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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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ค ำนิยม 
 

 
 

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

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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คำ�นำ�

 สำานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ในการทำากิจกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน 
และปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการทำางานเป็นระบบหมู่ตามกระบวนการลูกเสือ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์แบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทำาให้เด็กและ
เยาวชนมีระเบียบวินัย มีจิตสำานึกในการทำาความดีเพื่อทำาประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ต่อไป
 เร่ิมจากการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านลูกเสือ ด้านทักษะชีวิต รวมทั้งด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อกำาหนด
กรอบโครงสรา้งหลักสตูรลกูเสอืเสริมสรา้งทกัษะชวีติ ทีส่อดคลอ้งกับปญัหาตามวัยและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  
ของลูกเสือแต่ละประเภท
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ฉบับทดลอง สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ริม่ใชใ้นปี พ.ศ. 2553 มโีรงเรยีนจากทกุภมูภิาคของประเทศเขา้ร่วมโครงการ จำานวน 
26 โรงเรียน โดยได้ดำาเนินการควบคู่ไปกับการวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือ และทำาการปรับปรุงคู่มือ
ครั้งแรกเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยได้เพิ่มเติม เพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นและเนื้อหาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
 การปรับปรุงครั้งที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุมปฏิบัติการ 
“การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ” ซึ่งจัดโดยสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย 
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพ่ิมจำานวนแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 40 ช่ัวโมง  
เพ่ือครอบคลุมสาระท่ีจำาเป็นอย่างครบถ้วน เป็นการเตรียมการขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ท่ัวประเทศ และได้แบ่งคู่มือออกเป็น 11 เล่ม สำาหรับลูกเสือแต่ละช้ันปี  
เพื่อความสะดวกของผู้สอน รวมทั้งทางสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำาเนินการวิจัย
และประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต จำานวน 53 โรงเรียน คู่ขนานกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ด้วย
 สำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการให้สำาเร็จลุล่วง ณ โอกาสน้ี ตั้งแต่ 
การริเริ่มโครงการการจัดทำาหลักสูตรและคู่มือ การทดลองวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือ รวมทั้ง 
การปรับปรุงคู่มือทั้ง 2 ครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือชุดนี้จะช่วยส่งเสริมให้กิจการลูกเสือของประเทศไทย  
ซ่ึงดำาเนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้เป็นเครื่องมือสำาคัญและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป

สำ�นักก�รลูกเสือ ยุวก�ช�ดและกิจก�รนักเรียน
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู้
กํากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

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

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

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกว่าแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช้เมื่อใด 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน 
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย  

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 
1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม

จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา

ของเด็กแต่ละวัย 
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สารบัญ(ต่อ) 

หน้า 
   หน่วยที่ 6 บริการ (ต่อ) 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 22 เสยีหายเพราะอะไร 186 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 23 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 190 

   หน่วยที่ 7 ประเมินผล 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 24 การประเมินผล 202 

   หน่วยที่ 8 พธิีการ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 25 การประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษ 

  เครื่องหมายวิชาพิเศษ สายยงยศ 
216 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  แนวคิดเรือ่งทักษะชีวิต 223 
ภาคผนวก ข  กิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 234 
ภาคผนวก ค  แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 237 
บรรณานุกรม 257 
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู้
กํากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

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

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

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกว่าแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช้เมื่อใด 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน 
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย  

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 
1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม

จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา

ของเด็กแต่ละวัย 
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ผู้กำากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจำานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สำาหรับลูกเสือ 

4 ประเภท คือ ลูกเสือสำารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
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คู่มือแต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

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

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้สอนควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรือ

ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้  มีจุดเน้นที่การตั้งประเด็นให้วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา 

ความรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเจตคติ มีจุดเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก และการตั้งประเด็นให้ผู้เรียน

ได้แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ เน้นที่การทําความเข้าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ

ได้ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ซ้อนกันมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น

จุดประสงค์หลักของแผนการจัดกิจกรรม 
เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรือไม่ 
ส่ือการเรียนรู้ 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ และเรื่องที่

เป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว้ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเขา้ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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คู่มือแต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

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

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้สอนควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรือ

ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้  มีจุดเน้นที่การตั้งประเด็นให้วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา 

ความรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเจตคติ มีจุดเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก และการตั้งประเด็นให้ผู้เรียน

ได้แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ เน้นที่การทําความเข้าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ

ได้ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ซ้อนกันมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น

จุดประสงค์หลักของแผนการจัดกิจกรรม 
เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรือไม่ 
ส่ือการเรียนรู้ 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ และเรื่องที่

เป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว้ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเขา้ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   

10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

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

• สำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
   สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทรศัพท์ 02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

แผนจัดกิจกรรม 
เรื่อง 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2.หน้าที่พลเมือง 2. ประวัติลูกเสือไทย 1  

3.การพัฒนาตนเอง 1  
4. การเยี่ยมหน่วยงาน 2  
5. หน้าที่ของลูกเสอืตามวิถี 
ประชาธิปไตย 

2  

6. สิ่งดีๆ ของฉัน 1 ทักษะชีวิต 
7. คู่ครองในฝนั 2 ทักษะชีวิต 
8. คิดอยา่งไรไม่เป็นทกุข์ 1 ทักษะชีวิต 

3. การเดินทางส ารวจ 9. การเตรียมตัวกอ่นสํารวจ 2  
10.กิจกรรมระหว่างการเดินทาง 
สํารวจ 

1  

11. การรวบรวมข้อมูลและการ 
รายงาน 

2  

4. การแสดงออกทางศิลปะ 12. การแสดงออกทางศิลปะ 3  
5. สมรรถภาพทางกาย 13. ลูกเสือไทยกายสมาร์ท 2 ทักษะชีวิต 

14. ภัยสังคม 1 ทักษะชีวิต 
15. เสี่ยงไม่เสี่ยงรู้ได้อยา่งไร 2 ทักษะชีวิต 
16. อย่างนี้ต้องปฏิเสธ 2 ทักษะชีวิต 
17. ความรุนแรง 2 ทักษะชีวิต 
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แผนการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

แผนจัดกิจกรรม 
เรื่อง 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2.หน้าที่พลเมือง 2. ประวัติลูกเสือไทย 1  

3.การพัฒนาตนเอง 1  
4. การเยี่ยมหน่วยงาน 2  
5. หน้าที่ของลูกเสอืตามวิถี 
ประชาธิปไตย 

2  

6. สิ่งดีๆ ของฉัน 1 ทักษะชีวิต 
7. คู่ครองในฝนั 2 ทักษะชีวิต 
8. คิดอยา่งไรไม่เป็นทกุข์ 1 ทักษะชีวิต 

3. การเดินทางส ารวจ 9. การเตรียมตัวกอ่นสํารวจ 2  
10.กิจกรรมระหว่างการเดินทาง 
สํารวจ 

1  

11. การรวบรวมข้อมูลและการ 
รายงาน 

2  

4. การแสดงออกทางศิลปะ 12. การแสดงออกทางศิลปะ 3  
5. สมรรถภาพทางกาย 13. ลูกเสือไทยกายสมาร์ท 2 ทักษะชีวิต 

14. ภัยสังคม 1 ทักษะชีวิต 
15. เสี่ยงไม่เสี่ยงรู้ได้อยา่งไร 2 ทักษะชีวิต 
16. อย่างนี้ต้องปฏิเสธ 2 ทักษะชีวิต 
17. ความรุนแรง 2 ทักษะชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

แผนจัดกิจกรรม 
เรื่อง 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

6. บริการ 18. การปฐมพยาบาล 2 
19. การรายงานการให้บริการ 1 
20. บัญชีชีวิต 2 ทักษะชีวิต 
21. ปูมชีวิตปราชญ์ชาวบ้าน 2 
22. เสียหายเพราะอะไร 1 ทักษะชีวิต 
23. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

2 

7. ประเมินผล 24. การประเมินผล 1 
8. พิธีการ 25. การประดับเครื่องหมายลกูเสือ

ชั้นพิเศษ เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
สายยงยศ 

1 

รวม 8 หน่วยกิจกรรม รวม 25 แผนการจัดกิจกรรม 40 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่  1     สาระส าคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1  เรื่อง  ปฐมนิเทศ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษได ้

2. เนื้อหา
ชี้แจงกระบวนการเรียนรู ้หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงวันนี้ยินดี 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง “ ลูกเสือผล เดชมณี ” 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงวันนี้ยินดี 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1)ผู้กํากับลูกเสือแนะนํา ชี้แจง ความสําคัญของหลักสูตรเครือ่งหมายลกูเสือชั้นพิเศษ
ให้กับลูกเสอื 

2) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้ เรื่องหลักสูตรเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษ
3) ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง หลักสูตรเครื่องหมายชั้นพเิศษ
4) ลูกเสือแต่ละหมูส่่งตัวแทนนําเสนอเกณฑ์การได้รับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษ
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปรายละเอยีดของการได้รับเครือ่งหมายลูกเสือ

ชั้นพิเศษ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง “ ลูกเสือผล เดชมณี ” 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)   

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

เพลงวันนี้ยินดี 

วันนี้ยินด ี ที่เราได้มาพบกนั  (ซ้ํา) 
ยินดี  ยินด ี ยินดี  มาเถิดมา  เรามาร่วมสนุก 
ปลดเปลื้องความทุกข ์ ใหม้ันสิน้ไป 
มาเถิดมา  เรามาร่วมจิต   
ช่วยกันคิดทําใหก้ารลูกเสือเจริญ 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ใบความรู้ 
เรื่อง หลักสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

ลักษณะเครื่องหมาย 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ขนาดดา้นละ 1 ซม. ตามแบบพื้นสีกากภีายในมีรูปช่อชัยพฤกษส์ีขาว 

2 ช่อ โค้งเขา้หากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชยัพฤกษ์ มีหน้า
เสือสีทอง เครือ่งหมายนี้ ติดทีก่ึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

เครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 

เกณฑ์การได้รับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสอืโลกมาก่อน
2. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 5 วิชา คือ วิชาการเดินทางสํารวจ วิชาบริการ

และวิชาอื่นอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผู้เลือก 
3. ผ่านการฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม (Initiative Course) ซึ่งประกอบด้วยการเดินทางไกล

ไปอยู่คา่ยพกัแรมเป็นเวลา 1 คืน การไปอยูค่่ายพักแรมตอ้งเดินไปยังทอ้งถิ่นที่ลกูเสือไมคุ่้นเคย
จํานวนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่จะไปอยู่คา่ยพกัแรม ควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 คน การเดนิทางไกลต้อง
มีระยะทางอย่างน้อย 8 กิโลเมตร และในระหว่างการเดินทางให้สมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินเกดิขึ้นอย่าง
น้อย 5 อย่าง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือมผีู้ติดอยู่ในทีสู่ง การใช้เข็มทิศ การปฏิบัติงานในเวลา
กลางคนื การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉินทางน้ํา เป็นต้น เหตุฉกุเฉินเช่นว่านี้ให้เว้นระยะห่างกัน
พอสมควร และลูกเสอืจําเป็นตอ้งมคีวามรู้ในเรื่องแผนที่และเข็มทิศ จึงจะสามารถเดนิทางไปถึง
จุดหมายปลายทางได้การฝกึอบรมวิชาความคดิริเริ่มนี้ต้องมีลักษณะเป็นการทดสอบอยา่งจริงจังใน
เรื่องความตัง้ใจจริงความคิดริเริ่ม และการพึ่งตนเอง (Self-reliance) 

4. คณะกรรมการดาํเนินงานของกองและผู้กํากบัลูกเสือเหน็ว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับ
เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

5. ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสํานกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อ้างองิจากโครงสร้างสํานกังาน
ลูกเสือแห่งชาต ิตาม พ.ร.บ. 2551) หรือผู้อํานวยการลูกเสอืจังหวัดแล้วแต่กรณี 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เรื่อง    “ ลูกเสือผล เดชมณี ” 

เมื่อ พ.ศ. 2514   ตําบลน้ําเปร้ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา  เยน็วันหนึ่งขณะที่ลูกเสอืผล  เดชมณี
พายเรือกลับจากโรงเรยีนได้เห็นเรอืหางยาวแลน่มาด้วยความเร็วสูง และพุ่งเข้าชนเรือของเด็กหญิง
สําลีซึ่งพายนําหน้าเรือของลูกเสอืผล  เดชมณี จนทําใหเ้ด็กหญิงสําลจีมน้าํหายไปลูกเสอืผลเหน็
ดังนั้นจึงถอดเสือ้ผ้า กระโดดจากเรือแล้วดําน้ําหาจนพบ และนําตัวเด็กหญิงสาํลีขึ้นมาปฐมพยาบาล
จนกระทั่งฟื้นจากสลบส่วนเรือหางยาวลํานั้นถกูชาวบ้านสกดัจับและส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดี
ต่อไป 

ความนีไ้ด้ทรงทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบนัจึงโปรดเกล้าฯให้เบิกตัว
ลูกเสือผล  เดชมณี  เขา้เฝฺาในวันที่  1  กรกฎาคม 2514 และพระราชทานเหรยีญลูกเสอืสรรเสริญช้ัน
ที่  3  ให ้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  : การทําความดคีวามดีนั้นย่อมได้รับผลตอบแทน 

ที่มาของเรื่อง :  ธํารง  วัฒนวิกย์กรรม์ : 2538 : 76 

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

เข้าใจในการ
ได้รับ

เคร่ืองหมายฯ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
     ประเมนิการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสอื ผ่านเกณฑก์ารประเมิน รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดและไม่ 
ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่  2 หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2    ประวัติการลูกเสือไทย เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายประวัติการลูกเสือไทยและวิธีดําเนินการของขบวนการลูกเสอืได้ 

2. เนื้อหา
2.1 ประวัติการลูกเสอืไทย 
2.2 วิธีดําเนินการของขบวนการลกูเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงวชิราวุธรําลึก 
3.2 ใบความรู้เรื่อง ประวัติการลกูเสือไทยและวธิีดําเนินการของขบวนการลูกเสือ 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง วชิราวุธรําลึก 

  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้ใหก้ับลูกเสอื เรือ่ง ประวัติการลูกเสอืไทยและ

วิธีดําเนินการของขบวนการลูกเสอืแต่ละหมู่ร่วมกันศึกษาจากใบความรู้ 
2) ผู้กํากับลูกเสอืบรรยายประวัติการลกูเสือไทย และวิธีดําเนินการของขบวนการลูกเสือ

โดยย่อและลูกเสือจดบนัทึก 
3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือซกัถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ฟังและจากการศึกษา

ใบงานเรื่อง ประวัติการลกูเสือไทยและวิธีดาํเนนิการของขบวนการลูกเสอื ทีไ่ด้รับ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปเกี่ยวกบัความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและ

จากการศึกษาใบความรู ้
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องไก่กับสุนัขจิ้งจอก 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  ชักธงลง  เลิก) 

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

เพลงวชิราวุธร าลึก 

วชิราวุธพระมงกุฎเกลา้ เจา้ประชา
ก่อกําเนิดลกูเสือมา  ข้าเลือ่มใส
พวกเราลูกเสอื  เชือ้ชาติไทย

เทอดเกยีรติพระองค์ไว้  ด้วยภักดี
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณ เทอดบูชา

ปฏิญญาณ รักกษัตริย์ ชาติ  ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือ  สร้างความดี

เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสือไทย ดงัใจปอง
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3.2 ใบความรู้เรื่อง ประวัติการลกูเสือไทยและวธิีดําเนินการของขบวนการลูกเสือ 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง วชิราวุธรําลึก 

  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้ใหก้ับลูกเสอื เรือ่ง ประวัติการลูกเสอืไทยและ

วิธีดําเนินการของขบวนการลูกเสอืแต่ละหมู่ร่วมกันศึกษาจากใบความรู้ 
2) ผู้กํากับลูกเสอืบรรยายประวัติการลกูเสือไทย และวิธีดําเนินการของขบวนการลูกเสือ

โดยย่อและลูกเสือจดบนัทึก 
3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือซกัถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ฟังและจากการศึกษา

ใบงานเรื่อง ประวัติการลกูเสือไทยและวิธีดาํเนนิการของขบวนการลูกเสอื ทีไ่ด้รับ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปเกี่ยวกบัความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและ

จากการศึกษาใบความรู ้
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องไก่กับสุนัขจิ้งจอก 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  ชักธงลง  เลิก) 

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

เพลงวชิราวุธร าลึก 

วชิราวุธพระมงกุฎเกลา้ เจา้ประชา
ก่อกําเนิดลกูเสือมา  ข้าเลือ่มใส
พวกเราลูกเสอื  เชือ้ชาติไทย

เทอดเกยีรติพระองค์ไว้  ด้วยภักดี
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณ เทอดบูชา

ปฏิญญาณ รักกษัตริย์ ชาติ  ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือ  สร้างความดี

เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสือไทย ดงัใจปอง

ฏ

ปฏิญาณ

ดั่ง

วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
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ใบความรู้ 
เรื่อง ประวัติการลูกเสือไทยและวิธีด าเนินการของขบวนการลูกเสือ 

 

 
 

 การลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ที่
ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สืบเนื่องจากการรบกับพวกบัวร์ (Boar) ในการรักษาเมือง
มาฟคิิง (Mafeking) ที่อาฟริกาใตใ้นปี พ.ศ. 2442 ซึ่งบี พี ได้ตั้งกองทหารเดก็ให้ช่วยสอดแนมการรบ 
จนรบชนะข้าศึกเมื่อกลับไปประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2450 จึงได้ทดลองนําเดก็ชาย 20 คน ไปอยู่
ค่ายพกัแรมที่เกาะบราวน์ซ ีBrowmsea Islands) ซึ่งได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้ ปี พ.ศ. 2451  
บี พี จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึน้เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา 
ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพือ่รักษา 
เมืองมาฟคิิง (Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็ก
เป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนประสบผลสําเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น
เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 เมื่อพระองคเ์สด็จนิวัติสู่ประเทศไทย  
ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสอืปูา (Wild Tiger Corps) ขึ้น เมือ่วันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อฝึกหัดใหข้้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมอืง  
รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน 
ก็ไดพ้ระราชทานกําเนดิลูกเสอืไทยขึ้นเมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภวา่  
เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือปูา เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึก
เด็กชายปฐมวัยให้มคีวามรู้ทางเสือปูาด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จกัหน้าที่และประพฤติตนให้เปน็
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมอืงจากนั้น ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียน
วชิราวุธ ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กําหนดข้อบังคับลกัษณะปกครอง
ลูกเสือขึน้ รวมทั้งพระราชทาน คาํขวัญให้ลกูเสอืว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” ผู้ที่ได้รับยกยอ่งวา่เป็น
ลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “นายลิขิตสารสนอง” 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระบิดาแห่งการลูกเสอืไทย ทรงสถาปนา  
ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทกุปี ถือเป็นวันสําคญัของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ 
 ลูกเสือโลก ถอืกําเนิดขึน้โดยทา่นลอรด์บาเดน เพาเวลล์ ( บี.พี. ) เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือ
ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมือ่ปี พ.ศ.2450 โดยมีจุดประสงค์เพือ่เตรียมคนไว้เป็นทหาร และฝึกให้คน
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมหลังจากนัน้กิจการลูกเสือกเ็ริ่มแพร่ขยายเข้าไปในประเทศยุโรปที่ไม่มี
พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร กระทั่งแพร่ขยายเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ตั้งกองลกูเสือขึ้น
เป็นประเทศที่ 2 เมื่อกจิการลกูเสือแพร่หลายขึน้ ในปี พ.ศ.2451 ท่านลอร์ด บาเดน เพาเวลล์  
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จึงได้แต่งหนังสือฝกึอบรมลกูเสือขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยหนังสือเลม่ดังกล่าวมี
ชื่อว่า “Scouting For Boys” และคําว่า “Scout” ซึ่งใช้เรียกแทน “ลูกเสือ” มีความหมายตามตัวอกัษร คอื 

S : Sincerityหมายถึง ความจริงใจ มีน้าํใสใจจริงต่อกัน 
C : Courtesyหมายถึง ความสภุาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี 
O : Obedienceหมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท 
U : Unityหมายถึง ความเป็นน้าํหนึง่ใจเดยีวกนั รู้รักสามัคคี 
T : Thriftyหมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั 

สําหรับในประเทศไทยเอง กิจการลูกเสอื เริ่มต้นขึน้เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือปูาขึน้กอ่น เมื่อวันที ่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรยีนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกําลัง
สํารองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบาํเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปราม
โจรผู้ร้าย เป็นต้น นอกจากนี ้ยังทรงเห็นว่า ลกูเสือจะช่วยใหค้นไทยรู้จกัรักชาติ มีมนษุยธรรม มี
ความเสยีสละ สามัคคี และมคีวามกตัญํูกระทั่งอีก 2 เดือนถดัมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่ัวทรงเห็นวา่กิจการเสือปูาเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกอง
ลูกเสือขึน้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลกูเสือขึ้น ตอ่จากประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยผู้ทีไ่ด้ชื่อว่าเปน็ลูกเสือไทยคนแรก คือ “นายชัพพ ์บุนนาค”จากนั้น
นานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลกูเสือของตนขึ้นบ้าง ทําให้ลกูเสือกลายเป็นองค์การสากล และมี
ความสมัพันธก์ันทั่วโลก โดยถือว่าลกูเสือทั่วโลกเป็นพี่นอ้งกันหมด 

ลูกเสือกองแรกของไทยกอ่ตั้งขึน้ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก เรียกว่า “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที ่1”
ก่อนที่จะขยายตัวไปจัดตั้งตามโรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานคติพจน์ เพื่อให้เด็กที่จะเข้าประจําการในกองลูกเสือได้ปฏิญาณตนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”
ในสมัยนั้นกจิการลกูเสือไทยเลือ่งลือไปยังนานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดนิสยามทรงใฝพูระทัยในกิจการ
ลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ถึงกับทําให้กองลูกเสอืที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มหีนังสอืขอพระราชทานนาม
ลูกเสือกองนี้ว่า “กองลกูเสือในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดินสยาม” ซึ่งพระองค์ทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือกองนี้ได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้ง
สองข้าง และยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนีห้ลงัจากทรงสถาปนากจิการลกูเสือขึ้นมาแล้ว ได้ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสอื และตั้งสภากรรมการจัดการลูกเสอืแห่งชาตขิึ้นโดย
พระองค ์ทรงดํารงตาํแหน่งสภานายก ต่อมาทกุครั้งทีพ่ระองคเ์สด็จไปยังจังหวัดใดก็ตามก็จะทรง
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ใบความรู้ 
เรื่อง ประวัติการลูกเสือไทยและวิธีด าเนินการของขบวนการลูกเสือ 

 

 
 

 การลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ที่
ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สืบเนื่องจากการรบกับพวกบัวร์ (Boar) ในการรักษาเมือง
มาฟคิิง (Mafeking) ที่อาฟริกาใตใ้นปี พ.ศ. 2442 ซึ่งบี พี ได้ตั้งกองทหารเดก็ให้ช่วยสอดแนมการรบ 
จนรบชนะข้าศึกเมื่อกลับไปประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2450 จึงได้ทดลองนําเดก็ชาย 20 คน ไปอยู่
ค่ายพกัแรมที่เกาะบราวน์ซ ีBrowmsea Islands) ซึ่งได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้ ปี พ.ศ. 2451  
บี พี จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึน้เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา 
ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพือ่รักษา 
เมืองมาฟคิิง (Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็ก
เป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนประสบผลสําเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น
เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 เมื่อพระองคเ์สด็จนิวัติสู่ประเทศไทย  
ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสอืปูา (Wild Tiger Corps) ขึ้น เมือ่วันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อฝึกหัดใหข้้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมอืง  
รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน 
ก็ไดพ้ระราชทานกําเนดิลูกเสอืไทยขึ้นเมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภวา่  
เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือปูา เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึก
เด็กชายปฐมวัยให้มคีวามรู้ทางเสือปูาด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จกัหน้าที่และประพฤติตนให้เปน็
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมอืงจากนั้น ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียน
วชิราวุธ ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กําหนดข้อบังคับลกัษณะปกครอง
ลูกเสือขึน้ รวมทั้งพระราชทาน คาํขวัญให้ลกูเสอืว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” ผู้ที่ได้รับยกยอ่งวา่เป็น
ลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “นายลิขิตสารสนอง” 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระบิดาแห่งการลูกเสอืไทย ทรงสถาปนา  
ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทกุปี ถือเป็นวันสําคญัของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ 
 ลูกเสือโลก ถอืกําเนิดขึน้โดยทา่นลอรด์บาเดน เพาเวลล์ ( บี.พี. ) เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือ
ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมือ่ปี พ.ศ.2450 โดยมีจุดประสงค์เพือ่เตรียมคนไว้เป็นทหาร และฝึกให้คน
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมหลังจากนัน้กิจการลูกเสือกเ็ริ่มแพร่ขยายเข้าไปในประเทศยุโรปที่ไม่มี
พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร กระทั่งแพร่ขยายเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ตั้งกองลกูเสือขึ้น
เป็นประเทศที่ 2 เมื่อกจิการลกูเสือแพร่หลายขึน้ ในปี พ.ศ.2451 ท่านลอร์ด บาเดน เพาเวลล์  
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จึงได้แต่งหนังสือฝกึอบรมลกูเสือขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยหนังสือเลม่ดังกล่าวมี
ชื่อว่า “Scouting For Boys” และคําว่า “Scout” ซึ่งใช้เรียกแทน “ลูกเสือ” มีความหมายตามตัวอกัษร คอื 

S : Sincerityหมายถึง ความจริงใจ มีน้าํใสใจจริงต่อกัน 
C : Courtesyหมายถึง ความสภุาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี 
O : Obedienceหมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท 
U : Unityหมายถึง ความเป็นน้าํหนึง่ใจเดยีวกนั รู้รักสามัคคี 
T : Thriftyหมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั 

สําหรับในประเทศไทยเอง กิจการลูกเสอื เริ่มต้นขึน้เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือปูาขึน้กอ่น เมื่อวันที ่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรยีนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกําลัง
สํารองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบาํเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปราม
โจรผู้ร้าย เป็นต้น นอกจากนี ้ยังทรงเห็นว่า ลกูเสือจะช่วยใหค้นไทยรู้จกัรักชาติ มีมนษุยธรรม มี
ความเสยีสละ สามัคคี และมคีวามกตัญํูกระทั่งอีก 2 เดือนถดัมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่ัวทรงเห็นวา่กิจการเสือปูาเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกอง
ลูกเสือขึน้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลกูเสือขึ้น ตอ่จากประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยผู้ทีไ่ด้ชื่อว่าเปน็ลูกเสือไทยคนแรก คือ “นายชัพพ ์บุนนาค”จากนั้น
นานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลกูเสือของตนขึ้นบ้าง ทําให้ลกูเสือกลายเป็นองค์การสากล และมี
ความสมัพันธก์ันทั่วโลก โดยถือว่าลกูเสือทั่วโลกเป็นพี่นอ้งกันหมด 

ลูกเสือกองแรกของไทยกอ่ตั้งขึน้ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก เรียกว่า “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที ่1”
ก่อนที่จะขยายตัวไปจัดตั้งตามโรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานคติพจน์ เพื่อให้เด็กที่จะเข้าประจําการในกองลูกเสือได้ปฏิญาณตนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”
ในสมัยนั้นกจิการลกูเสือไทยเลือ่งลือไปยังนานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดนิสยามทรงใฝพูระทัยในกิจการ
ลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ถึงกับทําให้กองลูกเสอืที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มหีนังสอืขอพระราชทานนาม
ลูกเสือกองนี้ว่า “กองลกูเสือในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดินสยาม” ซึ่งพระองค์ทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือกองนี้ได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้ง
สองข้าง และยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนีห้ลงัจากทรงสถาปนากจิการลกูเสือขึ้นมาแล้ว ได้ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสอื และตั้งสภากรรมการจัดการลูกเสอืแห่งชาตขิึ้นโดย
พระองค ์ทรงดํารงตาํแหน่งสภานายก ต่อมาทกุครั้งทีพ่ระองคเ์สด็จไปยังจังหวัดใดก็ตามก็จะทรง
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โปรดเกล้าฯ ให้กระทาํพิธีเข้าประจํากองลูกเสือประจําจังหวัดนัน้ ๆ ให้ด้วยและหลังจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 
ก็ได้ทรงฟื้นฟกูิจการลูกเสอือกีครั้ง โดยในปี พ.ศ.2470 พระองค์โปรดเกล้าฯ ใหม้ีการชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์และจัดใหอ้บรมลูกเสือหลายรุ่น กระทั่ง
รุ่นสุดท้ายในปี พ.ศ.2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น กิจการลูกเสือจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ 
โดยรัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยยุวชนทหาร และรับเด็กที่เคยเป็นลูกเสือมาแล้ว มาฝึกวิชาทหาร ส่วน
กิจการลกูเสือก็ขยายให้กว้างขวางขึน้ โดยมีการจัดตั้งกองลูกเสอืเหล่าเสนาและลูกเสือเหลา่สมุทร
เสนาขึน้ เพือ่ฝึกร่วมกับยุวชนทหาร ทําใหก้ิจการลูกเสือซบเซาลงบ้างในยคุนี้ 

ในปี พ.ศ.2490 กิจการลูกเสอืกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง หลังจากทางราชการได้จัดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 
และส่งเจ้าหน้าที่ในกองลูกเสือไปรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล และตามแบบนานาประเทศ 
กระทั่งมีมพีระราชบัญญัติลูกเสอืบังคับใช้ โดยคณะกรรมการลกูเสือแหง่ชาติเป็นผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรบัปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุม ยิ่งขึ้น มคีวามว่า
“คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้
เป็นพลเมืองดี มคีวามรับผิดชอบสร้างสรรคส์ังคมใหม้ีความเจริญกา้วหน้า เพือ่ความสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ” การกําหนดวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติเพือ่เป็นการระลึกถงึพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการ
จึงกําหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแห่งชาติ” หรอื “วัน
ลูกเสือ”โดยในวนันี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกจิกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณของ
พระองคท์่าน รวมทั้งนําพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจดัให้มี
การสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ทุก 
ๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสอืจํานวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพือ่แสดงความเคารพ และกลา่ว
ทบทวนคําปฏิญาณต่อองค์พระประมขุคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลูกเสือส ารอง : อายุ 8-11 ปี เทียบช้ันเรียน ป.1-ป.4 มีคตพิจนค์ือ ทําดีทีสุ่ด (DO YOUR BEST)  
ลูกเสือสามัญ : อายุ 12-13 ปี เทียบช้ันเรียน ป.5-ป.6 มีคตพิจนค์ือ จงเตรียมพร้อม (BE PREPARED) 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ : อายุ 15-17 ปี เทียบช้ันเรียน ม.1-ม.3 มีคติพจน์คือ มองไกล (LOOK WIDE)  
ลูกเสือวิสามัญ : อายุ 17-23 ปี เทียบช้ันเรียน ม.4-ม.6 มีคติพจน์คอื บริการ (SERVICE)  
ลูกเสือชาวบ้าน : อายุ 15-18 ปี มีคติพจน์คอื เสียชีพอย่าเสยีสัตย์ 

ส่วนผู้หญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” และแบ่งประเภทเหมือนลกูเสือ 
ปี พ.ศ. 2463ได้จดัส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทย จาํนวน 4 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก 

ครั้งที่ 1 (1st World Scout Jamboree) ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของโลก ณ อาคารโอลิมเปีย กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2465คณะลูกเสือไทย ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสอืโลก ซึ่งขณะนั้น 
มีสมาชกิรวมทั้งสิน้ 31 ประเทศ ประเทศทั้ง 31 ประเทศนี้ นับเป็นสมาชกิรุ่นแรก หรือสมาชิก
ผู้ก่อการจดัตั้ง (Foundation Members) สมัชชาลูกเสือโลกขึ้นมา 

ปี พ.ศ. 2467ได้จดัส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทย 10 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2 
ณ ประเทศเดนมาร์ก 

ปี พ.ศ. 2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจา้อยู่หัว เสด็จสวรรคต เมือ่วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2468 

ปีพ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911)พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ทรงก่อตั้งกิจการลกูเสือไทย เมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 

ปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที ่1 
ณ ประเทศอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922)คณะลูกเสือแห่งชาต ิเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาลูกเสอืโลก 
ปี พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที ่2 

ณ ประเทศเดนมาร์ก 
ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) จัดงานชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st National 

Jamboree) 
ปี พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) เป็นสมาชิกของสํานักงานลูกเสือภาคตะวันออกไกล 

ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้น ขณะนั้นมีประเทศสมาชิกอยู่ 10 ประเทศ 
ปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีการลูกเสอืไทย 
ปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ภาคตะวันออกไกล ครั้งที่ 3 (3rd Far East Scout Conference) ณ ศาลาสันติธรรม 
ที่ทุก ๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสือจำานวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าว



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
17

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 23 

โปรดเกล้าฯ ให้กระทาํพิธีเข้าประจํากองลูกเสือประจําจังหวัดนัน้ ๆ ให้ด้วยและหลังจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 
ก็ได้ทรงฟื้นฟกูิจการลูกเสอือกีครั้ง โดยในปี พ.ศ.2470 พระองค์โปรดเกล้าฯ ใหม้ีการชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์และจัดใหอ้บรมลูกเสือหลายรุ่น กระทั่ง
รุ่นสุดท้ายในปี พ.ศ.2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น กิจการลูกเสือจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ 
โดยรัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยยุวชนทหาร และรับเด็กที่เคยเป็นลูกเสือมาแล้ว มาฝึกวิชาทหาร ส่วน
กิจการลกูเสือก็ขยายให้กว้างขวางขึน้ โดยมีการจัดตั้งกองลูกเสอืเหล่าเสนาและลูกเสือเหลา่สมุทร
เสนาขึน้ เพือ่ฝึกร่วมกับยุวชนทหาร ทําใหก้ิจการลูกเสือซบเซาลงบ้างในยคุนี้ 

ในปี พ.ศ.2490 กิจการลูกเสอืกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง หลังจากทางราชการได้จัดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 
และส่งเจ้าหน้าที่ในกองลูกเสือไปรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล และตามแบบนานาประเทศ 
กระทั่งมีมพีระราชบัญญัติลูกเสอืบังคับใช้ โดยคณะกรรมการลกูเสือแหง่ชาติเป็นผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรบัปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุม ยิ่งขึ้น มคีวามว่า
“คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้
เป็นพลเมืองดี มคีวามรับผิดชอบสร้างสรรคส์ังคมใหม้ีความเจริญกา้วหน้า เพือ่ความสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ” การกําหนดวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติเพือ่เป็นการระลึกถงึพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการ
จึงกําหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแห่งชาติ” หรอื “วัน
ลูกเสือ”โดยในวนันี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกจิกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณของ
พระองคท์่าน รวมทั้งนําพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจดัให้มี
การสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ทุก 
ๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสอืจํานวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพือ่แสดงความเคารพ และกลา่ว
ทบทวนคําปฏิญาณต่อองค์พระประมขุคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลูกเสือส ารอง : อายุ 8-11 ปี เทียบช้ันเรียน ป.1-ป.4 มีคตพิจนค์ือ ทําดีทีสุ่ด (DO YOUR BEST)  
ลูกเสือสามัญ : อายุ 12-13 ปี เทียบช้ันเรียน ป.5-ป.6 มีคตพิจนค์ือ จงเตรียมพร้อม (BE PREPARED) 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ : อายุ 15-17 ปี เทียบช้ันเรียน ม.1-ม.3 มีคติพจน์คือ มองไกล (LOOK WIDE)  
ลูกเสือวิสามัญ : อายุ 17-23 ปี เทียบช้ันเรียน ม.4-ม.6 มีคติพจน์คอื บริการ (SERVICE)  
ลูกเสือชาวบ้าน : อายุ 15-18 ปี มีคติพจน์คอื เสียชีพอย่าเสยีสัตย์ 

ส่วนผู้หญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” และแบ่งประเภทเหมือนลกูเสือ 
ปี พ.ศ. 2463ได้จดัส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทย จาํนวน 4 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก 

ครั้งที่ 1 (1st World Scout Jamboree) ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของโลก ณ อาคารโอลิมเปีย กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2465คณะลูกเสือไทย ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสอืโลก ซึ่งขณะนั้น 
มีสมาชกิรวมทั้งสิน้ 31 ประเทศ ประเทศทั้ง 31 ประเทศนี้ นับเป็นสมาชกิรุ่นแรก หรือสมาชิก
ผู้ก่อการจดัตั้ง (Foundation Members) สมัชชาลูกเสือโลกขึ้นมา 

ปี พ.ศ. 2467ได้จดัส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทย 10 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2 
ณ ประเทศเดนมาร์ก 

ปี พ.ศ. 2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจา้อยู่หัว เสด็จสวรรคต เมือ่วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2468 

ปีพ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911)พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ทรงก่อตั้งกิจการลกูเสือไทย เมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 

ปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที ่1 
ณ ประเทศอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922)คณะลูกเสือแห่งชาต ิเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาลูกเสอืโลก 
ปี พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที ่2 

ณ ประเทศเดนมาร์ก 
ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) จัดงานชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st National 

Jamboree) 
ปี พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) เป็นสมาชิกของสํานักงานลูกเสือภาคตะวันออกไกล 

ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้น ขณะนั้นมีประเทศสมาชิกอยู่ 10 ประเทศ 
ปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีการลูกเสอืไทย 
ปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ภาคตะวันออกไกล ครั้งที่ 3 (3rd Far East Scout Conference) ณ ศาลาสันติธรรม 

ฎ

ฎ



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 
 

 

1. ยุคก่อตั้ง (พ.ศ. 2454 – 2468)รวม 14 ปีอยู่ในรัชกาลที่ 6 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454ทรงจัดตั้งกองเสอืปูา(Wild Tiger Corps) เพื่อให้ข้าราชการและ
พลเรือนได้มีโอกาสฝกึหัดวิชาทหารเพื่อเป็นคณุ ประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมอืงในอันทีจ่ะทําให้
รู้จักระเบียบวินัย มีกําลังใจ กําลังกายเข้มแข็ง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454ทรงสถาปนาลูกเสอืไทย โดยตราข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสอื 
และจัดตั้งกองลกูเสือขึ้นตามโรงเรียน และสถานที่อันสมควร และพระราชทานคําขวัญใหก้ับลกูเสือไว้
ว่า “เสียชีพอยา่เสียสัตย์”จากนั้นได้ตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาตขิึ้น  
โดยพระองค์ทรงดาํรงตําแหน่งสภานายกและหลังจากนัน้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาทรง  
เป็นสภานายกสภาลกูเสือแห่งชาติตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2490 ในยุคนี้มีเหตุการณ์สําคัญ ๆ เช่น  
พ.ศ. 2454 - ตั้งลูกเสือกองแรกที ่โรงเรียนมหาดเล็ก ( คอื โรงเรียนวชิราวุธปัจจุบัน ) เป็นกองลูกเสือ 
ในพระองค์ เรียกว่า กองลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1 
 ปี พ.ศ. 2458พระราชทานเหรียญราชนยิมให้แก่ลูกเสือโท ฝฺาย บุญเลีย้ง  
(ตอ่มาเป็นขนุวรศาสน์ดรุณกิจ) 
 ปี พ.ศ. 2459ตั้งโรงเรียงผู้กํากับลกูเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ขึน้ ณ สโมสรเสอืปูา 
จังหวัดพระนคร หลกัสูตร 2 เดือน เปิดได ้4 ปีก็ล้มเลิก 
 ปี พ.ศ. 2463ส่งผู้แทนลูกเสอืไทย 4 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1  
(World Scout Jamboree) ณ โคลัมเบีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี นายสวัสดิ ์สุมติร  
เป็นหัวหน้าคณะ 
 ปี พ.ศ. 2465คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เป็นกลุ่มแรก 
มีประเทศต่างๆ รวม 31 ประเทศ และถือเป็นสมาชิกผู้กอ่ตั้ง (Foundation Members) ขององค์การ 
ลูกเสือโลก 
 ปี พ.ศ. 2467ส่งผู้แทนคณะลูกเสอืไทย 10 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2  
ณ ประเทศ เดนมาร์กโดยพระยาภรตราชา เปน็หัวหน้าคณะ 
 ปี พ.ศ. 2468การลูกเสอืไทยสูญเสยีพระผู้พระราชทานกาํเนิดลกูเสือไทยรัชกาลที่ 6 
 
2. ยุคส่งเสริม (พ.ศ. 2468 – 2482)สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
 2.1 ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชการที่ 7 ยังทรงเป็นสภานายกสภากรรมการ
กลางจัดการลูกเสือแห่งชาติอยู่ 
 ปี พ.ศ. 2470มีการชุมนุมลกูเสือแหง่ชาติ ครั้งที ่1 (1st National Scout Jamboree)  
ณ พระราชอุทยาน สราญรมย์ กรุงเทพฯ และกําหนดให้มีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งต่อไปในทุกๆ 3 ปี 
 ปี พ.ศ. 2472ส่งผู้แทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 ณ ประเทศอังกฤษ 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ปี พ.ศ. 2473มีการชุมนุมลกูเสือแหง่ชาติครั้งที ่2 ณ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งมีคณะลูกเสือต่างประเทศจากญี่ปุูนมาร่วมงานด้วย โดยจัดหลกัสูตร 2 เดือน ดําเนนิการได้ 2 ปี 
ก็ล้มเลิก เพราะเปลี่ยนการปกครอง 

2.2 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ก่อนสละราชสมบัติและรัชกาล
ที่ 8 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2475 – 2482) 

ปี พ.ศ. 2475หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้จัดตั้ง “ลูกเสือสมุทรเสนา” ขึ้นอีกหนึ่งเหล่า โดย
จัดตั้งกองลูกเสอืเหล่าสมุทรเสนาในจังหวัดแถบชายทะเลเพื่อให้เดก็ในทอ้ง ถิ่นมีความรู้ 
ความสามารถในวิทยาการทางทะเล 

ปี พ.ศ. 2476 ตั้งกรมพลศึกษาขึน้ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกองลูกเสอือยูใ่นกรมพลศึกษา 
และส่งผู้แทนไปร่วมชุมนุมลกูเสอืโลกครั้งที ่4 ประเทศฮังการี โดยมีนายอภัย จนุทวิมล เป็น หัวหน้า 

  - ได้จัดทาํตราคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล ที่คณะลูกเสือต่างๆ
ทั่วโลก ต่างกม็ีตราคณะลูกเสอืของตนเองทั้งสิน้ โดยจัดทําตราเป็นรูป (Fleur de lis) กับ รูปหน้าเสอื
ประกอบกัน และมีตัวอักษรคาํขวัญอยู่ภายใต้วา่ “เสียชีพอย่าเสยีสัตย์” และ ประกาศ ใช้ตราประจํา
คณะลูกเสือแห่งชาต ิและกฎลูกเสอื 10 ข้อ 

  - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือ ซึ่งเรียกในทางราชการว่า การฝกึอบรม 
วิชาพลศึกษา (ว่าด้วยลูกเสือ) ประจําปี 2478 เป็นเวลา 1 เดือน 

  - ประกาศตั้งลูกเสือสมุทรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือเสนา 
และสมุทรเสนา 

  - พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479 กําหนดลกัษณะธงประจํากองคณะลูกเสือแห่งชาติ  
และธงประจํากองลูกเสือ 

ปี พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติลูกเสอืขึ้นสิ่งสําคญัคือใหค้ณะลูกเสือแห่งชาติมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลได ้จัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสอืแห่งชาติ จังหวัดลูกเสอื อาํเภอลูกเสอื  
และ แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 เหล่า คือ ลกูเสอืเสนา และลูกเสอืสมุทรเสนา 

 - มีพระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือปูาเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  - รัฐบาลได้จัดตั้ง “ยุวชนทหาร” ขี้นมาซอ้นกับกิจการลกูเสือ การฝึกยุวชนทหาร

แตกต่างจากการฝึกลกูเสือ โดยเป็นการฝึกเยาวชนของชาติในทางทหารอยา่งแท้จริง 

3. ยุคประคับประคอง (พ.ศ. 2483 – 2489) ระยะนี้ลูกเสอืซบเซาลงมาก เนือ่งจากอยูภ่าวะสงคราม
ปี พ.ศ. 2485 มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับปี พ.ศ. 2485) มีสาระสําคัญคือ 

กําหนดใหพ้ระมหากษัตริย ์ทรงดํารงตาํแหน่งบรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสอืแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2488 สงครามโลกครัง้ที่ 2 สิ้นสุด การลูกเสือเริ่มฟื้นฟูทั่วโลก 
ปี รัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัติสู่พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม์ 

คุณประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมืองในอันที่จะทำาให้



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
19

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 
 

 

1. ยุคก่อตั้ง (พ.ศ. 2454 – 2468)รวม 14 ปีอยู่ในรัชกาลที่ 6 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454ทรงจัดตั้งกองเสอืปูา(Wild Tiger Corps) เพื่อให้ข้าราชการและ
พลเรือนได้มีโอกาสฝกึหัดวิชาทหารเพื่อเป็นคณุ ประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมอืงในอันทีจ่ะทําให้
รู้จักระเบียบวินัย มีกําลังใจ กําลังกายเข้มแข็ง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454ทรงสถาปนาลูกเสอืไทย โดยตราข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสอื 
และจัดตั้งกองลกูเสือขึ้นตามโรงเรียน และสถานที่อันสมควร และพระราชทานคําขวัญใหก้ับลกูเสือไว้
ว่า “เสียชีพอยา่เสียสัตย์”จากนั้นได้ตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาตขิึ้น  
โดยพระองค์ทรงดาํรงตําแหน่งสภานายกและหลังจากนัน้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาทรง  
เป็นสภานายกสภาลกูเสือแห่งชาติตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2490 ในยุคนี้มีเหตุการณ์สําคัญ ๆ เช่น  
พ.ศ. 2454 - ตั้งลูกเสือกองแรกที ่โรงเรียนมหาดเล็ก ( คอื โรงเรียนวชิราวุธปัจจุบัน ) เป็นกองลูกเสือ 
ในพระองค์ เรียกว่า กองลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1 
 ปี พ.ศ. 2458พระราชทานเหรียญราชนยิมให้แก่ลูกเสือโท ฝฺาย บุญเลีย้ง  
(ตอ่มาเป็นขนุวรศาสน์ดรุณกิจ) 
 ปี พ.ศ. 2459ตั้งโรงเรียงผู้กํากับลกูเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ขึน้ ณ สโมสรเสอืปูา 
จังหวัดพระนคร หลกัสูตร 2 เดือน เปิดได ้4 ปีก็ล้มเลิก 
 ปี พ.ศ. 2463ส่งผู้แทนลูกเสอืไทย 4 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1  
(World Scout Jamboree) ณ โคลัมเบีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี นายสวัสดิ ์สุมติร  
เป็นหัวหน้าคณะ 
 ปี พ.ศ. 2465คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เป็นกลุ่มแรก 
มีประเทศต่างๆ รวม 31 ประเทศ และถือเป็นสมาชิกผู้กอ่ตั้ง (Foundation Members) ขององค์การ 
ลูกเสือโลก 
 ปี พ.ศ. 2467ส่งผู้แทนคณะลูกเสอืไทย 10 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2  
ณ ประเทศ เดนมาร์กโดยพระยาภรตราชา เปน็หัวหน้าคณะ 
 ปี พ.ศ. 2468การลูกเสอืไทยสูญเสยีพระผู้พระราชทานกาํเนิดลกูเสือไทยรัชกาลที่ 6 
 
2. ยุคส่งเสริม (พ.ศ. 2468 – 2482)สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
 2.1 ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชการที่ 7 ยังทรงเป็นสภานายกสภากรรมการ
กลางจัดการลูกเสือแห่งชาติอยู่ 
 ปี พ.ศ. 2470มีการชุมนุมลกูเสือแหง่ชาติ ครั้งที ่1 (1st National Scout Jamboree)  
ณ พระราชอุทยาน สราญรมย์ กรุงเทพฯ และกําหนดให้มีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งต่อไปในทุกๆ 3 ปี 
 ปี พ.ศ. 2472ส่งผู้แทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 ณ ประเทศอังกฤษ 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ปี พ.ศ. 2473มีการชุมนุมลกูเสือแหง่ชาติครั้งที ่2 ณ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งมีคณะลูกเสือต่างประเทศจากญี่ปุูนมาร่วมงานด้วย โดยจัดหลกัสูตร 2 เดือน ดําเนนิการได้ 2 ปี 
ก็ล้มเลิก เพราะเปลี่ยนการปกครอง 

2.2 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ก่อนสละราชสมบัติและรัชกาล
ที่ 8 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2475 – 2482) 

ปี พ.ศ. 2475หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้จัดตั้ง “ลูกเสือสมุทรเสนา” ขึ้นอีกหนึ่งเหล่า โดย
จัดตั้งกองลูกเสอืเหล่าสมุทรเสนาในจังหวัดแถบชายทะเลเพื่อให้เดก็ในทอ้ง ถิ่นมีความรู้ 
ความสามารถในวิทยาการทางทะเล 

ปี พ.ศ. 2476 ตั้งกรมพลศึกษาขึน้ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกองลูกเสอือยูใ่นกรมพลศึกษา 
และส่งผู้แทนไปร่วมชุมนุมลกูเสอืโลกครั้งที ่4 ประเทศฮังการี โดยมีนายอภัย จนุทวิมล เป็น หัวหน้า 

  - ได้จัดทาํตราคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล ที่คณะลูกเสือต่างๆ
ทั่วโลก ต่างกม็ีตราคณะลูกเสอืของตนเองทั้งสิน้ โดยจัดทําตราเป็นรูป (Fleur de lis) กับ รูปหน้าเสอื
ประกอบกัน และมีตัวอักษรคาํขวัญอยู่ภายใต้วา่ “เสียชีพอย่าเสยีสัตย์” และ ประกาศ ใช้ตราประจํา
คณะลูกเสือแห่งชาต ิและกฎลูกเสอื 10 ข้อ 

  - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือ ซึ่งเรียกในทางราชการว่า การฝกึอบรม 
วิชาพลศึกษา (ว่าด้วยลูกเสือ) ประจําปี 2478 เป็นเวลา 1 เดือน 

  - ประกาศตั้งลูกเสือสมุทรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือเสนา 
และสมุทรเสนา 

  - พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479 กําหนดลกัษณะธงประจํากองคณะลูกเสือแห่งชาติ  
และธงประจํากองลูกเสือ 

ปี พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติลูกเสอืขึ้นสิ่งสําคญัคือใหค้ณะลูกเสือแห่งชาติมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลได ้จัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสอืแห่งชาติ จังหวัดลูกเสอื อาํเภอลูกเสอื  
และ แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 เหล่า คือ ลกูเสอืเสนา และลูกเสอืสมุทรเสนา 

 - มีพระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือปูาเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  - รัฐบาลได้จัดตั้ง “ยุวชนทหาร” ขี้นมาซอ้นกับกิจการลกูเสือ การฝึกยุวชนทหาร

แตกต่างจากการฝึกลกูเสือ โดยเป็นการฝึกเยาวชนของชาติในทางทหารอยา่งแท้จริง 

3. ยุคประคับประคอง (พ.ศ. 2483 – 2489) ระยะนี้ลูกเสอืซบเซาลงมาก เนือ่งจากอยูภ่าวะสงคราม
ปี พ.ศ. 2485 มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับปี พ.ศ. 2485) มีสาระสําคัญคือ 

กําหนดใหพ้ระมหากษัตริย ์ทรงดํารงตาํแหน่งบรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสอืแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2488 สงครามโลกครัง้ที่ 2 สิ้นสุด การลูกเสือเริ่มฟื้นฟูทั่วโลก 
ปี รัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัติสู่พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม์ 

จันทวิมล



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
20
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 27 

4. ยุคก้าวหน้า (พ.ศ. 2489 – 2514)  เริ่มต้น รัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื
4.1 ระยะเริ่มก้าวหน้า (พ.ศ. 2489 – 2503) 
ปี พ.ศ. 2496 เริ่มดําเนินการสร้างค่ายลกูเสือวชิราวุธ ตําบลบางพระ อาํเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 
ปี พ.ศ. 2497  มีการชุมนุมลกูเสือแหง่ชาติครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแหง่ชาต ิ
ปี พ.ศ. 2500 ส่งผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 9  

ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อเฉลิมฉลองอายุครบ 100 ปี ของลอรด์ เบเดน โพเอลล ์
ปี พ.ศ. 2501 

 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารอง ขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
 - จัดตั้งกองลกูเสอืสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501 

ปี พ.ศ. 2503 
  - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรอง ขัน้วูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 

ณ พระตําหนักอ่าวศิลา จังหวัดชลบุรี 
 - ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า 

4.2 ระยะก้าวหน้า (2504 – 2514) 
ปี พ.ศ. 2504 
  - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลอง 

ที่คณะลูกเสือไทยมีอายุครบ 50 ปี 
 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญ ขัน้วูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสอืวชิราวุธ 

  - วางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ 
ปีพ.ศ. 2505 พลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี เปิดค่ายลูกเสอืวชิราวุธ 

 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดศาลาวชิราวุธปี พ.ศ. 2506 
 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ํากับลกูเสือวิสามัญ ขั้นวดูแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - จัดตั้งกองลกูเสอืวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 
 - ได้มีการฝึกอบรมลกูเสอืชาวบ้านขึน้ครั้งแรก ณ อําเภอด่านช้าง จังหวดัเลย โดยกอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ริเริ่มดาํเนินการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงรับ
กิจการลกูเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

- ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมการประชุมลูกเสือโลกครั้งที ่13 ณ ประเทศญี่ปุูน 

5. ยุคประชาชน (พ.ศ. 2514 – ปัจจุบัน)  เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2516 

 - รับกิจการลูกเสอืชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 - กระทรวงศึกษาธิการมีคาํสั่งใหน้ําวิชาลูกเสอืเข้าอยูห่ลักสูตรโรงเรียน 
 - มีการจัดตัง้กองลกูเสอืวิสามัญขึ้นในโรงเรยีน 

28 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  - รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
ปี พ.ศ. 2518 

 - ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
 - ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาลูกเสอืโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
 - นายแพทย ์บุญสม มาร์ติน ได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการลกูเสือโลกจากการประชุม

สมัชชาลูกเสอืโลก ครั้งที่ 28 ณ เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
ปี พ.ศ. 2536 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที ่13 ณ กรุงเทพฯ 

( 33rd World Scout Conference) 
ปี พ.ศ. 2544 จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 16 / งานชุมนุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือโลก 

ครั้งที่ 20 (16th National Jamboree / Pre 20th Scout Jamboree, 2003) เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 
90 ปี คณะลูกเสือไทย 

28 ธันวาคม 2544 เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลกูเสือโลก ครั้งที่ 20 (20th 7 ,dik8, 2547 
World Scout Jamboree, 2003) ณ บริเวณหาดยาว ฐานทพัเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งมีเยาวชนลูกเสือชาย – หญิง กวา่ 30,000 คน จาก 151 ประเทศทั่วโลกมาร่วมงาน 

5-9 ธันวาคม 2546จัดงานชุมนุมลกูเสือมูฮิบบาห์ (12th Muhibbah Jamboree)  
ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดตรัง มีลูกเสอืไทย จํานวน 1,266 คน และลูกเสือ
ต่างประเทศในแถบชายแดนภาคใต้ได้แก่ มาเลเซีย 15 คน ศรีลังกา 4 คน และสหรัฐอเมรกิา 6 คน 
เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,736 คน 

20-24 กรกฏาคม 2547 จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือครัง้ที่ 3 (INDABA)  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
จํานวน 3,500 คน 

*หมายเหต ุในสมัยรัชกาลที9่ ได้มีการจัดตั้งค่ายลูกเสือระดับจังหวัดและระดับอาํเภอ
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่ฝึกอบรมลูกเสอื และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ลอร์ด บาเดน เพาเอลล์



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
21

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 27 

4. ยุคก้าวหน้า (พ.ศ. 2489 – 2514)  เริ่มต้น รัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื
4.1 ระยะเริ่มก้าวหน้า (พ.ศ. 2489 – 2503) 
ปี พ.ศ. 2496 เริ่มดําเนินการสร้างค่ายลกูเสือวชิราวุธ ตําบลบางพระ อาํเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 
ปี พ.ศ. 2497  มีการชุมนุมลกูเสือแหง่ชาติครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแหง่ชาต ิ
ปี พ.ศ. 2500 ส่งผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 9  

ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อเฉลิมฉลองอายุครบ 100 ปี ของลอรด์ เบเดน โพเอลล ์
ปี พ.ศ. 2501 

 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารอง ขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
 - จัดตั้งกองลกูเสอืสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501 

ปี พ.ศ. 2503 
  - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรอง ขัน้วูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 

ณ พระตําหนักอ่าวศิลา จังหวัดชลบุรี 
 - ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า 

4.2 ระยะก้าวหน้า (2504 – 2514) 
ปี พ.ศ. 2504 
  - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลอง 

ที่คณะลูกเสือไทยมีอายุครบ 50 ปี 
 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญ ขัน้วูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสอืวชิราวุธ 

  - วางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ 
ปีพ.ศ. 2505 พลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี เปิดค่ายลูกเสอืวชิราวุธ 

 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดศาลาวชิราวุธปี พ.ศ. 2506 
 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ํากับลกูเสือวิสามัญ ขั้นวดูแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - จัดตั้งกองลกูเสอืวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 
 - ได้มีการฝึกอบรมลกูเสอืชาวบ้านขึน้ครั้งแรก ณ อําเภอด่านช้าง จังหวดัเลย โดยกอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ริเริ่มดาํเนินการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงรับ
กิจการลกูเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

- ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมการประชุมลูกเสือโลกครั้งที ่13 ณ ประเทศญี่ปุูน 

5. ยุคประชาชน (พ.ศ. 2514 – ปัจจุบัน)  เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2516 

 - รับกิจการลูกเสอืชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 - กระทรวงศึกษาธิการมีคาํสั่งใหน้ําวิชาลูกเสอืเข้าอยูห่ลักสูตรโรงเรียน 
 - มีการจัดตัง้กองลกูเสอืวิสามัญขึ้นในโรงเรยีน 

28 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  - รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
ปี พ.ศ. 2518 

 - ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
 - ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาลูกเสอืโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
 - นายแพทย ์บุญสม มาร์ติน ได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการลกูเสือโลกจากการประชุม

สมัชชาลูกเสอืโลก ครั้งที่ 28 ณ เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
ปี พ.ศ. 2536 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที ่13 ณ กรุงเทพฯ 

( 33rd World Scout Conference) 
ปี พ.ศ. 2544 จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 16 / งานชุมนุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือโลก 

ครั้งที่ 20 (16th National Jamboree / Pre 20th Scout Jamboree, 2003) เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 
90 ปี คณะลูกเสือไทย 

28 ธันวาคม 2544 เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลกูเสือโลก ครั้งที่ 20 (20th 7 ,dik8, 2547 
World Scout Jamboree, 2003) ณ บริเวณหาดยาว ฐานทพัเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งมีเยาวชนลูกเสือชาย – หญิง กวา่ 30,000 คน จาก 151 ประเทศทั่วโลกมาร่วมงาน 

5-9 ธันวาคม 2546จัดงานชุมนุมลกูเสือมูฮิบบาห์ (12th Muhibbah Jamboree)  
ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดตรัง มีลูกเสอืไทย จํานวน 1,266 คน และลูกเสือ
ต่างประเทศในแถบชายแดนภาคใต้ได้แก่ มาเลเซีย 15 คน ศรีลังกา 4 คน และสหรัฐอเมรกิา 6 คน 
เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,736 คน 

20-24 กรกฏาคม 2547 จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือครัง้ที่ 3 (INDABA)  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
จํานวน 3,500 คน 

*หมายเหต ุในสมัยรัชกาลที9่ ได้มีการจัดตั้งค่ายลูกเสือระดับจังหวัดและระดับอาํเภอ
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่ฝึกอบรมลูกเสอื และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 29 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เรื่อง  ไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กบัเล้าไก่  สร้างความหวาดกลัวใหก้ับลูกไก่
มาก  ไก่ตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยู่บนรั้วและเฝฺาจบัตาดูสุนัขจิ้งจอกด้วยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจ้า
สุนัขจิ้งจอกขยับตัวเข้ามาใกล้  มันก็จะบนิหนไีปอย่างรวดเร็ว  ทาํใหไ้ก่ตัวอื่น ๆ เยาะเยย้ถากถางใน
การกระทําของมัน  และดูหมิน่ว่ามันขี้ขลาด 

เจ้าไกไ่ดฟ้ังดังนัน้ก็ตอบออกไปว่า  “เจ้าจะเรียกข้าว่าอย่างไรกไ็ด้แต่สําหรับข้าเองรู้จักพษิ
สงของสุนัขจิ้งจอกดี และขา้แน่ใจว่า ถา้มีสกัครัง้หนึ่งที่เจา้ไดเ้ผชิญหน้ากับสุนัขจิ้งจอกเช่นเดยีวกับที่
ข้าเคยนั้น พวกเจา้ก็อาจจะมีสภาพไม่ผิดไปจากข้าอย่างแนน่อน”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: การยอมรับว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รู้จักระวังภัย  ดีกว่าเสแสร้งเป็นคนกลา้หาญ 
แล้วต้องพบจุดจบในภายหลัง 

ที่มาของเรื่อง :  แฮปป้ีคิดส์. 100 นิทานอีสป.2548 : 10 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
ประวัติการ
ลูกเสือไทยฯ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดและไม่ 
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เรื่อง  ไก่กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กบัเล้าไก่  สร้างความหวาดกลัวใหก้ับลูกไก่
มาก  ไก่ตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยู่บนรั้วและเฝฺาจบัตาดูสุนัขจิ้งจอกด้วยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจ้า
สุนัขจิ้งจอกขยับตัวเข้ามาใกล้  มันก็จะบนิหนไีปอย่างรวดเร็ว  ทาํใหไ้ก่ตัวอื่น ๆ เยาะเยย้ถากถางใน
การกระทําของมัน  และดูหมิน่ว่ามันขี้ขลาด 

เจ้าไกไ่ดฟ้ังดังนัน้ก็ตอบออกไปว่า  “เจ้าจะเรียกข้าว่าอย่างไรกไ็ด้แต่สําหรับข้าเองรู้จักพษิ
สงของสุนัขจิ้งจอกดี และขา้แน่ใจว่า ถา้มีสกัครัง้หนึ่งที่เจา้ไดเ้ผชิญหน้ากับสุนัขจิ้งจอกเช่นเดยีวกับที่
ข้าเคยนั้น พวกเจา้ก็อาจจะมีสภาพไม่ผิดไปจากข้าอย่างแนน่อน”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: การยอมรับว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รู้จักระวังภัย  ดีกว่าเสแสร้งเป็นคนกลา้หาญ 
แล้วต้องพบจุดจบในภายหลัง 

ที่มาของเรื่อง :  แฮปป้ีคิดส์. 100 นิทานอีสป.2548 : 10 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
ประวัติการ
ลูกเสือไทยฯ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดและไม่ 
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่  2 หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3  เรื่อง การพัฒนาตนเอง เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลูกเสือสามารถเป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อืน่ให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได ้
2 . ลูกเสือสามารถแปลความหมายและปฏิบัติตนตามคา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ประการได้ 

2. เนื้อหา
1. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง ความรักชาติ การยึดมั่นในศาสนา การเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
2.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สถาบันหลักทีค่วรเทิดทูน 
3.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง สถาบันหลกัทีค่วรเทิดทูน 
3.3 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง คา่นิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3.4 ใบงานที่ 2 เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3.5 ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบการปกครองทอ้งถิ่นของประเทศไทย 
3.6 ใบงานที่ 3 เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
3.7 ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 
3.8 ใบงานที่ 4 เรื่อง การช่วยเหลือเพือ่นบ้าน 
3.9 ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง หนา้ที่พลเมือง 
3.10 ใบงานที่ 5 หนา้ที่พลเมือง 
3.11 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง อย่าเกียจคร้าน 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงเรื่อง 3 สถาบันหลักทีค่วรเทิดทนูและ
เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2) ผู้กํากับลูกเสอื แจกใบความรู้ และใบงานใหก้ับลูกเสือ ตามทีก่ําหนดให้แต่ละหมู่และ
ให้ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 

3) ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันศึกษาใบความรู้และใบงาน แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
4) ผูก้ํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปบทเรียนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นคติสอนใจ เรื่อง เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่  2 หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3  เรื่อง การพัฒนาตนเอง เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลูกเสือสามารถเป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อืน่ให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได ้
2 . ลูกเสือสามารถแปลความหมายและปฏิบัติตนตามคา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ประการได้ 

2. เนื้อหา
1. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง ความรักชาติ การยึดมั่นในศาสนา การเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
2.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สถาบันหลักทีค่วรเทิดทูน 
3.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง สถาบันหลกัทีค่วรเทิดทูน 
3.3 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง คา่นิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3.4 ใบงานที่ 2 เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3.5 ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบการปกครองทอ้งถิ่นของประเทศไทย 
3.6 ใบงานที่ 3 เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
3.7 ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 
3.8 ใบงานที่ 4 เรื่อง การช่วยเหลือเพือ่นบ้าน 
3.9 ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง หนา้ที่พลเมือง 
3.10 ใบงานที่ 5 หนา้ที่พลเมือง 
3.11 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง อย่าเกียจคร้าน 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงเรื่อง 3 สถาบันหลักทีค่วรเทิดทนูและ
เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2) ผู้กํากับลูกเสอื แจกใบความรู้ และใบงานใหก้ับลูกเสือ ตามทีก่ําหนดให้แต่ละหมู่และ
ให้ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 

3) ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันศึกษาใบความรู้และใบงาน แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
4) ผูก้ํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปบทเรียนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน
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4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นคติสอนใจ เรื่อง เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 
เพลงอย่าเกียจคร้าน 

อย่าเกยีจคร้านการทํางาน   นะพวกเรา 
งานหนกังานเบา   เหนื่อยแล้วเราพักผอ่นกห็าย 
ไม่ทํางาน      หลบหลีกงาน     ด้วยเกียจคร้าน  
เอาแต่สบาย  แก่จนตาย   ขอทํานายว่าไม่เจรญิ 
แก่จนตาย   ขอทํานายว่าไม่เจริญ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
27

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 33 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 
เพลงอย่าเกียจคร้าน 

อย่าเกยีจคร้านการทํางาน   นะพวกเรา 
งานหนกังานเบา   เหนื่อยแล้วเราพักผอ่นกห็าย 
ไม่ทํางาน      หลบหลีกงาน     ด้วยเกียจคร้าน  
เอาแต่สบาย  แก่จนตาย   ขอทํานายว่าไม่เจรญิ 
แก่จนตาย   ขอทํานายว่าไม่เจริญ 
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ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง  3 สถาบันหลักที่ควรเทิดทนู 

สถาบันชาต ิ
ความรักชาติ ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการ

ปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นําเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชน
ในชาตินั้นกําหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย มีอาณาเขต มีเนื้อที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรประมาณ 66.7 ล้านคน (พ.ศ. 2555) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจําชาติ มีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติของตนเอง สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ จะช่วยกันปกปฺองรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกราน
หรือทําร้าย ทําลาย เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไป และทํานุบํารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 
ให้อยู่ร่วมกันด้วย ความสงบสุขสืบไป ส่วนผู้ที่ไม่รักชาติ ก็จะผู้ที่คิดไม่ดีต่อชาติ เปิดโอกาสให้ผู้อื่น
เข้ามาทําร้าย ทําลาย แล้วยึดครองประเทศชาติ สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ นําความเสื่อมเสีย
มาให้ประเทศชาติ บ้านเมือง 

สถาบันศาสนา 
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนาพบว่าศาสนาเกิดจากความตอ้งการด้านจิตใจ

ของมนุษย์ เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางด้านจิตใจ กล่าวคือ มนษุย์สมัยกอ่นมคีวามรู้
ความสามารถจาํกัด ขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ จึงคิดวา่เหตุการณ์
ต่างๆที่เกดิขึ้นในชีวิตและสิ่งแวดล้อมของตนนัน้ เช่น ฝนตก ฟฺาผ่า น้ําท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด 
เป็นต้น เกิดจากอํานาจลึกลับและสิ่งศักดิส์ิทธิ์ มนุษย์จงึพากันกราบไหว้บูชา เซน่สรวง เพื่อหวังจะให้
ดวงวิญญาณอํานาจลกึลับ หรือสิ่งศักดิ์สทิธิ์นั้นพึงพอใจ จะได้ช่วยคุม้ครองปกปฺองรักษาพวกตน ซึ่ง
ความคดิเช่นนีไ้ด้ทําให้เกดิระบบความเชือ่ต่างๆ และสถาบันศาสนาขึ้นในที่สุดกลุม่สังคมในสถาบัน
ศาสนา  ที่สําคัญได้แก ่คณะสงฆ์ และกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม โดยมีตําแหน่งหรอืสถานภาพทางสงัคม

ฎ
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ต่างๆ กนั ต่างมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กันตามสถานภาพทางสังคมดังกล่าวเป็นแบบแผน
พฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชกิ  โดยทั่วไปแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติของ
สมาชิกในสังคม ยอ่มเป็นไปตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นไปตามประเพณีทาง
ศาสนานั้น ๆ  กิจกรรมของประเพณีทางศาสนามีความสําคัญในการสร้างความรู้สกึเป็นอนัหนึง่อัน
เดียวกันของสมาชิกในสังคมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมสร้างเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่
สังคมควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมสนองความตอ้งการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อ
สมาชิกเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริยข์องไทย

ได้ทรงปกครองแผ่นดนิด้วยทศพิธราชธรรม ไดท้รงบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน ได้ทรงทาํนุ
บํารุงบ้านเมืองให้มคีวามเจริญมั่นคงกา้วหน้าในด้านต่างๆ บางพระองค์ไดท้รงกอบกู้เอกราชของชาติ
ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อาท ิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บาง
พระองคไ์ด้ทรงดําเนนิวิเทโศบายที่ชาญฉลาดทาํให้ประเทศไทยสามารถรกัษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้
จนทุกวันนี้ เช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชชาติไทยของเรามีการ
วิวัฒนาการมาตั้งแต่เริม่รวมชาติรวมแผ่นเดิน ก่อร่างสรา้งเมอืงตั้งแต่ อดีต จนมาเป็นประเทศชาติทุก
วันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นสถาบันทีอ่ยู่ในหัวใจของ
ประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ สักการะเหนอืเกล้าเหนอืกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทกุๆ คน ผู้ใด
หรือใครจะมาล่วงเกนิพระราชอาํนาจไมไ่ด้ ในสมัยสุโขทยัสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อ
ของประชาชน ทรงเป็นสมมุตเิทพหรอืเป็นเทวดาโดยสมมุติและทรงมพีระราชอํานาจในการปกครอง
ทรง เป็นองค์อธิปัตย์สงูสุดในการปกครองบ้านเมือง ทรงปกครองบ้านเมอืงด้วยหลักธรรมะโดยมี
ทศพิธราชธรรม และธรรมะหลกัสําคัญต่างๆ ในการปกครองจนทําใหไ้พรฟฺ่าประชาราษฎร์อยูเ่ย็นเป็น
สุข ทรงครองราชย์ปอฺงเมอืง ทํานุบํารุงบ้านเมอืง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทกุวันนี้ แม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยก์็มทิรง
เสื่อมถอย แต่สถาบันพระมหากษัตริยก์ลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมากเชน่เดิมไมม่ี
เปลี่ยนแปลง 
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ใบความรู้ที่  2 
เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ซึ่งเป็นสถาบันหลกัของชาติในปัจจุบนั ทุกชาตจิะพัฒนาได้หากเสาหลักหรอืสถาบันหลักของ

ชาติเข้มแข็งด้วยความรักอย่างถกูวิธีของคนในชาติ สถาบันหลกัของชาติมีความเขม้แข็งอย่างสมดุลดี
งาม ชาติบ้านเมืองสงบคนรักในความเป็นไทยและชาติของเรา พร้อมไปกับยึดมั่นในหลักธรรมคําสอน
ของศาสนาขัดเกลาใจคนมีคุณธรรม และยดึมั่นในการเคารพรักพร้อมทั้งเทดิทูนสถาบนั
พระมหากษัตริยไ์ว้อยู่เหนือสิง่ใด        
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน

มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพือ่ส่วนรวม  เรื่องนี้สรุปได้สั้นๆว่า คนไทยตอ้งมคี่านยิมจิต
สาธารณะ ซื่อสัตย์ไม่คดโกงไม่เอาเปรียบคนอืน่ เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว อดทน และมี
อุดมการณ์ต่อส่วนรวม จิตสํานกึนี้ใครเห็นใครกช็ม        
3. กตัญํู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

ข้อนี้เป็นคุณลักษณะเด่นของคนไทยทุกยุคสมยัอยู่แล้วที่แสดงถึงการรู้จักบุญคุณ ปฏิบัติตาม
คําสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอาใจใส ่ รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอ่
แม่  ผู้ปกครอง  และครูอาจารย ์       
4. ใฝูหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

ประเทศชาติจะพัฒนาได้บคุลากรของคนในชาติต้องมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการและ
ทางทักษะความสามารถ คนในชาติมีปัญญามีความรู้ คนในชาติอกีส่วนกส็นับสนนุในภมูิปัญญา
ความรู้ของคนไทยด้วยกนั เพือ่สร้างค่านยิมใฝรูู้ใฝูเรียน เชิดชูคนมีปัญหาให้มากกว่าคนมีทรพัย์สิน
เงินตรา 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม

เรามีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมากมายทัดเทียมระดับโลก เพราะบูรพกษัตริย์ของไทยแต่
โบราณรักษาสิ่งเหล่านีไ้ว้ เรื่องนี้สอดคล้องกับสถาบันหลักของชาติทั้งหมด ทั้งสถานที่ทั้งที่สร้างเอง
และธรรมชาติ สิ่งของที่ประดิษฐ์อย่างประณีตโดยคนในชาติเรา บคุคลสาํคัญ รวมไปถึงหนงัสอืและ
องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาชาตไิทยเรา มารกัษา ทาํนุบํารุง สร้างสรรค์ขึน้มาแสดงถึงการเห็น
คุณค่า ความสาํคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น

 เผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตใจโอบออ้มอาร ีช่วยเหลือผู้อื่นเทา่ที่ช่วยได ้
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

การปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธขิองตนเอง เคารพสิทธขิองผู้อืน่ภายใต้การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

 และธรรม
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ต่างๆ กนั ต่างมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กันตามสถานภาพทางสังคมดังกล่าวเป็นแบบแผน
พฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชกิ  โดยทั่วไปแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติของ
สมาชิกในสังคม ยอ่มเป็นไปตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นไปตามประเพณีทาง
ศาสนานั้น ๆ  กิจกรรมของประเพณีทางศาสนามีความสําคัญในการสร้างความรู้สกึเป็นอนัหนึง่อัน
เดียวกันของสมาชิกในสังคมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมสร้างเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่
สังคมควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมสนองความตอ้งการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อ
สมาชิกเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริยข์องไทย

ได้ทรงปกครองแผ่นดนิด้วยทศพิธราชธรรม ไดท้รงบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน ได้ทรงทาํนุ
บํารุงบ้านเมืองให้มคีวามเจริญมั่นคงกา้วหน้าในด้านต่างๆ บางพระองค์ไดท้รงกอบกู้เอกราชของชาติ
ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อาท ิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บาง
พระองคไ์ด้ทรงดําเนนิวิเทโศบายที่ชาญฉลาดทาํให้ประเทศไทยสามารถรกัษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้
จนทุกวันนี้ เช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชชาติไทยของเรามีการ
วิวัฒนาการมาตั้งแต่เริม่รวมชาติรวมแผ่นเดิน ก่อร่างสรา้งเมอืงตั้งแต่ อดีต จนมาเป็นประเทศชาติทุก
วันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นสถาบันทีอ่ยู่ในหัวใจของ
ประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ สักการะเหนอืเกล้าเหนอืกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทกุๆ คน ผู้ใด
หรือใครจะมาล่วงเกนิพระราชอาํนาจไมไ่ด้ ในสมัยสุโขทยัสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อ
ของประชาชน ทรงเป็นสมมุตเิทพหรอืเป็นเทวดาโดยสมมุติและทรงมพีระราชอํานาจในการปกครอง
ทรง เป็นองค์อธิปัตย์สงูสุดในการปกครองบ้านเมือง ทรงปกครองบ้านเมอืงด้วยหลักธรรมะโดยมี
ทศพิธราชธรรม และธรรมะหลกัสําคัญต่างๆ ในการปกครองจนทําใหไ้พรฟฺ่าประชาราษฎร์อยูเ่ย็นเป็น
สุข ทรงครองราชย์ปอฺงเมอืง ทํานุบํารุงบ้านเมอืง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทกุวันนี้ แม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยก์็มทิรง
เสื่อมถอย แต่สถาบันพระมหากษัตริยก์ลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมากเชน่เดิมไมม่ี
เปลี่ยนแปลง 
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ใบความรู้ที่  2 
เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ซึ่งเป็นสถาบันหลกัของชาติในปัจจุบนั ทุกชาตจิะพัฒนาได้หากเสาหลักหรอืสถาบันหลักของ

ชาติเข้มแข็งด้วยความรักอย่างถกูวิธีของคนในชาติ สถาบันหลกัของชาติมีความเขม้แข็งอย่างสมดุลดี
งาม ชาติบ้านเมืองสงบคนรักในความเป็นไทยและชาติของเรา พร้อมไปกับยึดมั่นในหลักธรรมคําสอน
ของศาสนาขัดเกลาใจคนมีคุณธรรม และยดึมั่นในการเคารพรักพร้อมทั้งเทดิทูนสถาบนั
พระมหากษัตริยไ์ว้อยู่เหนือสิง่ใด        
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน

มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพือ่ส่วนรวม  เรื่องนี้สรุปได้สั้นๆว่า คนไทยตอ้งมคี่านยิมจิต
สาธารณะ ซื่อสัตย์ไม่คดโกงไม่เอาเปรียบคนอืน่ เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว อดทน และมี
อุดมการณ์ต่อส่วนรวม จิตสํานกึนี้ใครเห็นใครกช็ม        
3. กตัญํู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

ข้อนี้เป็นคุณลักษณะเด่นของคนไทยทุกยุคสมยัอยู่แล้วที่แสดงถึงการรู้จักบุญคุณ ปฏิบัติตาม
คําสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอาใจใส ่ รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอ่
แม่  ผู้ปกครอง  และครูอาจารย ์       
4. ใฝูหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

ประเทศชาติจะพัฒนาได้บคุลากรของคนในชาติต้องมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการและ
ทางทักษะความสามารถ คนในชาติมีปัญญามีความรู้ คนในชาติอกีส่วนกส็นับสนนุในภมูิปัญญา
ความรู้ของคนไทยด้วยกนั เพือ่สร้างค่านยิมใฝรูู้ใฝูเรียน เชิดชูคนมีปัญหาให้มากกว่าคนมีทรพัย์สิน
เงินตรา 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม

เรามีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมากมายทัดเทียมระดับโลก เพราะบูรพกษัตริย์ของไทยแต่
โบราณรักษาสิ่งเหล่านีไ้ว้ เรื่องนี้สอดคล้องกับสถาบันหลักของชาติทั้งหมด ทั้งสถานที่ทั้งที่สร้างเอง
และธรรมชาติ สิ่งของที่ประดิษฐ์อย่างประณีตโดยคนในชาติเรา บคุคลสาํคัญ รวมไปถึงหนงัสอืและ
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 เผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตใจโอบออ้มอาร ีช่วยเหลือผู้อื่นเทา่ที่ช่วยได ้
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

การปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธขิองตนเอง เคารพสิทธขิองผู้อืน่ภายใต้การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ปัญญา
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8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ คนไทยต้องซึมซาบ จากการเข้าแถว เคารพในการมีระเบียบวินัย 

จะสร้างการเรียนรู้ไปถึงการเคารพบุคคลอื่น จากนั้นเราก็จะหนักแน่นในการเคารพกฎหมาย 

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า การด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ีรู้ปฏิบัติ ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที่ 9 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูจ้ักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม

จําเป็น มไีว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมคีวามพร้อม โดยมี
ภูมิคุม้กนัที่ด ีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นการขดัแย้งกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทีฝู่ายไม่
หวังดีจงใจโจมตี แต่เป็นการพยุงการเติบโตเศรษฐกิจในแต่ละการพัฒนาใหม้ีการเติบโตที่เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใชก่ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีห่วอืหวา แจกรถ ปลดหนี้ ให้บ้าน แบบที่รัฐบาลที่แล้ว
เพาะเชื้อเอาไว ้
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝูายต่ํา หรอืกิเลส มคีวามละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 
ย้ําตรง "ไมย่อมแพ้ต่ออาํนาจฝาูยต่ํา หรือกเิลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป" ตัวอย่างผ่านไป
หมาดๆ กรณีผู้ว่าการรถไฟคนที่แล้ว 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ

มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เป็นการปฏิบัติตนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ หากคนไทยยึดมัน่ตามค่านยิมชาติทีเ่น้นทั้งเรื่องการพัฒนา
ตัวเองทั้งในดา้นความสามารถ ทัง้คุณธรรม ศีลธรรม เพื่อร่วมมือกันทาํให้ชาติบ้านเมืองและส่วนรวม
ดีขึ้น เหล่านี้ล้วนดีทั้งนัน้ สิ่งเหล่านี้ล้วนยิง่ต้องเผยแพร่ให้ขึ้นใจ ให้ฝังใจ วันใดคนไทยเข้มแขง็ ชาติ
เราก็จะเขม้แข็ง 
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ใบความรู้ที่  3
เรื่อง  ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

การปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จําเป็นและมี
ความสําคัญในทางการเมอืงการปกครองของชมุชนต่าง ๆ เฉพาะอยา่งยิ่งชมุชนที่มกีารปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งกลา่วในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเปน็กลไก
ในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้
ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคง
แห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไมไ่ด้ที่รฐับาลจะ
ดูแลและจัดทําบริการให้กับประชาชนไดท้ั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความล่าช้าในการดําเนนิงาน การทีอ่าจจะไมส่นองตอบต่อความตอ้งการของแต่ละชุมชนได้ และ
รวมทั้งข้อจํากดัเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมือ่
เป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อ
การสนองตอบต่อความตอ้งการของชมุชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุง่
ประสงค์ของชมุชนนั้น ๆ จงึเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสําคัญเกดิขึ้น 

รูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถิ่น สําหรับการปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันม ี2 รูปแบบ 
ด้วยกันคือ 

1. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นทั่วไป ได้แก่
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูก้ํากบัดูแล 
2) เทศบาล มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ีโดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเปน็ผู้กํากับดูแล 
3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีโครงสรา้งการบริหาร คือ สภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีนายอาํเภอเป็นผู้กํากับดูแล 
2. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีฐานะเป็นทบวงการเมือง และนิติบุคคล โดยใน

ประเทศไทยมีอยู่ 2 แห่งคือ 
1) กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหาร คอื ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร สภา

กรุงเทพมหานคร และสภาเขต 
2) เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหาร คอื สภาเมืองพทัยา นายกเมอืงพัทยา

การปกครองท้องถิน่ของไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความ
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละทอ้งถิ่น โดยในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ได้ทาํให้ประชาชนมคีวามตืน่ตวั และมีความรูค้วามเข้าใจในการปกครองตนเองมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมอืงในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกบัการ
พัฒนาของประเทศได้ทําให้ทอ้งถิ่นมคีวามเจริญขึ้นเป็นลําดับ จึงจําเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะต้องปรับปรุง
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รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทยที่มอียู่ในปัจจุบนัให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มทีแ่ละมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทอ้งถิ่นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองตนเองใหม้ากที่สดุ อันเป็นเปฺาหมายสําคัญของการกระจายอํานาจการ
ปกครอง แต่ทั้งนี้ การที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง อาํนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบใดก็ตาม จําเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนขดีความสามารถทางด้านการบริหารบุคคล การเงนิ และการคลังของท้องถิ่น
เหล่านั้นประกอบกันด้วย 

ที่มา : สิวาพร สุขเอียด สถาบันพระปกเกล้า (http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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ใบความรู้ 4
เรื่อง การช่วยเหลือเพื่อนบ้าน

  การอยู่ร่วมกันในสังคม จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ําใจไมตรีที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่กันได้
อย่างสันติสุขความมีน้ําใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเพียงแต่แสดงความ
เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นการแสดงน้ําใจได้ เช่ นการพา
เด็กหรือผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์ เป็นต้น ก็นับว่าเป็นการ
แสดงน้ําใจการแสดงความมีน้ําใจจึงไม่ใช่วัดกันด้วยเงิน บางคนมีเงินมากอาจแล้งน้ําใจก็ได้ บางคน
เป็นเศรษฐีแต่ตระหนี่ถี่เหนี่ยว ไม่ยอมสละเงินโดยไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน 

        ความมีน้ําใจนั้น ตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน และ
ความมีน้ําใจตรงกันข้ามกบัความอจิฉาริษยา คนที่อิจฉาริษยาคนอืน่ย่อมปรารถนาที่จะเห็นความวิบัติ
ของผู้ที่ได้ดีกว่า แต่คนมีน้ําใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่า จะมีมุทิตาจิต แสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ
ผู้มีน้ําใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่า จะมีมุทิตาจิตแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ผู้มีน้ําใจจะนึกถึง
ผู้อื่น และจะพยายามช่วยผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า ผู้มีน้ําใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนเราอาจฝึกฝน
ตนเองให้เป็นคนมีน้ําใจได้ ดังนี้ 
1.  จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวอกของคนอื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่น

