฿พี่เลี้ยงอาวุโสกลาวคําต฿อนรับลูกเสือวิสามัญใหม
เป็นสมาชิกในกองลูกเสือวิสามัญด฿วยถ฿อยคําอันเหมาะสม แล฿วนําไปยืนรวมกับลูกเสือวิสามัญใหมอื่น ผู฿
ซึ่งจะได฿ต฿อนรับด฿วยวิธีการอันสมควร 

เมื่อผู฿กํากับลูกเสือและรองผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ ได฿ดําเนินการจัดพิธีการในการให฿เยาวชนเข฿า
มาเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญแล฿วก็ดําเนินการฝึกอบรมไปตามหลักสูตรที่ได฿กําหนดนั้น นั่นก็คือ การ
ฝึกอบรมให฿เขาเหลานี้ได฿รับเครื่องหมายลูกเสอืโลก ซึ่งมีขอบเขตและรายละเอียดของเนื้อหาวิชาดังนี้ คือ 

เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได฿ทําการฝึกอบรมผานหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญแล฿วผู฿กํากับ
ลูกเสือจะต฿องดําเนินการให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญเหลานั้น เข฿าพิธีประจํากองเป็นลูกเสือวิสามัญ ตามข฿อง
บังคับคณะลูกเสือแหงชาติ กอนที่จะทําการฝึกอบรมเครื่องหมายวิชาพิเศษตอไปตามรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชาพิเศษ จํานวน 11 วิชา พิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญดําเนินการดังตอไปนี้คือ 

 
พิธีส ารวจตัวเองก่อนเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ 

เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได฿รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล฿ว      
ให฿ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญในกองนั้น ๆ ดําเนินการจัดให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญเหลานั้นเข฿าพิธีประจํากอ 

ตามลําดับขั้นตอนตางๆ ดังนี้ คือ 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการท าพิธีส ารวจตัวเอง 

ในพิธีสํารวจตัวเองกอนพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ มีขั้นตอนากรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. จัดให฿มีพิธีในตอนกลางคืน ควรจะเริ่มตั้งแตเวลา 19.30. น. เป็นต฿นไปจนกวาจะเสร็จพิธีเข฿า

ประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
2. ผู฿เข฿ารับการฝึกอบรมซึ่งเปรียบเสมือนลูกเสือวิสามัญ แตงเครื่องแบบครบเรียบร฿อยเข฿านั่งที่

ที่จัดไว฿ อันเป็นที่นั่งที่สบายพอสมควรและสงบเงียบ 
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3. ประธานในพิธีเข฿าชี้แจงถึงวัตถุประสงคโของการสํารวจตัวเอง ให฿ทุกคนปฏิบัติด฿วยศรัทธา 
สงบ-จริงใจ และมีสมาธิที่แนวแน ให฿ถือวาเป็นพิธีการ ไมใชเรื่องทําเลน ๆ หรือสนุกสนาน ทุกคนต฿อง
สงบและสํารวมอยางแท฿จริง 

4. หลังจากที่ประธานกลาวถึงวัตถุประสงคโในข฿อ 3 แล฿ว ประธานจะกลาวปราศรัยถึงเกาะแกง
แหงชีวิต ซึ่งจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางมิให฿การดําเนินชีวิตของคนเราดําเนินไปด฿วยดีเกาะแกงแหงชีวิต
ดังกลาวคือ อบายมุขตาง ๆ 

5. กองลูกเสือวิสามัญได฿เตรียมแผนการดําเนินทางสํารวจตัวเองไว฿ลวงหน฿ากอนแล฿ว โดย
เขียนกฎลูกเสือ 10 ข฿อ เพียงยอ ๆ เชน “มีเกียรติ” “ประพฤติชอบ” ลงบนก฿อนหินที่มีขนาดโตหรือใน
กระดาษแผนโต สุดแตกรณี เพื่อให฿ผู฿ไปพบอานได฿งาย จํานวน 10 ก฿อน ครบจํานวนกฎทั้ง 10 ข฿อ แล฿ว
นําก฿อนหินหรือแผนกระดาษตอกติดกันเสา ไปตั้งไว฿ในปูา (หากมี) หรือรอบ ๆ สนาม โดยวางให฿หาง ๆ 
กันตามลําดับกฎข฿อ 1-10 ระยะทางที่วางให฿วกวนพอสมควร (สิ่งตาง ๆ ดังกลาวในข฿อนี้ต฿องเตรียมไว฿
กอนลวงหน฿าในตอนเย็นของวันสํารวจตัวเอง) พร฿อมทั้งกําหนดตัวบุคคลจํานวน 11 คน ไว฿ประจําตามจุด
ทั้ง 10 จุด รวมทั้งผู฿ที่จะกลาวสรุปอีก 1 คน อยูรวมกับกฎข฿อที่ 10 ทั้งนี้ผู฿ประจําตามจุดทั้ง 10 ต฿องมีไฟ
ฉายติดตัวด฿วย เพื่อไว฿อานข฿อความซึ่งอธิบายความหมายของกฎลูกเสือได฿ (ดูเอกสารประกอบ 8) และ
อยาลืมวาตามจุดตาง ๆ ดังกลาว ต฿องมีตะเกียงจุดตั้งไว฿เพื่อแสดงจุดที่ตั้งด฿วย เพราะลูกเสือจะต฿องเดิน
ผานโดยมีผู฿กํากับลูกเสือนําทางไป เมื่อลูกเสือได฿ฟังเรื่อง “อบายมุข” จบแล฿ว 

6. ผู฿กํากับลูกเสือหรือรองผู฿กํากับลูกเสือคนหนึ่ง จะเป็นผู฿พากองลูกเสือออกเดินทางไปใน
ระหวางความมือ ซึ่งเปรียบเสมือนผานวิถีทางแหงชีวิตลูกเสือ โดยเรียกแถวลูกเสือให฿อยูในรูปแถวตอน
หมู (ตอนลึก) เมื่อเรียบร฿อยแล฿วถือไฟฉายเดินนําแถวลูกเสือไปช฿า ๆ ทุกคนอยูในภาวะสงบ ไมพูด ไม
คุยสิ่งใดทั้งสิ้น และเดินตามผู฿นําไป เมื่อถึงกฎข฿อ 1 ให฿ผู฿นําแถวให฿สัญญาณด฿วยไฟฉายแกผู฿ประจําฐาน
ซึ่งซอนตัวอยูไมให฿ลูกเสือเห็น อานข฿อความของกฎข฿อ 1 และคําสอนประกอบดัง ๆ และช฿า ๆ ด฿วยเสียง
ที่หนักแนนในทามกลางความมืออันสงบเงียบนั้น เมื่อจบข฿อความแล฿วผู฿นําแถวก็นําลูกเสือผานฐานตอไป
ตามลําดับจนครบกฎข฿อ 10 และแล฿วตอนท฿ายสุดจะมีผู฿กลาวสรุปกฎทั้ง 10 ข฿อ อีกครั้งหนึ่ง 

7. หลังจากการกลาวสรุปแล฿ว ผู฿นําแถวจึงนําแถวไปสูลานกว฿างอีกแหงหนึ่ง ซึ่งมีโตเะหมูบูชา
ตั้งอยูพร฿อมแล฿ว ผู฿นําแถวเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู฿นําแถวและลูกเสือทุกคนยืนพนม
มือเสร็จแล฿วผู฿นําแถวมอบเทียน – ไม฿ขีดไฟ พร฿อมคําสํารวจตัวเอง (ข฿องบังคับ ฯ ข฿อ 297) ให฿ลูกเสือทุก
คน ลูกเสือแตละคนเมื่อรับของดังกลาวแล฿ว ให฿แยกกันไปหาที่นั่ง ที่จุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น ตางคน
ตางนั่งให฿หางกัน เสมือนนั่งอยูโดดเดี่ยวและนั่งพิจารณาตัวเองตามข฿อความทั้ง 21 ข฿อ ในแผนกระดาษ
คําสํารวจตัวเองที่ได฿รับแจกมา หากมีข฿อใดที่ไมอาจปฏิบัติได฿หรือยากแกการปฏิบัติ ให฿พิจารณาสํารวจ
ตัวเองในข฿อนั้นนาน ๆ อีกครั้งหนึ่ง หากยังถือปฏิบัติไมได฿เชนเดิม ลูกเสือผู฿นั้นมีสิทธิ์เดินออกไปจาก
บริเวณที่สํารวจตัวเองได฿ และไมมีสิทธิ์จะเข฿ารวมพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญในวันนั้น จนกวา
ลูกเสือผู฿นั้นจําผานการสํารวจตัวเองทุกข฿อ จึงจะเข฿าพิธีประจํากองลูกเสือวิสามัญได฿ในวันตอไป 

มดื

มดื
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8. เมื่อผู฿นําแถวเห็นวาลูกเสือได฿กระทําสํารวจตัวเองเรียบร฿อยแล฿วให฿นําลูกเสือเข฿าสูสถานที่ที่
จะประกอบพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ และติดแถบสามสีตอไป สถานที่ที่จะประกอบพิธีเข฿าประจํา
กองลูกเสือวิสามัญ ควรจะเป็นคูหาลูกเสือวิสามัญหรือพุทธศาลา หรือโบสถโ ซึ่งเป็นสถานที่สงบเงียบ 

ตอจากนั้น กองลูกเสือวิสามัญทําพิธีเข฿าประจํากอง ตามข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ เมื่อ
ลูกเสือได฿ติดแถบสามสีเรียบร฿อยแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือกลาวให฿โอวาทลูกเสือเกา (ถ฿ามี) หรือผู฿กํากับลูกเสือ
จับมือแสดงความยินดี เป็นอันเสร็จพิธี 

 
แนวการปราศรัยเก่ียวกับพิธีส ารวจตัวเอง 

ในพิธีสํารวจตัวเองและพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นพิธีการที่ตอเนื่องกันนั้น ผู฿กํากับ
ลูกเสือจะเป็นบุคคลสําคัญในพิธี เป็นผู฿ที่จะกลาวช้ีแจง กลาวปราศรัยและกลาวให฿โอวาทตามขั้นตอนตาง 
ๆ ซึ่งแยกออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. การกลาวช้ีแจงเมื่อลูกเสือวิสามัญในกองทุกคนมาพร฿อมแล฿ว 
2. การกลาวปราศรัยกอนเริ่มจะยางก฿าวเข฿าสูพิธีสํารวจตัวเอง 
3. การกลาวให฿โอวาทตอนท฿ายพิธีเข฿าประจํากอง 
 

1. การกล่าวช้ีแจง 
เมื่อลูกเสือวิสามัญทุกคนได฿เข฿านั่งที่พร฿อมกันแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือจะกลาวชี้แจงเป็นใจความวา 

“พิธีการสํารวจตัวเองของผู฿ที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญ กอนที่จะถึงพิธีเข฿าประจํากองถือวาเป็นพิธีการที่
สําคัญยิ่งและมีความหมายอยางมาก โดยเฉพาะแกชีวิตในอนาคตของผู฿ที่เป็นลูกเสือวิสามัญ จึงใคร
ขอร฿องพี่น฿องลูกเสือโปรดให฿ความรวมมือ ให฿ความสนใจ และชวยทําให฿พิธีนี้เป็นพิธีที่สําคัญและมี
ความหมายอยางจริงจังด฿วย ขออยาได฿หัวเราะ อยาพูดคุยหรือสงเสียงล฿อเลียนกันแตประการใด 

 
2. การกล่าวปราศรัยก่อนออกเดินทางสู่พิธีส ารวจตัวเองและพิธีเข้าประจ ากอง 

ตอจากนั้นผู฿กํากับลูกเสือจะกลาวปราศรัย ชี้ให฿ลูกเสือได฿มองเห็นสิ่งอบายมุขตาง ๆ อันเป็น
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตที่มีอยูโดยรอบ โดยยกตัวอยาง สุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร ดังแนวการกลาว
ตอไปนี้ (ข฿อความนี้  สามารถปรับปรุงให฿สอดคล฿องกับสภาพปัจจุบันได฿) 

พี่น฿องลูกเสือทั้งหลาย 
ทานทราบอยูแล฿วเป็นอยางดีวาในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้น วิถีแหงชีวิตยอมแตกตางกัน

และมิได฿เป็นไปอยางราบรื่น ประดุจดังหนึ่งเดินอยูบนพรมสีแดง โรยด฿วยกลีบกุหลาบอันสวยงาม
ตลอดไป ชีวิตของคนเราจะประสบด฿วยอุปสรรคนานาประการ มากบ฿างน฿อยบ฿าง เสมือนเกาะแกงที่มีอยู
ในแมน้ําลําคลอง ขัดขวางมิให฿น้ําไหลไปได฿โดยสะดวก ในชีวิตคนเรา อุปสรรคบางอยางจะบั่นทอนชักนํา
ชีวิตบุคคลไปในทางที่ผิดที่ชั่วร฿าย พระทานเรียกอุปสรรคเชนนี้วาอบายมุข อบายมุขที่วานี้พระทานเคย
สอนไว฿วา อบายมุขที่สําคัญนั้นมี 4 ประการด฿วยกัน กลาวคือ สุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร แตปัจจุบันนี้ 
เหตุการณโของโลกได฿เปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย สิ่งที่จะทําให฿ชีวิตคนเรา โดยเฉพาะคนวัยรุนหนุม
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สาวลงไปสูความหายนะ ลงสูห฿วงเหวที่ต่ํานั้นมีเพิ่มขึ้นมากมาย อาทิ ยาเสพติด สนุกเกอรโคลับ สถาน
เริงรมยโ สําหรับเที่ยวกลางคืนมี บารโ ไนตโคลับ ค็อฟฟี่ช็อพ สถานอาบอบนวด โรงแรมมานรูด ผู฿คนที่มี
จิตใจทราม เห็นแกประโยชนโสวนตน เห็นแกได฿ มีแตคนเกงแตปาก เกงแตพูด งานไมทํา ฯลฯ ดังนี้ เป็นต฿น 

ใครจะกลาวถึงโทษของอุปสรรคหรือเกาะแกงแหงชีวิตเหลานี้ ในพี่น฿องลูกเสือได฿ฟังเพื่อเป็นคติ
เตือนใจบ฿าง ดังตอไปนี้ 
 
สุรา 

การดื่มสุราได฿มีมานานกอนพุทธกาล บรรดาผู฿นําของศาสนาทั้งหลายในโลกได฿มองเห็นโทษของ
การดื่มสุรา จึงได฿บัญญัติเป็นข฿อห฿าม ข฿อเตือนใจ ให฿ละเว฿นการเสพสุราและเครื่องดื่มของเมา แตก็ยังมี
การดื่มสุรามาจนถึงทุกวันนี้ แม฿แตในการเลี้ยงซึ่งทางราชการเป็นผู฿จัดก็มีการเลี้ยงสุรากันอยูเสมอ เมื่อมิ
อาจห฿ามดื่มสุราได฿ และบางครั้งบางคนอาจจําในดื่มสุรา ก็พึงสํานึกถึงโทษของสุราไว฿เสมอ โทษของการ
ดื่มสุราและเครื่องดื่มดองของเมา พระทานบัญญัติไว฿ดังตอไปนี้ คือทําให฿เสียทรัพยโ กอให฿เกิดการวิวาม 
เกิดโรค ถูกตําหนิติเตียน หน฿าด฿านไมรู฿จักอาย บั่นทอนสุขภาพ กําลัง สติปัญญา 

 
นารี 

ตอไปจะได฿กลาวถึงนารี หรือความเป็นนักเลงผู฿หญิง เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนวัยหนุม
สาว เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธโ เป็นความรู฿สึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อคนวัยรุนหนุมยางเข฿าสู
ภาวการณโเป็นหนุมสาว ความรู฿สึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี้จะผลักดันให฿หนุมสาววิ่งเข฿าหากัน เพื่อ
ประสบความพอใจในเพศสัมพันธโ แตศีลธรรมและประเพณีบังคับมิให฿มนุษยโกระทําเยี่ยงสัตวโได฿ ความ
ต฿องการทางเทศมิใชทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต การขาดความสัมพันธโทางเพศมิได฿ทําให฿คนถึงตาย 
เชนเดียวกับคนที่อดข฿าว คนวัยหนุมสาวควรฝึกขัดขมใจตนเอง มีความหนักแนน อดทน หาทางระบาย
ความรู฿สึกนี้ไปใช฿ในทางที่ดีมปีระโยชนโแกชีวิตของตนเอง เชน ในการทํางาน การคิดสร฿างสรรคโ งานศิลป
และกีฬา เป็นต฿น กิจกรรมเหลานี้จะชวยทําให฿วามรู฿สึกทางเพศลดน฿อยลง 