แสดงต่อเรา จงทําดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือ
สิ่งยิ่งใหญก่็ตาม

2. จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
3. จงแสดงน้ําใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลาไปเที่ยวในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามควรมีของฝากมาถึง 

คนที่เรารู้จกัและญาติมิตรของเรา อันเป็นการแสดงความมีน้าํใจต่อกัน ไม่จาํเป็นจะต้องใช้เงิน 

มากมาย
4. จงเสียสละกําลังทรัพย์ สติปัญญา กําลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อนที่ตอ้งการพึ่งพาอาศัยเรา

โดยเป็นการกระทําทีไ่ม่หวังผลตอบแทน
5. จงมีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน เช่นไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน 

งานศพ หรืองานอื่น ๆ
6. จงให้ความรักแกค่นอืน่ ๆ และให้ความร่วมมอืเมื่อเขาขอรอ้งหรอืรู้ว่าเขากําลังลําบากต้องการ

ความช่วยเหลอื
          การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้าํใจ นอกจากจะทําใหเ้ราจิตใจทีด่ีงามเบิกบานแจม่ใส 
ผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิม่เอิบแล้ว ยังทาํใหม้ิตรสหายมาก ใครกอ็ยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความ
มีน้ําใจแสดงถึงความมีเมตตา กรุณา ต่อเพือ่นมนุษย์ และความเมตตานี้เองจะเป็นกําแพงปฺองกันภยั
ให้เราได ้

ที่มา : ศิริจันทร์ สุขใจ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
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รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทยที่มอียู่ในปัจจุบนัให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มทีแ่ละมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทอ้งถิ่นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองตนเองใหม้ากที่สดุ อันเป็นเปฺาหมายสําคัญของการกระจายอํานาจการ
ปกครอง แต่ทั้งนี้ การที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง อาํนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบใดก็ตาม จําเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนขดีความสามารถทางด้านการบริหารบุคคล การเงนิ และการคลังของท้องถิ่น
เหล่านั้นประกอบกันด้วย 

ที่มา : สิวาพร สุขเอียด สถาบันพระปกเกล้า (http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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ใบความรู้ 4
เรื่อง การช่วยเหลือเพื่อนบ้าน

  การอยู่ร่วมกันในสังคม จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ําใจไมตรีที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่กันได้
อย่างสันติสุขความมีน้ําใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเพียงแต่แสดงความ
เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นการแสดงน้ําใจได้ เช่ นการพา
เด็กหรือผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์ เป็นต้น ก็นับว่าเป็นการ
แสดงน้ําใจการแสดงความมีน้ําใจจึงไม่ใช่วัดกันด้วยเงิน บางคนมีเงินมากอาจแล้งน้ําใจก็ได้ บางคน
เป็นเศรษฐีแต่ตระหนี่ถี่เหนี่ยว ไม่ยอมสละเงินโดยไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน 

        ความมีน้ําใจนั้น ตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน และ
ความมีน้ําใจตรงกันข้ามกบัความอจิฉาริษยา คนที่อิจฉาริษยาคนอืน่ย่อมปรารถนาที่จะเห็นความวิบัติ
ของผู้ที่ได้ดีกว่า แต่คนมีน้ําใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่า จะมีมุทิตาจิต แสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ
ผู้มีน้ําใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่า จะมีมุทิตาจิตแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ผู้มีน้ําใจจะนึกถึง
ผู้อื่น และจะพยายามช่วยผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า ผู้มีน้ําใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนเราอาจฝึกฝน
ตนเองให้เป็นคนมีน้ําใจได้ ดังนี้ 
1.  จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวอกของคนอื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่น

แสดงต่อเรา จงทําดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือ
สิ่งยิ่งใหญก่็ตาม

2. จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
3. จงแสดงน้ําใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลาไปเที่ยวในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามควรมีของฝากมาถึง 

คนที่เรารู้จกัและญาติมิตรของเรา อันเป็นการแสดงความมีน้าํใจต่อกัน ไม่จาํเป็นจะต้องใช้เงิน 

มากมาย
4. จงเสียสละกําลังทรัพย์ สติปัญญา กําลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อนที่ตอ้งการพึ่งพาอาศัยเรา

โดยเป็นการกระทําทีไ่ม่หวังผลตอบแทน
5. จงมีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน เช่นไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน 

งานศพ หรืองานอื่น ๆ
6. จงให้ความรักแกค่นอืน่ ๆ และให้ความร่วมมอืเมื่อเขาขอรอ้งหรอืรู้ว่าเขากําลังลําบากต้องการ

ความช่วยเหลอื
          การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้าํใจ นอกจากจะทําใหเ้ราจิตใจทีด่ีงามเบิกบานแจม่ใส 
ผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิม่เอิบแล้ว ยังทาํใหม้ิตรสหายมาก ใครกอ็ยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความ
มีน้ําใจแสดงถึงความมีเมตตา กรุณา ต่อเพือ่นมนุษย์ และความเมตตานี้เองจะเป็นกําแพงปฺองกันภยั
ให้เราได ้

ที่มา : ศิริจันทร์ สุขใจ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
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ใบความรู้ที่ 5  
เรื่อง หน้าที่พลเมือง 

ความหมายของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสงูสุด ประชาชนทกุคนมีสิทธิ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติโดยเท่าเทยีมกัน ทัง้ในดา้นการปกครองและการ
ดําเนินชีวิต 

ประชาธิปไตย เป็นทั้งระบอบการปกครองและวิถีการดําเนนิชีวิตของประชาชน 
1. ในแง่ของการปกครอง ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่สนองความต้องการพื้นฐานของ

มนุษย์ ซึ่งต้องการมสีิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์

2. ในแง่ของการดําเนินชีวิต ผู้คนในสังคมประชาธปิไตย จะต้องปฏิบัติต่อกันใหส้อดคล้องกับ
หลักการของระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ตอ้งยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ตลอดจนต้องมีหนา้ที่และความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
1. อํานาจการปกครองประเทศเป็นของประชาชนและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ

ปกครอง ดังตัวอยา่ง 

 การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลอืกตั้ง

 การชุมนมุทางการเมอืงอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ

 การแสดงความคิดเหน็วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและข้าราชการ
2. การยึดหลักกฎหมายและนิติธรรม ระบอบประชาธิปไตย ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นหลัก

กฎหมายสูงสดุในการปกครองประเทศ ประชาชนมีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง และรัฐบาลมี
หน้าที่ตอ้งบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

3. ประชาชนมีสิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาคกันตามกฎหมาย ระบอบ
ประชาธิปไตยเน้นให้ประชาชนตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลอื่น เช่น การเปิดวิทยุฟงัเพลงเป็นสทิธิและเสรีภาพที่เราจะทาํได ้แต่ต้องไม่เปิดเสยีงดังจน
ก่อความเดอืดร้อนรําคาญตอ่ผู้อื่น 

4. การยอมรับการตัดสินใจของฝูายเสียงข้างมาก  ระบอบประชาธิปไตยตัดสินปัญหา
โดยยึดถือเสียงข้างมากหรอืเสียงส่วนใหญ่เปน็เกณฑ์ เช่น การออกกฎหมายของรัฐสภา หรือการลง
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ใบความรู้ที่ 5  
เรื่อง หน้าที่พลเมือง 

ความหมายของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสงูสุด ประชาชนทกุคนมีสิทธิ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติโดยเท่าเทยีมกัน ทัง้ในดา้นการปกครองและการ
ดําเนินชีวิต 

ประชาธิปไตย เป็นทั้งระบอบการปกครองและวิถีการดําเนนิชีวิตของประชาชน 
1. ในแง่ของการปกครอง ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่สนองความต้องการพื้นฐานของ

มนุษย์ ซึ่งต้องการมสีิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์

2. ในแง่ของการดําเนินชีวิต ผู้คนในสังคมประชาธปิไตย จะต้องปฏิบัติต่อกันใหส้อดคล้องกับ
หลักการของระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ตอ้งยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ตลอดจนต้องมีหนา้ที่และความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
1. อํานาจการปกครองประเทศเป็นของประชาชนและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ

ปกครอง ดังตัวอยา่ง 

 การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลอืกตั้ง

 การชุมนมุทางการเมอืงอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ

 การแสดงความคิดเหน็วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและข้าราชการ
2. การยึดหลักกฎหมายและนิติธรรม ระบอบประชาธิปไตย ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นหลัก

กฎหมายสูงสดุในการปกครองประเทศ ประชาชนมีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง และรัฐบาลมี
หน้าที่ตอ้งบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

3. ประชาชนมีสิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาคกันตามกฎหมาย ระบอบ
ประชาธิปไตยเน้นให้ประชาชนตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลอื่น เช่น การเปิดวิทยุฟงัเพลงเป็นสทิธิและเสรีภาพที่เราจะทาํได ้แต่ต้องไม่เปิดเสยีงดังจน
ก่อความเดอืดร้อนรําคาญตอ่ผู้อื่น 

4. การยอมรับการตัดสินใจของฝูายเสียงข้างมาก  ระบอบประชาธิปไตยตัดสินปัญหา
โดยยึดถือเสียงข้างมากหรอืเสียงส่วนใหญ่เปน็เกณฑ์ เช่น การออกกฎหมายของรัฐสภา หรือการลง
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มติในที่ประชุม เป็นต้น เมือ่เสียงส่วนใหญ่ตดัสนิให้เป็นไปในทางใด ฝูายเสียงขา้งนอ้ยก็ตอ้งยอมรับ 
และปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
หลักการส าคัญของประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสาํคัญ ดังนี้ 
1. อํานาจอธิปไตย เป็นอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อํานาจอธิปไตยเป็นอาํนาจ

ของประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ฝูาย ได้แก่ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
ประชาชนเจ้าของประเทศไม่สามารถใช้อํานาจอธิปไตยทั้ง 3 โดยตรงได้ เนื่องจาก

ประชากรของประเทศมีจํานวนมาก จงึต้องมอบอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศให้แก่ตัวแทน 
ดังนี ้

 อํานาจนิติบัญญัติ ผู้ใช้อํานาจแทนประชาชน คอื รัฐสภา

 อํานาจบรหิาร ผู้ใช้อํานาจแทนประชาชน คือ คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)

 อํานาจตุลาการ ผู้ใช้อํานาจแทนประชาชน คือ ศาล
2. การใช้อํานาจอธิปไตยจะตอ้งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด หมายถึง การใช้

อํานาจนิติบัญญัติ อาํนาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู ไม่ใช้
นอกเหนือจากนี้โดยเดด็ขาด เพือ่ให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง 

3. สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทัง้นี้
รัฐธรรมนูญจะกําหนดสทิธิ เสรภีาพ และหน้าทีข่องประชาชนไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

 สิทธิ ได้แก่ สิทธิในการครอบครองทรพัย์สนิ สทิธิในการศึกษาเล่าเรียน สิทธิใน
การออกเสียงเลือกตัง้ และสิทธิในการมอบมรดก ฯลฯ 

 เสรีภาพ ได้แก่ เสรีภาพในการเดนิทาง การพูด การเขยีน การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ

 หน้าที่ ได้แก ่หน้าที่ในการเสียภาษอีากร การปฺองกันประเทศ ฯลฯ
4. ประมุขของประเทศในระบอบประชาธิปไตย คือ พระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดี

แต่การใช้อํานาจหรือการปฏิบัติใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

การใช้อ านาจอธิปไตยของปวงชนในระบอบประชาธิปไตย 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและใช้อาํนาจ

อธิปไตยในการปกครองประเทศได ้2 กรณี ดังนี้ 
1. การใช้อํานาจอธิปไตยโดยตรง หมายถึง ประชาชนทําหน้าที่ดา้นนิติบัญญัติ บริหาร

หรือตุลาการด้วยตนเอง ไม่มีผู้แทน โดยประชุมร่วมกัน ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นลกัษณะการ
ปกครองของนครรัฐเล็กๆ สมัยโบราณที่มีประชากรไมม่ากนัก เช่น นครรัฐกรีกโบราณ ในปัจจบุันไม่
พบลักษณะเช่นนี้อกีแล้ว 
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2. การใช้อํานาจอธิปไตยโดยทางอ้อมหรือมีผู้แทน เป็นรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน เนื่องจากแต่ละประเทศมีจํานวนประชากรมาก ประชาชนทุกคนจึงไม่อาจใช้
อํานาจอธิปไตยด้วยตนเองได้ จึงต้องมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งหรือตามวิธีที่กําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญทําหน้าที่แทน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

สรุปสาระส าคัญ : การด าเนินชีวิตตามวิถีสังคมประชาธิปไตย 
คุณลักษณะสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 

การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข ผู้คนจะต้องยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการ 
ดังนี ้

1. ต้องเคารพกฎหมายของบา้นเมอืงโดยเคร่งครดั
2. ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองจะต้อง

ไม่ละเมดิสิทธขิองผู้อืน่ หรอืทําให้ผู้อื่นได้รับความเดอืดร้อน 
3. ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม

ประเทศชาติ 
4. ต้องมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการดาํเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติต่อผู้อื่น เช่น มี

ความซือ่สัตย์สจุริต ตรงต่อเวลา และมีวินัยในตนเอง เป็นตน้ 
5. ต้องมีนิสยัเป็นนกัประชาธิปไตย เช่น มีเหตุผล รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น ยกย่องให้

เกียรติผู้อื่นและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
6. ต้องมีความกระตอืรือร้น สนใจ และเอาใจใส่ต่อปัญหาของส่วนรวม เพื่อเขา้มามีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้เจริญกา้วหน้ายิ่งขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวถิีสังคมประชาธิปไตย 
การประพฤติปฏิบัติตนเป็น “พลเมืองดี” เป็นปจัจัยสําคัญผลักดนัให้สังคมประชาธิปไตย

มีความเจริญก้าวหน้า แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมอืงดี ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย พลเมืองดคีวรร่วมมือกันทาํงานเพื่อ

แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหนา้ตามกระบวนการ
ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” ที่ใช้อยู่ในปัจจบุัน ได้
ให้สิทธิแก่ประชาชนรวมตัวกนัหรือร่วมมือกันกระทํา ดังนี้ 

 การชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรอืเรียกรอ้งให้
รัฐบาลหรือหน่วยราชการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อประชาชน 

44 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 การจัดตั้งพรรคการเมือง เพือ่ดําเนินการทางการเมืองให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายหรืออุดมการณ์ของกลุ่มตน 

 การจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ เพื่อร่วมมอืกันปกปฺองและ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มคณะตน 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พลเมอืงดตี้องสนใจ เอาใจใส่ และมสี่วนร่วมรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาสังคม หรอืเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมตามโอกาสสมควร ได้แก่  การร่วมมือปฺองกันสา
ธารณภัยต่างๆ ของท้องถิน่หรือชุมชน เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม และขาดแคลนแหล่งน้าํ เป็นต้น 
การร่วมมอืปฺองกนัและแก้ไขปัญหาสังคมที่สง่ผลกระทบต่อสวัสดภิาพความปลอดภยัของสมาชิกใน
ชุมชน เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพตดิให้โทษ และอาชญากรรม เป็นต้น 

การร่วมมอืสร้างความสามคัคีต่อหมูค่ณะ สร้างความสมานฉนัท์ระหว่างประชาชนในท้องถิน่
หรือชุมชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจ 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
การดูแลรักษาสาธารณสมบัติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นหรือชุมชน 
การร่วมมอืดูแล ศาสนสถาน วัดวาอาราม พระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 
ปฺองกันมใิห้ถูกโจรกรรมหรือทําให้เกิดความเสยีหายการร่วมมอืซอ่มแซม บํารุงรักษาถนน คณุภาพ
ของแหล่งน้าํตามธรรมชาติและบ่อน้ําบาดาลของหมู่บ้าน ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ 
การร่วมมอืรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดปัญหามลพิษ เช่น รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะ เศษอาหาร 
หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ําลําคลองการร่วมมือดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์ เช่น พื้นที่ปูาไม ้หาดทราย ฯลฯ 

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดีต่อท้องถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ 
บุคคลที่เป็น “พลเมืองดี” ต้องมีบทบาทและหนา้ที่ต่อท้องถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ ดังนี้ 

ประกอบอาชีพสจุริต ใช้สิทธิ์ออกเสยีงเลือกตัง้ทุกครั้ง  รักษาความสามคัคีในหมูค่ณะ
ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะอันดีงามของชาติ   ช่วยเหลือคนพิการ เดก็กําพร้า และคน
ยากจนให้มีรายได้  ช่วยพัฒนาความเจริญกา้วหน้าของท้องถิ่น หรอืชุมชนในด้านตา่งๆ  ให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการหรือองค์กรภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร แก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดลอ้มและความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ

สรุปสาระส าคัญ : สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ 
สิทธิ หมายถึง อาํนาจหรือความสามารถของคนเราที่จะทําสิ่งใดๆ ได้โดยชอบธรรม หรือทาํ

ในสิ่งที่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ทีส่ังคมกําหนด และรวมถึงประโยชน์ที่คนเราพึงได้ตามกฎหมายให้การ
คุ้มครอง 
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2. การใช้อํานาจอธิปไตยโดยทางอ้อมหรือมีผู้แทน เป็นรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน เนื่องจากแต่ละประเทศมีจํานวนประชากรมาก ประชาชนทุกคนจึงไม่อาจใช้
อํานาจอธิปไตยด้วยตนเองได้ จึงต้องมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งหรือตามวิธีที่กําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญทําหน้าที่แทน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

สรุปสาระส าคัญ : การด าเนินชีวิตตามวิถีสังคมประชาธิปไตย 
คุณลักษณะสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 

การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข ผู้คนจะต้องยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการ 
ดังนี ้

1. ต้องเคารพกฎหมายของบา้นเมอืงโดยเคร่งครดั
2. ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองจะต้อง

ไม่ละเมดิสิทธขิองผู้อืน่ หรอืทําให้ผู้อื่นได้รับความเดอืดร้อน 
3. ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม

ประเทศชาติ 
4. ต้องมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการดาํเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติต่อผู้อื่น เช่น มี

ความซือ่สัตย์สจุริต ตรงต่อเวลา และมีวินัยในตนเอง เป็นตน้ 
5. ต้องมีนิสยัเป็นนกัประชาธิปไตย เช่น มีเหตุผล รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น ยกย่องให้

เกียรติผู้อื่นและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
6. ต้องมีความกระตอืรือร้น สนใจ และเอาใจใส่ต่อปัญหาของส่วนรวม เพื่อเขา้มามีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้เจริญกา้วหน้ายิ่งขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวถิีสังคมประชาธิปไตย 
การประพฤติปฏิบัติตนเป็น “พลเมืองดี” เป็นปจัจัยสําคัญผลักดนัให้สังคมประชาธิปไตย

มีความเจริญก้าวหน้า แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมอืงดี ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย พลเมืองดคีวรร่วมมือกันทาํงานเพื่อ

แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหนา้ตามกระบวนการ
ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” ที่ใช้อยู่ในปัจจบุัน ได้
ให้สิทธิแก่ประชาชนรวมตัวกนัหรือร่วมมือกันกระทํา ดังนี้ 

 การชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรอืเรียกรอ้งให้
รัฐบาลหรือหน่วยราชการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อประชาชน 
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 การจัดตั้งพรรคการเมือง เพือ่ดําเนินการทางการเมืองให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายหรืออุดมการณ์ของกลุ่มตน 

 การจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ เพื่อร่วมมอืกันปกปฺองและ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มคณะตน 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พลเมอืงดตี้องสนใจ เอาใจใส่ และมสี่วนร่วมรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาสังคม หรอืเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมตามโอกาสสมควร ได้แก่  การร่วมมือปฺองกันสา
ธารณภัยต่างๆ ของท้องถิน่หรือชุมชน เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม และขาดแคลนแหล่งน้าํ เป็นต้น 
การร่วมมอืปฺองกนัและแก้ไขปัญหาสังคมที่สง่ผลกระทบต่อสวัสดภิาพความปลอดภยัของสมาชิกใน
ชุมชน เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพตดิให้โทษ และอาชญากรรม เป็นต้น 

การร่วมมอืสร้างความสามคัคีต่อหมูค่ณะ สร้างความสมานฉนัท์ระหว่างประชาชนในท้องถิน่
หรือชุมชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจ 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
การดูแลรักษาสาธารณสมบัติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นหรือชุมชน 
การร่วมมอืดูแล ศาสนสถาน วัดวาอาราม พระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 
ปฺองกันมใิห้ถูกโจรกรรมหรือทําให้เกิดความเสยีหายการร่วมมอืซอ่มแซม บํารุงรักษาถนน คณุภาพ
ของแหล่งน้าํตามธรรมชาติและบ่อน้ําบาดาลของหมู่บ้าน ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ 
การร่วมมอืรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดปัญหามลพิษ เช่น รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะ เศษอาหาร 
หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ําลําคลองการร่วมมือดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์ เช่น พื้นที่ปูาไม ้หาดทราย ฯลฯ 

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดีต่อท้องถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ 
บุคคลที่เป็น “พลเมืองดี” ต้องมีบทบาทและหนา้ที่ต่อท้องถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ ดังนี้ 

ประกอบอาชีพสจุริต ใช้สิทธิ์ออกเสยีงเลือกตัง้ทุกครั้ง  รักษาความสามคัคีในหมูค่ณะ
ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะอันดีงามของชาติ   ช่วยเหลือคนพิการ เดก็กําพร้า และคน
ยากจนให้มีรายได้  ช่วยพัฒนาความเจริญกา้วหน้าของท้องถิ่น หรอืชุมชนในด้านตา่งๆ  ให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการหรือองค์กรภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร แก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดลอ้มและความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ

สรุปสาระส าคัญ : สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ 
สิทธิ หมายถึง อาํนาจหรือความสามารถของคนเราที่จะทําสิ่งใดๆ ได้โดยชอบธรรม หรือทาํ

ในสิ่งที่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ทีส่ังคมกําหนด และรวมถึงประโยชน์ที่คนเราพึงได้ตามกฎหมายให้การ
คุ้มครอง 

สาธารณภัยต่าง ๆ ของท้องถิ่นหรือชุมชน เช่น ไฟไหม้ น้ำาท่วม และขาดแคลนแหล่งน้ำา เป็นต้น
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ตัวอย่าง เช่น สิทธิในการเข้ารับการศึกษา สิทธใินการเป็นเจา้ของบ้านและที่ดนิ สิทธใิน
ครอบครัวสิทธิในการออกเสียงเลอืกตั้ง และสิทธิในการรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ 

เสรีภาพ หมายถึง สภาวะที่บุคคลมีอิสระไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบงําของบุคคลอื่น สามารถที่
จะคิด พูดหรอืกระทําในสิ่งที่ตนพอใจได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องไม่ละเมิดสทิธิของ
คนอื่น หรือทําให้ผูอ้ื่นได้รับความเดือดรอ้น

ตัวอย่าง เช่น เสรีภาพในการพดู การเขียน การพิมพ์โฆษณา และเผยแพร่หนงัสือหรือ
สิ่งพิมพ์ ในทีส่าธารณะ โดยข้อความทีพ่ิมพ์ออกไปนั้นจะตอ้งไม่ละเมดิหรือทาํให้ผู้อืน่ได้รับความ
เดือดร้อน เสรภีาพในการเดินทางท่องเที่ยว เสรีภาพ ในการประกอบอาชีพ และเสรีภาพในการตั้งถิ่น
ฐาน เป็นต้น

หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติ ถ้าละเว้นไม่ปฏิบัติจะทําใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ตนเอง หรอืส่วนรวม หรืออาจมคีวามผดิตามกฎหมายได้ เช่น หนา้ที่เขา้รับราชการทหารของ
ชายไทย หนา้ที่เสียภาษอีากรของบคุคลผู้มีรายได้
สิทธิ เสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยต่อครอบครัว 

1. สิทธิและเสรีภาพในครอบครัว

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพที่จดัการกับครอบครัวของตน เช่น จะมีบุตรกี่คน จะตั้งชื่อให้
ลูกอย่างไร หรอืจะดาํเนินชีวิตส่วนตัวอย่างไร ย่อมเป็นสิทธิของบุคคลนั้น ใครจะมาล่วงละเมดิไมไ่ด้ 

 เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสทิธิ์ไดร้ับการคุ้มครองโดยรัฐ มิใหม้ีการ
ละเมิด หรอืใช้ความรุนแรง หรือการปฏิบัติไม่เป็นธรรมภายในครอบครัว เช่น การลงโทษทุบตีอย่าง
ทารุณโหดร้ายจากผู้ใหญ่หรอืสามีทําร้ายร่างกายภรรยา เป็นต้น ซึง่กรณีดังกล่าวเจ้าหนา้ที่ของรัฐจะ
เข้าแทรกแซงได ้

2. หน้าที่ของบุคคลต่อครอบครัว

 สมาชิกในครอบครัวมีความรักสามัคคีต่อกัน แสดงออกทางกายและวาจาด้วยความ
อ่อนโยน มีเมตตา เป็นมิตร และเอื้ออาทรต่อกนั คอยช่วยเหลือเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 

 บิดา มารดา ต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยความรักและความเอาใจใส่ ให้การอบรมสั่งสอนบุตร
ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอนัดีงาม และสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาอยา่งเต็มกําลังความสามารถ 

 บุตร มีหน้าที่เคารพเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของบิดา มารดา และญาติผู้ใหญใ่น
ครอบครัว ตั้งใจศึกษาเล่าเรยีน และคอยช่วยเหลืองานบ้าน ตลอดจนประพฤติตนไม่ใหเ้สื่อมเสยี
ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
สิทธิ เสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยต่อท้องถิน่ ชุมชนหรอืสังคม 
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1. สิทธิ และเสรีภาพในทางสังคม

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในเคหสถาน ในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านย่อมได้รับการ
เคารพในสิทธขิองตนผู้ใดจะเขา้ไปอาศัย ครอบครอง หรือบุกรุกไมไ่ด้ แม้แต่เจา้หนา้ที่ตํารวจจะเข้าไป
ตรวจค้นย่อมต้องมีหมายค้นทีอ่อกโดยศาล 

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการติดตอ่สื่อสารถึงกันโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการเดนิทาง และเลอืกถิ่นฐานที่อยูไ่ด้

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา

 บุคคลมีสทิธิเสมอภาคกันในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคม สหพนัธ์ สหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร และอื่นๆ 

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ขัดตอ่กฎหมาย
2. หน้าที่ของบุคคลต่อท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

 บุคคลมหีน้าที่ให้ความมอืกับรัฐ ท้องถิน่ หรือชมุชน ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในทอ้งถิ่น หรือชุมชนของตนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

 บุคคลมหีน้าที่เคารพกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น ได้แก่ เทศ
บัญญัติ ข้อบังคับองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 บุคคลมหีน้าที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ เช่น เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนตําบล (อบต.) หรือเลือกตั้งผู้บริหารของทอ้งถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
ต้น 

 บุคคลมหีน้าที่ร่วมมือกับรัฐ เอกชน ท้องถิ่น หรอืชุมชน สืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 บุคคลมหีน้าที่ให้ความร่วมมอืกับรัฐ ท้องถิน่ หรือชุมชน พัฒนาความเจริญของ
ท้องถิ่นหรอืชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ซ่อมและสร้างสะพาน ถนน บอ่น้ําบาดาล เสาไฟฟฺา ฯลฯ 

3. หน้าที่ของบุคคลต่อประเทศชาติ

 บุคคลมหีน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง

 บุคคลมหีน้าทีไ่ปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

 บุคคลมหีน้าที่ปฺองกันประเทศ

สิทธิ เสรีภ�พ และหน้�ที่ของช�วไทยต่อครอบครัว
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ตัวอย่าง เช่น สิทธิในการเข้ารับการศึกษา สิทธใินการเป็นเจา้ของบ้านและที่ดนิ สิทธใิน
ครอบครัวสิทธิในการออกเสียงเลอืกตั้ง และสิทธิในการรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ 

เสรีภาพ หมายถึง สภาวะที่บุคคลมีอิสระไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบงําของบุคคลอื่น สามารถที่
จะคิด พูดหรอืกระทําในสิ่งที่ตนพอใจได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องไม่ละเมิดสทิธิของ
คนอื่น หรือทําให้ผูอ้ื่นได้รับความเดือดรอ้น

ตัวอย่าง เช่น เสรีภาพในการพดู การเขียน การพิมพ์โฆษณา และเผยแพร่หนงัสือหรือ
สิ่งพิมพ์ ในทีส่าธารณะ โดยข้อความทีพ่ิมพ์ออกไปนั้นจะตอ้งไม่ละเมดิหรือทาํให้ผู้อืน่ได้รับความ
เดือดร้อน เสรภีาพในการเดินทางท่องเที่ยว เสรีภาพ ในการประกอบอาชีพ และเสรีภาพในการตั้งถิ่น
ฐาน เป็นต้น

หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติ ถ้าละเว้นไม่ปฏิบัติจะทําใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ตนเอง หรอืส่วนรวม หรืออาจมคีวามผดิตามกฎหมายได้ เช่น หนา้ที่เขา้รับราชการทหารของ
ชายไทย หนา้ที่เสียภาษอีากรของบคุคลผู้มีรายได้
สิทธิ เสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยต่อครอบครัว 

1. สิทธิและเสรีภาพในครอบครัว

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพที่จดัการกับครอบครัวของตน เช่น จะมีบุตรกี่คน จะตั้งชื่อให้
ลูกอย่างไร หรอืจะดาํเนินชีวิตส่วนตัวอย่างไร ย่อมเป็นสิทธิของบุคคลนั้น ใครจะมาล่วงละเมดิไมไ่ด้ 

 เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสทิธิ์ไดร้ับการคุ้มครองโดยรัฐ มิใหม้ีการ
ละเมิด หรอืใช้ความรุนแรง หรือการปฏิบัติไม่เป็นธรรมภายในครอบครัว เช่น การลงโทษทุบตีอย่าง
ทารุณโหดร้ายจากผู้ใหญ่หรอืสามีทําร้ายร่างกายภรรยา เป็นต้น ซึง่กรณีดังกล่าวเจ้าหนา้ที่ของรัฐจะ
เข้าแทรกแซงได ้

2. หน้าที่ของบุคคลต่อครอบครัว

 สมาชิกในครอบครัวมีความรักสามัคคีต่อกัน แสดงออกทางกายและวาจาด้วยความ
อ่อนโยน มีเมตตา เป็นมิตร และเอื้ออาทรต่อกนั คอยช่วยเหลือเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 

 บิดา มารดา ต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยความรักและความเอาใจใส่ ให้การอบรมสั่งสอนบุตร
ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอนัดีงาม และสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาอยา่งเต็มกําลังความสามารถ 

 บุตร มีหน้าที่เคารพเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของบิดา มารดา และญาติผู้ใหญใ่น
ครอบครัว ตั้งใจศึกษาเล่าเรยีน และคอยช่วยเหลืองานบ้าน ตลอดจนประพฤติตนไม่ใหเ้สื่อมเสยี
ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
สิทธิ เสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยต่อท้องถิน่ ชุมชนหรอืสังคม 
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1. สิทธิ และเสรีภาพในทางสังคม

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในเคหสถาน ในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านย่อมได้รับการ
เคารพในสิทธขิองตนผู้ใดจะเขา้ไปอาศัย ครอบครอง หรือบุกรุกไมไ่ด้ แม้แต่เจา้หนา้ที่ตํารวจจะเข้าไป
ตรวจค้นย่อมต้องมีหมายค้นทีอ่อกโดยศาล 

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการติดตอ่สื่อสารถึงกันโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการเดนิทาง และเลอืกถิ่นฐานที่อยูไ่ด้

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา

 บุคคลมีสทิธิเสมอภาคกันในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคม สหพนัธ์ สหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร และอื่นๆ 

 บุคคลมีสทิธิและเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ขัดตอ่กฎหมาย
2. หน้าที่ของบุคคลต่อท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

 บุคคลมหีน้าที่ให้ความมอืกับรัฐ ท้องถิน่ หรือชมุชน ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในทอ้งถิ่น หรือชุมชนของตนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

 บุคคลมหีน้าที่เคารพกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น ได้แก่ เทศ
บัญญัติ ข้อบังคับองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 บุคคลมหีน้าที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ เช่น เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนตําบล (อบต.) หรือเลือกตั้งผู้บริหารของทอ้งถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
ต้น 

 บุคคลมหีน้าที่ร่วมมือกับรัฐ เอกชน ท้องถิ่น หรอืชุมชน สืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 บุคคลมหีน้าที่ให้ความร่วมมอืกับรัฐ ท้องถิน่ หรือชุมชน พัฒนาความเจริญของ
ท้องถิ่นหรอืชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ซ่อมและสร้างสะพาน ถนน บอ่น้ําบาดาล เสาไฟฟฺา ฯลฯ 

3. หน้าที่ของบุคคลต่อประเทศชาติ

 บุคคลมหีน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง

 บุคคลมหีน้าทีไ่ปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

 บุคคลมหีน้าที่ปฺองกันประเทศ

สิทธิ เสรีภ�พ และหน้�ที่ของช�วไทยต่อท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม
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 บุคคลผู้มีรายไดม้ีหนา้ที่ต้องเสียภาษีอากรให้รฐั

 บุคคลมหีน้าที่ช่วยเหลือราชการตามสมควร

 บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 บุคคลมหีน้าทีพ่ิทักษ ์ปกปฺองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

 บุคคลมหีน้าทีอ่นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อ
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ค าตอบใบงานที่ 1 
เรื่อง สถาบันหลักที่ควรเทิดทูน 

ให้ลูกเสอือภิปรายกลุ่มโดยร่วมกนัใหค้ํานยิามความหมายของสถาบันหลักของประเทศ 
ค าตอบ 

สถาบันหลักเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิ
ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาต ิศรัทธา ยดึมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย ์เด็กที่มี
ความรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ จะเปน็เด็กที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มคีวามสามคัคี 
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลกัศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันชาติ 
นิยามแผ่นดินที่มีประชาชน มีอาณาเขตที่แน่นอน มกีารปกครองเป็นสดัส่วน มีผู้นําเป็น

ผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินัน้กําหนดขึ้น เช่น 
ประเทศไทย  มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุ มี
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจาํชาติ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์
ประจําชาติของตนเอง สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มคีวามรักชาต ิจะช่วยกัน
ปกปฺองรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือทํารา้ยทําลาย เพือ่ให้ลกูหลานไดอ้ยู่อาศัยต่อไปใหอ้ยู่
ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไป 

สถาบันศาสนา  
นิยามคําสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์  ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพื่อสอนให้มนุษย์

ลพชั่ว ประพฤติดี ผู้ที่รักศาสนา จะเป็นผู้ที่นําคําสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน ละความชั่ว กระทําแต่ความดี และทําจิตใจให้สะอาดปราศจากเรื่องเศร้าหมอง คือ 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผู้ที่ไม่รักศาสนา จึงเป็นผู้ทีไ่มน่ําคาํสอนของศาสนานัน้ไป 

ประพฤติปฏิบัติ ไม่ละความชั่ว ไม่ประพฤติดี ไม่ชําระจิตใจใหส้ะอาดปราศจากกเิลส ปล่อยใหค้วาม 

โลภ ความโกรธ ความหลงครอบงําจิตใจ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
นิยามพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมอืงใน

ประเทศนั้นให้อยูด่ีมีสขุตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ 
เช่น ประเทศไทยมพีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแหง่มหาชนชาวสยาม ทรงใหแ้นวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นําความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสูพ่สกนิกรถ้วนหนา้ มคีวาม
เป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสขุ มีความรู้รกัสามัคคกีลมเกลยีว  เราควรประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็น
พระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
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สรุป 
       สถาบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อเราอย่างมาก เพราะชาติ คือ แผ่นดนิที่เราอยู่อาศัย ศาสนา 

คือ คําสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ทีส่อนให้เราทุกคนเป็นคนดี และพระมหากษัตริย ์คือ 
ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพื่อความสงบสขุของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึงควรรักชาติ รัก
ศาสนา รักพระมหากษัตริย ์ด้วยใจอันบริสุทธิ ์ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลกัธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสนัติสุข 

ละชั่ว
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ปกปฺองรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือทํารา้ยทําลาย เพือ่ให้ลกูหลานไดอ้ยู่อาศัยต่อไปใหอ้ยู่
ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไป 

สถาบันศาสนา  
นิยามคําสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์  ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพื่อสอนให้มนุษย์

ลพชั่ว ประพฤติดี ผู้ที่รักศาสนา จะเป็นผู้ที่นําคําสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน ละความชั่ว กระทําแต่ความดี และทําจิตใจให้สะอาดปราศจากเรื่องเศร้าหมอง คือ 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผู้ที่ไม่รักศาสนา จึงเป็นผู้ทีไ่มน่ําคาํสอนของศาสนานัน้ไป 

ประพฤติปฏิบัติ ไม่ละความชั่ว ไม่ประพฤติดี ไม่ชําระจิตใจใหส้ะอาดปราศจากกเิลส ปล่อยใหค้วาม 

โลภ ความโกรธ ความหลงครอบงําจิตใจ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
นิยามพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมอืงใน

ประเทศนั้นให้อยูด่ีมีสขุตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ 
เช่น ประเทศไทยมพีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแหง่มหาชนชาวสยาม ทรงใหแ้นวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นําความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสูพ่สกนิกรถ้วนหนา้ มคีวาม
เป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสขุ มีความรู้รกัสามัคคกีลมเกลยีว  เราควรประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็น
พระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
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สรุป 
       สถาบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อเราอย่างมาก เพราะชาติ คือ แผ่นดนิที่เราอยู่อาศัย ศาสนา 

คือ คําสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ทีส่อนให้เราทุกคนเป็นคนดี และพระมหากษัตริย ์คือ 
ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพื่อความสงบสขุของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึงควรรักชาติ รัก
ศาสนา รักพระมหากษัตริย ์ด้วยใจอันบริสุทธิ ์ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลกัธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสนัติสุข 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ให้ลูกเสอืช่วยกันนยิามความหมาย ค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
1.ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3.กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4.ใฝูหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝูายต่ า หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แนวการตอบใบงานที่ 2 
เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ให้ลูกเสอืช่วยกันนยิามความหมาย ค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
1.ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเป็นไทยปฏิบัติตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ  และจงรักภักดีตอ่สถาบันพระมหากษัตริย ์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง  ประพฤติตนตามความ 

เป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น  ละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลทีค่วรให้  รู้จัก 

ควบคุมตัวเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่ก่อให้เกดิความเสียหาย มีอดุมการณ์ในสิ่งที่ดี 
งามเพือ่ส่วนรวม 
3.กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

นิยาม การประพฤติที่แสดงถึงการรู้จกับุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน  แสดงความรัก  ความ
เคารพ  ความเอาใจใส ่ รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอ่แม ่ ผู้ปกครอง  และครูอาจารย ์
4.ใฝูหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน 
แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

นิยาม  การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า  ความสําคัญ  ภาคภูมิใจ  อนุรักษ์  สืบทอด 

วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

นิยาม  การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดมัน่ในคําสัญญา  มีจิตใจโอบออ้มอาร ี ช่วยเหลือผู้อื่น
เท่าที่ช่วยได ้ ทั้งกําลังทรพัย ์ กําลังกาย  และกําลังสติปัญญา 
7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

นิยาม  การแสดงถึงการมคีวามรู ้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสทิธิของตนเอง 
เคารพสทิธิผู้อื่นภายใตก้ารปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

นิยาม  การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายไทย มีความ
เคารพและนอบน้อมตอ่ผู้ใหญ ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า

นิยาม  การประพฤติปฏิบัติตนอยา่งมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทําอย่างรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสมและ 
น้อมนาํ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักปฏิบัติในการดาํเนิน
ชีวิต  
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แนวการตอบใบงานที่ 2 
เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ให้ลูกเสอืช่วยกันนยิามความหมาย ค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
1.ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเป็นไทยปฏิบัติตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ  และจงรักภักดีตอ่สถาบันพระมหากษัตริย ์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง  ประพฤติตนตามความ 

เป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น  ละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลทีค่วรให้  รู้จัก 

ควบคุมตัวเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่ก่อให้เกดิความเสียหาย มีอดุมการณ์ในสิ่งที่ดี 
งามเพือ่ส่วนรวม 
3.กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

นิยาม การประพฤติที่แสดงถึงการรู้จกับุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน  แสดงความรัก  ความ
เคารพ  ความเอาใจใส ่ รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอ่แม ่ ผู้ปกครอง  และครูอาจารย ์
4.ใฝูหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน 
แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

นิยาม  การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า  ความสําคัญ  ภาคภูมิใจ  อนุรักษ์  สืบทอด 

วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

นิยาม  การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดมัน่ในคําสัญญา  มีจิตใจโอบออ้มอาร ี ช่วยเหลือผู้อื่น
เท่าที่ช่วยได ้ ทั้งกําลังทรพัย ์ กําลังกาย  และกําลังสติปัญญา 
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นิยาม  การแสดงถึงการมคีวามรู ้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสทิธิของตนเอง 
เคารพสทิธิผู้อื่นภายใตก้ารปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

นิยาม  การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายไทย มีความ
เคารพและนอบน้อมตอ่ผู้ใหญ ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า

นิยาม  การประพฤติปฏิบัติตนอยา่งมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทําอย่างรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสมและ 
น้อมนาํ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักปฏิบัติในการดาํเนิน
ชีวิต  
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10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นิยาม  การดาํเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภมูิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีความรู ้       

มีคุณธรรม  และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝูายต่ า หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรง กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

นิยาม   การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมีจิตใจที่
เข้มแข็ง  มีความละอาย  เกรงกลัวต่อบาป  ไมก่ระทําความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทําความดีของ
ศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

นิยาม  การปฏิบัติตนและให้ความร่วมมอืในกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และ
ประเทศชาติ  ยอมเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ละอ�ยเกรงกลัวต่อบ�ปต�มหลักของศ�สน�
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ใบงานที่  3 
 เรื่อง  ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 

1. ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยมลีักษณะอย่างไร
ค าตอบ 
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2. การปกครองท้องถิ่นของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร และมีความสําคัญตอ่สภาพความเป็นอยูข่อง
ประชาชนอย่างไร 

ค าตอบ 
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แนวการตอบ ใบงานที่  3 
 เรื่อง  ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 

1. ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยมลีักษณะอย่างไร
แนวค าตอบ 
 รูปแบบการปกครองทอ้งถิ่นทั่วไป ได้แก่ 

1) องค์การบริหารส่วนจงัหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็ผู้กํากับดูแล 

2) เทศบาล มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ีโดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้กํากับดูแล 

3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล โดยมีนายอําเภอเป็นผู้กาํกับดูแล 

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมฐีานะเป็นทบวงการเมอืง และนิติบุคคล โดย
ในประเทศไทยมอียู่ 2 แห่งคอื 

1) กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหาร คอื ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร สภา
กรุงเทพมหานคร และสภาเขต 

2) เมืองพทัยา มีโครงสรา้งการบริหาร คอื สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา

2. การปกครองท้องถิ่นของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร และมคีวามสําคัญตอ่สภาพความเป็นอยูข่อง
ประชาชนอย่างไร 

แนวค าตอบ            (พิจาณาจากคําตอบ) 
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ใบงานที่ 4 
 เรื่อง การช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 

 ผู้มีน้ําใจในการช่วยเหลือผู้อืน่มีลักษณะอย่างไร 
     แนวค าตอบ 
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แนวการตอบ  ใบงานที่ 4 
 เรื่อง การช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 

1. ผู้มีน้ําใจในการช่วยเหลอืผู้อื่นมีลกัษณะอยา่งไร
     แนวค าตอบ 
1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวอกของคนอื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่นแสดง 

ต่อเรา จงทําดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่ง 
ยิ่งใหญ่ก็ตาม

2.  เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
3.  แสดงน้ําใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลาไปเที่ยวในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามควรมีค่าของฝากมาถึงคน

ที่เรารู้จักและญาติมิตรของเรา อันเป็นการแสดงความมีน้ําใจต่อกัน ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงิน
มากมาย

4.  เสียสละกําลังทรัพย์ สติปัญญา กําลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อนที่ต้องการพึ่งพาอาศัยเราโดย
เป็นการกระทําที่ไม่หวังผลตอบแทน

5.  มีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน เช่นไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ
หรืองานอื่น ๆ

6.  ให้ความรักแก่คนอื่น ๆ และให้ความร่วมมือเมื่อเขาขอร้องหรือรู้ว่าเขากําลังลําบากต้องการความ
ช่วยเหลือ

60 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

แนวการตอบ ใบงานที่ 5 
 เรื่อง หน้าที่พลเมือง 
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แนวการตอบ ใบงานที่ 5 
 เรื่อง หน้าที่พลเมือง 

1. จงอธิบายความหมายของประชาธิปไตย
แนวค าตอบ 

ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุด ประชาชนทุกคนมีสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติโดยเท่าเทียมกัน ทั้ งในด้านการปกครองและการ
ดําเนินชีวิต 

ประชาธิปไตย เป็นทั้งระบอบการปกครองและวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
1. ในแง่ของการปกครอง ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่สนองความต้องการพื้นฐานของ

มนุษย์ ซึ่งต้องการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนได้รับการยอมรับใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

2. ในแง่ของการดําเนินชีวิต ผู้คนในสังคมประชาธิปไตย จะต้องปฏิบัติต่อกันให้สอดคล้องกับ
หลักการของระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ตลอดจนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

2. จงอธิบายของสิทธิ เสรภีาพและหน้าที่
แนวค าตอบ 

สิทธิ หมายถึง อํานาจหรอืความสามารถของคนเราที่จะทําสิ่งใดๆ ได้โดยชอบธรรม หรือทาํ
ในสิ่งที่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ทีส่ังคมกําหนด และรวมถึงประโยชน์ที่คนเราพึงได้ตามกฎหมายให้การ
คุ้มครอง 

ตัวอย่างเช่น สิทธิในการเขา้รับการศึกษา สิทธิในการเป็นเจา้ของบ้านและที่ดนิ สิทธิใน
ครอบครัวสิทธิในการออกเสียงเลอืกตั้ง และสิทธิในการรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ 

เสรีภาพ หมายถึง สภาวะที่บคุคลมอีิสระไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบงําของบุคคลอื่น สามารถที่จะ
คิด พดูหรือกระทําในสิ่งที่ตนพอใจได ้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ทั้งนีจ้ะต้องไม่ละเมดิสิทธขิองคน
อื่น หรอืทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เรื่อง เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 

อูฐตัวหนึ่งเดินทางไปพบเทวดา  มันพูดขึน้ด้วยน้ําเสียงไมพ่อใจว่า  “เพราะเหตุใด  ข้าจึงมี
รูปร่างไม่เหมือนกับสัตว์ตัวอื่น ๆ เลย  ข้าไมม่ีเขา  ไม่มฟีัน  หรืออุ้งเล็บ  และไม่มีอวยัวะอื่นใดที่จะ
สามารถใช้ปกปฺองตัวเองจากศัตรูได้เลย  ข้าขอให้ท่านได้โปรดมอบเครื่องปอฺงกันเหล่านัน้ให้กบัข้า
บ้างเถอะ 

เทวดาไดฟ้ังดังนั้น  ก็รู้สึกโกรธในคําขออันโง่เขลาของอูฐ  จึงบันดาลใหอู้ฐมีใบหูที่เลก็ลง
กว่าเดิม  เพือ่เป็นการลงโทษต่อความไม่รู้จักพอของมัน 

 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 

ที่มาของเรื่อง :  แฮปป้ีคิดส์.100  นิทานอีสป.2548 : 17 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
55

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 61 

แนวการตอบ ใบงานที่ 5 
 เรื่อง หน้าที่พลเมือง 
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เรื่อง เทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 

อูฐตัวหนึ่งเดินทางไปพบเทวดา  มันพูดขึน้ด้วยน้ําเสียงไมพ่อใจว่า  “เพราะเหตุใด  ข้าจึงมี
รูปร่างไม่เหมือนกับสัตว์ตัวอื่น ๆ เลย  ข้าไมม่ีเขา  ไม่มฟีัน  หรืออุ้งเล็บ  และไม่มีอวยัวะอื่นใดที่จะ
สามารถใช้ปกปฺองตัวเองจากศัตรูได้เลย  ข้าขอให้ท่านได้โปรดมอบเครื่องปอฺงกันเหล่านัน้ให้กบัข้า
บ้างเถอะ 

เทวดาไดฟ้ังดังนั้น  ก็รู้สึกโกรธในคําขออันโง่เขลาของอูฐ  จึงบันดาลใหอู้ฐมีใบหูที่เลก็ลง
กว่าเดิม  เพือ่เป็นการลงโทษต่อความไม่รู้จักพอของมัน 

 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 

ที่มาของเรื่อง :  แฮปป้ีคิดส์.100  นิทานอีสป.2548 : 17 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายค่านิยม
หลักของคน
ไทย 12 
ประการ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยไม่
ตอ้งตักเตอืน 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วน และให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมี
การตักเตือนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดและไม่ 
ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่  2หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4 เรื่อง การเย่ียมหน่วยงาน เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายเรื่องของการเยีย่มหน่วยงานต่างๆได ้

 1.2 ลูกเสือสามารถลําดับขั้นตอนกิจกรรมการเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ โดยการเรียนรู้แบบ
โครงงานได ้  

2. เนื้อหา
การเขียนโครงการการเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงสายสัมพันธ์ 
3.2 เพลง ตรงต่อเวลา  
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง นกอินทรีกับอีกา 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง แมวกับหนู 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง สายสัมพันธ์
3) เพลง ตรงต่อเวลา
4) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัสนทนาถึงประสบการณ์ในการไปติดต่อหน่วยงาน

ต่าง  ๆ
(2) ผู้กํากับลูกเสือมอบใบงาน เรื่อง การเยีย่มหน่วยงานให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ตามลําดับ

ขั้นตอนในการไปเยี่ยมหน่วยงานในชุมชน เช่นสํานักงานเทศบาล สถานีตํารวจ สถานีตํารวจ
ดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีวิทยุหรอืโทรทัศน์ ฯลฯ 

(3) ลูกเสือเขียนโครงการการเยี่ยมหน่วยงานอย่างน้อยหมู่ละ 1 หน่วยงาน แล้วมา
นําเสนอในชั่วโมงเรียนต่อไป  

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง บ้านคือวิมานของเรา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้  สวดมนต์ ตรวจ สงบนิ่ง แยก)

2) เพลง ตรงต่อเวลา
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืนําเสนอรายงานโครงการการไปเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ
ต่อกองลกูเสือให้รับทราบ 

          (2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือในกองลูกเสือได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการไปเยี่ยม 

หน่วยงานต่าง ๆ  
(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปผลการนําเสนอการไปเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง  แมวกับหนู
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 

66 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

เพลง 
เพลง สายสัมพันธ์ 

อยู่แห่งไหน   เหนือกลางใต ้
อิสาน หรือที่ใด  เราล้วนตา่งภมูิใจ  รื่นเริงสําราญ 
เราต้องรักกนัไว้ เราตอ้งรักกันไว้ เราต้องรกักันไว้ 

เพลง 
เพลง ตรงต่อเวลา 

ตรงต่อเวลา  พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา  
ตรง  ตรง ตรงเวลาพวกเรา  ต้องมาให้ตรงเวลา 
เราเกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา 
วัน คืน ไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร       
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ตรง  ตรง ตรงเวลาพวกเรา  ต้องมาให้ตรงเวลา 
เราเกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา 
วัน คืน ไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร       

66 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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เพลง 
เพลง สายสัมพันธ์ 

อยู่แห่งไหน   เหนือกลางใต ้
อิสาน หรือที่ใด  เราล้วนตา่งภมูิใจ  รื่นเริงสําราญ 
เราต้องรักกนัไว้ เราตอ้งรักกันไว้ เราต้องรกักันไว้ 

เพลง 
เพลง ตรงต่อเวลา 

ตรงต่อเวลา  พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา  
ตรง  ตรง ตรงเวลาพวกเรา  ต้องมาให้ตรงเวลา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน(์กิจกรรมคร้ังที ่1) 

เรื่องนกอินทรีกับอีกา 
นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ้องตะปบลูกแกะอยู่บนยอดผาสูง  เมือ่ได้โอกาสเหมาะ  มนัก็โฉบเอา

ลูกแกะขึ้นไปด้วยอุ้งเล็บอันแข็งแกร่ง  แล้วบินกลับสู่รังบนยอดผาสูง 
อีกาซึง่อยู่บริเวณนั้นเหน็การกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คดิจะเอาอยา่งบ้าง   

จึงบินถลาตรงไปตะปบลูกแกะทีก่ินหญ้าอยู่เพื่อจับตัวมันบินขึ้น  แต่อุ้งเล็บของมนักลับจิกแน่นเข้าไป
ในเนื้อลกูแกะ  ไม่ว่าจะพยายามสลัดออกอย่างไรก็ไม่หลุด  เมือ่คนเลีย้งแกะเหน็เขา้  ก็รอ้งทักว่า  
“โอ้โห!  นี่มันนกอะไรกัน” 

ลูกชายผู้ซึ่งเหน็เหตกุารณ์โดยตลอดกล่าวขึ้นวา่  “พ่อ  ที่ข้าเห็นอยู่เมือ่ครูน่ี้  มนัแสดง
ท่าทางราวกับเป็นนกอินทรี  แต่ตอนนีข้้าว่ามนัคงเข้าใจแล้วล่ะ  ว่าตนเองเป็นเพียงอีกาเท่านั้น” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนโง่เขลามักคิดทาํในสิง่ทีเ่กินความสามารถของตนและคนฉลาดรู้ว่าจะใช้
ความสามารถทีม่ีอยูข่องตนให้เกิดประโยชน์ ไดอ้ย่างไร 

ที่มาของเรื่อง :  แฮปป้ีคิดส์.100  นิทานอีสป.2548 : 27 

เรื่อง แมวกับหนู 
หนูฝูงหนึ่งทํารังอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งได้เลี้ยงแมวตัวใหญ่เอาไว้ ในทุกๆ วันแมวจะคอยจับ 

หนูที่อาศัยอยู่ในบ้านอยู่เสมอ ๆ จนในที่สุด พวกหนูทั้งหลายจึงมารวมกลุ่มและปรึกษากันว่า 
“พวกเราจะต้องถูกเจ้าแมวจับกินจนไม่เหลือสักตัวแน่เลย หากเราไม่ลองช่วยกันคิดว่า พวกเราจะทํา 
อย่างไรกันดี” มีหนูตัวหนึ่งได้ออกความคิดเห็นว่า “เอากระพรวนไปแขวนคอแมวก็สิ้นเรื่อง เสียงของ 
กระพรวนจะช่วยบอกให้พวกเรารู้ เวลาที่เจ้าแมวนั้นมาอยู่ใกล้ๆ” พวกหนูทุกตัวเมื่อได้ฟังดังนั้น ก็ 
ต่างเห็นด้วย “แต่ว่าใครเล่า ! จะเป็นผู้เอากระพรวนไปแขวนคอแมวล่ะ” หนูแก่ พูดว่า “ข้ามันแก่
เกินไป แล้ววิ่งเร็วนักก็ไม่ได้” หนูตัวเล็กๆ ก็พูดว่า “แต่พวกเรายังเล็กเกินไป” ลงท้ายก็ไม่มีหนูตัวไหน 
ที่จะกล้าอาสาทํา ดังนั้นแมวจึงยังจับหนูอยู่เรื่อยไป  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : บางสิ่งบางอยา่ง พดูง่ายแต่ทาํยาก 

ที่มาของเรื่อง :  แฮปป้ีคิดส์. 100 นิทานอีสป.2548 : 39 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายลําดับ
ข้ันตอน

กิจกรรมการ
เย่ียมหน่วยงาน

ต่าง ๆ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน และ
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยไม่ต้อง
ตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
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หน่วยที่ 2     หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5  หน้าที่ของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ในฐานะพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยได ้

2. เนื้อหา
2.1 คุณลักษณะของพลเมอืงดีตามวิถีประชาธปิไตย 
2.2การปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมอืงดตีามวิถีประชาธิปไตย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเกียรติศักดิ์ลกูเสือ 
3.2 เพลง มาร์ชลูกเสอื 
3.3 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเมจิก  ฯลฯ 
3.4 ใบความรู้เรื่อง “พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคําพ่อสอนพระบรมราโชวาท 

ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี” 
3.5เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนเ์รื่อง ราชสีห์กับหมาปูา 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องนกกา 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)

2) เพลง เกยีรติศักดิ์ลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาถึงความหมายของคาํว่า “พลเมืองดี” ลูกเสอืร่วมกันแสดง
ความคดิเหน็โดยยังไม่ตอ้งสรุป 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ในประเด็น พร้อมทั้งช่วยกันทําใบ 

งานที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(3) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 2,3 แล้วมอบหมายให้แต่ละหมู่ ศึกษาข้อสรุปที่ได้ 

แล้วเขียนบทละครสั้น หมู่ละ 1 เรื่อง ที่เน้นพฤติกรรมหรือแสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยให้เวลาในการแสดงหมู่ละประมาณ 3-4 นาที  

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ราชสีห์กับหมาปูา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 

70 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง มาร์ชลูกเสือ
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
 (1) ลูกเสือแสดงละครสั้นทีละหมู่ หลังจบการแสดงนายหมูอ่อกมาสรุปข้อคิดใน 

ละครสั้น “การกระทําที่เรยีกว่าพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย” 
(2) ผู้กํากับลูกเสือและหมู่ลูกเสืออื่น ๆ แสดงความชื่นชมหรือชมเชยให้กําลังใจ 

  (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้และการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็น “ลูกเสือประชาธิปไตย”  

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

5. การประเมนิผล
5.1 อธิบายบทบาทและหนา้ที่ของตนเอง ในฐานะพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ (เคร่ืองหม�ยลูกเสือช้ันพิเศษ) ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 2
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หน่วยที่ 2     หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5  หน้าที่ของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ในฐานะพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยได ้

2. เนื้อหา
2.1 คุณลักษณะของพลเมอืงดีตามวิถีประชาธปิไตย 
2.2การปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมอืงดตีามวิถีประชาธิปไตย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเกียรติศักดิ์ลกูเสือ 
3.2 เพลง มาร์ชลูกเสอื 
3.3 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเมจิก  ฯลฯ 
3.4 ใบความรู้เรื่อง “พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคําพ่อสอนพระบรมราโชวาท 

ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี” 
3.5เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนเ์รื่อง ราชสีห์กับหมาปูา 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องนกกา 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)

2) เพลง เกยีรติศักดิ์ลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาถึงความหมายของคาํว่า “พลเมืองดี” ลูกเสอืร่วมกันแสดง
ความคดิเหน็โดยยังไม่ตอ้งสรุป 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ในประเด็น พร้อมทั้งช่วยกันทําใบ 

งานที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(3) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 2,3 แล้วมอบหมายให้แต่ละหมู่ ศึกษาข้อสรุปที่ได้ 

แล้วเขียนบทละครสั้น หมู่ละ 1 เรื่อง ที่เน้นพฤติกรรมหรือแสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยให้เวลาในการแสดงหมู่ละประมาณ 3-4 นาที  

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ราชสีห์กับหมาปูา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยที่ 2     หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5  หน้าที่ของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ในฐานะพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยได ้

2. เนื้อหา
2.1 คุณลักษณะของพลเมอืงดีตามวิถีประชาธปิไตย 
2.2การปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมอืงดตีามวิถีประชาธิปไตย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเกียรติศักดิ์ลกูเสือ 
3.2 เพลง มาร์ชลูกเสอื 
3.3 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเมจิก  ฯลฯ 
3.4 ใบความรู้เรื่อง “พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคําพ่อสอนพระบรมราโชวาท 

ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี” 
3.5เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนเ์รื่อง ราชสีห์กับหมาปูา 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องนกกา 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)

2) เพลง เกยีรติศักดิ์ลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาถึงความหมายของคาํว่า “พลเมืองดี” ลูกเสอืร่วมกันแสดง
ความคดิเหน็โดยยังไม่ตอ้งสรุป 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ในประเด็น พร้อมทั้งช่วยกันทําใบ 

งานที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(3) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 2,3 แล้วมอบหมายให้แต่ละหมู่ ศึกษาข้อสรุปที่ได้ 

แล้วเขียนบทละครสั้น หมู่ละ 1 เรื่อง ที่เน้นพฤติกรรมหรือแสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยให้เวลาในการแสดงหมู่ละประมาณ 3-4 นาที  

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ราชสีห์กับหมาปูา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
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1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง มาร์ชลูกเสือ
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
 (1) ลูกเสือแสดงละครสั้นทีละหมู่ หลังจบการแสดงนายหมูอ่อกมาสรุปข้อคิดใน 

ละครสั้น “การกระทําที่เรยีกว่าพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย” 
(2) ผู้กํากับลูกเสือและหมู่ลูกเสืออื่น ๆ แสดงความชื่นชมหรือชมเชยให้กําลังใจ 

  (3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ ได้และการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็น “ลูกเสือประชาธิปไตย”  

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

5. การประเมนิผล
5.1 อธิบายบทบาทและหนา้ที่ของตนเอง ในฐานะพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
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หน่วยที่ 2     หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5  หน้าที่ของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ในฐานะพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยได ้

2. เนื้อหา
2.1 คุณลักษณะของพลเมอืงดีตามวิถีประชาธปิไตย 
2.2การปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมอืงดตีามวิถีประชาธิปไตย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเกียรติศักดิ์ลกูเสือ 
3.2 เพลง มาร์ชลูกเสอื 
3.3 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเมจิก  ฯลฯ 
3.4 ใบความรู้เรื่อง “พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคําพ่อสอนพระบรมราโชวาท 

ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี” 
3.5เรื่องสั้นที่เป็นประโยชนเ์รื่อง ราชสีห์กับหมาปูา 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่องนกกา 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)

2) เพลง เกยีรติศักดิ์ลูกเสอื
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาถึงความหมายของคาํว่า “พลเมืองดี” ลูกเสอืร่วมกันแสดง
ความคดิเหน็โดยยังไม่ตอ้งสรุป 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ในประเด็น พร้อมทั้งช่วยกันทําใบ 

งานที่ 1 เรื่อง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(3) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ที่ 2,3 แล้วมอบหมายให้แต่ละหมู่ ศึกษาข้อสรุปที่ได้ 

แล้วเขียนบทละครสั้น หมู่ละ 1 เรื่อง ที่เน้นพฤติกรรมหรือแสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยให้เวลาในการแสดงหมู่ละประมาณ 3-4 นาที  

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ราชสีห์กับหมาปูา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
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เพลง เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 
เกียรติคุณลูกเสอืไทย  แพร่ไปทั่วสากล 
ลูกเสือไทยทกุคนตอ้งรักษา มุ่งทําดยีืนยนัตามคํามั่นสัญญา 
ด้วยศรัทธาสามัคค ีมีน้าํใจ มาเถิดมา เรามาช้าอยู่ไย 
ลูกเสือไทยมาเร็วไว  ก้าวเดินไปที่หมายขา้งหนา้ 
อยู่กันคนละกองก็เป็นพี่นอ้งกนั มีความรู ้สู้งานไมห่วั่นไหว 
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป อยู่แห่งใดสุขสนุกทกุเวลา 

เพลง มาร์ชลูกเสือ 
ลูกเสือ  ลูกเสือ  ไว้ศักดิ์ซิลูกผู้ชาย  ลูกเสอื  ลกูเสือ  ไว้ลายซิลกูเสือไทย  รกัเกยีรติ  รักวินัย  

แข็งแรงและอดทน  เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  แม้ลําบากตรากตรํา  ก็ตอ้งทําทําให้
สําเร็จ  ทํา  ทาํ  ทํา  ข้าสัญญาว่าจะทํา  เสียชพีอย่าเสียสัตย์  รักชาติใหม้ั่นไว้  ดังนามอนัเกรียงไกร 
พระมงกุฎทรงประทาน 

ใบความรู้ที่  1 
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เรื่อง พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคุณธรรม  4  ประการ  แก่ข้าราชการและ
ประชาชน  ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ความว่า  

“ประการแรก  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเอง  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต  ไม่ว่า

จะด้วยเหตุประการใด 
ประการที่สี่  คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง” 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“.....การฝึกฝนและปลูกฝังความรู้จกัเหตุผล ความรู้จักผิดชอบช่ัวดี เป็นสิ่งจาํเป็นไม่น้อยกว่า
การใช้วิชาการ เพราะการรูจ้ักพจิารณาให้เหน็เหตุเห็นผล ให้รู้จักจาํแนกสิ่งผดิชอบชั่วดีได้โดย
กระจ่าง ย่อมทําใหม้องบคุคล มองสิง่ต่าง ๆ ไดล้ึกลงไปจนเห็นความจริง.....” 
(พระราชดํารัส  เมื่อวันที่  26พฤศจิกายน 2516) 

ค าพ่อสอน 
“....ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เป็นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติ บริหารงานใหญ่ ๆ 

เช่น งานของแผ่นดิน และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วยบุคคลในหมู่คณะมีคุณธรรมเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้ คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น 

ประการหนึ่ง  ได้แก่  การให้  คือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน  ให้อภัยไม่ถือโทษกันให้
คําแนะนําตักเตือนที่ดีต่อกัน 

ประการที่สอง  ได้แก่  การมีวาจาดี  คือพูดแต่คําสัจคําจริงต่อกัน  พูดให้กําลังใจกัน  พูด
แนะนําประโยชน์กัน  และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน 

ประการที่สาม  ได้แก่  การทําประโยชน์ให้แก่กัน  คือประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์
เกื้อกูลทั้งแก่กันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม 

ประการที่สี่  ได้แก่  การวางตนได้สม่ําเสมอ  อย่างเหมาะสม  คือ  ไม่ทําตัวดีเด่นเกินกว่า
ผู้อื่นและไม่ด้อยให้ต่ําทรามไปจากหมู่คณะ 

“หมู่ใดมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าว  หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความเจริญมั่นคง
ขึ้นด้วยสามัคคีธรรม....” 
(พระราชดํารัส  พระราชทานแกส่ามคัคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดประชุม  ประจาํปี  
พ.ศ.2525 ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2525) 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 5
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เรื่อง พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคุณธรรม  4  ประการ  แก่ข้าราชการและ
ประชาชน  ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ความว่า  

“ประการแรก  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเอง  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต  ไม่ว่า

จะด้วยเหตุประการใด 
ประการที่สี่  คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง” 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“.....การฝึกฝนและปลูกฝังความรู้จกัเหตุผล ความรู้จักผิดชอบช่ัวดี เป็นสิ่งจาํเป็นไม่น้อยกว่า
การใช้วิชาการ เพราะการรูจ้ักพจิารณาให้เหน็เหตุเห็นผล ให้รู้จักจาํแนกสิ่งผดิชอบชั่วดีได้โดย
กระจ่าง ย่อมทําใหม้องบคุคล มองสิง่ต่าง ๆ ไดล้ึกลงไปจนเห็นความจริง.....” 
(พระราชดํารัส  เมื่อวันที่  26พฤศจิกายน 2516) 

ค าพ่อสอน 
“....ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เป็นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติ บริหารงานใหญ่ ๆ 

เช่น งานของแผ่นดิน และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วยบุคคลในหมู่คณะมีคุณธรรมเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้ คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น 

ประการหนึ่ง  ได้แก่  การให้  คือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน  ให้อภัยไม่ถือโทษกันให้
คําแนะนําตักเตือนที่ดีต่อกัน 

ประการที่สอง  ได้แก่  การมีวาจาดี  คือพูดแต่คําสัจคําจริงต่อกัน  พูดให้กําลังใจกัน  พูด
แนะนําประโยชน์กัน  และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน 

ประการที่สาม  ได้แก่  การทําประโยชน์ให้แก่กัน  คือประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์
เกื้อกูลทั้งแก่กันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม 

ประการที่สี่  ได้แก่  การวางตนได้สม่ําเสมอ  อย่างเหมาะสม  คือ  ไม่ทําตัวดีเด่นเกินกว่า
ผู้อื่นและไม่ด้อยให้ต่ําทรามไปจากหมู่คณะ 

“หมู่ใดมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าว  หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความเจริญมั่นคง
ขึ้นด้วยสามัคคีธรรม....” 
(พระราชดํารัส  พระราชทานแกส่ามคัคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดประชุม  ประจาํปี  
พ.ศ.2525 ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2525) 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ใบคว�มรู้ที่ 1
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“ุ. บ้านเมืองไทยของเราดํารงมั่นคงมาชา้นาน เพราะคนไทยมคีวามพร้อมเพรียงกัน
เข้มแข็ง  ถึงจะมคีวามเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย  ก็เป็นไปตามความปรารถนาของ
พวกเราเอาที่จะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหนา้  การทํานุบํารุงบ้านเมอืงนั้น  เป็นงานส่วนรวมของ
คนทั้งชาติ  จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความขัดแย้งเกดิขึ้นบ้าง  จะให้ทุกคนทกุฝูายมีความ
คิดเหน็สอดคล้องกันตลอดทุก ๆ เรือ่งไปยอ่มเป็นการผิดวิสัย  เพราะฉะนั้นแต่ละฝูายแต่ละคนจึงควร
คํานึงถึงจดุประสงค์ร่วมกัน  คือ  ความเจริญไพบูลย์ของชาติเป็นข้อใหญ่  ทุกฝูายชอบที่จะทาํใจให้
เที่ยงตรงเป็นกลาง  ทาํความคิดความเห็นให้กระจ่างแจ่มใส  ทําความเข้าใจอันดีในกันและกันให้
เกิดขึน้  แล้วนําความคิดความเหน็ของกันและกันนั้น  มาพิจารณาเทยีบเคียงกันโดยหลักวิชาเหตุผล  
ความชอบธรรม  และความเมตตาสามคัคี  ให้เห็นแจ้งจริง  ทุกฝูายจะสามารถปรับเปลี่ยนความคิด 
และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องเข้ารูปเขา้รอยกันไดทุ้กเรื่อง.....” 
(พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่  พทุธศักราช  2535 เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2534) 

ใบความรู้ที่ 2 
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เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ความหมายของ  พลเมืองดี  ในวิถีประชาธปิไตย 
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้ใหค้วามหมายของคาํว่า 
พลเมือง  หมายถึง  ชาวเมือง  ชาวประเทศ  ประชาชน  และวิถี  หมายถึง  สาย  แนว  ทาง 

ถนน 
ประชาธิปไตย เป็นคําที่ประกอบด้วยประชา + อธิปไตย เมื่อ “อธิปไตย” แปลว่า “เป็นใหญ่” 

ประชาธิปไตยจึงหมายถึงการที่ประชาชนผู้เป็นใหญ่มีอํานาจการตัดสินใจในสังคมชุมชนที่ตนอาศัย
ผูกพันอยู่ 

“พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” จึงหมายถึง  พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ดี  คือ  เป็นผู้ที่ยึดมัน่  
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรม มหีลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต คือ มสี่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
ของชุมชน มีความรับผิดชอบในชุมชน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดาํรงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  โดย
มีการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั อันจะก่อให้เกิดการพฒันาสังคมและประเทศชาติ  ให้เป็นสังคมและประเทศที่
มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย 

1) ด้านสังคม ได้แก่
(1)  การแสดงความคดิอยา่งมีเหตุผล 
(2)  การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น  และยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลทีด่ีกว่า 
(3)  การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
(4)  ความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ เสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น 
(5)  การเคารพกฎหมายและกตกิาต่าง ๆ 
(6)  การมีจิตสาธารณะ คือ การรักษาสาธารณสมบัติและการอาสาทํางาน 

            เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

(1)  การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
(2)  การซื่อสัตยส์ุจริตต่ออาชีพที่ทาํ 
(3)  การพัฒนางานอาชพีให้กา้วหน้า 
(4)  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
(5)  การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษ ฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมไทยและสังคมโลก 
(6)  การเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคที่มีความพอเพยีง 
(7)  อุตสาหะหมั่นเพยีรทํางานด้วยความรับผิดชอบและอย่างเต็มกําลังความสามารถ

และสติปัญญา 
3) ด้านการเมือง ได้แก่

พระบรมร�โชว�ทของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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“ุ. บ้านเมืองไทยของเราดํารงมั่นคงมาชา้นาน เพราะคนไทยมคีวามพร้อมเพรียงกัน
เข้มแข็ง  ถึงจะมคีวามเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย  ก็เป็นไปตามความปรารถนาของ
พวกเราเอาที่จะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหนา้  การทํานุบํารุงบ้านเมอืงนั้น  เป็นงานส่วนรวมของ
คนทั้งชาติ  จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความขัดแย้งเกดิขึ้นบ้าง  จะให้ทุกคนทกุฝูายมีความ
คิดเหน็สอดคล้องกันตลอดทุก ๆ เรือ่งไปยอ่มเป็นการผิดวิสัย  เพราะฉะนั้นแต่ละฝูายแต่ละคนจึงควร
คํานึงถึงจดุประสงค์ร่วมกัน  คือ  ความเจริญไพบูลย์ของชาติเป็นข้อใหญ่  ทุกฝูายชอบที่จะทาํใจให้
เที่ยงตรงเป็นกลาง  ทาํความคิดความเห็นให้กระจ่างแจ่มใส  ทําความเข้าใจอันดีในกันและกันให้
เกิดขึน้  แล้วนําความคิดความเหน็ของกันและกันนั้น  มาพิจารณาเทยีบเคียงกันโดยหลักวิชาเหตุผล  
ความชอบธรรม  และความเมตตาสามคัคี  ให้เห็นแจ้งจริง  ทุกฝูายจะสามารถปรับเปลี่ยนความคิด 
และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องเข้ารูปเขา้รอยกันไดทุ้กเรื่อง.....” 
(พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่  พทุธศักราช  2535 เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2534) 

ใบความรู้ที่ 2 

74 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ความหมายของ  พลเมืองดี  ในวิถีประชาธปิไตย 
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้ใหค้วามหมายของคาํว่า 
พลเมือง  หมายถึง  ชาวเมือง  ชาวประเทศ  ประชาชน  และวิถี  หมายถึง  สาย  แนว  ทาง 

ถนน 
ประชาธิปไตย เป็นคําที่ประกอบด้วยประชา + อธิปไตย เมื่อ “อธิปไตย” แปลว่า “เป็นใหญ่” 

ประชาธิปไตยจึงหมายถึงการที่ประชาชนผู้เป็นใหญ่มีอํานาจการตัดสินใจในสังคมชุมชนที่ตนอาศัย
ผูกพันอยู่ 

“พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” จึงหมายถึง  พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ดี  คือ  เป็นผู้ที่ยึดมัน่  
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรม มหีลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต คือ มสี่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
ของชุมชน มีความรับผิดชอบในชุมชน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดาํรงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  โดย
มีการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั อันจะก่อให้เกิดการพฒันาสังคมและประเทศชาติ  ให้เป็นสังคมและประเทศที่
มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย 

1) ด้านสังคม ได้แก่
(1)  การแสดงความคดิอยา่งมีเหตุผล 
(2)  การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น  และยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลทีด่ีกว่า 
(3)  การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
(4)  ความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ เสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น 
(5)  การเคารพกฎหมายและกตกิาต่าง ๆ 
(6)  การมีจิตสาธารณะ คือ การรักษาสาธารณสมบัติและการอาสาทํางาน 

            เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

(1)  การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
(2)  การซื่อสัตยส์ุจริตต่ออาชีพที่ทาํ 
(3)  การพัฒนางานอาชพีให้กา้วหน้า 
(4)  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
(5)  การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษ ฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมไทยและสังคมโลก 
(6)  การเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคที่มีความพอเพยีง 
(7)  อุตสาหะหมั่นเพยีรทํางานด้วยความรับผิดชอบและอย่างเต็มกําลังความสามารถ

และสติปัญญา 
3) ด้านการเมือง ได้แก่

ใบคว�มรู้ที่ 2
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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(1)  การเข้ามสี่วนร่วมรับผิดชอบชุมชนสังคม 
(2)  การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทีม่ีอยู่ในชุมชนสังคม 
(3)  การมีความอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและมุ่งแสวงหาการแก้ไขความ

ขัดแย้งโดยสันติวิธ ี
(4) ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน 
(5)  การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม  กล้าเสนอตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง 

ใบความรู้ที่ 3 

76 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง จริยธรรมของการเป็นพลเมอืงดี 

 จริยธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ จริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  
เป็นไปตามหลักคารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ความสามัคคี  หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพกติกาที่ตกลงกัน
2) ความกลา้ทางจรยิธรรม หมายถึง  ความกล้าหาญที่จะกระทําในสิ่งที่เห็นว่าถูกตอ้ง เป็นธรรม
3) ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การยอมรับผลของการกระทําที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ว่าผล

ของการกระทํานั้นเป็นผลที่ดหีรือไม่ดกี็ตาม 
4) การเสียสละ  หมายถึง  การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพือ่ผู้อื่น  หรือสงัคมโดยรวม
5) การตรงต่อเวลา  หมายถึง  การรักษาเวลาที่ตกลงกันไว้

การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
เมื่อบุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแล้ว  ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลอืน่

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยด้วย  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
1. ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  โดยยึดมั่นและใช้หลักคุณธรรม  จริยธรรมของ

ศาสนาและหลักการของประชาธิปไตย  ในวิถีการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบข้าง 
2. เผยแพร่  อบรม  หรือสั่งสอนโน้มน้าวบุคคลในครอบครัว  เพื่อนบ้านคนในสังคมให้ใช้

หลักประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน 
3. สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยการบอก

กล่าวหรือช่วยประชาสัมพันธ์  โดยวิธีต่าง ๆ เช่น เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน  เป็นต้น 
4. ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองหรือ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
5. เป็นหูเป็นตาให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนคนด ีและปฺองกันดูแลมิใหค้นไม่ดี

ทําผิดกฎหมายบา้นเมอืง 
การสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  ควรเป็นจิตสํานึกที่บุคคล

พึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 3) ด้�นก�รเมือง ได้แก่
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(1)  การเข้ามสี่วนร่วมรับผิดชอบชุมชนสังคม 
(2)  การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทีม่ีอยู่ในชุมชนสังคม 
(3)  การมีความอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและมุ่งแสวงหาการแก้ไขความ

ขัดแย้งโดยสันติวิธ ี
(4) ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน 
(5)  การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม  กล้าเสนอตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง 

ใบความรู้ที่ 3 
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เรื่อง จริยธรรมของการเป็นพลเมอืงดี 

 จริยธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ จริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  
เป็นไปตามหลักคารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ความสามัคคี  หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพกติกาที่ตกลงกัน
2) ความกลา้ทางจรยิธรรม หมายถึง  ความกล้าหาญที่จะกระทําในสิ่งที่เห็นว่าถูกตอ้ง เป็นธรรม
3) ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การยอมรับผลของการกระทําที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ว่าผล

ของการกระทํานั้นเป็นผลที่ดหีรือไม่ดกี็ตาม 
4) การเสียสละ  หมายถึง  การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพือ่ผู้อื่น  หรือสงัคมโดยรวม
5) การตรงต่อเวลา  หมายถึง  การรักษาเวลาที่ตกลงกันไว้

การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
เมื่อบุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแล้ว  ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลอืน่

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยด้วย  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
1. ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  โดยยึดมั่นและใช้หลักคุณธรรม  จริยธรรมของ

ศาสนาและหลักการของประชาธิปไตย  ในวิถีการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบข้าง 
2. เผยแพร่  อบรม  หรือสั่งสอนโน้มน้าวบุคคลในครอบครัว  เพื่อนบ้านคนในสังคมให้ใช้

หลักประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน 
3. สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยการบอก

กล่าวหรือช่วยประชาสัมพันธ์  โดยวิธีต่าง ๆ เช่น เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน  เป็นต้น 
4. ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองหรือ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
5. เป็นหูเป็นตาให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนคนด ีและปฺองกันดูแลมิใหค้นไม่ดี

ทําผิดกฎหมายบา้นเมอืง 
การสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  ควรเป็นจิตสํานึกที่บุคคล

พึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ใบคว�มรู้ที่ 3
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เรื่อง ราชสีห์กับหมาปูา 

หมาปูาตัวหนึ่งออกล่าลูกแกะมาได้  และกําลังพยายามทีจ่ะนําซากลูกแกะผู้น่าสงสารนั้น
กลับไปที่รัง  แต่โชคร้ายที่มันไปพบกับราชสหีอ์ดโซเขา้ตัวหนึ่ง  ราชสีห์ตรงเข้ามาแย่งลูกแกะนั้น
ทันที  ซึง่สร้างความขุ่นเคอืงใหก้ับหมาปูามากมันตะโกนบอกราชสีห์ว่า “ท่านไม่นกึละอายใจบ้างหรือ
อยา่งไรที่ทําตัวเป็นเหมือนโจรร้าย เข้าแย่งอาหารของข้าแบบนี้”ราชสีห์ได้ฟังดงันั้นก็หัวเราะร่า แล้ว
ตอบกลับไปว่า“ตัวข้าน่ะรึ  ที่เจ้าประณามว่าเปน็ไอ้โจรร้าย  ฮ่ะ...ฮ่ะ...แล้วสิ่งที่เจ้ากระทํามานัน้เล่า
เรียกว่าความสุจริตหรอกรึ  ข้าไม่เชื่อหรอกวา่  คนเลี้ยงแกะจะคิดวา่เจ้าเป็นผู้บริสุทธิ ์ ทั้ง ๆ ทีเ่จ้า
ขโมยเอาลูกแกะของเขามาเช่นนี้!” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนที่ทุจริต  ยากจะหาความยุติธรรมจากผู้อืน่ได้ 

ที่มาของเรื่อง: http://naiseks.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html 

เรื่อง นกกากับนกยูง 

รู้กันทั่วไปว่า  นกกาเป็นนกที่ขี้ขโมย โดยเฉพาะอาหารแล้ว  นกกาขโมยได้เก่งนัก  กาจึง
เป็นนกที่หน้าด้านที่สุด  นอกจากนี้แล้วกายังเป็นนกที่ขี้ริษยาตาร้อน  เห็นนกตัวอื่นสวยกว่าตน  กา
เกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะนกยูงด้วยแล้ว  กาไม่ชอบหน้าเอาเลย 

วันหนึ่ง  กาลงสํารวจตรวจดูขนของตัวเองแล้ว  รู้สึกไม่พอใจในความดําสนิทมิดหมีมองไม่
เห็นความสวยงามส่วนไหน ๆ เลย จึงไปเที่ยวหาขนนกยงูมาแซมขนของตน  เสร็จแล้วก็เที่ยวโฆษณา
ว่าตัวเองเป็นนกที่สวยงามกว่านกใด ๆ ในโลก  จนเป็นที่เกลียดชังของนกทั่วไป  เพราะนกทั้งหลาย
เห็นแล้วก็รู้ว่ามิใช่ขนของกาจริง ๆ เป็นขนของนกยูง  จึงต่างพากันมารุมจิกขนที่แซมออกหมด  แต่
เพราะความหมั่นไส้มากจึงช่วยกันจิกขนดําของกาออกด้วย  กาจึงเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนน่าอับอาย 
ขายหน้าจริง ๆ  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  ไม่ฉกฉวยของผู้อื่น 

ที่มาของเรื่อง:  www.เกร็ดความรู้.net/นกกากับนกยูง/ 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
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เร่ือง......................................................................................
กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย 
หน้าที่ของ

ลูกเสือตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์ 

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยไม่
ต้องตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2     หน้าที่พลเมือง 

แบบประเมินเข้�ร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ
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แผนการจัดกิจกรรมที่  6  ส่ิงดี ๆ ของฉัน  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวิเคราะห์ตนเอง นาํคุณสมบัติทีด่ีและความสามารถพเิศษของตนไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับตนเองและหมูค่ณะได ้
2. เนื้อหา

การรู้จักตนเองเพือ่การพัฒนาให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1เกมเพื่อนฉัน ....คนเก่ง 
3.2 กระดาษวาดภาพสัญลกัษณ์ของลูกเสอืเครือ่งหมายประกอบเครื่องแบบตําแหนง่ลูกเสอื 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เกมเพื่อนฉัน...คนเก่ง 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในกองลูกเสือ การประดับ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบของนายหมู ่รองนายหมู่ พลาธิการและการเลือกหน้าที่ของสมาชิกใน
หมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ 

2)ผู้กํากับลูกเสือแจกกระดาษวาดภาพให้ลูกเสือแต่ละคนและให้ลูกเสือภายในหมู่
วิเคราะห์ศักยภาพตนเองและทําแผ่นปลิววาดภาพสัญลักษณ์บอกความถนัดและความสามารถพิเศษ
ของตนที่เหมาะสม 

3)ลูกเสือประชาสัมพันธ์แนะนําตนเอง ต่อสมาชิกคนอื่น ขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในหมู่ 

4)เพื่อนในหมู่ลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปเลือกผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตําแหน่งต่างๆในหมู่ลูกเสือโดยทําเป็นแผนภูมิคณะกรรมการผู้นําหมู่ลูกเสือติดบอร์ดไว้ 

5)ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือในกองร่วมกันประกาศคุณสมบัติและความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือแต่ละหมู่ เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่จะปฏิบัติในหมู่และกอง
ลูกเสือ 

6)ลูกเสือสรุปและนําเอาความสามารถพิเศษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะ 
4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือ

แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในหมู่ลูกเสือเพื่อเป็นแบบอย่างสําหรับลูกเสือ
รุ่นน้อง 
5. การประเมินผล