สมัยนี้ชีวิตความเป็นอยูในสังคมได฿เปลี่ยนแปลงไปมาก สถานเริงรมยโ สถานอาบอบนวด 
โรงแรมมานรูด ได฿มีในเมืองใหญ ๆ เมืองละหลายแหง คนวัยรุนหนุมพากันไปเที่ยวหาความสําราญใน
สถานที่เหลานี้ 

การไปหาความสําราญในสถานที่เหลานี้ต฿องใช฿เงินทองมาก ปัญหามีวาคนวัยรุนหนุมเหลานี้ซึ่ง
เป็นคนในวัยเรียนจะเอาเงินมาก ๆ เชนนั้นมาจากไหน นี่คือเหตุหนึ่งที่กอให฿เกิดอาชญากรรม สวนโทษ
ของการดํารงตนเป็นนักเลงผู฿หญิงนั้น พระทานสอนไว฿วา จะทําให฿เกิดโรค ทําให฿เสียทรัพยโ เสียเวลา และ
สุขภาพเสื่อมโทรม 

กามโรคเป็นโรคที่ร฿ายแรง อาจติดตอไปถึงผู฿อื่นได฿ ถ฿าผู฿ที่มีครอบครัวแล฿วก็อาจติดตอไปถึงลูก
เมียได฿ หากเป็นมากถึงขึ้นสมองจะทําให฿ผู฿นั้นเป็นคนพิการได฿ 

 
 

ต่�ง	ๆ	ซึง่แยกออกเป็น	3	ขัน้ตอน	คอื

แก่

ท�่น
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8. เมื่อผู฿นําแถวเห็นวาลูกเสือได฿กระทําสํารวจตัวเองเรียบร฿อยแล฿วให฿นําลูกเสือเข฿าสูสถานที่ที่
จะประกอบพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ และติดแถบสามสีตอไป สถานที่ที่จะประกอบพิธีเข฿าประจํา
กองลูกเสือวิสามัญ ควรจะเป็นคูหาลูกเสือวิสามัญหรือพุทธศาลา หรือโบสถโ ซึ่งเป็นสถานที่สงบเงียบ 

ตอจากนั้น กองลูกเสือวิสามัญทําพิธีเข฿าประจํากอง ตามข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ เมื่อ
ลูกเสือได฿ติดแถบสามสีเรียบร฿อยแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือกลาวให฿โอวาทลูกเสือเกา (ถ฿ามี) หรือผู฿กํากับลูกเสือ
จับมือแสดงความยินดี เป็นอันเสร็จพิธี 

 
แนวการปราศรัยเก่ียวกับพิธีส ารวจตัวเอง 

ในพิธีสํารวจตัวเองและพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นพิธีการที่ตอเนื่องกันนั้น ผู฿กํากับ
ลูกเสือจะเป็นบุคคลสําคัญในพิธี เป็นผู฿ที่จะกลาวช้ีแจง กลาวปราศรัยและกลาวให฿โอวาทตามขั้นตอนตาง 
ๆ ซึ่งแยกออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. การกลาวช้ีแจงเมื่อลูกเสือวิสามัญในกองทุกคนมาพร฿อมแล฿ว 
2. การกลาวปราศรัยกอนเริ่มจะยางก฿าวเข฿าสูพิธีสํารวจตัวเอง 
3. การกลาวให฿โอวาทตอนท฿ายพิธีเข฿าประจํากอง 
 

1. การกล่าวช้ีแจง 
เมื่อลูกเสือวิสามัญทุกคนได฿เข฿านั่งที่พร฿อมกันแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือจะกลาวชี้แจงเป็นใจความวา 

“พิธีการสํารวจตัวเองของผู฿ที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญ กอนที่จะถึงพิธีเข฿าประจํากองถือวาเป็นพิธีการที่
สําคัญยิ่งและมีความหมายอยางมาก โดยเฉพาะแกชีวิตในอนาคตของผู฿ที่เป็นลูกเสือวิสามัญ จึงใคร
ขอร฿องพี่น฿องลูกเสือโปรดให฿ความรวมมือ ให฿ความสนใจ และชวยทําให฿พิธีนี้เป็นพิธีที่สําคัญและมี
ความหมายอยางจริงจังด฿วย ขออยาได฿หัวเราะ อยาพูดคุยหรือสงเสียงล฿อเลียนกันแตประการใด 

 
2. การกล่าวปราศรัยก่อนออกเดินทางสู่พิธีส ารวจตัวเองและพิธีเข้าประจ ากอง 

ตอจากนั้นผู฿กํากับลูกเสือจะกลาวปราศรัย ชี้ให฿ลูกเสือได฿มองเห็นสิ่งอบายมุขตาง ๆ อันเป็น
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตที่มีอยูโดยรอบ โดยยกตัวอยาง สุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร ดังแนวการกลาว
ตอไปนี้ (ข฿อความนี้  สามารถปรับปรุงให฿สอดคล฿องกับสภาพปัจจุบันได฿) 

พี่น฿องลูกเสือทั้งหลาย 
ทานทราบอยูแล฿วเป็นอยางดีวาในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้น วิถีแหงชีวิตยอมแตกตางกัน

และมิได฿เป็นไปอยางราบรื่น ประดุจดังหนึ่งเดินอยูบนพรมสีแดง โรยด฿วยกลีบกุหลาบอันสวยงาม
ตลอดไป ชีวิตของคนเราจะประสบด฿วยอุปสรรคนานาประการ มากบ฿างน฿อยบ฿าง เสมือนเกาะแกงที่มีอยู
ในแมน้ําลําคลอง ขัดขวางมิให฿น้ําไหลไปได฿โดยสะดวก ในชีวิตคนเรา อุปสรรคบางอยางจะบั่นทอนชักนํา
ชีวิตบุคคลไปในทางที่ผิดที่ชั่วร฿าย พระทานเรียกอุปสรรคเชนนี้วาอบายมุข อบายมุขที่วานี้พระทานเคย
สอนไว฿วา อบายมุขที่สําคัญนั้นมี 4 ประการด฿วยกัน กลาวคือ สุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร แตปัจจุบันนี้ 
เหตุการณโของโลกได฿เปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย สิ่งที่จะทําให฿ชีวิตคนเรา โดยเฉพาะคนวัยรุนหนุม
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สาวลงไปสูความหายนะ ลงสูห฿วงเหวที่ต่ํานั้นมีเพิ่มขึ้นมากมาย อาทิ ยาเสพติด สนุกเกอรโคลับ สถาน
เริงรมยโ สําหรับเที่ยวกลางคืนมี บารโ ไนตโคลับ ค็อฟฟี่ช็อพ สถานอาบอบนวด โรงแรมมานรูด ผู฿คนที่มี
จิตใจทราม เห็นแกประโยชนโสวนตน เห็นแกได฿ มีแตคนเกงแตปาก เกงแตพูด งานไมทํา ฯลฯ ดังนี้ เป็นต฿น 

ใครจะกลาวถึงโทษของอุปสรรคหรือเกาะแกงแหงชีวิตเหลานี้ ในพี่น฿องลูกเสือได฿ฟังเพื่อเป็นคติ
เตือนใจบ฿าง ดังตอไปนี้ 
 
สุรา 

การดื่มสุราได฿มีมานานกอนพุทธกาล บรรดาผู฿นําของศาสนาทั้งหลายในโลกได฿มองเห็นโทษของ
การดื่มสุรา จึงได฿บัญญัติเป็นข฿อห฿าม ข฿อเตือนใจ ให฿ละเว฿นการเสพสุราและเครื่องดื่มของเมา แตก็ยังมี
การดื่มสุรามาจนถึงทุกวันนี้ แม฿แตในการเลี้ยงซึ่งทางราชการเป็นผู฿จัดก็มีการเลี้ยงสุรากันอยูเสมอ เมื่อมิ
อาจห฿ามดื่มสุราได฿ และบางครั้งบางคนอาจจําในดื่มสุรา ก็พึงสํานึกถึงโทษของสุราไว฿เสมอ โทษของการ
ดื่มสุราและเครื่องดื่มดองของเมา พระทานบัญญัติไว฿ดังตอไปนี้ คือทําให฿เสียทรัพยโ กอให฿เกิดการวิวาม 
เกิดโรค ถูกตําหนิติเตียน หน฿าด฿านไมรู฿จักอาย บั่นทอนสุขภาพ กําลัง สติปัญญา 

 
นารี 

ตอไปจะได฿กลาวถึงนารี หรือความเป็นนักเลงผู฿หญิง เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนวัยหนุม
สาว เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธโ เป็นความรู฿สึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อคนวัยรุนหนุมยางเข฿าสู
ภาวการณโเป็นหนุมสาว ความรู฿สึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี้จะผลักดันให฿หนุมสาววิ่งเข฿าหากัน เพื่อ
ประสบความพอใจในเพศสัมพันธโ แตศีลธรรมและประเพณีบังคับมิให฿มนุษยโกระทําเยี่ยงสัตวโได฿ ความ
ต฿องการทางเทศมิใชทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต การขาดความสัมพันธโทางเพศมิได฿ทําให฿คนถึงตาย 
เชนเดียวกับคนที่อดข฿าว คนวัยหนุมสาวควรฝึกขัดขมใจตนเอง มีความหนักแนน อดทน หาทางระบาย
ความรู฿สึกนี้ไปใช฿ในทางที่ดีมปีระโยชนโแกชีวิตของตนเอง เชน ในการทํางาน การคิดสร฿างสรรคโ งานศิลป
และกีฬา เป็นต฿น กิจกรรมเหลานี้จะชวยทําให฿วามรู฿สึกทางเพศลดน฿อยลง 

สมัยนี้ชีวิตความเป็นอยูในสังคมได฿เปลี่ยนแปลงไปมาก สถานเริงรมยโ สถานอาบอบนวด 
โรงแรมมานรูด ได฿มีในเมืองใหญ ๆ เมืองละหลายแหง คนวัยรุนหนุมพากันไปเที่ยวหาความสําราญใน
สถานที่เหลานี้ 

การไปหาความสําราญในสถานที่เหลานี้ต฿องใช฿เงินทองมาก ปัญหามีวาคนวัยรุนหนุมเหลานี้ซึ่ง
เป็นคนในวัยเรียนจะเอาเงินมาก ๆ เชนนั้นมาจากไหน นี่คือเหตุหนึ่งที่กอให฿เกิดอาชญากรรม สวนโทษ
ของการดํารงตนเป็นนักเลงผู฿หญิงนั้น พระทานสอนไว฿วา จะทําให฿เกิดโรค ทําให฿เสียทรัพยโ เสียเวลา และ
สุขภาพเสื่อมโทรม 

กามโรคเป็นโรคที่ร฿ายแรง อาจติดตอไปถึงผู฿อื่นได฿ ถ฿าผู฿ที่มีครอบครัวแล฿วก็อาจติดตอไปถึงลูก
เมียได฿ หากเป็นมากถึงขึ้นสมองจะทําให฿ผู฿นั้นเป็นคนพิการได฿ 

 
 

ว�ท

เพศ
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ภาชี 
การเที่ยวในยามวิกาล คืออะไรนั้น ทานคงทราบเป็นอยางดี แตเพื่อเพิ่มเติมความเข฿าใจอันดี  

ขอนําคําสอนที่ทานศาสดา กําหนดความหมายของการเที่ยวยามวิกาลมาเป็นอุทาหรณโ ทานวามีรําท่ี
ไหนไปที่นั่น ขับร฿องที่ไหนไปที่นั่น ดีดสีดีเปูาที่ไหนไปที่นั่น เสภาที่ไหนไปที่นั่น เพลงที่ไหนไปที่นั่น  
เถิดเถิงที่ไหนไปที่นั่น ซึ่งพอสรุปได฿วา ไปเที่ยวกันแทบไมมีเวลาทํามาหากิน พระทานจึงได฿บัญญัติโทษ
ของการเที่ยวยามวิกาลไว฿วา ทําให฿ได฿ชื่อวาไมรักษาตัว ทําให฿ได฿ชื่อวาไมรักลูกเมีย ไมรู฿จักรักษาทรัพยโ 
เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย มักถูกใสความและได฿รับความลําบาก 

 
กีฬาบัตร 

การเลนการพนันมีโทษมาเชนเดียวกัน กลาวคือ เมื่อชนะยอมกอเวร เมื่อแพ฿ยอมเสียดายทรัพยโ
ที่เสียไป ทรัพยโยอมฉิบหาย ไมมีใครเชื่อถ฿อยคํา เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน 

การเลนการพนันนั้นนํามาซึ่งความพินาศแกทรัพยโสินที่มีอยูทุกชนิด มีคํากลาววาถูกไฟไหม฿ 10 
ครั้ง ยังไมร฿ายแรงเทากับการเสียการพนัน เพราะเมื่อไฟไหม฿บ฿าน ที่ดินยังอยูเป็นของเรา เราอาจปลูก
บ฿านอยูใหมได฿ แตถ฿าเราแพ฿การพนัน เราอาจเสียทั้งบ฿านทั้งที่ดินก็ได฿ ฉะนั้น จึงนับวาการเลนการพนัน
นั้น นํามาซึ่งความเสียหายอยางยิ่ง 
 
ยาเสพติด (ข้อความวรรคนี้ ควรเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย) 
(สารที่เด็กมักเสพในปัจจุบัน บุหรี่  ยาบ้า  กัญชา  กระท่อม  4คูณ100) 

ยาเสพติด อบายมุขอยางใหมเป็นภัยร฿ายแรงตอสุขภาพ อนามัย ขณะน้ํากําลังระบาดอยูในหมู
คนวัยรุนหนุมสาวมากมาย ยาเสพติดมีหลายชนิด ที่รู฿จักกันทั่วไปคือ เฮโรอีน แหลงผลิตเฮโรอีนมาจาก
สามเหลี่ยมทองคํา เดินทางผานประเทศไทย เพื่อสงไปขายตางประเทศอีกตอหนึ่ง เฮโรอีนมีราคาแพง
มาก และหาซื้อได฿ยากเข฿าทุกที เพราะทางราชการปราบปรามอยางเข฿มแข็ง คนวัยรุนหนุมหันไปหา            
ทินเนอรโ น้ํามันผสมสี เอามาสูดกลิ่นแทน ทําให฿สีอันตรายมากยิ่งขึ้น รางการออนแอ เป็นการบั่นทอน
หลังของชาติโดยทางอ฿อม คนวัยรุนหนุมได฿เงินจากไหนมาซื้อยาเสพติดเหลานี้ คงไมมีปัญหา ต฿องไป  
ลักขโมยใครมาเป็นแน  

เหตุของการติดยาเสพติดมักเกิดจากการคบเพื่อนเสเพล เขาชวนให฿ลองครั้งสองครั้งโดยเขาซื้อ
ให฿ลอง ไมช฿าก็ติด เมื่อติดแล฿วรักษาให฿หายได฿ยาก อนาคตของชีวิตจะหมดไป 
 
คนดีแต่พูด คนเห็นแก่ได้ 

คนดีแตพูดนั้น อาจทําให฿เราหลงทําอะไรตามเขาได฿หลายอยาง เขาเป็นคนชางพูดแตเขาพูดเพื่อ
หาประโยชนโของเขาเอง คนอยางนี้มีอันตรายมาก เพราะเขาเป็นคนเห็นแกได฿ฝูายเดียวไมคิดถึง
ประโยชนโของผู฿อื่น ไมเห็นใจผู฿อื่น 

ขอจบคําปราศรัยแตเพียงนี้ 
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ตอจากนี้ นาย......จะนําทานเดินทางไปสูสถานที่ที่จะประกอบพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ
ขอให฿ทานเดินทางไปด฿วยความสงบเงียบ และทําใจให฿ผองใส 