80 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5.1 อธิบายคุณสมบัติที่ดีและความสามารถพิเศษของเพื่อน ๆ ได้รอ้ยละ 90 ของกลุม่เพือ่น 
5.2 อธิบายจุดเด่นของตนในมุมมองของเพื่อน 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ในตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เกม 

  เพื่อนฉัน .....  คนเก่ง 
วิธีเล่น 

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

หน่วยที่ 2 หน้�ที่พลเมือง



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
73

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 79 

แผนการจัดกิจกรรมที่  6  ส่ิงดี ๆ ของฉัน  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวิเคราะห์ตนเอง นาํคุณสมบัติทีด่ีและความสามารถพเิศษของตนไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับตนเองและหมูค่ณะได ้
2. เนื้อหา

การรู้จักตนเองเพือ่การพัฒนาให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1เกมเพื่อนฉัน ....คนเก่ง 
3.2 กระดาษวาดภาพสัญลกัษณ์ของลูกเสอืเครือ่งหมายประกอบเครื่องแบบตําแหนง่ลูกเสอื 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เกมเพื่อนฉัน...คนเก่ง 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในกองลูกเสือ การประดับ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบของนายหมู ่รองนายหมู่ พลาธิการและการเลือกหน้าที่ของสมาชิกใน
หมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ 

2)ผู้กํากับลูกเสือแจกกระดาษวาดภาพให้ลูกเสือแต่ละคนและให้ลูกเสือภายในหมู่
วิเคราะห์ศักยภาพตนเองและทําแผ่นปลิววาดภาพสัญลักษณ์บอกความถนัดและความสามารถพิเศษ
ของตนที่เหมาะสม 

3)ลูกเสือประชาสัมพันธ์แนะนําตนเอง ต่อสมาชิกคนอื่น ขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในหมู่ 

4)เพื่อนในหมู่ลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปเลือกผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตําแหน่งต่างๆในหมู่ลูกเสือโดยทําเป็นแผนภูมิคณะกรรมการผู้นําหมู่ลูกเสือติดบอร์ดไว้ 

5)ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือในกองร่วมกันประกาศคุณสมบัติและความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือแต่ละหมู่ เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่จะปฏิบัติในหมู่และกอง
ลูกเสือ 

6)ลูกเสือสรุปและนําเอาความสามารถพิเศษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะ 
4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือ

แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในหมู่ลูกเสือเพื่อเป็นแบบอย่างสําหรับลูกเสือ
รุ่นน้อง 
5. การประเมินผล

80 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5.1 อธิบายคุณสมบัติที่ดีและความสามารถพิเศษของเพื่อน ๆ ได้รอ้ยละ 90 ของกลุม่เพือ่น 
5.2 อธิบายจุดเด่นของตนในมุมมองของเพื่อน 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ในตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เกม 

  เพื่อนฉัน .....  คนเก่ง 
วิธีเล่น 

5.  ก�รประเมินผล



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
74

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 81 

1. ลูกเสือนั่งรอบวง  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร้องเพลงพรอ้มปรบมือให้จังหวะ
2. ผู้กํากับลูกเสือนําฉลากที่เขียนไว้ในกระดาษมาม้วนเป็นก้อนกลมหรือใส่ในกล่องก็ได้ส่ง

ให้ลูกเสอืในวง 
3. ลูกเสือเมือ่รับกล่องฉลากมาแล้วให้ส่งตอ่ไปให้เพื่อนลูกเสอืคนตอ่ไป
4. ผู้กํากับลูกเสือหยุดร้องเพลงกล่องฉลากอยู่ที่ลูกเสือคนใด  ลูกเสือคนนั้นจะต้องบอก

ความสามารถของเพื่อนคนใดคนหนึ่งในหมู่หรือในกองว่ามีความสามารถอะไรบ้างที่ผู้อื่นขอความ
ช่วยเหลือได้  เช่น  ตอกตะปูเก่ง ร้องเพลง เล่านิทาน เล่นกีต้าร์  ตีฉิ่ง  รู้รักต้นไม้  ร้อยลูกปัด  สเกตภาพ 
พูดเลียนเสียงฯลฯ 

เรื่องที่เป็นประโยชน ์
คนข้ีเหนียวกับทองค า 

ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดิน ไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมนํามาใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทอง ไว้หลายเเห่งเขาจึงขายสมบัติทั้งหมดเเล้
วซื้อทองคําเเท่งหนึ่ง มาฝังไว้ที่หลังบ้านเเล้วหมั่นไปดูทุกวันคนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่หลัง
บ้าน เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสียชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าในวันต่อมาก็เสียใจ ร้องห่ม
ร้ อ ง ไ ห้ ไ ป บ อ ก เ พื่ อ น บ้ า น ค น ห นึ่ ง เ พื่ อ น บ้ า น จึ ง เ เ น ะ นํ า แ บ บ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น ว่ า  
"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมเเล้วคิดว่าเป็นทองคําสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่เเล้ว” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่า ถา้ไมน่ํามาทําให้เกิดประโยชน์ก็ยอ่มเป็นของไร้ค่า 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2   หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  คู่ครองในฝัน เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

80 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5.1 อธิบายคุณสมบัติที่ดีและความสามารถพิเศษของเพื่อน ๆ ได้รอ้ยละ 90 ของกลุม่เพือ่น 
5.2 อธิบายจุดเด่นของตนในมุมมองของเพื่อน 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ในตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เกม 

  เพื่อนฉัน .....  คนเก่ง 
วิธีเล่น 

 ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดิน ไว้รอบ ๆ บ้านไม่ยอมนำามาใช้จ่าย 
ให้เกิดประโยชน์ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทอง ไว้หลายแห่งเขาก็ขายสมบัติทั้งหมด 
แล้วซือ้ทองคำาแทง่หนึง่ มาฝงัไวท้ีห่ลงับา้นแล้วหมัน่ไปดทูกุวนั คนใช้ผูห้นึง่สงสัยจงึแอบตามไปดทูีห่ลังบา้น 
แล้วก็ขุดเอาทองแท่งไปเสีย ชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าในวันต่อมาก็เสียใจ ร้องห่ม ร้องไห้ 
ไปบอกเพือ่นบา้นคนหนึง่ เพือ่นบา้นจงึแนะนำาแบบประชดประชันวา่ “ทา่นกเ็อากอ้นอิฐใส่ในหลุมแล้วคดิว่า 
เป็นทองคำาสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่แล้ว



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
75

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 81 

1. ลูกเสือนั่งรอบวง  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร้องเพลงพรอ้มปรบมือให้จังหวะ
2. ผู้กํากับลูกเสือนําฉลากที่เขียนไว้ในกระดาษมาม้วนเป็นก้อนกลมหรือใส่ในกล่องก็ได้ส่ง

ให้ลูกเสอืในวง 
3. ลูกเสือเมือ่รับกล่องฉลากมาแล้วให้ส่งตอ่ไปให้เพื่อนลูกเสอืคนตอ่ไป
4. ผู้กํากับลูกเสือหยุดร้องเพลงกล่องฉลากอยู่ที่ลูกเสือคนใด  ลูกเสือคนนั้นจะต้องบอก

ความสามารถของเพื่อนคนใดคนหนึ่งในหมู่หรือในกองว่ามีความสามารถอะไรบ้างที่ผู้อื่นขอความ
ช่วยเหลือได้  เช่น  ตอกตะปูเก่ง ร้องเพลง เล่านิทาน เล่นกีต้าร์  ตีฉิ่ง  รู้รักต้นไม้  ร้อยลูกปัด  สเกตภาพ 
พูดเลียนเสียงฯลฯ 

เรื่องที่เป็นประโยชน ์
คนข้ีเหนียวกับทองค า 

ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดิน ไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมนํามาใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทอง ไว้หลายเเห่งเขาจึงขายสมบัติทั้งหมดเเล้
วซื้อทองคําเเท่งหนึ่ง มาฝังไว้ที่หลังบ้านเเล้วหมั่นไปดูทุกวันคนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่หลัง
บ้าน เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสียชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าในวันต่อมาก็เสียใจ ร้องห่ม
ร้ อ ง ไ ห้ ไ ป บ อ ก เ พื่ อ น บ้ า น ค น ห นึ่ ง เ พื่ อ น บ้ า น จึ ง เ เ น ะ นํ า แ บ บ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น ว่ า  
"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมเเล้วคิดว่าเป็นทองคําสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่เเล้ว” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่า ถา้ไมน่ํามาทําให้เกิดประโยชน์ก็ยอ่มเป็นของไร้ค่า 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2   หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  คู่ครองในฝัน เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

82 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลูกเสืออธิบายความเป็นสภุาพบุรุษ และสุภาพสตรีได ้

2. เนื้อหา
คุณสมบัติสําคัญที่ควรพจิารณาในการเลือกคู่ครอง 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 กระดาษแผ่นเล็ก กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสักหลาด ปากกา 
3.2 เกมปิดตาเดนิทาง
3.3 เพลง พวกเดยีวกัน 
3.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 
3.5 เรื่องที่เป็นประโยชน์

4.กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนสนทนาเกี่ยวกับละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ํา ถึงพฤติกรรม
ต่างๆของตัวละครและร่วมกันวิจารณ์พฤติกรรมของตัวละครที่ตนเองพบเห็น 

 (2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แต่ละคนเขียนคุณสมบัติของตนเองที่แสดงความเป็น
สุภาพบุรุษหรือสภุาพสตรีที่เพศตรงข้ามจะตัดสนิใจเลือกมาเป็นคู่ครองในอนาคตคนละ 3 ข้อ 
ลงกระดาษแผ่นเล็ก แผ่นละ 1 คุณสมบัติ 

(3) เขียนคุณสมบัติของเพศตรงขา้มที่ตนเองจะตดัสินใจเลอืกเป็นคู่ครองใน 
อนาคตคนละ 3ข้อลงกระดาษแผ่นเลก็แผ่นละ 1 คุณสมบัต ิ

(4) นําไปจัดแยกประเภทคุณสมบัติสภุาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยไม่ใช้เสียง 
(5) นายหมู่เลอืกมาเพศละ 4 คุณสมบัติที่มีผู้เขยีนมากที่สดุและรองลงมา 

ตามลําดับ  
(6) ร่วมกันวิเคราะหค์วามหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแต่ละคุณสมบัติที่

สําคัญของสภุาพบุรุษและสภุาพสตรีที่เพศตรงข้ามตอ้งการเป็นคู่ครอง 
(7) สรุปผลกิจกรรมรายงานในกองลูกเสือคาบตอ่ไป 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

80 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5.1 อธิบายคุณสมบัติที่ดีและความสามารถพิเศษของเพื่อน ๆ ได้รอ้ยละ 90 ของกลุม่เพือ่น 
5.2 อธิบายจุดเด่นของตนในมุมมองของเพื่อน 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ในตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เกม 

  เพื่อนฉัน .....  คนเก่ง 
วิธีเล่น 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 81 

1. ลูกเสือนั่งรอบวง  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร้องเพลงพรอ้มปรบมือให้จังหวะ
2. ผู้กํากับลูกเสือนําฉลากที่เขียนไว้ในกระดาษมาม้วนเป็นก้อนกลมหรือใส่ในกล่องก็ได้ส่ง

ให้ลูกเสอืในวง 
3. ลูกเสือเมือ่รับกล่องฉลากมาแล้วให้ส่งตอ่ไปให้เพื่อนลูกเสอืคนตอ่ไป
4. ผู้กํากับลูกเสือหยุดร้องเพลงกล่องฉลากอยู่ที่ลูกเสือคนใด  ลูกเสือคนนั้นจะต้องบอก

ความสามารถของเพื่อนคนใดคนหนึ่งในหมู่หรือในกองว่ามีความสามารถอะไรบ้างที่ผู้อื่นขอความ
ช่วยเหลือได้  เช่น  ตอกตะปูเก่ง ร้องเพลง เล่านิทาน เล่นกีต้าร์  ตีฉิ่ง  รู้รักต้นไม้  ร้อยลูกปัด  สเกตภาพ 
พูดเลียนเสียงฯลฯ 

เรื่องที่เป็นประโยชน ์
คนข้ีเหนียวกับทองค า 

ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดิน ไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมนํามาใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทอง ไว้หลายเเห่งเขาจึงขายสมบัติทั้งหมดเเล้
วซื้อทองคําเเท่งหนึ่ง มาฝังไว้ที่หลังบ้านเเล้วหมั่นไปดูทุกวันคนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่หลัง
บ้าน เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสียชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าในวันต่อมาก็เสียใจ ร้องห่ม
ร้ อ ง ไ ห้ ไ ป บ อ ก เ พื่ อ น บ้ า น ค น ห นึ่ ง เ พื่ อ น บ้ า น จึ ง เ เ น ะ นํ า แ บ บ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น ว่ า  
"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมเเล้วคิดว่าเป็นทองคําสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่เเล้ว” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่า ถา้ไมน่ํามาทําให้เกิดประโยชน์ก็ยอ่มเป็นของไร้ค่า 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2   หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  คู่ครองในฝัน เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
76

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 83 

(1) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผู้กํากับลกูเสือนําอภิปราย รวบรวม และสรุปคุณสมบัติ
ของทั้งสองเพศเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้เลือกคุณสมบตัิที่สําคัญทีสุ่ดเหลอืเพศละ 3 ข้อ ให้
กองลูกเสือโหวตว่าจะตัดคุณสมบัติขอ้ใดออกไป 

(3)  ถามข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมและการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (ในคุณสมบัติ
ที่ดีทั้งหมด เมื่อพิจารณาอยา่งถ่องแท ้จะพบว่ามีคุณสมบัติที่สาํคัญมากน้อยตา่งกัน) 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่ลกูเสือ 

และกองลูกเสอื 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 

82 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลูกเสืออธิบายความเป็นสภุาพบุรุษ และสุภาพสตรีได ้

2. เนื้อหา
คุณสมบัติสําคัญที่ควรพจิารณาในการเลือกคู่ครอง 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 กระดาษแผ่นเล็ก กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสักหลาด ปากกา 
3.2 เกมปิดตาเดนิทาง
3.3 เพลง พวกเดยีวกัน 
3.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 
3.5 เรื่องที่เป็นประโยชน์

4.กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนสนทนาเกี่ยวกับละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ํา ถึงพฤติกรรม
ต่างๆของตัวละครและร่วมกันวิจารณ์พฤติกรรมของตัวละครที่ตนเองพบเห็น 

 (2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แต่ละคนเขียนคุณสมบัติของตนเองที่แสดงความเป็น
สุภาพบุรุษหรือสภุาพสตรีที่เพศตรงข้ามจะตัดสนิใจเลือกมาเป็นคู่ครองในอนาคตคนละ 3 ข้อ 
ลงกระดาษแผ่นเล็ก แผ่นละ 1 คุณสมบัติ 

(3) เขียนคุณสมบัติของเพศตรงขา้มที่ตนเองจะตดัสินใจเลอืกเป็นคู่ครองใน 
อนาคตคนละ 3ข้อลงกระดาษแผ่นเลก็แผ่นละ 1 คุณสมบัต ิ

(4) นําไปจัดแยกประเภทคุณสมบัติสภุาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยไม่ใช้เสียง 
(5) นายหมู่เลอืกมาเพศละ 4 คุณสมบัติที่มีผู้เขยีนมากที่สดุและรองลงมา 

ตามลําดับ  
(6) ร่วมกันวิเคราะหค์วามหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแต่ละคุณสมบัติที่

สําคัญของสภุาพบุรุษและสภุาพสตรีที่เพศตรงข้ามตอ้งการเป็นคู่ครอง 
(7) สรุปผลกิจกรรมรายงานในกองลูกเสือคาบตอ่ไป 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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(1) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผู้กํากับลกูเสือนําอภิปราย รวบรวม และสรุปคุณสมบัติ
ของทั้งสองเพศเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้เลือกคุณสมบตัิที่สําคัญทีสุ่ดเหลอืเพศละ 3 ข้อ ให้
กองลูกเสือโหวตว่าจะตัดคุณสมบัติขอ้ใดออกไป 

(3)  ถามข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมและการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (ในคุณสมบัติ
ที่ดีทั้งหมด เมื่อพิจารณาอยา่งถ่องแท ้จะพบว่ามีคุณสมบัติที่สาํคัญมากน้อยตา่งกัน) 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่ลกูเสือ 

และกองลูกเสอื 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 
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พวกเดียวกัน 

มาเถิดเรามามาร่วมร้องเพลงกัน     พวกเราทั้งนั้นลุกขึน้พลันทนัที 
แล้วเราก็หันหนา้มาหากัน  (ซ้ํา)  ส่งยิ้มให้กันแล้วปรบมือ 5 ที( 1 2 3 4 5 ) 
เสร็จพลันกห็ันกลับมา         สนุกหนักหนา แล้วส่ายเอว 5 ท ี ( 1 2 3 4 5 ) 

เกม 
ปิดตาเดินทาง 

วิธีเล่น 
1.ลกูเสือเข้าแถวตอนนายหมูอ่ยู่หัวแถว รองนายหมูอ่ยู่ถัดจากนายหมู่ นาํเชือกผูก

เอวนายหมู่และลูกหมู่ทุกคนไม่ให้หลุดจากกนั 
2.นําผ้าปิดตานายหมู่ และรองนายหมู่ 
3.เมื่อได้ยนิสัญญาณเริ่มเลน่ ให้ลกูเสือพากนัเดนิโดยมีนายหมู่นําหน้า และให้ลูกหมู่

จับเอวต่อๆ กันไปและห้ามลูกหมู่บอกเส้นทางนายหมู่โดยการพูด แต่ให้ใช้สัญญาณอย่างอืน่แทน 
4.หากหมู่ใดผิดกตกิาใหอ้อกจากการแข่งขันหรือมาเริม่เดินใหม่ หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อน

เป็นหมู่ชนะ ให้หมูอ่ื่นกล่าวคําชมเชย (เยล)ให้  

เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

เด็กโลภ 

เด็กชายคนหนึ่งอยากกนิลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ เเล้วกอบเอาลูกเกาลัดจนเต็มกํา
มือเเละไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถเเคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อย
ลูกเกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า"ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือ
เสียก่อน ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถ
ด้วย" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้ 

ตั๊กเเตนผู้หิวโหย 

ตั๊กเเตนตัวหนึ่งไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเเล้วมันเดินโซเซเพราะไร้เเรงกระโดดมาจนถึง
ลานดิน ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาวพวกมดกําลังขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรังมาตากให้
เเห้งตั๊กเเตนจึงเดินไปขอกินเมล็ดข้าวโพดสัก 2-3 เม็ดเพื่อประทังชีวิต เเต่มดกลับถามว่า ทําไมตอน 
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ลูกเสืออธิบายความเป็นสภุาพบุรุษ และสุภาพสตรีได ้

2. เนื้อหา
คุณสมบัติสําคัญที่ควรพจิารณาในการเลือกคู่ครอง 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 กระดาษแผ่นเล็ก กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสักหลาด ปากกา 
3.2 เกมปิดตาเดนิทาง
3.3 เพลง พวกเดยีวกัน 
3.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 
3.5 เรื่องที่เป็นประโยชน์

4.กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนสนทนาเกี่ยวกับละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ํา ถึงพฤติกรรม
ต่างๆของตัวละครและร่วมกันวิจารณ์พฤติกรรมของตัวละครที่ตนเองพบเห็น 

 (2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แต่ละคนเขียนคุณสมบัติของตนเองที่แสดงความเป็น
สุภาพบุรุษหรือสภุาพสตรีที่เพศตรงข้ามจะตัดสนิใจเลือกมาเป็นคู่ครองในอนาคตคนละ 3 ข้อ 
ลงกระดาษแผ่นเล็ก แผ่นละ 1 คุณสมบัติ 

(3) เขียนคุณสมบัติของเพศตรงขา้มที่ตนเองจะตดัสินใจเลอืกเป็นคู่ครองใน 
อนาคตคนละ 3ข้อลงกระดาษแผ่นเลก็แผ่นละ 1 คุณสมบัต ิ

(4) นําไปจัดแยกประเภทคุณสมบัติสภุาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยไม่ใช้เสียง 
(5) นายหมู่เลอืกมาเพศละ 4 คุณสมบัติที่มีผู้เขยีนมากที่สดุและรองลงมา 

ตามลําดับ  
(6) ร่วมกันวิเคราะหค์วามหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแต่ละคุณสมบัติที่

สําคัญของสภุาพบุรุษและสภุาพสตรีที่เพศตรงข้ามตอ้งการเป็นคู่ครอง 
(7) สรุปผลกิจกรรมรายงานในกองลูกเสือคาบตอ่ไป 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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ฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้ต๊ักเเตนก็ตอบว่าตนร้องเพลงเที่ยวเล่นไปตลอดฤดูร้อน"ถ้า
เช่นนั้น เจ้าก็ควรจะเต้นรําไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเล้วก็ขนเมล็ดข้าวโพดกลับเข้ารังไปให้พวก
ของตนกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรขยันทํามาหากิน เพื่อให้มีพอเพียงในยามยาก 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2  หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข์ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์ 
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ลูกเสือสามารถคิดในเชิงบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ 
2. เนื้อหา

การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดีๆ ที่มอียู่ในสถานการณ์ต่างๆที่เกดิขึ้นในชีวิตประจําวัน การ
ฝึกคิดเชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ด ีมคีวามหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงหากว่าเรากําลังสบาย 
3.2 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสกัหลาด 
3.3 กรณีศึกษาเรื่อง นางฟฺากับซาตาน 
3.4 ใบความรู้ เรื่อง ความคิด 2 ประเภท 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัรลูกเสอือ่านกรณีศึกษา เรื่อง “นางฟฺากับซาตาน”
2) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามในกองลกูเสือ ให้ลกูเสือร่วมกนัแสดงความเหน็ และสรุปดังนี้

-  คิดว่าพมิจะรู้สกึอยา่งไร 
-  ความรู้สกึเช่นนี้มาจากความคิดอยา่งไร 

3) ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคดิว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ พมิควรจะคิดอย่างไร จึงจะไม่เป็น
ทุกข์ แต่ละหมู่ ระดมสมองใหไ้ด้มากทีสุ่ดในเวลา 5 นาท ีแล้วเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ 

4) นายหมูน่ําความคิดทุกข้อมาโหวต ว่าความคิดขอ้ใดจะทาํให้เกิดอารมณ์ทางบวก
มากกว่ากัน โดยใหส้มาชกิเลือกไดค้นละ 2 ข้อ แล้วรวมคะแนนเรียงลําดับคะแนนมากสุดและ
รองลงมา 

5) ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือทีละหมู่ จนครบ 
6) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเตมิเรื่อง ความคิด 2 ประเภท ตามใบความรู้
7) ผู้กํากับลูกเสอืถามข้อคดิที่ได้และการนาํไปใช้ในชีวิตประจําวัน

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมการคิดวิเคราะหก์ารใช้เหตุผล  ความคิดความรู้สกึในการปรับเปลี่ยนมมุมอง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ เขา้ใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น 

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

พวกเดียวกัน 

มาเถิดเรามามาร่วมร้องเพลงกัน     พวกเราทั้งนั้นลุกขึน้พลันทนัที 
แล้วเราก็หันหนา้มาหากัน  (ซ้ํา)  ส่งยิ้มให้กันแล้วปรบมือ 5 ที( 1 2 3 4 5 ) 
เสร็จพลันกห็ันกลับมา         สนุกหนักหนา แล้วส่ายเอว 5 ท ี ( 1 2 3 4 5 ) 

เกม 
ปิดตาเดินทาง 

วิธีเล่น 
1.ลกูเสือเข้าแถวตอนนายหมูอ่ยู่หัวแถว รองนายหมูอ่ยู่ถัดจากนายหมู่ นาํเชือกผูก

เอวนายหมู่และลูกหมู่ทุกคนไม่ให้หลุดจากกนั 
2.นําผ้าปิดตานายหมู่ และรองนายหมู่ 
3.เมื่อได้ยนิสัญญาณเริ่มเลน่ ให้ลกูเสือพากนัเดนิโดยมีนายหมู่นําหน้า และให้ลูกหมู่

จับเอวต่อๆ กันไปและห้ามลูกหมู่บอกเส้นทางนายหมู่โดยการพูด แต่ให้ใช้สัญญาณอย่างอืน่แทน 
4.หากหมู่ใดผิดกตกิาใหอ้อกจากการแข่งขันหรือมาเริม่เดินใหม่ หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อน

เป็นหมู่ชนะ ให้หมูอ่ื่นกล่าวคําชมเชย (เยล)ให้  

เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

เด็กโลภ 

เด็กชายคนหนึ่งอยากกนิลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ เเล้วกอบเอาลูกเกาลัดจนเต็มกํา
มือเเละไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถเเคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อย
ลูกเกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า"ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือ
เสียก่อน ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถ
ด้วย" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้ 

ตั๊กเเตนผู้หิวโหย 

ต๊ักเเตนตัวหนึ่งไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเเล้วมันเดินโซเซเพราะไร้เเรงกระโดดมาจนถึง
ลานดิน ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาวพวกมดกําลังขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรังมาตากให้
เเห้งตั๊กเเตนจึงเดินไปขอกินเมล็ดข้าวโพดสัก 2-3 เม็ดเพื่อประทังชีวิต เเต่มดกลับถามว่า ทําไมตอน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 85 

ฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้ตั๊กเเตนก็ตอบว่าตนร้องเพลงเท่ียวเล่นไปตลอดฤดูร้อน"ถ้า
เช่นนั้น เจ้าก็ควรจะเต้นรําไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเล้วก็ขนเมล็ดข้าวโพดกลับเข้ารังไปให้พวก
ของตนกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรขยันทํามาหากิน เพื่อให้มีพอเพียงในยามยาก 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2  หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข์ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
79

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 85 

ฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้ต๊ักเเตนก็ตอบว่าตนร้องเพลงเที่ยวเล่นไปตลอดฤดูร้อน"ถ้า
เช่นนั้น เจ้าก็ควรจะเต้นรําไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเล้วก็ขนเมล็ดข้าวโพดกลับเข้ารังไปให้พวก
ของตนกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรขยันทํามาหากิน เพื่อให้มีพอเพียงในยามยาก 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2  หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข์ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์ 

86 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลูกเสือสามารถคิดในเชิงบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ 
2. เนื้อหา

การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดีๆ ที่มอียู่ในสถานการณ์ต่างๆที่เกดิขึ้นในชีวิตประจําวัน การ
ฝึกคิดเชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ด ีมคีวามหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงหากว่าเรากําลังสบาย 
3.2 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสกัหลาด 
3.3 กรณีศึกษาเรื่อง นางฟฺากับซาตาน 
3.4 ใบความรู้ เรื่อง ความคิด 2 ประเภท 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัรลูกเสอือ่านกรณีศึกษา เรื่อง “นางฟฺากับซาตาน”
2) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามในกองลกูเสือ ให้ลกูเสือร่วมกนัแสดงความเหน็ และสรุปดังนี้

-  คิดว่าพมิจะรู้สกึอยา่งไร 
-  ความรู้สกึเช่นนี้มาจากความคิดอยา่งไร 

3) ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคดิว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ พมิควรจะคิดอย่างไร จึงจะไม่เป็น
ทุกข์ แต่ละหมู่ ระดมสมองใหไ้ด้มากทีสุ่ดในเวลา 5 นาท ีแล้วเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ 

4) นายหมูน่ําความคิดทุกข้อมาโหวต ว่าความคิดขอ้ใดจะทาํให้เกิดอารมณ์ทางบวก
มากกว่ากัน โดยใหส้มาชกิเลือกไดค้นละ 2 ข้อ แล้วรวมคะแนนเรียงลําดับคะแนนมากสุดและ
รองลงมา 

5) ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือทีละหมู่ จนครบ 
6) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเตมิเรื่อง ความคิด 2 ประเภท ตามใบความรู้
7) ผู้กํากับลูกเสอืถามข้อคดิที่ได้และการนาํไปใช้ในชีวิตประจําวัน

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมการคิดวิเคราะหก์ารใช้เหตุผล  ความคิดความรู้สกึในการปรับเปลี่ยนมมุมอง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ เขา้ใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น 

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

พวกเดียวกัน 

มาเถิดเรามามาร่วมร้องเพลงกัน     พวกเราทั้งนั้นลุกขึน้พลันทนัที 
แล้วเราก็หันหนา้มาหากัน  (ซ้ํา)  ส่งยิ้มให้กันแล้วปรบมือ 5 ที( 1 2 3 4 5 ) 
เสร็จพลันกห็ันกลับมา         สนุกหนักหนา แล้วส่ายเอว 5 ท ี ( 1 2 3 4 5 ) 

เกม 
ปิดตาเดินทาง 

วิธีเล่น 
1.ลกูเสือเข้าแถวตอนนายหมูอ่ยู่หัวแถว รองนายหมูอ่ยู่ถัดจากนายหมู่ นาํเชือกผูก

เอวนายหมู่และลูกหมู่ทุกคนไม่ให้หลุดจากกนั 
2.นําผ้าปิดตานายหมู่ และรองนายหมู่ 
3.เมื่อได้ยนิสัญญาณเริ่มเลน่ ให้ลกูเสือพากนัเดนิโดยมีนายหมู่นําหน้า และให้ลูกหมู่

จับเอวต่อๆ กันไปและห้ามลูกหมู่บอกเส้นทางนายหมู่โดยการพูด แต่ให้ใช้สัญญาณอย่างอืน่แทน 
4.หากหมู่ใดผิดกตกิาใหอ้อกจากการแข่งขันหรือมาเริม่เดินใหม่ หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อน

เป็นหมู่ชนะ ให้หมูอ่ื่นกล่าวคําชมเชย (เยล)ให้  

เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

เด็กโลภ 

เด็กชายคนหนึ่งอยากกนิลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ เเล้วกอบเอาลูกเกาลัดจนเต็มกํา
มือเเละไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถเเคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อย
ลูกเกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า"ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือ
เสียก่อน ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถ
ด้วย" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้ 

ตั๊กเเตนผู้หิวโหย 

ตั๊กเเตนตัวหนึ่งไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเเล้วมันเดินโซเซเพราะไร้เเรงกระโดดมาจนถึง
ลานดิน ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาวพวกมดกําลังขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรังมาตากให้
เเห้งตั๊กเเตนจึงเดินไปขอกินเมล็ดข้าวโพดสัก 2-3 เม็ดเพื่อประทังชีวิต เเต่มดกลับถามว่า ทําไมตอน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 85 

ฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้ต๊ักเเตนก็ตอบว่าตนร้องเพลงเที่ยวเล่นไปตลอดฤดูร้อน"ถ้า
เช่นนั้น เจ้าก็ควรจะเต้นรําไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเล้วก็ขนเมล็ดข้าวโพดกลับเข้ารังไปให้พวก
ของตนกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรขยันทํามาหากิน เพื่อให้มีพอเพียงในยามยาก 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 2  หน้าที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8  คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข์ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

หากว่าเราก าลังสบาย 
หากว่าเรากําลังสบายจงตบมอืพลัน(ซ้าํ) 

หากว่าเรากําลังมีสุขหมดเรือ่งทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง 

88 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมอืพลัน 
(ผงกหัวพลัน – กระทืบเท้า – จงส่งเสยีงดัง – จงออกท่าทาง) 

กรณีศึกษา 
นางฟฺากับซาตาน 

พิมเป็นคนผิวคล้ํา เกศเป็นคนผิวขาวและสวย มักมคีําล้อเลยีนเสมอว่า ใครอยากขาวใหไ้ปอยู่
ใกล้พิมแล้วจะขาวทันตาเห็น พิมนอ้ยใจและแอบไปร้องให้อยู่เสมอ 

ใบความรู้ 
เรื่อง ความคิด  2 ประเภท 

ลักษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ 
คิดทางลบ  เป็นประเภททีค่ิดแล้วนําความทกุขม์าสู่ตนเอง ได้แก่ 

1) การตั้งความหวังไว้สูงเกินไป ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2) การคาดการณ์ร้าย  คิดถึงแต่สิง่ไมด่ีที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกไ็ด้

86 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลูกเสือสามารถคิดในเชิงบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ 
2. เนื้อหา

การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดีๆ ที่มอียู่ในสถานการณ์ต่างๆที่เกดิขึ้นในชีวิตประจําวัน การ
ฝึกคิดเชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ด ีมคีวามหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงหากว่าเรากําลังสบาย 
3.2 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสกัหลาด 
3.3 กรณีศึกษาเรื่อง นางฟฺากับซาตาน 
3.4 ใบความรู้ เรื่อง ความคิด 2 ประเภท 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัรลูกเสอือ่านกรณีศึกษา เรื่อง “นางฟฺากับซาตาน”
2) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามในกองลกูเสือ ให้ลกูเสือร่วมกนัแสดงความเหน็ และสรุปดังนี้

-  คิดว่าพมิจะรู้สกึอยา่งไร 
-  ความรู้สกึเช่นนี้มาจากความคิดอยา่งไร 

3) ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคดิว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ พมิควรจะคิดอย่างไร จึงจะไม่เป็น
ทุกข์ แต่ละหมู่ ระดมสมองใหไ้ด้มากทีสุ่ดในเวลา 5 นาท ีแล้วเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ 

4) นายหมูน่ําความคิดทุกข้อมาโหวต ว่าความคิดขอ้ใดจะทาํให้เกิดอารมณ์ทางบวก
มากกว่ากัน โดยใหส้มาชกิเลือกไดค้นละ 2 ข้อ แล้วรวมคะแนนเรียงลําดับคะแนนมากสุดและ
รองลงมา 

5) ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือทีละหมู่ จนครบ 
6) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเตมิเรื่อง ความคิด 2 ประเภท ตามใบความรู้
7) ผู้กํากับลูกเสอืถามข้อคดิที่ได้และการนาํไปใช้ในชีวิตประจําวัน

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมการคิดวิเคราะหก์ารใช้เหตุผล  ความคิดความรู้สกึในการปรับเปลี่ยนมมุมอง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ เขา้ใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

หากว่าเราก าลังสบาย 
หากว่าเรากําลังสบายจงตบมอืพลัน(ซ้าํ) 

หากว่าเรากําลังมีสุขหมดเรือ่งทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง 

88 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมอืพลัน 
(ผงกหัวพลัน – กระทืบเท้า – จงส่งเสยีงดัง – จงออกท่าทาง) 

กรณีศึกษา 
นางฟฺากับซาตาน 

พิมเป็นคนผิวคล้ํา เกศเป็นคนผิวขาวและสวย มักมคีําล้อเลยีนเสมอว่า ใครอยากขาวใหไ้ปอยู่
ใกล้พิมแล้วจะขาวทันตาเห็น พิมนอ้ยใจและแอบไปร้องให้อยู่เสมอ 

ใบความรู้ 
เรื่อง ความคิด  2 ประเภท 

ลักษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ 
คิดทางลบ  เป็นประเภททีค่ิดแล้วนําความทกุขม์าสู่ตนเอง ได้แก่ 

1) การตั้งความหวังไว้สูงเกินไป ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2) การคาดการณ์ร้าย  คิดถึงแต่สิง่ไมด่ีที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกไ็ด้

86 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลูกเสือสามารถคิดในเชิงบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ 
2. เนื้อหา

การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดีๆ ที่มอียู่ในสถานการณ์ต่างๆที่เกดิขึ้นในชีวิตประจําวัน การ
ฝึกคิดเชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ด ีมคีวามหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงหากว่าเรากําลังสบาย 
3.2 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสกัหลาด 
3.3 กรณีศึกษาเรื่อง นางฟฺากับซาตาน 
3.4 ใบความรู้ เรื่อง ความคิด 2 ประเภท 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืขออาสาสมคัรลูกเสอือ่านกรณีศึกษา เรื่อง “นางฟฺากับซาตาน”
2) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามในกองลกูเสือ ให้ลกูเสือร่วมกนัแสดงความเหน็ และสรุปดังนี้

-  คิดว่าพมิจะรู้สกึอยา่งไร 
-  ความรู้สกึเช่นนี้มาจากความคิดอยา่งไร 

3) ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคดิว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ พมิควรจะคิดอย่างไร จึงจะไม่เป็น
ทุกข์ แต่ละหมู่ ระดมสมองใหไ้ด้มากทีสุ่ดในเวลา 5 นาท ีแล้วเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ 

4) นายหมูน่ําความคิดทุกข้อมาโหวต ว่าความคิดขอ้ใดจะทาํให้เกิดอารมณ์ทางบวก
มากกว่ากัน โดยใหส้มาชกิเลือกไดค้นละ 2 ข้อ แล้วรวมคะแนนเรียงลําดับคะแนนมากสุดและ
รองลงมา 

5) ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือทีละหมู่ จนครบ 
6) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเตมิเรื่อง ความคิด 2 ประเภท ตามใบความรู้
7) ผู้กํากับลูกเสอืถามข้อคดิที่ได้และการนาํไปใช้ในชีวิตประจําวัน

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมการคิดวิเคราะหก์ารใช้เหตุผล  ความคิดความรู้สกึในการปรับเปลี่ยนมมุมอง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ เขา้ใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น 
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3) การตําหนิตนเอง หรือมองตนเองว่าไรค้วามสามารถ เปรียบเทยีบตนเองกับผู้อื่น มองว่า
ตนเองมีปมด้อย หวั่นไหวตามคําพูดคนอื่น 

4) การไมอ่ยู่กับปัจจุบนั  วิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง หรือหมกหมุ่นอยูก่ับอดีตที่ผ่าน
ไปแล้ว และอยากแกไ้ขอดีตซึ่งเป็นไปไมไ่ด้ 
คิดทางบวก  เป็นประเภทที่คิดแล้วนาํความสุขมาสู่ตนเอง ได้แก่ 

1) ตั้งความหวัง และคาดการณ์ต่าง ๆ อยา่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งของตนเอง
และผู้อื่น ไมค่าดหวังจนเกินความสามารถที่จะทําให้สําเร็จได้ 

2) ยอมรับจุดดี และจุดที่ตอ้งแก้ไขของตนเอง อย่างที่เป็น ไม่ตําหนหิรือเปรียบเทยีบกับคน
อื่น เนน้การพัฒนาคุณคา่ภายในทีส่ามารถสร้างให้มีมากขึ้นได้เรื่อย ๆ เช่น ความสามารถทาง
สติปัญญา ความมีน้าํใจช่วยเหลอืผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อืน่ ฯลฯ 
มากกว่าการแกไ้ขรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีมาของแต่ละบุคคล 

3) มีสติอยูก่ับปัจจุบัน  รู้ว่าตนเองทาํอะไร เพื่ออะไร คนอื่นไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไมเ่ป็นไร ให้อภยั
เพราะเขาไม่รู้ แต่เราตอ้งรู้จักตนเอง ทําความเข้าใจตนเอง มีแผนสําหรับอนาคต และทําปัจจบุันให้ดี
ที่สุด เพือ่เป็นรากฐานที่ดสีําหรับอนาคต และไม่ต้องกังวลกับการอยากแก้ไขอดีตซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้

4) มองปัญหาว่ามีทางแกไ้ขเสมอ มองหาว่า “อะไรผิด” ที่ต้องแก้ แทนการมองหาว่า “ใครผิด”
เพื่อกล่าวโทษ 

5) มองสิ่งที่เหลืออยู่มากกว่าสิ่งที่ขาดหายไป หรือหาสิ่งตอบแทนจากการสูญเสีย เช่น มอง
ความผิดพลาดเป็นครูสอนไม่ให้ผิดซ้าํ มองการเย้าแหย่จากเพื่อนเป็นการสร้างสัมพันธภาพทีส่นิท
สนมต่อกันมากขึ้น 

6) มีอารมณ์ขันเช่น มองการล้อของเพือ่นเป็นเรื่องเล่นกันสนุก ๆ ไม่ใส่ใจเอามาเป็นอารมณ์

เรือ่งเล่าที่เป็นประโยชน ์

ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

นายชุ่มชื่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขาจะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิง
เขาเพื่อนําไปขายให้ชาวบ้านใช้ทําฟืนสําหรับหุงต้ม  ฟืนของนายชุ่มชื่นขายดิบขายดีมากเพราะเนื้อ
ไม้แห้งสนิทจุดง่ ายติดง่ าย เมื่ อได้ เงิ นกลับบ้านเขาก็แบ่งให้ภรรยาไว้ ใช้สอยประจําวัน  

90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า“เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ํารวยสักทีฉันว่า
นะ แทนที่จะเก็บกิ่งไม้ เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดีกว่า” 

รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นกําลังตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็
มีแม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น..แต่นายชุ่มชื่นไม่สนใจ คงตัดต้นไม้ต่อไป 
จนได้ไม้กองใหญ่ เมื่อนําไปขายก็ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิม 

ด้วยความโลภคราวนี้นายชุ่มชื่นจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต้นไม้  แต่มีสัตว์ปูาฝูงหนึ่ง
มาขอร้องให้เลิกเพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้น นายชุ่มชื่นไม่สนใจ
ยังคงตัดต้นไม้ต่อไป 

..โค่น โค่น โค่น  ตดั  ตดั  ตัดไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!! 
และแล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อปูาไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ําฝน เมื่อ

พายุใหญ่มา ลม และฝนโหมกระหน่ํา น้ําปูาจึงไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้มาทับถมหมู่บ้านจน
พังพินาศทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ํา ตัวนายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้าน จึงเพิ่งจะ
สํานึกได้ถึงความผิดพลาดของตนเอง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเบยีดเบียนและทําลายธรรมชาติ โดยไม่คดิถึงผลกระทบต่อส่วนรวม จะถูก
ธรรมชาติลงโทษ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 

หน่วยที่ 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   เรื่อง การเตรียมตัวก่อนส ารวจ  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางสํารวจได ้

88 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมอืพลัน 
(ผงกหัวพลัน – กระทืบเท้า – จงส่งเสยีงดัง – จงออกท่าทาง) 

กรณีศึกษา 
นางฟฺากับซาตาน 

พิมเป็นคนผิวคล้ํา เกศเป็นคนผิวขาวและสวย มักมคีําล้อเลยีนเสมอว่า ใครอยากขาวใหไ้ปอยู่
ใกล้พิมแล้วจะขาวทันตาเห็น พิมนอ้ยใจและแอบไปร้องให้อยู่เสมอ 

ใบความรู้ 
เรื่อง ความคิด  2 ประเภท 

ลักษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ 
คิดทางลบ  เป็นประเภททีค่ิดแล้วนําความทกุขม์าสู่ตนเอง ได้แก่ 

1) การตั้งความหวังไว้สูงเกินไป ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2) การคาดการณ์ร้าย  คิดถึงแต่สิง่ไมด่ีที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกไ็ด้

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 89 

3) การตําหนิตนเอง หรือมองตนเองว่าไรค้วามสามารถ เปรียบเทยีบตนเองกับผู้อื่น มองว่า
ตนเองมีปมด้อย หวั่นไหวตามคําพูดคนอื่น 

4) การไมอ่ยู่กับปัจจุบนั  วิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง หรือหมกหมุ่นอยูก่ับอดีตที่ผ่าน
ไปแล้ว และอยากแกไ้ขอดีตซึ่งเป็นไปไมไ่ด้ 
คิดทางบวก  เป็นประเภทที่คิดแล้วนาํความสุขมาสู่ตนเอง ได้แก่ 

1) ตั้งความหวัง และคาดการณ์ต่าง ๆ อยา่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งของตนเอง
และผู้อื่น ไมค่าดหวังจนเกินความสามารถที่จะทําให้สําเร็จได้ 

2) ยอมรับจุดดี และจุดที่ตอ้งแก้ไขของตนเอง อย่างที่เป็น ไม่ตําหนหิรือเปรียบเทยีบกับคน
อื่น เนน้การพัฒนาคุณคา่ภายในทีส่ามารถสร้างให้มีมากขึ้นได้เรื่อย ๆ เช่น ความสามารถทาง
สติปัญญา ความมีน้าํใจช่วยเหลอืผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อืน่ ฯลฯ 
มากกว่าการแกไ้ขรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีมาของแต่ละบุคคล 

3) มีสติอยูก่ับปัจจุบัน  รู้ว่าตนเองทาํอะไร เพื่ออะไร คนอื่นไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไมเ่ป็นไร ให้อภยั
เพราะเขาไม่รู้ แต่เราตอ้งรู้จักตนเอง ทําความเข้าใจตนเอง มีแผนสําหรับอนาคต และทําปัจจบุันให้ดี
ที่สุด เพือ่เป็นรากฐานที่ดสีําหรับอนาคต และไม่ต้องกังวลกับการอยากแก้ไขอดีตซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้

4) มองปัญหาว่ามีทางแกไ้ขเสมอ มองหาว่า “อะไรผิด” ที่ต้องแก้ แทนการมองหาว่า “ใครผิด”
เพื่อกล่าวโทษ 

5) มองสิ่งที่เหลืออยู่มากกว่าสิ่งที่ขาดหายไป หรือหาสิ่งตอบแทนจากการสูญเสีย เช่น มอง
ความผิดพลาดเป็นครูสอนไม่ให้ผิดซ้าํ มองการเย้าแหย่จากเพื่อนเป็นการสร้างสัมพันธภาพทีส่นิท
สนมต่อกันมากขึ้น 

6) มีอารมณ์ขันเช่น มองการล้อของเพือ่นเป็นเรื่องเล่นกันสนุก ๆ ไม่ใส่ใจเอามาเป็นอารมณ์

เรือ่งเล่าที่เป็นประโยชน ์

ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

นายชุ่มชื่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขาจะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิง
เขาเพื่อนําไปขายให้ชาวบ้านใช้ทําฟืนสําหรับหุงต้ม  ฟืนของนายชุ่มชื่นขายดิบขายดีมากเพราะเนื้อ
ไม้แห้งสนิทจุดง่ ายติดง่ าย เมื่ อได้ เงิ นกลับบ้านเขาก็แบ่งให้ภรรยาไว้ ใช้สอยประจําวัน  



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
83

90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า“เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ํารวยสักทีฉันว่า
นะ แทนที่จะเก็บกิ่งไม้ เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดีกว่า” 

รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นกําลังตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็
มีแม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น..แต่นายชุ่มชื่นไม่สนใจ คงตัดต้นไม้ต่อไป 
จนได้ไม้กองใหญ่ เมื่อนําไปขายก็ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิม 

ด้วยความโลภคราวนี้นายชุ่มชื่นจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต้นไม้  แต่มีสัตว์ปูาฝูงหนึ่ง
มาขอร้องให้เลิกเพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้น นายชุ่มชื่นไม่สนใจ
ยังคงตัดต้นไม้ต่อไป 

..โค่น โค่น โค่น  ตดั  ตดั  ตัดไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!! 
และแล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อปูาไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ําฝน เมื่อ

พายุใหญ่มา ลม และฝนโหมกระหน่ํา น้ําปูาจึงไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้มาทับถมหมู่บ้านจน
พังพินาศทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ํา ตัวนายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้าน จึงเพิ่งจะ
สํานึกได้ถึงความผิดพลาดของตนเอง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเบยีดเบียนและทําลายธรรมชาติ โดยไม่คดิถึงผลกระทบต่อส่วนรวม จะถูก
ธรรมชาติลงโทษ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 

หน่วยที่ 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   เรื่อง การเตรียมตัวก่อนส ารวจ  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางสํารวจได ้

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 89 

3) การตําหนิตนเอง หรือมองตนเองว่าไรค้วามสามารถ เปรียบเทยีบตนเองกับผู้อื่น มองว่า
ตนเองมีปมด้อย หวั่นไหวตามคําพูดคนอื่น 

4) การไมอ่ยู่กับปัจจุบนั  วิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง หรือหมกหมุ่นอยูก่ับอดีตที่ผ่าน
ไปแล้ว และอยากแกไ้ขอดีตซึ่งเป็นไปไมไ่ด้ 
คิดทางบวก  เป็นประเภทที่คิดแล้วนาํความสุขมาสู่ตนเอง ได้แก่ 

1) ตั้งความหวัง และคาดการณ์ต่าง ๆ อยา่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งของตนเอง
และผู้อื่น ไมค่าดหวังจนเกินความสามารถที่จะทําให้สําเร็จได้ 

2) ยอมรับจุดดี และจุดที่ตอ้งแก้ไขของตนเอง อย่างที่เป็น ไม่ตําหนหิรือเปรียบเทยีบกับคน
อื่น เนน้การพัฒนาคุณคา่ภายในทีส่ามารถสร้างให้มีมากขึ้นได้เรื่อย ๆ เช่น ความสามารถทาง
สติปัญญา ความมีน้าํใจช่วยเหลอืผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อืน่ ฯลฯ 
มากกว่าการแกไ้ขรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีมาของแต่ละบุคคล 

3) มีสติอยูก่ับปัจจุบัน  รู้ว่าตนเองทาํอะไร เพื่ออะไร คนอื่นไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไมเ่ป็นไร ให้อภยั
เพราะเขาไม่รู้ แต่เราตอ้งรู้จักตนเอง ทําความเข้าใจตนเอง มีแผนสําหรับอนาคต และทําปัจจบุันให้ดี
ที่สุด เพือ่เป็นรากฐานที่ดสีําหรับอนาคต และไม่ต้องกังวลกับการอยากแก้ไขอดีตซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้

4) มองปัญหาว่ามีทางแกไ้ขเสมอ มองหาว่า “อะไรผิด” ที่ต้องแก้ แทนการมองหาว่า “ใครผิด”
เพื่อกล่าวโทษ 

5) มองสิ่งที่เหลืออยู่มากกว่าสิ่งที่ขาดหายไป หรือหาสิ่งตอบแทนจากการสูญเสีย เช่น มอง
ความผิดพลาดเป็นครูสอนไม่ให้ผิดซ้าํ มองการเย้าแหย่จากเพื่อนเป็นการสร้างสัมพันธภาพทีส่นิท
สนมต่อกันมากขึ้น 

6) มีอารมณ์ขันเช่น มองการล้อของเพือ่นเป็นเรื่องเล่นกันสนุก ๆ ไม่ใส่ใจเอามาเป็นอารมณ์

เรือ่งเล่าที่เป็นประโยชน ์

ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 

นายชุ่มชื่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขาจะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิง
เขาเพื่อนําไปขายให้ชาวบ้านใช้ทําฟืนสําหรับหุงต้ม  ฟืนของนายชุ่มชื่นขายดิบขายดีมากเพราะเนื้อ
ไม้แห้งสนิทจุดง่ ายติดง่ าย เมื่ อได้ เงิ นกลับบ้านเขาก็แบ่งให้ภรรยาไว้ ใช้สอยประจําวัน  ไม้แห้งสนิทจุดง่ายติดง่าย เมื่อได้เงินกลับบ้านเขาก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจำาวัน
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1.2 ลูกเสือสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทางสํารวจได ้
2. เนื้อหา

1. การปฐมพยาบาล
2. ความปลอดภัย
3. แผนที่และเข็มทิศ
4. เส้นทาง

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเดินทางไกล 
3.2 เกม นําทาง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล ความปลอดภัย แผนที่และ 

เข็มทิศ เส้นทาง ) 
          3.3 แผนที่ แสดงเส้นทางการเดินทางสํารวจ 

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง เดินทางไกล
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของการปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั  แผนที่และเขม็ทิศเส้นทางในการเดินทางสํารวจ 

(2) ลูกเสือแต่ละหมู่รับใบความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล 
ความปลอดภัย แผนที่และเข็มทิศ เส้นทาง )แต่ละหมู่ช่วยการศึกษาใบความรู้ 

(3) ลูกเสือแต่ละหมูน่ําเสนอเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อนสํารวจในเรื่องของการปฐม
พยาบาล ความปลอดภัย  แผนที่และเขม็ทิศเสน้ทางในการเดนิทางสาํรวจ ในที่ประชุมใหญ่ 

(4) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู่ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง คนตัดไม้กับสุนขัจิ้งจอก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เล่นเกมนาํทาง
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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 (1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของ วิชาชาวค่ายรวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทาง
สํารวจ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่นําเสนอผลการอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมตัว
ก่อนสํารวจในเรื่องของวิชาชาวค่าย รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการ
เดินทางสํารวจ ในที่ประชุมใหญ ่

 (3) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู ่
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับลา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายการวางแผนการเดนิทางสาํรวจและการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทาง

สํารวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
เดินทางไกล 
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วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า“เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ํารวยสักทีฉันว่า
นะ แทนที่จะเก็บกิ่งไม้ เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดีกว่า” 

รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นกําลังตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็
มีแม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น..แต่นายชุ่มชื่นไม่สนใจ คงตัดต้นไม้ต่อไป 
จนได้ไม้กองใหญ่ เมื่อนําไปขายก็ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิม 

ด้วยความโลภคราวนี้นายชุ่มชื่นจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต้นไม้  แต่มีสัตว์ปูาฝูงหนึ่ง
มาขอร้องให้เลิกเพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้น นายชุ่มชื่นไม่สนใจ
ยังคงตัดต้นไม้ต่อไป 

..โค่น โค่น โค่น  ตดั  ตดั  ตัดไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!! 
และแล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อปูาไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ําฝน เมื่อ

พายุใหญ่มา ลม และฝนโหมกระหน่ํา น้ําปูาจึงไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้มาทับถมหมู่บ้านจน
พังพินาศทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ํา ตัวนายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้าน จึงเพิ่งจะ
สํานึกได้ถึงความผิดพลาดของตนเอง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเบยีดเบียนและทําลายธรรมชาติ โดยไม่คดิถึงผลกระทบต่อส่วนรวม จะถูก
ธรรมชาติลงโทษ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 

หน่วยที่ 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   เรื่อง การเตรียมตัวก่อนส ารวจ  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางสํารวจได ้
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1.2 ลูกเสือสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทางสํารวจได ้
2. เนื้อหา

1. การปฐมพยาบาล
2. ความปลอดภัย
3. แผนที่และเข็มทิศ
4. เส้นทาง

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเดินทางไกล 
3.2 เกม นําทาง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล ความปลอดภัย แผนที่และ 

เข็มทิศ เส้นทาง ) 
          3.3 แผนที่ แสดงเส้นทางการเดินทางสํารวจ 

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง เดินทางไกล
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของการปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั  แผนที่และเขม็ทิศเส้นทางในการเดินทางสํารวจ 

(2) ลูกเสือแต่ละหมู่รับใบความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล 
ความปลอดภัย แผนที่และเข็มทิศ เส้นทาง )แต่ละหมู่ช่วยการศึกษาใบความรู้ 

(3) ลูกเสือแต่ละหมูน่ําเสนอเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อนสํารวจในเรื่องของการปฐม
พยาบาล ความปลอดภัย  แผนที่และเขม็ทิศเสน้ทางในการเดนิทางสาํรวจ ในที่ประชุมใหญ่ 

(4) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู่ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง คนตัดไม้กับสุนขัจิ้งจอก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เล่นเกมนาํทาง
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่อง
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1.2 ลูกเสือสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทางสํารวจได ้
2. เนื้อหา

1. การปฐมพยาบาล
2. ความปลอดภัย
3. แผนที่และเข็มทิศ
4. เส้นทาง

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเดินทางไกล 
3.2 เกม นําทาง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล ความปลอดภัย แผนที่และ 

เข็มทิศ เส้นทาง ) 
          3.3 แผนที่ แสดงเส้นทางการเดินทางสํารวจ 

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง เดินทางไกล
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของการปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั  แผนที่และเขม็ทิศเส้นทางในการเดินทางสํารวจ 

(2) ลูกเสือแต่ละหมู่รับใบความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล 
ความปลอดภัย แผนที่และเข็มทิศ เส้นทาง )แต่ละหมู่ช่วยการศึกษาใบความรู้ 

(3) ลูกเสือแต่ละหมูน่ําเสนอเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อนสํารวจในเรื่องของการปฐม
พยาบาล ความปลอดภัย  แผนที่และเขม็ทิศเสน้ทางในการเดนิทางสาํรวจ ในที่ประชุมใหญ่ 

(4) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู่ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง คนตัดไม้กับสุนขัจิ้งจอก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เล่นเกมนาํทาง
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 (1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของ วิชาชาวค่ายรวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทาง
สํารวจ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่นําเสนอผลการอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมตัว
ก่อนสํารวจในเรื่องของวิชาชาวค่าย รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการ
เดินทางสํารวจ ในที่ประชุมใหญ ่

 (3) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู ่
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับลา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายการวางแผนการเดนิทางสาํรวจและการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทาง

สํารวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
เดินทางไกล 

90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า“เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ํารวยสักทีฉันว่า
นะ แทนที่จะเก็บกิ่งไม้ เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดีกว่า” 

รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นกําลังตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็
มีแม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น..แต่นายชุ่มชื่นไม่สนใจ คงตัดต้นไม้ต่อไป 
จนได้ไม้กองใหญ่ เมื่อนําไปขายก็ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิม 

ด้วยความโลภคราวนี้นายชุ่มชื่นจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต้นไม้  แต่มีสัตว์ปูาฝูงหนึ่ง
มาขอร้องให้เลิกเพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้น นายชุ่มชื่นไม่สนใจ
ยังคงตัดต้นไม้ต่อไป 

..โค่น โค่น โค่น  ตดั  ตดั  ตัดไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!! 
และแล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อปูาไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ําฝน เมื่อ

พายุใหญ่มา ลม และฝนโหมกระหน่ํา น้ําปูาจึงไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้มาทับถมหมู่บ้านจน
พังพินาศทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ํา ตัวนายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้าน จึงเพิ่งจะ
สํานึกได้ถึงความผิดพลาดของตนเอง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเบยีดเบียนและทําลายธรรมชาติ โดยไม่คดิถึงผลกระทบต่อส่วนรวม จะถูก
ธรรมชาติลงโทษ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 

หน่วยที่ 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   เรื่อง การเตรียมตัวก่อนส ารวจ  เวลา   2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางสํารวจได ้
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1.2 ลูกเสือสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทางสํารวจได ้
2. เนื้อหา

1. การปฐมพยาบาล
2. ความปลอดภัย
3. แผนที่และเข็มทิศ
4. เส้นทาง

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงเดินทางไกล 
3.2 เกม นําทาง 
3.2 ใบความรู้เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล ความปลอดภัย แผนที่และ 

เข็มทิศ เส้นทาง ) 
          3.3 แผนที่ แสดงเส้นทางการเดินทางสํารวจ 

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง เดินทางไกล
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของการปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั  แผนที่และเขม็ทิศเส้นทางในการเดินทางสํารวจ 

(2) ลูกเสือแต่ละหมู่รับใบความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสํารวจ (การปฐมพยาบาล 
ความปลอดภัย แผนที่และเข็มทิศ เส้นทาง )แต่ละหมู่ช่วยการศึกษาใบความรู้ 

(3) ลูกเสือแต่ละหมูน่ําเสนอเกีย่วกับการเตรยีมตัวก่อนสํารวจในเรื่องของการปฐม
พยาบาล ความปลอดภัย  แผนที่และเขม็ทิศเสน้ทางในการเดนิทางสาํรวจ ในที่ประชุมใหญ่ 

(4) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู่ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง คนตัดไม้กับสุนขัจิ้งจอก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เล่นเกมนาํทาง
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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เดินทางไกล  เดินทางไกล  เดินอย่างไรไปใหถ้ึงปลายทาง  เราลูกเสือชาติเชื้อวชิรา  (ซ้ํา) 
ต่างมุ่งหน้าพากันเดินไปสดุทะเลขอบฟฺากว้างไกล จงเดินไปพิชิตมนั แม้ฝนจะตกแดดจะออกเพียงไร  
ลูกเสือไทยไม่เคยไหวหวั่น  วันทั้งวันยังเดินทางไกล  คืนทั้งคืนยังเดินทางไกล 

เกม 
เกมน าทาง 

ให้ลูกเสอืคนหนึ่งปิดตาไว้แล้วนําของที่เตรียมไว้ไปซ่อนยังจุดๆหนึ่งต่อจากนั้นใหค้นที่ปดิตา
นั้นเปิดตาและออกคน้หาว่าของนั้นซอ่นอยู่ที่ไหนลูกเสือคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่งของนั้นไดโ้ดยพูด
ว่าเพียงว่าซา้ยขวาหน้าหลังของสิ่งของนัน้ใหก้บัผู้ค้นหา 
การตัดสินผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางทีลู่กเสือบอกจนกว่าจะคน้พบสิ่งของนั้นแล้วก็เปลี่ยนคน
อื่นเข้ามาหาของบ้าง 

ใบความรู้ 
เรื่อง การเตรียมตัวก่อนส ารวจ 

  ในการเดินทางสํารวจนั้น ควรเตรียมตัวก่อนการสํารวจให้เป็นอย่างดีสิ่งที่ควรคํานึงถึงเป็น
อนัดับแรกคือเรือ่งของความปลอดภยั คณะเดินทางสํารวจจะต้องจดัเตรยีมเวชภณัฑ์ยาท่ีจาํเป็นต่างๆ
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 (1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของ วิชาชาวค่ายรวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทาง
สํารวจ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่นําเสนอผลการอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมตัว
ก่อนสํารวจในเรื่องของวิชาชาวค่าย รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการ
เดินทางสํารวจ ในที่ประชุมใหญ ่

 (3) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู ่
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับลา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายการวางแผนการเดนิทางสาํรวจและการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทาง

สํารวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
เดินทางไกล 
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เดินทางไกล  เดินทางไกล  เดินอย่างไรไปใหถ้ึงปลายทาง  เราลูกเสือชาติเชื้อวชิรา  (ซ้ํา) 
ต่างมุ่งหน้าพากันเดินไปสดุทะเลขอบฟฺากว้างไกล จงเดินไปพิชิตมนั แม้ฝนจะตกแดดจะออกเพียงไร  
ลูกเสือไทยไม่เคยไหวหวั่น  วันทั้งวันยังเดินทางไกล  คืนทั้งคืนยังเดินทางไกล 

เกม 
เกมน าทาง 

ให้ลูกเสอืคนหนึ่งปิดตาไว้แล้วนําของที่เตรียมไว้ไปซ่อนยังจุดๆหนึ่งต่อจากนั้นใหค้นที่ปดิตา
นั้นเปิดตาและออกคน้หาว่าของนั้นซอ่นอยู่ที่ไหนลูกเสือคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่งของนั้นไดโ้ดยพูด
ว่าเพียงว่าซา้ยขวาหน้าหลังของสิ่งของนัน้ใหก้บัผู้ค้นหา 
การตัดสินผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางทีลู่กเสือบอกจนกว่าจะคน้พบสิ่งของนั้นแล้วก็เปลี่ยนคน
อื่นเข้ามาหาของบ้าง 

ใบความรู้ 
เรื่อง การเตรียมตัวก่อนส ารวจ 

  ในการเดินทางสํารวจนั้น ควรเตรียมตัวก่อนการสํารวจให้เป็นอย่างดีสิ่งที่ควรคํานึงถึงเป็น
อนัดับแรกคือเรือ่งของความปลอดภยั คณะเดินทางสํารวจจะต้องจดัเตรยีมเวชภณัฑ์ยาท่ีจาํเป็นต่างๆ

92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 (1) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน
สํารวจในเรื่องของ วิชาชาวค่ายรวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทาง
สํารวจ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่นําเสนอผลการอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมตัว
ก่อนสํารวจในเรื่องของวิชาชาวค่าย รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการ
เดินทางสํารวจ ในที่ประชุมใหญ ่

 (3) ผู้กํากับลูกเสือให้คําแนะนําเพิ่มเติมจนครบทุกหมู ่
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนขัจิ้งจอกกับลา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายการวางแผนการเดนิทางสาํรวจและการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการเดินทาง

สํารวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

เพลง 
เดินทางไกล 

ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รเตรียมตัวก่อนสำ�รวจ

 ในการเดินทางสำารวจนั้น ควรเตรียมตัวก่อนการสำารวจให้เป็นอย่างดีสิ่งที่ควรคำานึงถึง 

เปน็อนัดบัแรกคอื เรือ่งของความปลอดภยั คณะเดนิทางสำารวจจะตอ้งจดัเตรยีมเวชภณัฑย์าทีจ่ำาเปน็ต่างๆ 

เพื่อไว้ใช้ในการปฐมพยาบาลหากมีผู้ร่วมเดินสำารวจป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือพบผู้คนทั่วไปที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือ คณะผู้เดินทางสำารวจทุกคนต้องมีความรู้สามารถทำาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้และ 

ให้ศึกษาเส้นทางที่จะเดินสำารวจนั้นเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความรู้ ความชำานาญในการใช้แผนที่ 

และเข็มทิศได้พอสมควร นอกจากนั้นคณะเดินทางสำารวจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาชาวค่าย  

รวมท้ังจัดเตรียมเรื่องอาหารและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ให้พร้อมคณะผู้เดินทางสำารวจทุกคน 

ต้องมีทักษะที่จำาเป็นต้องใช้ในการเดินทางสำารวจ เช่น การสังเกต การจำา การสะกดรอย เงื่อน เป็นต้น



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
88

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 95 

ทางข้างกระท่อมพวกลา่สัตว์ไม่เข้าใจสัญญาณบอกใบ้นั้นจงึพากันกลับไปสุนัขจิง้จอกรออยู่อีกสักครู่ก็
ออกมาจากที่ซอ่นแล้วว่ิงผ่านหน้าคนตัดไม้ไป คนตัดไม้จึงรอ้งขึ้นวา่"ขา้ช่วยชีวิตเจ้าไว้ เจา้ไม่
ขอบคุณเข้าเลยหรือลิน้ของเจ้าไม่ตรงเหมือนนิว้ของเจ้าเลยนะจะให้ขอบใจไดอ้ย่างไร"สุนัขจิ้งจอก
กล่าวแล้วก็วิ่งเข้าปูาไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซื่อ ย่อมไม่มีผู้ใดนับถือ 

ที่มาของเรื่อง:  http://www.nithan.in.th/คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกกับลา 

 วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางปูา มันรู้ว่าสิงโต จะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆ 
สุนัข จิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับ สิงโตว่า  "ข้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่ง ข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่าน"หลังจาก
นั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางปูาลายอมตามมาเพราะได้เคยตกลงทําสัญญาเป็นเพื่อน
ตาย ต่อกันมานานแล้วเมื่อลาเดินเข้าไปติดกับที่สิงโตวางไว้ สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจิ้งจอกก่อน 
เพราะคิดว่าลานั้นเก็บไว้กินทีหลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซือ่กับมิตรสหายย่อมไมม่ีใครอยากคบหา 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับลา 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม 

96 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที ่
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการ
เตรียมตัว
ก่อนส ารวจ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดและไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 3  การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10  กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเดินทางสํารวจได้ 

94 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เพื่อไว้ใช้ในการปฐมพยาบาลหากมีผู้ร่วมเดินสํารวจปูวย เกิดอุบัติเหตุ หรือพบผู้คนทั่วไปที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ คณะผู้เดินทางสํารวจทุกคนต้องมีความรู้สามารถทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  
และให้ศึกษาเส้นทางที่จะเดินสํารวจนั้นเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความรู้ ความชํานาญใน การใช้แผนที่ 
และเข็มทิศได้พอสมควรนอกจากนั้นคณะเดินทางสํารวจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาชาวค่าย 

รวมทั้งจัดเตรียมเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร ให้พร้อมคณะผู้เดินทางสํารวจ
ทุกคนต้องมีทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางสํารวจ เช่น การสังเกต การจํา การ สะกดรอย เงื่อน 
เป็นต้น 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 

คนตัดไม้พาสุนขัจิ้งจอกเขา้ไปซอ่นทีข่้างกระทอ่ม เมื่อถูกขอความช่วยเหลอืพวกลา่สัตว์จูงหมาล่าเนื้อ
มาถึงก็ถามคนตัดไม้ว่าเห็นสุนัขจิ้งจอกหรอืไม ่"ไม่เห็นเลยเพื่อนเอ๋ย"คนตัดไม้ปฏิเสธ แต่ก็ชี้นิว้ไป

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 95 

ทางข้างกระท่อมพวกลา่สัตว์ไม่เข้าใจสัญญาณบอกใบ้นั้นจงึพากันกลับไปสุนัขจิง้จอกรออยู่อีกสักครู่ก็
ออกมาจากที่ซอ่นแล้วว่ิงผ่านหน้าคนตัดไม้ไป คนตัดไม้จึงรอ้งขึ้นวา่"ขา้ช่วยชีวิตเจ้าไว้ เจา้ไม่
ขอบคุณเข้าเลยหรือลิน้ของเจ้าไม่ตรงเหมือนนิว้ของเจ้าเลยนะจะให้ขอบใจไดอ้ย่างไร"สุนัขจิ้งจอก
กล่าวแล้วก็วิ่งเข้าปูาไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซื่อ ย่อมไม่มีผู้ใดนับถือ 

ที่มาของเรื่อง:  http://www.nithan.in.th/คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกกับลา 

 วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางปูา มันรู้ว่าสิงโต จะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆ 
สุนัข จิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับ สิงโตว่า  "ข้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่ง ข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่าน"หลังจาก
นั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางปูาลายอมตามมาเพราะได้เคยตกลงทําสัญญาเป็นเพื่อน
ตาย ต่อกันมานานแล้วเมื่อลาเดินเข้าไปติดกับที่สิงโตวางไว้ สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจิ้งจอกก่อน 
เพราะคิดว่าลานั้นเก็บไว้กินทีหลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซือ่กับมิตรสหายย่อมไมม่ีใครอยากคบหา 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับลา 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม  คนตัดไม้พาสุนัขจิ้งจอกเข้าไปซ่อนที่ข้างกระท่อม เมื่อถูกขอความช่วยเหลือพวกล่าสัตว์ 

จูงหมาล่าเนื้อมาถึงก็ถามคนตัดไม้ว่าเห็นสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ “ไม่เห็นเลยเพ่ือนเอ๋ย” คนตัดไม้ปฏิเสธ 

แต่ก็ชี้นิ้วไปทางข้างกระท่อม พวกล่าสัตว์ไม่เข้าใจสัญญาณบอกใบ้น้ันจึงพากันกลับไป สุนัขจิ้งจอก 

รออยู่อีกสักครู่ก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้ววิ่งผ่านหน้าคนตัดไม้ไป คนตัดไม้จึงร้องขึ้นว่า “ข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้  

เจ้าไม่ขอบคุณข้าเลยหรือ” “ลิ้นของเจ้าไม่ตรงกับนิ้วของเจ้าเลยนะ จะให้ขอบใจได้อย่างไร” สุนัขจิ้งจอก

กล่าวแล้วก็วิ่งเข้าป่าไป

 วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางป่า มันรู้ว่าสิงโต จะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆ  
สุนัขจิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับ สิงโตว่า “ข้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่ง ข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่าน” หลังจากนั้น  
สุนัขจ้ิงจอกก็รีบไปหลอกพาลามาท่ีกลางป่า ลายอมตามมาเพราะได้เคยตกลงทำาสัญญาเป็นเพ่ือนตาย 
ต่อกันมานานแล้ว เมื่อลาเดินเข้าไปติดกับที่สิงโตวางไว้ สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจิ้งจอกก่อน เพราะคิดว่า 
ลานั้นเก็บไว้กินทีหลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้
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ทางข้างกระท่อมพวกลา่สัตว์ไม่เข้าใจสัญญาณบอกใบ้นั้นจงึพากันกลับไปสุนัขจิง้จอกรออยู่อีกสักครู่ก็
ออกมาจากที่ซอ่นแล้วว่ิงผ่านหน้าคนตัดไม้ไป คนตัดไม้จึงรอ้งขึ้นวา่"ขา้ช่วยชีวิตเจ้าไว้ เจา้ไม่
ขอบคุณเข้าเลยหรือลิน้ของเจ้าไม่ตรงเหมือนนิว้ของเจ้าเลยนะจะให้ขอบใจไดอ้ย่างไร"สุนัขจิ้งจอก
กล่าวแล้วก็วิ่งเข้าปูาไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซื่อ ย่อมไม่มีผู้ใดนับถือ 

ที่มาของเรื่อง:  http://www.nithan.in.th/คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกกับลา 

 วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางปูา มันรู้ว่าสิงโต จะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆ 
สุนัข จิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับ สิงโตว่า  "ข้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่ง ข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่าน"หลังจาก
นั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางปูาลายอมตามมาเพราะได้เคยตกลงทําสัญญาเป็นเพื่อน
ตาย ต่อกันมานานแล้วเมื่อลาเดินเข้าไปติดกับที่สิงโตวางไว้ สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจิ้งจอกก่อน 
เพราะคิดว่าลานั้นเก็บไว้กินทีหลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซือ่กับมิตรสหายย่อมไมม่ีใครอยากคบหา 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับลา 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม 
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ที ่
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการ
เตรียมตัว
ก่อนส ารวจ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดและไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 3  การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10  กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเดินทางสํารวจได้ 
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เพื่อไว้ใช้ในการปฐมพยาบาลหากมีผู้ร่วมเดินสํารวจปูวย เกิดอุบัติเหตุ หรือพบผู้คนทั่วไปที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ คณะผู้เดินทางสํารวจทุกคนต้องมีความรู้สามารถทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  
และให้ศึกษาเส้นทางที่จะเดินสํารวจนั้นเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความรู้ ความชํานาญใน การใช้แผนที่ 
และเข็มทิศได้พอสมควรนอกจากนั้นคณะเดินทางสํารวจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาชาวค่าย 

รวมทั้งจัดเตรียมเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร ให้พร้อมคณะผู้เดินทางสํารวจ
ทุกคนต้องมีทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางสํารวจ เช่น การสังเกต การจํา การ สะกดรอย เงื่อน 
เป็นต้น 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 

คนตัดไม้พาสุนขัจิ้งจอกเขา้ไปซอ่นทีข่้างกระทอ่ม เมื่อถูกขอความช่วยเหลอืพวกลา่สัตว์จูงหมาล่าเนื้อ
มาถึงก็ถามคนตัดไม้ว่าเห็นสุนัขจิ้งจอกหรอืไม ่"ไม่เห็นเลยเพื่อนเอ๋ย"คนตัดไม้ปฏิเสธ แต่ก็ชี้นิว้ไป
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ทางข้างกระท่อมพวกลา่สัตว์ไม่เข้าใจสัญญาณบอกใบ้นั้นจงึพากันกลับไปสุนัขจิง้จอกรออยู่อีกสักครู่ก็
ออกมาจากที่ซอ่นแล้วว่ิงผ่านหน้าคนตัดไม้ไป คนตัดไม้จึงรอ้งขึ้นวา่"ขา้ช่วยชีวิตเจ้าไว้ เจา้ไม่
ขอบคุณเข้าเลยหรือลิน้ของเจ้าไม่ตรงเหมือนนิว้ของเจ้าเลยนะจะให้ขอบใจไดอ้ย่างไร"สุนัขจิ้งจอก
กล่าวแล้วก็วิ่งเข้าปูาไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซื่อ ย่อมไม่มีผู้ใดนับถือ 

ที่มาของเรื่อง:  http://www.nithan.in.th/คนตัดไม้กับสุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอกกับลา 

 วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางปูา มันรู้ว่าสิงโต จะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆ 
สุนัข จิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับ สิงโตว่า  "ข้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่ง ข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่าน"หลังจาก
นั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางปูาลายอมตามมาเพราะได้เคยตกลงทําสัญญาเป็นเพื่อน
ตาย ต่อกันมานานแล้วเมื่อลาเดินเข้าไปติดกับที่สิงโตวางไว้ สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจิ้งจอกก่อน 
เพราะคิดว่าลานั้นเก็บไว้กินทีหลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนไม่ซือ่กับมิตรสหายย่อมไมม่ีใครอยากคบหา 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับลา 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม 
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2. เนื้อหา
การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเดินทางสํารวจ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกมแต่งตัว 
3.2 ใบความรู้ เรื่องกิจกรรมระหว่างเดินทางสํารวจ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เกมแต่งตัวลูกเสือ 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงประสบการณ์ในการเดนิทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ของลูกเสือเช่น การไปท่องเทีย่ว ทัศนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมหว่างเดินทาง เป็นต้น 

2) ผู้กํากับลูกเสือมอบใบความรู้เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
เดินทางสํารวจ 

3) ผู้กํากับลูกเสอืแบ่งหมู่ลูกเสือให้ออกเดนิทางสํารวจ พร้อมแจกใบงานให้ลกูเสือได้
ปฏิบัติ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือนาํเสนอผลงานต่อทีป่ระชุมใหญ่
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเดินทางสํารวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

เกมแต่งตัวลูกเสือ 
ให้แต่ละหมู่ยืนเข้าแถวตอนให้มีจํานวนเท่า ๆ กัน คนแรกของแต่ละหมู่อยู่ใกล้เส้นเริ่มตรง

ข้ามสนามอีกด้านหนึ่ง มีอุปกรณ์แต่งกาย (หมวก, อินทรธนู, ผ้าผูกคอลูกเสือ ฯลฯ) วางอยู่ตรงหน้าของ
แต่ละหมู่ เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นจากผู้กํากับ ให้คนแรกของแต่ละแถววิ่งไปนําอุปกรณ์แต่งกายมา
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ค าแนะน าเก่ียวกับการวางแผนการเดินทางส ารวจ (กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ) 
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สํารวจจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้สาํเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และปลอดภัย 
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การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเดินทางสํารวจ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกมแต่งตัว 
3.2 ใบความรู้ เรื่องกิจกรรมระหว่างเดินทางสํารวจ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เกมแต่งตัวลูกเสือ 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงประสบการณ์ในการเดนิทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ของลูกเสือเช่น การไปท่องเทีย่ว ทัศนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมหว่างเดินทาง เป็นต้น 

2) ผู้กํากับลูกเสือมอบใบความรู้เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
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3) ผู้กํากับลูกเสอืแบ่งหมู่ลูกเสือให้ออกเดนิทางสํารวจ พร้อมแจกใบงานให้ลกูเสือได้
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4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือนาํเสนอผลงานต่อทีป่ระชุมใหญ่
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม
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4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเดินทางสํารวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
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ข้ามสนามอีกด้านหนึ่ง มีอุปกรณ์แต่งกาย (หมวก, อินทรธนู, ผ้าผูกคอลูกเสือ ฯลฯ) วางอยู่ตรงหน้าของ
แต่ละหมู่ เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นจากผู้กํากับ ให้คนแรกของแต่ละแถววิ่งไปนําอุปกรณ์แต่งกายมา
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แต่ละหมู่ เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นจากผู้กํากับ ให้คนแรกของแต่ละแถววิ่งไปนําอุปกรณ์แต่งกายมา
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-จะต้องมีการฝกึอบรมทกัษะพิเศษ อะไรบ้างสเก็ตภาพภูมิประเทศ สาํรวจอาชีพของ
ประชาชน สะกดรอย คาดคะเน เป็นต้น 

- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 
2. การเงิน

- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3. เอกสารทีอ่าจจาํเป็นต้องใช้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4. การแบ่งงานกันทํา
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่)เป็นผู้ควบคมุดแูลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า(อาจจะเป็นรองนายหมู่) มหีน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 

ใบงาน 
เรื่อง กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ให้แต่ละหมู่เสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการ “ การเดินทางสํารวจ “ ของหมู่อย่างสั้น ๆ เพื่อจะ
ได้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั และมีความภาคภมูิใจที่หมู่ตนได้ทํางานสาํรวจโครงการ  
ประกอบด้วย 

1.ความต้องการในการฝึกอบรมของคณะ 

100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

- มีภารกจิอะไรบ้างที่ต้องทาํระหว่างการเดินทางสํารวจ 
- จะต้องมีการฝึกอบรมทักษะพิเศษ อะไรบ้าง 
- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 

2.การเงิน 
- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3.เอกสารที่อาจจําเป็นตอ้งใช ้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4.การแบ่งงานกันทาํ 
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่) เป็นผูค้วบคุมดูแลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า (อาจจะเป็นรองนายหมู่) มีหนา้ที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 
- สถานที่เลือกจะไป  จุดมุง่หมายของการการเดินทางสาํรวจ 
- การแบ่งความรับผิดชอบ 
- การเตรียม  

– การเดินทางสาํรวจ และการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่าย 
- เอกสารอ้างองิ 
- สังเขปสูจิบัตรการเดินทางสํารวจ 
- การติดตามผล 
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แต่งให้กับตัวแทนลูกเสอืในหมู่ของตน เมื่อเสร็จแล้วให้วิ่งไปแตะมือกับคนที่ 2 เมื่อแตะมือแล้วให้
ลูกเสือคนที่ 2 วิ่งไปนําอุปกรณ์แต่งกายมาแต่งให้กับตัวแทนลูกเสอืในหมู่ของตน เมื่อเสร็จแล้วให้วิ่ง
ไปแตะมือ สลับกนัไปจนครบทุกคน แถวไหนเสร็จก่อนแถวนัน้ชนะ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ค าแนะน าเก่ียวกับการวางแผนการเดินทางส ารวจ (กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ) 

1. ความต้องการในการฝึกอบรมของคณะ
- มีภารกจิอะไรบ้างที่ต้องทาํระหว่างการเดินทางสํารวจระหว่างทางคณะเดินทาง

สํารวจจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้สาํเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และปลอดภัย 
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-จะต้องมีการฝกึอบรมทกัษะพิเศษ อะไรบ้างสเก็ตภาพภูมิประเทศ สาํรวจอาชีพของ
ประชาชน สะกดรอย คาดคะเน เป็นต้น 

- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 
2. การเงิน

- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3. เอกสารทีอ่าจจาํเป็นต้องใช้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4. การแบ่งงานกันทํา
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่)เป็นผู้ควบคมุดแูลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า(อาจจะเป็นรองนายหมู่) มหีน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 

ใบงาน 
เรื่อง กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ให้แต่ละหมู่เสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการ “ การเดินทางสํารวจ “ ของหมู่อย่างสั้น ๆ เพื่อจะ
ได้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั และมีความภาคภมูิใจที่หมู่ตนได้ทํางานสาํรวจโครงการ  
ประกอบด้วย 

1.ความต้องการในการฝึกอบรมของคณะ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
93

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 99 

-จะต้องมีการฝกึอบรมทกัษะพิเศษ อะไรบ้างสเก็ตภาพภูมิประเทศ สาํรวจอาชีพของ
ประชาชน สะกดรอย คาดคะเน เป็นต้น 

- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 
2. การเงิน

- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3. เอกสารทีอ่าจจาํเป็นต้องใช้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4. การแบ่งงานกันทํา
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่)เป็นผู้ควบคมุดแูลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า(อาจจะเป็นรองนายหมู่) มหีน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 

ใบงาน 
เรื่อง กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ให้แต่ละหมู่เสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการ “ การเดินทางสํารวจ “ ของหมู่อย่างสั้น ๆ เพื่อจะ
ได้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั และมีความภาคภมูิใจที่หมู่ตนได้ทํางานสาํรวจโครงการ  
ประกอบด้วย 

1.ความต้องการในการฝึกอบรมของคณะ 

100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

- มีภารกจิอะไรบ้างที่ต้องทาํระหว่างการเดินทางสํารวจ 
- จะต้องมีการฝึกอบรมทักษะพิเศษ อะไรบ้าง 
- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 

2.การเงิน 
- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3.เอกสารที่อาจจําเป็นตอ้งใช ้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4.การแบ่งงานกันทาํ 
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่) เป็นผูค้วบคุมดูแลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า (อาจจะเป็นรองนายหมู่) มีหนา้ที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 
- สถานที่เลือกจะไป  จุดมุง่หมายของการการเดินทางสาํรวจ 
- การแบ่งความรับผิดชอบ 
- การเตรียม  

– การเดินทางสาํรวจ และการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่าย 
- เอกสารอ้างองิ 
- สังเขปสูจิบัตรการเดินทางสํารวจ 
- การติดตามผล 

98 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แต่งให้กับตัวแทนลูกเสอืในหมู่ของตน เมื่อเสร็จแล้วให้วิ่งไปแตะมือกับคนที่ 2 เมื่อแตะมือแล้วให้
ลูกเสือคนที่ 2 วิ่งไปนําอุปกรณ์แต่งกายมาแต่งให้กับตัวแทนลูกเสอืในหมู่ของตน เมื่อเสร็จแล้วให้วิ่ง
ไปแตะมือ สลับกนัไปจนครบทุกคน แถวไหนเสร็จก่อนแถวนัน้ชนะ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ค าแนะน าเก่ียวกับการวางแผนการเดินทางส ารวจ (กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ) 

1. ความต้องการในการฝึกอบรมของคณะ
- มีภารกจิอะไรบ้างที่ต้องทาํระหว่างการเดินทางสํารวจระหว่างทางคณะเดินทาง

สํารวจจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้สาํเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และปลอดภัย 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 99 

-จะต้องมีการฝกึอบรมทกัษะพิเศษ อะไรบ้างสเก็ตภาพภูมิประเทศ สาํรวจอาชีพของ
ประชาชน สะกดรอย คาดคะเน เป็นต้น 

- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 
2. การเงิน

- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3. เอกสารทีอ่าจจาํเป็นต้องใช้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4. การแบ่งงานกันทํา
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่)เป็นผู้ควบคมุดแูลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า(อาจจะเป็นรองนายหมู่) มหีน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 

ใบงาน 
เรื่อง กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ให้แต่ละหมู่เสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการ “ การเดินทางสํารวจ “ ของหมู่อย่างสั้น ๆ เพื่อจะ
ได้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั และมีความภาคภมูิใจที่หมู่ตนได้ทํางานสาํรวจโครงการ  
ประกอบด้วย 

1.ความต้องการในการฝึกอบรมของคณะ 
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100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

- มีภารกจิอะไรบ้างที่ต้องทาํระหว่างการเดินทางสํารวจ 
- จะต้องมีการฝึกอบรมทักษะพิเศษ อะไรบ้าง 
- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 