 
3. การกล่าวให้โอวาทตอนท้ายของพิธีเข้าประจ ากอง 

เมื่อสมาชิกกองลูกเสือวิสามัญได฿เดนทางผานวิถีชีวิต สํารวจตัวเองเป็นที่แนนอนจนทําพิธีเข฿า
ประจํากองลูกเสือวิสามัญแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือจะกลาวให฿โอวาทแกลูกเสือวิสามัญตามแนวตัวอยางดังนี้ 

ลูกเสือใหมทั้งหลาย 
บัดนี้เจ฿าทุกคนได฿เป็นลูกเสือวิสามัญโดยสมบูรณโแล฿วในนามของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ ข฿าพเจ฿าขอต฿อนรับเจ฿าทุกคนเป็นสมาชิกลูกเสือวิสามัญของไทยตอไป 
ข฿าพเจ฿าหวังวาเจ฿าคงไมลืมคําวาบริการ ซึ่งเป็นคติพจนโอันสําคัญของลูกเสือวิสามัญและเจ฿าจะ

ปฏิบัติการบริการให฿แกเพื่อนมนุษยโทุกชั้น โดยมิได฿เห็นแกความเหน็ดเหนื่อย และมิได฿หวังการตอบแทน
แตประการใด ในการที่จะให฿การบริการแกผู฿อื่นอยางได฿ผลเต็มที่ “เจ฿าจงเตรียมพร฿อม” ตัวเจ฿าตลอดไป
ด฿วย กลาวคือทําตัวเจ฿าให฿มีสุขภาพอนามัยสมบูรณโไมเจ็บไมปูวย ศึกษาหาความรู฿เกี่ยวกับวิชาการปฐม
พยาบาล เพื่อชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุได฿โดยฉับพลันทันที 

อนึ่ง เจ฿าจงคํานึงถึงสีสามสีที่ประดับอยูที่ไหลของเจ฿าเสมอ เจ฿ามีหน฿าที่ดูแลชวยอุปการะสั่งสอน
ลูกเสือรุนน฿องของเจ฿าให฿เขาเป็นคนดี มีความรู฿  ความประพฤติดีเสมอ ชวยกันสร฿างสังคมให฿
เจริญก฿าวหน฿า มีความสงบสุข ประเทศชาติมั่นคง 

ด฿วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เจ฿านบัถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวงพระ
วิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว พระผู฿พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย จงได฿โปรด
ดลบันดาลให฿เจ฿าทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดที่ดีที่ชอบจงสําเร็จทุกประการ และให฿มี
ความเจริญก฿าวหน฿าในชีวิตลูกเสือของเจ฿าตลอดไป. 

         สวัสดี 
กฎลูกเสือ 10 ข้อที่ใช้กล่าวตามมาตรฐานในการประกอบพิธีส ารวจตัวเอง 
 
ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้ 

ลูกเสือที่แท฿จริงถือวาเกียรติของเขาสําคัญกวาสิ่งใด เกียรติของเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่รู฿จัก
รักษาเกียรติเป็นผู฿เชื่อถือได฿เสมอ เขาจะไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เสียเกียรติ เชน พูดเท็จกับผู฿บังคับบัญชา
หรือนายจ฿าง หรือผู฿อยูใต฿บังคับบัญชาของเขา และเขาจะทําตัวให฿เป็นที่นับถือของคนทั่วไป ในฐานที่เป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องไมยอมให฿สิ่งที่ยั่วยวนใจ ไมวาจะลึกลับหรือรุนแรงเพียงไรมาชักจูงให฿ทาน
กระทําการใด ๆ ที่ไมสุจริต หรือเป็นที่นาสงสัย ทานจะไมละเมิดคํามั่น สัญญาเป็นอันขาด 

 
ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ 

ในฐานะเป็นพลเมืองดี ทานจะระลึกถึงเสมอวาทานเป็นคนหนึ่งในคณะ หรือเป็นอิฐก฿อนหนึ่งใน
กําแพง ทานจะต฿องทําหน฿าที่ของทานให฿ดีที่สุด และซื่อตรงกับผู฿มีสวนเกี่ยวข฿องกับทาน เชน พอ แม พี่

ตี

พลงั
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ภาชี 
การเที่ยวในยามวิกาล คืออะไรนั้น ทานคงทราบเป็นอยางดี แตเพื่อเพิ่มเติมความเข฿าใจอันดี  

ขอนําคําสอนที่ทานศาสดา กําหนดความหมายของการเที่ยวยามวิกาลมาเป็นอุทาหรณโ ทานวามีรําท่ี
ไหนไปที่นั่น ขับร฿องที่ไหนไปที่นั่น ดีดสีดีเปูาที่ไหนไปที่นั่น เสภาที่ไหนไปที่นั่น เพลงที่ไหนไปที่นั่น  
เถิดเถิงที่ไหนไปที่นั่น ซึ่งพอสรุปได฿วา ไปเที่ยวกันแทบไมมีเวลาทํามาหากิน พระทานจึงได฿บัญญัติโทษ
ของการเที่ยวยามวิกาลไว฿วา ทําให฿ได฿ชื่อวาไมรักษาตัว ทําให฿ได฿ชื่อวาไมรักลูกเมีย ไมรู฿จักรักษาทรัพยโ 
เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย มักถูกใสความและได฿รับความลําบาก 

 
กีฬาบัตร 

การเลนการพนันมีโทษมาเชนเดียวกัน กลาวคือ เมื่อชนะยอมกอเวร เมื่อแพ฿ยอมเสียดายทรัพยโ
ที่เสียไป ทรัพยโยอมฉิบหาย ไมมีใครเชื่อถ฿อยคํา เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน 

การเลนการพนันนั้นนํามาซึ่งความพินาศแกทรัพยโสินที่มีอยูทุกชนิด มีคํากลาววาถูกไฟไหม฿ 10 
ครั้ง ยังไมร฿ายแรงเทากับการเสียการพนัน เพราะเมื่อไฟไหม฿บ฿าน ที่ดินยังอยูเป็นของเรา เราอาจปลูก
บ฿านอยูใหมได฿ แตถ฿าเราแพ฿การพนัน เราอาจเสียทั้งบ฿านทั้งที่ดินก็ได฿ ฉะนั้น จึงนับวาการเลนการพนัน
นั้น นํามาซึ่งความเสียหายอยางยิ่ง 
 
ยาเสพติด (ข้อความวรรคนี้ ควรเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย) 
(สารที่เด็กมักเสพในปัจจุบัน บุหรี่  ยาบ้า  กัญชา  กระท่อม  4คูณ100) 

ยาเสพติด อบายมุขอยางใหมเป็นภัยร฿ายแรงตอสุขภาพ อนามัย ขณะน้ํากําลังระบาดอยูในหมู
คนวัยรุนหนุมสาวมากมาย ยาเสพติดมีหลายชนิด ที่รู฿จักกันทั่วไปคือ เฮโรอีน แหลงผลิตเฮโรอีนมาจาก
สามเหลี่ยมทองคํา เดินทางผานประเทศไทย เพื่อสงไปขายตางประเทศอีกตอหนึ่ง เฮโรอีนมีราคาแพง
มาก และหาซื้อได฿ยากเข฿าทุกที เพราะทางราชการปราบปรามอยางเข฿มแข็ง คนวัยรุนหนุมหันไปหา            
ทินเนอรโ น้ํามันผสมสี เอามาสูดกลิ่นแทน ทําให฿สีอันตรายมากยิ่งขึ้น รางการออนแอ เป็นการบั่นทอน
หลังของชาติโดยทางอ฿อม คนวัยรุนหนุมได฿เงินจากไหนมาซื้อยาเสพติดเหลานี้ คงไมมีปัญหา ต฿องไป  
ลักขโมยใครมาเป็นแน  

เหตุของการติดยาเสพติดมักเกิดจากการคบเพื่อนเสเพล เขาชวนให฿ลองครั้งสองครั้งโดยเขาซื้อ
ให฿ลอง ไมช฿าก็ติด เมื่อติดแล฿วรักษาให฿หายได฿ยาก อนาคตของชีวิตจะหมดไป 
 
คนดีแต่พูด คนเห็นแก่ได้ 

คนดีแตพูดนั้น อาจทําให฿เราหลงทําอะไรตามเขาได฿หลายอยาง เขาเป็นคนชางพูดแตเขาพูดเพื่อ
หาประโยชนโของเขาเอง คนอยางนี้มีอันตรายมาก เพราะเขาเป็นคนเห็นแกได฿ฝูายเดียวไมคิดถึง
ประโยชนโของผู฿อื่น ไมเห็นใจผู฿อื่น 

ขอจบคําปราศรัยแตเพียงนี้ 
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ตอจากนี้ นาย......จะนําทานเดินทางไปสูสถานที่ที่จะประกอบพิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ
ขอให฿ทานเดินทางไปด฿วยความสงบเงียบ และทําใจให฿ผองใส 

 
3. การกล่าวให้โอวาทตอนท้ายของพิธีเข้าประจ ากอง 

เมื่อสมาชิกกองลูกเสือวิสามัญได฿เดนทางผานวิถีชีวิต สํารวจตัวเองเป็นที่แนนอนจนทําพิธีเข฿า
ประจํากองลูกเสือวิสามัญแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือจะกลาวให฿โอวาทแกลูกเสือวิสามัญตามแนวตัวอยางดังนี้ 

ลูกเสือใหมทั้งหลาย 
บัดนี้เจ฿าทุกคนได฿เป็นลูกเสือวิสามัญโดยสมบูรณโแล฿วในนามของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ ข฿าพเจ฿าขอต฿อนรับเจ฿าทุกคนเป็นสมาชิกลูกเสือวิสามัญของไทยตอไป 
ข฿าพเจ฿าหวังวาเจ฿าคงไมลืมคําวาบริการ ซึ่งเป็นคติพจนโอันสําคัญของลูกเสือวิสามัญและเจ฿าจะ

ปฏิบัติการบริการให฿แกเพื่อนมนุษยโทุกชั้น โดยมิได฿เห็นแกความเหน็ดเหนื่อย และมิได฿หวังการตอบแทน
แตประการใด ในการที่จะให฿การบริการแกผู฿อื่นอยางได฿ผลเต็มที่ “เจ฿าจงเตรียมพร฿อม” ตัวเจ฿าตลอดไป
ด฿วย กลาวคือทําตัวเจ฿าให฿มีสุขภาพอนามัยสมบูรณโไมเจ็บไมปูวย ศึกษาหาความรู฿เกี่ยวกับวิชาการปฐม
พยาบาล เพื่อชวยเหลือผู฿ประสบอุบัติเหตุได฿โดยฉับพลันทันที 

อนึ่ง เจ฿าจงคํานึงถึงสีสามสีที่ประดับอยูที่ไหลของเจ฿าเสมอ เจ฿ามีหน฿าที่ดูแลชวยอุปการะสั่งสอน
ลูกเสือรุนน฿องของเจ฿าให฿เขาเป็นคนดี มีความรู฿  ความประพฤติดีเสมอ ชวยกันสร฿างสังคมให฿
เจริญก฿าวหน฿า มีความสงบสุข ประเทศชาติมั่นคง 

ด฿วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เจ฿านบัถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวงพระ
วิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล฿าเจ฿าอยูหัว พระผู฿พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย จงได฿โปรด
ดลบันดาลให฿เจ฿าทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดที่ดีที่ชอบจงสําเร็จทุกประการ และให฿มี
ความเจริญก฿าวหน฿าในชีวิตลูกเสือของเจ฿าตลอดไป. 

         สวัสดี 
กฎลูกเสือ 10 ข้อที่ใช้กล่าวตามมาตรฐานในการประกอบพิธีส ารวจตัวเอง 
 
ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้ 

ลูกเสือที่แท฿จริงถือวาเกียรติของเขาสําคัญกวาสิ่งใด เกียรติของเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่รู฿จัก
รักษาเกียรติเป็นผู฿เชื่อถือได฿เสมอ เขาจะไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เสียเกียรติ เชน พูดเท็จกับผู฿บังคับบัญชา
หรือนายจ฿าง หรือผู฿อยูใต฿บังคับบัญชาของเขา และเขาจะทําตัวให฿เป็นที่นับถือของคนทั่วไป ในฐานที่เป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องไมยอมให฿สิ่งที่ยั่วยวนใจ ไมวาจะลึกลับหรือรุนแรงเพียงไรมาชักจูงให฿ทาน
กระทําการใด ๆ ที่ไมสุจริต หรือเป็นที่นาสงสัย ทานจะไมละเมิดคํามั่น สัญญาเป็นอันขาด 

 
ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ 

ในฐานะเป็นพลเมืองดี ทานจะระลึกถึงเสมอวาทานเป็นคนหนึ่งในคณะ หรือเป็นอิฐก฿อนหนึ่งใน
กําแพง ทานจะต฿องทําหน฿าที่ของทานให฿ดีที่สุด และซื่อตรงกับผู฿มีสวนเกี่ยวข฿องกับทาน เชน พอ แม พี่

ิ
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น฿อง นายจ฿างและลูกจ฿างของทาน ทานจะต฿องไมทําลายเกียรติของทานด฿วยการเลนไมซื่อ นอกจากนั้น 
ทานต฿องไมทําให฿ผู฿ที่ไว฿วางใจทาน ไมวาชายหรือหญิงต฿องผิดหวัง บรรพบุรุษของทานได฿ทํา งานด฿วย
ความเข฿มแข็งรบด฿วยความทรหด และตายด฿วยความองอาจ เพื่อรักษาบ฿านเมืองไว฿ให฿ทาน ขออยาให฿
บรรพบุรุษของทานมองลงมาจากสวรรคโ และเห็นทานเที่ยวแต เอามือใสกระเปาโดยไมได฿ทําประโยชนโ
อะไรเพื่อบ฿านเมืองเลย จงแสดงบทบาทของทานแตละคนตามตําแหนงของตน และเลนด฿วยน้ําใจนักกีฬา 
 
ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 

ลูกเสือจะพยายามให฿ความเมตตากรุณา เพื่อบําเพ็ญประโยชนโตอประชาชนอยูเสมอ ความ
คิดเห็นของเขามีวาคนทุกคนต฿องตาย แตทานควรจะทําใจของทานวากอนเวลาจากโลกนี้ไปตามวิถีทาง
ของธรรมชาติ ทานควรจะทําความดีบ฿าง ฉะนั้นจงทําทันที เพราะทานไมรู฿เลยวาเมื่อใดทานจะต฿อง
ลวงลับไป 

 
ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ทานจะต฿องยอมรับรู฿วาคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษยโ และทานต฿องไม
รังเกียจความแตกตางในเรื่องของความคดิ วรรณะ ศาสนาหรือชาติบ฿านเมือง ทานต฿องขจัดอคติของทาน
และมองหาจุดดีของคนอื่น สวนจุดชั่วนั้นคนโงก็ยอมวิจารณโได฿ ถ฿าทานแสดงไมตรีจิตตอคนชาติอื่นได฿
เชนนี้ ก็นับวาทานได฿ชวยกอให฿เกิดสันติภาพและไมตรีจิตระหวางประเทศและมวลมนุษยโชาติได฿ 
 
ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 

ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานจะต฿องสุภาพและคํานึงถึงผู฿หญิง คนแก เด็กและบุคคลทั่ว 
ๆ ไป แตยิ่งกวานั้น ทานจะต฿องสุภาพตอฝูายตรงข฿ามกับทานด฿วย รวมความวา ทานจะต฿องเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษ คือผู฿ปฏิบัติงานตามกฎแหงการบําเพ็ญประโยชนโของลูกเสือ 
ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 

สัตวโทั้งหลาย มีความรักและหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกวาสิ่งใด ตางก็ดิ้นรนตอสูเพื่อให฿มีชีวิตอยู
รอดและปลอดภัยจากอันตราย ทุกชีวิตปรารถนาความสุข ความรัก ความอบอุน และการชวยเหลือ
เกื้อกูล แตเกลียดกลัวและหวาดระแวงตอการลวงเกิน เบียดเบียน และทําร฿าย 

ภารกิจอันสําคัญที่สุดของลูกเสือวิสามัญ คือการชวยเหลือผู฿อื่นให฿พ฿นจากความทุกขโ และการ
บริการแกผู฿อื่นให฿ได฿รับความสุข ดังนั้นลูกเสือวิสามัญทุกคน จึงควรจะเป็นผู฿ที่มีความรักและความเมตตา
กรุณาตอสัตวโด฿วย 

 
ข้อ 7. ลูกเสือเช่ือฟังค าส่ังของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ทานยอมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่อฟังคําสั่งของพอแม ครู 
อาจารยโ นายหมูและผู฿กํากับลูกเสือ โดยชอบด฿วยเหตุผล ไมมีการโต฿แย฿ง 
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ชุมชนที่มีวินัยดีเป็นชุมชนที่มีความสุขที่สุด แตวินัยต฿องเกิดมาจากภายในมิใชถูกบังคับจาก
ภายนอก ดังนั้น การปฏิบัติตนเป็นตัวอยางที่ดีแกผู฿อื่นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณคามาก 
 
ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความล าบาก 

ในฐานเป็นลูกเสือวิสามัญ คนอื่น ๆ จะคอยมองดูทานและคิดอยูเสมอวาทานคงจะไมหัวเสียและ
จะยืนหยัดตอสู฿ด฿วยความเข฿มแข็งแระราเริงอดทน ในเมื่อมีเหตุการณโฉุกเฉินเกิดขึ้น 

 
ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 

ในฐานะทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานจะมองไปข฿างหน฿าและจะไมยอมเสียเวลาหรือเสียเงิน
สําหรับความสุขสําราญในปัจจุบัน แตจะใช฿โอกาสนั้น เพื่อให฿ได฿บรรลุความสําเร็จในหน฿าที่ที่ทานกระทํา 
ทั้งนี้เพื่อวาจะได฿ไมต฿องเป็นภาระแกผู฿อื่น แตกลับจะเป็นการชวยเหลือผู฿อื่นได฿อีกด฿วย 

 
ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 

ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องมีใจสะอาด คิดแตเรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุม
สติและจิตใจตนเองไมให฿ฟฺุงซานในรูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส และของมึนเมาจนเกินกวาเหตุ ทานต฿องเป็น
ตัวของตัวเอง และเป็นตัวอยางที่ดีแกผู฿อื่น ในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานคิด-พูด และกระทํา 
 
สรุปตามกฎ 10 ข้อ ของลูกเสือวิสามัญ 

ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องจําไว฿วาการข฿ามจากความเป็นเด็กไปสูความเป็น
ผู฿ใหญนั้น ทานมิได฿เป็นแตเพียงเรียนรู฿ในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ แตทานกําลังใช฿กฎของลูกเสือนั้น
สําหรับปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของทาน ในปัจจุบัน ทานอยูในฐานะรับผิดชอบที่จะเป็นตัวอยางแกผู฿อื่น 
และชักนําเขาเหลานั้นให฿ไปในทางที่ดีหรือทางชั่วก็ได฿ ถ฿าทานปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ทานก็ยอมเป็นตัวอยางที่ดี แตถ฿าทานไมปฏิบัติเชนนั้น ก็เป็นที่นาเสียดายวาทานจะเป็นบอเกิดแหง
ความชั่วร฿ายและชักนําผู฿อื่นไปในทางที่ผิด 
 
การส ารวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ 

 
การสมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ เริ่มต฿นด฿วยการสํารวจตัวเองกอน ดังตอไปนี้ 
ก. เมื่อเรามีอายุมากขึ้น วันเวลาก็ยิ่งผานไปเร็วขึ้น เมื่อคิดดูจะเห็นวาชีวิตของคนเรานั้นสั้น

มาก และในไมช฿าก็จะสิ้นสุดลง ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองวา 
1) ฉันได฿ใช฿เวลาในชีวิตของฉันให฿เป็นประโยชนโสมกับที่ได฿เกิดมาแล฿วหรือ 
2) ฉันได฿ปลอยเวลาให฿หมดไปโดยไมได฿ทําอะไรให฿เป็นประโยชนโเลยหรือ 
3) ฉันกําลังทํางานอะไรที่ไมเป็นประโยชนโแกใครเลยหรือ 

ทัว่	 ๆ	 ไป	 แต่ยิง่กว่�นัน้	 ท่�นจะต้องสุภ�พต่อฝ่�ยตรงข�้มกบัท่�นด้วย	 รวมคว�มว่�	 ท่�นจะต้องเป็น 
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น฿อง นายจ฿างและลูกจ฿างของทาน ทานจะต฿องไมทําลายเกียรติของทานด฿วยการเลนไมซื่อ นอกจากนั้น 
ทานต฿องไมทําให฿ผู฿ที่ไว฿วางใจทาน ไมวาชายหรือหญิงต฿องผิดหวัง บรรพบุรุษของทานได฿ทํา งานด฿วย
ความเข฿มแข็งรบด฿วยความทรหด และตายด฿วยความองอาจ เพื่อรักษาบ฿านเมืองไว฿ให฿ทาน ขออยาให฿
บรรพบุรุษของทานมองลงมาจากสวรรคโ และเห็นทานเที่ยวแต เอามือใสกระเปาโดยไมได฿ทําประโยชนโ
อะไรเพื่อบ฿านเมืองเลย จงแสดงบทบาทของทานแตละคนตามตําแหนงของตน และเลนด฿วยน้ําใจนักกีฬา 
 
ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 

ลูกเสือจะพยายามให฿ความเมตตากรุณา เพื่อบําเพ็ญประโยชนโตอประชาชนอยูเสมอ ความ
คิดเห็นของเขามีวาคนทุกคนต฿องตาย แตทานควรจะทําใจของทานวากอนเวลาจากโลกนี้ไปตามวิถีทาง
ของธรรมชาติ ทานควรจะทําความดีบ฿าง ฉะนั้นจงทําทันที เพราะทานไมรู฿เลยวาเมื่อใดทานจะต฿อง
ลวงลับไป 

 
ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ทานจะต฿องยอมรับรู฿วาคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษยโ และทานต฿องไม
รังเกียจความแตกตางในเรื่องของความคดิ วรรณะ ศาสนาหรือชาติบ฿านเมือง ทานต฿องขจัดอคติของทาน
และมองหาจุดดีของคนอื่น สวนจุดชั่วนั้นคนโงก็ยอมวิจารณโได฿ ถ฿าทานแสดงไมตรีจิตตอคนชาติอื่นได฿
เชนนี้ ก็นับวาทานได฿ชวยกอให฿เกิดสันติภาพและไมตรีจิตระหวางประเทศและมวลมนุษยโชาติได฿ 
 
ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 

ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานจะต฿องสุภาพและคํานึงถึงผู฿หญิง คนแก เด็กและบุคคลทั่ว 
ๆ ไป แตยิ่งกวานั้น ทานจะต฿องสุภาพตอฝูายตรงข฿ามกับทานด฿วย รวมความวา ทานจะต฿องเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษ คือผู฿ปฏิบัติงานตามกฎแหงการบําเพ็ญประโยชนโของลูกเสือ 
ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 

สัตวโทั้งหลาย มีความรักและหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกวาสิ่งใด ตางก็ดิ้นรนตอสูเพื่อให฿มีชีวิตอยู
รอดและปลอดภัยจากอันตราย ทุกชีวิตปรารถนาความสุข ความรัก ความอบอุน และการชวยเหลือ
เกื้อกูล แตเกลียดกลัวและหวาดระแวงตอการลวงเกิน เบียดเบียน และทําร฿าย 

ภารกิจอันสําคัญที่สุดของลูกเสือวิสามัญ คือการชวยเหลือผู฿อื่นให฿พ฿นจากความทุกขโ และการ
บริการแกผู฿อื่นให฿ได฿รับความสุข ดังนั้นลูกเสือวิสามัญทุกคน จึงควรจะเป็นผู฿ที่มีความรักและความเมตตา
กรุณาตอสัตวโด฿วย 

 
ข้อ 7. ลูกเสือเช่ือฟังค าส่ังของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ทานยอมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่อฟังคําสั่งของพอแม ครู 
อาจารยโ นายหมูและผู฿กํากับลูกเสือ โดยชอบด฿วยเหตุผล ไมมีการโต฿แย฿ง 
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ชุมชนที่มีวินัยดีเป็นชุมชนที่มีความสุขที่สุด แตวินัยต฿องเกิดมาจากภายในมิใชถูกบังคับจาก
ภายนอก ดังนั้น การปฏิบัติตนเป็นตัวอยางที่ดีแกผู฿อื่นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณคามาก 
 
ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความล าบาก 

ในฐานเป็นลูกเสือวิสามัญ คนอื่น ๆ จะคอยมองดูทานและคิดอยูเสมอวาทานคงจะไมหัวเสียและ
จะยืนหยัดตอสู฿ด฿วยความเข฿มแข็งแระราเริงอดทน ในเมื่อมีเหตุการณโฉุกเฉินเกิดขึ้น 

 
ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 

ในฐานะทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานจะมองไปข฿างหน฿าและจะไมยอมเสียเวลาหรือเสียเงิน
สําหรับความสุขสําราญในปัจจุบัน แตจะใช฿โอกาสนั้น เพื่อให฿ได฿บรรลุความสําเร็จในหน฿าที่ที่ทานกระทํา 
ทั้งนี้เพื่อวาจะได฿ไมต฿องเป็นภาระแกผู฿อื่น แตกลับจะเป็นการชวยเหลือผู฿อื่นได฿อีกด฿วย 

 
ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 

ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องมีใจสะอาด คิดแตเรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุม
สติและจิตใจตนเองไมให฿ฟฺุงซานในรูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส และของมึนเมาจนเกินกวาเหตุ ทานต฿องเป็น
ตัวของตัวเอง และเป็นตัวอยางที่ดีแกผู฿อื่น ในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานคิด-พูด และกระทํา 
 
สรุปตามกฎ 10 ข้อ ของลูกเสือวิสามัญ 

ในฐานะที่ทานเป็นลูกเสือวิสามัญ ทานต฿องจําไว฿วาการข฿ามจากความเป็นเด็กไปสูความเป็น
ผู฿ใหญนั้น ทานมิได฿เป็นแตเพียงเรียนรู฿ในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ แตทานกําลังใช฿กฎของลูกเสือนั้น
สําหรับปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของทาน ในปัจจุบัน ทานอยูในฐานะรับผิดชอบที่จะเป็นตัวอยางแกผู฿อื่น 
และชักนําเขาเหลานั้นให฿ไปในทางที่ดีหรือทางชั่วก็ได฿ ถ฿าทานปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ทานก็ยอมเป็นตัวอยางที่ดี แตถ฿าทานไมปฏิบัติเชนนั้น ก็เป็นที่นาเสียดายวาทานจะเป็นบอเกิดแหง
ความชั่วร฿ายและชักนําผู฿อื่นไปในทางที่ผิด 
 
การส ารวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ 

 
การสมัครเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ เริ่มต฿นด฿วยการสํารวจตัวเองกอน ดังตอไปนี้ 
ก. เมื่อเรามีอายุมากขึ้น วันเวลาก็ยิ่งผานไปเร็วขึ้น เมื่อคิดดูจะเห็นวาชีวิตของคนเรานั้นสั้น

มาก และในไมช฿าก็จะสิ้นสุดลง ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองวา 
1) ฉันได฿ใช฿เวลาในชีวิตของฉันให฿เป็นประโยชนโสมกับที่ได฿เกิดมาแล฿วหรือ 
2) ฉันได฿ปลอยเวลาให฿หมดไปโดยไมได฿ทําอะไรให฿เป็นประโยชนโเลยหรือ 
3) ฉันกําลังทํางานอะไรที่ไมเป็นประโยชนโแกใครเลยหรือ 

ในฐ�นะ
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4) ฉันเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหาเงิน หรือหนทางก฿าวหน฿าให฿แกตนเองมาก
เกินไป โดยมิได฿พยายามชวยเหลือผู฿อื่นหรือ 

5) ฉันเคยทําร฿ายหรือทําให฿ใครเดือดร฿อนบ฿างหรือไม ฉันทําอะไรเพื่อแก฿ไขสิ่งที่ฉันผิดไป
แล฿วได฿บ฿าง 

6) ฉันเคยได฿ชวยเหลือใครบ฿างในชีวิตของฉัน มีใครอีกหรือไมที่ฉันจะชวยได฿ 
ข. คติพจนโของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” ฉะนั้น ถ฿าได฿เข฿ารวมเป็นลูกเสือวิสามัญก็คงจะได฿มี

โอกาสได฿รับการฝึกอบรมและทํางานเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ซึ่งถ฿าฉันมิได฿เป็นลูกเสือวิสามัญจึงควรถาม
ตนเองวา 

1) ฉันเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ เพื่อความสนุกสนานที่จะได฿เทานั้นหรือ 
2) ฉันตั้งใจจะบริการโดยการเสียสละอยางจริงใจหรือไม 
3) ฉันเข฿าใจความหมายของคําวา “บริการ” อยางไร 
4) ฉันทําให฿ผู฿อื่นเดือดร฿อนในงาน แผนงาน หรือกระทําการใด ๆ ของฉันบ฿างหรือไม 
5) บริการอะไรที่ฉันทําได฿อยางดีที่สุด ที่บ฿าน ที่ทํางาน และในเวลาวางของฉัน 

 
ค. บริการ ไมใชเรื่องของเวลาวางเทานั้น บริการความเป็นทัศนคติแหงชีวิต ซึ่งมีชองทางที่จะ

แสดงออกมาด฿วยความสมัครใจของเราเอง เราไมได฿ทํางานเพื่อนายจ฿างใด ๆ ที่เราให฿บริการเพราะเรามี
จิตในสูง การกระทําเชนนี้แสดงวาเราเป็นลูกผู฿ชาย เนื่องจากความสําเร็จในการให฿บริการยอมแล฿วแต
นิสัยในคอของเราเองเป็นสําคัญ ฉะนั้น จึงต฿องบังคับตนเองให฿อยูในวินัยเพื่อวาเราได฿เป็นตัวอยางที่ดีแก
ผู฿อื่น 

1) ฉันจะเพียรพยายามที่จะละหรือเลิกนิสัยชั่วทั้งหลายที่ได฿มีมาแตกอนแล฿วหรือ 
2) อะไรเป็นจุดออนใจคอของฉันบ฿าง 
3) ฉันมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และซื่อตรงตอครอบครัว 

ผู฿บังคับบัญชา ผู฿น฿อย ขบวนการลูกเสือ เพื่อนของฉันและตัวของฉันเองหรือไม 
4) ฉันเป็นผู฿มีเกียรติ มีสัจจะ และเชื่อถือได฿จริงหรือ 
5) ฉันมีใจหนักแนน ราเริง และมีความเมตตากรุณาตอผู฿อื่นหรือ 
6) ฉันมีสติ และประพฤติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ หรือ 
7) ฉันมีความมานะ อดทน ที่จะยืนหยัดในเมื่อโชคไมเข฿าข฿างฉันหรือ 
8) ฉันเป็นตัวของฉันเอง หรือฉันยอมให฿ผู฿อื่นชักจูงไป 
9) ฉันมีใจเข฿มแข็งพอที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งยั่วเย฿ายวนตาง ๆ เชน การพนัน สุรา นารี 
10) ถ฿าฉันมีข฿อบกพรองในสิ่งเหลานี้ประการใด ฉันจะตกลงใจ ณ บันนี้ หรื ไมวาฉันจะทํา