2.การเงิน 
- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3.เอกสารที่อาจจําเป็นตอ้งใช ้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4.การแบ่งงานกันทาํ 
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่) เป็นผูค้วบคุมดูแลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า (อาจจะเป็นรองนายหมู่) มีหนา้ที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 
- สถานที่เลือกจะไป  จุดมุง่หมายของการการเดินทางสาํรวจ 
- การแบ่งความรับผิดชอบ 
- การเตรียม  

– การเดินทางสาํรวจ และการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่าย 
- เอกสารอ้างองิ 
- สังเขปสูจิบัตรการเดินทางสํารวจ 
- การติดตามผล 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 101 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

เม่นตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นสุนขัจิ้งจอกบาดเจ็บติดอยู่ในซอกหิน รมิลําธารมีเหลอืบฝูงใหญ่ 

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตอมดูดเลือดของมัน เม่นเวทนาจึงเอย่ว่า "ข้าจะไล่พวกเหลอืบเหล่านัน้ใหด้ีไหม” สุนขัจิ้งจอกส่าย
หน้าแล้วว่า"ขอบใจเพือ่นเอ๋ยถ้าทา่นไล่เหลือบฝูงนี้ไปฝูงใหมท่ี่หิวโซก็จะมาตอมดดูเลือดข้าอกี แต่ฝูง
นี้มันอิม่แล้วมันกอ็ยู่เฉยๆข้าจึงไม่เจ็บปวดมากนัก" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : เมื่อสิ้นคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรา กอ็าจมคีนใหม่ๆ ที่หวังผล ประโยชนจ์าก
เราเข้ามาในชีวิตอีกจนได ้

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม 
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- มีภารกจิอะไรบ้างที่ต้องทาํระหว่างการเดินทางสํารวจ 
- จะต้องมีการฝึกอบรมทักษะพิเศษ อะไรบ้าง 
- จะหาการฝกึอบรมทกัษะนัน้ได้ทีไ่หน 

2.การเงิน 
- ต้องใช้เงินเท่าไร 
- มีเงินทุนหมุนบ้างไหม จะได้จากทีไ่หน 
- สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกันออกได้เท่าไร 
- จะหาเงินพิเศษเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

3.เอกสารที่อาจจําเป็นตอ้งใช ้
- มีเอกสารอะไรทีจ่ําเป็นตอ้งใช้ เช่น 
- บัตรขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ 
- หนังสือเดินทางเป็นต้น 
- จะได้เอกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4.การแบ่งงานกันทาํ 
4.1 หัวหน้า(อาจจะเป็นนายหมู่) เป็นผูค้วบคุมดูแลการเดินทางตัดสินใจในกรณี

จําเป็น 
4.2 รองหัวหน้า (อาจจะเป็นรองนายหมู่) มีหนา้ที่ช่วยเหลือหัวหน้า 
4.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ควรรู้จักวิธีใช้ การบํารุงดูแลรักษาและแหล่งที่มาของอุปกรณ์ 
4.4 ผู้ดูแลการเจ็บปูวย – พยาบาล ต้องทราบว่าสมาชิกทุกคนมีสขุภาพอย่างไร

และดูแลเกี่ยวกับอนามัยของสมาชิกระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผู้ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งที่จะซื้ออาหาร 
4.6 ผู้ดูแลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางเป็นผู้วางแผนกําหนดเส้นทางและบันทึก

เส้นทางการเดนิทาง 
- สถานที่เลือกจะไป  จุดมุง่หมายของการการเดินทางสาํรวจ 
- การแบ่งความรับผิดชอบ 
- การเตรียม  

– การเดินทางสาํรวจ และการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่าย 
- เอกสารอ้างองิ 
- สังเขปสูจิบัตรการเดินทางสํารวจ 
- การติดตามผล 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 101 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

เม่นตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นสุนขัจิ้งจอกบาดเจ็บติดอยู่ในซอกหิน รมิลําธารมีเหลอืบฝูงใหญ่ 

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตอมดูดเลือดของมัน เม่นเวทนาจึงเอย่ว่า "ข้าจะไล่พวกเหลอืบเหล่านัน้ใหด้ีไหม” สุนขัจิ้งจอกส่าย
หน้าแล้วว่า"ขอบใจเพือ่นเอ๋ยถ้าทา่นไล่เหลือบฝูงนี้ไปฝูงใหมท่ี่หิวโซก็จะมาตอมดดูเลือดข้าอกี แต่ฝูง
นี้มันอิม่แล้วมันกอ็ยู่เฉยๆข้าจึงไม่เจ็บปวดมากนัก" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : เมื่อสิ้นคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรา กอ็าจมคีนใหม่ๆ ที่หวังผล ประโยชนจ์าก
เราเข้ามาในชีวิตอีกจนได ้

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม 
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ความสามัคคี การแสดง
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ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
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ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 
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หน่วยที่ 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน  เวลา    2  ช่ัวโมง 
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ตอมดูดเลือดของมัน เม่นเวทนาจึงเอย่ว่า "ข้าจะไล่พวกเหลอืบเหล่านัน้ใหด้ีไหม” สุนขัจิ้งจอกส่าย
หน้าแล้วว่า"ขอบใจเพือ่นเอ๋ยถ้าทา่นไล่เหลือบฝูงนี้ไปฝูงใหมท่ี่หิวโซก็จะมาตอมดดูเลือดข้าอกี แต่ฝูง
นี้มันอิม่แล้วมันกอ็ยู่เฉยๆข้าจึงไม่เจ็บปวดมากนัก" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : เมื่อสิ้นคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรา กอ็าจมคีนใหม่ๆ ที่หวังผล ประโยชนจ์าก
เราเข้ามาในชีวิตอีกจนได ้

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม 
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 ลูกเสอืสามารถรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสํารวจได้ 
2. เนื้อหา

การรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและการรายงานการเดินทางสํารวจ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงสามัคคีร่วมใจ 
3.2  เกม การแข่งเรือบก 
3.4 ใบความรู้เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กวางปูากับพวงองุ่น 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงลง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง สามัคคีร่วมใจ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงการเดินทางสํารวจ โดยให้ลกูเสอืได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมา 

(2) ผู้กํากับลูกเสือแนะนําให้ลกูเสือรูจ้ักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีพ่บเห็นใน
ระหว่างการเดนิทางสํารวจ 

(3) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสอืเพือ่วางแผนกาํหนดรูปแบบสมุดบันทึกไว้สําหรับ
เก็บข้อมูลในการเดินทางสํารวจ   

(4)ผู้กํากับลูกเสือใหห้มู่ลกูเสือนําเสนอรูปแบบสมุดบันทกึ โดยผูก้ํากับลูกเสือให ้
คําแนะนําเพิ่มเตมิจนครบทุกหมู่หมู่ลูกเสอืปรับปรุงสมุดบันทกึของตนเองตามความเหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งกวางปูากับพวงองุน่
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม การแข่งเรือบก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนถึงเรื่องการออกแบบสมดุบันทึก
ข้อมูลในการประชุมกองครัง้ที่ผ่านมา 

(2)ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําไปสู่การเขยีนรายงาน
การเดินทางสํารวจ 

 (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืวางแผนกําหนดรูปแบบวิธีการเขียน
รายงาน หลังการเดินทางสํารวจ   
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หน่วยที่ 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน  เวลา    2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตอมดูดเลือดของมัน เม่นเวทนาจึงเอย่ว่า "ข้าจะไล่พวกเหลอืบเหล่านัน้ใหด้ีไหม” สุนขัจิ้งจอกส่าย
หน้าแล้วว่า"ขอบใจเพือ่นเอ๋ยถ้าทา่นไล่เหลือบฝูงนี้ไปฝูงใหมท่ี่หิวโซก็จะมาตอมดดูเลือดข้าอกี แต่ฝูง
นี้มันอิม่แล้วมันกอ็ยู่เฉยๆข้าจึงไม่เจ็บปวดมากนัก" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : เมื่อสิ้นคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรา กอ็าจมคีนใหม่ๆ ที่หวังผล ประโยชนจ์าก
เราเข้ามาในชีวิตอีกจนได ้

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รวม 

104 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ลูกเสอืสามารถรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสํารวจได้ 
2. เนื้อหา

การรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและการรายงานการเดินทางสํารวจ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงสามัคคีร่วมใจ 
3.2  เกม การแข่งเรือบก 
3.4 ใบความรู้เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กวางปูากับพวงองุ่น 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงลง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง สามัคคีร่วมใจ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงการเดินทางสํารวจ โดยให้ลกูเสอืได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมา 

(2) ผู้กํากับลูกเสือแนะนําให้ลกูเสือรูจ้ักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีพ่บเห็นใน
ระหว่างการเดนิทางสํารวจ 

(3) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสอืเพือ่วางแผนกาํหนดรูปแบบสมุดบันทึกไว้สําหรับ
เก็บข้อมูลในการเดินทางสํารวจ   

(4)ผู้กํากับลูกเสือใหห้มู่ลกูเสือนําเสนอรูปแบบสมุดบันทกึ โดยผูก้ํากับลูกเสือให ้
คําแนะนําเพิ่มเตมิจนครบทุกหมู่หมู่ลูกเสอืปรับปรุงสมุดบันทกึของตนเองตามความเหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งกวางปูากับพวงองุน่
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม การแข่งเรือบก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนถึงเรื่องการออกแบบสมดุบันทึก
ข้อมูลในการประชุมกองครัง้ที่ผ่านมา 

(2)ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําไปสู่การเขยีนรายงาน
การเดินทางสํารวจ 

 (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืวางแผนกําหนดรูปแบบวิธีการเขียน
รายงาน หลังการเดินทางสํารวจ   

เรื่อง

ชั้น



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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104 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ลูกเสอืสามารถรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสํารวจได้ 
2. เนื้อหา

การรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและการรายงานการเดินทางสํารวจ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงสามัคคีร่วมใจ 
3.2  เกม การแข่งเรือบก 
3.4 ใบความรู้เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กวางปูากับพวงองุ่น 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงลง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง สามัคคีร่วมใจ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงการเดินทางสํารวจ โดยให้ลกูเสอืได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมา 

(2) ผู้กํากับลูกเสือแนะนําให้ลกูเสือรูจ้ักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีพ่บเห็นใน
ระหว่างการเดนิทางสํารวจ 

(3) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสอืเพือ่วางแผนกาํหนดรูปแบบสมุดบันทึกไว้สําหรับ
เก็บข้อมูลในการเดินทางสํารวจ   

(4)ผู้กํากับลูกเสือใหห้มู่ลกูเสือนําเสนอรูปแบบสมุดบันทกึ โดยผูก้ํากับลูกเสือให ้
คําแนะนําเพิ่มเตมิจนครบทุกหมู่หมู่ลูกเสอืปรับปรุงสมุดบันทกึของตนเองตามความเหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งกวางปูากับพวงองุน่
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม การแข่งเรือบก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนถึงเรื่องการออกแบบสมดุบันทึก
ข้อมูลในการประชุมกองครัง้ที่ผ่านมา 

(2)ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําไปสู่การเขยีนรายงาน
การเดินทางสํารวจ 

 (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืวางแผนกําหนดรูปแบบวิธีการเขียน
รายงาน หลังการเดินทางสํารวจ   

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 105 

 (4)ผู้กํากับลูกเสือใหห้มู่ลกูเสือนําเสนอรูปแบบวิธีการเขยีนรายงาน  โดยผู้กํากับ
ลูกเสือให้คําแนะนําเพิม่เติมจนครบทกุหมู ่ หมูลู่กเสือปรับปรุงแบบแสดงรายงานการเดินทางสํารวจ
ตามความเหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง สุนขัจิ้งจอกในดงหนาม
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจสอบข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสาํรวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

เพลง 
สามัคคีร่วมใจ 

สามัคคีร่วมใจ เร็วไวช่วยกันทําการงานด้วยความสําราญเริงใจ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 105 

 (4)ผู้กํากับลูกเสือใหห้มู่ลกูเสือนําเสนอรูปแบบวิธีการเขยีนรายงาน  โดยผู้กํากับ
ลูกเสือให้คําแนะนําเพิม่เติมจนครบทกุหมู ่ หมูลู่กเสือปรับปรุงแบบแสดงรายงานการเดินทางสํารวจ
ตามความเหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง สุนขัจิ้งจอกในดงหนาม
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจสอบข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสาํรวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

เพลง 
สามัคคีร่วมใจ 

สามัคคีร่วมใจ เร็วไวช่วยกันทําการงานด้วยความสําราญเริงใจ 

106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาช่วยกันซิเร็วไวจะได้เสร็จทนัใดใครๆกพ็ากนัยกย่อง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆแต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆกนัโดยไม่ให้

มือหลุดจากเอวหรือขาดแถวใดถึงเส้นที่กาํหนดก่อนเป็นผู้ชนะ 
อุปกรณ์ :   ปูนขาวโรยเสน้หรือใชไ้ม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

ใบความรู้ 
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 

106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาช่วยกันซิเร็วไวจะได้เสร็จทนัใดใครๆกพ็ากนัยกย่อง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆแต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆกนัโดยไม่ให้

มือหลุดจากเอวหรือขาดแถวใดถึงเส้นที่กาํหนดก่อนเป็นผู้ชนะ 
อุปกรณ์ :   ปูนขาวโรยเสน้หรือใชไ้ม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

ใบความรู้ 
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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104 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ลูกเสอืสามารถรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสํารวจได้ 
2. เนื้อหา

การรวบรวมข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและการรายงานการเดินทางสํารวจ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงสามัคคีร่วมใจ 
3.2  เกม การแข่งเรือบก 
3.4 ใบความรู้เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กวางปูากับพวงองุ่น 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงลง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง สามัคคีร่วมใจ
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาถึงการเดินทางสํารวจ โดยให้ลกูเสอืได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมา 

(2) ผู้กํากับลูกเสือแนะนําให้ลกูเสือรูจ้ักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีพ่บเห็นใน
ระหว่างการเดนิทางสํารวจ 

(3) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสอืเพือ่วางแผนกาํหนดรูปแบบสมุดบันทึกไว้สําหรับ
เก็บข้อมูลในการเดินทางสํารวจ   

(4)ผู้กํากับลูกเสือใหห้มู่ลกูเสือนําเสนอรูปแบบสมุดบันทกึ โดยผูก้ํากับลูกเสือให ้
คําแนะนําเพิ่มเตมิจนครบทุกหมู่หมู่ลูกเสอืปรับปรุงสมุดบันทกึของตนเองตามความเหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งกวางปูากับพวงองุน่
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม การแข่งเรือบก
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนถึงเรื่องการออกแบบสมดุบันทึก
ข้อมูลในการประชุมกองครัง้ที่ผ่านมา 

(2)ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําไปสู่การเขยีนรายงาน
การเดินทางสํารวจ 

 (3) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสอืวางแผนกําหนดรูปแบบวิธีการเขียน
รายงาน หลังการเดินทางสํารวจ   

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 105 

 (4)ผู้กํากับลูกเสือใหห้มู่ลกูเสือนําเสนอรูปแบบวิธีการเขยีนรายงาน  โดยผู้กํากับ
ลูกเสือให้คําแนะนําเพิม่เติมจนครบทกุหมู ่ หมูลู่กเสือปรับปรุงแบบแสดงรายงานการเดินทางสํารวจ
ตามความเหมาะสม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง สุนขัจิ้งจอกในดงหนาม
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจสอบข้อมูลระหว่างการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสาํรวจ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

เพลง 
สามัคคีร่วมใจ 

สามัคคีร่วมใจ เร็วไวช่วยกันทําการงานด้วยความสําราญเริงใจ 

106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาช่วยกันซิเร็วไวจะได้เสร็จทนัใดใครๆกพ็ากนัยกย่อง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆแต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆกนัโดยไม่ให้

มือหลุดจากเอวหรือขาดแถวใดถึงเส้นที่กาํหนดก่อนเป็นผู้ชนะ 
อุปกรณ์ :   ปูนขาวโรยเสน้หรือใชไ้ม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

ใบความรู้ 
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 

106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาช่วยกันซิเร็วไวจะได้เสร็จทนัใดใครๆกพ็ากนัยกย่อง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆแต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆกนัโดยไม่ให้

มือหลุดจากเอวหรือขาดแถวใดถึงเส้นที่กาํหนดก่อนเป็นผู้ชนะ 
อุปกรณ์ :   ปูนขาวโรยเสน้หรือใชไ้ม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

ใบความรู้ 
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาช่วยกันซิเร็วไวจะได้เสร็จทนัใดใครๆกพ็ากนัยกย่อง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆแต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆกนัโดยไม่ให้

มือหลุดจากเอวหรือขาดแถวใดถึงเส้นที่กาํหนดก่อนเป็นผู้ชนะ 
อุปกรณ์ :   ปูนขาวโรยเสน้หรือใชไ้ม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

ใบความรู้ 
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 107 

ในการเดินทางสํารวจนั้น คณะเดินทางสํารวจควรมีสมุดบันทึกในการเดินทางสํารวจ เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานในการสอบวิชาการเดินทางสํารวจต่อไป และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
เดินทางสํารวจมาศึกษาหาความรู้ และจัดทํารายงาน 

การท าแบบรายงานการส ารวจ 
ลูกเสือควรจะมีการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกเหมือน ๆ กัน ด้วยการกระทําดังนี้คือ 
1. แบบฟอร์มรายงานจะต้องบอกให้ทราบถึง วัน เดือน ปี ที่กําลังกระทํากิจกรรมเดินทาง

สํารวจ 
2. เวลา แสดงรายละเอียดว่า เวลาเท่าไหร่ของวันนั้น ๆ ใช้บอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
3. รายงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่สําคัญๆ
4. บอกระยะทางเป็นกิโลเมตร บอกตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ หรือจะบอกระยะห่าง

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ได้ 
5. ต้องมีแผนที่สังเขป ทําอย่างประณีตและสะอาดเรียบร้อย ซึ่งลูกเสือจะต้องเขียนสัญลักษณ์

แทนสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น ถนน ทางรถไฟ แม่น้ํา สะพาน เป็นต้น 

แบบแสดงรายงาการเดินทางส ารวจ 

วัน  เดือน  ปี เวลา รายการ ระยะทาง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กวางปูากับพวงองุ่น 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 107 

ในการเดินทางสํารวจนั้น คณะเดินทางสํารวจควรมีสมุดบันทึกในการเดินทางสํารวจ เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานในการสอบวิชาการเดินทางสํารวจต่อไป และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
เดินทางสํารวจมาศึกษาหาความรู้ และจัดทํารายงาน 

การท าแบบรายงานการส ารวจ 
ลูกเสือควรจะมีการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกเหมือน ๆ กัน ด้วยการกระทําดังนี้คือ 
1. แบบฟอร์มรายงานจะต้องบอกให้ทราบถึง วัน เดือน ปี ที่กําลังกระทํากิจกรรมเดินทาง

สํารวจ 
2. เวลา แสดงรายละเอียดว่า เวลาเท่าไหร่ของวันนั้น ๆ ใช้บอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
3. รายงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่สําคัญๆ
4. บอกระยะทางเป็นกิโลเมตร บอกตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ หรือจะบอกระยะห่าง

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ได้ 
5. ต้องมีแผนที่สังเขป ทําอย่างประณีตและสะอาดเรียบร้อย ซึ่งลูกเสือจะต้องเขียนสัญลักษณ์

แทนสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น ถนน ทางรถไฟ แม่น้ํา สะพาน เป็นต้น 

แบบแสดงรายงาการเดินทางส ารวจ 

วัน  เดือน  ปี เวลา รายการ ระยะทาง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กวางปูากับพวงองุ่น 

108 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กวางปูาวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่าของนายพราน“ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยเถิด
นะองุ่น"กวางปูากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาตเมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นแต่ไม่พบกวางปูา 
ก็จึง วิ่งไปอีกทางหนึ่งกวางปูาเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงกัดพวงองุ่นอย่างเอร็ดอร่อย"เจ้ากินข้าทําไม
เพื่อนเอ๋ย "ตัวองุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางปูาจึงว่า" ถ้าข้าไม่กินเจ้า ก็มีคนอื่นมากินเจ้าอยู่ดีนั่นแหละ"
ขณะที่กัดกินพวงองุ่นเอง พรานอีกคนหนึ่งผ่านมาเห็นว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้เพิงองุ่นจึงเล็งธนูยิง
ใส่กวางปูาทันที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไม่รู้บุญคุณคนมักประสบความหายนะ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/กวางปูากับพวงองุ่น 

สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ ของชาวบ้านมากินเป็นประจําวันหนึ่งพวก 

ชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนี ออกจาก 

หมู่บ้านโดยเร็วพรานยังคงไล่ล่าตามมาติดๆ สุนัขจิ้งจอกจึงกระโดด เข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชาย 

ปูาหนามอันแหลมคมทิ่มตําสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพ้อดงหนามว่า ทําไมต้องทําร้าย 

เราด้วย ในเมื่อเราไม่เคยทําร้ายเจ้า ดงหนามจึงตอบว่า ลูกไก่และแม่ไก่ก็ไม่เคยทําร้ายสุนัขจิ้งจอก 

เช่นกันและการที่กระโดดเข้ามาก็ทําให้กิ่งก้านของดงหนามหักรานไปไม่น้อย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะตําหนิว่าใคร ควรย้อนดูตนเสยีก่อนว่าเคยทําผิด เช่นนั้นมากอ่นหรอืไม่ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 
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106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาช่วยกันซิเร็วไวจะได้เสร็จทนัใดใครๆกพ็ากนัยกย่อง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆแต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆกนัโดยไม่ให้

มือหลุดจากเอวหรือขาดแถวใดถึงเส้นที่กาํหนดก่อนเป็นผู้ชนะ 
อุปกรณ์ :   ปูนขาวโรยเสน้หรือใชไ้ม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

ใบความรู้ 
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 107 

ในการเดินทางสํารวจนั้น คณะเดินทางสํารวจควรมีสมุดบันทึกในการเดินทางสํารวจ เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานในการสอบวิชาการเดินทางสํารวจต่อไป และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
เดินทางสํารวจมาศึกษาหาความรู้ และจัดทํารายงาน 

การท าแบบรายงานการส ารวจ 
ลูกเสือควรจะมีการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกเหมือน ๆ กัน ด้วยการกระทําดังนี้คือ 
1. แบบฟอร์มรายงานจะต้องบอกให้ทราบถึง วัน เดือน ปี ที่กําลังกระทํากิจกรรมเดินทาง

สํารวจ 
2. เวลา แสดงรายละเอียดว่า เวลาเท่าไหร่ของวันนั้น ๆ ใช้บอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
3. รายงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่สําคัญๆ
4. บอกระยะทางเป็นกิโลเมตร บอกตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ หรือจะบอกระยะห่าง

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ได้ 
5. ต้องมีแผนที่สังเขป ทําอย่างประณีตและสะอาดเรียบร้อย ซึ่งลูกเสือจะต้องเขียนสัญลักษณ์

แทนสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น ถนน ทางรถไฟ แม่น้ํา สะพาน เป็นต้น 

แบบแสดงรายงาการเดินทางส ารวจ 

วัน  เดือน  ปี เวลา รายการ ระยะทาง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กวางปูากับพวงองุ่น 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 107 

ในการเดินทางสํารวจนั้น คณะเดินทางสํารวจควรมีสมุดบันทึกในการเดินทางสํารวจ เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานในการสอบวิชาการเดินทางสํารวจต่อไป และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
เดินทางสํารวจมาศึกษาหาความรู้ และจัดทํารายงาน 

การท าแบบรายงานการส ารวจ 
ลูกเสือควรจะมีการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกเหมือน ๆ กัน ด้วยการกระทําดังนี้คือ 
1. แบบฟอร์มรายงานจะต้องบอกให้ทราบถึง วัน เดือน ปี ที่กําลังกระทํากิจกรรมเดินทาง

สํารวจ 
2. เวลา แสดงรายละเอียดว่า เวลาเท่าไหร่ของวันนั้น ๆ ใช้บอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
3. รายงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่สําคัญๆ
4. บอกระยะทางเป็นกิโลเมตร บอกตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ หรือจะบอกระยะห่าง

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ได้ 
5. ต้องมีแผนที่สังเขป ทําอย่างประณีตและสะอาดเรียบร้อย ซึ่งลูกเสือจะต้องเขียนสัญลักษณ์

แทนสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น ถนน ทางรถไฟ แม่น้ํา สะพาน เป็นต้น 

แบบแสดงรายงาการเดินทางส ารวจ 

วัน  เดือน  ปี เวลา รายการ ระยะทาง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กวางปูากับพวงองุ่น 

108 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กวางปูาวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่าของนายพราน“ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยเถิด
นะองุ่น"กวางปูากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาตเมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นแต่ไม่พบกวางปูา 
ก็จึง วิ่งไปอีกทางหนึ่งกวางปูาเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงกัดพวงองุ่นอย่างเอร็ดอร่อย"เจ้ากินข้าทําไม
เพื่อนเอ๋ย "ตัวองุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางปูาจึงว่า" ถ้าข้าไม่กินเจ้า ก็มีคนอื่นมากินเจ้าอยู่ดีนั่นแหละ"
ขณะที่กัดกินพวงองุ่นเอง พรานอีกคนหนึ่งผ่านมาเห็นว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้เพิงองุ่นจึงเล็งธนูยิง
ใส่กวางปูาทันที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไม่รู้บุญคุณคนมักประสบความหายนะ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/กวางปูากับพวงองุ่น 

สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ ของชาวบ้านมากินเป็นประจําวันหนึ่งพวก 

ชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนี ออกจาก 

หมู่บ้านโดยเร็วพรานยังคงไล่ล่าตามมาติดๆ สุนัขจิ้งจอกจึงกระโดด เข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชาย 

ปูาหนามอันแหลมคมทิ่มตําสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพ้อดงหนามว่า ทําไมต้องทําร้าย 

เราด้วย ในเมื่อเราไม่เคยทําร้ายเจ้า ดงหนามจึงตอบว่า ลูกไก่และแม่ไก่ก็ไม่เคยทําร้ายสุนัขจิ้งจอก 

เช่นกันและการที่กระโดดเข้ามาก็ทําให้กิ่งก้านของดงหนามหักรานไปไม่น้อย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะตําหนิว่าใคร ควรย้อนดูตนเสยีก่อนว่าเคยทําผิด เช่นนั้นมากอ่นหรอืไม่ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 
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กวางปูาวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่าของนายพราน“ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยเถิด
นะองุ่น"กวางปูากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาตเมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นแต่ไม่พบกวางปูา 
ก็จึง วิ่งไปอีกทางหนึ่งกวางปูาเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงกัดพวงองุ่นอย่างเอร็ดอร่อย"เจ้ากินข้าทําไม
เพื่อนเอ๋ย "ตัวองุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางปูาจึงว่า" ถ้าข้าไม่กินเจ้า ก็มีคนอื่นมากินเจ้าอยู่ดีนั่นแหละ"
ขณะที่กัดกินพวงองุ่นเอง พรานอีกคนหนึ่งผ่านมาเห็นว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้เพิงองุ่นจึงเล็งธนูยิง
ใส่กวางปูาทันที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไม่รู้บุญคุณคนมักประสบความหายนะ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/กวางปูากับพวงองุ่น 

สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ ของชาวบ้านมากินเป็นประจําวันหนึ่งพวก 

ชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนี ออกจาก 

หมู่บ้านโดยเร็วพรานยังคงไล่ล่าตามมาติดๆ สุนัขจิ้งจอกจึงกระโดด เข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชาย 

ปูาหนามอันแหลมคมทิ่มตําสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพ้อดงหนามว่า ทําไมต้องทําร้าย 

เราด้วย ในเมื่อเราไม่เคยทําร้ายเจ้า ดงหนามจึงตอบว่า ลูกไก่และแม่ไก่ก็ไม่เคยทําร้ายสุนัขจิ้งจอก 

เช่นกันและการที่กระโดดเข้ามาก็ทําให้กิ่งก้านของดงหนามหักรานไปไม่น้อย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะตําหนิว่าใคร ควรย้อนดูตนเสยีก่อนว่าเคยทําผิด เช่นนั้นมากอ่นหรอืไม่ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 
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กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเดินทาง
ส ารวจ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดและไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 4    การแสดงออกทางศิลปะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  การแสดงออกทางศิลปะ เวลา  3  ช่ัวโมง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 109 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเดินทาง
ส ารวจ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดและไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 4    การแสดงออกทางศิลปะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  การแสดงออกทางศิลปะ เวลา  3  ช่ัวโมง 

110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือมกีารพัฒนาในเรื่องการรู้จกัคุณค่าของศิลปะได ้
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในงานศิลปะประเภทต่างๆได ้

2. เนื้อหา
การแสดงออกทางดา้นศิลปะ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงมาร้องเพลงกัน 
3.2 เพลงช่างโชคดี 
3.3 เพลงฟฺาราตรี 
3.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดงออกทางด้านศิลปะ 
3.5 ใบความรู้เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง คุณค่าของ "ลมหายใจ" 
3.7 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กบกับสิงโต 
3.8 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ความมีระเบียบวินัย  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาร่วมกันเกีย่วกับงานศิลปะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานดา้นศิลปะ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลเกีย่วกับงานศิลปะตามขอบข่ายที่การลกูเสือกําหนด 
(3) ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือร่วมกัน แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่ลกูเสือจะ

ได้แสดงออกทางดา้นศิลปะที่เหมาะสมหรือ การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะด้านต่างๆ  
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการศึกษาเรื่อง

ศิลปะ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง คุณคา่ของ “ลมหายใจ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก)
2) เกมกระซิบข่าว
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
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กวางปูาวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจากการตามล่าของนายพราน“ขอให้ข้าซ่อนตัวด้วยเถิด
นะองุ่น"กวางปูากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นก็อนุญาตเมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้นแต่ไม่พบกวางปูา 
ก็จึง วิ่งไปอีกทางหนึ่งกวางปูาเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงกัดพวงองุ่นอย่างเอร็ดอร่อย"เจ้ากินข้าทําไม
เพื่อนเอ๋ย "ตัวองุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางปูาจึงว่า" ถ้าข้าไม่กินเจ้า ก็มีคนอื่นมากินเจ้าอยู่ดีนั่นแหละ"
ขณะที่กัดกินพวงองุ่นเอง พรานอีกคนหนึ่งผ่านมาเห็นว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้เพิงองุ่นจึงเล็งธนูยิง
ใส่กวางปูาทันที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไม่รู้บุญคุณคนมักประสบความหายนะ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/กวางปูากับพวงองุ่น 

สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ ของชาวบ้านมากินเป็นประจําวันหนึ่งพวก 

ชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนี ออกจาก 

หมู่บ้านโดยเร็วพรานยังคงไล่ล่าตามมาติดๆ สุนัขจิ้งจอกจึงกระโดด เข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชาย 

ปูาหนามอันแหลมคมทิ่มตําสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพ้อดงหนามว่า ทําไมต้องทําร้าย 

เราด้วย ในเมื่อเราไม่เคยทําร้ายเจ้า ดงหนามจึงตอบว่า ลูกไก่และแม่ไก่ก็ไม่เคยทําร้ายสุนัขจิ้งจอก 

เช่นกันและการที่กระโดดเข้ามาก็ทําให้กิ่งก้านของดงหนามหักรานไปไม่น้อย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะตําหนิว่าใคร ควรย้อนดูตนเสยีก่อนว่าเคยทําผิด เช่นนั้นมากอ่นหรอืไม่ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 
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กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเดินทาง
ส ารวจ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดและไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 4    การแสดงออกทางศิลปะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12  การแสดงออกทางศิลปะ เวลา  3  ช่ัวโมง 
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1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือมกีารพัฒนาในเรื่องการรู้จกัคุณค่าของศิลปะได ้
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในงานศิลปะประเภทต่างๆได ้

2. เนื้อหา
การแสดงออกทางดา้นศิลปะ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงมาร้องเพลงกัน 
3.2 เพลงช่างโชคดี 
3.3 เพลงฟฺาราตรี 
3.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดงออกทางด้านศิลปะ 
3.5 ใบความรู้เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง คุณค่าของ "ลมหายใจ" 
3.7 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กบกับสิงโต 
3.8 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ความมีระเบียบวินัย  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาร่วมกันเกีย่วกับงานศิลปะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานดา้นศิลปะ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลเกีย่วกับงานศิลปะตามขอบข่ายที่การลกูเสือกําหนด 
(3) ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือร่วมกัน แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่ลกูเสือจะ

ได้แสดงออกทางดา้นศิลปะที่เหมาะสมหรือ การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะด้านต่างๆ  
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการศึกษาเรื่อง

ศิลปะ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง คุณคา่ของ “ลมหายใจ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก)
2) เกมกระซิบข่าว
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

ใบความรู้เรื่อง



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือมกีารพัฒนาในเรื่องการรู้จกัคุณค่าของศิลปะได ้
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในงานศิลปะประเภทต่างๆได ้

2. เนื้อหา
การแสดงออกทางดา้นศิลปะ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เพลงมาร้องเพลงกัน 
3.2 เพลงช่างโชคดี 
3.3 เพลงฟฺาราตรี 
3.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดงออกทางด้านศิลปะ 
3.5 ใบความรู้เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ 
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง คุณค่าของ "ลมหายใจ" 
3.7 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กบกับสิงโต 
3.8 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ความมีระเบียบวินัย  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาร่วมกันเกีย่วกับงานศิลปะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานดา้นศิลปะ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลเกีย่วกับงานศิลปะตามขอบข่ายที่การลกูเสือกําหนด 
(3) ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือร่วมกัน แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่ลกูเสือจะ

ได้แสดงออกทางดา้นศิลปะที่เหมาะสมหรือ การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะด้านต่างๆ  
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการศึกษาเรื่อง

ศิลปะ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง คุณคา่ของ “ลมหายใจ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก)
2) เกมกระซิบข่าว
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
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(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนา และทบทวนเกี่ยวกับเรือ่งศิลปะใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายลกูเสอืร่วมกันวิเคราะห์ ความสนใจทางด้านศิลปะ 
ของตนเอง และหมู่ลูกเสอื แล้วเลือกแสดงออกด้านศิลปะที่ตนเอง และหมู่ลูกเสือสนใจหรอืถนดั 

 (3)  ลูกเสือนําเสนอแนวทางการแสดงออกของตนเอง และของหมู่ ให้กองลูกเสือ 

 ได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ  
(4)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือวางแผนฝึกซ้อม เพื่อจัดการแสดงในชั่วโมง

สัปดาห์ต่อไปโอกาสที่เหมาะสม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งกบกับสิงโต
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมจับคู่ตามสัง่
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1)  ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือนําเสนองานการแสดงออกด้านศิลปะที่ได้นัดหมายไว้ใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้กองลูกเสือได้รับชม 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันแสดงความชื่นชมถึงการแสดงออกด้านศิลปะ 
ของลูกเสือแต่ละคนและของหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่  

(3)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือวางแผนฝึกซ้อม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ 

จัดการแสดงต่อไปโอกาสที่เหมาะสม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งความมีระเบียบวินัย
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

ข้อเสนอแนะ 
โอกาสการจัดการแสดงทางดา้นศิลปะที่เหมาะสมได้แก่ วันสําคัญต่างๆ เช่นวันเด็ก วันสาํคัญ

ทางด้านศาสนา ชาต ิพระมหากษัตริย์ วันสาํคญัทางลูกเสอื และการอยู่คา่ยพักแรม 
5. การประเมินผล

5.1 อธิบายถึงการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในงานศิลปะประเภทต่างๆ
5.3 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 เพลง 

ช่างโชคดี 
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(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนา และทบทวนเกี่ยวกับเรือ่งศิลปะใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายลกูเสอืร่วมกันวิเคราะห์ ความสนใจทางด้านศิลปะ 
ของตนเอง และหมู่ลูกเสอื แล้วเลือกแสดงออกด้านศิลปะที่ตนเอง และหมู่ลูกเสือสนใจหรอืถนดั 

 (3)  ลูกเสือนําเสนอแนวทางการแสดงออกของตนเอง และของหมู่ ให้กองลูกเสือ 

 ได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ  
(4)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือวางแผนฝึกซ้อม เพื่อจัดการแสดงในชั่วโมง

สัปดาห์ต่อไปโอกาสที่เหมาะสม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งกบกับสิงโต
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมจับคู่ตามสัง่
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1)  ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือนําเสนองานการแสดงออกด้านศิลปะที่ได้นัดหมายไว้ใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้กองลูกเสือได้รับชม 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันแสดงความชื่นชมถึงการแสดงออกด้านศิลปะ 
ของลูกเสือแต่ละคนและของหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่  

(3)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือวางแผนฝึกซ้อม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ 

จัดการแสดงต่อไปโอกาสที่เหมาะสม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งความมีระเบียบวินัย
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

ข้อเสนอแนะ 
โอกาสการจัดการแสดงทางดา้นศิลปะที่เหมาะสมได้แก่ วันสําคัญต่างๆ เช่นวันเด็ก วันสาํคัญ

ทางด้านศาสนา ชาต ิพระมหากษัตริย์ วันสาํคญัทางลูกเสอื และการอยู่คา่ยพักแรม 
5. การประเมินผล

5.1 อธิบายถึงการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในงานศิลปะประเภทต่างๆ
5.3 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 เพลง 

ช่างโชคดี 
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ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา) ฉันดีใจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
เธอนั้นอยู่สบายดีหรอืไร (ซ้ํา)  มาร้องรําเพลินฤทยัให้หัวใจสุขสาํราญ 
ตบมือไปกนัให้พรอ้มเพรียง (ซ้ํา) ยกมอืไว้ สา่ยหัวเอยีง ให้พร้อมเพรียงตามกัน 
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทนั (ซ้ํา) มือเท้าเอวซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถดิเอย 

เกม 
กระรอกแย่งรัง 

วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ หมู่ละ 3 คน แต่ละหมู่ให้ 2 คนจับมือกัน (รัง) อีกคนหนึ่งเข้าไปยืน

ระหว่างกลาง (ให้เป็นกระรอก) 
2. จัดให้แต่ละหมู่ห่างกันประมาณ 2 –3 เมตร วางให้เป็นรูปวงกลม ให้กระรอกตัวที่ไม่มีรังมา

ยืนตรงกลาง 
3. ผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มเล่นโดยการเปูานกหวีด เมื่อได้ยินสัญญาณให้กระรอกในแต่ละ

รังวิ่งเปลี่ยนรังกัน ตัวที่ไม่มีรังต้องคอยวิ่งแย่งรังตัวอื่น ถ้าแย่งได้ให้เข้าไปอยู่แทน ตัวที่เข้ารังไม่ได้ก็คอย
แย่งรังของตัวอื่นต่อไป 

กระซิบข่าว 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็น 2 แถว หรือมากกว่านั้น แต่ละคนห่างกัน 2 หลา
2. การเริ่มเล่น ให้คนแรก(คนท้ายสุด)กระซิบคนที่อยู่ข้างหน้า แล้วต่อไปเรื่อยๆ

จนถึงคนหัวแถว
3. เมื่อแถวใดทําเสร็จก่อน และรายงานข่าวได้ถูกต้องที่สุดเป็น “ผู้ชนะ”

การกระซิบห้ามตะโกนดังๆ 

จับคู่ตามสั่ง 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสอืเข้าแถวเป็นวงกลม
2. สั่งให้ลูกเสือเดนิเป็นวงกลม ตบมอืพร้อมเท้า เมื่อได้ยินคําสั่งให้จับ “3” ให้ทุกคนวิ่งเข้า

หากันจับเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน คนใดจับไม่ได้หรือจับช้าให้คัดออกมานอกวง การสั่งจะสัง่เท่าไรกไ็ด ้
เช่น 4, 5, 2 ฯลฯ เมื่อเห็นว่าลกูเสือสนุกสนานพอสมควรก็ยุตกิารเล่นได้ 

ใบความรู้ 
เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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(1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนา และทบทวนเกี่ยวกับเรือ่งศิลปะใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายลกูเสอืร่วมกันวิเคราะห์ ความสนใจทางด้านศิลปะ 
ของตนเอง และหมู่ลูกเสอื แล้วเลือกแสดงออกด้านศิลปะที่ตนเอง และหมู่ลูกเสือสนใจหรอืถนดั 

 (3)  ลูกเสือนําเสนอแนวทางการแสดงออกของตนเอง และของหมู่ ให้กองลูกเสือ 

 ได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ  
(4)  ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือวางแผนฝึกซ้อม เพื่อจัดการแสดงในชั่วโมง

สัปดาห์ต่อไปโอกาสที่เหมาะสม 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งกบกับสิงโต
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกมจับคู่ตามสัง่
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้กองลูกเสือได้รับชม 

(2)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันแสดงความชื่นชมถึงการแสดงออกด้านศิลปะ 
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5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

ข้อเสนอแนะ 
โอกาสการจัดการแสดงทางดา้นศิลปะที่เหมาะสมได้แก่ วันสําคัญต่างๆ เช่นวันเด็ก วันสาํคัญ

ทางด้านศาสนา ชาต ิพระมหากษัตริย์ วันสาํคญัทางลูกเสอื และการอยู่คา่ยพักแรม 
5. การประเมินผล

5.1 อธิบายถึงการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ
5.2 สังเกตการมสี่วนร่วมในงานศิลปะประเภทต่างๆ
5.3 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 เพลง 

ช่างโชคดี 
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ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา) ฉันดีใจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
เธอนั้นอยู่สบายดีหรอืไร (ซ้ํา)  มาร้องรําเพลินฤทยัให้หัวใจสุขสาํราญ 
ตบมือไปกนัให้พรอ้มเพรียง (ซ้ํา) ยกมอืไว้ สา่ยหัวเอยีง ให้พร้อมเพรียงตามกัน 
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทนั (ซ้ํา) มือเท้าเอวซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถดิเอย 

เกม 
กระรอกแย่งรัง 

วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ หมู่ละ 3 คน แต่ละหมู่ให้ 2 คนจับมือกัน (รัง) อีกคนหนึ่งเข้าไปยืน

ระหว่างกลาง (ให้เป็นกระรอก) 
2. จัดให้แต่ละหมู่ห่างกันประมาณ 2 –3 เมตร วางให้เป็นรูปวงกลม ให้กระรอกตัวที่ไม่มีรังมา

ยืนตรงกลาง 
3. ผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มเล่นโดยการเปูานกหวีด เมื่อได้ยินสัญญาณให้กระรอกในแต่ละ

รังวิ่งเปลี่ยนรังกัน ตัวที่ไม่มีรังต้องคอยวิ่งแย่งรังตัวอื่น ถ้าแย่งได้ให้เข้าไปอยู่แทน ตัวที่เข้ารังไม่ได้ก็คอย
แย่งรังของตัวอื่นต่อไป 

กระซิบข่าว 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็น 2 แถว หรือมากกว่านั้น แต่ละคนห่างกัน 2 หลา
2. การเริ่มเล่น ให้คนแรก(คนท้ายสุด)กระซิบคนที่อยู่ข้างหน้า แล้วต่อไปเรื่อยๆ

จนถึงคนหัวแถว
3. เมื่อแถวใดทําเสร็จก่อน และรายงานข่าวได้ถูกต้องที่สุดเป็น “ผู้ชนะ”

การกระซิบห้ามตะโกนดังๆ 

จับคู่ตามสั่ง 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสอืเข้าแถวเป็นวงกลม
2. สั่งให้ลูกเสือเดนิเป็นวงกลม ตบมอืพร้อมเท้า เมื่อได้ยินคําสั่งให้จับ “3” ให้ทุกคนวิ่งเข้า

หากันจับเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน คนใดจับไม่ได้หรือจับช้าให้คัดออกมานอกวง การสั่งจะสัง่เท่าไรกไ็ด ้
เช่น 4, 5, 2 ฯลฯ เมื่อเห็นว่าลกูเสือสนุกสนานพอสมควรก็ยุตกิารเล่นได้ 

ใบความรู้ 
เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ 
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เพื่อใหม้ีการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ โดยมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ ที่ลูกเสอืสนใจเป็นพิเศษ 

คําว่า “ศิลปะ” (The Arts) มีความหมายกว้างมาก และอาจคลุมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Cultural activity) แทบทุกอยา่ง 

ศิลปะอาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
1. ศิลปทางการแสดง เช่น ดนตรี ละคร การฟฺอนรํา วิพิธทัศนา หุ่นกระบอก การแสดงกล

การพูดในที่สาธารณะ การโต้วาที ฯลฯ 
2. ทัศนศิลป(Visual Arts) เช่น การวาดภาพลายเส้น (Drawing) การวาดภาพระบายสี 

(Painting) การป้ันและการทําแบบจําลอง (Sculpture &Modelling) การออกแบบแฟชั่น (Fashion 
Design)ฯลฯ 

3. การช่าง (Crafts) เชน่ การพมิพภ์าพด้วยวิธสีกรีน (Screen Printing) เครื่องปั้นดินเผา
การลงยา การทาํเครื่องเขิน การทาํเครือ่งถม การแกะสลักไม้ การช่างหนัง การทอ การช่างโลหะ การ
จักสาน การเข้าเล่มหนังสือ ฯลฯ 

4. ศิลปะทางอักษรศาสตร์ (Literary Arts) เช่น นวนิยาย บทร้อยกรอง การหนังสือพิมพ์ 
ชีวประวัติ ความเรียง ฯลฯ 

5. ศิลปะการวิจารณ์ (Criticism)เช่น ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิทรรศการศิลปะ
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
แสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระทําเรือ่งหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้ให้เป็น

ผลสําเร็จ 
1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซึ่งแสดงความก้าวหน้า (เช่น ภาพวาดระบายส ีการป้ัน งานเขียน

การถ่ายภาพ ฯลฯ) 
2. แสดงหรือมสี่วนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลกูเสือ หรือชั้นเรยีน 3 ครั้ง (เช่น

ดนตรี ละคร การพดูในที่ประชุม ฯลฯ) 
3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอย่างน้อย 3 ครั้ง หรืออา่นหนังสือในทางศิลปะอยา่ง

น้อย 3 เล่ม ตามคาํแนะนําของกรรมการสอบ และต่อมากรรมการสอบผู้ไดท้ําการสัมภาษณ์เหน็ว่ามี
ความรู้ในทางศิลปะกว้างขวางยิ่งขึน้พอสมควร 

หมายเหตุ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญท่ี่มคีวามสามารถในทางศิลปะอยู่เดมิ ควรพยายามผ่านการทดสอบ
ตามขอ้ 1 หรอืข้อ 2 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คุณค่าของ “ลมหายใจ” 
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Design)ฯลฯ 

3. การช่าง (Crafts) เชน่ การพมิพภ์าพด้วยวิธสีกรีน (Screen Printing) เครื่องปั้นดินเผา
การลงยา การทาํเครื่องเขิน การทาํเครือ่งถม การแกะสลักไม้ การช่างหนัง การทอ การช่างโลหะ การ
จักสาน การเข้าเล่มหนังสือ ฯลฯ 

4. ศิลปะทางอักษรศาสตร์ (Literary Arts) เช่น นวนิยาย บทร้อยกรอง การหนังสือพิมพ์ 
ชีวประวัติ ความเรียง ฯลฯ 

5. ศิลปะการวิจารณ์ (Criticism)เช่น ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิทรรศการศิลปะ
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
แสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระทําเรือ่งหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้ให้เป็น

ผลสําเร็จ 
1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซึ่งแสดงความก้าวหน้า (เช่น ภาพวาดระบายส ีการป้ัน งานเขียน

การถ่ายภาพ ฯลฯ) 
2. แสดงหรือมสี่วนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลกูเสือ หรือชั้นเรยีน 3 ครั้ง (เช่น

ดนตรี ละคร การพดูในที่ประชุม ฯลฯ) 
3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอย่างน้อย 3 ครั้ง หรืออา่นหนังสือในทางศิลปะอยา่ง

น้อย 3 เล่ม ตามคาํแนะนําของกรรมการสอบ และต่อมากรรมการสอบผู้ไดท้ําการสัมภาษณ์เหน็ว่ามี
ความรู้ในทางศิลปะกว้างขวางยิ่งขึน้พอสมควร 

หมายเหตุ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญท่ี่มคีวามสามารถในทางศิลปะอยู่เดมิ ควรพยายามผ่านการทดสอบ
ตามขอ้ 1 หรอืข้อ 2 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คุณค่าของ “ลมหายใจ” 

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยลมหายใจแต่ลมหายใจยังมคีุณค่าอื่นที่เรามักมองข้ามก็
คือลมหายใจนั้นเป็นเพื่อนเตือนใจเราได้ 

เวลาโกรธใครสักคน ลองหายใจเข้าลึก ๆแล้วผ่อนออกมาช้า ๆ สัก 5 เที่ยวความอดัอั้นเก็บ
กดอยากระบายโทสะจะลดลงไปมากสติที่เกอืบจะหลุดไปกลับคืนมาอยา่งรวดเร็ว ลมหายใจจึงเป็นยา
สลายความโกรธชั้นด ีหรือจะใช้สลายความกลัวก็ได้ สลายความเครียดก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ 

ร่างกายกับจิตใจนัน้มคีวามสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เวลาเกิดโทสะหัวใจจะเต้นเร็ว ลมหายใจ
ถี่กระช้ันเรียกว่าใจมีผลต่อกาย ขณะเดียวกันกายก็มีผลตอ่ใจด้วยลองหายใจเร็ว ๆ สั้น ๆ สกัพัก จะ
รู้สึกเครียดคนที่หายใจตื้นและถี่จะเป็นคนหงดุหงิดง่าย ตรงกนัข้ามการหายใจเข้าลกึ ๆ และหายใจ
ออกยาว ๆ ใจจะเบาคลาย 

ถ้าเรารู้ตัวจับความรู้สกึของตัวเองทนัรีบเอาลมหายใจมาใช้ให้เปน็ประโยชน์ด้วยการกําหนด
ลมหายใจเข้าออกลึก ๆความรู้สึกโปร่งโล่งจะเขา้มาแทนทีค่วามเร่าร้อนวุ่นวายใจ 

นอกจากนีย้ังพบอกีว่าในลมหายใจนัน้มีทรพัย์ล้าํค่าที่ใช้เทา่ไรกไ็มม่ีวันหมด คือความสขุสงบ
การหายใจเขา้ออกช้า ๆเป็นบันไดเบื้องต้นสูค่วามสงบถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็เอาใจไปจดจ่ออยู่ที่ลม
หายใจด้วยยิ่งจิตใจแนบชิดสนทิกับลมหายใจมากเท่าไร กย็ิ่งดีมากเทา่นั้นหรือจะนับด้วยกไ็ด้ เช่น 
หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1จากนั้นหายใจเข้านับ 2 หายใจออกนับ 2 เรียงไปจนถึง 5 หรือ
ต่อไปถึง 10 กไ็ด ้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนเรามักแสวงหาความสขุนอกตัว หารู้ไม่ว่าในลมหายใจนัน้มีทั้งสติทั้งความ
ผ่อนคลายและความสุขสงบข้อสําคัญคอืเราตอ้งใส่ใจกับลมหายใจของเราใหม้ากกว่านี ้แทนทีจ่ะ
ละเลยจนลืมตัวบ่อย ๆ ว่าเรากําลังหายใจอยู่.  

ที่มาของเรื่อง:  www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=389191 

กบกับสิงโต 
 กบตัวหนึ่งกระโดดเล่นน้ําฝน และหาเหยื่ออยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งด้วยความสุขใจ ในขณะนั้นก็

มีสิงโตตัวหนึ่งเดินมาพบเข้าพร้อมกับไล่กบให้ไปอยู่ที่อื่น มิฉะนั้น จะฆ่าเสียให้ตาย ฝูายกบนั้นตกใจ



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
107

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา) ฉันดีใจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
เธอนั้นอยู่สบายดีหรอืไร (ซ้ํา)  มาร้องรําเพลินฤทยัให้หัวใจสุขสาํราญ 
ตบมือไปกนัให้พรอ้มเพรียง (ซ้ํา) ยกมอืไว้ สา่ยหัวเอยีง ให้พร้อมเพรียงตามกัน 
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทนั (ซ้ํา) มือเท้าเอวซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถดิเอย 

เกม 
กระรอกแย่งรัง 

วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ หมู่ละ 3 คน แต่ละหมู่ให้ 2 คนจับมือกัน (รัง) อีกคนหนึ่งเข้าไปยืน

ระหว่างกลาง (ให้เป็นกระรอก) 
2. จัดให้แต่ละหมู่ห่างกันประมาณ 2 –3 เมตร วางให้เป็นรูปวงกลม ให้กระรอกตัวที่ไม่มีรังมา

ยืนตรงกลาง 
3. ผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มเล่นโดยการเปูานกหวีด เมื่อได้ยินสัญญาณให้กระรอกในแต่ละ

รังวิ่งเปลี่ยนรังกัน ตัวที่ไม่มีรังต้องคอยวิ่งแย่งรังตัวอื่น ถ้าแย่งได้ให้เข้าไปอยู่แทน ตัวที่เข้ารังไม่ได้ก็คอย
แย่งรังของตัวอื่นต่อไป 

กระซิบข่าว 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็น 2 แถว หรือมากกว่านั้น แต่ละคนห่างกัน 2 หลา
2. การเริ่มเล่น ให้คนแรก(คนท้ายสุด)กระซิบคนที่อยู่ข้างหน้า แล้วต่อไปเรื่อยๆ

จนถึงคนหัวแถว
3. เมื่อแถวใดทําเสร็จก่อน และรายงานข่าวได้ถูกต้องที่สุดเป็น “ผู้ชนะ”

การกระซิบห้ามตะโกนดังๆ 

จับคู่ตามสั่ง 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสอืเข้าแถวเป็นวงกลม
2. สั่งให้ลูกเสือเดนิเป็นวงกลม ตบมอืพร้อมเท้า เมื่อได้ยินคําสั่งให้จับ “3” ให้ทุกคนวิ่งเข้า

หากันจับเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน คนใดจับไม่ได้หรือจับช้าให้คัดออกมานอกวง การสั่งจะสัง่เท่าไรกไ็ด ้
เช่น 4, 5, 2 ฯลฯ เมื่อเห็นว่าลกูเสือสนุกสนานพอสมควรก็ยุตกิารเล่นได้ 

ใบความรู้ 
เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 113 

เพื่อใหม้ีการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ โดยมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ ที่ลูกเสอืสนใจเป็นพิเศษ 

คําว่า “ศิลปะ” (The Arts) มีความหมายกว้างมาก และอาจคลุมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Cultural activity) แทบทุกอยา่ง 

ศิลปะอาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
1. ศิลปทางการแสดง เช่น ดนตรี ละคร การฟฺอนรํา วิพิธทัศนา หุ่นกระบอก การแสดงกล

การพูดในที่สาธารณะ การโต้วาที ฯลฯ 
2. ทัศนศิลป(Visual Arts) เช่น การวาดภาพลายเส้น (Drawing) การวาดภาพระบายสี 

(Painting) การป้ันและการทําแบบจําลอง (Sculpture &Modelling) การออกแบบแฟชั่น (Fashion 
Design)ฯลฯ 

3. การช่าง (Crafts) เชน่ การพมิพภ์าพด้วยวิธสีกรีน (Screen Printing) เครื่องปั้นดินเผา
การลงยา การทาํเครื่องเขิน การทาํเครือ่งถม การแกะสลักไม้ การช่างหนัง การทอ การช่างโลหะ การ
จักสาน การเข้าเล่มหนังสือ ฯลฯ 

4. ศิลปะทางอักษรศาสตร์ (Literary Arts) เช่น นวนิยาย บทร้อยกรอง การหนังสือพิมพ์ 
ชีวประวัติ ความเรียง ฯลฯ 

5. ศิลปะการวิจารณ์ (Criticism)เช่น ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิทรรศการศิลปะ
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
แสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระทําเรือ่งหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้ให้เป็น

ผลสําเร็จ 
1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซึ่งแสดงความก้าวหน้า (เช่น ภาพวาดระบายส ีการป้ัน งานเขียน

การถ่ายภาพ ฯลฯ) 
2. แสดงหรือมสี่วนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลกูเสือ หรือชั้นเรยีน 3 ครั้ง (เช่น

ดนตรี ละคร การพดูในที่ประชุม ฯลฯ) 
3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอย่างน้อย 3 ครั้ง หรืออา่นหนังสือในทางศิลปะอยา่ง

น้อย 3 เล่ม ตามคาํแนะนําของกรรมการสอบ และต่อมากรรมการสอบผู้ไดท้ําการสัมภาษณ์เหน็ว่ามี
ความรู้ในทางศิลปะกว้างขวางยิ่งขึน้พอสมควร 

หมายเหตุ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญท่ี่มคีวามสามารถในทางศิลปะอยู่เดมิ ควรพยายามผ่านการทดสอบ
ตามขอ้ 1 หรอืข้อ 2 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คุณค่าของ “ลมหายใจ” 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 113 

เพื่อใหม้ีการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ โดยมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ ที่ลูกเสอืสนใจเป็นพิเศษ 

คําว่า “ศิลปะ” (The Arts) มีความหมายกว้างมาก และอาจคลุมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Cultural activity) แทบทุกอยา่ง 

ศิลปะอาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
1. ศิลปทางการแสดง เช่น ดนตรี ละคร การฟฺอนรํา วิพิธทัศนา หุ่นกระบอก การแสดงกล

การพูดในที่สาธารณะ การโต้วาที ฯลฯ 
2. ทัศนศิลป(Visual Arts) เช่น การวาดภาพลายเส้น (Drawing) การวาดภาพระบายสี 

(Painting) การป้ันและการทําแบบจําลอง (Sculpture &Modelling) การออกแบบแฟชั่น (Fashion 
Design)ฯลฯ 

3. การช่าง (Crafts) เชน่ การพมิพภ์าพด้วยวิธสีกรีน (Screen Printing) เครื่องปั้นดินเผา
การลงยา การทาํเครื่องเขิน การทาํเครือ่งถม การแกะสลักไม้ การช่างหนัง การทอ การช่างโลหะ การ
จักสาน การเข้าเล่มหนังสือ ฯลฯ 

4. ศิลปะทางอักษรศาสตร์ (Literary Arts) เช่น นวนิยาย บทร้อยกรอง การหนังสือพิมพ์ 
ชีวประวัติ ความเรียง ฯลฯ 

5. ศิลปะการวิจารณ์ (Criticism)เช่น ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิทรรศการศิลปะ
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มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คุณค่าของ “ลมหายใจ” 

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยลมหายใจแต่ลมหายใจยังมคีุณค่าอื่นที่เรามักมองข้ามก็
คือลมหายใจนั้นเป็นเพื่อนเตือนใจเราได้ 

เวลาโกรธใครสักคน ลองหายใจเข้าลึก ๆแล้วผ่อนออกมาช้า ๆ สัก 5 เที่ยวความอดัอั้นเก็บ
กดอยากระบายโทสะจะลดลงไปมากสติที่เกอืบจะหลุดไปกลับคืนมาอยา่งรวดเร็ว ลมหายใจจึงเป็นยา
สลายความโกรธชั้นด ีหรือจะใช้สลายความกลัวก็ได้ สลายความเครียดก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ 

ร่างกายกับจิตใจนัน้มคีวามสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เวลาเกิดโทสะหัวใจจะเต้นเร็ว ลมหายใจ
ถี่กระช้ันเรียกว่าใจมีผลต่อกาย ขณะเดียวกันกายก็มีผลตอ่ใจด้วยลองหายใจเร็ว ๆ สั้น ๆ สกัพัก จะ
รู้สึกเครียดคนที่หายใจตื้นและถี่จะเป็นคนหงดุหงิดง่าย ตรงกนัข้ามการหายใจเข้าลกึ ๆ และหายใจ
ออกยาว ๆ ใจจะเบาคลาย 

ถ้าเรารู้ตัวจับความรู้สกึของตัวเองทนัรีบเอาลมหายใจมาใช้ให้เปน็ประโยชน์ด้วยการกําหนด
ลมหายใจเข้าออกลึก ๆความรู้สึกโปร่งโล่งจะเขา้มาแทนทีค่วามเร่าร้อนวุ่นวายใจ 

นอกจากนีย้ังพบอกีว่าในลมหายใจนัน้มีทรพัย์ล้าํค่าที่ใช้เทา่ไรกไ็มม่ีวันหมด คือความสขุสงบ
การหายใจเขา้ออกช้า ๆเป็นบันไดเบื้องต้นสูค่วามสงบถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็เอาใจไปจดจ่ออยู่ที่ลม
หายใจด้วยยิ่งจิตใจแนบชิดสนทิกับลมหายใจมากเท่าไร กย็ิ่งดีมากเทา่นั้นหรือจะนับด้วยกไ็ด้ เช่น 
หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1จากนั้นหายใจเข้านับ 2 หายใจออกนับ 2 เรียงไปจนถึง 5 หรือ
ต่อไปถึง 10 กไ็ด ้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนเรามักแสวงหาความสขุนอกตัว หารู้ไม่ว่าในลมหายใจนัน้มีทั้งสติทั้งความ
ผ่อนคลายและความสุขสงบข้อสําคัญคอืเราตอ้งใส่ใจกับลมหายใจของเราใหม้ากกว่านี ้แทนทีจ่ะ
ละเลยจนลืมตัวบ่อย ๆ ว่าเรากําลังหายใจอยู่.  

ที่มาของเรื่อง:  www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=389191 

กบกับสิงโต 
 กบตัวหนึ่งกระโดดเล่นน้ําฝน และหาเหยื่ออยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งด้วยความสุขใจ ในขณะนั้นก็

มีสิงโตตัวหนึ่งเดินมาพบเข้าพร้อมกับไล่กบให้ไปอยู่ที่อื่น มิฉะนั้น จะฆ่าเสียให้ตาย ฝูายกบนั้นตกใจ
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มากได้อ้อนวอนขอใหส้ิงโตอนญุาตให้ตนอยู่ในถิ่นนี้ต่อไปเถิด เพราะที่นี้ตนได้อยู่ตั้งแต่เกิดแล้ว และก็
มีอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วย แต่สิงโตไม่ยอม เมื่อกบเห็นว่าจะพูดอย่างไรสิงโตก็ไม่ยอมฟังทั้งนั้น จึง
บอกกับสิงโตว่า “เอาละ เมื่อท่านไม่ยอมให้อยู่ก็ไม่เป็นไร แต่ก่อนจะจากไปขอชมความงามรอบภูเขา
นี้สักหนึ่งรอบเถิด” สิงโตก็อนุญาต แล้วกบก็พูดต่อไปว่า  

 “เอาอย่างนี้ดีไหม เรามาวิ่งแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ให้รอบภูเขานี้ หากใครชนะผู้นั้นก็จะได้อยู่ที่
ภูเขานี้ต่อไป หากใครแพ้ผู้นั้นต้องจากภูเขานี้ไป” 

 สิงโตได้ยินกบพูดดังนั้นก็หัวเราะ พร้อมกับพูดว่า “ได้ซิ อย่ามาท้าแข่งให้เสียเวลาเลย 
อย่างไรเสียท่านก็ต้องแพ้แน่ๆ” 

 ฝูายกบเมื่อได้ตกลงนัดหมายเวลาและสถานที่กับสิงโตเรียบร้อยแล้ว ก็กลับไปเรียกประชุม
กบทั้งหลาย วางแผนที่จะเอาชนะสิงโตให้ได้ 

 วันรุ่งขึ้นกบกับสิงโตก็ไปยังที่นัดหมาย สิงโตพดูขึ้นกอ่นว่า “กบโว้ย เริ่มแข่งขันแล้วหรือยัง” 
แล้วสิงโตก็ได้ยินเสียงกบตอบว่า “เริ่มแข่งขันได้เลย เดี๋ยวนี้แหละ” 

 เมื่อสิงโตว่ิงไปได้สักครู่ก็เหนื่อย กค็ิดว่าจะหยดุนอนหลับซกัพกัหนึ่งก็วิ่งไปทันกบ ถมเถไป 
ว่าแล้วสิงโตก็นอนหลับไปพักใหญ่ๆ พอตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วทันที พอวิ่งไปไดส้ักครู่หนึ่ง
สิงโตตะโกนว่า “กบโว้ย ข้าชนะแล้ว” 

 พอสิ้นเสียงของสิงโต ก็ได้ยินเสียงกบร้องตะโกนอยู่ขา้งหน้าว่า “ข้าอยู่ทีน่ี่ ท่านยังตามข้าไม่
ทันหรอก” 

 สิงโตพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจวิ่งอย่างสุดแรงเกดิเพื่อเอาชนะกบใหไ้ด้ พอสิงโตว่ิงไปได้สกัครู่
ใหญ่ๆ กค็ิดว่าตนต้องวิ่งเลยกบมามาแล้ว จึงตะโกนออกไปว่า “กบโว้ย ฉันชนะแล้ว” 

 แต่แล้วก็ได้ยินเสยีงกบตอบทางหน้าสิงโตอกีว่า “ท่านจะชนะขา้ไดอ้ย่างไร เมื่อทา่นยงัวิ่งอยู่
ข้างหลังข้า” 

 สิงโตพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจสุดขดี รีบกระโดดออกวิ่งไปอย่างรวดเร็วอกีครั้ง วิ่งไปไดส้ักพกั
หนึ่งก็ตะโกนออกไปใหม่ว่า “กบโว้ย ข้าชนะเจา้แน่ๆ คราวนี้” 

แล้วสิงโตก็ได้ยินเสียงกบตอบอยูข่้างหน้าว่า “ทา่นยังวิ่งอยู่ข้างหลังขา้ ท่านจะชนะได้อย่างไร” 
 สิงโตหมดแรงวิ่งต่อไปแล้ว คิดว่าเราแพ้กบแล้ว ถ้าขืนอยู่ต่อไปเราต้องได้รับความอับอายจาก

บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแน่ๆ ว่าวิ่งแข่งขนัแพก้บแล้วสิงโตก็ไปแอบเสียที่ในปูาตรงเชิงภูเขานัน่เอง 
และแล้วสิงโตก็ได้ยินเสยีงกบพูดขึน้ว่า 

“ท่านแพ้ข้าแล้ว แต่ข้าจะไม่ไล่ทา่นจากภูเขานีห้รอก ขอให้ท่านท าใจให้สบาย และจงอยู่ต่อที่นี่
ต่อไปเถิด” 

 สิงโตพอได้ยินเสียงกบพูดดังนั้นยิง่ให้รู้สกึอับอายมาก จึงรีบว่ิงหนีออกจากภูเขาแห่งนั้นไป 
และไม่กลับมาที่ภูเขานั้นอีกเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตแล้วอย่าเที่ยววางอํานาจ และอย่าเที่ยวไปท้าทายแข่งขันกับ
ผู้ที่มีกําลังน้อยกว่าถ้าชนะก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่เมื่อแพ้จะได้รับความอับอายการแข่งขันนั้น
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มีอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วย แต่สิงโตไม่ยอม เมื่อกบเห็นว่าจะพูดอย่างไรสิงโตก็ไม่ยอมฟังทั้งนั้น จึง
บอกกับสิงโตว่า “เอาละ เมื่อท่านไม่ยอมให้อยู่ก็ไม่เป็นไร แต่ก่อนจะจากไปขอชมความงามรอบภูเขา
นี้สักหนึ่งรอบเถิด” สิงโตก็อนุญาต แล้วกบก็พูดต่อไปว่า  

 “เอาอย่างนี้ดีไหม เรามาวิ่งแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ให้รอบภูเขานี้ หากใครชนะผู้นั้นก็จะได้อยู่ที่
ภูเขานี้ต่อไป หากใครแพ้ผู้นั้นต้องจากภูเขานี้ไป” 

 สิงโตได้ยินกบพูดดังนั้นก็หัวเราะ พร้อมกับพูดว่า “ได้ซิ อย่ามาท้าแข่งให้เสียเวลาเลย 
อย่างไรเสียท่านก็ต้องแพ้แน่ๆ” 

 ฝูายกบเมื่อได้ตกลงนัดหมายเวลาและสถานที่กับสิงโตเรียบร้อยแล้ว ก็กลับไปเรียกประชุม
กบทั้งหลาย วางแผนที่จะเอาชนะสิงโตให้ได้ 

 วันรุ่งขึ้นกบกับสิงโตก็ไปยังที่นัดหมาย สิงโตพดูขึ้นกอ่นว่า “กบโว้ย เริ่มแข่งขันแล้วหรือยัง” 
แล้วสิงโตก็ได้ยินเสียงกบตอบว่า “เริ่มแข่งขันได้เลย เดี๋ยวนี้แหละ” 

 เมื่อสิงโตว่ิงไปได้สักครู่ก็เหนื่อย กค็ิดว่าจะหยดุนอนหลับซกัพกัหนึ่งก็วิ่งไปทันกบ ถมเถไป 
ว่าแล้วสิงโตก็นอนหลับไปพักใหญ่ๆ พอตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วทันที พอวิ่งไปไดส้ักครู่หนึ่ง
สิงโตตะโกนว่า “กบโว้ย ข้าชนะแล้ว” 

 พอสิ้นเสียงของสิงโต ก็ได้ยินเสียงกบร้องตะโกนอยู่ขา้งหน้าว่า “ข้าอยู่ทีน่ี่ ท่านยังตามข้าไม่
ทันหรอก” 

 สิงโตพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจวิ่งอย่างสุดแรงเกดิเพื่อเอาชนะกบใหไ้ด้ พอสิงโตว่ิงไปได้สกัครู่
ใหญ่ๆ กค็ิดว่าตนต้องวิ่งเลยกบมามาแล้ว จึงตะโกนออกไปว่า “กบโว้ย ฉันชนะแล้ว” 

 แต่แล้วก็ได้ยินเสยีงกบตอบทางหน้าสิงโตอกีว่า “ท่านจะชนะขา้ไดอ้ย่างไร เมื่อทา่นยงัวิ่งอยู่
ข้างหลังข้า” 

 สิงโตพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจสุดขดี รีบกระโดดออกวิ่งไปอย่างรวดเร็วอกีครั้ง วิ่งไปไดส้ักพกั
หนึ่งก็ตะโกนออกไปใหม่ว่า “กบโว้ย ข้าชนะเจา้แน่ๆ คราวนี้” 

แล้วสิงโตก็ได้ยินเสียงกบตอบอยูข่้างหน้าว่า “ทา่นยังวิ่งอยู่ข้างหลังขา้ ท่านจะชนะได้อย่างไร” 
 สิงโตหมดแรงวิ่งต่อไปแล้ว คิดว่าเราแพ้กบแล้ว ถ้าขืนอยู่ต่อไปเราต้องได้รับความอับอายจาก

บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแน่ๆ ว่าวิ่งแข่งขนัแพก้บแล้วสิงโตก็ไปแอบเสียที่ในปูาตรงเชิงภูเขานัน่เอง 
และแล้วสิงโตก็ได้ยินเสยีงกบพูดขึน้ว่า 

“ท่านแพ้ข้าแล้ว แต่ข้าจะไม่ไล่ทา่นจากภูเขานีห้รอก ขอให้ท่านท าใจให้สบาย และจงอยู่ต่อที่นี่
ต่อไปเถิด” 

 สิงโตพอได้ยินเสียงกบพูดดังนั้นยิง่ให้รู้สกึอับอายมาก จึงรีบว่ิงหนีออกจากภูเขาแห่งนั้นไป 
และไม่กลับมาที่ภูเขานั้นอีกเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตแล้วอย่าเที่ยววางอํานาจ และอย่าเที่ยวไปท้าทายแข่งขันกับ
ผู้ที่มีกําลังน้อยกว่าถ้าชนะก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่เมื่อแพ้จะได้รับความอับอายการแข่งขันนั้น

116 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อย่านึกว่าตนมีอะไรหลายอย่างเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากจะชนะเสมอไปอาจจะพ่ายแพ้ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithantube.com/นิทานอีสป-เรื่อง-กบและสิงโต/ 

ความมีระเบียบวินัย 
 คุณแม่ของชัยยุทธเล่าว่า การจัดดอกไม้เข้าแจกันนั้น จะทําให้ดอกไม้ที่อยู่ในแจกันดูสวยงาม  
เหมาะสมที่จะนํามาบูชาพระ  เป็นของขวัญกํานัลอันมีคุณค่า   ตรงข้ามกับดอกไม้ประเภทเดียวกัน 
แต่เหลือทิ้งจากการจัดเข้าแจกันก็หาค่ามิได้   และจะถูกกวาดลงถังขยะไปในที่สุด คุณแม่จึงถามชัย 
ยุทธว่า “ลูกคิดจะเลือกทําตนแบบไหน เป็นแบบดอกไม้ในแจกัน หรือนอกแจกัน” ชัยยุทธตอบว่า  
“ผมอยากเป็นดอกไม้ในแจกันครับ เพราะผมอยากเป็นคนที่มีคุณค่า”คุณแม่จึงชื่นชมชัยยุทธที่รู้จักคิด 
อย่างมีเหตุผล 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: เราควรทําตัวให้มีคุณค่าเหมือนดอกไม้ในแจกัน เพราะจะได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็นคนดี 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 
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114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยลมหายใจแต่ลมหายใจยังมคีุณค่าอื่นที่เรามักมองข้ามก็
คือลมหายใจนั้นเป็นเพื่อนเตือนใจเราได้ 

เวลาโกรธใครสักคน ลองหายใจเข้าลึก ๆแล้วผ่อนออกมาช้า ๆ สัก 5 เที่ยวความอดัอั้นเก็บ
กดอยากระบายโทสะจะลดลงไปมากสติที่เกอืบจะหลุดไปกลับคืนมาอยา่งรวดเร็ว ลมหายใจจึงเป็นยา
สลายความโกรธชั้นด ีหรือจะใช้สลายความกลัวก็ได้ สลายความเครียดก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ 

ร่างกายกับจิตใจนัน้มคีวามสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เวลาเกิดโทสะหัวใจจะเต้นเร็ว ลมหายใจ
ถี่กระช้ันเรียกว่าใจมีผลต่อกาย ขณะเดียวกันกายก็มีผลตอ่ใจด้วยลองหายใจเร็ว ๆ สั้น ๆ สกัพัก จะ
รู้สึกเครียดคนที่หายใจตื้นและถี่จะเป็นคนหงดุหงิดง่าย ตรงกนัข้ามการหายใจเข้าลกึ ๆ และหายใจ
ออกยาว ๆ ใจจะเบาคลาย 

ถ้าเรารู้ตัวจับความรู้สกึของตัวเองทนัรีบเอาลมหายใจมาใช้ให้เปน็ประโยชน์ด้วยการกําหนด
ลมหายใจเข้าออกลึก ๆความรู้สึกโปร่งโล่งจะเขา้มาแทนทีค่วามเร่าร้อนวุ่นวายใจ 

นอกจากนีย้ังพบอกีว่าในลมหายใจนัน้มีทรพัย์ล้าํค่าที่ใช้เทา่ไรกไ็มม่ีวันหมด คือความสขุสงบ
การหายใจเขา้ออกช้า ๆเป็นบันไดเบื้องต้นสูค่วามสงบถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็เอาใจไปจดจ่ออยู่ที่ลม
หายใจด้วยยิ่งจิตใจแนบชิดสนทิกับลมหายใจมากเท่าไร กย็ิ่งดีมากเทา่นั้นหรือจะนับด้วยกไ็ด้ เช่น 
หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1จากนั้นหายใจเข้านับ 2 หายใจออกนับ 2 เรียงไปจนถึง 5 หรือ
ต่อไปถึง 10 กไ็ด ้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนเรามักแสวงหาความสขุนอกตัว หารู้ไม่ว่าในลมหายใจนัน้มีทั้งสติทั้งความ
ผ่อนคลายและความสุขสงบข้อสําคัญคอืเราตอ้งใส่ใจกับลมหายใจของเราใหม้ากกว่านี ้แทนทีจ่ะ
ละเลยจนลืมตัวบ่อย ๆ ว่าเรากําลังหายใจอยู่.  

ที่มาของเรื่อง:  www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=389191 

กบกับสิงโต 
 กบตัวหนึ่งกระโดดเล่นน้ําฝน และหาเหยื่ออยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งด้วยความสุขใจ ในขณะนั้นก็

มีสิงโตตัวหนึ่งเดินมาพบเข้าพร้อมกับไล่กบให้ไปอยู่ที่อื่น มิฉะนั้น จะฆ่าเสียให้ตาย ฝูายกบนั้นตกใจ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 115 

มากได้อ้อนวอนขอใหส้ิงโตอนญุาตให้ตนอยู่ในถิ่นนี้ต่อไปเถิด เพราะที่นี้ตนได้อยู่ตั้งแต่เกิดแล้ว และก็
มีอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วย แต่สิงโตไม่ยอม เมื่อกบเห็นว่าจะพูดอย่างไรสิงโตก็ไม่ยอมฟังทั้งนั้น จึง
บอกกับสิงโตว่า “เอาละ เมื่อท่านไม่ยอมให้อยู่ก็ไม่เป็นไร แต่ก่อนจะจากไปขอชมความงามรอบภูเขา
นี้สักหนึ่งรอบเถิด” สิงโตก็อนุญาต แล้วกบก็พูดต่อไปว่า  

 “เอาอย่างนี้ดีไหม เรามาวิ่งแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ให้รอบภูเขานี้ หากใครชนะผู้นั้นก็จะได้อยู่ที่
ภูเขานี้ต่อไป หากใครแพ้ผู้นั้นต้องจากภูเขานี้ไป” 

 สิงโตได้ยินกบพูดดังนั้นก็หัวเราะ พร้อมกับพูดว่า “ได้ซิ อย่ามาท้าแข่งให้เสียเวลาเลย 
อย่างไรเสียท่านก็ต้องแพ้แน่ๆ” 

 ฝูายกบเมื่อได้ตกลงนัดหมายเวลาและสถานที่กับสิงโตเรียบร้อยแล้ว ก็กลับไปเรียกประชุม
กบทั้งหลาย วางแผนที่จะเอาชนะสิงโตให้ได้ 

 วันรุ่งขึ้นกบกับสิงโตก็ไปยังที่นัดหมาย สิงโตพดูขึ้นกอ่นว่า “กบโว้ย เริ่มแข่งขันแล้วหรือยัง” 
แล้วสิงโตก็ได้ยินเสียงกบตอบว่า “เริ่มแข่งขันได้เลย เดี๋ยวนี้แหละ” 

 เมื่อสิงโตว่ิงไปได้สักครู่ก็เหนื่อย กค็ิดว่าจะหยดุนอนหลับซกัพกัหนึ่งก็วิ่งไปทันกบ ถมเถไป 
ว่าแล้วสิงโตก็นอนหลับไปพักใหญ่ๆ พอตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วทันที พอวิ่งไปไดส้ักครู่หนึ่ง
สิงโตตะโกนว่า “กบโว้ย ข้าชนะแล้ว” 

 พอสิ้นเสียงของสิงโต ก็ได้ยินเสียงกบร้องตะโกนอยู่ขา้งหน้าว่า “ข้าอยู่ทีน่ี่ ท่านยังตามข้าไม่
ทันหรอก” 

 สิงโตพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจวิ่งอย่างสุดแรงเกดิเพื่อเอาชนะกบใหไ้ด้ พอสิงโตว่ิงไปได้สกัครู่
ใหญ่ๆ กค็ิดว่าตนต้องวิ่งเลยกบมามาแล้ว จึงตะโกนออกไปว่า “กบโว้ย ฉันชนะแล้ว” 

 แต่แล้วก็ได้ยินเสยีงกบตอบทางหน้าสิงโตอกีว่า “ท่านจะชนะขา้ไดอ้ย่างไร เมื่อทา่นยงัวิ่งอยู่
ข้างหลังข้า” 

 สิงโตพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจสุดขดี รีบกระโดดออกวิ่งไปอย่างรวดเร็วอกีครั้ง วิ่งไปไดส้ักพกั
หนึ่งก็ตะโกนออกไปใหม่ว่า “กบโว้ย ข้าชนะเจา้แน่ๆ คราวนี้” 

แล้วสิงโตก็ได้ยินเสียงกบตอบอยูข่้างหน้าว่า “ทา่นยังวิ่งอยู่ข้างหลังขา้ ท่านจะชนะได้อย่างไร” 
 สิงโตหมดแรงวิ่งต่อไปแล้ว คิดว่าเราแพ้กบแล้ว ถ้าขืนอยู่ต่อไปเราต้องได้รับความอับอายจาก

บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแน่ๆ ว่าวิ่งแข่งขนัแพก้บแล้วสิงโตก็ไปแอบเสียที่ในปูาตรงเชิงภูเขานัน่เอง 
และแล้วสิงโตก็ได้ยินเสยีงกบพูดขึน้ว่า 

“ท่านแพ้ข้าแล้ว แต่ข้าจะไม่ไล่ทา่นจากภูเขานีห้รอก ขอให้ท่านท าใจให้สบาย และจงอยู่ต่อที่นี่
ต่อไปเถิด” 

 สิงโตพอได้ยินเสียงกบพูดดังนั้นยิง่ให้รู้สกึอับอายมาก จึงรีบว่ิงหนีออกจากภูเขาแห่งนั้นไป 
และไม่กลับมาที่ภูเขานั้นอีกเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตแล้วอย่าเที่ยววางอํานาจ และอย่าเที่ยวไปท้าทายแข่งขันกับ
ผู้ที่มีกําลังน้อยกว่าถ้าชนะก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่เมื่อแพ้จะได้รับความอับอายการแข่งขันนั้น
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มากได้อ้อนวอนขอใหส้ิงโตอนญุาตให้ตนอยู่ในถิ่นนี้ต่อไปเถิด เพราะที่นี้ตนได้อยู่ตั้งแต่เกิดแล้ว และก็
มีอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วย แต่สิงโตไม่ยอม เมื่อกบเห็นว่าจะพูดอย่างไรสิงโตก็ไม่ยอมฟังทั้งนั้น จึง
บอกกับสิงโตว่า “เอาละ เมื่อท่านไม่ยอมให้อยู่ก็ไม่เป็นไร แต่ก่อนจะจากไปขอชมความงามรอบภูเขา
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 “เอาอย่างนี้ดีไหม เรามาวิ่งแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ให้รอบภูเขานี้ หากใครชนะผู้นั้นก็จะได้อยู่ที่
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 วันรุ่งขึ้นกบกับสิงโตก็ไปยังที่นัดหมาย สิงโตพดูขึ้นกอ่นว่า “กบโว้ย เริ่มแข่งขันแล้วหรือยัง” 
แล้วสิงโตก็ได้ยินเสียงกบตอบว่า “เริ่มแข่งขันได้เลย เดี๋ยวนี้แหละ” 

 เมื่อสิงโตว่ิงไปได้สักครู่ก็เหนื่อย กค็ิดว่าจะหยดุนอนหลับซกัพกัหนึ่งก็วิ่งไปทันกบ ถมเถไป 
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 พอสิ้นเสียงของสิงโต ก็ได้ยินเสียงกบร้องตะโกนอยู่ขา้งหน้าว่า “ข้าอยู่ทีน่ี่ ท่านยังตามข้าไม่
ทันหรอก” 
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อย่านึกว่าตนมีอะไรหลายอย่างเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากจะชนะเสมอไปอาจจะพ่ายแพ้ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithantube.com/นิทานอีสป-เรื่อง-กบและสิงโต/ 

ความมีระเบียบวินัย 
 คุณแม่ของชัยยุทธเล่าว่า การจัดดอกไม้เข้าแจกันนั้น จะทําให้ดอกไม้ที่อยู่ในแจกันดูสวยงาม  
เหมาะสมที่จะนํามาบูชาพระ  เป็นของขวัญกํานัลอันมีคุณค่า   ตรงข้ามกับดอกไม้ประเภทเดียวกัน 
แต่เหลือทิ้งจากการจัดเข้าแจกันก็หาค่ามิได้   และจะถูกกวาดลงถังขยะไปในที่สุด คุณแม่จึงถามชัย 
ยุทธว่า “ลูกคิดจะเลือกทําตนแบบไหน เป็นแบบดอกไม้ในแจกัน หรือนอกแจกัน” ชัยยุทธตอบว่า  
“ผมอยากเป็นดอกไม้ในแจกันครับ เพราะผมอยากเป็นคนที่มีคุณค่า”คุณแม่จึงชื่นชมชัยยุทธที่รู้จักคิด 
อย่างมีเหตุผล 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: เราควรทําตัวให้มีคุณค่าเหมือนดอกไม้ในแจกัน เพราะจะได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็นคนดี 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
แนวทางการ
แสดงออก
ทางศิลปะ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน และ
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยไม่ต้อง
ตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   ลูกเสือไทยกายสมาร์ท  เวลา  2  ช่ัวโมง 

118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรื่องความอ้วน โดยใช้ดัชนีมวล

กายเป็นตัวช้ีวัด และมีแนวทางในการดูแลตนเองได ้

2. เนื้อหา
ความตระหนกัถึงสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรื่องความอ้วน และการปฏิบัติตนใหม้ี

ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์สุขภาพ จะช่วยใหม้ีสุขภาพดีแข็งแรง  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกมแข่งขนัยืนกระโดดไกล 
3.2 เกมแข่งขนัม้าโรมนั 
3.3 ใบความรู้เรื่อง อย่างไรเรียกว่าอ้วน, เรื่อง พลังงานทีไ่ด้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ใน

กิจกรรมตา่ง ๆ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง นายพลกับเดก็ 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ความหมายของ HB และ 2B บนดินสอ 

4. กิจกรรม
4.1กิจกรรมครั้งที่1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาด้วยคําถาม “ลูกเสอืคิดว่าตนเองอ้วนหรือไม่ เพราะ
อะไร” สุ่มให้ลูกเสอืตอบ 2 – 3 คนแล้วนาํเข้าสูก่ิจกรรม 

 (2) ลูกเสือชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูง คํานวณหาค่าดชันีมวลกาย โดยศึกษาจากใบความรู้ 
เรื่องอยา่งไรเรียกว่าอ้วน  

(3) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง สมาชิกแต่ละคนผลัดกนัพูดคยุแลกเปลี่ยนในประเด็น 
-  ค่าดัชนมีวลกายที่ไดข้องตนเองตรงกับที่คดิไวต้อนแรกหรือไม ่เพราะอะไร 
-  ทบทวนการปฏิบัติตนแล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําใหค้่าดัชนมีวลกายออกมาเช่นนี้ 
(ต่ํากว่าเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์) 
-  ตั้งใจจะปรับพฤติกรรม หรือ ปฏิบัติตน อย่างไรบ้าง 

 (4)  รวมกอง ผู้กํากับลูกเสอืเพิม่เติมเรื่องการรบัประทานอาหาร และการออกกําลัง
กาย เพื่อควบคุมดัชนีมวลกายใหอ้ยู่ในค่าปกติ และนัดแนะการติดตามผลการปฏิบัติตน ใน
อีก 3 เดือน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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116 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อย่านึกว่าตนมีอะไรหลายอย่างเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากจะชนะเสมอไปอาจจะพ่ายแพ้ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้ 

ที่มาของเรื่อง :  www.nithantube.com/นิทานอีสป-เรื่อง-กบและสิงโต/ 

ความมีระเบียบวินัย 
 คุณแม่ของชัยยุทธเล่าว่า การจัดดอกไม้เข้าแจกันนั้น จะทําให้ดอกไม้ที่อยู่ในแจกันดูสวยงาม  
เหมาะสมที่จะนํามาบูชาพระ  เป็นของขวัญกํานัลอันมีคุณค่า   ตรงข้ามกับดอกไม้ประเภทเดียวกัน 
แต่เหลือทิ้งจากการจัดเข้าแจกันก็หาค่ามิได้   และจะถูกกวาดลงถังขยะไปในที่สุด คุณแม่จึงถามชัย 
ยุทธว่า “ลูกคิดจะเลือกทําตนแบบไหน เป็นแบบดอกไม้ในแจกัน หรือนอกแจกัน” ชัยยุทธตอบว่า  
“ผมอยากเป็นดอกไม้ในแจกันครับ เพราะผมอยากเป็นคนที่มีคุณค่า”คุณแม่จึงชื่นชมชัยยุทธที่รู้จักคิด 
อย่างมีเหตุผล 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: เราควรทําตัวให้มีคุณค่าเหมือนดอกไม้ในแจกัน เพราะจะได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็นคนดี 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
แนวทางการ
แสดงออก
ทางศิลปะ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน และ
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยไม่ต้อง
ตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   ลูกเสือไทยกายสมาร์ท  เวลา  2  ช่ัวโมง 
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1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรื่องความอ้วน โดยใช้ดัชนีมวล

กายเป็นตัวช้ีวัด และมีแนวทางในการดูแลตนเองได ้

2. เนื้อหา
ความตระหนกัถึงสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรื่องความอ้วน และการปฏิบัติตนใหม้ี

ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์สุขภาพ จะช่วยใหม้ีสุขภาพดีแข็งแรง  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกมแข่งขนัยืนกระโดดไกล 
3.2 เกมแข่งขนัม้าโรมนั 
3.3 ใบความรู้เรื่อง อย่างไรเรียกว่าอ้วน, เรื่อง พลังงานทีไ่ด้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ใน

กิจกรรมตา่ง ๆ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง นายพลกับเดก็ 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ความหมายของ HB และ 2B บนดินสอ 

4. กิจกรรม
4.1กิจกรรมครั้งที่1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาด้วยคําถาม “ลูกเสอืคิดว่าตนเองอ้วนหรือไม่ เพราะ
อะไร” สุ่มให้ลูกเสอืตอบ 2 – 3 คนแล้วนาํเข้าสูก่ิจกรรม 

 (2) ลูกเสือชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูง คํานวณหาค่าดชันีมวลกาย โดยศึกษาจากใบความรู้ 
เรื่องอยา่งไรเรียกว่าอ้วน  

(3) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง สมาชิกแต่ละคนผลัดกนัพูดคยุแลกเปลี่ยนในประเด็น 
-  ค่าดัชนมีวลกายที่ไดข้องตนเองตรงกับที่คดิไว้ตอนแรกหรือไม ่เพราะอะไร 
-  ทบทวนการปฏิบัติตนแล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําใหค้่าดัชนมีวลกายออกมาเช่นนี้ 
(ต่ํากว่าเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์) 
-  ตั้งใจจะปรับพฤติกรรม หรือ ปฏิบัติตน อย่างไรบ้าง 

 (4)  รวมกอง ผู้กํากับลูกเสอืเพิม่เติมเรื่องการรบัประทานอาหาร และการออกกําลัง
กาย เพื่อควบคุมดัชนีมวลกายใหอ้ยู่ในค่าปกติ และนัดแนะการติดตามผลการปฏิบัติตน ใน
อีก 3 เดือน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 5 สมรรถภ�พท�งก�ย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13 ลูกเสือไทยก�ยสม�ร์ท เวล� 2 ชั่วโมง
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5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 ( 3 เดือน หลังกิจกรรมครั้งที่ 1) 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืชั่งน้ําหนักวัดส่วนสงู คํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย เทยีบ
กับเกณฑ์ และค่าเดิมในครั้งกอ่น 

(2)  หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ใหส้มาชิกแต่ละคนผลดักันพดูคยุแลกเปลี่ยนในประเด็น 
-  ค่าดัชนมีวลกายเป็นไปตามที่คาดไว้หรอืไม ่
-  ทบทวนการปฏิบัติตนแล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําใหค้่าดัชนมีวลกายออกมาเช่นนี้ 

(เป็นหรือไม่เป็นตามทีค่าดไว้) 
-  การปรับพฤติกรรม หรือ ปฏิบัติตน ใน 3 เดอืนที่ผ่านมามีผลต่อสขุภาพ 
อย่างไรบ้าง 

 (3)  รวมกอง ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปราย และสรุปในประเด็น “ได้ขอ้คดิอะไรจาก
กิจกรรม และจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างไร” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
2.1 สังเกตพฤติกรรมของลกูเสือในการใฝูรู ้ใส่ใจปฏิบัติตามคําสั่งผูก้ํากับลูกเสือ  รับฟังความ

คิดเหน็  เสนอความคดิเหน็  การเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี 
5.2 แบบประเมินสุขภาพตัวเองโดยใช้ดัชนมีวลกายเป็นตัวช้ีวัด และปรับปรุงตนเองเพือ่การ

พัฒนาสุขภาพให้ได้มาตรฐานสภาวะโภชนาการ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ และความตระหนกัถึงสถานการสขุภาพของตนเอง
ในเรื่องความอ้วนและมีแนวทางในการดูแลตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที1่3 

เกม 
เกมแข่งขันยืนกระโดดไกล 

 4) ผู้กำากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
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ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่แข่งขันยืนกระโดดไกล โดยให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนอยู่ที่เส้น
เริ่มต้น เมื่อได้สัญญาณจากผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือทุกคนในหมู่กระโดดไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกล
ที่สุด และเมื่อเท้าถึงพื้นให้ยืนอยู่กับที่ ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือหนึ่งนายวัดระยะกระโดด
ของลูกเสือแต่หมู่ แล้วรวมระยะกระโดดของหมู่ ว่าได้ระยะเท่าใด หมู่ใดได้ระยะมากที่สุด เป็นหมู่ชนะ 

เกมแข่งขันม้าโรมัน 

ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกที่ตัวใหญ่แข็งแรง 3 คน ยืนเรียงกันคนกลางเป็นม้า 
อีกสองคนยืนด้านข้างเป็นรถ คนกลางใช้มือสองข้างโอบเอวของคนด้านข้างทั้งสองไว้ สองคน
ด้านข้างประสานมือตนเองไว้ข้างหลัง และเลือกสมาชิกตัวเล็กสุดเป็นคนบังคับ โดยขึ้นไปยืนบนมือที่
ประสานกันไว้ของคนที่ยืนทั้งสองข้าง  ใช้มือเกาะบ่าคนกลางไว้ให้แน่น 

เมื่อได้ยินสัญญาณให้ทั้ง 3 คน ออกวิ่งพร้อมกันจากจุดเริ่มต้น ไปให้ถึงเส้นชัย หมู่ใดไปถึง
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

ใบความรู้ 
เรื่อง อย่างไรเรียกว่าอ้วน 

5.1



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
113คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 119 

5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 ( 3 เดือน หลังกิจกรรมครั้งที่ 1) 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืชั่งน้ําหนักวัดส่วนสงู คํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย เทยีบ
กับเกณฑ์ และค่าเดิมในครั้งกอ่น 

(2)  หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ใหส้มาชิกแต่ละคนผลดักันพดูคยุแลกเปลี่ยนในประเด็น 
-  ค่าดัชนมีวลกายเป็นไปตามที่คาดไว้หรอืไม ่
-  ทบทวนการปฏิบัติตนแล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําใหค้่าดัชนมีวลกายออกมาเช่นนี้ 

(เป็นหรือไม่เป็นตามทีค่าดไว้) 
-  การปรับพฤติกรรม หรือ ปฏิบัติตน ใน 3 เดอืนที่ผ่านมามีผลต่อสขุภาพ 
อย่างไรบ้าง 

 (3)  รวมกอง ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปราย และสรุปในประเด็น “ได้ขอ้คดิอะไรจาก
กิจกรรม และจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างไร” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
2.1 สังเกตพฤติกรรมของลกูเสือในการใฝูรู ้ใส่ใจปฏิบัติตามคําสั่งผูก้ํากับลูกเสือ  รับฟังความ

คิดเหน็  เสนอความคดิเหน็  การเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี 
5.2 แบบประเมินสุขภาพตัวเองโดยใช้ดัชนมีวลกายเป็นตัวช้ีวัด และปรับปรุงตนเองเพือ่การ

พัฒนาสุขภาพให้ได้มาตรฐานสภาวะโภชนาการ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ และความตระหนกัถึงสถานการสขุภาพของตนเอง
ในเรื่องความอ้วนและมีแนวทางในการดูแลตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที1่3 

เกม 
เกมแข่งขันยืนกระโดดไกล 

120 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่แข่งขันยืนกระโดดไกล โดยให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนอยู่ที่เส้น
เริ่มต้น เมื่อได้สัญญาณจากผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือทุกคนในหมู่กระโดดไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกล
ที่สุด และเมื่อเท้าถึงพื้นให้ยืนอยู่กับที่ ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือหนึ่งนายวัดระยะกระโดด
ของลูกเสือแต่หมู่ แล้วรวมระยะกระโดดของหมู่ ว่าได้ระยะเท่าใด หมู่ใดได้ระยะมากที่สุด เป็นหมู่ชนะ 

เกมแข่งขันม้าโรมัน 

ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกที่ตัวใหญ่แข็งแรง 3 คน ยืนเรียงกันคนกลางเป็นม้า 
อีกสองคนยืนด้านข้างเป็นรถ คนกลางใช้มือสองข้างโอบเอวของคนด้านข้างทั้งสองไว้ สองคน
ด้านข้างประสานมือตนเองไว้ข้างหลัง และเลือกสมาชิกตัวเล็กสุดเป็นคนบังคับ โดยขึ้นไปยืนบนมือที่
ประสานกันไว้ของคนที่ยืนทั้งสองข้าง  ใช้มือเกาะบ่าคนกลางไว้ให้แน่น 

เมื่อได้ยินสัญญาณให้ทั้ง 3 คน ออกวิ่งพร้อมกันจากจุดเริ่มต้น ไปให้ถึงเส้นชัย หมู่ใดไปถึง
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

ใบความรู้ 
เรื่อง อย่างไรเรียกว่าอ้วน 

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13

เกม
เกมแข่งขันยืนกระโดดไกล



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
114
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ความอ้วน คอืภาวะที่รา่งกายมีน้าํหนกัเกนิปกติ  และมีการสะสมไขมนัมากเกนิความ
ต้องการของร่างกาย 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วน 
วิธีที่นิยมใช ้ คือการคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยมสีูตรดังนี ้
ดัชนีมวลกาย= น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรมั หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเมตร ยกกาํลังสอง) 
การแปลผล 

< 20  นน. น้อยกว่าปกต ิ
20 – 24.9 นน. ปกติ 
25 – 29.9 นน. มากกว่าปกต ิ
30 – 39.9 โรคอ้วน 
> 40  โรคอ้วนขั้นรนุแรง 

ตัวอย่าง  นายหมู หนัก 60 กิโลกรมั สูง  1 เมตร  50  เซนติเมตร 
ดัชนีมวลกาย   =      60    =    26.66 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

     (1.5)2 
แสดงว่านายหมูเริม่มีน้าํหนกัมากกว่าปกติแล้ว 
ค่าที่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าผอมไป ควรต้องปรับปรุงภาวะโภชนาการให้

สมดุลย์ และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ในวัยที่ร่างกาย
กําลังเติบโตและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การกินอาหารที่สมดุลย์ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการ
จึงเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพในระยะยาว 

ความอ้วนเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างไร 
-  เด็กอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อ้วน  เพราะความอ้วนมีผลต่อการทํางานของ

ฮอร์โมนหลายชนิด เช่นอินซูลิน  ซึ่งทําให้เกิดโรคเบาหวาน  และยังทําให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ  เช่น 
โรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  กรดยูริกในเลือดสูง  เป็นต้น 

- เด็กอ้วนจะเป็นหนุม่เป็นสาวเร็วขึ้น แต่หยุดเติบโตเร็วเช่นกัน ในระยะแรกจึงดูว่าโตเร็วกว่า
เด็กอื่น แต่ระยะท้ายกลับตัวเตี้ยกว่าเด็กทีไ่มอ่้วน นอกจากนี้การรับน้ําหนกัที่มากเกินไป มีผลทําให้
โครงสร้างของกระดกูและข้อผดิปกติโดยเฉพาะกระดูกขาซึ่งทาํหนา้ที่รับน้ําหนัก เชน่  ปวดขอ้สะโพก  
ปวดเข่า ขาโก่ง ฯลฯ 

-  ปัญหาทางระบบหายใจ  เนื่องจากผนงัลําตัวหนาทําให้ปอดขยายตัวไดน้้อย และช่องทาง
เดินหายใจแคบลงจากความอ้วน ทําให้มอีาการหายใจตดิขัดในช่วงนอนหลับ กรนเสียงดัง 

-  ผิวหนังของเด็กอ้วนบริเวณรอยพับ เช่น ซอกคอ  หลังคอ  รักแร้  ใต้ราวนมและข้อพับจะมี
สีคล้ํา  ซึ่งลักษณะที่ผิวหนังนี้จะดขีึ้นเมื่อมกีารลดน้ําหนักลง 

-  ปัญหาจิตใจ  เด็กอ้วนมกัขาดความมั่นใจ  ในรูปร่างและบุคลิกภาพของตนเอง ถูกเพื่อนลอ้  
อายจนไมก่ล้าไปไหน  และอาจเกิดปัญหาการเข้ากลุ่มกับเพือ่นตามมา  

เริ่มอ้วนแล้วจะท าอย่างไร 

ใบคว�มรู้
เรื่องอย่�งไรเรียกว่�อ้วน

122 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  และครบ 3 มื้อ โดยมีสูตรว่า ผักครึ่งหนึ่งและอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
ไม่ควรอดอาหาร เพราะเมื่อเกิดความหิวจะทําให้กินมากขึ้น ลดอาหารประเภท  แปฺง  น้ําตาล และ
ไขมัน ที่สําคัญคือกินอาหารเป็นเวลา  ไม่กินจุบจิบ  งดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลผสมอยู่ ควรดื่มน้ําสะอาด
แทน ปริมาณอาหารที่กินต่อวันเมื่อคํานวณพลังงานที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 1,200 – 1,500 แคลอรี่ ไม่ควร
เกินกว่านี้  โดยสามารถคํานวณปริมาณพลังงานท่ีได้จากอาหาร จากตารางพลังงานจากอาหาร 

2. ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ เช่น เดิน วิ่ง  ขี่จักรยาน  กระโดดเชือก  ว่ายน้ํา เป็นต้น เพื่อ
เผาผลาญพลังงานและดึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายออกโดยสามารถคํานวณพลังงานที่ใช้ไปได้ จาก
ตารางพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายซึ่งทางการแพทย์ คําว่า แคลอรี มักใช้ในความหมายถึง "กิโล
แคลอรี" 

ผู้ออกกาํลังกายควรมหีลักปฏิบัติเพื่อความพอเหมาะพอดี คือ 
-  ความหนักของการออกกําลังกาย ผู้ออกกําลังกายมีความจําเป็นจะต้องทราบว่าควรออก

กําลังกายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอันตราย ต่อร่างกายและได้ผลดีที่สุดโดยปกติเราจะใช้อัตราการเต้นของ
หัวใจเป็นตัววัดความหนักของงานถ้าเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจของผู้
ออกกําลังกายควรอยู่ในอัตรา 70–80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุดมีสูตรในการคํานวณดังต่อไปนี้ชีพจรสูงสุด = (220 – อายุปี) X (0.7 - 0.8) ตัวอย่าง “ต่าย 
อายุ 30 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในการออกกําลังกาย คือ133 – 152 ครั้ง / นาที” 

-  ความนานของการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง โดยทั่วๆ ไป
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 –30 นาที โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ (ตามการคํานวณ) ไป
ตลอดเวลานั้น 

-  ความบ่อยของการออกกําลังกาย ความเหมาะสมในการออกกาํลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั้น
ควรออกกําลังกายไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน และไม่เกนิ 6 วันและควรมีวันพักผอ่นสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน 

3. สร้างแรงจูงใจ เช่น ชื่นชมและให้กาํลังใจตนเองทุกวัน ที่ปฏิบัติตนได้ตามเที่ตั้งใจไว้ หา
เพื่อนออกกําลังกายร่วมกัน แขวนชดุสวยๆ หลอ่ๆ ที่เคยใสไ่ด้เพื่อกระตุน้ให้เกดิความพยายามมากขึ้น 

พลังงานที่ได้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
พลังงานที่ได้จากอาหาร 

อาหาร แคลอรี ่ อาหาร แคลอรี ่

ส้ม 1 ผล 40 ข้าวต้มมดั 1 คู ่ 320 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 121 

ความอ้วน คอืภาวะที่รา่งกายมีน้าํหนกัเกนิปกติ  และมีการสะสมไขมนัมากเกนิความ
ต้องการของร่างกาย 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วน 
วิธีที่นิยมใช ้ คือการคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยมสีูตรดังนี ้
ดัชนีมวลกาย= น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรมั หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเมตร ยกกาํลังสอง) 
การแปลผล 

< 20  นน. น้อยกว่าปกต ิ
20 – 24.9 นน. ปกติ 
25 – 29.9 นน. มากกว่าปกต ิ
30 – 39.9 โรคอ้วน 
> 40  โรคอ้วนขั้นรนุแรง 

ตัวอย่าง  นายหมู หนัก 60 กิโลกรมั สูง  1 เมตร  50  เซนติเมตร 
ดัชนีมวลกาย   =      60    =    26.66 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

     (1.5)2 
แสดงว่านายหมูเริม่มีน้าํหนกัมากกว่าปกติแล้ว 
ค่าที่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าผอมไป ควรต้องปรับปรุงภาวะโภชนาการให้

สมดุลย์ และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ในวัยที่ร่างกาย
กําลังเติบโตและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การกินอาหารที่สมดุลย์ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการ
จึงเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพในระยะยาว 

ความอ้วนเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างไร 
-  เด็กอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อ้วน  เพราะความอ้วนมีผลต่อการทํางานของ

ฮอร์โมนหลายชนิด เช่นอินซูลิน  ซึ่งทําให้เกิดโรคเบาหวาน  และยังทําให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ  เช่น 
โรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  กรดยูริกในเลือดสูง  เป็นต้น 

- เด็กอ้วนจะเป็นหนุม่เป็นสาวเร็วขึ้น แต่หยุดเติบโตเร็วเช่นกัน ในระยะแรกจึงดูว่าโตเร็วกว่า
เด็กอื่น แต่ระยะท้ายกลับตัวเตี้ยกว่าเด็กทีไ่มอ่้วน นอกจากนี้การรับน้ําหนกัที่มากเกินไป มีผลทําให้
โครงสร้างของกระดกูและข้อผดิปกติโดยเฉพาะกระดูกขาซึ่งทาํหนา้ที่รับน้ําหนัก เชน่  ปวดขอ้สะโพก  
ปวดเข่า ขาโก่ง ฯลฯ 

-  ปัญหาทางระบบหายใจ  เนื่องจากผนงัลําตัวหนาทําให้ปอดขยายตัวไดน้้อย และช่องทาง
เดินหายใจแคบลงจากความอ้วน ทําให้มอีาการหายใจตดิขัดในช่วงนอนหลับ กรนเสียงดัง 

-  ผิวหนังของเด็กอ้วนบริเวณรอยพับ เช่น ซอกคอ  หลังคอ  รักแร้  ใต้ราวนมและข้อพับจะมี
สีคล้ํา  ซึ่งลักษณะที่ผิวหนังนี้จะดขีึ้นเมื่อมกีารลดน้ําหนักลง 

-  ปัญหาจิตใจ  เด็กอ้วนมกัขาดความมั่นใจ  ในรูปร่างและบุคลิกภาพของตนเอง ถูกเพื่อนลอ้  
อายจนไมก่ล้าไปไหน  และอาจเกิดปัญหาการเข้ากลุ่มกับเพือ่นตามมา  

เริ่มอ้วนแล้วจะท าอย่างไร 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
115
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ความอ้วน คอืภาวะที่รา่งกายมีน้าํหนกัเกนิปกติ  และมีการสะสมไขมนัมากเกนิความ
ต้องการของร่างกาย 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วน 
วิธีที่นิยมใช ้ คือการคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยมสีูตรดังนี ้
ดัชนีมวลกาย= น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรมั หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเมตร ยกกาํลังสอง) 
การแปลผล 

< 20  นน. น้อยกว่าปกต ิ
20 – 24.9 นน. ปกติ 
25 – 29.9 นน. มากกว่าปกต ิ
30 – 39.9 โรคอ้วน 
> 40  โรคอ้วนขั้นรนุแรง 

ตัวอย่าง  นายหมู หนัก 60 กิโลกรมั สูง  1 เมตร  50  เซนติเมตร 
ดัชนีมวลกาย   =      60    =    26.66 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

     (1.5)2 
แสดงว่านายหมูเริม่มีน้าํหนกัมากกว่าปกติแล้ว 
ค่าที่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าผอมไป ควรต้องปรับปรุงภาวะโภชนาการให้

สมดุลย์ และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ในวัยที่ร่างกาย
กําลังเติบโตและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การกินอาหารที่สมดุลย์ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการ
จึงเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพในระยะยาว 

ความอ้วนเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างไร 
-  เด็กอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อ้วน  เพราะความอ้วนมีผลต่อการทํางานของ

ฮอร์โมนหลายชนิด เช่นอินซูลิน  ซึ่งทําให้เกิดโรคเบาหวาน  และยังทําให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ  เช่น 
โรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  กรดยูริกในเลือดสูง  เป็นต้น 

- เด็กอ้วนจะเป็นหนุม่เป็นสาวเร็วขึ้น แต่หยุดเติบโตเร็วเช่นกัน ในระยะแรกจึงดูว่าโตเร็วกว่า
เด็กอื่น แต่ระยะท้ายกลับตัวเตี้ยกว่าเด็กทีไ่มอ่้วน นอกจากนี้การรับน้ําหนกัที่มากเกินไป มีผลทําให้
โครงสร้างของกระดกูและข้อผดิปกติโดยเฉพาะกระดูกขาซึ่งทาํหนา้ที่รับน้ําหนัก เชน่  ปวดขอ้สะโพก  
ปวดเข่า ขาโก่ง ฯลฯ 

-  ปัญหาทางระบบหายใจ  เนื่องจากผนงัลําตัวหนาทําให้ปอดขยายตัวไดน้้อย และช่องทาง
เดินหายใจแคบลงจากความอ้วน ทําให้มอีาการหายใจตดิขัดในช่วงนอนหลับ กรนเสียงดัง 

-  ผิวหนังของเด็กอ้วนบริเวณรอยพับ เช่น ซอกคอ  หลังคอ  รักแร้  ใต้ราวนมและข้อพับจะมี
สีคล้ํา  ซึ่งลักษณะที่ผิวหนังนี้จะดขีึ้นเมื่อมกีารลดน้ําหนักลง 

-  ปัญหาจิตใจ  เด็กอ้วนมกัขาดความมั่นใจ  ในรูปร่างและบุคลิกภาพของตนเอง ถูกเพื่อนลอ้  
อายจนไมก่ล้าไปไหน  และอาจเกิดปัญหาการเข้ากลุ่มกับเพือ่นตามมา  

เริ่มอ้วนแล้วจะท าอย่างไร 

122 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  และครบ 3 มื้อ โดยมีสูตรว่า ผักครึ่งหนึ่งและอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
ไม่ควรอดอาหาร เพราะเมื่อเกิดความหิวจะทําให้กินมากขึ้น ลดอาหารประเภท  แปฺง  น้ําตาล และ
ไขมัน ที่สําคัญคือกินอาหารเป็นเวลา  ไม่กินจุบจิบ  งดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลผสมอยู่ ควรดื่มน้ําสะอาด
แทน ปริมาณอาหารที่กินต่อวันเมื่อคํานวณพลังงานที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 1,200 – 1,500 แคลอรี่ ไม่ควร
เกินกว่านี้  โดยสามารถคํานวณปริมาณพลังงานที่ได้จากอาหาร จากตารางพลังงานจากอาหาร 

2. ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ เช่น เดิน วิ่ง  ขี่จักรยาน  กระโดดเชือก  ว่ายน้ํา เป็นต้น เพื่อ
เผาผลาญพลังงานและดึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายออกโดยสามารถคํานวณพลังงานที่ใช้ไปได้ จาก
ตารางพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายซึ่งทางการแพทย์ คําว่า แคลอรี มักใช้ในความหมายถึง "กิโล
แคลอรี" 

ผู้ออกกาํลังกายควรมหีลักปฏิบัติเพื่อความพอเหมาะพอดี คือ 
-  ความหนักของการออกกําลังกาย ผู้ออกกําลังกายมีความจําเป็นจะต้องทราบว่าควรออก

กําลังกายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอันตราย ต่อร่างกายและได้ผลดีที่สุดโดยปกติเราจะใช้อัตราการเต้นของ
หัวใจเป็นตัววัดความหนักของงานถ้าเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจของผู้
ออกกําลังกายควรอยู่ในอัตรา 70–80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุดมีสูตรในการคํานวณดังต่อไปนี้ชีพจรสูงสุด = (220 – อายุปี) X (0.7 - 0.8) ตัวอย่าง “ต่าย 
อายุ 30 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในการออกกําลังกาย คือ133 – 152 ครั้ง / นาที” 

-  ความนานของการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง โดยทั่วๆ ไป
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 –30 นาที โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ (ตามการคํานวณ) ไป
ตลอดเวลานั้น 

-  ความบ่อยของการออกกําลังกาย ความเหมาะสมในการออกกาํลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั้น
ควรออกกําลังกายไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน และไม่เกนิ 6 วันและควรมีวันพักผอ่นสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน 

3. สร้างแรงจูงใจ เช่น ชื่นชมและให้กาํลังใจตนเองทุกวัน ที่ปฏิบัติตนได้ตามเที่ตั้งใจไว้ หา
เพื่อนออกกําลังกายร่วมกัน แขวนชดุสวยๆ หลอ่ๆ ที่เคยใสไ่ด้เพื่อกระตุน้ให้เกดิความพยายามมากขึ้น 

พลังงานที่ได้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
พลังงานที่ได้จากอาหาร 

อาหาร แคลอรี ่ อาหาร แคลอรี ่

ส้ม 1 ผล 40 ข้าวต้มมดั 1 คู ่ 320 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 121 

ความอ้วน คอืภาวะที่รา่งกายมีน้าํหนกัเกนิปกติ  และมีการสะสมไขมนัมากเกนิความ
ต้องการของร่างกาย 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วน 
วิธีที่นิยมใช ้ คือการคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยมสีูตรดังนี ้
ดัชนีมวลกาย= น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรมั หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเมตร ยกกาํลังสอง) 
การแปลผล 

< 20  นน. น้อยกว่าปกต ิ
20 – 24.9 นน. ปกติ 
25 – 29.9 นน. มากกว่าปกต ิ
30 – 39.9 โรคอ้วน 
> 40  โรคอ้วนขั้นรนุแรง 

ตัวอย่าง  นายหมู หนัก 60 กิโลกรมั สูง  1 เมตร  50  เซนติเมตร 
ดัชนีมวลกาย   =      60    =    26.66 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

     (1.5)2 
แสดงว่านายหมูเริม่มีน้าํหนกัมากกว่าปกติแล้ว 
ค่าที่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าผอมไป ควรต้องปรับปรุงภาวะโภชนาการให้

สมดุลย์ และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ในวัยที่ร่างกาย
กําลังเติบโตและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การกินอาหารที่สมดุลย์ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการ
จึงเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพในระยะยาว 

ความอ้วนเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างไร 
-  เด็กอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อ้วน  เพราะความอ้วนมีผลต่อการทํางานของ

ฮอร์โมนหลายชนิด เช่นอินซูลิน  ซึ่งทําให้เกิดโรคเบาหวาน  และยังทําให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ  เช่น 
โรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  กรดยูริกในเลือดสูง  เป็นต้น 

- เด็กอ้วนจะเป็นหนุม่เป็นสาวเร็วขึ้น แต่หยุดเติบโตเร็วเช่นกัน ในระยะแรกจึงดูว่าโตเร็วกว่า
เด็กอื่น แต่ระยะท้ายกลับตัวเตี้ยกว่าเด็กทีไ่มอ่้วน นอกจากนี้การรับน้ําหนกัที่มากเกินไป มีผลทําให้
โครงสร้างของกระดกูและข้อผดิปกติโดยเฉพาะกระดูกขาซึ่งทาํหนา้ที่รับน้ําหนัก เชน่  ปวดขอ้สะโพก  
ปวดเข่า ขาโก่ง ฯลฯ 

-  ปัญหาทางระบบหายใจ  เนื่องจากผนงัลําตัวหนาทําให้ปอดขยายตัวไดน้้อย และช่องทาง
เดินหายใจแคบลงจากความอ้วน ทําให้มอีาการหายใจตดิขัดในช่วงนอนหลับ กรนเสียงดัง 

-  ผิวหนังของเด็กอ้วนบริเวณรอยพับ เช่น ซอกคอ  หลังคอ  รักแร้  ใต้ราวนมและข้อพับจะมี
สีคล้ํา  ซึ่งลักษณะที่ผิวหนังนี้จะดขีึ้นเมื่อมกีารลดน้ําหนักลง 

-  ปัญหาจิตใจ  เด็กอ้วนมกัขาดความมั่นใจ  ในรูปร่างและบุคลิกภาพของตนเอง ถูกเพื่อนลอ้  
อายจนไมก่ล้าไปไหน  และอาจเกิดปัญหาการเข้ากลุ่มกับเพือ่นตามมา  

เริ่มอ้วนแล้วจะท าอย่างไร 

ที่ตั้งใจไว้ หา
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ต้มยํากุง้ 50 ถั่วดําต้มน้ําตาล 1 ถ้วย 340 
ผัดผักบุ้งจีน ครึ่งถ้วย 75 ข้าวสวย 1 จาน 350 
แกงจืดผักกาดขาว 1 ถ้วย 110 แกงกระหรี่ไก่ 1 ถ้วย 365 
ส้มตํา 1 จาน 120 ก๊วยจั๊บ1 ชาม 400 
ไข่ลูกเขย 1 ฟอง 160 ผัดซีอิ้วไสไ่ข ่ 440 
นมจืด 1 กล่อง 160 ข้าวขาหม ู 450 
กล้วยไข่เชือ่ม 2 ลูก 180 ข้าวหมูแดง 500 
ข้าวสวย 1 ถ้วย 230 ข้าวมันไก ่ 600 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 1 ถ้วย 230 หอยทอดใสไ่ข ่ 650 
ลอดช่องน้าํกระท1ิ ถ้วย 290 ผัดไทย 1 จาน 800 

พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ 

นอนหลับ 75 วอลเล่ย์บอล, เล่นเพือ่สนกุ 350 
ลงนอน (ไม่หลับ) 85 ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 14.4 415 
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1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  และครบ 3 มื้อ โดยมีสูตรว่า ผักครึ่งหนึ่งและอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
ไม่ควรอดอาหาร เพราะเมื่อเกิดความหิวจะทําให้กินมากขึ้น ลดอาหารประเภท  แปฺง  น้ําตาล และ
ไขมัน ที่สําคัญคือกินอาหารเป็นเวลา  ไม่กินจุบจิบ  งดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลผสมอยู่ ควรดื่มน้ําสะอาด
แทน ปริมาณอาหารที่กินต่อวันเมื่อคํานวณพลังงานที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 1,200 – 1,500 แคลอรี่ ไม่ควร
เกินกว่านี้  โดยสามารถคํานวณปริมาณพลังงานที่ได้จากอาหาร จากตารางพลังงานจากอาหาร 

2. ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ เช่น เดิน วิ่ง  ขี่จักรยาน  กระโดดเชือก  ว่ายน้ํา เป็นต้น เพื่อ
เผาผลาญพลังงานและดึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายออกโดยสามารถคํานวณพลังงานที่ใช้ไปได้ จาก
ตารางพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายซึ่งทางการแพทย์ คําว่า แคลอรี มักใช้ในความหมายถึง "กิโล
แคลอรี" 

ผู้ออกกาํลังกายควรมหีลักปฏิบัติเพื่อความพอเหมาะพอดี คือ 
-  ความหนักของการออกกําลังกาย ผู้ออกกําลังกายมีความจําเป็นจะต้องทราบว่าควรออก

กําลังกายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอันตราย ต่อร่างกายและได้ผลดีที่สุดโดยปกติเราจะใช้อัตราการเต้นของ
หัวใจเป็นตัววัดความหนักของงานถ้าเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจของผู้
ออกกําลังกายควรอยู่ในอัตรา 70–80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุดมีสูตรในการคํานวณดังต่อไปนี้ชีพจรสูงสุด = (220 – อายุปี) X (0.7 - 0.8) ตัวอย่าง “ต่าย 
อายุ 30 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในการออกกําลังกาย คือ133 – 152 ครั้ง / นาที” 

-  ความนานของการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง โดยทั่วๆ ไป
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 –30 นาที โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ (ตามการคํานวณ) ไป
ตลอดเวลานั้น 

-  ความบ่อยของการออกกําลังกาย ความเหมาะสมในการออกกาํลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั้น
ควรออกกําลังกายไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน และไม่เกนิ 6 วันและควรมีวันพักผอ่นสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน 

3. สร้างแรงจูงใจ เช่น ชื่นชมและให้กาํลังใจตนเองทุกวัน ที่ปฏิบัติตนได้ตามเที่ตั้งใจไว้ หา
เพื่อนออกกําลังกายร่วมกัน แขวนชดุสวยๆ หลอ่ๆ ที่เคยใสไ่ด้เพื่อกระตุน้ให้เกดิความพยายามมากขึ้น 

พลังงานที่ได้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
พลังงานที่ได้จากอาหาร 

อาหาร แคลอรี ่ อาหาร แคลอรี ่

ส้ม 1 ผล 40 ข้าวต้มมดั 1 คู ่ 320 
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กม./ชม. 
นั่งดูโทรทัศน ์ 107 เทนนิส, เล่นเพื่อสนุก 450 
นั่งทํางานใช้สมอง 110 เลื่อยไม ้ 515 
เย็บผ้า 115 ว่ายนํ้าด้วยความเร็ว 2.00 กม./ชม. 600 
รีดผ้า 150 วอลเล่ย์บอล, แข่งขัน 600 
เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
3.2 กม./ชม. 

180 เทนนิส, แข่งขัน 600 

เดินลงบันได 214 
เดินขึ้นบนัไดด้้วยความเร็ว 
3.2 กม./ชม. 

640 

ซักผ้าด้วยมือ 240 วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 8.8 กม./ชม. 660 
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 8.8 
กม./ชม. 

240 
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 20.0 
กม./ชม. 

660 

ทําสวน 250 
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 5.6 
กม./ชม. 660 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
4.8 กม./ชม. 

260 
ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 2.56 
กม./ชม. 

700 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
5.6 กม./ชม. 

300 
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 
12.8 กม./ชม. 

825 

ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 
1.12 กม./ชม. 

300 
ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 3.00 กม./
ชม. 

850 

กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 4.0 
กม./ชม. 

300 
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 
17.6 กม./ชม. 

970 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
6.4 กม./ชม. 

350 
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 
18.2 กม./ชม. 

1,390 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง นายพลกับเด็ก 
ครั้งหนึ่งมีนายพลทหารม้าต้องการที่จะข้ามแม่น้าํเขาไมแ่น่ใจว่าแม่น้าํนั้นลึกขนาดไหนและไม่

แน่ใจว่าม้าของเขาจะข้ามจะสามารถข้ามแม่น้ํานี้ไปได้เขาจึงมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลือ
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ต้มยํากุง้ 50 ถั่วดําต้มน้ําตาล 1 ถ้วย 340 
ผัดผักบุ้งจีน ครึ่งถ้วย 75 ข้าวสวย 1 จาน 350 
แกงจืดผักกาดขาว 1 ถ้วย 110 แกงกระหรี่ไก่ 1 ถ้วย 365 
ส้มตํา 1 จาน 120 ก๊วยจั๊บ1 ชาม 400 
ไข่ลูกเขย 1 ฟอง 160 ผัดซีอิ้วไสไ่ข ่ 440 
นมจืด 1 กล่อง 160 ข้าวขาหม ู 450 
กล้วยไข่เชือ่ม 2 ลูก 180 ข้าวหมูแดง 500 
ข้าวสวย 1 ถ้วย 230 ข้าวมันไก ่ 600 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 1 ถ้วย 230 หอยทอดใสไ่ข ่ 650 
ลอดช่องน้าํกระท1ิ ถ้วย 290 ผัดไทย 1 จาน 800 

พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ 

นอนหลับ 75 วอลเล่ย์บอล, เล่นเพือ่สนกุ 350 
ลงนอน (ไม่หลับ) 85 ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 14.4 415 
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ต้มยํากุง้ 50 ถั่วดําต้มน้ําตาล 1 ถ้วย 340 
ผัดผักบุ้งจีน ครึ่งถ้วย 75 ข้าวสวย 1 จาน 350 
แกงจืดผักกาดขาว 1 ถ้วย 110 แกงกระหรี่ไก่ 1 ถ้วย 365 
ส้มตํา 1 จาน 120 ก๊วยจั๊บ1 ชาม 400 
ไข่ลูกเขย 1 ฟอง 160 ผัดซีอิ้วไสไ่ข ่ 440 
นมจืด 1 กล่อง 160 ข้าวขาหม ู 450 
กล้วยไข่เชือ่ม 2 ลูก 180 ข้าวหมูแดง 500 
ข้าวสวย 1 ถ้วย 230 ข้าวมันไก ่ 600 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 1 ถ้วย 230 หอยทอดใสไ่ข ่ 650 
ลอดช่องน้าํกระท1ิ ถ้วย 290 ผัดไทย 1 จาน 800 

พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ 

นอนหลับ 75 วอลเล่ย์บอล, เล่นเพือ่สนกุ 350 
ลงนอน (ไม่หลับ) 85 ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 14.4 415 
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1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  และครบ 3 มื้อ โดยมีสูตรว่า ผักครึ่งหนึ่งและอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
ไม่ควรอดอาหาร เพราะเมื่อเกิดความหิวจะทําให้กินมากขึ้น ลดอาหารประเภท  แปฺง  น้ําตาล และ
ไขมัน ที่สําคัญคือกินอาหารเป็นเวลา  ไม่กินจุบจิบ  งดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลผสมอยู่ ควรดื่มน้ําสะอาด
แทน ปริมาณอาหารที่กินต่อวันเมื่อคํานวณพลังงานที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 1,200 – 1,500 แคลอรี่ ไม่ควร
เกินกว่านี้  โดยสามารถคํานวณปริมาณพลังงานที่ได้จากอาหาร จากตารางพลังงานจากอาหาร 

2. ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ เช่น เดิน วิ่ง  ขี่จักรยาน  กระโดดเชือก  ว่ายน้ํา เป็นต้น เพื่อ
เผาผลาญพลังงานและดึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายออกโดยสามารถคํานวณพลังงานที่ใช้ไปได้ จาก
ตารางพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายซึ่งทางการแพทย์ คําว่า แคลอรี มักใช้ในความหมายถึง "กิโล
แคลอรี" 
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หัวใจสูงสุดมีสูตรในการคํานวณดังต่อไปนี้ชีพจรสูงสุด = (220 – อายุปี) X (0.7 - 0.8) ตัวอย่าง “ต่าย 
อายุ 30 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในการออกกําลังกาย คือ133 – 152 ครั้ง / นาที” 

-  ความนานของการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง โดยทั่วๆ ไป
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 –30 นาที โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ (ตามการคํานวณ) ไป
ตลอดเวลานั้น 

-  ความบ่อยของการออกกําลังกาย ความเหมาะสมในการออกกาํลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั้น
ควรออกกําลังกายไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน และไม่เกนิ 6 วันและควรมีวันพักผอ่นสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน 

3. สร้างแรงจูงใจ เช่น ชื่นชมและให้กาํลังใจตนเองทุกวัน ที่ปฏิบัติตนได้ตามเที่ตั้งใจไว้ หา
เพื่อนออกกําลังกายร่วมกัน แขวนชดุสวยๆ หลอ่ๆ ที่เคยใสไ่ด้เพื่อกระตุน้ให้เกดิความพยายามมากขึ้น 

พลังงานที่ได้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
พลังงานที่ได้จากอาหาร 

อาหาร แคลอรี ่ อาหาร แคลอรี ่

ส้ม 1 ผล 40 ข้าวต้มมดั 1 คู ่ 320 
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กม./ชม. 
นั่งดูโทรทัศน ์ 107 เทนนิส, เล่นเพื่อสนุก 450 
นั่งทํางานใช้สมอง 110 เลื่อยไม ้ 515 
เย็บผ้า 115 ว่ายนํ้าด้วยความเร็ว 2.00 กม./ชม. 600 
รีดผ้า 150 วอลเล่ย์บอล, แข่งขัน 600 
เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
3.2 กม./ชม. 

180 เทนนิส, แข่งขัน 600 

เดินลงบันได 214 
เดินขึ้นบนัไดด้้วยความเร็ว 
3.2 กม./ชม. 

640 

ซักผ้าด้วยมือ 240 วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 8.8 กม./ชม. 660 
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 8.8 
กม./ชม. 

240 
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 20.0 
กม./ชม. 

660 

ทําสวน 250 
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 5.6 
กม./ชม. 660 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
4.8 กม./ชม. 

260 
ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 2.56 
กม./ชม. 

700 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
5.6 กม./ชม. 

300 
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 
12.8 กม./ชม. 

825 

ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 
1.12 กม./ชม. 

300 
ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 3.00 กม./
ชม. 

850 

กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 4.0 
กม./ชม. 

300 
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 
17.6 กม./ชม. 

970 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
6.4 กม./ชม. 

350 
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 
18.2 กม./ชม. 

1,390 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง นายพลกับเด็ก 
ครั้งหนึ่งมีนายพลทหารม้าต้องการที่จะข้ามแม่น้าํเขาไมแ่น่ใจว่าแม่น้าํนั้นลึกขนาดไหนและไม่

แน่ใจว่าม้าของเขาจะข้ามจะสามารถข้ามแม่น้ํานี้ไปได้เขาจึงมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลือ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 123 

ต้มยํากุง้ 50 ถั่วดําต้มน้ําตาล 1 ถ้วย 340 
ผัดผักบุ้งจีน ครึ่งถ้วย 75 ข้าวสวย 1 จาน 350 
แกงจืดผักกาดขาว 1 ถ้วย 110 แกงกระหรี่ไก่ 1 ถ้วย 365 
ส้มตํา 1 จาน 120 ก๊วยจั๊บ1 ชาม 400 
ไข่ลูกเขย 1 ฟอง 160 ผัดซีอิ้วไสไ่ข ่ 440 
นมจืด 1 กล่อง 160 ข้าวขาหม ู 450 
กล้วยไข่เชือ่ม 2 ลูก 180 ข้าวหมูแดง 500 
ข้าวสวย 1 ถ้วย 230 ข้าวมันไก ่ 600 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 1 ถ้วย 230 หอยทอดใสไ่ข ่ 650 
ลอดช่องน้าํกระท1ิ ถ้วย 290 ผัดไทย 1 จาน 800 

พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ กิจกรรมในเวลา 1 ช่ัวโมง แคลอรี่ที่ใช้ 

นอนหลับ 75 วอลเล่ย์บอล, เล่นเพือ่สนกุ 350 
ลงนอน (ไม่หลับ) 85 ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 14.4 415 
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มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่ในละแวกนั้น นายพลจึงพูดกับเด็กชายว่า “ เจ้าคิดว่าม้าของข้า
จะสามารถพาข้าข้ามแม่น้ําไปฝั่งโน้นได้ไหม?” เด็กชายมองม้าของนายพลและก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้ว
พยักหน้าบอกอย่างเชื่อมั่นว่า “ได้” 

นายพลจึงกระตุ้นม้าให้ข้ามแม่น้ําไปเมื่อไปถึงกลางแม่น้ําจึงพบว่าแม่น้ํานั้นลึกมากและทั้งตัว
เขาและม้ากําลังจะจมน้ําเขาโกรธเด็กมากจึงตะโกนบอกวา่เด็กจะต้องถูกลงโทษ   

เด็กชายตกใจจึงตอบกลับมาดว้ยความไร้เดยีงสาว่า “ก็ผมเคยเห็นเป็ดข้ามแม่น้ําอยู่ทุกวัน ใน
เมื่อม้ามีขายาวกว่าเป็ดตั้งเยอะ ผมจึงคิดว่าต้องข้ามแม่น้ําได้แน่ ๆ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรขอคําแนะนําจากผู้ที่รูจ้ริงในเรื่องนัน้ๆ 

ความหมายของ HB และ 2B บนดินสอ 

ดินสอดํา ที่ใช้โดยทั่วไปนั้น ไส้ดินสอทําด้วยถ่านกราไฟต์ ผสมกับดินชนิดหนึ่งความแข็งหรือ
อ่อนของไส้นั้น ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของดินที่ใช้ผสมดินสออ่อนมากขนาด 6B จะมีดินผสมอยู่เป็น
ส่วนน้อย แต่ถ้าดินสอขนาด 6H จะมีดินผสมอยู่มากที่สุดตัว B และ H มาจากคําว่า Black และ Hard 
ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแรงของไส้และความเข้มของไส้  

ดินสอทีใ่ช้ในการวาดเขยีนมกัจะใช้ดินสอทีม่ีจํานวน B กํากับซึ่งอาจเริม่ตั้งแต ่HB, 2B ไป
จนถึง 6B ดินสอที่มีความเขม้นอ้ย ๆ อาจใช้ในการร่างภาพและใช้ดินสอทีม่ีจํานวน B มากในการแร
เงาแต่โดยปกติผู้วาดจะได้รับการแนะนําใหใ้ช้ดนิสอทีม่ีจํานวน B มากทีสุ่ดคอืดําที่สุดเพียงแทง่เดียว 
ใช้ทั้งร่างภาพและแรเงาเหตุผลคอืไม่ต้องสิน้เปลืองและวุ่นวายอยูก่ับการกะความเขม้ของดินสอแต่จะ

สอนให้ฝกึควบคมุน้ําหนักมือและกะระยะน้ําหนกัเข้มให้สัมพันธก์ับน้ําหนักมือโดยใช้ดินสอดํา
แท่งเดียว 

ที่มา : 108 ซองคาํถาม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับงาน จะทําให้งานมคีุณภาพและสิ้นเปลืองนอ้ย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   ภัยสังคม                 เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญภัยสังคมในรูปแบบต่าง ๆได ้

2. เนื้อหา
ภัยสังคมเกิดขึน้ไดห้ลากหลายรูปแบบ และไมท่ันตั้งตัว การได้ฝึกคิดหาทางออกในเวลาปกติ

จะช่วยให้ลูกเสอืไดน้ําประสบการณ์การแก้ปัญหาไปใช้ได ้ เมือ่ต้องเผชิญเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 บัตรคํา 
3.3 เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืแจกบัตรคําให้ลูกเสือหมู่ละ 1 ใบ ให้สมาชิกร่วมกนัอภิปรายแสดง
ความคดิเหน็เพื่อหาคาํตอบว่า “หากลูกเสือตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น จะแก้ปัญหาอย่างไร” และ
นําเสนอในกองลูกเสือในรูปแบบบทบาทสมมุติ 

- ถูกจี้เอาโทรศัพทม์ือถือ 
-  ถูกถ้ํามองเวลาอาบน้าํ 
-  ถูกข่มขู่รีดไถเงนิ 
-  ถูกลวนลามทางเพศ 

2) รวมกอง นาํเสนอผลการอภิปรายทีละหมู่ ในรูปแบบบทบาทสมมุติ ผู้กาํกับลูกเสอืนํา
อภิปรายให้หมูอ่ื่น ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 

3) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายสรุปแนวทางแก้ปัญหาเมือ่เผชิญภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ
(1. อย่าเก็บเรื่องเป็นความลับ ต้องแจ้งให้ครู ผูป้กครอง หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจทราบเพื่อช่วยแก้ปัญหา 2.
ไม่ท าให้เกดิอันตรายต่อตนเอง 3. ป้องกันไว้ดกีว่าตามแก้ไข)  

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องที่เปน็ประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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กม./ชม. 
นั่งดูโทรทัศน ์ 107 เทนนิส, เล่นเพื่อสนุก 450 
นั่งทํางานใช้สมอง 110 เลื่อยไม ้ 515 
เย็บผ้า 115 ว่ายนํ้าด้วยความเร็ว 2.00 กม./ชม. 600 
รีดผ้า 150 วอลเล่ย์บอล, แข่งขัน 600 
เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
3.2 กม./ชม. 

180 เทนนิส, แข่งขัน 600 

เดินลงบันได 214 
เดินขึ้นบนัไดด้้วยความเร็ว 
3.2 กม./ชม. 

640 

ซักผ้าด้วยมือ 240 วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 8.8 กม./ชม. 660 
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 8.8 
กม./ชม. 

240 
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 20.0 
กม./ชม. 

660 

ทําสวน 250 
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 5.6 
กม./ชม. 660 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
4.8 กม./ชม. 

260 
ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 2.56 
กม./ชม. 

700 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
5.6 กม./ชม. 

300 
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 
12.8 กม./ชม. 

825 

ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 
1.12 กม./ชม. 

300 
ว่ายน้ําด้วยความเร็ว 3.00 กม./
ชม. 

850 

กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 4.0 
กม./ชม. 

300 
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 
17.6 กม./ชม. 

970 

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว 
6.4 กม./ชม. 

350 
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว 
18.2 กม./ชม. 

1,390 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง นายพลกับเด็ก 
ครั้งหนึ่งมีนายพลทหารม้าต้องการที่จะข้ามแม่น้าํเขาไมแ่น่ใจว่าแม่น้าํนั้นลึกขนาดไหนและไม่

แน่ใจว่าม้าของเขาจะข้ามจะสามารถข้ามแม่น้ํานี้ไปได้เขาจึงมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลือ
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มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่ในละแวกนั้น นายพลจึงพูดกับเด็กชายว่า “ เจ้าคิดว่าม้าของข้า
จะสามารถพาข้าข้ามแม่น้ําไปฝั่งโน้นได้ไหม?” เด็กชายมองม้าของนายพลและก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้ว
พยักหน้าบอกอย่างเชื่อมั่นว่า “ได้” 

นายพลจึงกระตุ้นม้าให้ข้ามแม่น้ําไปเมื่อไปถึงกลางแม่น้ําจึงพบว่าแม่น้ํานั้นลึกมากและทั้งตัว
เขาและม้ากําลังจะจมน้ําเขาโกรธเด็กมากจึงตะโกนบอกวา่เด็กจะต้องถูกลงโทษ   

เด็กชายตกใจจึงตอบกลับมาดว้ยความไร้เดยีงสาว่า “ก็ผมเคยเห็นเป็ดข้ามแม่น้ําอยู่ทุกวัน ใน
เมื่อม้ามีขายาวกว่าเป็ดตั้งเยอะ ผมจึงคิดว่าต้องข้ามแม่น้ําได้แน่ ๆ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรขอคําแนะนําจากผู้ที่รูจ้ริงในเรื่องนัน้ๆ 

ความหมายของ HB และ 2B บนดินสอ 

ดินสอดํา ที่ใช้โดยทั่วไปนั้น ไส้ดินสอทําด้วยถ่านกราไฟต์ ผสมกับดินชนิดหนึ่งความแข็งหรือ
อ่อนของไส้นั้น ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของดินที่ใช้ผสมดินสออ่อนมากขนาด 6B จะมีดินผสมอยู่เป็น
ส่วนน้อย แต่ถ้าดินสอขนาด 6H จะมีดินผสมอยู่มากที่สุดตัว B และ H มาจากคําว่า Black และ Hard 
ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแรงของไส้และความเข้มของไส้  

ดินสอทีใ่ช้ในการวาดเขยีนมกัจะใช้ดินสอทีม่ีจํานวน B กํากับซึ่งอาจเริม่ตั้งแต ่HB, 2B ไป
จนถึง 6B ดินสอที่มีความเขม้นอ้ย ๆ อาจใช้ในการร่างภาพและใช้ดินสอทีม่ีจํานวน B มากในการแร
เงาแต่โดยปกติผู้วาดจะได้รับการแนะนําใหใ้ช้ดนิสอทีม่ีจํานวน B มากทีสุ่ดคอืดําที่สุดเพียงแทง่เดียว 
ใช้ทั้งร่างภาพและแรเงาเหตุผลคอืไม่ต้องสิน้เปลืองและวุ่นวายอยูก่ับการกะความเขม้ของดินสอแต่จะ

สอนให้ฝกึควบคมุน้ําหนักมือและกะระยะน้ําหนกัเข้มให้สัมพันธก์ับน้ําหนักมือโดยใช้ดินสอดํา
แท่งเดียว 

ที่มา : 108 ซองคาํถาม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับงาน จะทําให้งานมคีุณภาพและสิ้นเปลืองนอ้ย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   ภัยสังคม                 เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญภัยสังคมในรูปแบบต่าง ๆได ้

2. เนื้อหา
ภัยสังคมเกิดขึน้ไดห้ลากหลายรูปแบบ และไมท่ันตั้งตัว การได้ฝึกคิดหาทางออกในเวลาปกติ

จะช่วยให้ลูกเสอืไดน้ําประสบการณ์การแก้ปัญหาไปใช้ได ้ เมือ่ต้องเผชิญเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 บัตรคํา 
3.3 เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืแจกบัตรคําให้ลูกเสือหมู่ละ 1 ใบ ให้สมาชิกร่วมกนัอภิปรายแสดง
ความคดิเหน็เพื่อหาคาํตอบว่า “หากลูกเสือตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น จะแก้ปัญหาอย่างไร” และ
นําเสนอในกองลูกเสือในรูปแบบบทบาทสมมุติ 

- ถูกจี้เอาโทรศัพทม์ือถือ 
-  ถูกถ้ํามองเวลาอาบน้าํ 
-  ถูกข่มขู่รีดไถเงนิ 
-  ถูกลวนลามทางเพศ 

2) รวมกอง นาํเสนอผลการอภิปรายทีละหมู่ ในรูปแบบบทบาทสมมุติ ผู้กาํกับลูกเสอืนํา
อภิปรายให้หมูอ่ื่น ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 

3) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายสรุปแนวทางแก้ปัญหาเมือ่เผชิญภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ
(1. อย่าเก็บเรื่องเป็นความลับ ต้องแจ้งให้ครู ผูป้กครอง หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจทราบเพื่อช่วยแก้ปัญหา 2.
ไม่ท าให้เกดิอันตรายต่อตนเอง 3. ป้องกันไว้ดกีว่าตามแก้ไข)  

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องที่เปน็ประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก และการให้ความคดิเห็นในหมู่และใน

กองลูกเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือความคดิวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ การตัดสินใจและแกไ้ขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เกม 

แข่งก้ิงกือ 

1. จัดลูกเสอืนั่งเป็นรูปแถวตอนหมู่
2. ลูกเสือที่นัง่อยูข่้างหลังใช้ขาทัง้สองข้างเกี่ยวเอวคนขา้งหนา้ (ตลอดทั้งแถว)
3. เมื่อผู้กํากับลูกเสอืให้สัญญาณเริ่มให้ทั้งหมดเคลื่อนไปข้างหน้า  โดยใชม้ือยกตัวไปพร้อม

ทั้งให้จังหวะดัง ๆ 
กติกา หมู่ใดถึงเส้นชัยกอ่นหมู่นั้นชนะ  (แถวไม่ขาดจากกัน) 
ข้อจ ากัด   ไมค่วรเล่นบริเวณพื้นดินล้วน ๆ มหีิน กรวด ทราย และควรถอดรองเท้า 

บัตรค า 

ถูกจี้เอาโทรศัพท์มือถือ ถูกถ้ ามองเวลาอาบน้ า 

ถูกลวนลามทางเพศ ถูกข่มขู่รีดไถเงิน 
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5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก และการให้ความคดิเห็นในหมู่และใน

กองลูกเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือความคดิวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ การตัดสินใจและแกไ้ขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เกม 

แข่งก้ิงกือ 

1. จัดลูกเสอืนั่งเป็นรูปแถวตอนหมู่
2. ลูกเสือที่นัง่อยูข่้างหลังใช้ขาทัง้สองข้างเกี่ยวเอวคนขา้งหนา้ (ตลอดทั้งแถว)
3. เมื่อผู้กํากับลูกเสอืให้สัญญาณเริ่มให้ทั้งหมดเคลื่อนไปข้างหน้า  โดยใชม้ือยกตัวไปพร้อม

ทั้งให้จังหวะดัง ๆ 
กติกา หมู่ใดถึงเส้นชัยกอ่นหมู่นั้นชนะ  (แถวไม่ขาดจากกัน) 
ข้อจ ากัด   ไมค่วรเล่นบริเวณพื้นดินล้วน ๆ มหีิน กรวด ทราย และควรถอดรองเท้า 

บัตรค า 

ถูกจี้เอาโทรศัพท์มือถือ ถูกถ้ ามองเวลาอาบน้ า 

ถูกลวนลามทางเพศ ถูกข่มขู่รีดไถเงิน 
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เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์ 

คุณจะเป็น นกอินทรีหรือ ลูกไก่ 

แม่นกอินทรีตัวหนึ่งมีลูกน้อย 2 ตัว อาศัยอยู่ในรังบนหน้าผาแห่งหนึ่ง มันเฝฺาฟูมฟักลูกทั้ง
สองอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งมีพายุแรงมาก ได้พัดเอาลูกนกอินทรีตัวน้องตกลงไปยังพื้นดินเบื้องล่าง 
เดชะบุญที่ตรงนั้นมีกองฟางรองรับอยู่  

ในบริเวณนั้แม่ไก่กับลูกฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ แม่ไก่ได้ฟูมฟักลูกนกอินทรีหมือนกับลูก ๆของ
ตัวเองจนเติบใหญ่สอนให้เดินแบบไก่ หากินแบบไก่และก็ร้องแบบไก่จนนกอินทรีผู้น้องเข้าใจว่า
ตนเองนั้นคือไก่จริงๆ 

ส่วนแม่นกอินทรีก็หัดให้ลูกนกผู้พี่บินอยู่บนฟฺาน้องที่อยู่ด้านล่างเห็นพี่บินอยู่จึงวิ่งไปบอกแม่
ไก่ว่า “แม่ๆดูนกบนนั้นบินสิครับ ช่างสง่างามจริง ๆ ผมอยากบินได้แบบนั้นจัง” แม่ไก่ได้ตอบนก
อินทรีผู้น้องว่า “ลูกเอ๋ยเป็นไปไม่ได้หลอกข้างบนนั้นคือพญานก เป็นนกอินทรีผู้สง่างามแต่เราเป็นไก่
เราทําแบบเขาไม่ได้หรอกลูก” ลูกนกอินทรีผู้น้องก็รับคําและอยู่กับแม่ไก่สืบต่อไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : วันนี้เราอาจเป็นลูกนกอินทรีที่อาศัยอยู่กับฝูงไก่ก็ได้เมื่อเราทําอะไรบางสิ่ง
บางอย่างที่ยิ่งใหญ่อาจมีเสียงทักจากบุคคลรอบข้างว่า“เป็นไปไม่ได้ท าไม่ได้”แต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจ
ลงมือทําและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วจะรู้อย่างไรว่าเราไม่ใช่พญานกอินทรี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   เส่ียง ไม่เส่ียงรู้ได้อย่างไร  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถประเมนิความเสี่ยงทางเพศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. เนื้อหา
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันอาจนําไปสู่อันตรายที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะภัยทางเพศ  

ความสามารถในการประเมินสถานการณ์เสี่ยงจะนําไปสูก่ารรู้เท่าทนัและระมัดระวังตนเองมากขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสกัหลาด 
3.3 เรื่องเล่าที่มีประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง วางกระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสักหลาด ไว้กลางวงแจกหนิ
ก้อนเลก็ๆ ให้คนละ 10 ก้อน 

 (2) ให้ลูกเสือระดมสมองคดิสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อภัยทางเพศใหไ้ด้มากทีสุ่ด ในเวลา 
5 นาที เขียนลงกระดาษปรูฟ๊ เรียงลําดับบรรทัดละ 1 ข้อ 

(3) นายหมู่อ่านสถานการณ์ทีละข้อ ให้สมาชิกอภิปรายว่าทําไมจึงเสี่ยง จนครบทุก
ข้อ 

 (4) ลูกเสือแต่ละคนให้คะแนนความเสี่ยง โดยวางก้อนหินของตนลงบนกระดาษตรง
หัวข้อที่เลือก ให้น้ําหนักความเสี่ยงตามจํานวนก้อนหิน แต่ละคนวางได้แค่ 10 ก้อน 

 (5) นายหมู่นับจํานวนก้อนหิน จัดลําดับสถานการณ์ที่มีก้อนหินมากสุดลงมาน้อยสุด 
จํานวน 5 ข้อ นําผลที่ได้รายงานในกองลูกเสือทีละหมู่ 

(6) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมสถานการณ์ที่ทุกหมู่รายงาน นําอภิปราย และเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

-  รู้ได้อย่างไรว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ (จากสถิติ และ 

จากการได้ยินหรือรับรู้มาว่า มักจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นภัยทางเพศในสถานการณ์เหล่าน้ีบ่อย ๆ) 
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เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์ 

คุณจะเป็น นกอินทรีหรือ ลูกไก่ 

แม่นกอินทรีตัวหนึ่งมีลูกน้อย 2 ตัว อาศัยอยู่ในรังบนหน้าผาแห่งหนึ่ง มันเฝฺาฟูมฟักลูกทั้ง
สองอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งมีพายุแรงมาก ได้พัดเอาลูกนกอินทรีตัวน้องตกลงไปยังพื้นดินเบื้องล่าง 
เดชะบุญที่ตรงนั้นมีกองฟางรองรับอยู่  

ในบริเวณนั้แม่ไก่กับลูกฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ แม่ไก่ได้ฟูมฟักลูกนกอินทรีหมือนกับลูก ๆของ
ตัวเองจนเติบใหญ่สอนให้เดินแบบไก่ หากินแบบไก่และก็ร้องแบบไก่จนนกอินทรีผู้น้องเข้าใจว่า
ตนเองนั้นคือไก่จริงๆ 

ส่วนแม่นกอินทรีก็หัดให้ลูกนกผู้พี่บินอยู่บนฟฺาน้องที่อยู่ด้านล่างเห็นพี่บินอยู่จึงวิ่งไปบอกแม่
ไก่ว่า “แม่ๆดูนกบนนั้นบินสิครับ ช่างสง่างามจริง ๆ ผมอยากบินได้แบบนั้นจัง” แม่ไก่ได้ตอบนก
อินทรีผู้น้องว่า “ลูกเอ๋ยเป็นไปไม่ได้หลอกข้างบนนั้นคือพญานก เป็นนกอินทรีผู้สง่างามแต่เราเป็นไก่
เราทําแบบเขาไม่ได้หรอกลูก” ลูกนกอินทรีผู้น้องก็รับคําและอยู่กับแม่ไก่สืบต่อไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : วันนี้เราอาจเป็นลูกนกอินทรีที่อาศัยอยู่กับฝูงไก่ก็ได้เมื่อเราทําอะไรบางสิ่ง
บางอย่างที่ยิ่งใหญ่อาจมีเสียงทักจากบุคคลรอบข้างว่า“เป็นไปไม่ได้ท าไม่ได้”แต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจ
ลงมือทําและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วจะรู้อย่างไรว่าเราไม่ใช่พญานกอินทรี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   เส่ียง ไม่เส่ียงรู้ได้อย่างไร  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถประเมนิความเสี่ยงทางเพศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. เนื้อหา
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันอาจนําไปสู่อันตรายที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะภัยทางเพศ  

ความสามารถในการประเมินสถานการณ์เสี่ยงจะนําไปสูก่ารรู้เท่าทนัและระมัดระวังตนเองมากขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสกัหลาด 
3.3 เรื่องเล่าที่มีประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง วางกระดาษปรู๊ฟ ปากกาหัวสักหลาด ไว้กลางวงแจกหนิ
ก้อนเลก็ๆ ให้คนละ 10 ก้อน 

 (2) ให้ลูกเสือระดมสมองคดิสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อภัยทางเพศใหไ้ด้มากทีสุ่ด ในเวลา 
5 นาที เขียนลงกระดาษปรูฟ๊ เรียงลําดับบรรทัดละ 1 ข้อ 

(3) นายหมู่อ่านสถานการณ์ทีละข้อ ให้สมาชิกอภิปรายว่าทําไมจึงเสี่ยง จนครบทุก
ข้อ 

 (4) ลูกเสือแต่ละคนให้คะแนนความเสี่ยง โดยวางก้อนหินของตนลงบนกระดาษตรง
หัวข้อที่เลือก ให้น้ําหนักความเสี่ยงตามจํานวนก้อนหิน แต่ละคนวางได้แค่ 10 ก้อน 

 (5) นายหมู่นับจํานวนก้อนหิน จัดลําดับสถานการณ์ที่มีก้อนหินมากสุดลงมาน้อยสุด 
จํานวน 5 ข้อ นําผลที่ได้รายงานในกองลูกเสือทีละหมู่ 

(6) ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมสถานการณ์ที่ทุกหมู่รายงาน นําอภิปราย และเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

-  รู้ได้อย่างไรว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ (จากสถิติ และ 

จากการได้ยินหรือรับรู้มาว่า มักจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นภัยทางเพศในสถานการณ์เหล่าน้ีบ่อย ๆ) 
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- ผู้กํากับลูกเสืออธิบายว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้เรียกว่า“เกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยงทางเพศ” ซึ่งก็คือ สถานการณ์ที่มักเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในเรื่องเพศ ซึ่งแต่ละ
สถานการณ์ยังมีความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน เราจะมาดูกันในครั้งต่อไป 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
 (1) เขียนสถานการณ์เสี่ยงทางเพศที่รวบรวมจากการรายงานในครั้งก่อน และเกณฑ์

ประเมินความเสี่ยงทีม่ีผู้ทําไว้ 5 ขอ้ ลงกระดาษปรู๊ฟ ชุดละ 1 แผ่น  
(2)  ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย และเพิ่มเติม ดงันี้ 

-  ให้กองลกูเสอืร่วมกันเปรียบเทียบสถานการณ์เสี่ยงที่เขียนบนกระดาษ
ปรู๊ฟ กับเกณฑ์ประเมินความเสีย่งในเรือ่งเพศที่เคยมีผู้เช่ียวชาญทําไว้ 5 ข้อ ว่าเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร (1.การอยูด่้วยกันล าพังสองต่อสองในที่ลับตา 2. มีการสัมผัส ถูกเนื้อตอ้งตัว 3. 
หญิงแต่งกายลอ่แหลม  4. ดูสิ่งยั่วยุ เช่น หนังสอื/วิดีโอโป๊ ฯลฯ 5.มีการใช้สุราหรือยาเสพติด) และ
ลูกเสือต้องการปรับลดหรอืเพิ่มเติมเกณฑข์้อใดบ้าง 

-  ผู้กํากับลูกเสอืดําเนินการปรับลด/เพิ่มเติม ตามผลการอภิปราย และ
สรุปว่านี่คือเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามข้อสรปุของกองลูกเสอื 

(3)  ผู้กํากับลูกเสืออธิบายขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง 3 ขั้นตอนคือ 
-  วิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ที่เป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไร 
-  เทียบกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  
-  ถ้าเทียบแล้วเข้าเกณฑ์ว่าเสี่ยงให้เอาตนเองออกจากสถานการณ์ โดยการ

ปฏิเสธ / ปลีกตัวหรือเดินหนีออกจากเหตุการณ์ หรือ ขอความช่วยเหลือถ้าออกจากสถานการณ์
ไม่ได้(ยกตัวอย่างเช่น การมีเพศสัมพันธ์ไม่คาดคิด มักเกิดในสถานการณ์ที่ชายหญิงอยู่ด้วยกัน
ล าพังในที่ลับตา โดยอาจมีการดื่มสุรา การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว เป็นปัจจัยเสริมยั่วยุอารมณ์เพศ 
ซึ่งมักเป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้มีการป้องกัน ท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่นติดเชื้อเอดส์ 
ตั้งครรภ์ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ได้ว่า การอยู่ด้วยกันล าพังในที่ลับตา เข้าเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยง จึงควรหลีกเลี่ยงน าตัวออกจากเหตุการณ์ตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดตามมา) 

(4)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
(5)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปขอ้คดิที่ได ้และการนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)
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5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู ่และใน

กองลูกเสือ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงสถานการณเสีย่งทางเพศที่อาจ
เกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การตดัสินใจและแก้ไขปัญหา 
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- ผู้กํากับลูกเสืออธิบายว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้เรียกว่า“เกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยงทางเพศ” ซึ่งก็คือ สถานการณ์ที่มักเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในเรื่องเพศ ซึ่งแต่ละ
สถานการณ์ยังมีความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน เราจะมาดูกันในครั้งต่อไป 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
 (1) เขียนสถานการณ์เสี่ยงทางเพศที่รวบรวมจากการรายงานในครั้งก่อน และเกณฑ์

ประเมินความเสี่ยงทีม่ีผู้ทําไว้ 5 ขอ้ ลงกระดาษปรู๊ฟ ชุดละ 1 แผ่น  
(2)  ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย และเพิ่มเติม ดงันี้ 

-  ให้กองลกูเสอืร่วมกันเปรียบเทียบสถานการณ์เสี่ยงที่เขียนบนกระดาษ
ปรู๊ฟ กับเกณฑ์ประเมินความเสีย่งในเรือ่งเพศที่เคยมีผู้เช่ียวชาญทําไว้ 5 ข้อ ว่าเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร (1.การอยูด่้วยกันล าพังสองต่อสองในที่ลับตา 2. มีการสัมผัส ถูกเนื้อตอ้งตัว 3. 
หญิงแต่งกายลอ่แหลม  4. ดูสิ่งยั่วยุ เช่น หนังสอื/วิดีโอโป๊ ฯลฯ 5.มีการใช้สุราหรือยาเสพติด) และ
ลูกเสือต้องการปรับลดหรอืเพิ่มเติมเกณฑข์้อใดบ้าง 

-  ผู้กํากับลูกเสอืดําเนินการปรับลด/เพิ่มเติม ตามผลการอภิปราย และ
สรุปว่านี่คือเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามข้อสรปุของกองลูกเสอื 

(3)  ผู้กํากับลูกเสืออธิบายขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง 3 ขั้นตอนคือ 
-  วิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ที่เป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไร 
-  เทียบกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  
-  ถ้าเทียบแล้วเข้าเกณฑ์ว่าเสี่ยงให้เอาตนเองออกจากสถานการณ์ โดยการ

ปฏิเสธ / ปลีกตัวหรือเดินหนีออกจากเหตุการณ์ หรือ ขอความช่วยเหลือถ้าออกจากสถานการณ์
ไม่ได้(ยกตัวอย่างเช่น การมีเพศสัมพันธ์ไม่คาดคิด มักเกิดในสถานการณ์ที่ชายหญิงอยู่ด้วยกัน
ล าพังในที่ลับตา โดยอาจมีการดื่มสุรา การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว เป็นปัจจัยเสริมยั่วยุอารมณ์เพศ 
ซึ่งมักเป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้มีการป้องกัน ท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่นติดเชื้อเอดส์ 
ตั้งครรภ์ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ได้ว่า การอยู่ด้วยกันล าพังในที่ลับตา เข้าเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยง จึงควรหลีกเลี่ยงน าตัวออกจากเหตุการณ์ตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดตามมา) 

(4)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
(5)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปขอ้คดิที่ได ้และการนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)
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5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู ่และใน

กองลูกเสือ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงสถานการณเสีย่งทางเพศที่อาจ
เกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การตดัสินใจและแก้ไขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่15 

เพลง 
ลูกเสือคืออะไร 

ลูกเสือนัน้คอือะไร       ลูกเสือมดีีอย่างไร 
มาพวกเราเร็วไว  รีบเข้าไปให้เห็นด้วยตา 
กิจกรรมลกูเสือช่วยเหลือผู้คน    ความอดทนนัน้ติดตามมา 
ฝึกการสังเกตจดจํา  ร่วมทําร่วมพัฒนา 
เราแสนสุขอุรา   เมื่อได้มาเข้าเป็นลกูเสือ 

เกม 
ชนไก่ 

ลูกเสือทุกคนเข้าแถวเป็นวงกลม แต่ละคนประสานมือของตัวเองแล้วนั่งยองๆลงไป สอดแขน
ไว้ใต้ข้อพับเข่า หนีบแขนทั้งสองข้างไว้  เมื่อได้รับสัญญาณจากผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละคนใช้
บริเวณไหล่กระแทกกับลูกเสือคนอื่นให้ล้มลง  หากลูกเสือคนใดถูกกระแทกล้มลงให้ออกจากการเล่น
เกม จนเหลือลูกเสือคนสุดท้ายถือเป็นผู้ชนะ 

เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์
หนูนากับหนูเมือง 

ครั้งหนึ่งหนูนาชวนหนูเมืองมาเยี่ยมที่บ้าน  มันเตรียมของกินมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเนยแข็ง 
ข้าวโอ๊ต  ผลไม้  และอื่น ๆ หลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแล้ว  หนูเมืองก็บอกว่า  “เพื่อนรัก ข้าอยากจะ
ถามสักหน่อยว่า ทําไมถึงยอมทนใช้ชีวิตลําบาก อด ๆ อยาก ๆ อยู่อย่างนี้  ทั้งที่เจ้าสามารถไปหากินใน
เมืองกับข้าได้อย่างสะดวกสบาย”  หนูนาจึงตัดสินใจย้ายตามไปทันที 

เมื่อไปถึง  หนูเมืองพาเพื่อนไปที่ห้องเก็บอาหาร  ทั้งสองยิ้มร่าและมุ่งหมายจะกินให้เอร็ดอร่อย  
แต่ทันใดนั้นเอง  ประตูก็เปิดออกและมีชายสองคนเดินเข้ามาพร้อมกับหมาตัวโต  พวกมันเห็นดังนั้นจึง
รีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวด้วยความกลัว  หนูนาเอ่ยขึ้นว่า  “นี่น่ะรึเพื่อนเอ๋ย สภาพชีวิตสุขสบายที่ว่า แต่ถ้าเรา
ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวอย่างนี้ล่ะก็ ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่กระท่อมโกโรโกโสที่บ้านนอกดีกว่าอยู่
ในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายและความวุ่นวายเช่นนี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่สงบสุขแต่ยากจน  ยังดีกว่าที่จะมีชีวิตที่ร่ํารวยแต่เต็มไปด้วยความ
หวาดกลัว  และเผชิญปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีความสุข 
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เนกอินทรีกับอีกา 

นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ้องตะปบลูกแกะอยู่บนยอดผาสูง  เมื่อได้โอกาสเหมาะ  มันก็โฉบเอา
ลูกแกะขึ้นไปด้วยอุ้งเล็บอันแข็งแกร่ง  แล้วบินกลับสู่รังบนยอดผาสูง 

อีกาซึ่งอยู่บริเวณนั้นเห็นการกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คิดจะเอาอย่างบ้าง  จึงบิน
ถลาตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญ้าอยู่เพื่อจับตัวมันบินขึน้  แต่อุ้งเล็บของมันกลับจิกแน่นเข้าไปในเนื้อ
ลูกแกะ  ไม่ว่าจะพยายามสลัดออกอย่างไรก็ไม่หลุด  เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข้า  ก็ร้องทักว่า  “โอ้โห!  
นี่มันนกอะไรกัน”ลูกชายผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดกล่าวขึ้นว่า “พ่อ  ที่ข้าเห็นอยู่เมื่อครู่นี้  มัน
แสดงท่าทางราวกับเป็นนกอินทรี  แต่ตอนนี้ข้าว่ามันคงเข้าใจแล้วล่ะ  ว่าตนเองเป็นเพียงอีกาเท่านั้น” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่เขลามกัคดิทําในสิ่งที่เกินความสามารถของตน คนฉลาดรู้ว่าจะใช้
ความสามารถทีม่ีอยูข่องตนให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างไร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่15 

เพลง 
ลูกเสือคืออะไร 

ลูกเสือนัน้คอือะไร       ลูกเสือมดีีอย่างไร 
มาพวกเราเร็วไว  รีบเข้าไปให้เห็นด้วยตา 
กิจกรรมลกูเสือช่วยเหลือผู้คน    ความอดทนนัน้ติดตามมา 
ฝึกการสังเกตจดจํา  ร่วมทําร่วมพัฒนา 
เราแสนสุขอุรา   เมื่อได้มาเข้าเป็นลกูเสือ 

เกม 
ชนไก่ 

ลูกเสือทุกคนเข้าแถวเป็นวงกลม แต่ละคนประสานมือของตัวเองแล้วนั่งยองๆลงไป สอดแขน
ไว้ใต้ข้อพับเข่า หนีบแขนทั้งสองข้างไว้  เมื่อได้รับสัญญาณจากผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละคนใช้
บริเวณไหล่กระแทกกับลูกเสือคนอื่นให้ล้มลง  หากลูกเสือคนใดถูกกระแทกล้มลงให้ออกจากการเล่น
เกม จนเหลือลูกเสือคนสุดท้ายถือเป็นผู้ชนะ 

เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์
หนูนากับหนูเมือง 

ครั้งหนึ่งหนูนาชวนหนูเมืองมาเยี่ยมที่บ้าน  มันเตรียมของกินมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเนยแข็ง 
ข้าวโอ๊ต  ผลไม้  และอื่น ๆ หลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแล้ว  หนูเมืองก็บอกว่า  “เพื่อนรัก ข้าอยากจะ
ถามสักหน่อยว่า ทําไมถึงยอมทนใช้ชีวิตลําบาก อด ๆ อยาก ๆ อยู่อย่างนี้  ทั้งที่เจ้าสามารถไปหากินใน
เมืองกับข้าได้อย่างสะดวกสบาย”  หนูนาจึงตัดสินใจย้ายตามไปทันที 

เมื่อไปถึง  หนูเมืองพาเพื่อนไปที่ห้องเก็บอาหาร  ทั้งสองยิ้มร่าและมุ่งหมายจะกินให้เอร็ดอร่อย  
แต่ทันใดนั้นเอง  ประตูก็เปิดออกและมีชายสองคนเดินเข้ามาพร้อมกับหมาตัวโต  พวกมันเห็นดังนั้นจึง
รีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวด้วยความกลัว  หนูนาเอ่ยขึ้นว่า  “นี่น่ะรึเพื่อนเอ๋ย สภาพชีวิตสุขสบายที่ว่า แต่ถ้าเรา
ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวอย่างนี้ล่ะก็ ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่กระท่อมโกโรโกโสที่บ้านนอกดีกว่าอยู่
ในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายและความวุ่นวายเช่นนี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่สงบสุขแต่ยากจน  ยังดีกว่าที่จะมีชีวิตที่ร่ํารวยแต่เต็มไปด้วยความ
หวาดกลัว  และเผชิญปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีความสุข 
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เนกอินทรีกับอีกา 

นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ้องตะปบลูกแกะอยู่บนยอดผาสูง  เมื่อได้โอกาสเหมาะ  มันก็โฉบเอา
ลูกแกะขึ้นไปด้วยอุ้งเล็บอันแข็งแกร่ง  แล้วบินกลับสู่รังบนยอดผาสูง 

อีกาซึ่งอยู่บริเวณนั้นเห็นการกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คิดจะเอาอย่างบ้าง  จึงบิน
ถลาตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญ้าอยู่เพื่อจับตัวมันบินขึน้  แต่อุ้งเล็บของมันกลับจิกแน่นเข้าไปในเนื้อ
ลูกแกะ  ไม่ว่าจะพยายามสลัดออกอย่างไรก็ไม่หลุด  เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข้า  ก็ร้องทักว่า  “โอ้โห!  
นี่มันนกอะไรกัน”ลูกชายผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดกล่าวขึ้นว่า “พ่อ  ที่ข้าเห็นอยู่เมื่อครู่นี้  มัน
แสดงท่าทางราวกับเป็นนกอินทรี  แต่ตอนนี้ข้าว่ามันคงเข้าใจแล้วล่ะ  ว่าตนเองเป็นเพียงอีกาเท่านั้น” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่เขลามกัคดิทําในสิ่งที่เกินความสามารถของตน คนฉลาดรู้ว่าจะใช้
ความสามารถทีม่ีอยูข่องตนให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างไร 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   อย่างนี้ต้องปฏิเสธ   เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิเสธการชวนของเพื่อน ที่ชวนไปทํากิจกรรมเสี่ยงตา่ง ๆ โดยเพือ่นไม่โกรธได ้

2. เนื้อหา
ทักษะปฏิเสธ เป็นการสื่อสารที่จําเป็น สําหรับใช้ปฏิเสธเพื่อนที่ชวนไปทาํกิจกรรมที่ เสี่ยง

ต่างๆโดยเพื่อนไม่โกรธ เพราะการปฏิเสธไม่สําเร็จมักเกิดจากกลัวเพือ่นจะโกรธ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก กระดาษปรู๊ฟ ปากกา ปากกาสกัหลาด 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ 
3.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

1)พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
2)เพลง หรือเกม 
3)กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 (1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ระดมสมองวา่ เคยถูกชวนไปทําอะไรบ้าง ในชีวิตประจําวัน 

ให้เขียนลงกระดาษแผ่นเล็ก แผ่นละ 1 กิจกรรม เขียนใหไ้ด้มากทีสุ่ด ในเวลา 3 นาที 
 (2) นํากิจกรรมทีเ่ขียนไว้มาจัดแยกประเภทเป็น 3 ประเภท คือ ทําได้ ไม่ควรทํา และ

ไม่แน่ใจ ตามความเห็นของหมู่ลูกเสอื 
 (3) เลือกกิจกรรมที่ไม่ควรทํา หมู่ละ 1 อยา่ง ให้แต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมุติ ปฏิเสธ

การชวนโดยเพือ่นไม่โกรธ นําเสนอในกองลกูเสือ 
(4) ลูกเสือแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมุติ เมือ่แต่ละหมู่เล่นจบ ผูก้ํากับลูกเสือให้กอง

ลูกเสือโหวตว่า ลกูเสือหมู่นีจ้ะ “ปฏิเสธได้สาํเร็จหรือไม่” จนครบทกุหมู ่
(5) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้เรื่อง “ทักษะการปฏิเสธ” ให้แต่ละหมู่ไปศึกษา 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่มีประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
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3)กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 (1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืร่วมกนัทบทวนใบความรู้เรื่อง “ทักษะการปฏิเสธ” โดยผู้

กํากับลูกเสือช่วยเพิม่เติม และอธิบายข้อสงสัย 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้แต่ละหมู่เลน่บทบาทสมมติ ปฏิเสธการชวนใน

สถานการณ์เดมิ แต่ใช้ขั้นตอนการปฏิเสธตามใบความรู้ แล้วนําเสนอในกองลกูเสือ 
 (3) ลูกเสือแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมติ หลังการนําเสนอของแต่ละหมู่ ผู้กาํกับลูกเสือ

ให้กองลกูเสือร่วมกันประเมนิว่า “ครบขัน้ตอนทักษะการปฏิเสธหรือไม่” ถ้าไม่ครบ ขาดขั้นตอนใด  
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอน “ทักษะการปฏิเสธ” และเพิ่มเติม

เรื่องการหาทางออกเมื่อถกูเซ้าซี้ 
4) ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่มีประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเหน็ และประเมิน 

ความถูกต้องของขั้นตอนการทําทักษะปฏิเสธ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ได้จากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์การตัดสินใจ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   อย่างนี้ต้องปฏิเสธ   เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิเสธการชวนของเพื่อน ที่ชวนไปทํากิจกรรมเสี่ยงตา่ง ๆ โดยเพือ่นไม่โกรธได ้

2. เนื้อหา
ทักษะปฏิเสธ เป็นการสื่อสารที่จําเป็น สําหรับใช้ปฏิเสธเพื่อนที่ชวนไปทาํกิจกรรมที่ เสี่ยง

ต่างๆโดยเพื่อนไม่โกรธ เพราะการปฏิเสธไม่สําเร็จมักเกิดจากกลัวเพือ่นจะโกรธ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก กระดาษปรู๊ฟ ปากกา ปากกาสกัหลาด 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ 
3.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

1)พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
2)เพลง หรือเกม 
3)กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 (1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ระดมสมองวา่ เคยถูกชวนไปทําอะไรบ้าง ในชีวิตประจําวัน 

ให้เขียนลงกระดาษแผ่นเล็ก แผ่นละ 1 กิจกรรม เขียนใหไ้ด้มากทีสุ่ด ในเวลา 3 นาที 
 (2) นํากิจกรรมทีเ่ขียนไว้มาจัดแยกประเภทเป็น 3 ประเภท คือ ทําได้ ไม่ควรทํา และ