ตัวให฿ดีที่สุดจะแก฿ไขข฿อบกพรองเหลานั้น และสลัดให฿สิ้นไปของให฿สิ่งศักดิ์สทิธิ์ทั้งหลายจงดลบัลดาลให฿ข฿า
มีกําลังในที่จะก฿าวไปข฿างหน฿าอยางลูกผู฿ชายสมเป็นพลเมืองดี และเพื่อเป็นกําลังของชาติบ฿านเมืองของ
ข฿าสืบไป 
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ในการสํารวจตัวเองของลูกเสือวิสามัญนั้น สวนมากจะกระทํากอนทําพิธีเข฿าประจํากองเล็กน฿อย
หรือจะเรียกวาเป็นสวนหนึ่งของพิธีเข฿าประจํากองก็ได฿เพราะในทางปฏิบัตินั้นเมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญ
ได฿ผานหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญมาแล฿ว และสมัครใจที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญ ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ
ก็จะได฿กระทําพิธีเข฿าประจํากองให฿แกเตรียมลูกเสือวิสามัญนั้น ๆ กอนที่จะทําพิธีเข฿าประจํากองนั้ น ผู฿
กํากับลูกเสือจะให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญทําการสาํรวจตัวเองกอน โดยผู฿กํากับลูกเสือจะนัดหมายให฿เตรยีม
ลูกเสือวิสามัญมาพร฿อมกัน สวนมากจะกระทําในตอนกลางคืน เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญมาพร฿อมกันแล฿ว
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญก็จะอธิบายให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญฟังถึงเรื่องอุปสรรคในการดําเนินชีวิตตาง ๆ 
เชน สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร ให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญฟังพอสมควรแล฿วก็จะนําเตรียมลูกเสือวิสามัญเดิน
ไปยังที่จะกระทําการสํารวจตัวเอง และกอนจะถึงสถานที่สํารวจตัวเองนั้น จะผานจุดตาง ๆ 10 จุด แตละ
จุดมีผู฿บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญอานกฎของลูกเสือ และอธิบายความหมายนั้น ๆ ให฿ฟังดัง ๆ โดยเริ่ม
ตั้งแตกฎของลูกเสือข฿อที่ 1 เป็นต฿นไปเป็นจุด ๆ ถึงจุดไหนก็หยุดฟัง พออานจบก็เดินตอไปจนหมดทั้ง 
10 ข฿อ ก็จะถึงสถานที่สํารวจตนเอง ซึ่งมีบริเวณกว฿างพอที่ลูกเสือจะแยกกันเพื่อสํารวจตัวเองอยางอิสระ
ไมชิดกันเกินไป มีโตเะหมูบูชา และหลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือก็จะแจกเทียนให฿
ลูกเสือคนละ 1 เลม พร฿อมทั้งข฿อความสํารวจตนเองคนละ 1 แผน และนัดหมายให฿ทุกคนไปนั่งพิจารณา 
โดยจุดพิจารณาข฿อความ เมื่อทุกคนพิจารณาได฿เวลาพอสมควรหรืเข฿าใจ หรือเทียนหมดเลมแล฿ ว ให฿
กลับไปยังสถานที่ทําพิธีเข฿าประจํากองทันที สวนผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญและผู฿บังคับบัญชาอื่น ๆ ก็
กลับมายังสถานที่กระทําพิธีเข฿าประจํากอง เพื่อเตรียมพิธีการตาง ๆ รอเตรียมลูกเสือวิสามัญกลับมา 
เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญกลับมายังที่กระทําพิธีเข฿าประจํากองหมดแล฿วทุกคน ก็เริ่มพิธีเข฿าประจํากองทันที 
 
พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ 

 

พิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ ให฿ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
ให฿นําเตรียมลูกเสือวิสามัญในเครื่องแบบมายืนอยูข฿างหน฿ากองลูกเสือวิสามัญ และอยูระหวางพี่

เลี้ยงสองคน มีโตเะพิธีซึ่งปูด฿วยธงชาติ ผู฿กํากับลูกเสือยืนด฿านหนึ่งของโตเะพิธีหันหน฿าเข฿าลูกเสือที่จะเข฿า
ประจํากองแล฿วเรียกชื่อผู฿ที่จะเข฿าพิธี และถามดังนี้ 

 

ผู฿กํากับลูกเสือเรียกชื่อผู฿สมัคร “เจ฿ามาที่นี่เพื่อที่จะเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญในคณะพี่น฿องลูกเสือแหง
โลกอันยิ่งใหญหรือ” 

ผู฿สมัคร “ครับ” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “ถึงแม฿วาเจ฿าจะมีข฿อยุงยากมาบ฿างแล฿วในอดีต แตบัดนี้ เจ฿าก็ได฿ตั้งใจที่จะทําให฿ดี

ที่สุดเพื่อเป็นผู฿มีเกียรติ มีสัจจะ มีความซื่อตรงในการงานทั้งปวง พร฿อมที่จะ
ปฏิบัติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ ใชหรือไม” 

ผู฿สมัคร “ใชครับ” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “เจ฿าได฿คิดรอบคอบดีแล฿วหรือวา เจ฿าพร฿อมที่จะเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ” 
ผู฿สมัคร “ข฿าได฿คิดรอบคอบดีแล฿ว” 

หรอืไมว่�่ฉนัจะทำ�
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4) ฉันเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหาเงิน หรือหนทางก฿าวหน฿าให฿แกตนเองมาก
เกินไป โดยมิได฿พยายามชวยเหลือผู฿อื่นหรือ 

5) ฉันเคยทําร฿ายหรือทําให฿ใครเดือดร฿อนบ฿างหรือไม ฉันทําอะไรเพื่อแก฿ไขสิ่งที่ฉันผิดไป
แล฿วได฿บ฿าง 

6) ฉันเคยได฿ชวยเหลือใครบ฿างในชีวิตของฉัน มีใครอีกหรือไมที่ฉันจะชวยได฿ 
ข. คติพจนโของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” ฉะนั้น ถ฿าได฿เข฿ารวมเป็นลูกเสือวิสามัญก็คงจะได฿มี

โอกาสได฿รับการฝึกอบรมและทํางานเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ซึ่งถ฿าฉันมิได฿เป็นลูกเสือวิสามัญจึงควรถาม
ตนเองวา 

1) ฉันเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ เพื่อความสนุกสนานที่จะได฿เทานั้นหรือ 
2) ฉันตั้งใจจะบริการโดยการเสียสละอยางจริงใจหรือไม 
3) ฉันเข฿าใจความหมายของคําวา “บริการ” อยางไร 
4) ฉันทําให฿ผู฿อื่นเดือดร฿อนในงาน แผนงาน หรือกระทําการใด ๆ ของฉันบ฿างหรือไม 
5) บริการอะไรที่ฉันทําได฿อยางดีที่สุด ที่บ฿าน ที่ทํางาน และในเวลาวางของฉัน 

 
ค. บริการ ไมใชเรื่องของเวลาวางเทานั้น บริการความเป็นทัศนคติแหงชีวิต ซึ่งมีชองทางที่จะ

แสดงออกมาด฿วยความสมัครใจของเราเอง เราไมได฿ทํางานเพื่อนายจ฿างใด ๆ ที่เราให฿บริการเพราะเรามี
จิตในสูง การกระทําเชนนี้แสดงวาเราเป็นลูกผู฿ชาย เนื่องจากความสําเร็จในการให฿บริการยอมแล฿วแต
นิสัยในคอของเราเองเป็นสําคัญ ฉะนั้น จึงต฿องบังคับตนเองให฿อยูในวินัยเพื่อวาเราได฿เป็นตัวอยางที่ดีแก
ผู฿อื่น 

1) ฉันจะเพียรพยายามที่จะละหรือเลิกนิสัยชั่วทั้งหลายที่ได฿มีมาแตกอนแล฿วหรือ 
2) อะไรเป็นจุดออนใจคอของฉันบ฿าง 
3) ฉันมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ และซื่อตรงตอครอบครัว 

ผู฿บังคับบัญชา ผู฿น฿อย ขบวนการลูกเสือ เพื่อนของฉันและตัวของฉันเองหรือไม 
4) ฉันเป็นผู฿มีเกียรติ มีสัจจะ และเชื่อถือได฿จริงหรือ 
5) ฉันมีใจหนักแนน ราเริง และมีความเมตตากรุณาตอผู฿อื่นหรือ 
6) ฉันมีสติ และประพฤติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ หรือ 
7) ฉันมีความมานะ อดทน ที่จะยืนหยัดในเมื่อโชคไมเข฿าข฿างฉันหรือ 
8) ฉันเป็นตัวของฉันเอง หรือฉันยอมให฿ผู฿อื่นชักจูงไป 
9) ฉันมีใจเข฿มแข็งพอที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งยั่วเย฿ายวนตาง ๆ เชน การพนัน สุรา นารี 
10) ถ฿าฉันมีข฿อบกพรองในสิ่งเหลานี้ประการใด ฉันจะตกลงใจ ณ บันนี้ หรื ไมวาฉันจะทํา

ตัวให฿ดีที่สุดจะแก฿ไขข฿อบกพรองเหลานั้น และสลัดให฿สิ้นไปของให฿สิ่งศักดิ์สทิธิ์ทั้งหลายจงดลบัลดาลให฿ข฿า
มีกําลังในที่จะก฿าวไปข฿างหน฿าอยางลูกผู฿ชายสมเป็นพลเมืองดี และเพื่อเป็นกําลังของชาติบ฿านเมืองของ
ข฿าสืบไป 
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ในการสํารวจตัวเองของลูกเสือวิสามัญนั้น สวนมากจะกระทํากอนทําพิธีเข฿าประจํากองเล็กน฿อย
หรือจะเรียกวาเป็นสวนหนึ่งของพิธีเข฿าประจํากองก็ได฿เพราะในทางปฏิบัตินั้นเมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญ
ได฿ผานหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญมาแล฿ว และสมัครใจที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญ ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ
ก็จะได฿กระทําพิธีเข฿าประจํากองให฿แกเตรียมลูกเสือวิสามัญนั้น ๆ กอนที่จะทําพิธีเข฿าประจํากองนั้ น ผู฿
กํากับลูกเสือจะให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญทําการสาํรวจตัวเองกอน โดยผู฿กํากับลูกเสือจะนัดหมายให฿เตรยีม
ลูกเสือวิสามัญมาพร฿อมกัน สวนมากจะกระทําในตอนกลางคืน เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญมาพร฿อมกันแล฿ว
ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญก็จะอธิบายให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญฟังถึงเรื่องอุปสรรคในการดําเนินชีวิตตาง ๆ 
เชน สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร ให฿เตรียมลูกเสือวิสามัญฟังพอสมควรแล฿วก็จะนําเตรียมลูกเสือวิสามัญเดิน
ไปยังที่จะกระทําการสํารวจตัวเอง และกอนจะถึงสถานที่สํารวจตัวเองนั้น จะผานจุดตาง ๆ 10 จุด แตละ
จุดมีผู฿บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญอานกฎของลูกเสือ และอธิบายความหมายนั้น ๆ ให฿ฟังดัง ๆ โดยเริ่ม
ตั้งแตกฎของลูกเสือข฿อที่ 1 เป็นต฿นไปเป็นจุด ๆ ถึงจุดไหนก็หยุดฟัง พออานจบก็เดินตอไปจนหมดทั้ง 
10 ข฿อ ก็จะถึงสถานที่สํารวจตนเอง ซึ่งมีบริเวณกว฿างพอที่ลูกเสือจะแยกกันเพื่อสํารวจตัวเองอยางอิสระ
ไมชิดกันเกินไป มีโตเะหมูบูชา และหลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระแล฿ว ผู฿กํากับลูกเสือก็จะแจกเทียนให฿
ลูกเสือคนละ 1 เลม พร฿อมทั้งข฿อความสํารวจตนเองคนละ 1 แผน และนัดหมายให฿ทุกคนไปนั่งพิจารณา 
โดยจุดพิจารณาข฿อความ เมื่อทุกคนพิจารณาได฿เวลาพอสมควรหรืเข฿าใจ หรือเทียนหมดเลมแล฿ ว ให฿
กลับไปยังสถานที่ทําพิธีเข฿าประจํากองทันที สวนผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญและผู฿บังคับบัญชาอื่น ๆ ก็
กลับมายังสถานที่กระทําพิธีเข฿าประจํากอง เพื่อเตรียมพิธีการตาง ๆ รอเตรียมลูกเสือวิสามัญกลับมา 
เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญกลับมายังที่กระทําพิธีเข฿าประจํากองหมดแล฿วทุกคน ก็เริ่มพิธีเข฿าประจํากองทันที 
 
พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ 

 

พิธีเข฿าประจํากองลูกเสือวิสามัญ ให฿ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
ให฿นําเตรียมลูกเสือวิสามัญในเครื่องแบบมายืนอยูข฿างหน฿ากองลูกเสือวิสามัญ และอยูระหวางพี่

เลี้ยงสองคน มีโตเะพิธีซึ่งปูด฿วยธงชาติ ผู฿กํากับลูกเสือยืนด฿านหนึ่งของโตเะพิธีหันหน฿าเข฿าลูกเสือที่จะเข฿า
ประจํากองแล฿วเรียกชื่อผู฿ที่จะเข฿าพิธี และถามดังนี้ 

 

ผู฿กํากับลูกเสือเรียกชื่อผู฿สมัคร “เจ฿ามาที่นี่เพื่อที่จะเข฿ามาเป็นลูกเสือวิสามัญในคณะพี่น฿องลูกเสือแหง
โลกอันยิ่งใหญหรือ” 

ผู฿สมัคร “ครับ” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “ถึงแม฿วาเจ฿าจะมีข฿อยุงยากมาบ฿างแล฿วในอดีต แตบัดนี้ เจ฿าก็ได฿ตั้งใจที่จะทําให฿ดี

ที่สุดเพื่อเป็นผู฿มีเกียรติ มีสัจจะ มีความซื่อตรงในการงานทั้งปวง พร฿อมที่จะ
ปฏิบัติชอบด฿วยกาย วาจา ใจ ใชหรือไม” 

ผู฿สมัคร “ใชครับ” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “เจ฿าได฿คิดรอบคอบดีแล฿วหรือวา เจ฿าพร฿อมที่จะเข฿าเป็นลูกเสือวิสามัญ” 
ผู฿สมัคร “ข฿าได฿คิดรอบคอบดีแล฿ว” 

ภ�ชี

หรอืเข�้ใจ
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ผู฿กํากับลูกเสือ “เจ฿าเข฿าใจหรือไมวาคําวา “บริการ” นั้นหมายความวา ตลอดเวลาเจ฿าจะต฿องมีใจ
หนักแนนตอผู฿อื่นทุกคนและเจ฿าจะทําดีที่สุดเพื่อชวยเหลือผู฿อื่น ถึงแม฿วาการ
ชวยเหลือนั้นไมสะดวก หรือไมเป็นที่พอใจ หรือไมเป็นที่ปลอดภัยแตตัวเอง 
และจ฿าจะไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการให฿บริการนั้น” 

ผู฿สมัคร “ข฿าเข฿าใจดีแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “เจ฿าเข฿าใจดีแล฿วหรือไมวาการที่เจ฿าจะเป็นลูกเสือวิสามัญนั้นเจ฿ากําลังจะรวมอยู

ในคณะลูกเสือที่ต฿องการจะชวยเหลือเจ฿า ให฿สามารถปฏิบัติตามอุดมการณโคติ
ของเจ฿า และเราขอให฿เจ฿าปฏิบัติตามข฿อบังคับและคติพจนโของเราในเรื่องการ
ให฿บริการแกผู฿อื่น” 

ผู฿สมัคร “ข฿าเข฿าใจดีแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “ถ฿าเชนนั้น ข฿าขอให฿เจ฿ากลาวคําปฏิญาณของลูกเสือและพึงเข฿าใจได฿ด฿วยวา เจ฿า

แปลความหมายของคําปฏิญาณนี้ไมใชอยางเด็ก แตจะแปลอยางผู฿ใหญ” 
ผู฿สมัคร (ก฿าวออกมาข฿างหน฿า เอามือซ฿ายจับธง มือขวาแสดงรหัส) ลูกเสือในกองลูกเสือ

วิสามัญทุกคนแสดงรหัส 
ผู฿สมัคร “ด฿วยเกียรติของข฿า ข฿าสัญญาวา 
 ข฿อ 1 ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2 ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3 ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” 
 ครั้นแล฿วผู฿กํากับลูกเสือจับมือลูกเสือวิสามัญใหมด฿วยมือซ฿าย และกลาววา 
ผู฿กํากับลูกเสือ “ข฿า ฯ เชื่อเจ฿าวาด฿วยเกียรติของเจ฿า เจ฿าจะปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่เจ฿าให฿ไว฿แล฿ว 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ ติดแถบที่ไหลแกลูกเสือวิสามัญและมอบเครื่องหมายให฿
พร฿อมกับกลาววา 