ไม่แน่ใจ ตามความเห็นของหมู่ลูกเสอื 
 (3) เลือกกิจกรรมที่ไม่ควรทํา หมู่ละ 1 อยา่ง ให้แต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมุติ ปฏิเสธ

การชวนโดยเพือ่นไม่โกรธ นําเสนอในกองลกูเสือ 
(4) ลูกเสือแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมุติ เมือ่แต่ละหมู่เล่นจบ ผูก้ํากับลูกเสือให้กอง

ลูกเสือโหวตว่า ลกูเสือหมู่นีจ้ะ “ปฏิเสธได้สาํเร็จหรือไม่” จนครบทกุหมู ่
(5) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้เรื่อง “ทักษะการปฏิเสธ” ให้แต่ละหมู่ไปศึกษา 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่มีประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม

136 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3)กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 (1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืร่วมกนัทบทวนใบความรู้เรื่อง “ทักษะการปฏิเสธ” โดยผู้

กํากับลูกเสือช่วยเพิม่เติม และอธิบายข้อสงสัย 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้แต่ละหมู่เลน่บทบาทสมมติ ปฏิเสธการชวนใน

สถานการณ์เดมิ แต่ใช้ขั้นตอนการปฏิเสธตามใบความรู้ แล้วนําเสนอในกองลกูเสือ 
 (3) ลูกเสือแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมติ หลังการนําเสนอของแต่ละหมู่ ผู้กาํกับลูกเสือ

ให้กองลกูเสือร่วมกันประเมนิว่า “ครบขัน้ตอนทักษะการปฏิเสธหรือไม่” ถ้าไม่ครบ ขาดขั้นตอนใด  
(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอน “ทักษะการปฏิเสธ” และเพิ่มเติม

เรื่องการหาทางออกเมื่อถกูเซ้าซี้ 
4) ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่มีประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเหน็ และประเมิน 

ความถูกต้องของขั้นตอนการทําทักษะปฏิเสธ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ได้จากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์การตัดสินใจ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 137 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 

เพลง 
บริการ 

 บริการ  บริการ  งานที่พวกเราทํา เป็นประจําเราทําไปไม่เคยคิดรวนเร 
ปัดกวาดเราทําทุกอย่าง สะอาดทุกทางที่ผ่านหน้าที่ทุกๆ สถาน เรานั้นบริการทั่วไป 

เกม 
ทิศอะไร 

วิธีเล่น 
1) ให้แต่ละหมู่เขา้แถวตอนยนืห่างกันประมาณ 1 ศอก ทุกคนเตรียมหันไปตามทิศที่ผู้สั่ง
2) เมื่อได้ยินผู้สัง่เรียกชื่อทิศใดทุกคนต้องหันไปทางทิศนั้นๆ เช่น “ทิศเหนือ” ทกุคนตอ้งหนัไป

ทางทิศเหนอื ใครหันผิดต้องออกจากการเลน่ ผูส้ั่งจะเรียกชือ่ทิศซ้ํากนัก็ได้ หรอืเปลี่ยนชื่อทิศใดก็ได้ 
3) หลังจากการเลิกเลน่แล้ว หมู่ใดมคีนเหลอืมากกว่าหมู่อืน่เป็นหมู่ชนะ ใหห้มู่อืน่กล่าวคํา

ชมเชย (เยล) ให้ ผู้กาํกับลูกเสืออธิบายถึงประโยชน์ของเกม 

138 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ใบความรู้ 
เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ 

การปฏิเสธเป็นสิทธสิ่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับการปฏิเสธจะสําเร็จได้นัน้ 
ผู้ปฏิเสธต้องมีความตั้งใจชัดเจนที่จะปฏิเสธ 

ข้ันตอนการปฏิเสธ 
1) อ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล เพราะความรู้สึกโต้แย้งไดย้ากกว่าการใช้เหตุผล
2) ปฏิเสธชัดเจน
3) ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ําใจผู้ชวน ขั้นตอนนี้จะช่วยให้เพื่อนมคีวามรู้สกึที่ดี และไม่โกรธ
4) ขอบคุณเมือ่เขายอมรับ
ถ้าผู้ชวนตื๊อไม่เลิก 
โดยการ เซ้าซี้, สบประมาท, ยกเหตุผลหว่านลอ้ม, ปลอบหรือรับรองว่าไมม่ีปัญหา หรือ

แม้กระทั่งขม่ขู่ ฯลฯ ไม่ควรหวั่นไหว  ควรหาทางออกด้วยวิธีใดวิธหีนึ่งตอ่ไปนี้ 
1) ปฏิเสธซ้ํา แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ไป
2) ผัดผ่อน แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ไป
3) ต่อรองหาทางเลอืกอืน่ที่ยอมรับไดท้ั้งสองฝูาย
จุดอ่อนที่ท าให้มักปฏิเสธไม่ส าเร็จ 
1) ปากบอกปฏิเสธ  แต่ใจไม่ปฏิเสธแทจ้ริง เลยใจอ่อนปฏิเสธไม่สําเร็จ
2) ใช้เหตุผลเป็นข้ออา้ง  ผู้ชวนเลยเอาเหตุผลอื่นมาหักล้างทําให้ปฏิเสธไมส่ําเร็จ
3) ไม่ออกจากสถานการณ์  อยู่ใหเ้ขาตือ๊ไปเรือ่ย ๆ ก็เลยปฏิเสธไม่สาํเร็จจนได้
4) เกรงใจโดยเฉพาะกับผู้อาวุโสสูงกว่า เลยทาํให้ไม่รักษาสิทธิในการปฏิเสธของตนเอง
ตัวอย่างประโยคค าพูด 
สถานการณ์: เพื่อนชวนลองสูบบุหรี ่

ข้ันตอน ตัวอย่างประโยคค าพูด 
อ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล เราไม่ชอบ รูส้ึกว่ามนัเป็นสิ่งทีไ่มด่ี 
ปฏิเสธชัดเจน ขอไม่ลอง 
ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ําใจผู้ชวน นะเพื่อน 
ขอบคุณเมือ่เขายอมรับ ขอบคุณที่เขา้ใจเรา 

ถ้าผู้ชวนตื๊อไม่เลิก เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ 
ปฏิเสธซ้ํา แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ ไม่ละ ขอตัวก่อนนะเพือ่น (รีบเดินจากไป) 
ผัดผ่อน แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ เอาไว้ชวนเรื่องอื่นแล้วกัน ขอตัวนะเพื่อน 

(รีบเดินจากไป) 
ต่อรองหาทางเลือกอืน่ที่ยอมรับไดท้ั้งสองฝูาย เรามาหาอะไรทําอย่างอืน่กันดีกว่า ไปกิน

ไอศครีมกันดไีหมเพื่อน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 

เพลง 
บริการ 

 บริการ  บริการ  งานที่พวกเราทํา เป็นประจําเราทําไปไม่เคยคิดรวนเร 
ปัดกวาดเราทําทุกอย่าง สะอาดทุกทางที่ผ่านหน้าที่ทุกๆ สถาน เรานั้นบริการทั่วไป 

เกม 
ทิศอะไร 

วิธีเล่น 
1) ให้แต่ละหมู่เขา้แถวตอนยนืห่างกันประมาณ 1 ศอก ทุกคนเตรียมหันไปตามทิศที่ผู้สั่ง
2) เมื่อได้ยินผู้สัง่เรียกชื่อทิศใดทุกคนต้องหันไปทางทิศนั้นๆ เช่น “ทิศเหนือ” ทกุคนตอ้งหนัไป

ทางทิศเหนอื ใครหันผิดต้องออกจากการเลน่ ผูส้ั่งจะเรียกชือ่ทิศซ้ํากนัก็ได้ หรอืเปลี่ยนชื่อทิศใดก็ได้ 
3) หลังจากการเลิกเลน่แล้ว หมู่ใดมคีนเหลอืมากกว่าหมู่อืน่เป็นหมู่ชนะ ใหห้มู่อืน่กล่าวคํา

ชมเชย (เยล) ให้ ผู้กาํกับลูกเสืออธิบายถึงประโยชน์ของเกม 

138 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ใบความรู้ 
เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ 

การปฏิเสธเป็นสิทธสิ่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับการปฏิเสธจะสําเร็จได้นัน้ 
ผู้ปฏิเสธต้องมีความตั้งใจชัดเจนที่จะปฏิเสธ 

ข้ันตอนการปฏิเสธ 
1) อ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล เพราะความรู้สึกโต้แย้งไดย้ากกว่าการใช้เหตุผล
2) ปฏิเสธชัดเจน
3) ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ําใจผู้ชวน ขั้นตอนนี้จะช่วยให้เพื่อนมคีวามรู้สกึที่ดี และไม่โกรธ
4) ขอบคุณเมือ่เขายอมรับ
ถ้าผู้ชวนตื๊อไม่เลิก 
โดยการ เซ้าซี้, สบประมาท, ยกเหตุผลหว่านลอ้ม, ปลอบหรือรับรองว่าไมม่ีปัญหา หรือ

แม้กระทั่งขม่ขู่ ฯลฯ ไม่ควรหวั่นไหว  ควรหาทางออกด้วยวิธีใดวิธหีนึ่งตอ่ไปนี้ 
1) ปฏิเสธซ้ํา แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ไป
2) ผัดผ่อน แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ไป
3) ต่อรองหาทางเลอืกอืน่ที่ยอมรับไดท้ั้งสองฝูาย
จุดอ่อนที่ท าให้มักปฏิเสธไม่ส าเร็จ 
1) ปากบอกปฏิเสธ  แต่ใจไม่ปฏิเสธแทจ้ริง เลยใจอ่อนปฏิเสธไม่สําเร็จ
2) ใช้เหตุผลเป็นข้ออา้ง  ผู้ชวนเลยเอาเหตุผลอื่นมาหักล้างทําให้ปฏิเสธไมส่ําเร็จ
3) ไม่ออกจากสถานการณ์  อยู่ใหเ้ขาตือ๊ไปเรือ่ย ๆ ก็เลยปฏิเสธไม่สาํเร็จจนได้
4) เกรงใจโดยเฉพาะกับผู้อาวุโสสูงกว่า เลยทาํให้ไม่รักษาสิทธิในการปฏิเสธของตนเอง
ตัวอย่างประโยคค าพูด 
สถานการณ์: เพื่อนชวนลองสูบบุหรี ่

ข้ันตอน ตัวอย่างประโยคค าพูด 
อ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล เราไม่ชอบ รูส้ึกว่ามนัเป็นสิ่งทีไ่มด่ี 
ปฏิเสธชัดเจน ขอไม่ลอง 
ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ําใจผู้ชวน นะเพื่อน 
ขอบคุณเมือ่เขายอมรับ ขอบคุณที่เขา้ใจเรา 

ถา้ผู้ชวนตื๊อไม่เลิก เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ 
ปฏิเสธซ้ํา แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ ไม่ละ ขอตัวก่อนนะเพือ่น (รีบเดินจากไป) 
ผัดผ่อน แล้วรีบขอตัวออกจากเหตกุารณ์ เอาไว้ชวนเรื่องอื่นแล้วกัน ขอตัวนะเพื่อน 

(รีบเดินจากไป) 
ต่อรองหาทางเลือกอืน่ที่ยอมรับไดท้ั้งสองฝูาย เรามาหาอะไรทําอย่างอืน่กันดีกว่า ไปกิน

ไอศครีมกันดไีหมเพื่อน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พรานใหม่ผู้กล้าหาญ 

พรานใหม่คนหนึ่งมักจะเข้าไปถามพวกคนตดัไม้ว่าเห็นหมูปูา บ้างไหม บริเวณใดมีกวางมี
เนื้อบ้างเเตพ่วกคนตดัไม้ก็ยงัไม่เคยเห็นพรานใหม่ผู้นี้ล่าสัตว์ใดไดส้ักตัว 

วันหนึ่งพรานใหม่เข้าปูามาเเต่เช้าพลางถามคนตัดไม้ว่า"พี่ชาย เหน็รอยเท้าสิงโตทีไ่หนบ้าง 
ช่วยบอกด้วยเถิด"คนตัดไม้ก็บอกว่าเหน็อยูไ่มไ่กลนัก ตนยินดีจะพาไปล่าถึง หน้าปากถ้ําสงิโตเลย
ทีเดียวเมือ่ไดย้ินเช่นนัน้พรานใหม่ก็ถึงกับสา่ยหน้าปฏิเสธเป็นพัลวัน ว่าตนเพียงอยากเหน็รอยเท้า
สิงโตเท่านั้น มิได้อยากล่าสิงโต 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พวกที่ขี้ขลาด มักเเสดงว่ากล้าหาญเมื่อภัยยังไมม่าถึง 

ม้ากับหมาปูา 

หมาปูาเดินมาพบม้าที่กลางทางจึงเอ่ยขึ้นว่า"พี่ม้าเอ๋ย ข้าเพิ่งผ่านไร่ข้าวโอ๊ตมาเมื่อครู่นี้ เห็น
ข้าวโอ๊ตออกรวงงาม น่ากินเป็นยิ่งนัก เเต่ข้าไม่ได้กินมันสักคําเพราะคิดจะเก็บไว้ให้ท่านกิน ท่านมา
กับข้าสิ ข้าจะพาไป"ม้าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเบาๆ เเล้วว่า"ข้าขอบใจนะ ที่เจ้าบอกเรื่องไร่ข้าวโอ๊ตเเต่
ข้าไม่ได้ขอบใจ ที่เจ้าไม่กินข้าวโอ๊ต เพราะข้ารู้ดีว่าข้าวโอ๊ต ไม่ใช่อาหาร ของหมาปูาอย่างเจ้า" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากให้ด้วยความไม่จริงใจ ไม่ทําให้ผู้รับเกิดความซาบซึ้ง 

140 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   ความรุนแรง เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงอิทธิพลของสือ่  ค่านยิม และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นาํไปสูค่วาม
รุนแรงได ้

2. เนื้อหา
เด็กที่มนีิสัยชอบใช้หรือนยิมความรุนแรง  เป็นเพราะได้รับประสบการณ์ในเรือ่งความรุนแรง 

บ่มเพาะและปลูกฝังเป็นเวลายาวนาน จนชินชาเห็นความรุนแรงเป็นเรือ่งปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิด 
ไม่ยังยั้งชั่งใจ และกระทําความรุนแรงโดยเลยีนแบบพฤติกรรมจากสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ค่านิยมและ
พฤติกรรมทีม่ีในกลุม่เพือ่น  ล้วนมีอิทธิพลชักนาํไปสู่ความรุนแรงได ้ ความตระหนกัในเรือ่งนี้จะช่วย
ให้หลีกเลีย่งการรับสือ่ต่าง ๆ รวมทั้งค่านยิมและพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เกม 
3.2 บัตรคํา สถานการณ์ความรุนแรง  4  ชุด 
3.3 ใบความรู้ 
3.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
  (1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาด้วยคําถาม “ในชวีิตประจําวันลูกเสือเคยพบพฤติกรรม

อะไรบ้างทีค่ิดว่าเป็นความรุนแรง” ให้ลกูเสอืเลา่ประสบการณ์ 1 – 2 คน แล้วนําเขา้สู่
กิจกรรม 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืนั่งตามหมู่ของตนเอง แจกชุดบัตรคําใหห้มู่ละ 1 ชุด 
 (3) นายหมูอ่่านบัตรคาํทีละใบพร้อมอภิปรายและหาข้อสรุปเพื่อรายงานในกลุม่ใหญ่ 

ในประเด็นต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงาน 
-  สถานการณ์ในบัตรคํามีแนวโนม้จะเกดิอะไรตามมาได้บ้าง 
-  เรียงลําดับความรุนแรงของสถานการณ์ในบตัรคําตามความเห็นของหมู่ 

จากรุนแรงมากทีสุ่ดไปหารุนแรงน้อยที่สดุ   
(4) ตัวแทนหมู่รายงานทีละหมูจ่นครบ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พรานใหม่ผู้กล้าหาญ 

พรานใหม่คนหนึ่งมักจะเข้าไปถามพวกคนตดัไม้ว่าเห็นหมูปูา บ้างไหม บริเวณใดมีกวางมี
เนื้อบ้างเเตพ่วกคนตดัไม้ก็ยงัไม่เคยเห็นพรานใหม่ผู้นี้ล่าสัตว์ใดไดส้ักตัว 

วันหนึ่งพรานใหม่เข้าปูามาเเต่เช้าพลางถามคนตัดไม้ว่า"พี่ชาย เหน็รอยเท้าสิงโตทีไ่หนบ้าง 
ช่วยบอกด้วยเถิด"คนตัดไม้ก็บอกว่าเหน็อยูไ่มไ่กลนัก ตนยินดีจะพาไปล่าถึง หน้าปากถ้ําสงิโตเลย
ทีเดียวเมือ่ไดย้ินเช่นนัน้พรานใหม่ก็ถึงกับสา่ยหน้าปฏิเสธเป็นพัลวัน ว่าตนเพียงอยากเหน็รอยเท้า
สิงโตเท่านั้น มิได้อยากล่าสิงโต 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พวกที่ขี้ขลาด มักเเสดงว่ากล้าหาญเมื่อภัยยังไมม่าถึง 

ม้ากับหมาปูา 

หมาปูาเดินมาพบม้าที่กลางทางจึงเอ่ยขึ้นว่า"พี่ม้าเอ๋ย ข้าเพิ่งผ่านไร่ข้าวโอ๊ตมาเมื่อครู่นี้ เห็น
ข้าวโอ๊ตออกรวงงาม น่ากินเป็นยิ่งนัก เเต่ข้าไม่ได้กินมันสักคําเพราะคิดจะเก็บไว้ให้ท่านกิน ท่านมา
กับข้าสิ ข้าจะพาไป"ม้าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเบาๆ เเล้วว่า"ข้าขอบใจนะ ที่เจ้าบอกเรื่องไร่ข้าวโอ๊ตเเต่
ข้าไม่ได้ขอบใจ ที่เจ้าไม่กินข้าวโอ๊ต เพราะข้ารู้ดีว่าข้าวโอ๊ต ไม่ใช่อาหาร ของหมาปูาอย่างเจ้า" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากให้ด้วยความไม่จริงใจ ไม่ทําให้ผู้รับเกิดความซาบซึ้ง 

140 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   ความรุนแรง เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงอิทธิพลของสือ่  ค่านยิม และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นาํไปสูค่วาม
รุนแรงได ้

2. เนื้อหา
เด็กที่มนีิสัยชอบใช้หรือนยิมความรุนแรง  เป็นเพราะได้รับประสบการณ์ในเรือ่งความรุนแรง 

บ่มเพาะและปลูกฝังเป็นเวลายาวนาน จนชินชาเห็นความรุนแรงเป็นเรือ่งปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิด 
ไม่ยังยั้งชั่งใจ และกระทําความรุนแรงโดยเลยีนแบบพฤติกรรมจากสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ค่านิยมและ
พฤติกรรมทีม่ีในกลุม่เพือ่น  ล้วนมีอิทธิพลชักนาํไปสู่ความรุนแรงได ้ ความตระหนกัในเรือ่งนี้จะช่วย
ให้หลีกเลีย่งการรับสือ่ต่าง ๆ รวมทั้งค่านยิมและพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เกม 
3.2 บัตรคํา สถานการณ์ความรุนแรง  4  ชุด 
3.3 ใบความรู้ 
3.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
  (1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาด้วยคําถาม “ในชวีิตประจําวันลูกเสือเคยพบพฤติกรรม

อะไรบ้างทีค่ิดว่าเป็นความรุนแรง” ให้ลกูเสอืเลา่ประสบการณ์ 1 – 2 คน แล้วนําเขา้สู่
กิจกรรม 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืนั่งตามหมู่ของตนเอง แจกชุดบัตรคําใหห้มู่ละ 1 ชุด 
 (3) นายหมูอ่่านบัตรคาํทีละใบพร้อมอภิปรายและหาข้อสรุปเพื่อรายงานในกลุม่ใหญ่ 

ในประเด็นต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงาน 
-  สถานการณ์ในบัตรคํามีแนวโนม้จะเกดิอะไรตามมาได้บ้าง 
-  เรียงลําดับความรุนแรงของสถานการณ์ในบตัรคําตามความเห็นของหมู่ 

จากรุนแรงมากทีสุ่ดไปหารุนแรงน้อยที่สดุ   
(4) ตัวแทนหมู่รายงานทีละหมูจ่นครบ 
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 (5)  ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิ่มเตมิ “ความรุนแรงมไีด้หลายระดับ ตั้งแต่นอ้ยที่สดุคอื
ความรุนแรงในจินตนาการเช่น เกม การ์ตูน ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ ความรุนแรง
ทางคําพูด เช่น ดุ ด่าว่า ความรุนแรงทางกายซึ่งรุนแรงทีสุ่ด เช่น การทาํร้ายร่างกาย” 

 (6) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายในกอง และสรุป ในประเด็น “สรุปความหมายของ
ความรุนแรงตามความเข้าใจของลูกเสอื” และ “ได้ขอ้คิดอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้เรื่อง “ความรุนแรง” ให้ร่วมกัน
อภิปรายประเด็นตอ่ไปนี ้และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 

หมู่ที่ 1  เหตุใดบางคนจึงมนีิสัยชอบใชค้วามรุนแรง มีปัจจัยอะไรที่ทําให้เป็นเช่นนัน้ 
หมู่ที่ 2  จากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื คิดว่าลูกเสือควรมีท่าทีตอ่การใชค้วามรุนแรง

อย่างไร 
หมู่ที่ 3 และ 4  ท่านคิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาความรุนแรงอะไรบ้าง ในฐานะลกูเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ จะลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอยา่งไร 
(2) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละประเด็น ผู้กาํกับลูกเสือนําอภิปราย เพิ่มเตมิ และ

สรุป 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือขอใหก้องลกูเสือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค์

เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาความรนุแรงใน

โรงเรียน รวมทั้งตระหนักว่าตนเองควรมีส่วนรว่มในการปฺองกันและแกไ้ข 

142 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

เกม 
กระซิบข่าว 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 แถวเท่าๆ กัน
2. ให้แต่ละแถวนั่งเป็นแถวตอน คนหน้าหา่งจากจุดทีก่ําหนดไว้ประมาณ 1 เมตร
3.เมื่อได้ยนิสัญญาณ คนแรกรีบวิ่งไปอา่นขอ้ความในกระดานที่ผูก้ํากับลูกเสือเขียนเตรยีมไว้

จนจําได้ แล้วว่ิงกลับมากระซิบคนที่สอง คนที่สองกระซิบต่อๆ ไปจนถึงคนสุดท้ายรีบวิ่งมาเขียน
หรือบอกกับผู้กํากับลกูเสือ 

4. แถวใดส่งข่าวได้เร็วและถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ

แข่งเรือ 
1. หมู่ลูกเสอืยืนเข้าแถวตอน ห่างกนัประมาณ 1 เมตร
2. คนแรกเอามือเทา้สะเอว คนตอ่ ๆ ไป เอามอืจับที่เอวของคนข้างหน้า แล้วนั่งยอง ๆ
3. การเคลื่อนที่ใหก้้าวไปทีละเท้าหรือจะกระโดดไปพร้อม ๆ กนักไ็ด้ แต่มอืต้องไม่หลดุจากกัน
4. เมื่อไดย้ินสัญญาณให้แต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้ายังจุดหมาย
5. แถวใดถึงจุดหมายก่อนเป็นผู้ชนะ
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 (5)  ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิ่มเตมิ “ความรุนแรงมไีด้หลายระดับ ตั้งแต่นอ้ยที่สดุคอื
ความรุนแรงในจินตนาการเช่น เกม การ์ตูน ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ ความรุนแรง
ทางคําพูด เช่น ดุ ด่าว่า ความรุนแรงทางกายซึ่งรุนแรงทีสุ่ด เช่น การทาํร้ายร่างกาย” 

 (6) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายในกอง และสรุป ในประเด็น “สรุปความหมายของ
ความรุนแรงตามความเข้าใจของลูกเสอื” และ “ได้ขอ้คิดอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้เรื่อง “ความรุนแรง” ให้ร่วมกัน
อภิปรายประเด็นตอ่ไปนี ้และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 

หมู่ที่ 1  เหตุใดบางคนจึงมนีิสัยชอบใชค้วามรุนแรง มีปัจจัยอะไรที่ทําให้เป็นเช่นนัน้ 
หมู่ที่ 2  จากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื คิดว่าลูกเสือควรมีท่าทีตอ่การใชค้วามรุนแรง

อย่างไร 
หมู่ที่ 3 และ 4  ท่านคิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาความรุนแรงอะไรบ้าง ในฐานะลกูเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ จะลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอยา่งไร 
(2) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละประเด็น ผู้กาํกับลูกเสือนําอภิปราย เพิ่มเตมิ และ

สรุป 
 (3) ผู้กํากับลูกเสือขอใหก้องลกูเสือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค์

เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาความรนุแรงใน

โรงเรียน รวมทั้งตระหนักว่าตนเองควรมีส่วนรว่มในการปฺองกันและแกไ้ข 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 

เกม 
กระซิบข่าว 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 แถวเท่าๆ กัน
2. ให้แต่ละแถวนั่งเป็นแถวตอน คนหน้าหา่งจากจุดทีก่ําหนดไว้ประมาณ 1 เมตร
3.เมื่อได้ยนิสัญญาณ คนแรกรีบวิ่งไปอา่นขอ้ความในกระดานที่ผูก้ํากับลูกเสือเขียนเตรยีมไว้

จนจําได้ แล้วว่ิงกลับมากระซิบคนที่สอง คนที่สองกระซิบต่อๆ ไปจนถึงคนสุดท้ายรีบวิ่งมาเขียน
หรือบอกกับผู้กํากับลกูเสือ 

4. แถวใดส่งข่าวได้เร็วและถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ

แข่งเรือ 
1. หมู่ลูกเสอืยืนเข้าแถวตอน ห่างกนัประมาณ 1 เมตร
2. คนแรกเอามือเทา้สะเอว คนตอ่ ๆ ไป เอามอืจับที่เอวของคนข้างหน้า แล้วนั่งยอง ๆ
3. การเคลื่อนที่ใหก้้าวไปทีละเท้าหรือจะกระโดดไปพร้อม ๆ กนักไ็ด้ แต่มอืต้องไม่หลดุจากกัน
4. เมื่อไดย้ินสัญญาณให้แต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้ายังจุดหมาย
5. แถวใดถึงจุดหมายก่อนเป็นผู้ชนะ
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บัตรค า 
บัตรค า...หมู่ที่ 1 

นกเล่าเรื่องส่วนตัวของต่ายให้จุ๋มฟัง 
โดยบอกให้เก็บเป็นความลับ จุ๋มน าเรื่องของต่ายไป 

เล่าต่อจนรู้กันทั้งห้อง 

มดปากแหว่งและเพดานโหว่แต่ก าเนิด 
แม้จะผ่าตัดแก้ไขแล้ว แต่ก็ยังพูดไม่ชัด 

ถูกเพื่อนล้อเลียนอยู่เสมอ ๆ 

วิชัยอยู่กับลุงขี้เหล้า เวลาลุงเมาเหล้ามักจะโมโหร้าย 
ทุบตีและท าโทษวิชัยอย่างรุนแรง เป็นประจ า 

เอกชอบเล่นเกมท่ีมีความรุนแรงมากๆ 
และติดเกมออนไลน์อย่างมาก มักหนีเรียน 

ไปเล่นเกมบ่อย ๆ 

144 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

บัตรค า...หมู่ที่ 2 

หนึ่งกับสองเป็นฝาแฝดกัน ชอบดูหนังและ 
เล่นเกมบู๊ล้างผลาญท้ังคู่ เขามีปืนเด็กเล่น 

คนละกระบอกเอาไว้เล่นไล่ยิงกัน 

มะลิมีพ่อแม่ที่ทะเลาะตบตี 
ท าร้ายร่างกายกันให้เห็นเปน็ประจ า 

หนุ่มพนันกับเพื่อนในกลุ่มว่าจะหลอก 
ให้น้อยรักแล้วหักอกให้ดู 

ข่าวดัง!!...พ่อแม่ชาวเกาหลีคู่หนึ่งถูกต ารวจจับข้อหาละเลย
ลูกอายุ 3 เดือนจนขาดอาหารเสียชีวิต เพราะทั้งคู่ติดเกมจน

ไม่สนใจลูก ปฺอนนมให้แค่วนัละครั้งเดียว 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
137

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 143 

บัตรค า 
บัตรค า...หมู่ที่ 1 

นกเล่าเรื่องส่วนตัวของต่ายให้จุ๋มฟัง 
โดยบอกให้เก็บเป็นความลับ จุ๋มน าเรื่องของต่ายไป 

เล่าต่อจนรู้กันทั้งห้อง 

มดปากแหว่งและเพดานโหว่แต่ก าเนิด 
แม้จะผ่าตัดแก้ไขแล้ว แต่ก็ยังพูดไม่ชัด 

ถูกเพื่อนล้อเลียนอยู่เสมอ ๆ 

วิชัยอยู่กับลุงขี้เหล้า เวลาลุงเมาเหล้ามักจะโมโหร้าย 
ทุบตีและท าโทษวิชัยอย่างรุนแรง เป็นประจ า 

เอกชอบเล่นเกมท่ีมีความรุนแรงมากๆ 
และติดเกมออนไลน์อย่างมาก มักหนีเรียน 

ไปเล่นเกมบ่อย ๆ 
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บัตรค า...หมู่ที่ 2 

หนึ่งกับสองเป็นฝาแฝดกัน ชอบดูหนังและ 
เล่นเกมบู๊ล้างผลาญท้ังคู่ เขามีปืนเด็กเล่น 

คนละกระบอกเอาไว้เล่นไล่ยิงกัน 

มะลิมีพ่อแม่ที่ทะเลาะตบตี 
ท าร้ายร่างกายกันให้เห็นเปน็ประจ า 

หนุ่มพนันกับเพื่อนในกลุ่มว่าจะหลอก 
ให้น้อยรักแล้วหักอกให้ดู 

ข่าวดัง!!...พ่อแม่ชาวเกาหลีคู่หนึ่งถูกต ารวจจับข้อหาละเลย
ลูกอายุ 3 เดือนจนขาดอาหารเสียชีวิต เพราะทั้งคู่ติดเกมจน

ไม่สนใจลูก ปฺอนนมให้แค่วนัละครั้งเดียว 
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บัตรค า...หมู่ที่ 3 

โตขึ้นวุฒิอยากเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาล  
เพราะเคยเห็นพ่อถูกซ้อม จะได้ปกปฺองพ่อได้ 

ก้องไม่อยากมาโรงเรียน 
เพราะถูกเด็กโตกว่าข่มขู่รีดไถเงิน 

นารีถูกแซวอยู่เสมอเวลาเดินผ่าน 
วินมอเตอร์ไซค์ปากซอยเข้าบ้าน 

เธอได้แต่ก้มหน้าก้มตารีบเดนิให้เร็วที่สุด 

อ้วนแอบขโมยมือถือเพื่อนไปขาย 
เพื่อเอาเงินไปเล่นเกม 
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บัตรค า...หมู่ที่ 4 

เสรีเลี้ยงปลากัด เขาชอบดูเวลามันต่อสู้กัน  
ถ้าตัวไหนแพ้ เขาก็จะปล่อยให้มันตาย ไม่เล้ียงมันอีกต่อไป

วาดอิจฉาน้ าที่มีกระโปรงสวย ๆ ใส ่ 
จึงแอบเอากรรไกรไปตัดขาดเป็นริ้ว ๆ โดยน้ าไมรู่้ 

มนัสชอบไปเข้ากลุ่มกับเด็กที่โตกว่า เขาหัดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
ออกเที่ยวกลางคืน และพูดจาหยาบคาย ตามคนในกลุ่ม  

เพราะมันท าให้เขาดู “แมน” ขึ้น 

ส้มจับได้ว่าผู้ชายที่ยืนข้างหลัง 
แอบถ่ายรูปใต้กระโปรงเธอ ขณะขึ้นบันไดเลื่อน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความรุนแรง 

ความรุนแรง หมายถึง การทาํให้เกิดความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน  คาํว่าชีวิตนี้หมาย
รวมถึงทั้งร่างกาย จิตใจ และศักยภาพหรอืความสามารถที่มีอยู่ 

ระดับของความรุนแรง  มีได้หลายระดับ ตั้งแต่น้อยที่สดุคือความรนุแรงในจินตนาการเช่น 
เกม การ์ตูน ภาพยนต์ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ การทํารา้ยจิตใจด้วยคาํพูดหรือการ
กระทํา ความรนุแรงทางคาํพูด เชน่ การดุ ด่าว่า การลอ้ปมด้อยใหอ้ับอาย ความรุนแรงทางกาย 
ซึ่งรุนแรงที่สุด เช่น การทําร้ายรา่งกาย การทอดทิ้งเด็กที่ช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้ 

ความขัดแย้งกับความรุนแรง 
ความขดัแย้งเป็นเรื่องธรรมชาตขิองคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งมคีวามคิดเห็นที่แตกตา่งกันได ้

การแลกเปลี่ยนและยอมรับความคดิเห็นที่แตกตา่ง จึงเป็นรากฐานสาํคัญของการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ
อย่างตอ่เนื่อง จัดเป็นการแกไ้ขความขดัแย้งแบบสร้างสรรค์ 

ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ และไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่มีการใช้ความรุนแรงมาแก้ไข
ความขัดแย้ง ด้วยอารมณ์และความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดความขัดแย้งที่มากขึ้นกว่าเดิม 

พึงระลึกเสมอว่าความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง 

ความรุนแรงในโรงเรียน 
เด็กย่อมมีการแกล้งและหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องมีขอบเขตระหว่างความสนุก

และความทุกข์ของผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อน  
การสํารวจปัญหาความรนุแรงในโรงเรียน โดยการสุ่มทั่วประเทศ กับเด็กประถมศึกษาปีที ่ 4 

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3,047 คน ในปี 2549 พบว่า เดก็ 40% ถูกรังแกถึงเดือนละ 2-3 ครั้ง 
การรังแกกนัเกิดมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และลดลงตามระดับช้ันที่สูงขึ้น พฤติกรรมที่พบ
ได้แก่ การลอ้เลียน ทาํร้ายจิตใจด้วยวาจา เหยียดหยามเชือ้ชาติ ผิวพรรณ และการคุกคามทางเพศ 
บางแห่งยังพบวัยรุน่อันธพาลหรอืคนเมา รดีไถเงินหรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับเดก็อีกด้วย 

การสํารวจนีส้ะท้อนวา่ ความรนุแรงในโรงเรียนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแกไ้ข เพราะเดก็ที่ถูก
กระทําความรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต จะเตบิโตด้วยความไม่มัน่คง เป็นผู้ใหญ่ทีไ่ม่สมบูรณ์และสิ่ง
สําคัญที่สดุคอื อาจทําให้เดก็คนนั้นกลายเป็นผูก้ระทําความรุนแรงเสียเอง  

ท าไมเด็กบางคนจึงนิยมใช้ความรุนแรง 
เด็กที่ได้รับประสบการณ์ความรุนแรง บ่มเพาะและปลูกฝังเป็นเวลายาวนานจนชินชา จนเห็น

ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิด ไม่ยับยั้งชั่งใจ ไม่ควบคุมตัวเอง ปล่อยให้อารมณ์
รุนแรงชักนําให้กระทําความรุนแรง โดยเลียนแบบพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่มี ตัวอย่าง
ประสบการณ์ความรุนแรงในเด็ก ได้แก่ 
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 เด็กในครอบครัวแตกแยกที่พอ่แม่ทะเลาะทําร้ายร่างกายกันให้เดก็เห็นเปน็ประจํา
 เด็กที่ถูกทอดทิง้ ได้รับการเลีย้งดไูม่เหมาะสม ขาดแคลน  ถูกทําร้ายร่างกาย ทําโทษรนุแรง

เป็นประจํา จะรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ตอ้งการขาดความรัก รักคนอื่นไม่เป็น ไม่ผูกพันกับใคร 
 เด็กที่ได้เห็น รับรู้ เรือ่งราวการใช้ความรนุแรงจากตัวอยา่งในสงัคม เกม การ์ตนูและสื่อต่างๆ

อยู่เป็นประจํา เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ข่าวหนงัสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ เกมกด เกมวิดีโอ 
เกมออนไลน์  หนังสอืการ์ตูนญี่ปุนู 

 เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์ไม่มั่นคง อ่อนไหวง่าย อาจถูกชักจูง และเลียนแบบกลุ่มเพื่อนที่มี
พฤติกรรมรุนแรง เพื่อต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน 

 เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์รุนแรง ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อย ตามใจ ทําอะไรตามอารมณ์และ
สิ่งเร้าที่เข้ามา โดยไม่เคยฝึกการควบคุมตนเอง ไม่ยับยั้งชั่งใจ อาจก่อความรุนแรงโดยไม่ยั้งคิดได้ 

 การดื่มสุราและแสพสารเสพติด ทําให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ และนําไปสูก่ารใช้ความรุนแรงได้
 เด็กที่ถูกเพื่อนแกล้ง รังแก ล้อเลียน เกิดความรู้สึกโกรธ อับอายและเก็บกดเป็นเวลานาน

อาจระเบิดอารมณ์โกรธแค้นออกมา เป็นการกระทําความรุนแรงต่อคนอื่นได้หรือใช้ความรุนแรงเพื่อ
ปกปฺองตนเอง 

 การแอบถ่ายคลิปเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น แล้วไปเปิดเผย ประจาน หรือใช้ขม่ขู่เพื่อทรัพย์สิน
 การนินทา การใส่ร้าย ทําให้ผู้อื่นเสือ่มเสียชื่อเสยีง

ส่ือกับความรุนแรง 
ครัวเรือนไทยมีโทรทัศน์ รอ้ยละ 96 โทรทัศน์จึงเป็นสื่อทีม่ีอิทธพิลสูงมากในการช้ีนําความคิด 

ความเชื่อ และค่านยิมของสังคม ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็น "ขา่วร้าย" ถึง ร้อยละ71 ในขณะที่เรื่องดีๆ 
ที่ชวนให้มีความหวัง มีเพยีงร้อยละ 12 ทํานอง “ข่าวร้ายฟรขี่าวดีต้องจ้าง” 

- เด็กไทยที่อายุต่ํากว่า 5 ปี ชมภาพความรุนแรง เช่น ตีกัน ฆ่ากันทัง้จากข่าวและละครหรอื
โฆษณาวันละ 501 ครั้ง 

- เด็กส่วนใหญใ่ช้เวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนปีละ 900 - 1, 000 ชั่วโมง แต่ใช้เวลาดู
โทรทัศน์ ปีละ 1,000 - 1,200 ชั่วโมง 

สื่อจึงเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่สาํคัญที่สุด เพราะเด็กและ
เยาวชนยังขาดประสบการณ์ และวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ รวมทั้งความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระท่ีส่ือนําเสนออย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาและเบื้องหลังของสื่อ จึงยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอโดยไม่มีข้อสงสัย และคิดเองว่าสิ่งที่
สื่อเสนอนั้นถูกต้องเหมาะสม ส่ือจึงมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ที่ไม่รู้เท่าทัน ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความรุนแรง 
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ระดับของความรุนแรง  มีได้หลายระดับ ตั้งแต่น้อยที่สดุคือความรนุแรงในจินตนาการเช่น 
เกม การ์ตูน ภาพยนต์ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ การทํารา้ยจิตใจด้วยคาํพูดหรือการ
กระทํา ความรนุแรงทางคาํพูด เชน่ การดุ ด่าว่า การลอ้ปมด้อยใหอ้ับอาย ความรุนแรงทางกาย 
ซึ่งรุนแรงที่สุด เช่น การทําร้ายรา่งกาย การทอดทิ้งเด็กที่ช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้ 

ความขัดแย้งกับความรุนแรง 
ความขดัแย้งเป็นเรื่องธรรมชาตขิองคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งมคีวามคิดเห็นที่แตกตา่งกันได ้

การแลกเปลี่ยนและยอมรับความคดิเห็นที่แตกตา่ง จึงเป็นรากฐานสาํคัญของการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ
อย่างตอ่เนื่อง จัดเป็นการแกไ้ขความขดัแย้งแบบสร้างสรรค์ 

ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ และไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่มีการใช้ความรุนแรงมาแก้ไข
ความขัดแย้ง ด้วยอารมณ์และความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดความขัดแย้งที่มากขึ้นกว่าเดิม 

พึงระลึกเสมอว่าความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง 

ความรุนแรงในโรงเรียน 
เด็กย่อมมีการแกล้งและหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องมีขอบเขตระหว่างความสนุก

และความทุกข์ของผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อน  
การสํารวจปัญหาความรนุแรงในโรงเรียน โดยการสุ่มทั่วประเทศ กับเด็กประถมศึกษาปีที ่ 4 

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3,047 คน ในปี 2549 พบว่า เดก็ 40% ถูกรังแกถึงเดือนละ 2-3 ครั้ง 
การรังแกกนัเกิดมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และลดลงตามระดับช้ันที่สูงขึ้น พฤติกรรมที่พบ
ได้แก่ การลอ้เลียน ทาํร้ายจิตใจด้วยวาจา เหยียดหยามเชือ้ชาติ ผิวพรรณ และการคุกคามทางเพศ 
บางแห่งยังพบวัยรุน่อันธพาลหรอืคนเมา รดีไถเงินหรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับเดก็อีกด้วย 

การสํารวจนีส้ะท้อนวา่ ความรนุแรงในโรงเรียนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแกไ้ข เพราะเดก็ที่ถูก
กระทําความรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต จะเตบิโตด้วยความไม่มัน่คง เป็นผู้ใหญ่ทีไ่ม่สมบูรณ์และสิ่ง
สําคัญที่สดุคอื อาจทําให้เดก็คนนั้นกลายเป็นผูก้ระทําความรุนแรงเสียเอง  

ท าไมเด็กบางคนจึงนิยมใช้ความรุนแรง 
เด็กที่ได้รับประสบการณ์ความรุนแรง บ่มเพาะและปลูกฝังเป็นเวลายาวนานจนชินชา จนเห็น

ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิด ไม่ยับยั้งชั่งใจ ไม่ควบคุมตัวเอง ปล่อยให้อารมณ์
รุนแรงชักนําให้กระทําความรุนแรง โดยเลียนแบบพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่มี ตัวอย่าง
ประสบการณ์ความรุนแรงในเด็ก ได้แก่ 

148 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 เด็กในครอบครัวแตกแยกที่พอ่แม่ทะเลาะทําร้ายร่างกายกันให้เดก็เห็นเปน็ประจํา
 เด็กที่ถูกทอดทิง้ ได้รับการเลีย้งดไูม่เหมาะสม ขาดแคลน  ถูกทําร้ายร่างกาย ทําโทษรนุแรง

เป็นประจํา จะรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ตอ้งการขาดความรัก รักคนอื่นไม่เป็น ไม่ผูกพันกับใคร 
 เด็กที่ได้เห็น รับรู้ เรือ่งราวการใช้ความรนุแรงจากตัวอยา่งในสงัคม เกม การ์ตนูและสื่อต่างๆ

อยู่เป็นประจํา เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ข่าวหนงัสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ เกมกด เกมวิดีโอ 
เกมออนไลน์  หนังสอืการ์ตูนญี่ปุนู 

 เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์ไม่มั่นคง อ่อนไหวง่าย อาจถูกชักจูง และเลียนแบบกลุ่มเพื่อนที่มี
พฤติกรรมรุนแรง เพื่อต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน 

 เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์รุนแรง ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อย ตามใจ ทําอะไรตามอารมณ์และ
สิ่งเร้าที่เข้ามา โดยไม่เคยฝึกการควบคุมตนเอง ไม่ยับยั้งชั่งใจ อาจก่อความรุนแรงโดยไม่ยั้งคิดได้ 

 การดื่มสุราและแสพสารเสพติด ทําให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ และนําไปสูก่ารใช้ความรุนแรงได้
 เด็กที่ถูกเพื่อนแกล้ง รังแก ล้อเลียน เกิดความรู้สึกโกรธ อับอายและเก็บกดเป็นเวลานาน

อาจระเบิดอารมณ์โกรธแค้นออกมา เป็นการกระทําความรุนแรงต่อคนอื่นได้หรือใช้ความรุนแรงเพื่อ
ปกปฺองตนเอง 

 การแอบถ่ายคลิปเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น แล้วไปเปิดเผย ประจาน หรือใช้ขม่ขู่เพื่อทรัพย์สิน
 การนินทา การใส่ร้าย ทําให้ผู้อื่นเสือ่มเสียชื่อเสยีง

ส่ือกับความรุนแรง 
ครัวเรือนไทยมีโทรทัศน์ รอ้ยละ 96 โทรทัศน์จึงเป็นสื่อทีม่ีอิทธพิลสูงมากในการช้ีนําความคิด 

ความเชื่อ และค่านยิมของสังคม ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็น "ขา่วร้าย" ถึง ร้อยละ71 ในขณะที่เรื่องดีๆ 
ที่ชวนให้มีความหวัง มีเพยีงร้อยละ 12 ทํานอง “ข่าวร้ายฟรขี่าวดีต้องจ้าง” 

- เด็กไทยที่อายุต่ํากว่า 5 ปี ชมภาพความรุนแรง เช่น ตีกัน ฆ่ากันทัง้จากข่าวและละครหรอื
โฆษณาวันละ 501 ครั้ง 

- เด็กส่วนใหญใ่ช้เวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนปีละ 900 - 1, 000 ชั่วโมง แต่ใช้เวลาดู
โทรทัศน์ ปีละ 1,000 - 1,200 ชั่วโมง 

สื่อจึงเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่สาํคัญที่สุด เพราะเด็กและ
เยาวชนยังขาดประสบการณ์ และวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ รวมทั้งความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระที่ส่ือนําเสนออย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาและเบื้องหลังของสื่อ จึงยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอโดยไม่มีข้อสงสัย และคิดเองว่าสิ่งที่
สื่อเสนอนั้นถูกต้องเหมาะสม ส่ือจึงมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ที่ไม่รู้เท่าทัน ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

เสพสิ่งเสพติด



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
142
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 149 

การแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน  
ครอบครัว เป็นจดุเริ่มต้นของการแก้ปัญหาตา่ง ๆ เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเดก็มากที่สดุ 

 พ่อแม่จาํเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจความต้องการของลูกในแต่ละช่วงวัย เพื่อรับรู้ถึงอารมณ์
และความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับลูก 

 ให้เวลาทํากิจกรรม ใช้เวลาว่างอยู่กับลูก เช่น ทําอาหารหรือเล่นกีฬา เพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศของครอบครัวมีสุขแสดงออกถึงความรักความอบอุ่น ให้การอบรมและสร้างวินัยให้กับลูก
อย่างเหมาะสมเพื่อลูกจะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร้าภายนอก  เช่น  เพื่อน  เกม  หรือสื่ออื่นๆอันจะซึมซับให้
เกิดความรุนแรงตามมา 

 การกระทําที่เป็นความรุนแรงมกัมีจดุเริ่มต้นมาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก การปลูกฝังให้มีจิตใจ
อ่อนโยน มีเมตตาต่อสัตว์ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาความรนุแรงลงได้ 

 วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกไมม่ั่วสุมสิ่งเสพติดหรือหมกมุ่นอบายมุข
 แก้ไขความขดัแย้งในครอบครัวอย่างสันติ ไม่ทะเลาะด่าทอหรือตบตีกนั เพราะเมื่อลกูรับรู้

เป็นประจําจนเหน็เป็นเรื่องธรรมดาก็จะลอกเลยีนแบบพฤติกรรมรุนแรงดงักล่าว 
 ไม่ลงโทษหรอืใช้วิธีที่รุนแรงแบบไร้เหตุผล ควรใช้วิธีการพูดคุย แลกเปลี่ยนตั้งกตกิาร่วมกัน

กับลูกแทน 
 ไม่ตามใจลูกมากเกินไป จะทําให้เด็กเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ขี้นอ้ยใจ ทําให้ปัญหาเล็ก ๆ

กลายเป็นเรื่องใหญ่โต 
 ให้คําปรึกษา หรอืเปิดโอกาสให้ลกูได้ระบายความทุกข์ที่อยู่ในใจ ใหก้ําลังใจกับลูกเมือ่ลูก

ทําผิด เมือ่เกดิปัญหาลูกจะไดก้ล้าบอก เพือ่ช่วยกันหาทางออก 
 สอนลูกเสมอว่า ไม่ควรเอาปมด้อยของเพือ่นมาล้อเลียน เพราะจะทาํให้เพือ่นเสยีใจ

ตรงกันข้ามควรเหน็ใจและเป็นกาํลังใจใหก้ับเพือ่น 
โรงเรียน  มีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ “ครู” ผู้เป็นพ่อแมค่นทีส่อง ที่สําคัญ 

ก็คือครอบครัวต้องมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
 ต้องให้ความรัก ความเข้าใจต่อเดก็ๆ ทกุคน  อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
 มีความรูค้วามเข้าใจตอ่เดก็ในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกนั
 รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ใหค้วามช่วยเหลือในเรื่องที่จําเป็นประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครอง

ในการปฺองกันและแก้ปัญหาความรนุแรงที่เกิดกับเด็ก 
 เปิดใจกว้าง รับฟงัความคิดของเด็ก ให้เดก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
 ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กทั้งในประเด็น “วิธีการ” และ “สาเหตุ” ของ การลงโทษ
 สอดสอ่งดูแลเดก็ภายในโรงเรียนตามจดุต่างๆ และเดินตรวจตราตามรอบโรงเรียน เพือ่

ปฺองกันและลดปัญหาแด็กรังแกกัน 
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นักเรียนเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการแก้ปัญหา เพราะทั้งครอบครัวและโรงเรียนต้องยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการนํามาตรการทุกอย่างมาใช้ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 

 ตระหนักถึงผลเสียของการแกล้งและหยอกลอ้กนัจนเกนิขอบเขตและมีวิธีการสื่อสารเพื่อ
แก้ไขปัญหา 

 รู้จักเอาใจเขามาใสใ่จเรา ไม่ทาํในสิ่งที่แม้ตัวเราเองก็ไม่ชอบ เช่นไม่ล้อจุดออ่นและปมดอ้ย
ของเพือ่น ไม่แกล้งเพื่อน หรอืเล่นจนเกินขอบเขตของความสนุกสนาน 

 รู้จักเลือกรับสือ่ที่เหมาะสม ไม่กระตุ้นความรนุแรง
 รู้เท่าทันและหลีกเลีย่งคา่นิยมและพฤติกรรมทีน่ําไปสู่ความรุนแรง

หากทกุฝูายร่วมมือกัน สร้างความเข้าใจกับอารมณ์ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของ
เด็ก ความรุนแรงทีอ่าจจะเกิดขึ้นกจ็ะค่อยๆ ลดลงและหายไปในที่สุด... 
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การแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน  
ครอบครัว เป็นจดุเริ่มต้นของการแก้ปัญหาตา่ง ๆ เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเดก็มากที่สดุ 

 พ่อแม่จาํเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจความต้องการของลูกในแต่ละช่วงวัย เพื่อรับรู้ถึงอารมณ์
และความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับลูก 

 ให้เวลาทํากิจกรรม ใช้เวลาว่างอยู่กับลูก เช่น ทําอาหารหรือเล่นกีฬา เพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศของครอบครัวมีสุขแสดงออกถึงความรักความอบอุ่น ให้การอบรมและสร้างวินัยให้กับลูก
อย่างเหมาะสมเพื่อลูกจะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร้าภายนอก  เช่น  เพื่อน  เกม  หรือสื่ออื่นๆอันจะซึมซับให้
เกิดความรุนแรงตามมา 

 การกระทําที่เป็นความรุนแรงมกัมีจดุเริ่มต้นมาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก การปลูกฝังให้มีจิตใจ
อ่อนโยน มีเมตตาต่อสัตว์ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาความรนุแรงลงได้ 

 วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกไมม่ั่วสุมสิ่งเสพติดหรือหมกมุ่นอบายมุข
 แก้ไขความขดัแย้งในครอบครัวอย่างสันติ ไม่ทะเลาะด่าทอหรือตบตีกนั เพราะเมื่อลกูรับรู้

เป็นประจําจนเหน็เป็นเรื่องธรรมดาก็จะลอกเลยีนแบบพฤติกรรมรุนแรงดงักล่าว 
 ไม่ลงโทษหรอืใช้วิธีที่รุนแรงแบบไร้เหตุผล ควรใช้วิธีการพูดคุย แลกเปลี่ยนตั้งกตกิาร่วมกัน

กับลูกแทน 
 ไม่ตามใจลูกมากเกินไป จะทําให้เด็กเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ขี้นอ้ยใจ ทําให้ปัญหาเล็ก ๆ

กลายเป็นเรื่องใหญ่โต 
 ให้คําปรึกษา หรอืเปิดโอกาสให้ลกูได้ระบายความทุกข์ที่อยู่ในใจ ใหก้ําลังใจกับลูกเมือ่ลูก

ทําผิด เมือ่เกดิปัญหาลูกจะไดก้ล้าบอก เพือ่ช่วยกันหาทางออก 
 สอนลูกเสมอว่า ไม่ควรเอาปมด้อยของเพือ่นมาล้อเลียน เพราะจะทาํให้เพือ่นเสยีใจ

ตรงกันข้ามควรเหน็ใจและเป็นกาํลังใจใหก้ับเพือ่น 
โรงเรียน  มีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ “ครู” ผู้เป็นพ่อแมค่นทีส่อง ที่สําคัญ 

ก็คือครอบครัวต้องมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
 ต้องให้ความรัก ความเข้าใจต่อเดก็ๆ ทกุคน  อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
 มีความรูค้วามเข้าใจตอ่เดก็ในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกนั
 รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ใหค้วามช่วยเหลือในเรื่องที่จําเป็นประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครอง

ในการปฺองกันและแก้ปัญหาความรนุแรงที่เกิดกับเด็ก 
 เปิดใจกว้าง รับฟงัความคิดของเด็ก ให้เดก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
 ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กทั้งในประเด็น “วิธีการ” และ “สาเหตุ” ของ การลงโทษ
 สอดสอ่งดูแลเดก็ภายในโรงเรียนตามจดุต่างๆ และเดินตรวจตราตามรอบโรงเรียน เพือ่

ปฺองกันและลดปัญหาแด็กรังแกกัน 
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นักเรียนเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการแก้ปัญหา เพราะทั้งครอบครัวและโรงเรียนต้องยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการนํามาตรการทุกอย่างมาใช้ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 

 ตระหนักถึงผลเสียของการแกล้งและหยอกลอ้กนัจนเกนิขอบเขตและมีวิธีการสื่อสารเพื่อ
แก้ไขปัญหา 

 รู้จักเอาใจเขามาใสใ่จเรา ไม่ทาํในสิ่งที่แม้ตัวเราเองก็ไม่ชอบ เช่นไม่ล้อจุดออ่นและปมดอ้ย
ของเพือ่น ไม่แกล้งเพื่อน หรอืเล่นจนเกินขอบเขตของความสนุกสนาน 

 รู้จักเลือกรับสือ่ที่เหมาะสม ไม่กระตุ้นความรนุแรง
 รู้เท่าทันและหลีกเลีย่งคา่นิยมและพฤติกรรมทีน่ําไปสู่ความรุนแรง

หากทกุฝูายร่วมมือกัน สร้างความเข้าใจกับอารมณ์ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของ
เด็ก ความรุนแรงทีอ่าจจะเกิดขึ้นกจ็ะค่อยๆ ลดลงและหายไปในที่สุด... 
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เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

ไก่ฟฺากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ 

สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเดนิผ่านมาเห็นไกฟ่าฺเกาะอยู่บนกิ่งไม ้สูงข้างทางมันอยากจะกิน
ไก่ฟาฺเป็นยิ่งนกัจึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยขึ้นว่า"ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเปน็สัตว์ที่งดงามนกั ปีกของท่านมี
สีสัน สดใสหลายสีปากก็งดงามไมเ่หมอืนใคร อยากรู้จังว่าถา้ท่าน หลับตาเเล้วยังจะงามอยูห่รอืไม"่
ไก่ฟาฺไดฟ้ังคาํยกยอกห็ลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวดทันทสีุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับ
ตัวไก่ฟฺาไว้ได้เมื่อไก่ฟาฺพลาดท่า เเตก่็ยังมีสติ จึงเอ่ยขึ้นว่า"จ้ิงจอกเอย๋ ก่อนตายขา้อยากฟงัเสยีงอัน
ไพเราะของทา่น อีกครั้งไดไ้หม"สนุัขจิ้งจอกไดฟ้ังคําปฺอยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าคําราม ไกฟฺ่าจึงรีบ
บินหนีจากไปทันท ี

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคํายกยอปอป้ันทําให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ 

ลูกชาวนากับมรดก 

เมื่อผู้เป็นพ่อตายเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็ชวนกันไปขุดหา สมบัติในสวนองุ่นเพราะพ่อได้สั่ง
เสียไว้ก่อนตายว่า ทรัพย์สมบัติ ของพ่ออยู่ในสวนองุ่น “น้องไปขุดตรงนั้นนะ พี่จะขุดตรงนี้" 

ลูกชาวนาช่วยกันขุดดินตามทีต่่างๆไปจนทั่วสวนกย็ังไม่พบ สมบัติที่คิดว่าพ่อจะฝังไว้เเต่สวน
องุ่นที่ถูกขุดถูกพรวนดินจนทั่วนั้นก็กลับยิ่งเจริญงอกงาม ดีจนลูกชาวนาสองพี่น้องสามารถขายองุ่น
จนได้เงินทองมากมายทั้งสองจึงเพิง่ตระหนักได้ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดก นั้นที่เเท้คือสิ่งใด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18  การปฐมพยาบาล เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถบอกความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได ้

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของคาํว่าปฐมพยาบาล 
2.2 หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
2.3 ข้อควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาล 
2.4 วิธีการช่วยเหลือผู้ที่เกดิอาการช๊อค 
2.5 วิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
2.6 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม แข่งม้า 
3.2 เกม ห้ามเดนิสามก้าว 
3.3 ใบงาน  เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
3.4 ใบงาน เรื่อง การปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไปและอาการช๊อค 
3.5 ใบงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
3.6 ใบความรู้   เรื่อง การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
3.7 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่อง แมวกับสุนขัจิง้จอก 
3.8 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สิงโตกับหนูเจา้ปัญญา 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม แข่งม้า
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
 (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฐม

พยาบาลช่วยเหลอืผู้อื่น 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งลูกเสือ ออกเป็น  3 กลุ่ม  โดยการรวมหมู่ลกูเสือ พร้อมแจกใบ

งานใหก้ลุ่มลูกเสือศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1เรื่องความหมายของคาํว่าปฐมพยาบาล 
กลุ่มที่ 2เรื่อง หลกัทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
กลุ่มที่ 3เรื่อง ขอ้ควรระมดัระวังในการปฐมพยาบาล 
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ไก่ฟฺากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ 

สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเดนิผ่านมาเห็นไกฟ่าฺเกาะอยู่บนกิ่งไม ้สูงข้างทางมันอยากจะกิน
ไก่ฟาฺเป็นยิ่งนกัจึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยขึ้นว่า"ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเปน็สัตว์ที่งดงามนกั ปีกของท่านมี
สีสัน สดใสหลายสีปากก็งดงามไมเ่หมอืนใคร อยากรู้จังว่าถา้ท่าน หลับตาเเล้วยังจะงามอยูห่รอืไม"่
ไก่ฟาฺไดฟ้ังคาํยกยอกห็ลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวดทันทสีุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับ
ตัวไก่ฟฺาไว้ได้เมื่อไก่ฟาฺพลาดท่า เเตก่็ยังมีสติ จึงเอ่ยขึ้นว่า"จิ้งจอกเอย๋ ก่อนตายขา้อยากฟงัเสยีงอัน
ไพเราะของทา่น อีกครั้งไดไ้หม"สนุัขจิ้งจอกไดฟ้ังคําปฺอยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าคําราม ไกฟฺ่าจึงรีบ
บินหนีจากไปทันท ี

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคํายกยอปอป้ันทําให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ 

ลูกชาวนากับมรดก 

เมื่อผู้เป็นพ่อตายเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็ชวนกันไปขุดหา สมบัติในสวนองุ่นเพราะพ่อได้สั่ง
เสียไว้ก่อนตายว่า ทรัพย์สมบัติ ของพ่ออยู่ในสวนองุ่น “น้องไปขุดตรงนั้นนะ พี่จะขุดตรงนี้" 

ลูกชาวนาช่วยกันขุดดินตามทีต่่างๆไปจนทั่วสวนกย็ังไม่พบ สมบัติที่คิดว่าพ่อจะฝังไว้เเต่สวน
องุ่นที่ถูกขุดถูกพรวนดินจนทั่วนั้นก็กลับยิ่งเจริญงอกงาม ดีจนลูกชาวนาสองพี่น้องสามารถขายองุ่น
จนได้เงินทองมากมายทั้งสองจึงเพิง่ตระหนักได้ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดก นั้นที่เเท้คือสิ่งใด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18  การปฐมพยาบาล เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถบอกความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได ้

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของคาํว่าปฐมพยาบาล 
2.2 หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
2.3 ข้อควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาล 
2.4 วิธีการช่วยเหลือผู้ที่เกดิอาการช๊อค 
2.5 วิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
2.6 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม แข่งม้า 
3.2 เกม ห้ามเดนิสามก้าว 
3.3 ใบงาน  เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
3.4 ใบงาน เรื่อง การปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไปและอาการช๊อค 
3.5 ใบงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
3.6 ใบความรู้   เรื่อง การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
3.7 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่อง แมวกับสุนขัจิง้จอก 
3.8 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง สิงโตกับหนูเจา้ปัญญา 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม แข่งม้า
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
 (1) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฐม

พยาบาลช่วยเหลอืผู้อื่น 
 (2) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งลูกเสือ ออกเป็น  3 กลุ่ม  โดยการรวมหมู่ลกูเสือ พร้อมแจกใบ

งานใหก้ลุ่มลูกเสือศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1เรื่องความหมายของคาํว่าปฐมพยาบาล 
กลุ่มที่ 2เรื่อง หลกัทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
กลุ่มที่ 3เรื่อง ขอ้ควรระมดัระวังในการปฐมพยาบาล 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
146
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 (3) ผู้กํากับลูกเสือ ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานที่ไดจ้ากการศึกษาค้นคว้า ใน
ที่ประประชุมใหญ่ โดยผู้กํากับลูกเสอืเพิม่เติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 

(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการศึกษาคน้คว้ามา 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง แมวกับสนุัขจิ้งจอก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม หา้มเดินสามกา้ว
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐาน  พรอ้มทัง้แบ่งลูกเสือ
ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมู่ลกูเสือ  

(2) จัดฐานการเรียน  3  ฐาน   ดังนี้  
ฐานที่  1   เรื่อง วิธีการช่วยเหลือผูท้ี่เกิดอาการช๊อค 
ฐานที่  2   เรื่อง วิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
ฐานที่  3   เรื่องวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภยัธรรมชาติต่าง ๆ 

(3) จัดลูกเสือเข้าประจําฐาน โดยมีรองผู้กํากับลูกเสือเป็นผู้สาธิตและให้ลูกเสอืฝึก
ปฏิบัติ 

(4) ให้ลูกเสือเวียนฐานกิจกรรม  จนครบทัง้  3  ฐาน 
(5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้และทักษะที่ไดจ้ากการฝึกปฏิบัติ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง สิงโตกับหนูเจ้าปัญญา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกดิเหตุฉกุเฉนิ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่18 

เกม 
แข่งม้า 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่
2. ให้ลูกเสือ 2 คน เป็นม้า โดยให้คน 1 ยืนตรงเป็นหัวม้า คนที่ 2 ก้มหลังลงเอาศีรษะ

ดันหลังคนยืน มือทั้งสองข้างของคนทั้งสองจับกันแน่น ให้คนที่ 3 หลังม้า 
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม ให้ม้าวิ่งพาคนขี่ไปส่งที่เส้นชัย แล้วว่ิงกลับไปรับคนในหมู่ ไป

ส่งใหม่ หมู่ใดหมดก่อนรีบนั่งลง หมู่ใดเสร็จก่อนชนะ 
ม้าและหัวม้าจะเปลี่ยนคนขี่ไปแล้วแทนกันก็ได้ เมื่อเห็นว่าม้าเหนื่อย หรือจะเปลี่ยน  

ทุกเที่ยวว่ิงก็ได้ 

ห้ามเดินสามก้าว 
วิธีเล่น 
ให้ลูกเสือทุกคนยืนทั่ว ๆ สนาม ห้ามเคลื่อนไหวจนกว่าจะได้ยินคําสั่ง เลือกผู้เล่นคนหนึ่ง

มาผูกตา    ให้เคลื่อนไหวไปตามสนามพยายามจับผู้เล่น  ถ้าผู้เล่นคนใดใกล้จะถูกจับ หรือเห็นว่าจะ
ถูกจับแน่นอน มีสิทธิหนีได้ 3 ก้าว เมื่อก้าวได้ 3 ก้าวแล้ว ไม่มีสิทธิก้าวต่อไป ในก้าวที่หนึ่งให้เอามือ
ซ้ายแตะสะโพกตนเองเมื่อก้าวท่ีสองให้เอามือขวาแตะ ก้าวท่ีสามเอามือกอดอกยืนนิ่ง และรอ
ความหวังว่าจะถูกจับเมื่อไหร่  ถ้าคนใดถูกจับให้คนนั้นผูกตาและเป็นคนไล่จับคนอื่นต่อไป 
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 (3) ผู้กํากับลูกเสือ ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานที่ไดจ้ากการศึกษาค้นคว้า ใน
ที่ประประชุมใหญ่ โดยผู้กํากับลูกเสอืเพิม่เติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 

(4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการศึกษาคน้คว้ามา 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง แมวกับสนุัขจิ้งจอก
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เกม หา้มเดินสามกา้ว
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐาน  พรอ้มทัง้แบ่งลูกเสือ
ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมู่ลกูเสือ  

(2) จัดฐานการเรียน  3  ฐาน   ดังนี้  
ฐานที่  1   เรื่อง วิธีการช่วยเหลือผูท้ี่เกิดอาการช๊อค 
ฐานที่  2   เรื่อง วิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
ฐานที่  3   เรื่องวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภยัธรรมชาติต่าง ๆ 

(3) จัดลูกเสือเข้าประจําฐาน โดยมีรองผู้กํากับลูกเสือเป็นผู้สาธิตและให้ลูกเสอืฝึก
ปฏิบัติ 

(4) ให้ลูกเสือเวียนฐานกิจกรรม  จนครบทัง้  3  ฐาน 
(5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้และทักษะที่ไดจ้ากการฝึกปฏิบัติ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง สิงโตกับหนูเจ้าปัญญา
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนเมื่อเกดิเหตุฉกุเฉนิ 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่18 

เกม 
แข่งม้า 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่
2. ให้ลูกเสือ 2 คน เป็นม้า โดยให้คน 1 ยืนตรงเป็นหัวม้า คนที่ 2 ก้มหลังลงเอาศีรษะ

ดันหลังคนยืน มือทั้งสองข้างของคนทั้งสองจับกันแน่น ให้คนที่ 3 หลังม้า 
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม ให้ม้าวิ่งพาคนขี่ไปส่งที่เส้นชัย แล้วว่ิงกลับไปรับคนในหมู่ ไป

ส่งใหม่ หมู่ใดหมดก่อนรีบนั่งลง หมู่ใดเสร็จก่อนชนะ 
ม้าและหัวม้าจะเปลี่ยนคนขี่ไปแล้วแทนกันก็ได้ เมื่อเห็นว่าม้าเหนื่อย หรือจะเปลี่ยน  

ทุกเที่ยวว่ิงก็ได้ 

ห้ามเดินสามก้าว 
วิธีเล่น 
ให้ลูกเสือทุกคนยืนทั่ว ๆ สนาม ห้ามเคลื่อนไหวจนกว่าจะได้ยินคําสั่ง เลือกผู้เล่นคนหนึ่ง

มาผูกตา    ให้เคลื่อนไหวไปตามสนามพยายามจับผู้เล่น  ถ้าผู้เล่นคนใดใกล้จะถูกจับ หรือเห็นว่าจะ
ถูกจับแน่นอน มีสิทธิหนีได้ 3 ก้าว เมื่อก้าวได้ 3 ก้าวแล้ว ไม่มีสิทธิก้าวต่อไป ในก้าวที่หนึ่งให้เอามือ
ซ้ายแตะสะโพกตนเองเมื่อก้าวที่สองให้เอามือขวาแตะ ก้าวที่สามเอามือกอดอกยืนนิ่ง และรอ
ความหวังว่าจะถูกจับเมื่อไหร่  ถ้าคนใดถูกจับให้คนนั้นผูกตาและเป็นคนไล่จับคนอื่นต่อไป 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การปฐมพยาบาล 

การปฐมพยาบาล คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ปูวยฉุกเฉิน หรือผู้ที่ได้รับบาดเจบ็ใน
ข้ันแรก ก่อนส่งโรงพยาบาล หรือก่อนจะถึงมือแพทย์ ทุกคนควรมีความรู้ในการปฐมพยาบาล 
เพื่อที่จะใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น       
       การปฐมพยาบาลนัน้ ต้องทําด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ขัน้แรกต้องระงับความตื่นเตน้ตกใจ 
ตั้งสติให้ดี ไม่ว่าคนทีคุ่ณต้องช่วยเหลือจะเป็นคนในครอบครัว เพือ่น คนรัก หรือแม้แตค่นแปลกหน้า 
       พยายามอยา่ใหค้นมุง เพือ่ใหค้นเจ็บได้รบัอากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ และ
สะดวกในการปฐมพยาบาล โทรเรียกรถพยาบาลก่อน แล้วรีบตรวจดูคนเจ็บและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 กรณีที่คนเจ็บยังมสีติ ควรแนะนาํตัวเอง สอบถามชื่อนามสกุลของคนเจ็บ และสอบถามอาการ 
 กรณีที่คนเจ็บหมดสติ ให้ตรวจดูว่ายังหายใจหรือไม่ 

 อาการช็อค 
       อาการเริ่มแรกจะเหมอืนกับเป็นลม คือ มอีาการหน้ามืด ตาลาย วิงเวียน มอืเท้าอ่อนแรง 
อ่อนเพลีย ใจหวิวๆ หรอืกล้ามเนื้อเกร็ง เป็นตะคริว ตัวซีดหรือเขียวจนถึงเขียวคล้ํา เหงื่อออก 
กระสับกระส่าย กระหายน้าํ คลืน่ไส้ อาเจยีน ชพีจรเต้นเร็วแต่เบา ความดันเลอืดตก หายใจหอบ 
อาการขั้นรุนแรง คือ ตามตัวเป็นรอยจ้ําสดีํา มา่นตาขยาย หากชอ็คอยู่นานสมองจะขาดเลอืดมาก
ทําให้หมดสตไิด ้
        ผู้ปูวยอาจมีอาการไมค่รบทุกอย่างดงัที่กล่าวมา แล้วแต่ความรุนแรงของอาการ อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผู้ปูวยจะไม่แสดงอาการอะไรให้เหน็ แต่หากผู้ปูวยได้รับบาดเจ็บและเสียเลือดมาก ควร
สังเกตอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด 

สาเหตุ 
        อาการช็อคเกดิได้จากหลายสาเหต ุสาเหตสุําคญัส่วนใหญ่เกดิจากการเสยีเลือดมาก ถูกไฟ
ไหม้ น้ําร้อนลวก อยู่ในทีท่ี่อากาศร้อนจดันานเกินไป อาเจียนหรือท้องเสยีอย่างรุนแรง ไฟฟาฺช็อต
โรคหัวใจกําเริบ ได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา การสัมผัสสารพิษ และการติดเชื้ออย่างรุนแรง เป็นต้น 

การปฐมพยาบาล 
        เมื่อผู้ปูวยช็อค ให้รีบนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ระหว่างนั้นให้ปฐมพยาบาลเพื่อให้การ
ไหลเวียนเลอืดดขีึ้น ดังนี้ 
       -ให้ผู้ปูวยนอนราบ ไม่ตอ้งใช้หมอนหนุนศีรษะ เพื่อให้เลอืดไปเลี้ยงสมองได้อยา่งเพยีงพอ 
และทําให้หัวใจทาํงานน้อยลงด้วย ควรยกเทา้ให้สูงขึ้น แต่ไมค่วรให้นอนศีรษะต่ํา เพราะจะทําให้
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อวัยวะในช่องทอ้งดันกะบังลมเข้ามาเบียดทีอ่ก ทําใหห้ายใจไมส่ะดวก 
 -คลายเสื้อผ้าผู้ปูวยใหห้ลวม 
 -ห้ามเลอืดกรณีที่มเีลือดออก 
 -หากผู้ปูวยอาเจียน ใหน้อนตะแคงข้าง 
 -ห่มผ้าให้ความอบอุ่นกับร่างกายผู้ปูวย 
 -หากผู้ปูวยกระหายน้ํามาก ให้หยดน้ําที่รมิฝีปากในปริมาณเล็กน้อย และหยดุให้น้าํหาก

ผู้ปูวยอาเจียน ยกเว้นผู้ปูวยทีไ่ด้รับบาดเจ็บที่ทอ้ง ควรงดให้น้ํา  
 ข้อควรระวัง 

       - หากผู้ปูวยมีอาการบาดเจ็บที่กระดกูสันหลัง ห้ามเคลือ่นยา้ยผู้ปูวย ควรโทรเรียก
รถพยาบาล ระหว่างนั้นให้ผู้ปูวยนอนราบ ยกขาสูง 

 - หากผู้ปูวยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ อย่ายกขาผู้ปูวยขึน้ และอย่าให้อวัยวะใดอยูสู่งเกนิศีรษะ 
 - หากผู้ปูวยได้รับบาดเจ็บทีใ่บหน้า ให้ผูปู้วยนอนตะแคงข้าง เพื่อปฺองกันไม่ใหเ้ลือดไหลเข้า

ปากและจมูก เพราะจะทําใหห้ายใจลําบากหรือหายใจไมอ่อก 
 - หากผู้ปูวยถูกสัตว์มีพิษกัดตอ่ย ให้แผลนั้นอยู่ต่าํกว่าระดับของหัวใจ 

การปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
บาดแผลจากอุบัติเหตุมีตั้งแต่บาดแผลเล็กๆ นอ้ยๆ ไปจนถึงบาดแผลขนาดใหญ่ที่อาจลึกลงไปถึง
กล้ามเนือ้ เสน้เอ็น หรือเส้นเลือด ซึ่งอาจทาํให้เสียเลือดมากจนหมดสติและเสยีชีวิตได้ วิธกีารปฐม
พยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ 

 ประเภทของบาดแผล แบ่งได้เป็นบาดแผลเปิดและบาดแผลปิด 
 1.บาดแผลเปิด คือบาดแผลที่ผิวหนังฉีกขาดจนเห็นเนื้อขา้งใน เช่น 
 - แผลถลอกที่เกดิจากการขีดข่วน จะเหน็รอยขีดข่วนตามผิวหนังเป็นแนวยาว อาจมีเลือดซึม

ออกมาเล็กน้อย 
       - แผลที่เกิดจากการเจาะ การแทง การกระแทก บาดแผลชนิดนีจ้ะไม่ใหญ่มาก อาจเห็นรอย
เพียงนดิเดียว แต่บางกรณีอาจจะช้ําในเพราะถกูกระแทกอย่างรุนแรง ทําใหเ้นื้อเยื่อภายในบอบชํ้า
มากก็เป็นได ้

 - แผลถูกของมีคมบาด เช่น มีด เศษแก้ว บาดแผลอาจไม่ใหญ่ แต่บางครั้งอาจมีเลอืดออกมาก 
       - แผลฉีกขาดเนื่องจากวัตถุมีคม บาดแผลชนิดนี้จะร้ายแรงกว่าการถกูของมีคมธรรมดามาก 
แผลอาจลึกลงไปถึงเนือ้เยือ่ เสน้เอ็น ทําใหเ้สียเลือดมาก 

 - แผลฉีกขาดของอวัยวะ เช่น แขนขาขาดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูกสัตว์ดุร้ายกัด หรอืถูกยิง 
บาดแผลเหล่านี้จะเสยีเลือดมากและอาจทําให้เสียชีวิตได้ 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การปฐมพยาบาล 

การปฐมพยาบาล คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ปูวยฉุกเฉิน หรือผู้ที่ได้รับบาดเจบ็ใน
ข้ันแรก ก่อนส่งโรงพยาบาล หรือก่อนจะถึงมือแพทย์ ทุกคนควรมีความรู้ในการปฐมพยาบาล 
เพื่อที่จะใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น       
       การปฐมพยาบาลนัน้ ต้องทําด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ขัน้แรกต้องระงับความตื่นเตน้ตกใจ 
ตั้งสติให้ดี ไม่ว่าคนทีคุ่ณต้องช่วยเหลือจะเป็นคนในครอบครัว เพือ่น คนรัก หรือแม้แตค่นแปลกหน้า 
       พยายามอยา่ใหค้นมุง เพือ่ใหค้นเจ็บได้รบัอากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ และ
สะดวกในการปฐมพยาบาล โทรเรียกรถพยาบาลก่อน แล้วรีบตรวจดูคนเจ็บและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 กรณีที่คนเจ็บยังมสีติ ควรแนะนาํตัวเอง สอบถามชื่อนามสกุลของคนเจ็บ และสอบถามอาการ 
 กรณีที่คนเจ็บหมดสติ ให้ตรวจดูว่ายังหายใจหรือไม่ 

 อาการช็อค 
       อาการเริ่มแรกจะเหมอืนกับเป็นลม คือ มอีาการหน้ามืด ตาลาย วิงเวียน มอืเท้าอ่อนแรง 
อ่อนเพลีย ใจหวิวๆ หรอืกล้ามเนื้อเกร็ง เป็นตะคริว ตัวซีดหรือเขียวจนถึงเขียวคล้ํา เหงื่อออก 
กระสับกระส่าย กระหายน้าํ คลืน่ไส้ อาเจยีน ชพีจรเต้นเร็วแต่เบา ความดันเลอืดตก หายใจหอบ 
อาการขั้นรุนแรง คือ ตามตัวเป็นรอยจ้ําสดีํา มา่นตาขยาย หากชอ็คอยู่นานสมองจะขาดเลอืดมาก
ทําให้หมดสตไิด ้
        ผู้ปูวยอาจมีอาการไมค่รบทุกอย่างดงัที่กล่าวมา แล้วแต่ความรุนแรงของอาการ อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผู้ปูวยจะไม่แสดงอาการอะไรให้เหน็ แต่หากผู้ปูวยได้รับบาดเจ็บและเสียเลือดมาก ควร
สังเกตอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด 

สาเหตุ 
        อาการช็อคเกดิได้จากหลายสาเหต ุสาเหตสุําคญัส่วนใหญ่เกดิจากการเสยีเลือดมาก ถูกไฟ
ไหม้ น้ําร้อนลวก อยู่ในทีท่ี่อากาศร้อนจดันานเกินไป อาเจียนหรือท้องเสยีอย่างรุนแรง ไฟฟาฺช็อต
โรคหัวใจกําเริบ ได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา การสัมผัสสารพิษ และการติดเชื้ออย่างรุนแรง เป็นต้น 

การปฐมพยาบาล 
        เมื่อผู้ปูวยช็อค ให้รีบนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ระหว่างนั้นให้ปฐมพยาบาลเพื่อให้การ
ไหลเวียนเลอืดดขีึ้น ดังนี้ 
       -ให้ผู้ปูวยนอนราบ ไม่ตอ้งใช้หมอนหนุนศีรษะ เพื่อให้เลอืดไปเลี้ยงสมองได้อยา่งเพยีงพอ 
และทําให้หัวใจทาํงานน้อยลงด้วย ควรยกเทา้ให้สูงขึ้น แต่ไมค่วรให้นอนศีรษะต่ํา เพราะจะทําให้
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อวัยวะในช่องทอ้งดันกะบังลมเข้ามาเบียดทีอ่ก ทําใหห้ายใจไมส่ะดวก 
 -คลายเสื้อผ้าผู้ปูวยใหห้ลวม 
 -ห้ามเลอืดกรณีที่มเีลือดออก 
 -หากผู้ปูวยอาเจียน ใหน้อนตะแคงข้าง 
 -ห่มผ้าให้ความอบอุ่นกับร่างกายผู้ปูวย 
 -หากผู้ปูวยกระหายน้ํามาก ให้หยดน้ําที่รมิฝีปากในปริมาณเล็กน้อย และหยดุให้น้าํหาก

ผู้ปูวยอาเจียน ยกเว้นผู้ปูวยทีไ่ด้รับบาดเจ็บที่ทอ้ง ควรงดให้น้ํา  
 ข้อควรระวัง 

       - หากผู้ปูวยมีอาการบาดเจ็บที่กระดกูสันหลัง ห้ามเคลือ่นยา้ยผู้ปูวย ควรโทรเรียก
รถพยาบาล ระหว่างนั้นให้ผู้ปูวยนอนราบ ยกขาสูง 

 - หากผู้ปูวยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ อย่ายกขาผู้ปูวยขึน้ และอย่าให้อวัยวะใดอยูสู่งเกนิศีรษะ 
 - หากผู้ปูวยได้รับบาดเจ็บทีใ่บหน้า ให้ผูปู้วยนอนตะแคงข้าง เพื่อปฺองกันไม่ใหเ้ลือดไหลเข้า

ปากและจมูก เพราะจะทําใหห้ายใจลําบากหรือหายใจไมอ่อก 
 - หากผู้ปูวยถูกสัตว์มีพิษกัดตอ่ย ให้แผลนั้นอยู่ต่าํกว่าระดับของหัวใจ 

การปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
บาดแผลจากอุบัติเหตุมีตั้งแต่บาดแผลเล็กๆ นอ้ยๆ ไปจนถึงบาดแผลขนาดใหญ่ที่อาจลึกลงไปถึง
กล้ามเนือ้ เสน้เอ็น หรือเส้นเลือด ซึ่งอาจทาํให้เสียเลือดมากจนหมดสติและเสยีชีวิตได้ วิธกีารปฐม
พยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ 

 ประเภทของบาดแผล แบ่งได้เป็นบาดแผลเปิดและบาดแผลปิด 
 1.บาดแผลเปิด คือบาดแผลที่ผิวหนังฉีกขาดจนเห็นเนื้อขา้งใน เช่น 
 - แผลถลอกที่เกดิจากการขีดข่วน จะเหน็รอยขีดข่วนตามผิวหนังเป็นแนวยาว อาจมีเลือดซึม

ออกมาเล็กน้อย 
       - แผลที่เกิดจากการเจาะ การแทง การกระแทก บาดแผลชนิดนีจ้ะไม่ใหญ่มาก อาจเห็นรอย
เพียงนดิเดียว แต่บางกรณีอาจจะช้ําในเพราะถกูกระแทกอย่างรุนแรง ทําใหเ้นื้อเยื่อภายในบอบชํ้า
มากก็เป็นได ้

 - แผลถูกของมีคมบาด เช่น มีด เศษแก้ว บาดแผลอาจไม่ใหญ่ แต่บางครั้งอาจมีเลอืดออกมาก 
       - แผลฉีกขาดเนื่องจากวัตถุมีคม บาดแผลชนิดนี้จะร้ายแรงกว่าการถกูของมีคมธรรมดามาก 
แผลอาจลึกลงไปถึงเนือ้เยือ่ เสน้เอ็น ทําใหเ้สียเลือดมาก 

 - แผลฉีกขาดของอวัยวะ เช่น แขนขาขาดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูกสัตว์ดุร้ายกัด หรอืถูกยิง 
บาดแผลเหล่านี้จะเสยีเลือดมากและอาจทําให้เสียชีวิตได้ 
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       2.บาดแผลปิด คือบาดแผล
ที่ไม่มีรอยแผลให้เห็นบนผิวหนัง
ภายนอก อาจเห็นเพียงแค่รอย
เขียวชํ้า แต่บางกรณีเนือ้เยื่อ
ภายในอาจถกูกระแทกอย่างแรง 
ทําให้เลือดตกใน บางครั้งอวัยวะ
ภายในได้รับความเสยีหายมาก 
เช่น ม้ามแตก ตับแตก หรอืเลือด
คั่งในสมอง ระยะแรกอาจไม่แสดง
อาการใดๆ แต่เมือ่เวลาผ่านไป 
คนเจ็บอาจอาเจียน เลือดออกปาก
หรือจมกู หนาวสั่น ตัวซดี เจ็บปวดรุนแรง หมดสติ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลอืดมาก 

 การห้ามเลือด 
       บาดแผลนั้นลึกแค่ไหน ให้สังเกตว่าแผลนัน้มีเลือดออกมากน้อยเพยีงใด หากเลือดออกไม่หยุด
หลังจากได้หา้มเลอืดอย่างถูกวิธีแล้ว ให้ถือว่าเป็นแผลใหญ่ แม้จะเห็นวา่แผลมีขนาดเล็กก็ตาม หาก
ปากแผลกว้างมากจะหายช้า ควรเย็บแผลเพื่อปฺองกันการอักเสบจากการติดเชือ้ หากเป็นบาดแผลที่
ลึกถึงเส้นเอน็ กระดูก เส้นเลือด ควรปฐมพยาบาลแล้วรีบนําส่งแพทย์ 