ผู฿กํากับลูกเสือ “แถบที่ไหลนี้มีสามสี คือสีเหลือง สีเขียวและสีแดง สีเหลานี้เป็นสีของลูกเสือทั้ง
สามประเภทที่อยูในวงพี่น฿องลูกเสือ ข฿าขอต฿อนรับเจ฿ามาอยูด฿วย ขอให฿สีทั้งสาม
นี้จงเป็นเครื่องเตือนใจให฿เจ฿าระลึกถึงหน฿าที่ของเจ฿ามีอยูตอลูกเสือรุนน฿องและ
ขอให฿เจ฿าระลึกถึงความรับผิดชอบของเจ฿าในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญในการที่
จะบําเพ็ญตนให฿ดีที่สุดที่จะเป็นตัวอยางแตลูกเสือรุนน฿องตอไป” 
ครั้นแล฿วให฿กองลูกเสือวิสามัญก฿าวเข฿ามาล฿อมรอบลูกเสือวิสามัญใหม จับมือแล฿ว

กลาวคําต฿อนรับ ลูกเสือวิสามัญให฿ใช฿ไม฿งามแทนไม฿พลอง 
เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได฿เข฿าถึงพิธปีระจํากองเป็นลูกเสือวิสามัญโดยสมบูรณโ 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญจึงดําเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญตามหลักวิชาพิเศษ ตามแผนกําหนดการ
ฝึกอบรมที่ได฿จัดทําไว฿ วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญตามข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการปกครอง 
หลักสูตและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาวิชาตาม
รายวิชาดังนี้คือ 
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คูหาลูกเสือวิสามัญ 

คูหาลูกเสือวิสามัญ เป็นสิ่งจําเป็นที่กองลูกเสือวิสามัญจะต฿องจัดให฿มีขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญ 
คูหาลูกเสือวิสามัญหมายถึงสถานที่ของลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของลูกเสือ เชน
การประชุมวางแผนหรือประกอบพิธีประดับแถบสี (สําหับเตรียมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญ) 
ต฿องการให฿ลูกเสือวิสามัญมีสถานที่รวมจิตใจยึดมั่นในอุดมการณโของลูกเสือ 

1. บริเวณสถานที่ ควรเป็นสถานที่สงบเงียบ มีบริเวณกว฿างขวาง มีความสะอาดโดยรอบบริเวณ 
2. ลักษณะการปลูกสร้าง จะเป็นแบบใดก็ได฿ให฿ดูแล฿วเป็นที่สะดุดตา อาจเป็นทรงไทยหรือ

ทรงประยุกตโ 
3. วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง จะใช฿วัสดุอยางไรก็แล฿วแตฐานะการเงินของกองเป็นสําคัญ การกอสร฿าง

อาจะใช฿ไม฿กลม ปีกไม฿ หรืออิฐ แตที่สําคัญคือให฿มีความคงทน 
4. การสร้างภายในคูหา 

(1) มีห฿องประชุม 
(2) มีห฿องสมุดเกี่ยวกับลูกเสือ 
(3) มีห฿องเก็บเครื่องหมาย 
(4) มีห฿องเก็บพัสดุ 
(5) มีห฿องน้ํา 
(6) มีที่สําหรับพัก 

5. ส่ิงประกอบภายใน คูหาลูกเสือวิสามัญเป็นสถานที่ซึ่งใช฿สําหรับพิธีการตาง ๆของลูกเสือ
วิสามัญด฿วย จึงต฿องมีสิ่งตาง ๆ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ดังนี้ 

(1) พระพุทธรูปและโตเะหมูบูชา ถ฿าลูกเสือนับถือศาสนาเดียวกันก็ให฿ประดิษฐาน
พระพุทธรูปไว฿บนโตเะบูชา หรือศาสนาอื่นก็แล฿วแตความเคารพนับถือ 

(2) ธงชาติ ธงประจํากอง 
(3) พระบรมฉายาลักษณโพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
(4) พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระผู฿พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
(5) รูป บี-พี ผู฿กอกําเนิดลูกเสือโลก 
(6) คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

6. ลักษณะการใช้คูหาลูกเสือวิสามัญ 
(1) ใช฿เป็นที่สอนและอบรมลูกเสือ 
(2) ใช฿เป็นที่ประชุมคณะกรรมการประจํากองหรือประชุมสมาชิกของกอง 
(3) ใช฿ค฿นคว฿าหาความรู฿เป็นห฿องสมุด 
(4) ใช฿ทําพิธีทางศาสนา เชน ทําบุญในโอกาสครบรอบตั้งกองลูกเสือ 
(5) ใช฿ทําพิธีทางลูกเสือ เชน พิธีเข฿าประจํากอง พิธีถวายราชสดุดี 
(6) ใช฿เป็นพิพิธภัณฑโที่ระลึกที่ได฿มาจากที่อื่น หรือตางประเทศ 
(7) ใช฿เป็นสํานักงานของลูกเสือ 

เจ�้จะไมห่วงัสิง่ตอบแทนใด	ๆ
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ผู฿กํากับลูกเสือ “เจ฿าเข฿าใจหรือไมวาคําวา “บริการ” นั้นหมายความวา ตลอดเวลาเจ฿าจะต฿องมีใจ
หนักแนนตอผู฿อื่นทุกคนและเจ฿าจะทําดีที่สุดเพื่อชวยเหลือผู฿อื่น ถึงแม฿วาการ
ชวยเหลือนั้นไมสะดวก หรือไมเป็นที่พอใจ หรือไมเป็นที่ปลอดภัยแตตัวเอง 
และจ฿าจะไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการให฿บริการนั้น” 

ผู฿สมัคร “ข฿าเข฿าใจดีแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “เจ฿าเข฿าใจดีแล฿วหรือไมวาการที่เจ฿าจะเป็นลูกเสือวิสามัญนั้นเจ฿ากําลังจะรวมอยู

ในคณะลูกเสือที่ต฿องการจะชวยเหลือเจ฿า ให฿สามารถปฏิบัติตามอุดมการณโคติ
ของเจ฿า และเราขอให฿เจ฿าปฏิบัติตามข฿อบังคับและคติพจนโของเราในเรื่องการ
ให฿บริการแกผู฿อื่น” 

ผู฿สมัคร “ข฿าเข฿าใจดีแล฿ว” 
ผู฿กํากับลูกเสือ “ถ฿าเชนนั้น ข฿าขอให฿เจ฿ากลาวคําปฏิญาณของลูกเสือและพึงเข฿าใจได฿ด฿วยวา เจ฿า

แปลความหมายของคําปฏิญาณนี้ไมใชอยางเด็ก แตจะแปลอยางผู฿ใหญ” 
ผู฿สมัคร (ก฿าวออกมาข฿างหน฿า เอามือซ฿ายจับธง มือขวาแสดงรหัส) ลูกเสือในกองลูกเสือ

วิสามัญทุกคนแสดงรหัส 
ผู฿สมัคร “ด฿วยเกียรติของข฿า ข฿าสัญญาวา 
 ข฿อ 1 ข฿าจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโ 
 ข฿อ 2 ข฿าจะชวยเหลือผู฿อื่นทุกเมื่อ 
 ข฿อ 3 ข฿าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” 
 ครั้นแล฿วผู฿กํากับลูกเสือจับมือลูกเสือวิสามัญใหมด฿วยมือซ฿าย และกลาววา 
ผู฿กํากับลูกเสือ “ข฿า ฯ เชื่อเจ฿าวาด฿วยเกียรติของเจ฿า เจ฿าจะปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่เจ฿าให฿ไว฿แล฿ว 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญ ติดแถบที่ไหลแกลูกเสือวิสามัญและมอบเครื่องหมายให฿
พร฿อมกับกลาววา 

ผู฿กํากับลูกเสือ “แถบที่ไหลนี้มีสามสี คือสีเหลือง สีเขียวและสีแดง สีเหลานี้เป็นสีของลูกเสือทั้ง
สามประเภทที่อยูในวงพี่น฿องลูกเสือ ข฿าขอต฿อนรับเจ฿ามาอยูด฿วย ขอให฿สีทั้งสาม
นี้จงเป็นเครื่องเตือนใจให฿เจ฿าระลึกถึงหน฿าที่ของเจ฿ามีอยูตอลูกเสือรุนน฿องและ
ขอให฿เจ฿าระลึกถึงความรับผิดชอบของเจ฿าในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญในการที่
จะบําเพ็ญตนให฿ดีที่สุดที่จะเป็นตัวอยางแตลูกเสือรุนน฿องตอไป” 
ครั้นแล฿วให฿กองลูกเสือวิสามัญก฿าวเข฿ามาล฿อมรอบลูกเสือวิสามัญใหม จับมือแล฿ว

กลาวคําต฿อนรับ ลูกเสือวิสามัญให฿ใช฿ไม฿งามแทนไม฿พลอง 
เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได฿เข฿าถึงพิธปีระจํากองเป็นลูกเสือวิสามัญโดยสมบูรณโ 

ผู฿กํากับลูกเสือวิสามัญจึงดําเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญตามหลักวิชาพิเศษ ตามแผนกําหนดการ
ฝึกอบรมที่ได฿จัดทําไว฿ วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญตามข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการปกครอง 
หลักสูตและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาวิชาตาม
รายวิชาดังนี้คือ 
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คูหาลูกเสือวิสามัญ 

คูหาลูกเสือวิสามัญ เป็นสิ่งจําเป็นที่กองลูกเสือวิสามัญจะต฿องจัดให฿มีขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญ 
คูหาลูกเสือวิสามัญหมายถึงสถานที่ของลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของลูกเสือ เชน
การประชุมวางแผนหรือประกอบพิธีประดับแถบสี (สําหับเตรียมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญ) 
ต฿องการให฿ลูกเสือวิสามัญมีสถานที่รวมจิตใจยึดมั่นในอุดมการณโของลูกเสือ 

1. บริเวณสถานที่ ควรเป็นสถานที่สงบเงียบ มีบริเวณกว฿างขวาง มีความสะอาดโดยรอบบริเวณ 
2. ลักษณะการปลูกสร้าง จะเป็นแบบใดก็ได฿ให฿ดูแล฿วเป็นที่สะดุดตา อาจเป็นทรงไทยหรือ

ทรงประยุกตโ 
3. วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง จะใช฿วัสดุอยางไรก็แล฿วแตฐานะการเงินของกองเป็นสําคัญ การกอสร฿าง

อาจะใช฿ไม฿กลม ปีกไม฿ หรืออิฐ แตที่สําคัญคือให฿มีความคงทน 
4. การสร้างภายในคูหา 

(1) มีห฿องประชุม 
(2) มีห฿องสมุดเกี่ยวกับลูกเสือ 
(3) มีห฿องเก็บเครื่องหมาย 
(4) มีห฿องเก็บพัสดุ 
(5) มีห฿องน้ํา 
(6) มีที่สําหรับพัก 

5. ส่ิงประกอบภายใน คูหาลูกเสือวิสามัญเป็นสถานที่ซึ่งใช฿สําหรับพิธีการตาง ๆของลูกเสือ
วิสามัญด฿วย จึงต฿องมีสิ่งตาง ๆ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ดังนี้ 

(1) พระพุทธรูปและโตเะหมูบูชา ถ฿าลูกเสือนับถือศาสนาเดียวกันก็ให฿ประดิษฐาน
พระพุทธรูปไว฿บนโตเะบูชา หรือศาสนาอื่นก็แล฿วแตความเคารพนับถือ 

(2) ธงชาติ ธงประจํากอง 
(3) พระบรมฉายาลักษณโพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
(4) พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระผู฿พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
(5) รูป บี-พี ผู฿กอกําเนิดลูกเสือโลก 
(6) คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

6. ลักษณะการใช้คูหาลูกเสือวิสามัญ 
(1) ใช฿เป็นที่สอนและอบรมลูกเสือ 
(2) ใช฿เป็นที่ประชุมคณะกรรมการประจํากองหรือประชุมสมาชิกของกอง 
(3) ใช฿ค฿นคว฿าหาความรู฿เป็นห฿องสมุด 
(4) ใช฿ทําพิธีทางศาสนา เชน ทําบุญในโอกาสครบรอบตั้งกองลูกเสือ 
(5) ใช฿ทําพิธีทางลูกเสือ เชน พิธีเข฿าประจํากอง พิธีถวายราชสดุดี 
(6) ใช฿เป็นพิพิธภัณฑโที่ระลึกที่ได฿มาจากที่อื่น หรือตางประเทศ 
(7) ใช฿เป็นสํานักงานของลูกเสือ 
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ตัวอย่างผังห้องประชุมในคูหาลูกเสือวิสามัญ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ที่วางไม฿งาม  
ที่วางหมวก  

 ที่เซ็นชื่อ 
  
 
 
 
 
 

ปฺายบอก 
กําลัง 
ประชุม 

 
 
 
 

เมื่อจะใช฿หองประชุมทําพิธีตาง ๆ อาจจะนาํโตเะเก฿าอีอ้อก จะใช฿พิธีตาง ๆ ได฿ เชน พิธีรับเตรียม
ลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) พิธีเข฿าประจาํกอง (ประดับแถบ 3 สี) เป็นต฿น 

 
 

 
 
 
 
 

        
   
 
       

 
ประธาน 

 

      
              หมู่ 6    

       เลขานุการ  
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      หมู่ 1 
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ประตูทางเข้า 
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/
/ 

ธงชาติโต๊ะหมู่บูชา    ร.9 

ธงประจ ากอง บี.-พี. ร.6 

ผู้ก ากับ 
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ภาคผนวก 

เมื่อจะใชห้อ้ง
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ  
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ําเป็นตอการปรับตัวในการเผชิญปัญหาตาง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตทามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร฿อมสําหรับ
การเผชิญปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องคโประกอบ จัดเป็น 6 คู โดยแบงตามพฤติกรรมการเรียนรู฿  
3 ด฿าน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

 
1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว฿ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคโประกอบรวมและเป็นพืน้ฐานของ

ทุกองคโประกอบ ได฿แก 
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เปน็ความสามารถที่จะวิเคราะหโ สังเคราะหโ ประเมิน 

ข฿อมูล ขาวสาร ปัญหา และสถานการณโตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยางกว฿างขวางโดยไมยึด

ติดอยูในกรอบ และการสร฿างสรรคโสิ่งใหม 
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2.  ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู คอื 
 คูที่ 1  ความตระหนักรู฿ในตนเอง และ ความเข฿าใจ/เห็นใจผู฿อื่น 
 คูที่ 2  เห็นคุณคา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตอสังคม 
 - ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค฿นหาและเข฿าใจในจุดดีจุดด฿อย

ของตนเอง ยอมรับความแตกตางของตนเองกับบุคคลอื่น ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท฿องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข฿าใจความรู฿สึกของผู฿อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกตางกับเรา ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท฿องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค฿นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู฿สึกวา
ตนเองมีคุณคา เชน เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตยโ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด฿านตาง ๆ ของตนเอง 
เชน ด฿านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู฿สึกวาตนเองเป็นสวนหนึ่งของสังคมและมีสวน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู฿อื่น
และสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเข฿าคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด฿วย 3 คู คอื 
 คูที่ 1   การสือ่สารและการสร฿างสมัพันธภาพ 
 คูที่ 2   การตัดสินใจและการแก฿ไขปัญหา 
 คูที่ 3   การจดัการกับอารมณโและความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช฿คําพูด