 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับบาดแผลที่มีเลือดออกก็คอืการห้ามเลือด โดยหลกีเลี่ยงการ
สัมผัสกับเลือดของคนเจ็บโดยตรง แต่หากหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ให้รีบล้างมอืด้วยสบู่ รวมทั้งบริเวณที่เป้ือน
เลือดให้เร็วที่สดุเท่าทีจ่ะทําได้ ไมค่วรถอดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนเจ็บ แม้วา่จะเป้ือนเลอืดจนชุ่ม
แล้ว เพราะอาจยิ่งทําให้เลือดออกมาก 
       หากสามารถทําได้ ควรทําความสะอาดแผลก่อนเพือ่ปฺองกนัการตดิเชื้อ โดยล้างแผลด้วยน้ํา
สะอาด แล้วใช้ผ้ากอ๊ซหรอืผ้าสะอาดกดไว้ตรงบาดแผล ยกเว้นเมื่อเกิดบาดแผลทีด่วงตา เพราะอาจมี
สิ่งแปลกปลอมทําให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บมากขึน้ แล้วใช้ผ้าสะอาดพันปิดแผลไว้ อย่าให้แน่นจนชา 
หากไม่มีผ้าพันแผล สามารถดดัแปลงสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ได้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ชายเสื้อ ชายกระโปรง 
หรือเนคไท 
       แผลที่แขนหรือขาให้ยกสูง จะช่วยให้เลือดไหลช้าลง ปกติเลือดจะหยดุไหลภายในเวลาประมาณ 
15 นาที หากเลอืดไหลไมห่ยดุ ใหก้ดเสน้เลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงแขนขา โดยกดบริเวณเหนือ
บาดแผล ถ้าเลือดออกที่แขนให้กดแขนด้านใน ช่วงระหว่างข้อศอกและหัวไหล่ ถ้าเลอืดออกทีข่า ให้
กดที่หน้าขาบริเวณขาหนีบ 
       การห้ามเลอืดโดยการกดเส้นเลอืดแดงใหญ่ควรทําก็ต่อเมื่อใช้วิธกีารห้ามเลือดโดยการกด
บาดแผลหรือใช้ผ้าพันแผลแล้วไมไ่ด้ผล เพราะจะทําใหอ้วัยวะที่ต่ํากว่าจุดกดขาดเลือดไปเลี้ยง หาก
กดนานๆ กล้ามเนื้ออาจตายได้ จึงไม่ควรกดเสน้เลือดแดงใหญ่เกนิกว่าครั้งละ 15 นาท ี

 สําหรับบาดแผลที่ศีรษะ ไมค่วรใช้น้ําล้างแผล เพราะจะทําให้ปิดขวางทางออกของแรงดนั
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ภายใน และสมองอาจติดเชื้อโรคทีอ่ยู่ในน้ําได้ หากมเีลือดไหลออกจากปาก จมกู หรอืหู อย่าพยายาม
ห้ามเลือด เพราะจะปิดกัน้ทางออกของแรงดันในสมองเช่นกัน 

 การท าความสะอาดบาดแผลเล็กน้อย 
       วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กน้อย ทําได้โดยล้างมือใหส้ะอาดทุกครั้งกอ่นที่จะทาํแผล ใช้น้ํา
สะอาดล้างแผล ใช้สบู่อ่อนๆ ล้างผิวหนังที่อยู่รอบๆ บาดแผล แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง หลีกเลี่ยง
การกระทบบาดแผลโดยตรง ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดซับแผลให้แห้ง แล้วใส่ยาสําหรับแผลสด เช่น 
โพวิโดนไอโอดีน ซึง่จะช่วยลดการติดเชื้อได้ จากนั้นปิดแผลด้วยผ้าพันแผล 

 การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้ าไมม่ีเลือดออก 
       บาดแผลฟกช้ําจะไมม่ีเลือดออกมาภายนอก แต่เกิดอาการบวม ผิวเปลี่ยนสี และมีรอยช้ํา ซึ่งเกิด
จากเสน้เลือดบริเวณนั้นแตกแต่ผิวหนังไม่ฉกีขาด จึงทาํให้เลอืดซมึอยู่ใต้ผิวหนัง ระยะแรกจะมีสีแดง 
แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ําในเวลาต่อมา 
       คนส่วนใหญม่ักไม่ใส่ใจกับแผลฟกช้ํา แตค่วามจริงแล้วแผลฟกช้ําก็มีวิธีการดูแลที่ถูกตอ้ง
เช่นกัน กอ่นอื่นให้ตรวจดูว่าไมม่ีบาดแผล หรืออาการอื่นๆ หรือกระดูกหักร่วมด้วย ใหค้นเจ็บนั่งในท่า
ที่สบาย แล้วประคบแผลด้วยถุงน้ําแขง็หรือถุงน้ําเย็นเพื่อลดอาการบวม หากเป็นแผลที่แขนให้ใช้ผ้า
สามเหลีย่มคล้องแขนให้อยู่กับที่ หากเป็นแผลที่ขาให้นอนหนุนขาใหสู้ง หากเป็นที่ลาํตัวให้นอน
ตะแคงหนุนหมอนที่ศีรษะและไหล ่

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
ภัยจากธรรมชาติ เชน่ เฮอร์ริเคน ทอร์นาโด แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สนึาม ิน้ําท่วม ไฟปูา พายุหิมะ 
หรือโรคระบาด เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งภัยคุกครามจาก
ผู้ก่อการร้าย เช่น ระเบิดพลีชีพ ตึกถล่ม อาวุธเคมี อาวุธเชื้อโรค หรืออาวุธนิวเคลยีร อาจเกิดขึ้นได้
ทุกขณะ โดยไม่เลือกวันเวลา สถานที่ ซึ่งเมือ่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งยงัผลเสียหายต่อชีวิตทรัพยส์ินเป็น
จํานวนมากมายมหาศาลไม่อาจประเมินค่าได้ 

อย่างไรก็ดี มีสิ่งหนึ่งทีพ่วกเราทาํได้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา นั่นคือการเตรียมรับมือกับภัยพบิัติไว้
ล่วงหน้า กอ่นเหตุการณ์จะเกดิขึ้น โดยทั่วไปแล้วการเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติและภัยจาก
ผู้ก่อการร้ายจะไม่แตกต่างกันนกั เริ่มจาก 

1. วางแผนส่ิงที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ในแต่ละประเภท
 ศึกษาลักษณะ ขอ้ควรปฏิบัติ และข้อหลีกเลี่ยง ของภยัพิบัติแต่ละประเภท ยกตัวอย่างเช่น เมือ่

เกิดไฟปูา ควรสวมหน้ากากกันควันไฟและอพยพไปในทิศเหนือลม หรือ เมือ่เกิดทอร์นาโด ควร
อยู่ห่างจากหน้าตา่งหรือหนีหลบลงไปห้องใตด้นิ เป็นต้น

 ให้ความรู้แก่ เพือ่น ญาตพิี่นอ้ง ครอบครัว
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       2.บาดแผลปิด คือบาดแผล
ที่ไม่มีรอยแผลให้เห็นบนผิวหนัง
ภายนอก อาจเห็นเพียงแค่รอย
เขียวชํ้า แต่บางกรณีเนือ้เยื่อ
ภายในอาจถกูกระแทกอย่างแรง 
ทําให้เลือดตกใน บางครั้งอวัยวะ
ภายในได้รับความเสยีหายมาก 
เช่น ม้ามแตก ตับแตก หรอืเลือด
คั่งในสมอง ระยะแรกอาจไม่แสดง
อาการใดๆ แต่เมือ่เวลาผ่านไป 
คนเจ็บอาจอาเจียน เลือดออกปาก
หรือจมกู หนาวสั่น ตัวซดี เจ็บปวดรุนแรง หมดสติ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลอืดมาก 

 การห้ามเลือด 
       บาดแผลนั้นลึกแค่ไหน ให้สังเกตว่าแผลนัน้มีเลือดออกมากน้อยเพยีงใด หากเลือดออกไม่หยุด
หลังจากได้หา้มเลอืดอย่างถูกวิธีแล้ว ให้ถือว่าเป็นแผลใหญ่ แม้จะเห็นวา่แผลมีขนาดเล็กก็ตาม หาก
ปากแผลกว้างมากจะหายช้า ควรเย็บแผลเพื่อปฺองกันการอักเสบจากการติดเชือ้ หากเป็นบาดแผลที่
ลึกถึงเส้นเอน็ กระดูก เส้นเลือด ควรปฐมพยาบาลแล้วรีบนําส่งแพทย์ 

 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับบาดแผลที่มีเลือดออกก็คอืการห้ามเลือด โดยหลกีเลี่ยงการ
สัมผัสกับเลือดของคนเจ็บโดยตรง แต่หากหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ให้รีบล้างมอืด้วยสบู่ รวมทั้งบริเวณที่เป้ือน
เลือดให้เร็วที่สดุเท่าทีจ่ะทําได้ ไมค่วรถอดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนเจ็บ แม้วา่จะเป้ือนเลอืดจนชุ่ม
แล้ว เพราะอาจยิ่งทําให้เลือดออกมาก 
       หากสามารถทําได้ ควรทําความสะอาดแผลก่อนเพือ่ปฺองกนัการตดิเชื้อ โดยล้างแผลด้วยน้ํา
สะอาด แล้วใช้ผ้ากอ๊ซหรอืผ้าสะอาดกดไว้ตรงบาดแผล ยกเว้นเมื่อเกิดบาดแผลทีด่วงตา เพราะอาจมี
สิ่งแปลกปลอมทําให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บมากขึน้ แล้วใช้ผ้าสะอาดพันปิดแผลไว้ อย่าให้แน่นจนชา 
หากไม่มีผ้าพันแผล สามารถดดัแปลงสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ได้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ชายเสื้อ ชายกระโปรง 
หรือเนคไท 
       แผลที่แขนหรือขาให้ยกสูง จะช่วยให้เลือดไหลช้าลง ปกติเลือดจะหยดุไหลภายในเวลาประมาณ 
15 นาที หากเลอืดไหลไมห่ยดุ ใหก้ดเสน้เลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงแขนขา โดยกดบริเวณเหนือ
บาดแผล ถ้าเลือดออกที่แขนให้กดแขนด้านใน ช่วงระหว่างข้อศอกและหัวไหล่ ถ้าเลอืดออกทีข่า ให้
กดที่หน้าขาบริเวณขาหนีบ 
       การห้ามเลอืดโดยการกดเส้นเลอืดแดงใหญ่ควรทําก็ต่อเมื่อใช้วิธกีารห้ามเลือดโดยการกด
บาดแผลหรือใช้ผ้าพันแผลแล้วไมไ่ด้ผล เพราะจะทําใหอ้วัยวะที่ต่ํากว่าจุดกดขาดเลือดไปเลี้ยง หาก
กดนานๆ กล้ามเนื้ออาจตายได้ จึงไม่ควรกดเสน้เลือดแดงใหญ่เกนิกว่าครั้งละ 15 นาท ี

 สําหรับบาดแผลที่ศีรษะ ไมค่วรใช้น้ําล้างแผล เพราะจะทําให้ปิดขวางทางออกของแรงดนั
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ภายใน และสมองอาจติดเชื้อโรคทีอ่ยู่ในน้ําได้ หากมเีลือดไหลออกจากปาก จมกู หรอืหู อย่าพยายาม
ห้ามเลือด เพราะจะปิดกัน้ทางออกของแรงดันในสมองเช่นกัน 

 การท าความสะอาดบาดแผลเล็กน้อย 
       วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กน้อย ทําได้โดยล้างมือใหส้ะอาดทุกครั้งกอ่นที่จะทาํแผล ใช้น้ํา
สะอาดล้างแผล ใช้สบู่อ่อนๆ ล้างผิวหนังที่อยู่รอบๆ บาดแผล แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง หลีกเลี่ยง
การกระทบบาดแผลโดยตรง ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดซับแผลให้แห้ง แล้วใส่ยาสําหรับแผลสด เช่น 
โพวิโดนไอโอดีน ซึง่จะช่วยลดการติดเชื้อได้ จากนั้นปิดแผลด้วยผ้าพันแผล 

 การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้ าไมม่ีเลือดออก 
       บาดแผลฟกช้ําจะไมม่ีเลือดออกมาภายนอก แต่เกิดอาการบวม ผิวเปลี่ยนสี และมีรอยช้ํา ซึ่งเกิด
จากเสน้เลือดบริเวณนั้นแตกแต่ผิวหนังไม่ฉกีขาด จึงทาํให้เลอืดซมึอยู่ใต้ผิวหนัง ระยะแรกจะมีสีแดง 
แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ําในเวลาต่อมา 
       คนส่วนใหญม่ักไม่ใส่ใจกับแผลฟกช้ํา แตค่วามจริงแล้วแผลฟกช้ําก็มีวิธีการดูแลที่ถูกตอ้ง
เช่นกัน กอ่นอื่นให้ตรวจดูว่าไมม่ีบาดแผล หรืออาการอื่นๆ หรือกระดูกหักร่วมด้วย ใหค้นเจ็บนั่งในท่า
ที่สบาย แล้วประคบแผลด้วยถุงน้ําแขง็หรือถุงน้ําเย็นเพื่อลดอาการบวม หากเป็นแผลที่แขนให้ใช้ผ้า
สามเหลีย่มคล้องแขนให้อยู่กับที่ หากเป็นแผลที่ขาให้นอนหนุนขาใหสู้ง หากเป็นที่ลาํตัวให้นอน
ตะแคงหนุนหมอนที่ศีรษะและไหล ่

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
ภัยจากธรรมชาติ เชน่ เฮอร์ริเคน ทอร์นาโด แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สนึาม ิน้ําท่วม ไฟปูา พายุหิมะ 
หรือโรคระบาด เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งภัยคุกครามจาก
ผู้ก่อการร้าย เช่น ระเบิดพลีชีพ ตึกถล่ม อาวุธเคมี อาวุธเชื้อโรค หรืออาวุธนิวเคลยีร อาจเกิดขึ้นได้
ทุกขณะ โดยไม่เลือกวันเวลา สถานที่ ซึ่งเมือ่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งยงัผลเสียหายต่อชีวิตทรัพยส์ินเป็น
จํานวนมากมายมหาศาลไม่อาจประเมินค่าได้ 

อย่างไรก็ดี มีสิ่งหนึ่งทีพ่วกเราทาํได้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา นั่นคือการเตรียมรับมือกับภัยพบิัติไว้
ล่วงหน้า กอ่นเหตุการณ์จะเกดิขึ้น โดยทั่วไปแล้วการเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติและภัยจาก
ผู้ก่อการร้ายจะไม่แตกต่างกันนกั เริ่มจาก 

1. วางแผนส่ิงที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ในแต่ละประเภท
 ศึกษาลักษณะ ขอ้ควรปฏิบัติ และข้อหลีกเลี่ยง ของภยัพิบัติแต่ละประเภท ยกตัวอย่างเช่น เมือ่

เกิดไฟปูา ควรสวมหน้ากากกันควันไฟและอพยพไปในทิศเหนือลม หรือ เมือ่เกิดทอร์นาโด ควร
อยู่ห่างจากหน้าตา่งหรือหนีหลบลงไปห้องใตด้นิ เป็นต้น

 ให้ความรู้แก่ เพือ่น ญาตพิี่นอ้ง ครอบครัว

คามจาก

์
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 เตรียมพร้อมประเมินสถานการณ์ เพื่อตดัสินใจที่จะอพยพหรอือยูห่ลบภัยในที่พกั
 ในบางสถานการณ์ การอยู่หลบภัยในที่พักจะปลอดภัยกว่า เช่น เมื่อเกิดภายหุิมะหรอือากาศ

ภายนอกเป็นพิษ ให้พิจารณาเลอืกหอ้งภายในตัวอาคารทีม่ั่นคงแข็งแรง ปิดมิดชิด มีเสบียง
เพียงพอ

 ในกรณีที่ต้องอพยพ ใหก้ําหนดจุดนัดพบไว้หลายแห่ง ทั้งในระยะใกล้ที่สามารถเดินไปได ้จนถึง
ระยะไกลขา้มรัฐ โดยกําหนดไว้ในทุกทิศทาง คอื เหนอื ใต้ ตะวันออก และตะวันตก อนึ่ง
สําหรับคนที่มีรถยนต ์ควรเติมน้ํามนัให้เหลืออย่างน้อยครึ่งถังอยู่เสมอ

 วางแผนที่จะติดต่อสือ่สารถึง เพื่อน ญาตพิี่น้อง หรือครอบครัว เผื่อไว้หลายๆ รูปแบบ หาก
โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มอืถือใช้การไม่ได ้ก็อาจใชอ้ีเมลแทน อนึ่งการติดตอ่ข้ามเมอืงหรอืรัฐ
อาจทําได้สะดวกกว่าการติดตอ่ในเมืองทีพ่ักอยู ่เนื่องจากเมืองในตา่งรัฐอาจไมไ่ด้รับผลกระทบ
จากเหตกุารณ์

 ควรวางแผนเผื่อไว้ กรณีเกดิเหตุการณ์ขณะที่อยู่ที่สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
 มั่นซักซ้อมและปรับปรุงแผนที่วางไว้อยู่เสมอ

2. เตรียมรวบรวมส่ิงของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน
 เอกสารสําคัญประจาํตัว เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ และอื่นๆ ควรเก็บไว้

ในถุงพลาสตกิหรือแฟฺมทีก่ันน้ําได้
 อุปกรณ์กรองอากาศ เช่น หน้ากากกันแกส๊พิษ เชื้อโรค
 น้ําสะอาดสําหรับใช้ดื่ม อย่างน้อย 3 วัน
 อาหารแหง้ สําเร็จรูป เครื่องกระป๋อง ให้เพียงพอ อยา่งน้อย 3 วัน
 เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันฝน เสื้อกนัหนาว ถุงมอื ถงุนอน
 ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายสาํรอง
 วิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย
 เงินสด หรือเช็คเดินทาง
 First Aid Kit - ผ้าพันแผล ยาฆ่าเชื้อโรค ยารักษาโรคทั่วไป ยาประจําตัว
 ไม้ขดีไฟแบบกนัน้ํา
 เข็มทิศ
 นกหวีด สําหรับเปูาเรียกความช่วยเหลอื
 รองเท้าทีค่งทนและสวมใส่สบาย
 กระดาษชําระ
 ถุงขยะพลาสติก สาํหรับใส่สิง่ปฏิกูล
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3. ติดตามข่าวสาร การเตือนภัย หรือการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่และ
ละแวกใกล้เคียง 
 ควรรับฟังข่าวสาร ประกาศเตือน จากทางสือ่วิทยุ โทรทัศน์ อนิเตอร์เนท็ เป็นประจําทกุวัน
 พร้อมทีจ่ะปรับใช้แผนที่เตรียมไว้ เข้ากับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยา่งเหมาะสม
 เมื่อเกดิเหตกุารณ์ขึ้น ควรปฏิบัติตามคําแนะนาํของเจา้หน้าที่ท้องถิน่หรือเจ้าหน้าที่รัฐอยา่ง

เคร่งครัด
 และที่สําคัญที่สดุ มสีติ อดทน และตรึกตรองกอ่น
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ระยะไกลขา้มรัฐ โดยกําหนดไว้ในทุกทิศทาง คอื เหนอื ใต้ ตะวันออก และตะวันตก อนึ่ง
สําหรับคนที่มีรถยนต ์ควรเติมน้ํามนัให้เหลืออย่างน้อยครึ่งถังอยู่เสมอ
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อาจทําได้สะดวกกว่าการติดตอ่ในเมืองทีพ่ักอยู ่เนื่องจากเมืองในตา่งรัฐอาจไมไ่ด้รับผลกระทบ
จากเหตกุารณ์

 ควรวางแผนเผื่อไว้ กรณีเกดิเหตุการณ์ขณะที่อยู่ที่สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
 มั่นซักซ้อมและปรับปรุงแผนที่วางไว้อยู่เสมอ

2. เตรียมรวบรวมส่ิงของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน
 เอกสารสําคัญประจาํตัว เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ และอื่นๆ ควรเก็บไว้

ในถุงพลาสตกิหรือแฟฺมทีก่ันน้ําได้
 อุปกรณ์กรองอากาศ เช่น หน้ากากกันแกส๊พิษ เชื้อโรค
 น้ําสะอาดสําหรับใช้ดื่ม อย่างน้อย 3 วัน
 อาหารแหง้ สําเร็จรูป เครื่องกระป๋อง ให้เพียงพอ อยา่งน้อย 3 วัน
 เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันฝน เสื้อกนัหนาว ถุงมอื ถงุนอน
 ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายสาํรอง
 วิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย
 เงินสด หรือเช็คเดินทาง
 First Aid Kit - ผ้าพันแผล ยาฆ่าเชื้อโรค ยารักษาโรคทั่วไป ยาประจําตัว
 ไม้ขดีไฟแบบกนัน้ํา
 เข็มทิศ
 นกหวีด สําหรับเปูาเรียกความช่วยเหลอื
 รองเท้าทีค่งทนและสวมใส่สบาย
 กระดาษชําระ
 ถุงขยะพลาสติก สาํหรับใส่สิง่ปฏิกูล
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3. ติดตามข่าวสาร การเตือนภัย หรือการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่และ
ละแวกใกล้เคียง 
 ควรรับฟังข่าวสาร ประกาศเตือน จากทางสือ่วิทยุ โทรทัศน์ อนิเตอร์เนท็ เป็นประจําทกุวัน
 พร้อมทีจ่ะปรับใช้แผนที่เตรียมไว้ เข้ากับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยา่งเหมาะสม
 เมื่อเกดิเหตกุารณ์ขึ้น ควรปฏิบัติตามคําแนะนาํของเจา้หน้าที่ท้องถิน่หรือเจ้าหน้าที่รัฐอยา่ง

เคร่งครัด
 และที่สําคัญที่สดุ มสีติ อดทน และตรึกตรองกอ่น
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เรื่อง ลูกแมวกับสุนัขจิ้งจอก 

วันหนึ่งแมวได้พบกับสุนัขจิ้งจอก ทั้งสองเป็นเพื่อนกัน และแลกเปลี่ยนความเห็นในการ
ดํารงชีวิตอย่างสันติ  แมวบอกสุนัขจิ้งจอกว่า "ฉันเบื่อหน่ายเหลือที่ต้องคอยวิ่งหนีศัตรู"  สุนัขจิ้งจอก
ถามว่า "ท าไมล่ะ" แมวบอกว่า "ถ้าฉันไม่หนีพวกมันก็ฆ่าฉันตายนะซี"  สุนัขจิ้งจอกก็บอกว่า "ฉันไม่
รู้สึกกังวลกับพวกมันแม้แต่น้อย ฉันมีอุบายมากมายที่จะใช้กับศัตรูที่มาท าร้ายฉัน"  ขณะที่มันเดินเข้า
ไปในปูาลึก มีนกหลายตัวอยู่บนต้นไม้ ส่งเสียงร้องอย่างมีความสุข  สุนัขจิ้งจอกร้องบอกแมวว่า "ฉัน
จะแสดงอุบายของฉันให้แก่ท่านสักสองสามอย่าง" แต่ก่อนที่สุนัขจิ้งจอกจะเริ่มแสดง เสือตัวหนึ่งเดิน
ผ่านมา แมวรีบว่ิงหนีขึ้นไปบนต้นไม้ สุนัขจิ้งจอกไม่รู้จะใช้อุบายอะไรในการหลบหนี ในที่สุดมันก็ถูก
เสือจับกินเป็นอาหาร ก่อนที่มันจะใช้อุบายที่มีอยู่อย่างมากมาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: รู้เพียงอย่างเดียวแต่ขอให้รู้แน่ 

ที่มาของเรื่อง :  www.kwamruk.com/ลูกแมวกับสุนัขจิ้งจอก/ 

 เรื่อง  สิงโตกับหนูเจ้าปัญญา 

ในปูาใหญ่แห่งหนึ่งมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกัน สัตว์ทั้งหลายต่างอยู่กันอย่างมี
ความสุข วันหนึ่งสิงโตได้เข้ามาอยู่ มันมีนิสัยดุร้ายมาก ชอบจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร มันชอบจับวัว 
กวาง ม้าลาย กินเป็นอาหารเมื่อเวลามันหิว สัตว์ทั้งหลายต่างหวาดกลัวมาก เจ้าหมีซึ่งเป็นตัวแทน
ของบรรดาสัตว์ได้ร้องตะโกนขอร้องให้สิงโตไปอยู่ที่อื่น  สิงโตโมโหมาก มันร้องบอกว่า 

"ถ้าสัตว์ตัวใดสามารถเล่านิทานที่ไม่รู้จบได้ ข้าจะยอมไปอยู่ที่อื่น แต่ถ้าไม่มีใครเล่าได้ 
ข้าก็จะจับพวกเข้ากินไปเรื่อย ๆ ฮ่ะฮ่ะ…….."   

สัตว์ทั้งหลายต่างจนปัญญา  และพากันหวาดกลัวว่าจะถูกจับกินไม่วันใดก็วันหนึ่ง 
ยังมีหนูตัวหนึ่งได้รับอาสาขึ้นว่า  "เอาละ ข้ามีวิธีแล้ว ข้าจะไปเล่านิทานไม่รู้จบให้สิงโต

ฟัง"  ว่าแล้วมันก็ไปหาสิงโต สิงโตคิดว่าหนูคงเล่าไม่ได้ แต่หนูได้เริ่มเรื่องว่า 
"กาลครั้งหนึ่งมีตากับยายออกไปทอดแหหาปลาในแม่น้ า ขณะที่ทอดแหออกไป แหไป

ติดหินที่ใต้น้ า แหขาดเป็นรูใหญ่ ตาจึงด าน้ าลงไปดู ตาเห็นปลาตัวหนึ่งว่ายน้ าลอดรูแหไป….." สิงโต
จึงขัดขึ้นว่า "เท่านี้เองหรือ……….จบแล้วหรือ……"  

หนูตอบว่า "ยัง" แล้วก็เล่าต่อ"ตาก็เห็นปลาตัวที่สองลอดรูแหไปอีก" สิงโตถามว่า "จบ
หรือยัง" หนูตอบว่า "ยัง" แล้วก็เล่า  "ตาก็เห็นปลาตัวที่สามว่ายน้ าลอดรูแหไปอีก"  สิงโตก็ถามอีกว่า 
"จบหรือยัง" หนูก็ตอบว่า "ยัง" แล้วก็เล่าต่อไปว่าเห็นตัวที่สี่ ห้า หกุุุ.  พอสิงโตถามหนูก็ตอบ
เรื่อยจนไปถึงร้อยที่ร้อยุพัน   สิงโตจึงบอกว่า 
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"เอาละ เอาละ ข้ายอมแพ้นิทานของเจ้าแล้ว เพราะถ้าให้เล่าต่อเจ้าคงมีปลาตัวที่หมื่น ตัว
ที่แสน นิทานของเจ้าไม่รู้จบจริง ๆ และข้าก็ตกลงว่าจะไปอยู่ที่อื่น"  แล้วสิงโตก็จากไป  สัตว์ทั้งหลาย
ต่างดีใจและชื่นชมในความฉลาดของหนูเจ้าปัญหาเป็นอย่างมาก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: จงแก้ปัญหาด้วยปัญญา และอย่าตีตนไปก่อนไข้ 

ที่มาของเรื่อง:  www.nithan.in.th.com 

เจ้า
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ถามว่า "ท าไมล่ะ" แมวบอกว่า "ถ้าฉันไม่หนีพวกมันก็ฆ่าฉันตายนะซี"  สุนัขจิ้งจอกก็บอกว่า "ฉันไม่
รู้สึกกังวลกับพวกมันแม้แต่น้อย ฉันมีอุบายมากมายที่จะใช้กับศัตรูที่มาท าร้ายฉัน"  ขณะที่มันเดินเข้า
ไปในปูาลึก มีนกหลายตัวอยู่บนต้นไม้ ส่งเสียงร้องอย่างมีความสุข  สุนัขจิ้งจอกร้องบอกแมวว่า "ฉัน
จะแสดงอุบายของฉันให้แก่ท่านสักสองสามอย่าง" แต่ก่อนที่สุนัขจิ้งจอกจะเริ่มแสดง เสือตัวหนึ่งเดิน
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ยังมีหนูตัวหนึ่งได้รับอาสาขึ้นว่า  "เอาละ ข้ามีวิธีแล้ว ข้าจะไปเล่านิทานไม่รู้จบให้สิงโต

ฟัง"  ว่าแล้วมันก็ไปหาสิงโต สิงโตคิดว่าหนูคงเล่าไม่ได้ แต่หนูได้เริ่มเรื่องว่า 
"กาลครั้งหนึ่งมีตากับยายออกไปทอดแหหาปลาในแม่น้ า ขณะที่ทอดแหออกไป แหไป
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จึงขัดขึ้นว่า "เท่านี้เองหรือ……….จบแล้วหรือ……"  

หนูตอบว่า "ยัง" แล้วก็เล่าต่อ"ตาก็เห็นปลาตัวที่สองลอดรูแหไปอีก" สิงโตถามว่า "จบ
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"จบหรือยัง" หนูก็ตอบว่า "ยัง" แล้วก็เล่าต่อไปว่าเห็นตัวที่สี่ ห้า หกุุุ.  พอสิงโตถามหนูก็ตอบ
เรื่อยจนไปถึงร้อยที่ร้อยุพัน   สิงโตจึงบอกว่า 

162 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

"เอาละ เอาละ ข้ายอมแพ้นิทานของเจ้าแล้ว เพราะถ้าให้เล่าต่อเจ้าคงมีปลาตัวที่หมื่น ตัว
ที่แสน นิทานของเจ้าไม่รู้จบจริง ๆ และข้าก็ตกลงว่าจะไปอยู่ที่อื่น"  แล้วสิงโตก็จากไป  สัตว์ทั้งหลาย
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
หลักการ  

ปฐมพยาบาล 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดและไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ(่เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
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หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19  การรายงานการให้บริการ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเพือ่ให้การบริการชุมชน และการพัฒนาชุมชนได้ 

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของคาํว่า  การบริการชุมชน และการพัฒนาชมุชน 
2.2 ประโยชน์ที่ลูกเสือได้รับจากการให้บริการ 
2.3 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติได้ในการให้บริการชุมชน 
2.4 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับการพัฒนาชมุชน 
2.5 กฎลูกเสือที่เกี่ยวขอ้งกับการให้บริการ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม กระต่าย กระแต 
3.2 ใบความรู้เรื่อง ลกูเสือกับการให้บริการ 
3.3 ใบงาน  

 กลุ่มที่ 1 เรื่องความหมายของคําว่า การบริการชุมชน การพัฒนาชุมชนและ
ประโยชน์ที่ลูกเสือได้รับจากการให้บริการ 

กลุ่มที่ 2 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสอืสามารถปฏิบัติได้ในการให้บริการชุมชน 
กลุ่มที่ 3 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กระต่ายกับกบ 
4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
4.2 เกมกระต่าย กระแต 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือสนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

2) ผู้กํากับลูกเสอืแบ่งลูกเสือ ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมู่ลกูเสือ พร้อมแจกใบ
ความรู้ และใบงานให้กลุม่ลูกเสอืศึกษาค้นควา้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เรื่องความหมายของคําว่า การบริการชุมชน การพัฒนาชุมชนและ
ประโยชน์ที่ลูกเสือได้รับจากการให้บริการ 

กลุ่มที่ 2 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสอืสามารถปฏิบัติได้ในการให้บริการชุมชน 
กลุ่มที่ 3 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสอืสามารถปฏิบัติได้เกีย่วกับการพัฒนาชุมชน 

3) ผู้กํากับลูกเสอื ให้ลกูเสือแต่ละกลุม่นําเสนอผลงานที่ไดจ้ากการศึกษาค้นคว้าในที่
ประชุมใหญ่ โดยผู้กาํกับลูกเสอืเพิม่เติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
หลักการ  

ปฐมพยาบาล 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน 
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยไม่ต้องตักเตือน 

อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดได้บางส่วน
และให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม
โดยมีการตักเตือน
เป็นบางครั้ง 

อธิบายเน้ือหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่
ชัดเจนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเน้ือหาได้
ตามประเด็นที่
กําหนดและไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ(่เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
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หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19  การรายงานการให้บริการ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเพือ่ให้การบริการชุมชน และการพัฒนาชุมชนได้ 

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของคาํว่า  การบริการชุมชน และการพัฒนาชมุชน 
2.2 ประโยชน์ที่ลูกเสือได้รับจากการให้บริการ 
2.3 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติได้ในการให้บริการชุมชน 
2.4 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับการพัฒนาชมุชน 
2.5 กฎลูกเสือที่เกี่ยวขอ้งกับการให้บริการ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม กระต่าย กระแต 
3.2 ใบความรู้เรื่อง ลกูเสือกับการให้บริการ 
3.3 ใบงาน  

 กลุ่มที่ 1 เรื่องความหมายของคําว่า การบริการชุมชน การพัฒนาชุมชนและ
ประโยชน์ที่ลูกเสือได้รับจากการให้บริการ 

กลุ่มที่ 2 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสอืสามารถปฏิบัติได้ในการให้บริการชุมชน 
กลุ่มที่ 3 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง กระต่ายกับกบ 
4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
4.2 เกมกระต่าย กระแต 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือสนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

2) ผู้กํากับลูกเสอืแบ่งลูกเสือ ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมู่ลกูเสือ พร้อมแจกใบ
ความรู้ และใบงานให้กลุม่ลูกเสอืศึกษาค้นควา้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เรื่องความหมายของคําว่า การบริการชุมชน การพัฒนาชุมชนและ
ประโยชน์ที่ลูกเสือได้รับจากการให้บริการ 

กลุ่มที่ 2 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสอืสามารถปฏิบัติได้ในการให้บริการชุมชน 
กลุ่มที่ 3 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสอืสามารถปฏิบัติได้เกีย่วกับการพัฒนาชุมชน 

3) ผู้กํากับลูกเสอื ให้ลกูเสือแต่ละกลุม่นําเสนอผลงานที่ไดจ้ากการศึกษาค้นคว้าในที่
ประชุมใหญ่ โดยผู้กาํกับลูกเสอืเพิม่เติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษ�ทีปี่ 2
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4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้ามา
ซึ่งตรงกับคําปฏิญาณของลูกเสือข้อ  2  “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” 

5) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบงานให้หมู่ลูกเสือไปจดัทําโครงการ/กิจกรรมการให้บริการแก่
ชุมชน และดําเนนิการปฏิบัติกิจกรรม กาํหนดเวลา ไม่นอ้ยกว่า 10 ชั่วโมง ภายในเวลา 2 เดือน และ
เขียนรายงานการให้บริการ เพือ่นําเสนอตอ่ไป  

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรือ่งสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่อง กระต่ายกับกบ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจผลงานการปฏิบัติตนเพื่อใหก้ารบริการชุมชน และการพัฒนาชุมชน 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เกม 
กระต่าย กระแต 

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ฝูาย จํานวนเท่าๆ กัน ฝูายหนึ่งเป็นกระต่าย อีกฝูายหนึ่งเป็น

กระแต ทั้งสองแถวยืนห่างกันประมาณ 2 เมตร 
2. ให้ทั้งสองฝูายหันหน้าเข้าหากัน และทางด้านหลังของแต่ละฝูายจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งห่าง

ออกไปประมาณ 6-10 เมตร เป็นเส้นที่ปลอดภัย 
3. ผู้กํากับลูกเสือจะเป็นคนขานชื่อ สมมติว่า ขานว่า “กระต่าย” แถวที่เป็นกระต่ายจะรีบวิ่ง

ไปแตะแถวกระแต ถ้าฝูายหนีไปถึงเส้นปลอดภัยก่อน ฝูายกระแตจะแตะไม่ได้ 
4. ทั้งสองแถวกลับมาเข้าแถวที่เดิม ผู้กํากับลูกเสือจะเริ่มขานอีก สมมติว่า ถ้าขานเป็น

“กระแต” ฝูายกระแตต้องรีบว่ิงไปแตะฝูายกระต่ายเช่นเดียวกัน 
5. ฝูายใดเหลือสมาชิกมากกว่าเป็นฝูาย “ชนะ”
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4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้ามา
ซึ่งตรงกับคําปฏิญาณของลูกเสือข้อ  2  “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” 

5) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบงานให้หมู่ลูกเสือไปจดัทําโครงการ/กิจกรรมการให้บริการแก่
ชุมชน และดําเนนิการปฏิบัติกิจกรรม กาํหนดเวลา ไม่นอ้ยกว่า 10 ชั่วโมง ภายในเวลา 2 เดือน และ
เขียนรายงานการให้บริการ เพือ่นําเสนอตอ่ไป  

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรือ่งสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่อง กระต่ายกับกบ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจผลงานการปฏิบัติตนเพื่อใหก้ารบริการชุมชน และการพัฒนาชุมชน 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เกม 
กระต่าย กระแต 
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4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้ามา
ซึ่งตรงกับคําปฏิญาณของลูกเสือข้อ  2  “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” 

5) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบงานให้หมู่ลูกเสือไปจดัทําโครงการ/กิจกรรมการให้บริการแก่
ชุมชน และดําเนนิการปฏิบัติกิจกรรม กาํหนดเวลา ไม่นอ้ยกว่า 10 ชั่วโมง ภายในเวลา 2 เดือน และ
เขียนรายงานการให้บริการ เพือ่นําเสนอตอ่ไป  

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรือ่งสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่อง กระต่ายกับกบ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจผลงานการปฏิบัติตนเพื่อใหก้ารบริการชุมชน และการพัฒนาชุมชน 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เกม 
กระต่าย กระแต 
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วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ฝูาย จํานวนเท่าๆ กัน ฝูายหนึ่งเป็นกระต่าย อีกฝูายหนึ่งเป็น

กระแต ทั้งสองแถวยืนห่างกันประมาณ 2 เมตร 
2. ให้ทั้งสองฝูายหันหน้าเข้าหากัน และทางด้านหลังของแต่ละฝูายจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งห่าง

ออกไปประมาณ 6-10 เมตร เป็นเส้นที่ปลอดภัย 
3. ผู้กํากับลูกเสือจะเป็นคนขานชื่อ สมมติว่า ขานว่า “กระต่าย” แถวที่เป็นกระต่ายจะรีบวิ่ง

ไปแตะแถวกระแต ถ้าฝูายหนีไปถึงเส้นปลอดภัยก่อน ฝูายกระแตจะแตะไม่ได้ 
4. ทั้งสองแถวกลับมาเข้าแถวที่เดิม ผู้กํากับลูกเสือจะเริ่มขานอีก สมมติว่า ถ้าขานเป็น

“กระแต” ฝูายกระแตต้องรีบว่ิงไปแตะฝูายกระต่ายเช่นเดียวกัน 
5. ฝูายใดเหลือสมาชิกมากกว่าเป็นฝูาย “ชนะ”
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4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้ามา
ซึ่งตรงกับคําปฏิญาณของลูกเสือข้อ  2  “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” 

5) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบงานให้หมู่ลูกเสือไปจดัทําโครงการ/กิจกรรมการให้บริการแก่
ชุมชน และดําเนนิการปฏิบัติกิจกรรม กาํหนดเวลา ไม่นอ้ยกว่า 10 ชั่วโมง ภายในเวลา 2 เดือน และ
เขียนรายงานการให้บริการ เพือ่นําเสนอตอ่ไป  

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรือ่งสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่อง กระต่ายกับกบ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 ตรวจผลงานการปฏิบัติตนเพื่อใหก้ารบริการชุมชน และการพัฒนาชุมชน 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เกม 
กระต่าย กระแต 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ลูกเสือกับการบริการ 

ความหมายของการบริการ 
      -  คําว่า “บริการ” หมายถึง การช่วยเหลือหรอืการบําเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองตอ่ผู้อื่นและต่อ

ชุมชนลูกเสือจะต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาในคาํว่า  “บริการ” และลงมือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย
ความเขา้ใจและโดยมีทักษะหรือความสามารถในการให้บริการนั้นด้วยความช่ําชอง  ว่องไว  คือไว้ใจ
ได้หรือเชือ่ได ้

-  ความเหน็ของ บี.พี.  เกี่ยวกับ  “บริการ” 
     บี.พี.  เห็นว่าการศึกษาที่เดก็ได้รับจากทางบ้าน  ทางโรงเรียน  ทางวัด  และอื่น ๆ  ยังมี

ช่องโหว่อยู ่  4  ประการ  ซึ่งการลูกเสอืมุ่งหมายที่จะอดุช่องโหว่เหลา่นั้นโดยเน้นการฝึกอบรมลูกเสือ
ในเรื่องต่อไปนี้  คือ 

1) ลักษณะนิสัย และสติปัญญา
2) สุขภาพและทกัษะ
3) การฝีมือและทักษะ
4) หน้าที่พลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนต์่อผู้อื่น

     การลูกเสือมุ่งหมายที่จะฝึกอบรมลูกเสอืทั้งในทางร่างกาย  สติปัญญา  ศีลธรรม  จิตใจและ
สังคม เพื่อให้เป็นพลเมืองด ีรู้จักหน้าที่รับผิดชอบและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจน   
ประเทศชาติ 

     ตามคติของลูกเสอืพลเมืองดี คือบุคคลที่มีเกยีรติเชื่อถือได้ มีระเบียบวินัย  สามารถบังคับ
ใจตนเอง สามารถพึ่งตนเอง  ทั้งเต็มใจและสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนและบําเพ็ญประโยชนต์่อผู้อื่น 

-  ความมุง่หมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสอื 
1) เพื่อให้ลูกเสือได้เข้าร่วมในขบวนการลูกเสือซึ่งมีผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แจง  แนะนํา  และทํา

หน้าที่เป็นที่ปรึกษา จะโดยให้ลูกเสือในกองปกครองกันเอง  ประกอบกิจกรรมต่าง ๆและเรียนรู้โดย
การกระทํา 

2) เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการตามที่ตนถนัด
3) เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกหัดรับผิดชอบต่อตนเองและเพิ่มการฝึกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  โดย

อาศัยระบบหมู่ 
4) เพื่อให้ลูกเสือมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองด้วยความพึงพอใจและความภาคภูมิใจ

โดยการใช้ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
    5)เพื่อให้ลูกเสือรู้จักอดทน นิยมชีวิตกลางแจ้งและการบริการอย่างมีชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะ 

การบริการชุมชน 
6) เพื่อส่งเสรมิการแสวงหาอาชพีที่เหมาะสม

-  การบริการหรอืการบําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือในเรื่องการบริการนี้มีจดุมุ่งหมายเพือ่ให้ 
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ลูกเสือทกุคนได้เข้าใจความหมาย  รู้วิธีการในการบริการ  รู้หลักในการจัดกจิกรรมด้านบริการ  และมี
ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้  การลูกเสือตอ้งการผู้เสยีสละ  ผู้มีจิตใจเป็นลกูเสืออยา่ง
แท้จริง (Scouting  Spirit) ไม่เป็นคนเหน็แก่ตัว ไม่ทาํอะไรโดยหวังผลส่วนตนเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา
ในเวลาเดียวกนัการเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัว  เพื่อบริการตามความหมายของการ
ลูกเสือนีก้็ต้องให้คาํนึงถึงสภาวะแวดล้อม   และสถานภาพของตนเองอยู่เสมอ ๆ   เพื่อจะไดต้ระหนัก
ถึงขีดความสามารถของตนเอง   จะไดไ้มก่่อใหเ้กิดความเดอืดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว 
ประเภทหรือข้ันตอนในการบริการ 

1) บริการแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมเสียก่อน เพราะถ้าหากเรายังไม่พรอ้ม
เราก็ไม่อาจจะไปให้บริการแก่ผู้อื่นได้  หรือไดก้็ไมด่ีเท่าทีค่วร  การบริการแก่ตนเองกอ่นนั้นเป็นการ
ฝึกในเรื่องการบริการไปด้วย เพราะคําว่าการบริการแก่ตนเองนั้นหมายถึงตัวเรา ครอบครัวของเรา 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ญาติสนิทมิตรสหาย  กล่าวโดยสรุปได้ว่ากอ่นที่เรา
จะออกไปให้บริการแก่ผู้อื่นนัน้ จําเป็นต้องสร้างความพรอ้มให้แก่ตัวเองเสียกอ่น  เพราะตราบใดที่เรา
ยังต้องขอความอุปการะ  ต้องอยู่ภายใต้การโอบอุ้มค้าํชูของผูอ้ื่น  ต้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลอืเรา  แสดงว่า
เรายังไม่พร้อม ฉะนั้นลูกเสอืวิสามัญต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าการเงิน สุขภาพ  
เวลาว่าง  สติปัญญา  ฯลฯ 

2) บริการแก่หมู่คณะและขบวนการลูกเสอื  เมื่อเราฝึกบริการตนเองแล้ว  ต่อไปกข็ยายการ
ให้บริการแก่หมู่คณะของเรากอ่น  เป็นการหาประสบการณ์หรือความชาํนาญ  ด้วยการบริการเป็น
รายบุคคล บริการแก่กองลูกเสือของเราในการงานต่างๆ อันเป็นส่วนรวมและรวมไปถึงการใหบ้ริการ
แก่กองลูกเสืออื่น ซึ่งถือเป็นขบวนการของเรา ลูกเสือวิสามัญทุกคนควรได้รับการส่งเสรมิให้ชว่ยเหลือ
การดําเนินกจิการของกองลูกเสือสามัญ หรือกองลูกเสอืสํารอง ในทุกวิถีทาง ทั้งนี ้เพื่อจะได้มี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการฝกึอบรมลกูเสือ ซึ่งจะช่วยให้เขาเหมาะสมที่จะเป็นผูก้ํากับลูกเสือและ
เปน็หัวหน้าครอบครัวในอนาคต  ลูกเสือควรได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในงานที่มกีําหนด
แน่นอนในการช่วยเหลอืผู้กํากับลูกเสอื ประเทศชาติต้องการอาสาสมคัรเป็นจํานวนมาก เพื่อช่วยเหลือใน
เรื่องการศึกษา  มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือไปจากการอ่าน การเขียน และการคิดเลข  ซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นที่เด็กสมัยนีจ้ะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ประสบความสาํเร็จในชีวิต การที่เวลาเรียนมีระยะสั้นและ
ครูก็มีจาํนวนจาํกัด ย่อมทําให้เดก็ไมม่ีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆเหล่านีด้ังนั้น ความช่วยเหลือของชาย
หนุ่มรุ่นพี่ที่เป็นอาสาสมัครจงึเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการอย่างยิ่ง 

      ลูกเสือสามัญผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมหรือในการดําเนินงานของกองลูกเสอื
สามัญ หรือกองลูกเสอืสํารอง และโดยเฉพาะในการอยู่ค่ายพกัแรม นับได้ว่าเป็นผู้ให้บริการทีม่ีคุณค่า
อย่างยิ่ง ในเวลาเดียวกนังานนี้ย่อมนําความพอใจมาให้ลูกเสอืเอง เพราะการฝึกอบรมเด็กนั้นจะได้
เห็นเขาสนุกสนาน มีลักษณะนิสัยทีด่ีขึ้น ย่อมทาํให้ลูกเสอืวิสามัญรู้สึกว่าได้ทําอะไรบางอย่างทีคุ่้มคา่
การฝึกอบรมแก่รุ่นนอ้งนั้นลกูเสือสามัญรุน่ใหญจ่ะต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ีเพื่อให้รุ่นนอ้งทาํตาม
ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เป็นมิตรกับคนทุกคน ซื่อสัตย์สจุริต มีกิริยาสภุาพ และ
ใช้วาจาสุภาพไม่หยาบโลน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ลูกเสือกับการบริการ 

ความหมายของการบริการ 
      -  คําว่า “บริการ” หมายถึง การช่วยเหลือหรอืการบําเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองตอ่ผู้อื่นและต่อ

ชุมชนลูกเสือจะต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาในคาํว่า  “บริการ” และลงมือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย
ความเขา้ใจและโดยมีทักษะหรือความสามารถในการให้บริการนั้นด้วยความช่ําชอง  ว่องไว  คือไว้ใจ
ได้หรือเชือ่ได ้

-  ความเหน็ของ บี.พี.  เกี่ยวกับ  “บริการ” 
     บี.พี.  เห็นว่าการศึกษาที่เดก็ได้รับจากทางบ้าน  ทางโรงเรียน  ทางวัด  และอื่น ๆ  ยังมี

ช่องโหว่อยู ่  4  ประการ  ซึ่งการลูกเสอืมุ่งหมายที่จะอดุช่องโหว่เหลา่นั้นโดยเน้นการฝึกอบรมลูกเสือ
ในเรื่องต่อไปนี้  คือ 

1) ลักษณะนิสัย และสติปัญญา
2) สุขภาพและทกัษะ
3) การฝีมือและทักษะ
4) หน้าที่พลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนต์่อผู้อื่น

     การลูกเสือมุ่งหมายที่จะฝึกอบรมลูกเสอืทั้งในทางร่างกาย  สติปัญญา  ศีลธรรม  จิตใจและ
สังคม เพื่อให้เป็นพลเมืองด ีรู้จักหน้าที่รับผิดชอบและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจน   
ประเทศชาติ 

     ตามคติของลูกเสอืพลเมืองดี คือบุคคลที่มีเกยีรติเชื่อถือได้ มีระเบียบวินัย  สามารถบังคับ
ใจตนเอง สามารถพึ่งตนเอง  ทั้งเต็มใจและสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนและบําเพ็ญประโยชนต์่อผู้อื่น 

-  ความมุง่หมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสอื 
1) เพื่อให้ลูกเสือได้เข้าร่วมในขบวนการลูกเสือซึ่งมีผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แจง  แนะนํา  และทํา

หน้าที่เป็นที่ปรึกษา จะโดยให้ลูกเสือในกองปกครองกันเอง  ประกอบกิจกรรมต่าง ๆและเรียนรู้โดย
การกระทํา 

2) เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการตามที่ตนถนัด
3) เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกหัดรับผิดชอบต่อตนเองและเพิ่มการฝึกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  โดย

อาศัยระบบหมู่ 
4) เพื่อให้ลูกเสือมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองด้วยความพึงพอใจและความภาคภูมิใจ

โดยการใช้ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
    5)เพื่อให้ลูกเสือรู้จักอดทน นิยมชีวิตกลางแจ้งและการบริการอย่างมีชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะ 

การบริการชุมชน 
6) เพื่อส่งเสรมิการแสวงหาอาชพีที่เหมาะสม

-  การบริการหรอืการบําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือในเรื่องการบริการนี้มีจดุมุ่งหมายเพือ่ให้ 
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ลูกเสือทกุคนได้เข้าใจความหมาย  รู้วิธีการในการบริการ  รู้หลักในการจัดกจิกรรมด้านบริการ  และมี
ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้  การลูกเสือตอ้งการผู้เสยีสละ  ผู้มีจิตใจเป็นลกูเสืออยา่ง
แท้จริง (Scouting  Spirit) ไม่เป็นคนเหน็แก่ตัว ไม่ทาํอะไรโดยหวังผลส่วนตนเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา
ในเวลาเดียวกนัการเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัว  เพื่อบริการตามความหมายของการ
ลูกเสือนีก้็ต้องให้คาํนึงถึงสภาวะแวดล้อม   และสถานภาพของตนเองอยู่เสมอ ๆ   เพื่อจะไดต้ระหนัก
ถึงขีดความสามารถของตนเอง   จะไดไ้มก่่อใหเ้กิดความเดอืดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว 
ประเภทหรือข้ันตอนในการบริการ 

1) บริการแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมเสียก่อน เพราะถ้าหากเรายังไม่พรอ้ม
เราก็ไม่อาจจะไปให้บริการแก่ผู้อื่นได้  หรือไดก้็ไมด่ีเท่าทีค่วร  การบริการแก่ตนเองกอ่นนั้นเป็นการ
ฝึกในเรื่องการบริการไปด้วย เพราะคําว่าการบริการแก่ตนเองนั้นหมายถึงตัวเรา ครอบครัวของเรา 
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ญาติสนิทมิตรสหาย  กล่าวโดยสรุปได้ว่ากอ่นที่เรา
จะออกไปให้บริการแก่ผู้อื่นนัน้ จําเป็นต้องสร้างความพรอ้มให้แก่ตัวเองเสียกอ่น  เพราะตราบใดที่เรา
ยังต้องขอความอุปการะ  ต้องอยู่ภายใต้การโอบอุ้มค้าํชูของผูอ้ื่น  ต้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลอืเรา  แสดงว่า
เรายังไม่พร้อม ฉะนั้นลูกเสอืวิสามัญต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าการเงิน สุขภาพ  
เวลาว่าง  สติปัญญา  ฯลฯ 

2) บริการแก่หมู่คณะและขบวนการลูกเสอื  เมื่อเราฝึกบริการตนเองแล้ว  ต่อไปกข็ยายการ
ให้บริการแก่หมู่คณะของเรากอ่น  เป็นการหาประสบการณ์หรือความชาํนาญ  ด้วยการบริการเป็น
รายบุคคล บริการแก่กองลูกเสือของเราในการงานต่างๆ อันเป็นส่วนรวมและรวมไปถึงการใหบ้ริการ
แก่กองลูกเสืออื่น ซึ่งถือเป็นขบวนการของเรา ลูกเสือวิสามัญทุกคนควรได้รับการส่งเสรมิให้ชว่ยเหลือ
การดําเนินกจิการของกองลูกเสือสามัญ หรือกองลูกเสอืสํารอง ในทุกวิถีทาง ทั้งนี ้เพื่อจะได้มี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการฝกึอบรมลกูเสือ ซึ่งจะช่วยให้เขาเหมาะสมที่จะเป็นผูก้ํากับลูกเสือและ
เปน็หัวหน้าครอบครัวในอนาคต  ลูกเสือควรได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในงานที่มกีําหนด
แน่นอนในการช่วยเหลอืผู้กํากับลูกเสอื ประเทศชาติต้องการอาสาสมคัรเป็นจํานวนมาก เพื่อช่วยเหลือใน
เรื่องการศึกษา  มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือไปจากการอ่าน การเขียน และการคิดเลข  ซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นที่เด็กสมัยนีจ้ะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ประสบความสาํเร็จในชีวิต การที่เวลาเรียนมีระยะสั้นและ
ครูก็มีจาํนวนจาํกัด ย่อมทําให้เดก็ไมม่ีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆเหล่านีด้ังนั้น ความช่วยเหลือของชาย
หนุ่มรุ่นพี่ที่เป็นอาสาสมัครจงึเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการอย่างยิ่ง 

      ลูกเสือสามัญผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมหรือในการดําเนินงานของกองลูกเสอื
สามัญ หรือกองลูกเสอืสํารอง และโดยเฉพาะในการอยู่ค่ายพกัแรม นับได้ว่าเป็นผู้ให้บริการทีม่ีคุณค่า
อย่างยิ่ง ในเวลาเดียวกนังานนี้ย่อมนําความพอใจมาให้ลูกเสอืเอง เพราะการฝึกอบรมเด็กนั้นจะได้
เห็นเขาสนุกสนาน มีลักษณะนิสัยทีด่ีขึ้น ย่อมทาํให้ลูกเสอืวิสามัญรู้สึกว่าได้ทําอะไรบางอย่างทีคุ่้มคา่
การฝึกอบรมแก่รุ่นนอ้งนั้นลกูเสือสามัญรุน่ใหญจ่ะต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ีเพื่อให้รุ่นนอ้งทาํตาม
ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เป็นมิตรกับคนทุกคน ซื่อสัตย์สจุริต มีกิริยาสภุาพ และ
ใช้วาจาสุภาพไม่หยาบโลน 
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3) บริการแก่ชุมชนเมื่อฝกึบริการแก่ตนเอง  แก่ขบวนการลูกเสือแล้วก็สมควรที่จะไปบริการ
แก่ชุมชนตามสติปัญญา ประสบการณ์ และความสามารถ แนวคิดในการบรกิารแก่ชุมชน 
คือ การชําระหนี้แก่ชุมชนด้วยการร่วมมอืกนัเสยีสละ ร่วมกันเพื่อดําเนนิการจัดกิจกรรมอันเปน็
สาธารณประโยชน์เช่น การพัฒนาอาคารสถานที่ บ้านเมอืงในชุมชนนั้น การสร้างสาธารณสถานการ
จัดงานรื่นเริง งานสังคมเพือ่ประโยชน์ของสังคมนั้นๆ ซึ่งจะทําให้ลกูเสือได้ประสบการณ์จากชวีิตจริง
หลังจากที่เขาพ้นวัยจากการเป็นลูกเสอื ต่อไปเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับสงัคมที่เขาอาศัยอยู่ได้
สามารถประกอบอาชีพได้โดยปกตสิุข  เพราะเขารู้จักเสียสละเพื่อบริการแก่ชุมชนที่กองลูกเสอืตั้งอยู่
เสียก่อน แล้วจึงค่อยๆ ขยายวงกว้างออกไปตามความสามารถการบริการแก่ชุมชนทําได้ด้วยการ
ให้บริการในเรือ่งต่างๆ เช่น ทําความสะอาด ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ุการควบคุมการจราจร
การดับเพลิง  เป็นต้น  ที่สําคัญอกีประการหนึ่งคือการพัฒนาชุมชน 
หลักของการให้บริการ 

1) เป็นกิจกรรมที่จาํเป็น  เห็นความจําเป็นทีต่้องให้บริการคือตอ้งดูว่าจาํเป็นแก่ไหนสาํหรับ
เรื่องนั้นทีจ่ะต้องได้รับการบริหาร 

2) ให้บริการด้วยความสมัครใจ  เต็มใจที่จะใหบ้ริการ
3) ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เช่น การปฐมพยาบาล  เทคนคิ

ในการช่วยชีวิต  ฯลฯ 
4) ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการรับบริการ  เช่น  คนที่กาํลังจมน้ําหวังจะไดค้นช่วย  การพัฒนา

ชุมชน  ให้บริการแก่ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง  เช่น  คนชรา  คนปูวยและผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้ 
5) บริการด้วยความองอาจ ตั้งใจทํางานให้เสร็จด้วยความมั่นใจ ด้วยความรับผิดชอบ  โดย

ใช้ความรู้ที่มอียู่ให้เกิดประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง อุทิศเวลาให้แก่งานอย่างจริงจังในขณะนั้นรู้จักแบ่งเวลา แบ่ง
ลักษณะงาน มีความมุมานะในการทํางานใหเ้ป็นผลสําเร็จตามเปฺาหมายทีก่ําหนดไว้ให้จงได้  ย่อมจะ
ได้รับความสําเร็จเรยีบร้อยในการทํางาน  จะทําให้เรารู้สกึภูมใิจ 

งานบริการ  ที่ลูกเสอืแต่ละคนหรือกองลูกเสอืจะทําไดน้ั้นมหีลายประการ  เช่น 
      -  โครงการใช้ผักตบชวาทําปุ๋ยหมัก  โครงการนี้เป็นโครงการทีย่ิงนกสองตัวในเวลา

เดียวกัน  คือ  เป็นการกําจัดผกัตบชวา  และเป็นการทําปุ๋ยหมัก  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลกูพืชผัก
ต่างๆ ให้ได้ผลดยีิ่งขึ้น โครงการนี้เสียค่าใช้จา่ยน้อย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และอยู่ในวิสัย
ที่กองลูกเสือวิสามัญจะทาํไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

-  โครงการให้บริการแก่ชุมชน  เช่น  โครงการให้ความปลอดภัยในการจราจรหางานใหค้น
พิการทํา  จัดทําสนามเด็กเล่นสําหรับเดก็เยาวชน  พิการ  โครงการบริการแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุด้วย
การพยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างมี
สมรรถภาพ  การดับเพลิงด้วยการเข้ารับการอบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ 

      -  โครงการพัฒนาชมุชน  โดยทําการสํารวจความต้องการของท้องถิ่นแล้ววางแผนและลงมอื
ปฏิบัติตามโครงการนั้น 
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      -  โครงการให้บริการแก่กจิกรรมลกูเสือ  เช่น  ปฏิบัติตามหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายทําหน้าที่
กรรมการของกองทาํหนา้ที่พี่เลีย้งช่วยดูแลลูกเสือ และช่วยเหลือในการฝกึอบรมลูกเสือประเภท
อื่นๆ ในวิชาที่ตนถนัด เช่น การผูกเงือ่นเชือก การปฐมพยาบาล แผนที่เข็มทิศระเบียบแถว เป็นต้น 
การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ 

      คติพจน ์ “บริการ”   นั้นเป็นเสมือน   “หัวใจ”   ของการลูกเสอืวิสามัญว่าจะต้องยึดมัน่การ
เสียสละด้วยการบริการ  แต่การบริการนี้มิได้หมายถึงเป็นผู้รับใช้หรือคนงานอย่างที่บางท่าน
เข้าใจ  การบริการในความหมายของการลูกเสอืวิสามัญนี้  เรามุ่งที่จะอบรมบ่มนสิัยและจิตใจให้ได้
รู้จักเสียสละ  ได้รู้จักวิธีหาความรู้และประสบการณ์   อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต   และใน
ที่สุดก็จะทําใหส้ามารถประกอบอาชพีโดยปกตสิุขในสังคม  การบริการหมายถึงให้ประกอบ
คุณประโยชน์แก่มนุษยชาต ิ  ด้วยการถือว่าเปน็เกียรติประวัติสูงสุดแหง่ชีวิตของเรา  ในการทีรู่้จัก
เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อบาํเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น  ทั้งนี้  เพื่อจุดมุ่งหมายใหส้ังคมสามารถดํารง
อยู่ได้โดยปกติ  เป็นการสอนให้ลูกเสอืวิสามัญตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ยากจนหรือ
ด้อยกวา่  นอกจากนัน้การบริการแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนเป็นการชําระหนี้ที่ได้เกิดมาแล้ว  อาศัยอยู่ใน
โลกนี้ก็ด้วยความมุ่งหวังจะให้ทุกคนเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มองเหน็ความจําเป็นของ
สังคมว่าไมม่ีใครสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้โดยลาํพัง  ทุกคนจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าดา้นอาหาร
การกิน  ด้านเครือ่งนุ่งหม่  ที่อยูอ่าศัย  ยารักษาโรค  หรืออื่น ๆ  ก็ตาม  เราต่างคนต่างมีความถนัด
ในการงานอาชพีของแต่ละคน  แล้วจึงนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน  ทั้งนี้  เพื่อความอยูร่อด
ของท่านและของสังคม  ฉะนั้น  ท่านจงึเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสละนั้นเสมือนเปน็การ
ชําระหนี้  ที่เราได้เกิดมาและอาศัยอยู่ในสงัคมนัน้ ๆ  เพราะเราตอ้งพึ่งผู้อืน่อยู่ตลอดเวลานับแต่เราเกิด 

ลูกเสือเก่ียวข้องกับชุมชนอย่างไร 
-  กองลูกเสือตั้งอยู่ในชมุชน  บุตรหลานของสมาชิกในชมุชนเป็นลูกเสอืในกองนัน้ 
-  กองลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  เกี่ยวข้องกับชุมชนอยา่งใกล้ชิด 
- ถ้ากองลูกเสือทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชนชมุชนนั้นจะยอมรับนับถือกองลูกเสือนัน้  และจะเข้า

ช่วยเหลือกิจการของกองลูกเสอืนั้น 
      -  กองลูกเสือมีความสัมพันธ์อนัดีกับหน่วยงานที่มีอยู่ในชุมชนนัน้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่

มิใช่เป็นหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความสมัพันธอ์ันดกีับองค์การเยาวชนอืน่ด้วย 
ความหมายของค าว่าชุมชน 

      ชุมชน  หมายถึง  กลุ่มของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่รวมกัน  ภายในอาณาเขตอนัจํากัดมี
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  มีความเป็นอยูค่ล้ายคลึงกัน  และมีความสนใจร่วมกนัในการดํารงชวีิตเรา
จึงเข้าใจได้ว่าหมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอหรอืจังหวัดเป็นชุมชน  ขอบเขตของหมู่บ้านหรือตําบลดังกล่าว
อาจถือได้ว่าเป็นขอบเขตของชุมชนนั้น ๆ 

นักวิชาการบางท่านอาจกล่าวว่า ชุมชน  คือบุคคลที่มีจาํนวนตั้งแต ่ 2  คนขึ้นไป  ซึ่งรวมอยู่
ด้วยกันในอาณาบริเวณแห่งหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีทั้งหญิงและชาย มีหลายวัยและหลายอาชีพ
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3) บริการแก่ชุมชนเมื่อฝกึบริการแก่ตนเอง  แก่ขบวนการลูกเสือแล้วก็สมควรที่จะไปบริการ
แก่ชุมชนตามสติปัญญา ประสบการณ์ และความสามารถ แนวคิดในการบรกิารแก่ชุมชน 
คือ การชําระหนี้แก่ชุมชนด้วยการร่วมมอืกนัเสยีสละ ร่วมกันเพื่อดําเนนิการจัดกิจกรรมอันเปน็
สาธารณประโยชน์เช่น การพัฒนาอาคารสถานที่ บ้านเมอืงในชุมชนนั้น การสร้างสาธารณสถานการ
จัดงานรื่นเริง งานสังคมเพือ่ประโยชน์ของสังคมนั้นๆ ซึ่งจะทําให้ลกูเสือได้ประสบการณ์จากชวีิตจริง
หลังจากที่เขาพ้นวัยจากการเป็นลูกเสอื ต่อไปเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับสงัคมที่เขาอาศัยอยู่ได้
สามารถประกอบอาชีพได้โดยปกตสิุข  เพราะเขารู้จักเสียสละเพื่อบริการแก่ชุมชนที่กองลูกเสอืตั้งอยู่
เสียก่อน แล้วจึงค่อยๆ ขยายวงกว้างออกไปตามความสามารถการบริการแก่ชุมชนทําได้ด้วยการ
ให้บริการในเรือ่งต่างๆ เช่น ทําความสะอาด ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ุการควบคุมการจราจร
การดับเพลิง  เป็นต้น  ที่สําคัญอกีประการหนึ่งคือการพัฒนาชุมชน 
หลักของการให้บริการ 

1) เป็นกิจกรรมที่จาํเป็น  เห็นความจําเป็นทีต่้องให้บริการคือตอ้งดูว่าจาํเป็นแก่ไหนสาํหรับ
เรื่องนั้นทีจ่ะต้องได้รับการบริหาร 

2) ให้บริการด้วยความสมัครใจ  เต็มใจที่จะใหบ้ริการ
3) ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เช่น การปฐมพยาบาล  เทคนคิ

ในการช่วยชีวิต  ฯลฯ 
4) ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการรับบริการ  เช่น  คนที่กาํลังจมน้ําหวังจะไดค้นช่วย  การพัฒนา

ชุมชน  ให้บริการแก่ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง  เช่น  คนชรา  คนปูวยและผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้ 
5) บริการด้วยความองอาจ ตั้งใจทํางานให้เสร็จด้วยความมั่นใจ ด้วยความรับผิดชอบ  โดย

ใช้ความรู้ที่มอียู่ให้เกิดประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง อุทิศเวลาให้แก่งานอย่างจริงจังในขณะนั้นรู้จักแบ่งเวลา แบ่ง
ลักษณะงาน มีความมุมานะในการทํางานใหเ้ป็นผลสําเร็จตามเปฺาหมายทีก่ําหนดไว้ให้จงได้  ย่อมจะ
ได้รับความสําเร็จเรยีบร้อยในการทํางาน  จะทําให้เรารู้สกึภูมใิจ 

งานบริการ  ที่ลูกเสอืแต่ละคนหรือกองลูกเสอืจะทําไดน้ั้นมหีลายประการ  เช่น 
      -  โครงการใช้ผักตบชวาทําปุ๋ยหมัก  โครงการนี้เป็นโครงการทีย่ิงนกสองตัวในเวลา

เดียวกัน  คือ  เป็นการกําจัดผกัตบชวา  และเป็นการทําปุ๋ยหมัก  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลกูพืชผัก
ต่างๆ ให้ได้ผลดยีิ่งขึ้น โครงการนี้เสียค่าใช้จา่ยน้อย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และอยู่ในวิสัย
ที่กองลูกเสือวิสามัญจะทาํไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

-  โครงการให้บริการแก่ชุมชน  เช่น  โครงการให้ความปลอดภัยในการจราจรหางานใหค้น
พิการทํา  จัดทําสนามเด็กเล่นสําหรับเดก็เยาวชน  พิการ  โครงการบริการแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุด้วย
การพยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างมี
สมรรถภาพ  การดับเพลิงด้วยการเข้ารับการอบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ 

      -  โครงการพัฒนาชมุชน  โดยทําการสํารวจความต้องการของท้องถิ่นแล้ววางแผนและลงมอื
ปฏิบัติตามโครงการนั้น 
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      -  โครงการให้บริการแก่กจิกรรมลกูเสือ  เช่น  ปฏิบัติตามหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายทําหน้าที่
กรรมการของกองทาํหนา้ที่พี่เลีย้งช่วยดูแลลูกเสือ และช่วยเหลือในการฝกึอบรมลูกเสือประเภท
อื่นๆ ในวิชาที่ตนถนัด เช่น การผูกเงือ่นเชือก การปฐมพยาบาล แผนที่เข็มทิศระเบียบแถว เป็นต้น 
การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ 

      คติพจน ์ “บริการ”   นั้นเป็นเสมือน   “หัวใจ”   ของการลูกเสอืวิสามัญว่าจะต้องยึดมัน่การ
เสียสละด้วยการบริการ  แต่การบริการนี้มิได้หมายถึงเป็นผู้รับใช้หรือคนงานอย่างที่บางท่าน
เข้าใจ  การบริการในความหมายของการลูกเสอืวิสามัญนี้  เรามุ่งที่จะอบรมบ่มนสิัยและจิตใจให้ได้
รู้จักเสียสละ  ได้รู้จักวิธีหาความรู้และประสบการณ์   อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต   และใน
ที่สุดก็จะทําใหส้ามารถประกอบอาชพีโดยปกตสิุขในสังคม  การบริการหมายถึงให้ประกอบ
คุณประโยชน์แก่มนุษยชาต ิ  ด้วยการถือว่าเปน็เกียรติประวัติสูงสุดแหง่ชีวิตของเรา  ในการทีรู่้จัก
เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อบาํเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น  ทั้งนี้  เพื่อจุดมุ่งหมายใหส้ังคมสามารถดํารง
อยู่ได้โดยปกติ  เป็นการสอนให้ลูกเสอืวิสามัญตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ยากจนหรือ
ด้อยกวา่  นอกจากนัน้การบริการแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนเป็นการชําระหนี้ที่ได้เกิดมาแล้ว  อาศัยอยู่ใน
โลกนี้ก็ด้วยความมุ่งหวังจะให้ทุกคนเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มองเหน็ความจําเป็นของ
สังคมว่าไมม่ีใครสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้โดยลาํพัง  ทุกคนจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าดา้นอาหาร
การกิน  ด้านเครือ่งนุ่งหม่  ที่อยูอ่าศัย  ยารักษาโรค  หรืออื่น ๆ  ก็ตาม  เราต่างคนต่างมีความถนัด
ในการงานอาชพีของแต่ละคน  แล้วจึงนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน  ทั้งนี้  เพื่อความอยูร่อด
ของท่านและของสังคม  ฉะนั้น  ท่านจงึเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสละนั้นเสมือนเปน็การ
ชําระหนี้  ที่เราได้เกิดมาและอาศัยอยู่ในสงัคมนัน้ ๆ  เพราะเราตอ้งพึ่งผู้อืน่อยู่ตลอดเวลานับแต่เราเกิด 

ลูกเสือเก่ียวข้องกับชุมชนอย่างไร 
-  กองลูกเสือตั้งอยู่ในชมุชน  บุตรหลานของสมาชิกในชมุชนเป็นลูกเสอืในกองนัน้ 
-  กองลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  เกี่ยวข้องกับชุมชนอยา่งใกล้ชิด 
- ถ้ากองลูกเสือทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชนชมุชนนั้นจะยอมรับนับถือกองลูกเสือนัน้  และจะเข้า

ช่วยเหลือกิจการของกองลูกเสอืนั้น 
      -  กองลูกเสือมีความสัมพันธ์อนัดีกับหน่วยงานที่มีอยู่ในชุมชนนัน้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่

มิใช่เป็นหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความสมัพันธอ์ันดกีับองค์การเยาวชนอืน่ด้วย 
ความหมายของค าว่าชุมชน 

      ชุมชน  หมายถึง  กลุ่มของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่รวมกัน  ภายในอาณาเขตอนัจํากัดมี
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  มีความเป็นอยูค่ล้ายคลึงกัน  และมีความสนใจร่วมกนัในการดํารงชวีิตเรา
จึงเข้าใจได้ว่าหมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอหรอืจังหวัดเป็นชุมชน  ขอบเขตของหมู่บ้านหรือตําบลดังกล่าว
อาจถือได้ว่าเป็นขอบเขตของชุมชนนั้น ๆ 

นักวิชาการบางท่านอาจกล่าวว่า ชุมชน  คือบุคคลที่มีจาํนวนตั้งแต ่ 2  คนขึ้นไป  ซึ่งรวมอยู่
ด้วยกันในอาณาบริเวณแห่งหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีทั้งหญิงและชาย มีหลายวัยและหลายอาชีพ
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ประกอบด้วยบุคคลที่มีฐานะแตกต่างกนั เช่น ร่ํารวย ปานกลางและยากจน บุคคลในชมุชนอาจ
แตกต่างกันในเรื่องของความรู้  ความประพฤต ิ ความขยันหมัน่เพียรและการประกอบอาชีพ 

ปัญหาของชุมชน 
1. ปัญหาทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงสังคมทางด้านวัตถุ  แนวความคิดและสภาวะแวดล้อม

เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ซึ่งประชาชนส่วนใหญป่รับตัวตามไม่ทัน 
2. ปัญหาการบริหารงานของทางราชการในรูปการบริหารงานโดยกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ

ในส่วนกลางเพื่อกระจายบริการของรัฐไปสู่ชนบท  ยังขาดแคลนเจ้าหน้าทีซ่ึ่งจะไปร่วมปฏิบัติงานและ
เป็นสื่อประสานกับประชาชน  จึงทําให้บริการของรัฐไม่ถึงมอืประชาชนไดอ้ย่างสะดวก  และ
ทั่วถึง  และโดยบันทึกตามเจตนารมณ์ 

3. ปัญหาด้านประชาชน  เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา  หรือยัง
ด้อยพัฒนาจึงมีปัญหาทีพ่อจะกําหนดได้  4  ประการ  คือ 

3.1 ปัญหาความยากจน ซึ่งมีอยูท่ั่วไปทั้งในเมอืงและชนบท หรืออาจคิดเป็น 72.5% 
ของประชากรทั้งประเทศ 

3.2 ปัญหาความไม่รู ้ขาดความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่เช่น การใช้ปุ๋ยบํารุงดินการ
ปลูกพืชหมุนเวยีน  การใช้พืชพนัธุ์ที่มคีุณภาพ  ความไม่รูห้นังสอื  ตลอดจนความหลงใหลเชือ่ถือใน
สิ่งที่งมงายไร้เหตุผล  ฯลฯ 

3.3  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อประชากรมีโรคภยัไข้เจ็บ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทกุ
ด้าน 

3.4  ปัญหาความสงบเรียบร้อยประชากรทัง้ในเมืองและชนบทยังขาดความอุ่นใจใน
ด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงเปน็อุปสรรคในการพัฒนาหนา้ที่และความรับผิดชอบของ
ลูกเสือวิสามัญที่มีตอ่ชุมชน  ทําได้โดยการช่วยเหลือชุมชน  บริการชุมชนและพัฒนาชุมชน 

ลูกเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
      -  ตามวัตถุประสงคห์รืออดุมการณ์ของลูกเสือ  ลูกเสือจะช่วยสร้างสรรค์สังคมชมุชนที่ตนอยู่

ให้ดีขึน้  และมีความสงบสุข 
-  ลูกเสืออาจช่วยเหลอืสังคมหรอืชุมชนเกีย่วกบัเรื่องเด็กหรือคนพิการ 
-  ลูกเสืออาจเข้าไปเกีย่วข้องกับชุมชนโดยการ 

     -  ให้บริการชุมชน  เช่น  ช่วยในการรักษาความสะอาด   ช่วยควบคุมการจราจร ช่วย
บรรเทา-  สาธารณภัย  ฯลฯ 

  -  ช่วยในการพัฒนาชมุชน  เช่น  โครงการบํารุงพันธุ์ปลา  ฯลฯ 
      การบริการชุมชน คือ การที่ลูกเสือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นครั้งคราวเช่น

การบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาํความสะอาดถนนหนทาง วัดวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด  
คูคลอง แม่น้ํา ฯลฯ โดยชุมชนมไิดข้อร้องและเข้ามาร่วมมือในการบริการแต่เป็นการปฏิบัติของลูกเสือ
ด้วยความศรัทธา อาสาสมัครตามอุดมคต ิและเพื่อการโฆษณาเผยแพรก่ิจการลกูเสือเข้าสู่ประชาชน 
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การพัฒนาชุมชน 
คําว่า  พัฒนาชุมชนนั้น  เป็นคําสองคําผสมกันอยู่  คือ  “พัฒนา”   และ   “ชุมชน” 
คําว่า “พัฒนา” มีผู้ให้ความหมายไว้ว่า“คือการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น” หมายถึง  สิ่งใดคนใดหรือ

กิจกรรมใด ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้น  เช่น  เด็กเปลี่ยนจากคลานเป็น
ยืนไดห้รือเดนิได ้ บ้านสกปรกเปลี่ยนเป็นบ้านสะอาด ทางเดนิเท้าเปลี่ยนเป็นถนน ดังนี้เป็นต้น 

คําว่า “ชุมชน”ก็หมายถึง “กลุ่มของประชาชนซึง่อาศัยอยู่รวมกัน” 
      รวมทั้งสองคําเข้าด้วยกันเป็น “พัฒนาชุมชน”  ก็หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือหมู่บ้าน 

ตําบลให้ดีขึ้น  นั่นคือ  การเปลี่ยนแปลงคน  สิ่งแวดล้อมตัวคน เช่น บ้าน ถนน เสื้อผ้า ปัจจัย 4 
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การอนุรักษ์ 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เป็นบทบาทของลูกเสือวิสามัญทุกคนอกีประการหนึ่ง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 171 

ประกอบด้วยบุคคลที่มีฐานะแตกต่างกนั เช่น ร่ํารวย ปานกลางและยากจน บุคคลในชมุชนอาจ
แตกต่างกันในเรื่องของความรู้  ความประพฤต ิ ความขยันหมัน่เพียรและการประกอบอาชีพ 

ปัญหาของชุมชน 
1. ปัญหาทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงสังคมทางด้านวัตถุ  แนวความคิดและสภาวะแวดล้อม

เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ซึ่งประชาชนส่วนใหญป่รับตัวตามไม่ทัน 
2. ปัญหาการบริหารงานของทางราชการในรูปการบริหารงานโดยกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ

ในส่วนกลางเพื่อกระจายบริการของรัฐไปสู่ชนบท  ยังขาดแคลนเจ้าหน้าทีซ่ึ่งจะไปร่วมปฏิบัติงานและ
เป็นสื่อประสานกับประชาชน  จึงทําให้บริการของรัฐไม่ถึงมอืประชาชนไดอ้ย่างสะดวก  และ
ทั่วถึง  และโดยบันทึกตามเจตนารมณ์ 

3. ปัญหาด้านประชาชน  เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา  หรือยัง
ด้อยพัฒนาจึงมีปัญหาทีพ่อจะกําหนดได้  4  ประการ  คือ 

3.1 ปัญหาความยากจน ซึ่งมีอยูท่ั่วไปทั้งในเมอืงและชนบท หรืออาจคิดเป็น 72.5% 
ของประชากรทั้งประเทศ 

3.2 ปัญหาความไม่รู ้ขาดความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่เช่น การใช้ปุ๋ยบํารุงดินการ
ปลูกพืชหมุนเวยีน  การใช้พืชพนัธุ์ที่มคีุณภาพ  ความไม่รูห้นังสอื  ตลอดจนความหลงใหลเชือ่ถือใน
สิ่งที่งมงายไร้เหตุผล  ฯลฯ 

3.3  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อประชากรมีโรคภยัไข้เจ็บ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทกุ
ด้าน 

3.4  ปัญหาความสงบเรียบร้อยประชากรทัง้ในเมืองและชนบทยังขาดความอุ่นใจใน
ด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงเปน็อุปสรรคในการพัฒนาหนา้ที่และความรับผิดชอบของ
ลูกเสือวิสามัญที่มีตอ่ชุมชน  ทําได้โดยการช่วยเหลือชุมชน  บริการชุมชนและพัฒนาชุมชน 

ลูกเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
      -  ตามวัตถุประสงคห์รืออดุมการณ์ของลูกเสือ  ลูกเสือจะช่วยสร้างสรรค์สังคมชมุชนที่ตนอยู่

ให้ดีขึน้  และมีความสงบสุข 
-  ลูกเสืออาจช่วยเหลอืสังคมหรอืชุมชนเกีย่วกบัเรื่องเด็กหรือคนพิการ 
-  ลูกเสืออาจเข้าไปเกีย่วข้องกับชุมชนโดยการ 

     -  ให้บริการชุมชน  เช่น  ช่วยในการรักษาความสะอาด   ช่วยควบคุมการจราจร ช่วย
บรรเทา-  สาธารณภัย  ฯลฯ 

  -  ช่วยในการพัฒนาชมุชน  เช่น  โครงการบํารุงพันธุ์ปลา  ฯลฯ 
      การบริการชุมชน คือ การที่ลูกเสือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นครั้งคราวเช่น

การบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาํความสะอาดถนนหนทาง วัดวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด  
คูคลอง แม่น้ํา ฯลฯ โดยชุมชนมไิดข้อร้องและเข้ามาร่วมมือในการบริการแต่เป็นการปฏิบัติของลูกเสือ
ด้วยความศรัทธา อาสาสมัครตามอุดมคต ิและเพื่อการโฆษณาเผยแพรก่ิจการลกูเสือเข้าสู่ประชาชน 
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3.2 ปัญหาความไม่รู ้ขาดความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่เช่น การใช้ปุ๋ยบํารุงดินการ
ปลูกพืชหมุนเวยีน  การใช้พืชพนัธุ์ที่มคีุณภาพ  ความไม่รูห้นังสอื  ตลอดจนความหลงใหลเชือ่ถือใน
สิ่งที่งมงายไร้เหตุผล  ฯลฯ 

3.3  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อประชากรมีโรคภยัไข้เจ็บ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทกุ
ด้าน 

3.4  ปัญหาความสงบเรียบร้อยประชากรทัง้ในเมืองและชนบทยังขาดความอุ่นใจใน
ด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงเปน็อุปสรรคในการพัฒนาหนา้ที่และความรับผิดชอบของ
ลูกเสือวิสามัญที่มีตอ่ชุมชน  ทําได้โดยการช่วยเหลือชุมชน  บริการชุมชนและพัฒนาชุมชน 

ลูกเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
      -  ตามวัตถุประสงคห์รืออดุมการณ์ของลูกเสือ  ลูกเสือจะช่วยสร้างสรรค์สังคมชมุชนที่ตนอยู่

ให้ดีขึน้  และมีความสงบสุข 
-  ลูกเสืออาจช่วยเหลอืสังคมหรอืชุมชนเกีย่วกบัเรื่องเด็กหรือคนพิการ 
-  ลูกเสืออาจเข้าไปเกีย่วข้องกับชุมชนโดยการ 

     -  ให้บริการชุมชน  เช่น  ช่วยในการรักษาความสะอาด   ช่วยควบคุมการจราจร ช่วย
บรรเทา-  สาธารณภัย  ฯลฯ 

  -  ช่วยในการพัฒนาชมุชน  เช่น  โครงการบํารุงพันธุ์ปลา  ฯลฯ 
      การบริการชุมชน คือ การที่ลูกเสือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นครั้งคราวเช่น

การบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาํความสะอาดถนนหนทาง วัดวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด  
คูคลอง แม่น้ํา ฯลฯ โดยชุมชนมไิดข้อร้องและเข้ามาร่วมมือในการบริการแต่เป็นการปฏิบัติของลูกเสือ
ด้วยความศรัทธา อาสาสมัครตามอุดมคต ิและเพื่อการโฆษณาเผยแพรก่ิจการลกูเสือเข้าสู่ประชาชน 
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การพัฒนาชุมชน 
คําว่า  พัฒนาชุมชนนั้น  เป็นคําสองคําผสมกันอยู่  คือ  “พัฒนา”   และ   “ชุมชน” 
คําว่า “พัฒนา” มีผู้ให้ความหมายไว้ว่า“คือการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น” หมายถึง  สิ่งใดคนใดหรือ

กิจกรรมใด ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้น  เช่น  เด็กเปลี่ยนจากคลานเป็น
ยืนไดห้รือเดนิได ้ บ้านสกปรกเปลี่ยนเป็นบ้านสะอาด ทางเดนิเท้าเปลี่ยนเป็นถนน ดังนี้เป็นต้น 

คําว่า “ชุมชน”ก็หมายถึง “กลุ่มของประชาชนซึง่อาศัยอยู่รวมกัน” 
      รวมทั้งสองคําเข้าด้วยกันเป็น “พัฒนาชุมชน”  ก็หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือหมู่บ้าน 

ตําบลให้ดีขึ้น  นั่นคือ  การเปลี่ยนแปลงคน  สิ่งแวดล้อมตัวคน เช่น บ้าน ถนน เสื้อผ้า ปัจจัย 4 

การทํามาหากิน ความเป็นอยู่ 
จุดมุ่งหมายของงานพัฒนา 
1. มุ่งที่จะแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนจากสภาวะ หรือสถานการณ์เก่าแก่ล้าสมัยให้

ทันสมยั  มีความคิดก้าวหนา้ 
2. มุ่งที่จะให้ประชาชนมคีวามสํานกึในการที่ตนเป็นสมาชกิของชุมชน
3. มุ่งที่จะให้ประชาชนมคีวามรับผิดชอบ
4. มุ่งที่จะให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองได้ตลอดไป
หลักเกณฑ์การพัฒนาชุมชน 
1. ปลูกฝังความเชื่อมัน่ในการช่วยเหลือตนเองและการทํางานร่วมกัน
2. ยึดการมสี่วนร่วมของประชาชน
3. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สดุ
4. รัฐบาลให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการและวัสดุ

ลูกเสือกับการพัฒนาชุมชน 
      ในปัจจุบันสํานักงานลูกเสอืโลก และสมาคมลูกเสือของประเทศต่างๆ ได้ใหค้วามสนใจ