และภาษาทาทาง เพือ่สื่อสารความรู฿สึกนึกคดิของตนเอง และสามารถรับรู฿ความรู฿สกึนกึคดิ ความ
ต฿องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีตอกนั 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช฿ในกรณีที่มีทางเลือกอยูแล฿ว    
จึงเริ่มต฿นด฿วยการวิเคราะหโข฿อดขี฿อเสยีของแตละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ สวน
การแก฿ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู฿ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา หาทางเลอืก 
ได฿หลากหลาย วิเคราะหโข฿อดีข฿อเสียของแตละทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแก฿ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู฿
อารมณโตนเอง ประเมินและรู฿เทาทนัวาอารมณโจะมีอิทธพิลตอพฤติกรรมของตนอยางไร และเลือกใช฿วิธี
จัดการกับอารมณโที่เกิดขึน้ได฿อยางเหมาะสม สวนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู฿
ระดับความเครียดของตนเอง รู฿สาเหตุ หาทางแก฿ไข และมีวิธีผอนคลายความเครียดของตนเองอยาง
เหมาะสม 
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แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

 
1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว฿ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคโประกอบรวมและเป็นพืน้ฐานของ

ทุกองคโประกอบ ได฿แก 
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เปน็ความสามารถที่จะวิเคราะหโ สังเคราะหโ ประเมิน 

ข฿อมูล ขาวสาร ปัญหา และสถานการณโตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยางกว฿างขวางโดยไมยึด

ติดอยูในกรอบ และการสร฿างสรรคโสิ่งใหม 
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2.  ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู คอื 
 คูที่ 1  ความตระหนักรู฿ในตนเอง และ ความเข฿าใจ/เห็นใจผู฿อื่น 
 คูที่ 2  เห็นคุณคา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตอสังคม 
 - ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค฿นหาและเข฿าใจในจุดดีจุดด฿อย

ของตนเอง ยอมรับความแตกตางของตนเองกับบุคคลอื่น ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท฿องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข฿าใจความรู฿สึกของผู฿อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกตางกับเรา ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท฿องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค฿นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู฿สึกวา
ตนเองมีคุณคา เชน เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตยโ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด฿านตาง ๆ ของตนเอง 
เชน ด฿านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู฿สึกวาตนเองเป็นสวนหนึ่งของสังคมและมีสวน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู฿อื่น
และสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเข฿าคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด฿วย 3 คู คอื 
 คูที่ 1   การสือ่สารและการสร฿างสมัพันธภาพ 
 คูที่ 2   การตัดสินใจและการแก฿ไขปัญหา 
 คูที่ 3   การจดัการกับอารมณโและความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช฿คําพูด

และภาษาทาทาง เพือ่สื่อสารความรู฿สึกนึกคดิของตนเอง และสามารถรับรู฿ความรู฿สกึนกึคดิ ความ
ต฿องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีตอกนั 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช฿ในกรณีที่มีทางเลือกอยูแล฿ว    
จึงเริ่มต฿นด฿วยการวิเคราะหโข฿อดขี฿อเสยีของแตละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ สวน
การแก฿ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู฿ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา หาทางเลอืก 
ได฿หลากหลาย วิเคราะหโข฿อดีข฿อเสียของแตละทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแก฿ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู฿
อารมณโตนเอง ประเมินและรู฿เทาทนัวาอารมณโจะมีอิทธพิลตอพฤติกรรมของตนอยางไร และเลือกใช฿วิธี
จัดการกับอารมณโที่เกิดขึน้ได฿อยางเหมาะสม สวนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู฿
ระดับความเครียดของตนเอง รู฿สาเหตุ หาทางแก฿ไข และมีวิธีผอนคลายความเครียดของตนเองอยาง
เหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร฿างภูมิคุ฿มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด฿วยทักษะชีวิต 12  องคโประกอบ ให฿กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกตโใช฿ทักษะชีวิต 12 องคโประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุมเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบงเยาวชนออกเป็น 3 กลุม คือเด็กปกติ เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ

ชีวิตจะเป็นกลยุทธโสําคัญในการสงเสริมภูมิคุ฿มกันทางสังคม ให฿กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุมเสี่ยงต฿องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแตละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รองรับ สวนเด็กที่มีปัญหาแล฿วใช฿การดูแลใกล฿ชิดเพื่อหาทางแก฿ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี
ระบบสงตอยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข฿อง 
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ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 
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ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร฿างภูมิคุ฿มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด฿วยทักษะชีวิต 12  องคโประกอบ ให฿กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกตโใช฿ทักษะชีวิต 12 องคโประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุมเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบงเยาวชนออกเป็น 3 กลุม คือเด็กปกติ เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ

ชีวิตจะเป็นกลยุทธโสําคัญในการสงเสริมภูมิคุ฿มกันทางสังคม ให฿กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุมเสี่ยงต฿องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแตละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รองรับ สวนเด็กที่มีปัญหาแล฿วใช฿การดูแลใกล฿ชิดเพื่อหาทางแก฿ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี
ระบบสงตอยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข฿อง 
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เสพติด
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด฿วย ความรู฿ เจตคติ 

และทักษะ ที่จําเปน็ในการดําเนนิชีวิตทามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร฿อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู 12 องคโประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช฿ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชีวิต มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชน อาบน้าํ แตงตัว ซักเสือ้ผ฿า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน วายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช฿แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช฿ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณโตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแยกสวน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชวยในการเลือกและใช฿
ทักษะการดํารงชีวิตได฿อยางเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธโทีด่ี 

สถานการณโทางจิตสังคม มักใช฿ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาง เชน  
การจัดการกับอารมณโโกรธ ความขดัแย฿ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู฿และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การชวยเหลือผู฿อื่น และรับผิดชอบตอสวนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร฿างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช฿ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชน อาบน้ํา แตงตัว แปรงฟัน ซกั

เสื้อผ฿า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช฿แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

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

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร฿างด฿วย 2 วิธีการใหญ ๆ คือ 
1. เรียนรู฿เองตามธรรมชาต ิ ซึ่งขึ้นกับประสบการณโและการมีแบบอยางที่ด ี จึงไมมทีิศทางที่

แนนอน และกวาจะเรียนรู฿ก็อาจช฿าเกินไป 
2. สร฿างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู฿เรียนเป็นศูนยโกลาง ให฿เด็กเรียนรู฿รวมกันในกลุม

ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เดก็ต฿องมสีวนรวมทั้งทางรางกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคิดคอืการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณโ เพื่อสร฿างองคโความรู฿ใหมรวมกัน 

การมีสวนรวมทางสติปัญญาทําให฿เกิดทกัษะชีวิต 2 องคโประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะหโ
และความคดิวิจารณโ 

ปฏิสัมพันธโในกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทําให฿เด็กได฿ฝึกองคโประกอบทักษะชีวิต ด฿านทักษะทั้ง 3 
คู คือการสร฿างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก฿ไขปัญหา การจัดการอารมณโและ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให฿เกิดความเข฿าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเข฿าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองคโประกอบทักษะชีวิตด฿านเจตคติคือ การเข฿าใจตนเอง 
และเข฿าใจ/เห็นใจผู฿อื่น 

การได฿รับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จได฿รับคําชม ทําให฿เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคา
ตนเอง นําไปสูความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยให฿กิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงคโ ที่ตั้ง
ไว฿ รวมทั้งการประยุกตโใช฿เป็นการเปิดโอกาสให฿ผู฿เรียนได฿เชื่อมองคโความรู฿ใหมที่เกิดขึ้นเข฿าสูชีวิตจริง วา
ได฿เกิดการเรียนรู฿อะไรและนําไปใช฿ในชีวิตประจําวันอยางไร 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด฿วย ความรู฿ เจตคติ 

และทักษะ ที่จําเปน็ในการดําเนนิชีวิตทามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร฿อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู 12 องคโประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช฿ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชีวิต มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชน อาบน้าํ แตงตัว ซักเสือ้ผ฿า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน วายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช฿แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช฿ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณโตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแยกสวน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชวยในการเลือกและใช฿
ทักษะการดํารงชีวิตได฿อยางเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธโทีด่ี 

สถานการณโทางจิตสังคม มักใช฿ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาง เชน  
การจัดการกับอารมณโโกรธ ความขดัแย฿ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู฿และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การชวยเหลือผู฿อื่น และรับผิดชอบตอสวนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร฿างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช฿ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชน อาบน้ํา แตงตัว แปรงฟัน ซกั

เสื้อผ฿า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช฿แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

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

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร฿างด฿วย 2 วิธีการใหญ ๆ คือ 
1. เรียนรู฿เองตามธรรมชาต ิ ซึ่งขึ้นกับประสบการณโและการมีแบบอยางที่ด ี จึงไมมทีิศทางที่

แนนอน และกวาจะเรียนรู฿ก็อาจช฿าเกินไป 
2. สร฿างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู฿เรียนเป็นศูนยโกลาง ให฿เด็กเรียนรู฿รวมกันในกลุม

ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เดก็ต฿องมสีวนรวมทั้งทางรางกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคิดคอืการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณโ เพื่อสร฿างองคโความรู฿ใหมรวมกัน 

การมีสวนรวมทางสติปัญญาทําให฿เกิดทกัษะชีวิต 2 องคโประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะหโ
และความคดิวิจารณโ 

ปฏิสัมพันธโในกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทําให฿เด็กได฿ฝึกองคโประกอบทักษะชีวิต ด฿านทักษะทั้ง 3 
คู คือการสร฿างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก฿ไขปัญหา การจัดการอารมณโและ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให฿เกิดความเข฿าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเข฿าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองคโประกอบทักษะชีวิตด฿านเจตคติคือ การเข฿าใจตนเอง 
และเข฿าใจ/เห็นใจผู฿อื่น 

การได฿รับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จได฿รับคําชม ทําให฿เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคา
ตนเอง นําไปสูความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยให฿กิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงคโ ที่ตั้ง
ไว฿ รวมทั้งการประยุกตโใช฿เป็นการเปิดโอกาสให฿ผู฿เรียนได฿เชื่อมองคโความรู฿ใหมที่เกิดขึ้นเข฿าสูชีวิตจริง วา
ได฿เกิดการเรียนรู฿อะไรและนําไปใช฿ในชีวิตประจําวันอยางไร 

ลงมอืกระท�ำกจิกรรมในลกัษณะตำ่ง ๆ
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู฿และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร฿างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ด฿วยวิธีการลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู฿เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
สวนหนึ่ง ซึ่งมุงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให฿เป็นบุคคล
ที่มีความประพฤติดีงาม ไมกระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอยางมีความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน฿นทีห่น฿าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน฿าที่ตอพระเจ฿า/ศาสนา ได฿แก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและความหมาย 

 2.หน฿าที่ตอผู฿อื่น ได฿แก การเคารพ ให฿เกียรติ ชวยเหลือผู฿อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล฿อม 

 3.หน฿าที่ตอตนเอง ได฿แก  พัฒนาตนเองทั้ งด฿านรางกาย จิตใจ อารมณโ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 

 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยโและประเทศชาติ 
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 3. เข฿ารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู฿อื่นและเพื่อนมนุษยโทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
 วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องคโประกอบ โดยแบงออกเป็น 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผู฿ใหญมีหน฿าที่ชวยเหลือและสงเสรมิเยาวชนให฿เกดิการเรยีนรู฿ในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงคโในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเนือ่งและเป็นระบบ 

 กลุมที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช฿ มี 6 องคโประกอบ 

 1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 

 2. ใช฿ระบบสัญลักษณโเป็นแรงกระตุ฿นไปสูเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรู฿รวมกัน) 

 4. เรียนรู฿ใกล฿ชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรู฿จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรู฿จากการบริการผู฿อืน่ 
 วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องคโประกอบ คอื 

 1. ความก฿าวหน฿าในการเข฿ารวมกจิกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผู฿ใหญ 

 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใช฿สัญลักษณโรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศึกษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรู฿จากการกระทํา 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองคโประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู฿เรียนเป็น
ศูนยโกลาง การสร฿างทักษะชีวิตทั้ง 12 องคโประกอบ เกิดขึ้นด฿วยกิจกรรมดังตารางตอไปนี้   
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู฿และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร฿างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ด฿วยวิธีการลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู฿เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
สวนหนึ่ง ซึ่งมุงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให฿เป็นบุคคล
ที่มีความประพฤติดีงาม ไมกระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอยางมีความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน฿นทีห่น฿าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน฿าที่ตอพระเจ฿า/ศาสนา ได฿แก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและความหมาย 

 2.หน฿าที่ตอผู฿อื่น ได฿แก การเคารพ ให฿เกียรติ ชวยเหลือผู฿อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล฿อม 

 3.หน฿าที่ตอตนเอง ได฿แก  พัฒนาตนเองทั้ งด฿านรางกาย จิตใจ อารมณโ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 

 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยโและประเทศชาติ 
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 3. เข฿ารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู฿อื่นและเพื่อนมนุษยโทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
 วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องคโประกอบ โดยแบงออกเป็น 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผู฿ใหญมีหน฿าที่ชวยเหลือและสงเสรมิเยาวชนให฿เกดิการเรยีนรู฿ในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงคโในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเนือ่งและเป็นระบบ 

 กลุมที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช฿ มี 6 องคโประกอบ 

 1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 

 2. ใช฿ระบบสัญลักษณโเป็นแรงกระตุ฿นไปสูเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรู฿รวมกัน) 

 4. เรียนรู฿ใกล฿ชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรู฿จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรู฿จากการบริการผู฿อืน่ 
 วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องคโประกอบ คอื 

 1. ความก฿าวหน฿าในการเข฿ารวมกจิกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผู฿ใหญ 

 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใช฿สัญลักษณโรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศึกษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรู฿จากการกระทํา 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองคโประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู฿เรียนเป็น
ศูนยโกลาง การสร฿างทักษะชีวิตทั้ง 12 องคโประกอบ เกิดขึ้นด฿วยกิจกรรมดังตารางตอไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให฿เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
และชวยสร฿างสรรคโสังคมให฿เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก฿าวหน฿า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

 1. ให฿มีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให฿ซื่อสัตยโสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู฿อื่น 

 3. ให฿รู฿จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชนโ 

 4. ให฿รู฿จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให฿ทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให฿รู฿จักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตได฿ใช฿ข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล฿องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด฿านตาง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนวยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแตละประเภท ดังนั้น ชื่อหนวยกิจกรรม และจํานวนหนวยกิจกรรมของลูกเสือแตละ
ประเภทจึงแตกตางกัน 

 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตในคูมือชุดนี้ ได฿ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร฿างทักษะชีวิตเข฿ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช฿ระบบหมูหรือกลุมยอย โดยให฿เด็กเป็น
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ศูนยโกลาง และมีผู฿ใหญทําหน฿าที่ชวยเหลือและสงเสริมให฿เกิดกระบวนการเรียนรู฿ในกลุม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให฿สามารถพึ่งตนเองได฿ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร฿างคุณคาในตนเอง รวมทั้งใช฿ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณโทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ฿นไปสูเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 องคโประกอบในการประชุมกอง เน฿นการใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง นอกห฿องเรียน ใกล฿ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู฿จากการลงมือปฏิบัติด฿วยตนเอง เกม และการบริการผู฿อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช฿ แบงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะหโและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชนโ  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให฿
ลูกเสือใช฿กระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณโ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร฿างองคโ
ความรู฿และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให฿ลูกเสือได฿ประยุกตโใช฿สิ่งที่ได฿เรียนรู฿อีกด฿วย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกได฿เป็น 3 กลุม ประกอบด฿วย  

 1.กิจกรรมตามข฿อบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณโทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามข฿อบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสร฿างทักษะชีวิตด฿านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสร฿างทักษะชีวิต เพื่อสร฿างภูมิคุ฿มกันทางสังคมตอเหตุการณโและสภาพปัญหา
ของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข฿อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไมได฿นํามารวบรวมไว฿ในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

 คูมือมีจํานวน 11 เลม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แตละเลม ได฿จัดทําตารางหนวย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให฿เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร฿างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว฿ในตารางชองขวาสุด วาเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร฿างทักษะชีวิต 

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด฿วย  จุดประสงคโการเรียนรู฿ เนื้อหา สื่อการเรียนรู฿ กิจกรรม การ
ประเมินผล องคโประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู฿ เรื่องที่เป็นประโยชนโ) 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณโ 
ผู฿เช่ียวชาญด฿านลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผู฿ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู฿เช่ียวชาญด฿านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รวมกันค฿นหาปัญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให฿เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
และชวยสร฿างสรรคโสังคมให฿เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก฿าวหน฿า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

 1. ให฿มีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให฿ซื่อสัตยโสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู฿อื่น 

 3. ให฿รู฿จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชนโ 

 4. ให฿รู฿จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให฿ทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให฿รู฿จักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตได฿ใช฿ข฿อบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาด฿วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล฿องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด฿านตาง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนวยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแตละประเภท ดังนั้น ชื่อหนวยกิจกรรม และจํานวนหนวยกิจกรรมของลูกเสือแตละ
ประเภทจึงแตกตางกัน 

 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตในคูมือชุดนี้ ได฿ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร฿างทักษะชีวิตเข฿ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช฿ระบบหมูหรือกลุมยอย โดยให฿เด็กเป็น
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ศูนยโกลาง และมีผู฿ใหญทําหน฿าที่ชวยเหลือและสงเสริมให฿เกิดกระบวนการเรียนรู฿ในกลุม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให฿สามารถพึ่งตนเองได฿ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร฿างคุณคาในตนเอง รวมทั้งใช฿ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณโทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ฿นไปสูเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 องคโประกอบในการประชุมกอง เน฿นการใช฿ชีวิตกลางแจ฿ง นอกห฿องเรียน ใกล฿ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู฿จากการลงมือปฏิบัติด฿วยตนเอง เกม และการบริการผู฿อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช฿ แบงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะหโและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชนโ  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให฿
ลูกเสือใช฿กระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณโ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร฿างองคโ
ความรู฿และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให฿ลูกเสือได฿ประยุกตโใช฿สิ่งที่ได฿เรียนรู฿อีกด฿วย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกได฿เป็น 3 กลุม ประกอบด฿วย  

 1.กิจกรรมตามข฿อบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณโทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามข฿อบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสร฿างทักษะชีวิตด฿านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสร฿างทักษะชีวิต เพื่อสร฿างภูมิคุ฿มกันทางสังคมตอเหตุการณโและสภาพปัญหา
ของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข฿อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไมได฿นํามารวบรวมไว฿ในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

 คูมือมีจํานวน 11 เลม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แตละเลม ได฿จัดทําตารางหนวย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให฿เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร฿างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว฿ในตารางชองขวาสุด วาเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร฿างทักษะชีวิต 

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด฿วย  จุดประสงคโการเรียนรู฿ เนื้อหา สื่อการเรียนรู฿ กิจกรรม การ
ประเมินผล องคโประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู฿ เรื่องที่เป็นประโยชนโ) 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณโ 
ผู฿เช่ียวชาญด฿านลูกเสือ 

 2. สัมมนาครู ผู฿ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู฿เช่ียวชาญด฿านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รวมกันค฿นหาปัญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
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 3. จัดทําคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได฿แก ลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลม โดยผานการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช฿ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

 4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู฿กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู฿เบื้องต฿น และขั้นความรู฿ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได฿รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให฿ใช฿
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู฿กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ   

 5. จัดทํา คูมือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร฿างวิทยากร
และฝึกอบรมผู฿กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว฿ ทุก
ประการ  แตเน฿นการสอดแทรกการเรียนรู฿ทักษะชีวิตเพิ่มเข฿าไปด฿วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคโที่รอบด฿าน 
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให฿ผู฿เรียนได฿ มีโอกาส
เรียนรู฿ประสบการณโตางๆ ด฿วยตนเอง ผานการทํากิจกรรมรวมกัน  ผู฿เรียนได฿เรียนรู฿จากประสบการณโของ
เพื่อนในกลุม ทําให฿สามารถเรียนรู฿ได฿มากขึ้นโดยใช฿เวลาน฿อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต฿องกระตุ฿นให฿
ผู฿เรียนเกิดความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให฿อยางเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู฿ได฿อยางมี
ประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นตอผู฿เรียนมีดังนี้ 
 1. สงเสริมให฿ผู฿เรียนกล฿าแสดงออกและทํางานรวมกับผู฿อื่นได฿ 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปิดโอกาสให฿ผู฿เรียนมีสวนรวมในการกําหนดขอบขาย เนื้อหา และวัตถุประสงคโ 
 4. ผู฿เรียนได฿ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู฿ทั้งทางด฿านความรู฿ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด
สร฿างสรรคโ และจินตนาการด฿วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบงออกได฿เป็น 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให฿ลูกเสือได฿ใช฿ความสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคิดสร฿างสรรคโ จินตนาการในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณโตาง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู฿ได฿งายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช฿แทนประสบการณโจริง เพราะศาสตรโตางๆ ในโลก มีมาก
เกินกวาที่จะเรียนรู฿ได฿หมดสิ้นจากประสบการณโตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูในอดีต หรือซับซ฿อนเร฿นลับ
หรือเป็นอันตราย ไมสะดวกตอการเรียนรู฿จากประสบการณโจริง 

ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 1.1 สถานการณโจําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล฿อมให฿ใกล฿เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
เพื่อให฿ผู฿เรียนได฿ฝึกฝน แก฿ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณโที่กําลังเผชิญอยูนั้นแล฿วนําประสบการณโแหง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก฿ปัญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู฿สอนชวยให฿ผู฿เรียนได฿เกิดการเรียนรู฿ตามวัตถุประสงคโ โดยการแสดง
หรือกระทําให฿ดูเป็นตัวอยาง ให฿ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู฿เรียนจะต฿องเฝฺาสังเกตอยูโดยตลอด
 1.3 เลานิทาน   
 1.4 ละคร  หุนจําลอง 
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 3. จัดทําคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได฿แก ลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลม โดยผานการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช฿ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

 4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู฿กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู฿เบื้องต฿น และขั้นความรู฿ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได฿รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให฿ใช฿
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู฿กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ   

 5. จัดทํา คูมือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร฿างวิทยากร
และฝึกอบรมผู฿กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร฿างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว฿ ทุก
ประการ  แตเน฿นการสอดแทรกการเรียนรู฿ทักษะชีวิตเพิ่มเข฿าไปด฿วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคโที่รอบด฿าน 
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให฿ผู฿เรียนได฿ มีโอกาส
เรียนรู฿ประสบการณโตางๆ ด฿วยตนเอง ผานการทํากิจกรรมรวมกัน  ผู฿เรียนได฿เรียนรู฿จากประสบการณโของ
เพื่อนในกลุม ทําให฿สามารถเรียนรู฿ได฿มากขึ้นโดยใช฿เวลาน฿อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต฿องกระตุ฿นให฿
ผู฿เรียนเกิดความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให฿อยางเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู฿ได฿อยางมี
ประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นตอผู฿เรียนมีดังนี้ 
 1. สงเสริมให฿ผู฿เรียนกล฿าแสดงออกและทํางานรวมกับผู฿อื่นได฿ 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปิดโอกาสให฿ผู฿เรียนมีสวนรวมในการกําหนดขอบขาย เนื้อหา และวัตถุประสงคโ 
 4. ผู฿เรียนได฿ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู฿ทั้งทางด฿านความรู฿ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด
สร฿างสรรคโ และจินตนาการด฿วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบงออกได฿เป็น 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให฿ลูกเสือได฿ใช฿ความสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคิดสร฿างสรรคโ จินตนาการในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณโตาง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู฿ได฿งายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช฿แทนประสบการณโจริง เพราะศาสตรโตางๆ ในโลก มีมาก
เกินกวาที่จะเรียนรู฿ได฿หมดสิ้นจากประสบการณโตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูในอดีต หรือซับซ฿อนเร฿นลับ
หรือเป็นอันตราย ไมสะดวกตอการเรียนรู฿จากประสบการณโจริง 

ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 1.1 สถานการณโจําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล฿อมให฿ใกล฿เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
เพื่อให฿ผู฿เรียนได฿ฝึกฝน แก฿ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณโที่กําลังเผชิญอยูนั้นแล฿วนําประสบการณโแหง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก฿ปัญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู฿สอนชวยให฿ผู฿เรียนได฿เกิดการเรียนรู฿ตามวัตถุประสงคโ โดยการแสดง
หรือกระทําให฿ดูเป็นตัวอยาง ให฿ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู฿เรียนจะต฿องเฝฺาสังเกตอยูโดยตลอด
 1.3 เลานิทาน   
 1.4 ละคร  หุนจําลอง 

จงึจะ
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 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน฿นการใช฿ดนตรีเป็นสื่อใน
การเรียนรู฿ทั้งในแงเนื้อหาและความบันเทิง ผอนคลาย และเข฿าถึงวัฒนธรรมตาง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชน การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร฿อยดอกไม฿  
 1.7 การโต฿วาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน฿นให฿ลูกเสือได฿เรียนรู฿จากความเป็นจริง 
/เหตุการณโจริง ในชีวิตประจําวัน ผานประสบการณโตรงด฿วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา 
เชน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู฿ผานสถานการณโจริงด฿วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได฿เรียนรู฿สูแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณโ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได฿เรียนรู฿นั้น 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
การสัมภาษณโ การเป็นผู฿สื่อขาว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอยาง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเลา
เรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะหโและการประเมิน เป็นการเรียนรู฿ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รวมกันวเิคราะหโ/ประเมิน สิ่งตางๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 การเปรียบเทียบคุณคา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเลนเกมและการแขงขัน   
  4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให฿ลูกเสือเกิดการเรียนรู฿ผาน
การเลนเกม ให฿ข฿อคิดที่สอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่ต฿องการ เชน เกมกระซิบ  เป็นต฿น 
  4.2 การแขงขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแขงขัน และมีการตัดสินหาผู฿ชนะ เชน การ
ตอบปัญหาในเรื่องตาง ๆ เพื่อกระตุ฿นให฿เกิดความสนใจใฝูรู฿มากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโ เป็นกิจกรรมสร฿างสรรคโที่เน฿นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได฿แก  
การจัดกิจกรรมการกุศล การซอมของเลนให฿น฿อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต฿นไม฿ 
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน฿อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต฿องสอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่ต฿องการ เชน  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช฿ กิจกรรมการวิเคราะหโและการประเมิน การรายงาน และ
การแขงขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต฿องการให฿เรียนรู฿ เป็นต฿น 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร฿างความรู฿สึกที่สอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่
ต฿องการ เชน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโ เป็นต฿น 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ฿าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช฿กิจกรรมการวิเคราะหโ และ
ประเมินสวนทักษะทางกายภาพ เลือกได฿เกือบทุกประเภท 
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 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให฿ลูกเสือได฿รวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่ต฿องการ เชน 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให฿ วิเคราะหโ /สังเคราะหโ /ประเมิน เนื้อหาที่ต฿องการให฿
ผู฿เรียนเกิดความเข฿าใจอยางถองแท฿ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตโใช฿ได฿จริง 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให฿เกิดการโต฿แย฿งกันด฿วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข฿องกับเจตคติที่ต฿องการ เพื่อให฿สมาชิกแตละคนได฿มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกตางจากคนอื่น ทําให฿เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต฿แย฿งกันด฿วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให฿เกิดความเข฿าใจอยางถองแท฿ในขั้นตอนการทําทักษะ    
นั้น ๆ  เชนการวิเคราะหโความครบถ฿วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะหโจุดออน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไมสําเร็จ เป็นต฿น  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกตโใช฿ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให฿ชัดเจน และเปิดโอกาสให฿ได฿ลองประยุกตโใช฿ ได฿แก 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องคโความรู฿ที่ต฿องการให฿เกิดขึ้น 
ประยุกตโใช฿โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตางจากเดิม เชน การทํารายงาน ทําสรุปยอ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมมีเนื้อหา แตเป็นความรู฿สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู฿เรียน  ประยุกตโโดยการแสดงออกที่สอดคล฿องกับเจตคติที่เกิด เชน การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตยโ การกระทําท่ีแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต฿น                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข฿าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ 
ได฿ ประยุกตโโดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
261

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 

265 

 

 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน฿นการใช฿ดนตรีเป็นสื่อใน
การเรียนรู฿ทั้งในแงเนื้อหาและความบันเทิง ผอนคลาย และเข฿าถึงวัฒนธรรมตาง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชน การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร฿อยดอกไม฿  
 1.7 การโต฿วาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน฿นให฿ลูกเสือได฿เรียนรู฿จากความเป็นจริง 
/เหตุการณโจริง ในชีวิตประจําวัน ผานประสบการณโตรงด฿วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา 
เชน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู฿ผานสถานการณโจริงด฿วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได฿เรียนรู฿สูแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณโ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได฿เรียนรู฿นั้น 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
การสัมภาษณโ การเป็นผู฿สื่อขาว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอยาง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเลา
เรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะหโและการประเมิน เป็นการเรียนรู฿ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รวมกันวเิคราะหโ/ประเมิน สิ่งตางๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 การเปรียบเทียบคุณคา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเลนเกมและการแขงขัน   
  4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให฿ลูกเสือเกิดการเรียนรู฿ผาน
การเลนเกม ให฿ข฿อคิดที่สอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่ต฿องการ เชน เกมกระซิบ  เป็นต฿น 
  4.2 การแขงขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแขงขัน และมีการตัดสินหาผู฿ชนะ เชน การ
ตอบปัญหาในเรื่องตาง ๆ เพื่อกระตุ฿นให฿เกิดความสนใจใฝูรู฿มากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโ เป็นกิจกรรมสร฿างสรรคโที่เน฿นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได฿แก  
การจัดกิจกรรมการกุศล การซอมของเลนให฿น฿อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต฿นไม฿ 
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน฿อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต฿องสอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่ต฿องการ เชน  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช฿ กิจกรรมการวิเคราะหโและการประเมิน การรายงาน และ
การแขงขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต฿องการให฿เรียนรู฿ เป็นต฿น 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร฿างความรู฿สึกที่สอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่
ต฿องการ เชน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโ เป็นต฿น 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ฿าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช฿กิจกรรมการวิเคราะหโ และ
ประเมินสวนทักษะทางกายภาพ เลือกได฿เกือบทุกประเภท 
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 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให฿ลูกเสือได฿รวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล฿องกับผลการเรียนรู฿ที่ต฿องการ เชน 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให฿ วิเคราะหโ /สังเคราะหโ /ประเมิน เนื้อหาที่ต฿องการให฿
ผู฿เรียนเกิดความเข฿าใจอยางถองแท฿ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตโใช฿ได฿จริง 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให฿เกิดการโต฿แย฿งกันด฿วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข฿องกับเจตคติที่ต฿องการ เพื่อให฿สมาชิกแตละคนได฿มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกตางจากคนอื่น ทําให฿เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต฿แย฿งกันด฿วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให฿เกิดความเข฿าใจอยางถองแท฿ในขั้นตอนการทําทักษะ    
นั้น ๆ  เชนการวิเคราะหโความครบถ฿วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะหโจุดออน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไมสําเร็จ เป็นต฿น  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกตโใช฿ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให฿ชัดเจน และเปิดโอกาสให฿ได฿ลองประยุกตโใช฿ ได฿แก 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องคโความรู฿ที่ต฿องการให฿เกิดขึ้น 
ประยุกตโใช฿โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตางจากเดิม เชน การทํารายงาน ทําสรุปยอ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมมีเนื้อหา แตเป็นความรู฿สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู฿เรียน  ประยุกตโโดยการแสดงออกที่สอดคล฿องกับเจตคติที่เกิด เชน การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตยโ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต฿น                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข฿าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ 
ได฿ ประยุกตโโดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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