สนับสนุนสง่เสริมในเรื่องนีเ้ป็นพิเศษ เพราะไดค้ํานึงถึงความสาํคัญของกิจการลูกเสอืโดยเฉพาะตัว
ลูกเสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จะช่วยเหลือต่อชุมชนซึ่งตนอาศัยอยู่ไดเ้ป็นอยา่งดียิง่  และในการ
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที ่28 ระหว่างวันที่ 10-14  สิงหาคม  2524  ณ  เมืองดาการ์  ประเทศ
เซเนกัล อาฟรกิา ก็ได้เน้นเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างมาก สําหรับประเทศไทยกไ็ด้ดาํเนินการในเรือ่งนี้อยู่แล้ว
โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการลูกเสือพัฒนาชมุชนขึ้น และแต่งตั้ง  นายชลอ   ธรรมศิริ  ผู้ตรวจ
ราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (ขณะนั้น)  เป็นผู้ตรวจการลูกเสอืฝูายพัฒนาชุมชน  พรอ้มทั้งได้
จัดทําหลกัสูตรลูกเสือพัฒนาชุมชน  เพื่อทําการอบรมให้ลูกเสือได้เรียนรู้ทีจ่ะดําเนินการเข้าช่วยเหลือ
ในการพัฒนาชุมชนต่อไป 

การอนุรักษ์ 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เป็นบทบาทของลูกเสือวิสามัญทุกคนอกีประการหนึ่ง 
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ประกอบด้วยบุคคลที่มีฐานะแตกต่างกนั เช่น ร่ํารวย ปานกลางและยากจน บุคคลในชมุชนอาจ
แตกต่างกันในเรื่องของความรู้  ความประพฤต ิ ความขยันหมัน่เพียรและการประกอบอาชีพ 

ปัญหาของชุมชน 
1. ปัญหาทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงสังคมทางด้านวัตถุ  แนวความคิดและสภาวะแวดล้อม

เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ซึ่งประชาชนส่วนใหญป่รับตัวตามไม่ทัน 
2. ปัญหาการบริหารงานของทางราชการในรูปการบริหารงานโดยกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ

ในส่วนกลางเพื่อกระจายบริการของรัฐไปสู่ชนบท  ยังขาดแคลนเจ้าหน้าทีซ่ึ่งจะไปร่วมปฏิบัติงานและ
เป็นสื่อประสานกับประชาชน  จึงทําให้บริการของรัฐไม่ถึงมอืประชาชนไดอ้ย่างสะดวก  และ
ทั่วถึง  และโดยบันทึกตามเจตนารมณ์ 

3. ปัญหาด้านประชาชน  เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา  หรือยัง
ด้อยพัฒนาจึงมีปัญหาทีพ่อจะกําหนดได้  4  ประการ  คือ 

3.1 ปัญหาความยากจน ซึ่งมีอยูท่ั่วไปทั้งในเมอืงและชนบท หรืออาจคิดเป็น 72.5% 
ของประชากรทั้งประเทศ 

3.2 ปัญหาความไม่รู ้ขาดความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่เช่น การใช้ปุ๋ยบํารุงดินการ
ปลูกพืชหมุนเวยีน  การใช้พืชพนัธุ์ที่มคีุณภาพ  ความไม่รูห้นังสอื  ตลอดจนความหลงใหลเชือ่ถือใน
สิ่งที่งมงายไร้เหตุผล  ฯลฯ 

3.3  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อประชากรมีโรคภยัไข้เจ็บ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทกุ
ด้าน 

3.4  ปัญหาความสงบเรียบร้อยประชากรทัง้ในเมืองและชนบทยังขาดความอุ่นใจใน
ด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงเปน็อุปสรรคในการพัฒนาหนา้ที่และความรับผิดชอบของ
ลูกเสือวิสามัญที่มีตอ่ชุมชน  ทําได้โดยการช่วยเหลือชุมชน  บริการชุมชนและพัฒนาชุมชน 

ลูกเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
      -  ตามวัตถุประสงคห์รืออดุมการณ์ของลูกเสือ  ลูกเสือจะช่วยสร้างสรรค์สังคมชมุชนที่ตนอยู่

ให้ดีขึน้  และมีความสงบสุข 
-  ลูกเสืออาจช่วยเหลอืสังคมหรอืชุมชนเกีย่วกบัเรื่องเด็กหรือคนพิการ 
-  ลูกเสืออาจเข้าไปเกีย่วข้องกับชุมชนโดยการ 

     -  ให้บริการชุมชน  เช่น  ช่วยในการรักษาความสะอาด   ช่วยควบคุมการจราจร ช่วย
บรรเทา-  สาธารณภัย  ฯลฯ 

  -  ช่วยในการพัฒนาชมุชน  เช่น  โครงการบํารุงพันธุ์ปลา  ฯลฯ 
      การบริการชุมชน คือ การที่ลูกเสือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นครั้งคราวเช่น

การบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาํความสะอาดถนนหนทาง วัดวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด  
คูคลอง แม่น้ํา ฯลฯ โดยชุมชนมไิดข้อร้องและเข้ามาร่วมมือในการบริการแต่เป็นการปฏิบัติของลูกเสือ
ด้วยความศรัทธา อาสาสมัครตามอุดมคต ิและเพื่อการโฆษณาเผยแพรก่ิจการลกูเสือเข้าสู่ประชาชน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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      สิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่รอบตัวเรามีคุณประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมเป็นอย่างดี  ถ้ามนุษย์ไม่
รู้จักปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มทีอ่ยู่รอบตัวเราให้อยู่ในสภาพทีด่ี หรือไม่รู้จกัใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกวิธีแล้วจะก่อให้เกดิการเสยีหายตามมาภายหลังหลายประการ ได้แก ่สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ  ซึ่งเป็นการบ่อนทําลายชีวิตมนุษย์สัตว์  พืช  เป็นต้น 

การอนุรักษ์ดิน 
1. ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวซ้าํๆซาก ๆ ในที่เดมิย่อมจะทําให้ดินเสื่อมคุณภาพได้ผลผลิต

น้อย 
2. ใส่ปุ๋ย  หรือปลูกพืชสลับและหมนุเวียน
3. ปลูกพืชคลุมดนิหรือหญ้า  เพื่อปฺองกันการกัดเซาะพังทลายให้นอ้ยลง
4. ลดการทําลายหญ้าที่ปกคลมุ
5. ระงับการระบายน้ําออกและลดการใช้น้าํที่ดดูซึมจากดนิ  ฯลฯ

การอนุรักษ์น้ า 
1. ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ในการปฺองกันรกัษาแหล่งน้ําใหส้ะอาด
และโทษที่เกิดจากแหล่งน้าํ 
2. สนับสนุนใหม้ีการค้นคว้าวิจัย หาสิ่งใหม่ทีเ่หมาะสมในการคน้คว้าหาสารเคมีทีจ่ะมาแทน

สารพิษอนัตรายต่าง ๆ  เช่น  ดี.ดี.ที.   หรือยาฆ่าแมลง 
3. ไม่ทิ้งขยะและปฏิกูลลงในแม่น้าํลําคลอง
4. จัดระบบการกําจัดน้ําโสโครกจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธภิาพ

จึงปล่อยลงสู่แมน่้ํา 
5. รัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบายและวางแผนในการปฺองกัน และแก้ไขปัญหาน้ําเนา่ให้

แน่นอนและมีประสิทธภิาพ 

การอนุรักษ์สัตว์ปูา 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปูา พ.ศ. 2503  ได้ให้คาํนิยามศัพท์ในพระราชบัญญัติ

ไว้ดังนี ้
สัตว์ปูาไม่หมายรวมถึงแมลงและไขข่องแมลง 
สัตว์สงวน  หมายความถึงสัตว์ที่หายาก 
สัตว์ปูาคุ้มครอง  หมายความถึงสัตว์ปูาคุม้ครองประเภท  1  และสัตว์ปูาคุ้มครองประเภท  2 
สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่1  หมายความถึงสตัว์ปูาซึ่งโดยปกติไม่ใช้เนื้อเป็นอาหาร  หรือไม่

ล่าเพื่อการกีฬา  หรือสัตว์ปูาที่ทําลายศัตรูพืช  หรือกาํจัดสิง่ปฏิกูล  หรือสัตว์ปูาทีค่วรสงวนไว้ประดับ
ความงามตามธรรมชาติ  หรือสงวนไว้มิให้ลดจาํนวนลง  ทั้งนี้ตามที่ระบุในกฎกระทรวง 

      สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่  2  หมายความถึงสัตว์ซึ่งตามปกตคินใช้เนือ้เป็นอาหาร  หรือล่า
เพื่อการกีฬาตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

174 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

      ล่า หมายถึงยิง ดัก จับหรือฆ่าสัตว์ หรือทาํอันตรายด้วยประการใดแก่สัตว์  และหมายความ
ตลอดถึงการไล่  การต้อน  การเรียกและการล่อ  เพื่อการกระทําดงักล่าวแล้วด้วย 

      เนื้อ หมายความถึง เนื้อของสัตว์ไม่ว่าจะได้ป้ิง  ย่าง  รมหรือตากแห้ง  หรือทําอย่างอื่น  เพื่อ
ไม่ให้เน่าเปื่อย  และไม่ว่าจะอยู่ในร่างของสัตว์นั้น  หรือชําแหละแล้ว 

พระราชบัญญัตินี้ไดก้ําหนดขอ้ความที่ลูกเสือควรทราบมีดังนี้ 
1. นอกจากพนกังานเจ้าหน้าที่ หรือเจา้พนกังานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่

ห้ามมใิห้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปูาเวน้แต่จะได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าที่ 
2. ในเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปูา  ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปครอบครองยึดถอืที่ดนิ  หรือตัดโค่น  แผ้ว

ถาง  เผา  ทําลายตน้ไม้  หรือพฤษชาตอิื่น  หรอืขุดแร่  ดิน  หิน  สัตว์  หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือ
ทําให้แม่น้าํในลําน้ํา  ลําห้วย  หนอง  บึง  ท่วมท้นหรือเหือดแหง้  หรือเป็นพิษตอ่สัตว์ปูา 

3. ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปูาสงวน  หรือสัตว์ปูาคุ้มครอง  หรือมีใช้หรือเก็บ
หรือทําอันตรายแก่ไข่ในรังของสัตว์ปูา  ซึ่งห้ามมิให้ล่าสัตว์นัน้ในบริเวณวัด  หรือในบริเวณสถานที่ซึ่ง
จัดไว้เพือ่ประชาชนให้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

4. ผู้ใดซ่อนเร้น  ช่วยจําหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจํานําหรอืรับไว้  ประการใด  ซื้อ
สัตว์ปูาหรือเนื้อของสัตว์ปูา  อันไดม้าโดยกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคกุ
ไม่เกนิ  1  เดือน       
ความจ าเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

      ความสําคัญของธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบตัวเรา  มีคุณประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตใน
สังคมอย่างยิ่ง ถ้ามนุษย์ไม่รูจ้ักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถกูวิธีแล้ว  จะก่อให้เกิดการเสียหาย
ตามมาหลายประการ  ได้แก่  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ซึ่งเป็นการบ่อนทําลายชีวิตของมนุษย ์ พืช  และ
สัตว์อื่น ๆ  ได้แก่  การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติ  เช่น  ดิน   น้ํา  ปูาไม้  แร่ธาตุ  สัตว์ปูา  และ
แหล่งเสริมสร้าง  นันทนาการ 
การอนุรักษ์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

      โบราณสถาน หมายความว่า  อสังหารมิทรัพย ์  ซึ่งโดยอายุหรอืโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง
หรือโดยหลกัฐาน เกี่ยวกับประวัติของอสังหารมิทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์
หรือโบราณคด ี

      โบราณวัตถุ  หมายความว่า  สังหาริมทรัพยเ์ป็นของโบราณ  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรอื
เป็นสิ่งที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ  หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยห์รือซากสัตว์
ซึ่งโดยอายุ  หรือโดยลกัษณะการประดิษฐ์  หรือโดยหลกัฐานเกี่ยวกับประวัติของสงัหารมิทรัพย์นั้น
เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 

      ศิลปวัตถุ  หมายความว่า  สิ่งที่ทําด้วยฝมีือ  และเป็นสิ่งที่นิยมกันว่ามีคุณคา่ในทางศิลปะ
พระราชบัญญัตินี้  มีสาระสําคัญดังนี ้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดทําการคา้โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุให้
บุคคลชม  โดยเรียกเก็บคา่ชมเป็นปกติธุระ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
167

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 173 

      สิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่รอบตัวเรามีคุณประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมเป็นอย่างดี  ถ้ามนุษย์ไม่
รู้จักปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มทีอ่ยู่รอบตัวเราให้อยู่ในสภาพทีด่ี หรือไม่รู้จกัใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกวิธีแล้วจะก่อให้เกดิการเสยีหายตามมาภายหลังหลายประการ ได้แก ่สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ  ซึ่งเป็นการบ่อนทําลายชีวิตมนุษย์สัตว์  พืช  เป็นต้น 

การอนุรักษ์ดิน 
1. ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวซ้าํๆซาก ๆ ในที่เดมิย่อมจะทําให้ดินเสื่อมคุณภาพได้ผลผลิต

น้อย 
2. ใส่ปุ๋ย  หรือปลูกพืชสลับและหมนุเวียน
3. ปลูกพืชคลุมดนิหรือหญ้า  เพื่อปฺองกันการกัดเซาะพังทลายให้นอ้ยลง
4. ลดการทําลายหญ้าที่ปกคลมุ
5. ระงับการระบายน้ําออกและลดการใช้น้าํที่ดดูซึมจากดนิ  ฯลฯ

การอนุรักษ์น้ า 
1. ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ในการปฺองกันรกัษาแหล่งน้ําใหส้ะอาด
และโทษที่เกิดจากแหล่งน้าํ 
2. สนับสนุนใหม้ีการค้นคว้าวิจัย หาสิ่งใหม่ทีเ่หมาะสมในการคน้คว้าหาสารเคมีทีจ่ะมาแทน

สารพิษอนัตรายต่าง ๆ  เช่น  ดี.ดี.ที.   หรือยาฆ่าแมลง 
3. ไม่ทิ้งขยะและปฏิกูลลงในแม่น้าํลําคลอง
4. จัดระบบการกําจัดน้ําโสโครกจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธภิาพ

จึงปล่อยลงสู่แมน่้ํา 
5. รัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบายและวางแผนในการปฺองกัน และแก้ไขปัญหาน้ําเนา่ให้

แน่นอนและมีประสิทธภิาพ 

การอนุรักษ์สัตว์ปูา 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปูา พ.ศ. 2503  ได้ให้คาํนิยามศัพท์ในพระราชบัญญัติ

ไว้ดังนี ้
สัตว์ปูาไม่หมายรวมถึงแมลงและไขข่องแมลง 
สัตว์สงวน  หมายความถึงสัตว์ที่หายาก 
สัตว์ปูาคุ้มครอง  หมายความถึงสัตว์ปูาคุม้ครองประเภท  1  และสัตว์ปูาคุ้มครองประเภท  2 
สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่1  หมายความถึงสตัว์ปูาซึ่งโดยปกติไม่ใช้เนื้อเป็นอาหาร  หรือไม่

ล่าเพื่อการกีฬา  หรือสัตว์ปูาที่ทําลายศัตรูพืช  หรือกาํจัดสิง่ปฏิกูล  หรือสัตว์ปูาทีค่วรสงวนไว้ประดับ
ความงามตามธรรมชาติ  หรือสงวนไว้มิให้ลดจาํนวนลง  ทั้งนี้ตามที่ระบุในกฎกระทรวง 

      สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่  2  หมายความถึงสัตว์ซึ่งตามปกตคินใช้เนือ้เป็นอาหาร  หรือล่า
เพื่อการกีฬาตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

174 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

      ล่า หมายถึงยิง ดัก จับหรือฆ่าสัตว์ หรือทาํอันตรายด้วยประการใดแก่สัตว์  และหมายความ
ตลอดถึงการไล่  การต้อน  การเรียกและการล่อ  เพื่อการกระทําดงักล่าวแล้วด้วย 

      เนื้อ หมายความถึง เนื้อของสัตว์ไม่ว่าจะได้ป้ิง  ย่าง  รมหรือตากแห้ง  หรือทําอย่างอื่น  เพื่อ
ไม่ให้เน่าเปื่อย  และไม่ว่าจะอยู่ในร่างของสัตว์นั้น  หรือชําแหละแล้ว 

พระราชบัญญัตินี้ไดก้ําหนดขอ้ความที่ลูกเสือควรทราบมีดังนี้ 
1. นอกจากพนกังานเจ้าหน้าที่ หรือเจา้พนกังานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่

ห้ามมใิห้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปูาเวน้แต่จะได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าที่ 
2. ในเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปูา  ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปครอบครองยึดถอืที่ดนิ  หรือตัดโค่น  แผ้ว

ถาง  เผา  ทําลายตน้ไม้  หรือพฤษชาตอิื่น  หรอืขุดแร่  ดิน  หิน  สัตว์  หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือ
ทําให้แม่น้าํในลําน้ํา  ลําห้วย  หนอง  บึง  ท่วมท้นหรือเหือดแหง้  หรือเป็นพิษตอ่สัตว์ปูา 

3. ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปูาสงวน  หรือสัตว์ปูาคุ้มครอง  หรือมีใช้หรือเก็บ
หรือทําอันตรายแก่ไข่ในรังของสัตว์ปูา  ซึ่งห้ามมิให้ล่าสัตว์นัน้ในบริเวณวัด  หรือในบริเวณสถานที่ซึ่ง
จัดไว้เพือ่ประชาชนให้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

4. ผู้ใดซ่อนเร้น  ช่วยจําหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจํานําหรอืรับไว้  ประการใด  ซื้อ
สัตว์ปูาหรือเนื้อของสัตว์ปูา  อันไดม้าโดยกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคกุ
ไม่เกนิ  1  เดือน       
ความจ าเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

      ความสําคัญของธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบตัวเรา  มีคุณประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตใน
สังคมอย่างยิ่ง ถ้ามนุษย์ไม่รูจ้ักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถกูวิธีแล้ว  จะก่อให้เกิดการเสียหาย
ตามมาหลายประการ  ได้แก่  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ซึ่งเป็นการบ่อนทําลายชีวิตของมนุษย ์ พืช  และ
สัตว์อื่น ๆ  ได้แก่  การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติ  เช่น  ดิน   น้ํา  ปูาไม้  แร่ธาตุ  สัตว์ปูา  และ
แหล่งเสริมสร้าง  นันทนาการ 
การอนุรักษ์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

      โบราณสถาน หมายความว่า  อสังหารมิทรัพย ์  ซึ่งโดยอายุหรอืโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง
หรือโดยหลกัฐาน เกี่ยวกับประวัติของอสังหารมิทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์
หรือโบราณคด ี

      โบราณวัตถุ  หมายความว่า  สังหาริมทรัพยเ์ป็นของโบราณ  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรอื
เป็นสิ่งที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ  หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยห์รือซากสัตว์
ซึ่งโดยอายุ  หรือโดยลกัษณะการประดิษฐ์  หรือโดยหลกัฐานเกี่ยวกับประวัติของสงัหารมิทรัพย์นั้น
เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 

      ศิลปวัตถุ  หมายความว่า  สิ่งที่ทําด้วยฝมีือ  และเป็นสิ่งที่นิยมกันว่ามีคุณคา่ในทางศิลปะ
พระราชบัญญัตินี้  มีสาระสําคัญดังนี ้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดทําการคา้โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุให้
บุคคลชม  โดยเรียกเก็บคา่ชมเป็นปกติธุระ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
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2. ผู้ได้รับใบอนุญาตใหท้ําการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ แสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ให้บุคคลชม ต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ ณ ที่เหน็ได้ง่ายในสถานการค้า หรือสถานการแสดงของตน
และต้องมีบัญชีแสดงรายการโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่อยู่ในครอบครองของตนตามแบบที่อธิบดี
กําหนดให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และรักษาบัญชีนั้นไว้ในสถานการค้า หรือสถานแสดง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น 

3. ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรอืนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  ไม่ว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะ
เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่  ออกนอกราชอาณาจกัร  เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบด ี

4. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน หรือฝัง  หรือทอดทิ้งอยู ่ณ ที่ใด โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มี
ผู้ใดสามารถอ้างเป็นเจ้าของ ไม่ว่าที่ซอ่น หรือฝัง หรือทอดทิ้งไว้ จะอยู่ในกรรมสิทธิห์รือครอบครอง
ของบุคคลใดหรอืไม ่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผน่ดิน ผู้เก็บได้ต้องส่งมอบแก่พนกังานเจ้าหน้าที่  หรือ
พนักงานฝูายปกครองหรือตํารวจ  ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา  แล้วมีสิทธิได้รับรางวัลหนึ่ง
ในสามแหง่ค่าของทรัพย์สนินั้น 

5. ผู้ใดเก็บได้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน  หรือฝังไว้  หรือทอดทิ้งอยู ่ ณ  ที่ใด ๆ  โดย
พฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้    และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
เป็นของตน  หรือของผูอ้ื่น  ต้องโทษจาํคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

6. ผู้ใดทําให้เสียหาย  ทําลาย  หรือทําให้เสือ่มคา่  หรือทําใหไ้ร้ประโยชน์  ซึ่งโบราณวัตถุ
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึง่ปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
      ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงถงึความเป็นไทย  เป็นหน้าทีข่องคนไทยทกุคนตอ้ง

ช่วยกันอนุรกัษ ์เพราะเป็นสิ่งทีจ่ะก่อให้เกดิความภาคภมูิใจในฐานะที่เป็นชาติเกา่แก่ มีศิลปะ 
วัฒนธรรมของเราซึ่งแตกต่างจากชาติอื่น ๆ  อนัได้แก ่

-  ดนตรีไทย  เพลงไทย  การละคร  การฟอฺนราํไทย 
      -  งานศิลปกรรมไทย  เช่น  ภาพปลายไทย  งานป้ัน  การหาเครื่องเขิน เครื่องถมลงยา  การ

แกะสลักไม้  การจักสาน  การทอ  การช่างโลหะ  เครื่องปั้นดินเผา 
-  ศิลปะทางอักษรศาสตร ์
-  สถาปัตยกรรมไทย 
-  งานประเพณีไทยของภาคต่าง ๆ 

      ในฐานะที่เราเป็นชนรุน่หลัง  มีหนา้ที่ต้องรกัษามรดกทางวัฒนธรรมไทยที่บรรพชน
ได้สร้างไว้  ให้คงอยู่ตลอดไป 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง กระต่ายปูากับกบ 

 กระต่ายปูาฝูงหนึ่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ พวกมันคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์ที่อ่อนแอและขี้ขลาดซึ่ง
ไม่รู้จะทําอะไรนอกเหนือจากการว่ิงหนีเท่านั้น พวกมันจึงตกลงใจจะไปกระโดดน้ําในที่มืดๆ ให้ตาย
ไปเสีย 

 เมื่อกระต่ายฝูงนั้นเดินเข้าไปใกล้ฝั่งแม่น้ํา ฝูงกบต่างพากันตกใจพากันกระโดดลงไปใน
โคลน เมื่อเป็นเช่นนี้ กระต่ายก็หยุดชะงัก และมีความกล้าหาญพอที่จะพูดว่า “พวกเราจงกลับกันเถอะ 
เราไม่ต้องการตายกันแล้ว เพราะยังมีสัตว์ชนิดอื่นที่อ่อนแอกว่าพวกเราอีก” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: จงอย่าอ่อนแอ ยังมีคนที่อ่อนแอกว่าเรา 

ที่มาของเรื่อง:  www.chulabook.com 
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2. ผู้ได้รับใบอนุญาตใหท้ําการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ แสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ให้บุคคลชม ต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ ณ ที่เหน็ได้ง่ายในสถานการค้า หรือสถานการแสดงของตน
และต้องมีบัญชีแสดงรายการโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่อยู่ในครอบครองของตนตามแบบที่อธิบดี
กําหนดให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และรักษาบัญชีนั้นไว้ในสถานการค้า หรือสถานแสดง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น 

3. ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรอืนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  ไม่ว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะ
เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่  ออกนอกราชอาณาจกัร  เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบด ี

4. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน หรือฝัง  หรือทอดทิ้งอยู ่ณ ที่ใด โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มี
ผู้ใดสามารถอ้างเป็นเจ้าของ ไม่ว่าที่ซอ่น หรือฝัง หรือทอดทิ้งไว้ จะอยู่ในกรรมสิทธิห์รือครอบครอง
ของบุคคลใดหรอืไม ่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผน่ดิน ผู้เก็บได้ต้องส่งมอบแก่พนกังานเจ้าหน้าที่  หรือ
พนักงานฝูายปกครองหรือตํารวจ  ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา  แล้วมีสิทธิได้รับรางวัลหนึ่ง
ในสามแหง่ค่าของทรัพย์สนินั้น 

5. ผู้ใดเก็บได้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน  หรือฝังไว้  หรือทอดทิ้งอยู ่ ณ  ที่ใด ๆ  โดย
พฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้    และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
เป็นของตน  หรือของผูอ้ื่น  ต้องโทษจาํคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

6. ผู้ใดทําให้เสียหาย  ทําลาย  หรือทําให้เสือ่มคา่  หรือทําใหไ้ร้ประโยชน์  ซึ่งโบราณวัตถุ
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึง่ปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
      ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงถงึความเป็นไทย  เป็นหน้าทีข่องคนไทยทกุคนตอ้ง

ช่วยกันอนุรกัษ ์เพราะเป็นสิ่งทีจ่ะก่อให้เกดิความภาคภมูิใจในฐานะที่เป็นชาติเกา่แก่ มีศิลปะ 
วัฒนธรรมของเราซึ่งแตกต่างจากชาติอื่น ๆ  อนัได้แก ่

-  ดนตรีไทย  เพลงไทย  การละคร  การฟอฺนราํไทย 
      -  งานศิลปกรรมไทย  เช่น  ภาพปลายไทย  งานป้ัน  การหาเครื่องเขิน เครื่องถมลงยา  การ

แกะสลักไม้  การจักสาน  การทอ  การช่างโลหะ  เครื่องปั้นดินเผา 
-  ศิลปะทางอักษรศาสตร ์
-  สถาปัตยกรรมไทย 
-  งานประเพณีไทยของภาคต่าง ๆ 

      ในฐานะที่เราเป็นชนรุน่หลัง  มีหนา้ที่ต้องรกัษามรดกทางวัฒนธรรมไทยที่บรรพชน
ได้สร้างไว้  ให้คงอยู่ตลอดไป 

176 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง กระต่ายปูากับกบ 

 กระต่ายปูาฝูงหนึ่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ พวกมันคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์ที่อ่อนแอและขี้ขลาดซึ่ง
ไม่รู้จะทําอะไรนอกเหนือจากการว่ิงหนีเท่านั้น พวกมันจึงตกลงใจจะไปกระโดดน้ําในที่มืดๆ ให้ตาย
ไปเสีย 

 เมื่อกระต่ายฝูงนั้นเดินเข้าไปใกล้ฝั่งแม่น้ํา ฝูงกบต่างพากันตกใจพากันกระโดดลงไปใน
โคลน เมื่อเป็นเช่นนี้ กระต่ายก็หยุดชะงัก และมีความกล้าหาญพอที่จะพูดว่า “พวกเราจงกลับกันเถอะ 
เราไม่ต้องการตายกันแล้ว เพราะยังมีสัตว์ชนิดอื่นที่อ่อนแอกว่าพวกเราอีก” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: จงอย่าอ่อนแอ ยังมีคนที่อ่อนแอกว่าเรา 

ที่มาของเรื่อง:  www.chulabook.com 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการ
ปฏิบัติ

ให้บริการแก่
ชุมชน 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงชือ่.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน และ
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยไม่ต้อง
ตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
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หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20  บัญชีชีวิต  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถทบทวนการดาํเนินชีวิตที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้

2. เนื้อหา
การที่คนเราได้มีโอกาสวิเคราะห์และทบทวนการดําเนินชีวิตของตนเองในบรรยากาสที่

เหมาะสม จนทําใหไ้ด้เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ประโยชน์ในการดําเนนิชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องที่เป็นประโยชน์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชนวัยรุ่นมักชอบแยกตัวและมี
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนน้อยลง 

(2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กํากับลูกเสือให้แต่ละคนหลับตา นึกทบทวนการดําเนิน
ชีวิตของตนเองใน  1 เดือนที่ผ่านมา 2 เรื่อง ต่อไปนี้ แล้วเขียนลงในตารางที่ 1 ในใบงาน 

 -สิ่งดีๆ ที่ชุมชนหรือสังคมทําให้ฉันแม้เพียงเล็กน้อย 
 - สิ่งแย่ๆ ที่ฉันทํากับชุมชนและสังคมโดยไม่ได้ตั้งใจ 

(3) ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองเขียนลงในตาราง แล้วประเมินตนเองว่า ควร 

จะปรับปรุงตัวอย่างไร เพื่อตอบแทนชุมชนที่อยู่อาศัย เขียนลงตารางที่ 2 ในใบงาน 
(4) ลูกเสือแต่ละคนผลัดกันเล่าผลการทบทวนทั้ง 2 เรื่อง คือการประเมินตนเองและ

คิดว่าจะปรับปรุงตนเองอย่างไร แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในหมู่ 
(5) รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายประเด็นต่อไปนี้ 
- ได้ค้นพบอะไรบ้างที่นําไปสู่การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อชุมชน และให้

หมู่ลูกเสือเลือกเรื่องที่เหมาะสมที่สุดเตรียมจัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี การแสดง

ความคิดเห็น 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการ
ปฏิบัติ

ให้บริการแก่
ชุมชน 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงชือ่.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน และ
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยไม่ต้อง
ตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 
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หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20  บัญชีชีวิต  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถทบทวนการดาํเนินชีวิตที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้

2. เนื้อหา
การที่คนเราได้มีโอกาสวิเคราะห์และทบทวนการดําเนินชีวิตของตนเองในบรรยากาสที่

เหมาะสม จนทําใหไ้ด้เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ประโยชน์ในการดําเนนิชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องที่เป็นประโยชน์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชนวัยรุ่นมักชอบแยกตัวและมี
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนน้อยลง 

(2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กํากับลูกเสือให้แต่ละคนหลับตา นึกทบทวนการดําเนิน
ชีวิตของตนเองใน  1 เดือนที่ผ่านมา 2 เรื่อง ต่อไปนี้ แล้วเขียนลงในตารางที่ 1 ในใบงาน 

 -สิ่งดีๆ ที่ชุมชนหรือสังคมทําให้ฉันแม้เพียงเล็กน้อย 
 - สิ่งแย่ๆ ที่ฉันทํากับชุมชนและสังคมโดยไม่ได้ตั้งใจ 

(3) ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองเขียนลงในตาราง แล้วประเมินตนเองว่า ควร 

จะปรับปรุงตัวอย่างไร เพื่อตอบแทนชุมชนที่อยู่อาศัย เขียนลงตารางที่ 2 ในใบงาน 
(4) ลูกเสือแต่ละคนผลัดกันเล่าผลการทบทวนทั้ง 2 เรื่อง คือการประเมินตนเองและ

คิดว่าจะปรับปรุงตนเองอย่างไร แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในหมู่ 
(5) รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายประเด็นต่อไปนี้ 
- ได้ค้นพบอะไรบ้างที่นําไปสู่การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อชุมชน และให้

หมู่ลูกเสือเลือกเรื่องที่เหมาะสมที่สุดเตรียมจัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษ�ทีปี่ 2
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1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนกับลูกเสือว่าแต่ละหมู่เลือกเรื่องใดเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
(2) ให้ลูกเสือนํากิจกรรม 1 กิจกรรมของเพื่อนในหมู่มาวางแผนร่วมกันเพื่อจะทํา

ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ลูกเสือบางคนอาจเห็นว่าตนเองมีสิ่งแย่ๆ ต่อชุมชน คือชอบทิ้งขยะ ลูกเสือก็
ช่วยกันคิดกิจกรรรมที่จะช่วยทําความสะอาดชุมชน หรือ กิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสะอาดอย่างยัง่ยนื 
เป็นต้น 

(3)  ลูกเสือแต่ละหมู่นําเสนอผลงานของหมู่ 
(4)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงการดําเนินชีวิตที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมทํากิจกรรม การแสดงออก และการแลกเปลี่ยนในหมู่เพื่อน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความตระหนักรู้ในตนเองความรับผิดชอบต่อ 

ตนเองและสังคม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2

180 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เพลง 
เพลงปรบมือ 5 ครั้ง 

ปรบมือ 5 ครั้ง    ( 1 2 3 4 5 )     ปรบให้ดังยิง่กว่านี้  ( 1 2 3 4 5 ) 
กระโดดข้างหน้า 5 ที ( 1 2 3 4 5 )    แล้วกลบัเข้าที่เหมือนเดิม ( 1 2 3 4 5 ) 

กระโดดไปทางซ้าย  ( 1 2 3 4 5 )     แล้วย้ายมาทางขวา ( 1 2 3 4 5 ) 
ส่ายสะโพกไปมา ( 1 2 3 4 5 )         หัวเราะ ฮ่าฮา่ ใหด้ัง ๆ ( 1 2 3 4 5 ) 

ใบงาน 
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1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือ เกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนกับลูกเสือว่าแต่ละหมู่เลือกเรื่องใดเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
(2) ให้ลูกเสือนํากิจกรรม 1 กิจกรรมของเพื่อนในหมู่มาวางแผนร่วมกันเพื่อจะทํา

ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ลูกเสือบางคนอาจเห็นว่าตนเองมีสิ่งแย่ๆ ต่อชุมชน คือชอบทิ้งขยะ ลูกเสือก็
ช่วยกันคิดกิจกรรรมที่จะช่วยทําความสะอาดชุมชน หรือ กิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสะอาดอย่างยัง่ยนื 
เป็นต้น 

(3)  ลูกเสือแต่ละหมู่นําเสนอผลงานของหมู่ 
(4)  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายถึงการดําเนินชีวิตที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
5.2 สังเกตการมีส่วนร่วมทํากิจกรรม การแสดงออก และการแลกเปลี่ยนในหมู่เพื่อน 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความตระหนักรู้ในตนเองความรับผิดชอบต่อ 

ตนเองและสังคม 
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180 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เพลง 
เพลงปรบมือ 5 ครั้ง 

ปรบมือ 5 ครั้ง    ( 1 2 3 4 5 )     ปรบให้ดังยิง่กว่านี้  ( 1 2 3 4 5 ) 
กระโดดข้างหน้า 5 ที ( 1 2 3 4 5 )    แล้วกลบัเข้าที่เหมือนเดิม ( 1 2 3 4 5 ) 

กระโดดไปทางซ้าย  ( 1 2 3 4 5 )     แล้วย้ายมาทางขวา ( 1 2 3 4 5 ) 
ส่ายสะโพกไปมา ( 1 2 3 4 5 )         หัวเราะ ฮ่าฮา่ ใหด้ัง ๆ ( 1 2 3 4 5 ) 

ใบงาน 

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10
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ตารางที่ 1 

ส่ิงดี ๆ ที่ชุมชนหรือสังคม ท าให้ฉัน 
แม้เพียงเล็กน้อย 

ส่ิงแย่ ๆ ที่ฉันท ากับชุมชนหรือสังคม 
แม้โดยไม่ตั้งใจ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

ตารางที่ 2 

ส่ิงที่ฉันคิดจะปรับปรุงตนเองเพื่อชุมชนหรือสังคม 

1. 

2. 

3. 

4. 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10

182 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คนหาปลากับพราน 

วันหนึ่งคนหาปลาเดินสวนกับนายพรานเเละเห็นว่านายพราน มีเนื้อสัตว์มากมายจึงถามว่า 
"ท่านพรานปูา ข้าขอเอาปลาเเลกกบัเนื้อสัตว์บ้างได้หรือไม่"นายพรานเห็นคนหาปลามีปลาหลายตัวก็
นึกอยากจะลองกิน เนื้อปลา 

วันต่อๆ มาคนหาปลากับพรานกน็ัดพบเพื่อเเลกเปลี่ยนอาหารกัน ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคน
หาปลาก็เอ่ยขึ้นว่า"ท่านยังอยากจะเเลกเนื้อกับปลาอยู่หรือไม่"นายพรานก็ตอบว่าตนเริ่มเบื่อปลาเเละ
อยากกินเนื้อดังเดิมเเล้วทั้งสองจึงตกลงเลิกเเลกเปลี่ยนอาหารกันอีกต่อไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเรามักอยากลิ้มลองของใหม่ เเต่ไม่นานก็ต้องเห็นค่าของ ของเก่า 

สุนัขช่ัว 

สุนัขตัวหนึ่งมีนิสัยชอบขโมยและกัดใครต่อใครที่มันพบเห็นอยู่เสมอ  เพราะฉะนั้นเจ้าของจึง
เอากระดิ่งแขวนไว้ที่คอ เพื่อเตือนให้คนรู้ว่ามันเข้าไปใกล้ผู้ใด 

แต่สุนัขตัวนั้นกลับมีความนิยมชมชอบในกระดิ่งที่เจ้าของแขวนคอมัน มันเดินไปตามถนน
หนทางด้วยความภาคภูมิใจในเสียงกระดิ่งที่คอของมัน จนกระทั่งสุนัขแก่ตัวเมียตัวหนึ่งพูดว่า “เจ้า
หนุ่มซึ่งหาความดีอะไรไม่ได้ ทําไมเจ้าแสดงกิริยาท่าทีเช่นนั้น กระดิ่งนั้นไม่ใช้เครื่องหมายแห่งคุณ
งามความดีของเจ้าเลย แต่เป็นเครื่องหมายของความเลวทรามของเจ้าต่างหาก” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนชั่วย่อมไม่เคยมองเห็นความผิดของตนเอง 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
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ตารางที่ 1 

ส่ิงดี ๆ ที่ชุมชนหรือสังคม ท าให้ฉัน 
แม้เพียงเล็กน้อย 

ส่ิงแย่ ๆ ที่ฉันท ากับชุมชนหรือสังคม 
แม้โดยไม่ตั้งใจ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

ตารางที่ 2 

ส่ิงที่ฉันคิดจะปรับปรุงตนเองเพื่อชุมชนหรือสังคม 

1. 

2. 

3. 

4. 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
182 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คนหาปลากับพราน 

วันหนึ่งคนหาปลาเดินสวนกับนายพรานเเละเห็นว่านายพราน มีเนื้อสัตว์มากมายจึงถามว่า 
"ท่านพรานปูา ข้าขอเอาปลาเเลกกบัเนื้อสัตว์บ้างได้หรือไม่"นายพรานเห็นคนหาปลามีปลาหลายตัวก็
นึกอยากจะลองกิน เนื้อปลา 

วันต่อๆ มาคนหาปลากับพรานกน็ัดพบเพื่อเเลกเปลี่ยนอาหารกัน ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคน
หาปลาก็เอ่ยขึ้นว่า"ท่านยังอยากจะเเลกเนื้อกับปลาอยู่หรือไม่"นายพรานก็ตอบว่าตนเริ่มเบื่อปลาเเละ
อยากกินเนื้อดังเดิมเเล้วทั้งสองจึงตกลงเลิกเเลกเปลี่ยนอาหารกันอีกต่อไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเรามักอยากลิ้มลองของใหม่ เเต่ไม่นานก็ต้องเห็นค่าของ ของเก่า 

สุนัขช่ัว 

สุนัขตัวหนึ่งมีนิสัยชอบขโมยและกัดใครต่อใครที่มันพบเห็นอยู่เสมอ  เพราะฉะนั้นเจ้าของจึง
เอากระดิ่งแขวนไว้ที่คอ เพื่อเตือนให้คนรู้ว่ามันเข้าไปใกล้ผู้ใด 

แต่สุนัขตัวนั้นกลับมีความนิยมชมชอบในกระดิ่งที่เจ้าของแขวนคอมัน มันเดินไปตามถนน
หนทางด้วยความภาคภูมิใจในเสียงกระดิ่งที่คอของมัน จนกระทั่งสุนัขแก่ตัวเมียตัวหนึ่งพูดว่า “เจ้า
หนุ่มซึ่งหาความดีอะไรไม่ได้ ทําไมเจ้าแสดงกิริยาท่าทีเช่นนั้น กระดิ่งนั้นไม่ใช้เครื่องหมายแห่งคุณ
งามความดีของเจ้าเลย แต่เป็นเครื่องหมายของความเลวทรามของเจ้าต่างหาก” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนชั่วย่อมไม่เคยมองเห็นความผิดของตนเอง 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
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หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  ปูมชีวิตปราชญ์ชาวบ้าน  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายเกี่ยวกับปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านที่คิดค้น บุกเบกิ ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นตัวอย่างทีด่ี และทําประโยชน์แก่สว่นรวมได ้
2. เนื้อหา

การเรียนรู้จากปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงเรามาสนุกกนั 
, 3.2 เกม พรมวิเศษ 

3.3 ใบความรู้ เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.4 ใบงานเรื่องปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน 
3.5 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องการเปลี่ยนชือ่ประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" 
3.6 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องสํานวนไทย ตดัหางปล่อยวัด 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

3.1 ผู้กํากับลูกเสือมอบใบความรู้ เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ให้หมู่ลูกเสือศึกษา ค้นคว้า
ว่ามีวิถีชีวิตอย่างไร คิดค้น บุกเบิกในเรื่องอะไร ต้องผ่านความยากลําบากอะไรมาบ้าง ภูมิ
ปัญญานั้นเป็นประโยชน์อย่างไร 

 3.2 ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายหมู่ลูกเสือให้ทํากิจกรรมใบงาน เรื่อง ปูมชีวิตของ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก
"สยาม" เป็น "ไทย" 

5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

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

(1) ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษ�ทีปี่ 2
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 (2) ผู้กํากับลูกเสือ นําอภิปรายสรุป ข้อคิดทีไ่ดแ้ละสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปูมชีวิตของ
ปราชญ์ชาวบ้านทีละคนจนครบทุกคน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง สํานวนไทย ตัดหางปล่อยวัด
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายเกี่ยวกับปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านที่คิดค้น บกุเบิก ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็น

ตัวอย่างที่ด ีและทําประโยชน์แก่ส่วนรวม 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

6. เครื่องมือการประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  ปูมชีวิตปราชญ์ชาวบ้าน  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายเกี่ยวกับปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านที่คิดค้น บุกเบกิ ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นตัวอย่างทีด่ี และทําประโยชน์แก่สว่นรวมได ้
2. เนื้อหา

การเรียนรู้จากปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงเรามาสนุกกนั 
, 3.2 เกม พรมวิเศษ 

3.3 ใบความรู้ เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.4 ใบงานเรื่องปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน 
3.5 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องการเปลี่ยนชือ่ประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" 
3.6 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์เรื่องสํานวนไทย ตดัหางปล่อยวัด 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

3.1 ผู้กํากับลูกเสือมอบใบความรู้ เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ให้หมู่ลูกเสือศึกษา ค้นคว้า
ว่ามีวิถีชีวิตอย่างไร คิดค้น บุกเบิกในเรื่องอะไร ต้องผ่านความยากลําบากอะไรมาบ้าง ภูมิ
ปัญญานั้นเป็นประโยชน์อย่างไร 

 3.2 ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายหมู่ลูกเสือให้ทํากิจกรรมใบงาน เรื่อง ปูมชีวิตของ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก
"สยาม" เป็น "ไทย" 

5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

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

(1) ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ
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 (2) ผู้กํากับลูกเสือ นําอภิปรายสรุป ข้อคิดทีไ่ดแ้ละสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปูมชีวิตของ
ปราชญ์ชาวบ้านทีละคนจนครบทุกคน 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่ง สํานวนไทย ตัดหางปล่อยวัด
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 อธิบายเกี่ยวกับปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านที่คิดค้น บกุเบิก ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็น

ตัวอย่างที่ด ีและทําประโยชน์แก่ส่วนรวม 
5.2 แบบประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือ 

6. เครื่องมือการประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 

เพลง 
เรามาสนุกกัน 

ชะชะช่า…………. ประกอบท่าทาง 
มาเถิดเรามามาร่วมร้องเพลงกันพวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลนัทันที 

แล้วเรามาหันหน้ามาหากันยกมอืไหวก้ันแล้วตบมือสามที (เอ้า 1..2..3) 
เสร็จพลันแล้วก็หนักลับมาสนุกหนกัหนาแล้วสา่ยเอว 5 ที (เอ้า 1..2ุ3..4..5) 

เกม 
พรมวิเศษ 

วิธีเล่น 
1. ลูกเสือแต่ละหมูม่ีจํานวนเท่ากัน ขึ้นไปยนืบนผ้ายางของแต่ละหมู่ที่เตรียมไว้ ขนาด 2 x 2

เมตร ที่จุดเริม่ต้น 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่เคลือ่นย้ายตัวเองและผ้ายางที่ยืนเหยยีบไว้ไปยัง

จุดที่กําหนด โดยไม่ให้ตัวออกจากผืนผ้า 
3. หมู่ใดถึงเสน้ชัยกอ่นเป็นฝูายชนะ
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ใบความรู ้
เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน 

บุคคลคลผู้เป็นเจา้ของภมูิปัญญาชาวบ้านและนําภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการดาํรงชีวิต
จนประสบผลสําเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมความ
เหมือนกันระหว่างผู้ทรงภมูิปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและภารกิจในการนําภมูิปัญญา
ไปใช้แก้ปัญหา และการถ่ายทอดเพือ่ให้เกดิความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกัน
นั้นขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะนําไปแก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคอื ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยยอ่มมี
ความสามารถหรอืภารกิจในการนาํภูมิปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงาน
ใหม่ๆ ที่มคีุณค่าต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม  

ส่วนปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกจิในการนําภมูิปัญญาชาวบ้านหรอืภมูิปัญญา
ท้องถิ่นไปแก้ปัญหาหรือถา่ยทอดในทอ้งถิ่นสามารถนํามาใช้ปฏิบัติได้จริง ทีห่ลายคนยกยอ่งกนัว่า
เป็น ปราชญ์ชาวบ้าน มีสาขาองคค์วามรู้ทีห่ลากหลาย ตามความถนดัและการปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่ง
มีองคค์วามรูท้ี่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นควา้ ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็น
ห้องทดลองขนาดใหญ่ เพือ่ทดสอบความถูกผิด คิดสรรกลัน่กรองสิ่งทีม่ีคุณค่าแก่ชีวิต แก่ผืนแผ่นดิน 
แล้วถ่ายทอดให้ผูอ้ื่นได้สืบสานต่อ ทัง้ที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา  

ดังนั้นประสบการณ์ความคดิและวิถีการดํารงชวีิตของท่านๆ เหลา่นี้ ล้วนเป็นขุนทรพัย์ทาง
ปัญญาที่สําคัญยิ่งของแผ่นดิน ซึ่งมกีลุ่มงานภมูปัิญญาท้องถิ่น ได้แนะนาํปราชญ์ที่น่าสนใจและเรียนรู้
วิถีชีวิต การปฏิบัติงานไว้หลายทา่น รวมปราชญ์ชาวบ้านครูบาสุทธนิันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ผู้เรียกตนเอง
ว่า ” คนนอกระบบ ” เป็นครภููมิปัญญาไทย รุน่ 1 ด้านเกษตรกรรม ( การปรับใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ) เจ้ากรมราษฎรส่งเสรมิ บ้านปากช่อง ตําบลสนามชัย อําเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
หนึ่งในจอมยุทธ์ปราชญ์ชาวบ้านพหุภาคีอีสานใต้ นายแสง รักษาภักดี ที่ บ้านใหม่น้ําเงนิ หมู่ 12 
ตําบลงิม อาํเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นต้นแบบการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชบ้ริเวณ
บ้านที่อยูอ่าศัยของตนเอง เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัว ทําปุ๋ยหมัก เพือ่บริโภคในครอบครัว เหลือก็
นําออกจําหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว ทําให้ครอบครัวอยู่ได้แบบพอเพยีง ครอบครัวอบอุน่และมี
ความสขุตามสมควร  

โดยอาชีพเสริมด้านการเลี้ยงกบ ทําให้ฐานของเขาพ้นขีดความยากจนได้ นายจันทร์ที 
ประทุมภา เกษตรกรบ้านโนนรัง ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่ง 
เกษตรกรที่ได้ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นแนวทางการดําเนิน ชีวิตแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยการดําเนิน
ทางสายกลางในการดํารงชีวิตที่เหมาะสม กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านประจําจังหวัดนครราชสีมา และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเกษตร 
ทฤษฎี ใหม่จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ (สํานักงาน กปร.)  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 

เพลง 
เรามาสนุกกัน 

ชะชะช่า…………. ประกอบท่าทาง 
มาเถิดเรามามาร่วมร้องเพลงกันพวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลนัทันที 

แล้วเรามาหันหน้ามาหากันยกมอืไหวก้ันแล้วตบมือสามที (เอ้า 1..2..3) 
เสร็จพลันแล้วก็หนักลับมาสนุกหนกัหนาแล้วสา่ยเอว 5 ที (เอ้า 1..2ุ3..4..5) 

เกม 
พรมวิเศษ 

วิธีเล่น 
1. ลูกเสือแต่ละหมูม่ีจํานวนเท่ากัน ขึ้นไปยนืบนผ้ายางของแต่ละหมู่ที่เตรียมไว้ ขนาด 2 x 2

เมตร ที่จุดเริม่ต้น 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่เคลือ่นย้ายตัวเองและผ้ายางที่ยืนเหยยีบไว้ไปยัง

จุดที่กําหนด โดยไม่ให้ตัวออกจากผืนผ้า 
3. หมู่ใดถึงเสน้ชัยกอ่นเป็นฝูายชนะ
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ใบความรู ้
เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน 

บุคคลคลผู้เป็นเจา้ของภมูิปัญญาชาวบ้านและนําภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการดาํรงชีวิต
จนประสบผลสําเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมความ
เหมือนกันระหว่างผู้ทรงภมูิปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและภารกิจในการนําภมูิปัญญา
ไปใช้แก้ปัญหา และการถ่ายทอดเพือ่ให้เกดิความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกัน
นั้นขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะนําไปแก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคอื ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยยอ่มมี
ความสามารถหรอืภารกิจในการนาํภูมิปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงาน
ใหม่ๆ ที่มคีุณค่าต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม  

ส่วนปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกจิในการนําภมูิปัญญาชาวบ้านหรอืภมูิปัญญา
ท้องถิ่นไปแก้ปัญหาหรือถา่ยทอดในทอ้งถิ่นสามารถนํามาใช้ปฏิบัติได้จริง ทีห่ลายคนยกยอ่งกนัว่า
เป็น ปราชญ์ชาวบ้าน มีสาขาองคค์วามรู้ทีห่ลากหลาย ตามความถนดัและการปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่ง
มีองคค์วามรูท้ี่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นควา้ ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็น
ห้องทดลองขนาดใหญ่ เพือ่ทดสอบความถูกผิด คิดสรรกลัน่กรองสิ่งทีม่ีคุณค่าแก่ชีวิต แก่ผืนแผ่นดิน 
แล้วถ่ายทอดให้ผูอ้ื่นได้สืบสานต่อ ทัง้ที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา  

ดังนั้นประสบการณ์ความคดิและวิถีการดํารงชวีิตของท่านๆ เหลา่นี้ ล้วนเป็นขุนทรพัย์ทาง
ปัญญาที่สําคัญยิ่งของแผ่นดิน ซึ่งมกีลุ่มงานภมูปัิญญาท้องถิ่น ได้แนะนาํปราชญ์ที่น่าสนใจและเรียนรู้
วิถีชีวิต การปฏิบัติงานไว้หลายทา่น รวมปราชญ์ชาวบ้านครูบาสุทธนิันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ผู้เรียกตนเอง
ว่า ” คนนอกระบบ ” เป็นครภููมิปัญญาไทย รุน่ 1 ด้านเกษตรกรรม ( การปรับใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ) เจ้ากรมราษฎรส่งเสรมิ บ้านปากช่อง ตําบลสนามชัย อําเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
หนึ่งในจอมยุทธ์ปราชญ์ชาวบ้านพหุภาคีอีสานใต้ นายแสง รักษาภักดี ที่ บ้านใหม่น้ําเงนิ หมู่ 12 
ตําบลงิม อาํเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นต้นแบบการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชบ้ริเวณ
บ้านที่อยูอ่าศัยของตนเอง เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัว ทําปุ๋ยหมัก เพือ่บริโภคในครอบครัว เหลือก็
นําออกจําหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว ทําให้ครอบครัวอยู่ได้แบบพอเพยีง ครอบครัวอบอุน่และมี
ความสขุตามสมควร  

โดยอาชีพเสริมด้านการเลี้ยงกบ ทําให้ฐานของเขาพ้นขีดความยากจนได้ นายจันทร์ที 
ประทุมภา เกษตรกรบ้านโนนรัง ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่ง 
เกษตรกรที่ได้ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นแนวทางการดําเนิน ชีวิตแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยการดําเนิน
ทางสายกลางในการดํารงชีวิตที่เหมาะสม กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านประจําจังหวัดนครราชสีมา และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเกษตร 
ทฤษฎี ใหม่จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ (สํานักงาน กปร.)  
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นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ในฐานะประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเขากลม ตําบลหนองทะเล อาํเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี เล่าถึงการทําการเกษตรผสมผสานจาก 1 
เรื่องใน 22 เรื่องที่คดิคน้และพัฒนาเนน้การพึ่งพาตนเอง การปลูกพืชตีกลับ เป็นชื่อเรยีกการปลุก
กล้วยแบบเอารากขึ้นบนแต่เอาปลายลงดนิ ผู้เขียนขออภัยหากไม่ได้เอย่ชื่อท่านที่มีชื่อเสียงทีน่่ายก
ย่องว่าเป็นปราชญ์ได้ครบทุกท่านไว้ในที่นีด้้วย แก่นแท้ของความเปน็ปราชญ์ หลักคิด และวิธกีาร ที่
ปราชญ์ชาวบ้านเสนอ ไม่ว่าจะเปน็บุคคล หรือ ระดับชุมชนเบื้องต้นสดุ เริ่มจาก การรู้จกัตัวเองให้ได ้
นั่นคือ ต้องรู้ว่า ปัญหาที่เราเผชิญอยู่เกดิจากอะไร ใครทาํให้เกดิปัญหา เราสร้างปัญหาเอง หรือ คน
อื่นสร้างปัญหา เช่น เพราะนโยบายของรัฐบาล หรือ เพราะใคร วิเคราะห์ตนเอง ชุมชน  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รากฐาน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา มทีรัพยากรอะไรบ้าง มทีุน
ปัญญา ทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม และ ทุนทรัพย์อยูห่รือไม่ ถ้ามีจํานวนเท่าไหร่ ชีวิต หรอื ชุมชน 
ต้องการอะไร อะไรคอืสิ่งที่จาํเป็น อะไรคอืสิ่งทีต่้องการ การวิเคราะห์ตัวเอง ทําให้เราได้เข้าใจตัวเอง 
ทราบถึงความจาํเป็น และความต้องการที่แท้จริง ทําให้ชีวิตหรือชมุชน สามารถจดัความสัมพนัธ์ หรือ 
กําหนดท่าทีตอ่สิ่งทีม่าจากภายนอก ที่เข้ามา เป็นผู้เลือก คดัสรร อะไรควรรับ หรอืควรปฏิเสธ รับ
แล้วควรปรับให้เข้ากับชีวิตหรือชุมชน ไดอ้ย่างไร เป็นการรู้เทา่ทันสิง่ภายนอก เปรียบเสมือนชุมชนที่
มีภูมิตา้นทานโรคร้ายที่เข้ามา ใช้ปัญญาทาํงานแทนเงินตรา เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู ้พัฒนา
คนให้เกิดปัญญา มีความคดิที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การระดมทุน ระดมทรพัยากรมาทีหลัง มีความ
เชื่อมั่นว่าถ้ามนุษยเ์กิดปัญญา จะสามารถแก้ปญัหาได ้การทาํงานร่วมกัน จึงต้องตระหนักเสมอว่า 
เป็นกระบวนการในการสร้างคนขึ้นมา สร้างการมีส่วนร่วมแทนอาํนาจสั่งการ ใช้วิธีการทาํงานโดย
ชักชวนคนเขา้ร่วมจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน ทําให้เกดิผลงานเหน็ชัดเจน มีตัวอยา่งรูปธรรมพสิูจน์ได้ จน
เกิดการยอมรับว่า สามารถทําได้จริง จึงขยายผลไปสู่วงกว้าง ชักชวน สร้างแนวร่วมใหค้นเข้ารว่ม 
กระบวนการมากขึน้เรื่อยๆ มหีลักในการระดมความคดิร่วมกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนตา่งทํา 
แต่จะให้ร่วมคิดกันดงัๆ ในที่ประชุม นําแนวคิดของแต่ละคน มาปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน เมื่อเกดิความ
ชัดเจนทางความคิด ก็หาแนวทางในการปฏิบัติ ถามถึงวิธีการการทํา? มีใครต้องรับผิดชอบ? ต้องใช้
ทรัพยากรอะไรบ้าง? ใช้งบประมาณเท่าไหร?่ ตอนนี้มอียู่เทา่ไหร?่ ต้องกู้มาเทา่ไหร่? จะคุ้มคา่
หรือไม?่ ตั้งคําถาม หาคําตอบ ทกุประเด็น ใหช้ัดเจน เมือ่คดิแล้ว ต้องลงมอืทําด้วยตัวเอง  

แต่ถ้าเพียงแต่คิด เพือ่เสนอใหค้นอื่นทํา จะไมไ่ด้ผล ยึดถือคติคดิแล้วต้องลงมอืทํา ชุมชน
ต้องมีบทบาทหลัก ไม่ใช่หน่วยงานราชการ งานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา เป็นงานของหน่วยงานราชการ
เป็นหลัก ชุมชนเป็นเพียงผู้เข้าร่วม ถกูขอรอ้งให้ช่วยทําเพือ่ให้เกิดผลงาน ที่หน่วยงานราชการจะได้
นําไปรายงานตามลําดับช้ัน จนถึงระดับกระทรวง เปฺาหมายของราชการ จึงไม่ไดอ้ยู่ทีจ่ะเกิดผลต่อ
การพัฒนาชาวบ้านแต่อย่างใด แต่อยู่ที่จะมีอะไรไปรายงานเป็นผลงานของหน่วยงานราชการเอง จึง
ต้องเปลี่ยนกลับกันเป็น ตอ่ไปนี้ ชุมชนต้องมีบทบาทหลัก หน่วยงานราชการเป็นเพียงผู้เข้าร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุน ชาวบ้านจะต้องเป็นพระเอก ข้าราชการตอ้งลดบทบาทตัวเองลง เมื่อหน่วยงาน
ราชการถอนตัว ชุมชนก็สามารถดาํเนินการด้วยตัวเองไปได้ ไม่ใช่เหมอืนการพัฒนาที่ผ่านมา เมื่อ
หน่วยงานราชการถอนตัว หมดงบประมาณ ไมม่าส่งเสรมิ โครงการนั้นก็ล้มหายตายจากไปพรอ้มกับ
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หน่วยงานราชการนัน้ ทําตัวเป็นแบบอยา่ง คนยอมรับนับถือ วิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิถีที่
เรียบง่าย ไม่ฟุงฺเฟฺอ ใช้ชีวิตแบบสมถะ มีความซื่อสัตย์ เป็นคนมีคุณธรรม ยึดหลกัพุททธรรม ไม่มี
ปัญหาทางดา้นการเงิน ทกุคนใหก้ารยอมรับนบัถือ ใช้ชีวิตอย่างคนที่พออยูพ่อกิน ไม่ทะยานอยากไป
ตามกิเลสฝาูยต่ํา ใช้ชีวิตแบบมีสติ ปฏิเสธสังคมบริโภคนิยมวัตถุ แต่เน้นมิติทางจิตใจ เป็น
กัลยาณมิตร อยู่ร่วมกับธรรมชาติ  

หลักคดิและวิถีชีวิตของปราชญ์ เป็นสิ่งทีค่นในยุคสมยันี้ ควรได้เรยีนรู้ และนําไปเป็น
แบบอย่างในการดํารงชีวิต ภมูิปัญญา วิธกีารในการทํางาน สามารถนําไปใช้ปฏิบัติในระดับบุคคลและ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี การแก้ปัญหา ไม่ว่าเป็นปัญหาความยากจน หรือปัญหาอะไรก็ตาม ที่เรากําลัง
เผชิญอยู่ ต้องใช้ปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจกบัสิ่งนั้น และมีวิธกีาร ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ข้อเสนอที่ผา่นการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่ตอ้ง
นํามาใช้ในการพัฒนาสังคมไทย จึงจะสามารถฝูาวิกฤตการณ์ทุกอย่าง ที่เรากาํลังเผชิญอยูไ่ด้  

ที่มา: http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=25 
     : http://www.kasetorganic.com/ 
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นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ในฐานะประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเขากลม ตําบลหนองทะเล อาํเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี เล่าถึงการทําการเกษตรผสมผสานจาก 1 
เรื่องใน 22 เรื่องที่คดิคน้และพัฒนาเนน้การพึ่งพาตนเอง การปลูกพืชตีกลับ เป็นชื่อเรยีกการปลุก
กล้วยแบบเอารากขึ้นบนแต่เอาปลายลงดนิ ผู้เขียนขออภัยหากไม่ได้เอย่ชื่อท่านที่มีชื่อเสียงทีน่่ายก
ย่องว่าเป็นปราชญ์ได้ครบทุกท่านไว้ในที่นีด้้วย แก่นแท้ของความเปน็ปราชญ์ หลักคิด และวิธกีาร ที่
ปราชญ์ชาวบ้านเสนอ ไม่ว่าจะเปน็บุคคล หรือ ระดับชุมชนเบื้องต้นสดุ เริ่มจาก การรู้จกัตัวเองให้ได ้
นั่นคือ ต้องรู้ว่า ปัญหาที่เราเผชิญอยู่เกดิจากอะไร ใครทาํให้เกดิปัญหา เราสร้างปัญหาเอง หรือ คน
อื่นสร้างปัญหา เช่น เพราะนโยบายของรัฐบาล หรือ เพราะใคร วิเคราะห์ตนเอง ชุมชน  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รากฐาน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา มทีรัพยากรอะไรบ้าง มทีุน
ปัญญา ทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม และ ทุนทรัพย์อยูห่รือไม่ ถ้ามีจํานวนเท่าไหร่ ชีวิต หรอื ชุมชน 
ต้องการอะไร อะไรคอืสิ่งที่จาํเป็น อะไรคอืสิ่งทีต่้องการ การวิเคราะห์ตัวเอง ทําให้เราได้เข้าใจตัวเอง 
ทราบถึงความจาํเป็น และความต้องการที่แท้จริง ทําให้ชีวิตหรือชมุชน สามารถจดัความสัมพนัธ์ หรือ 
กําหนดท่าทีตอ่สิ่งทีม่าจากภายนอก ที่เข้ามา เป็นผู้เลือก คดัสรร อะไรควรรับ หรอืควรปฏิเสธ รับ
แล้วควรปรับให้เข้ากับชีวิตหรือชุมชน ไดอ้ย่างไร เป็นการรู้เทา่ทันสิง่ภายนอก เปรียบเสมือนชุมชนที่
มีภูมิตา้นทานโรคร้ายที่เข้ามา ใช้ปัญญาทาํงานแทนเงินตรา เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู ้พัฒนา
คนให้เกิดปัญญา มีความคดิที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การระดมทุน ระดมทรพัยากรมาทีหลัง มีความ
เชื่อมั่นว่าถ้ามนุษยเ์กิดปัญญา จะสามารถแก้ปญัหาได ้การทาํงานร่วมกัน จึงต้องตระหนักเสมอว่า 
เป็นกระบวนการในการสร้างคนขึ้นมา สร้างการมีส่วนร่วมแทนอาํนาจสั่งการ ใช้วิธีการทาํงานโดย
ชักชวนคนเขา้ร่วมจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน ทําให้เกดิผลงานเหน็ชัดเจน มีตัวอยา่งรูปธรรมพสิูจน์ได้ จน
เกิดการยอมรับว่า สามารถทําได้จริง จึงขยายผลไปสู่วงกว้าง ชักชวน สร้างแนวร่วมใหค้นเข้ารว่ม 
กระบวนการมากขึน้เรื่อยๆ มหีลักในการระดมความคดิร่วมกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนตา่งทํา 
แต่จะให้ร่วมคิดกันดงัๆ ในที่ประชุม นําแนวคิดของแต่ละคน มาปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน เมื่อเกดิความ
ชัดเจนทางความคิด ก็หาแนวทางในการปฏิบัติ ถามถึงวิธีการการทํา? มีใครต้องรับผิดชอบ? ต้องใช้
ทรัพยากรอะไรบ้าง? ใช้งบประมาณเท่าไหร?่ ตอนนี้มอียู่เทา่ไหร?่ ต้องกู้มาเทา่ไหร่? จะคุ้มคา่
หรือไม?่ ตั้งคําถาม หาคําตอบ ทกุประเด็น ใหช้ัดเจน เมือ่คดิแล้ว ต้องลงมอืทําด้วยตัวเอง  

แต่ถ้าเพียงแต่คิด เพือ่เสนอใหค้นอื่นทํา จะไมไ่ด้ผล ยึดถือคติคดิแล้วต้องลงมอืทํา ชุมชน
ต้องมีบทบาทหลัก ไม่ใช่หน่วยงานราชการ งานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา เป็นงานของหน่วยงานราชการ
เป็นหลัก ชุมชนเป็นเพียงผู้เข้าร่วม ถกูขอรอ้งให้ช่วยทําเพือ่ให้เกิดผลงาน ที่หน่วยงานราชการจะได้
นําไปรายงานตามลําดับช้ัน จนถึงระดับกระทรวง เปฺาหมายของราชการ จึงไม่ไดอ้ยู่ทีจ่ะเกิดผลต่อ
การพัฒนาชาวบ้านแต่อย่างใด แต่อยู่ที่จะมีอะไรไปรายงานเป็นผลงานของหน่วยงานราชการเอง จึง
ต้องเปลี่ยนกลับกันเป็น ตอ่ไปนี้ ชุมชนต้องมีบทบาทหลัก หน่วยงานราชการเป็นเพียงผู้เข้าร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุน ชาวบ้านจะต้องเป็นพระเอก ข้าราชการตอ้งลดบทบาทตัวเองลง เมื่อหน่วยงาน
ราชการถอนตัว ชุมชนก็สามารถดาํเนินการด้วยตัวเองไปได้ ไม่ใช่เหมอืนการพัฒนาที่ผ่านมา เมื่อ
หน่วยงานราชการถอนตัว หมดงบประมาณ ไมม่าส่งเสรมิ โครงการนั้นก็ล้มหายตายจากไปพรอ้มกับ
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หน่วยงานราชการนัน้ ทําตัวเป็นแบบอยา่ง คนยอมรับนับถือ วิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิถีที่
เรียบง่าย ไม่ฟุงฺเฟฺอ ใช้ชีวิตแบบสมถะ มีความซื่อสัตย์ เป็นคนมีคุณธรรม ยึดหลกัพุททธรรม ไม่มี
ปัญหาทางดา้นการเงิน ทกุคนใหก้ารยอมรับนบัถือ ใช้ชีวิตอย่างคนที่พออยูพ่อกิน ไม่ทะยานอยากไป
ตามกิเลสฝาูยต่ํา ใช้ชีวิตแบบมีสติ ปฏิเสธสังคมบริโภคนิยมวัตถุ แต่เน้นมิติทางจิตใจ เป็น
กัลยาณมิตร อยู่ร่วมกับธรรมชาติ  

หลักคดิและวิถีชีวิตของปราชญ์ เป็นสิ่งทีค่นในยุคสมยันี้ ควรได้เรยีนรู้ และนําไปเป็น
แบบอย่างในการดํารงชีวิต ภมูิปัญญา วิธกีารในการทํางาน สามารถนําไปใช้ปฏิบัติในระดับบุคคลและ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี การแก้ปัญหา ไม่ว่าเป็นปัญหาความยากจน หรือปัญหาอะไรก็ตาม ที่เรากําลัง
เผชิญอยู่ ต้องใช้ปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจกบัสิ่งนั้น และมีวิธกีาร ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ข้อเสนอที่ผา่นการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่ตอ้ง
นํามาใช้ในการพัฒนาสังคมไทย จึงจะสามารถฝูาวิกฤตการณ์ทุกอย่าง ที่เรากาํลังเผชิญอยูไ่ด้  

ที่มา: http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=25 
     : http://www.kasetorganic.com/ 
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ใบงาน 

เรื่องปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน 

เมื่อหมู่ลูกเสอืของท่านได้ศึกษาใบความรู้เรื่องปราชญ์ชาวบ้านแล้ว ขอให้หมู่ลูกเสือของท่าน
ไปดําเนินค้นคว้าปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นของตนเองโดยร่วมกันวางแผน แบ่งงาน และ
กําหนดหนา้ที่ผู้รับผิดชอบหมู่ละ 1 คน แล้วมานําเสนอในกองลูกเสือครัง้ต่อไป ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. เรื่องที่ปราชญ์ชาวบ้านคิดค้นบุกเบิก ในเรื่องอะไร
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทําแล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไร
3. การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป มีวิถีชีวิตอย่างไร ต้องผ่านความยากลําบากอะไรมาบ้าง
4. ลูกเสือสามารถนําความรู้เรือ่งปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านไปปรับประยุกต์ใช้กับการ

ดําเนินชีวิตในอนาคตไดอ้ย่างไรบ้าง 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" 

ปี พ.ศ. 2482จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตร ีมีนโยบายสรา้งชาติโดยอาศัยเชื้อ
ชาติไทยเป็นหลัก คิดเปลี่ยนนามประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" โดยยึดหลักว่าประเทศส่วนใหญ่มัก
ตั้งชื่อประเทศตามเชื้อชาติของตนโดยเริ่มประกาศใช้เป็นรัฐนิยมก่อน แล้วจึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมนามประเทศในภายหลัง โดยให้เหตุผลความไม่สะดวกในการใช้คําว่า "สยาม" ดังนี้ 

(1) คนไทยมีสัญชาติและบังคับไม่ตรงกนักล่าวคือคนไทยทุกคนในเวลานี้มีสญัชาติไทยแต่อยู่ใน
บังคับสยาม 

(2) ชื่อภาษา ชื่อคน กับช่ือประเทศไม่ตรงกนั กล่าวคือเป็นประเทศสยาม แต่คนพื้นเมืองพูด
ภาษาไทยเป็นอาณาจักรสยาม แต่พลเมืองเป็นคนไทย 

(3) การที่เอาคาํว่า "สยาม" กลับมาใช้เป็นนามประเทศนั้น เป็นการฝืนใจคนไทยโดยทั่วไป
ดังนั้นคําว่าสยามจงึมีแต่ในภาษาหนังสอื แต่ใช้พูดกันว่า "เมืองไทย" เป็นส่วนมาก  

การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยแล้ว จะมีผลดังนี ้
(1) ได้ชื่อประเทศที่ตรงตามชื่อเชื้อชาตขิองพลเมือง 
(2) ชนชาติไทยจะมีสัญชาติและอยู่ในบังคับอันเดียวกัน 
(3) ชื่อประเทศ ชื่อภาษาพื้นเมือง ชื่อรัฐบาลกับช่ือประชาชน จะเป็น "ไทย" เหมือนกันหมด 
(4) ทําใหพ้ลเมอืงรักประเทศเพิ่มมากขึ้นและมจีิตใจเข้มแข็ง รู้สึกระลึกถึงความเป็นไทยมากขึน้ 
(5) ก่อให้เกิดความสามคัคีและเกี่ยวพันอย่างสนิทสนม ระหว่างชาวไทยทีอ่ยู่ในประเทศ

ไทย และชาวไทยที่กระจดักระจายในประเทศอืน่ ๆ มากยิ่งขึ้นจึงเป็นอนัว่า "ประเทศสยาม"กก็ลายเป็น
เพียงตํานานนับจากนัน้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลสมควร ควรได้รับการยอมรับ 

ที่มาของเรื่อง:  www.sarakadee.com 
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ใบงาน 

เรื่องปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน 

เมื่อหมู่ลูกเสอืของท่านได้ศึกษาใบความรู้เรื่องปราชญ์ชาวบ้านแล้ว ขอให้หมู่ลูกเสือของท่าน
ไปดําเนินค้นคว้าปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นของตนเองโดยร่วมกันวางแผน แบ่งงาน และ
กําหนดหนา้ที่ผู้รับผิดชอบหมู่ละ 1 คน แล้วมานําเสนอในกองลูกเสือครัง้ต่อไป ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. เรื่องที่ปราชญ์ชาวบ้านคิดค้นบุกเบิก ในเรื่องอะไร
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทําแล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไร
3. การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป มีวิถีชีวิตอย่างไร ต้องผ่านความยากลําบากอะไรมาบ้าง
4. ลูกเสือสามารถนําความรู้เรือ่งปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านไปปรับประยุกต์ใช้กับการ

ดําเนินชีวิตในอนาคตไดอ้ย่างไรบ้าง 
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ส านวนไทย ตัดหางปล่อยวัด 

“ตัดหางปล่อยวัด”เป็นสํานวนหมายถึง ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปเช่นเด็กคน
นี้ถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดเพราะประพฤติตัวเกกมะเหรกเกเรไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่  

สํานวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนําไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัย 

โบราณมีหลักฐานในกฎมณเทียรบาลว่า เมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลเช่นมีวิวาทตบตีกันถึงเลือดตกใน 

พระราชวังต้องทําพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมือง เพื่อนําเสนียดจัญไรไปให้พ้น 
ในสมัยรัชกาลที่๔ มีประกาศกล่าวถึงการนําไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่า

ไก่ที่จะนําไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: การเชื่อสิ่งใด หากไม่กอ่ให้เกิดความเสยีหายไม่ทําให้ใครเดอืนร้อน แต่จะทําให้ 
ผู้เช่ือสบายใจก็สามารถทําให ้

ที่มาของเรื่อง :  www.สุภาษิต.net/ตัดหางปล่อยวัด/ 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลูกเสอื 
เรื่อง...................................................................................... 

กลุ่มทีุุุุ่..ชั้นุุุุุุ 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 
ความสามัคคี 

การแสดง
ความคิดเห็น 

ความมี
ระเบียบวินัย 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายปูม
ชีวิตของ
ปราชญ์
ชาวบ้าน 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน และ
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยไม่ต้อง
ตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 
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อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็น 
ที่กําหนดครบถ้วน และ
ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมโดยไม่ต้อง
ตักเตือน 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดได้
บางส่วนและให้ความ
ร่วมมือในการทํา
กิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
และให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22  เสียหายเพราะอะไร  เวลา  1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนใหม้ีความรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชมุชน ชาติได ้

2. เนื้อหา
การสํารวจสอดแนม ความเสียหายของสาธารณสมบัติว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อหาทางปฺองกัน 

แก้ไข การแสดงออกถึงความรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน ชาติ ลูกเสือสามารถทําได้โดย
การร่วมมือกันรับผิดชอบ ดูแล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาเรื่องสาธารณสมบัติในชุมชนของลกูเสือมีอะไรบ้าง ปัจจุบันมี
สภาพอย่างไร 

2) ลูกเสือนําเสนอชือ่สถานที่ สภาพของสาธารณสมบัติในชุมชนของตนเอง
3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันเลอืกสาธารณสมบัติในแต่ละชุมชน หมู่ละ 1 แห่งเช่น

วัด หอกระจายข่าว ทีอ่่านหนังสอืพิมพ์หมู่บ้าน ห้องสมุด สถานที่ทอ่งเทีย่ว ประปา อนามัย 
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานในการช่วยกันดูแลรักษา 

4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสร้างแบบสํารวจข้อมูลสาธารณะสมบัติตามที่หมู่ลูกเสือ
เลือกหัวข้อ 

- ชื่อสถานที่ ที่ตัง้  
- สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบนั 
- ผู้ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ข้อเสนอแนะในการดูแล/ ปรับปรุง/การส่งเสรมิเพื่อให้เกดิการใช้ประโยชน ์

5) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมูจ่ัดทําแผนการจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลา 1 เดือนเพื่อทาํกิจกรรมตามรายการตอ่ไปนี้ 

- รายการการดูแล รักษา ปรับปรุง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
- การประสานงานกับผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบสถานที่ 
- กําหนดวันเวลาปฏิบัติกิจกรรม  

194 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกิจกรรม 
- ลงมือปฏิบัติงานตามแผน 
- สรุปผลรายงาน 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องที่เปน็ประโยชน์ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

หมายเหตุ–ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืออกสํารวจข้อมูลตามแบบสํารวจและรายงานในชั่วโมงต่อไป 

5. การประเมินผล
สังเกตจากการปฏิบัติงานตามโครงการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน/ชุมชนอยา่งน้อย 1 

โครงการ 
6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์และเกิดความตระหนกัถึงความสําคัญในการรักและ
หวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชนและของชาติ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22  เสียหายเพราะอะไร  เวลา  1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนใหม้ีความรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชมุชน ชาติได ้

2. เนื้อหา
การสํารวจสอดแนม ความเสียหายของสาธารณสมบัติว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อหาทางปฺองกัน 

แก้ไข การแสดงออกถึงความรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน ชาติ ลูกเสือสามารถทําได้โดย
การร่วมมือกันรับผิดชอบ ดูแล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาเรื่องสาธารณสมบัติในชุมชนของลกูเสือมีอะไรบ้าง ปัจจุบันมี
สภาพอย่างไร 

2) ลูกเสือนําเสนอชือ่สถานที่ สภาพของสาธารณสมบัติในชุมชนของตนเอง
3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันเลอืกสาธารณสมบัติในแต่ละชุมชน หมู่ละ 1 แห่งเช่น

วัด หอกระจายข่าว ทีอ่่านหนังสอืพิมพ์หมู่บ้าน ห้องสมุด สถานที่ทอ่งเทีย่ว ประปา อนามัย 
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานในการช่วยกันดูแลรักษา 

4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสร้างแบบสํารวจข้อมูลสาธารณะสมบัติตามที่หมู่ลูกเสือ
เลือกหัวข้อ 

- ชื่อสถานที่ ที่ตัง้  
- สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบนั 
- ผู้ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ข้อเสนอแนะในการดูแล/ ปรับปรุง/การส่งเสรมิเพื่อให้เกดิการใช้ประโยชน ์

5) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมูจ่ัดทําแผนการจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลา 1 เดือนเพื่อทาํกิจกรรมตามรายการตอ่ไปนี้ 

- รายการการดูแล รักษา ปรับปรุง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
- การประสานงานกับผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบสถานที่ 
- กําหนดวันเวลาปฏิบัติกิจกรรม  

194 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกิจกรรม 
- ลงมือปฏิบัติงานตามแผน 
- สรุปผลรายงาน 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องที่เปน็ประโยชน์ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

หมายเหตุ–ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสอืออกสํารวจข้อมูลตามแบบสํารวจและรายงานในชั่วโมงต่อไป 

5. การประเมินผล
สังเกตจากการปฏิบัติงานตามโครงการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน/ชุมชนอยา่งน้อย 1 

โครงการ 
6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์และเกิดความตระหนกัถึงความสําคัญในการรักและ
หวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชนและของชาติ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

เพลง 
อยุธยาเมืองเก่า 

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง 
อยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมอืงทองของพี่นอ้งเผ่าพงศ์ไทย 
เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน 
ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวรานข้าศึกเผาผลาญแหลกราญวอดวาย 
เราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจอนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น 
สมัครสมานร่วมใจสามัคคีคงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย

ใต้ร่มธงไทย 

ใต้ร่มธงไทยร่มเยน็เหมือนดั่งอยูใ่นร่มโพธิ์ร่มไทรที่มีกิ่งใบแนน่หนา 
ชาติไทยใหญ่หลวงแตกกระจดักระจายถูกแบ่งแยกย้ายไปอยูห่ลายสาขา 
เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกันเชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย 
เลือดเนือ้เผ่าไทยนี้ควรจะมีสมานฉนัท์ 
เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดยีวเกี่ยวพนั 
ใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพธิไ์ทรใต้ร่มธงไทยเย็นเหมอืนใต้แสงจันทร์ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลูกสาวกับพ่อ 

พ่อคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเต่งงานกับชาวสวน  "ลกูสบายดีหรือไม่ ตอ้งการอะไรหรือ
เปล่า"พ่อถามอย่างห่วงใย ลูกสาวคนโตจงึตอบว่า "สบายดีจ้ะพอ่ ลูกไม่เคยต้องการอะไรอกีนอกจาก
อยาก ให้ฝนตกมามากๆ พืชผลในสวนจะได้งอกงามดี" 

เมื่อไปเยีย่มลกูสาวคนเล็ก พ่อก็ถามเช่นเดียวกนักับที่ถามลกูสาวคนโตลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็น
เมียช่างป้ันหม้อก็ตอบว่า "ลูกสบายดีจ้ะพ่อ เเตต่้องการอย่างเดียวคอือยากให้ฝนไม่ตกเลย ถ้ามีเเดด
จ้า หม้อดนิที่ตากไว้ก็จะเเห้งเร็วจ้ะพอ่" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักตอ้งการเเต่สิ่งที่เปน็ผลประโยชน์เเก่ตน 

ไหวพริบ 
 วันหนึ่งเบนจามินไปเล่นเรือใบกับเพื่อน ซึ่งเพื่อนของเบนรู้ดีว่าเบนมีความชํานาญในการถือ

ใบเรือได้ดีกว่าตน แต่เพื่อนจะอวดเบนว่าตัวก็เก่ง จึงได้ถือใบเรือเสียเอง พอแล่นเรือเล่นกันไปได้
สักครู่ใหญ่ เบนก็มองเห็นเมฆดําทะมึนอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ เบนรู้ทันทีว่านั่นหมายถึงอะไร 
เบนร้องบอกเพื่อนซึ่งแล่นเรือใบไม่ถูกว่า 

“พายุก าลังมา ดูเมฆนั่นซิ ! เราต้องกลับแล้ว” 
 เพื่อนของเบนมองดกู้อนเมฆแล้วพยายามกลับเรือ แต่ก็ทําไม่สําเร็จ ลมพัดจัด ใบกินลมอู้ เรือ

แล่นปราดไปบนพื้นน้ํา แล่นห่างออกไปจากฝั่งทุกที 
“ให้กันถือใบแทนแกเถอะเพื่อน” เบนเอ่ย 
“ไม่เอา กันบังคับเรือล านี้ได้” เพื่อนของเบนตอบ 
เมฆดําทะมึนมากเข้า ลมแรงเข้า เรือยิ่งแล่นเร็ว หันหัวออกมาสู่มหาสมุทรที่กําลังเป็นบ้า 

ตอนนี้เบนก็รู้ว่าควรจะทําอย่างไร ไม่มีประโยชน์แล้วที่จะมัวพูดกับเพื่อนที่โง่เขลา เพราะถ้าช้าไปนั่น
หมายถึงการจมน้ําตาย เบนเดินไปหาเพื่อนอย่างเงียบๆ แล้วใช้กําป้ันที่แข็งแกร่งชกพรวดเข้าให้ 
ยังผลให้เพื่อนของเขาล้มฮวบลงบนพื้นเรือ และกว่าจะลุกขึ้นได้เบนก็เอาเชือกผูกเท้าเขาไว้ แล้ว
ต่อจากนั้นเบนก็คอยระวังเรือไม่ให้ล่ม ต้องคอยหันดูใบเรือและหันหัวเรือให้ถูกต้องตามลมด้วยความ
ชํานาญ ในที่สุดก็มองเห็นฝั่งและขึ้นฝั่งได้ตามความปรารถนา พอถึงฝั่งเบนก็แก้เชือกเพื่อน ฝูาย
เพื่อนเมื่อเป็นอิสระและเพิ่งสํานึกผิด ก็ตรงเข้าขอบใจเบนเป็นการใหญ่ที่ได้ช่วยชีวิตเขาให้รอดพ้น
จากอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเอง อาจนําความเสียหายมาสู่ตนและผู้อื่นได้ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

เพลง 
อยุธยาเมืองเก่า 

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง 
อยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมอืงทองของพี่นอ้งเผ่าพงศ์ไทย 
เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน 
ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวรานข้าศึกเผาผลาญแหลกราญวอดวาย 
เราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจอนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น 
สมัครสมานร่วมใจสามัคคีคงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย

ใต้ร่มธงไทย 

ใต้ร่มธงไทยร่มเยน็เหมือนดั่งอยูใ่นร่มโพธิ์ร่มไทรที่มีกิ่งใบแนน่หนา 
ชาติไทยใหญ่หลวงแตกกระจดักระจายถูกแบ่งแยกย้ายไปอยูห่ลายสาขา 
เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกันเชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย 
เลือดเนือ้เผ่าไทยนี้ควรจะมีสมานฉนัท์ 
เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดยีวเกี่ยวพนั 
ใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพธิไ์ทรใต้ร่มธงไทยเย็นเหมอืนใต้แสงจันทร์ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลูกสาวกับพ่อ 

พ่อคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเต่งงานกับชาวสวน  "ลกูสบายดีหรือไม่ ตอ้งการอะไรหรือ
เปล่า"พ่อถามอย่างห่วงใย ลูกสาวคนโตจงึตอบว่า "สบายดีจ้ะพอ่ ลูกไม่เคยต้องการอะไรอกีนอกจาก
อยาก ให้ฝนตกมามากๆ พืชผลในสวนจะได้งอกงามดี" 

เมื่อไปเยีย่มลกูสาวคนเล็ก พ่อก็ถามเช่นเดียวกนักับที่ถามลกูสาวคนโตลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็น
เมียช่างป้ันหม้อก็ตอบว่า "ลูกสบายดีจ้ะพ่อ เเตต่้องการอย่างเดียวคอือยากให้ฝนไม่ตกเลย ถ้ามีเเดด
จ้า หม้อดนิที่ตากไว้ก็จะเเห้งเร็วจ้ะพอ่" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักตอ้งการเเต่สิ่งที่เปน็ผลประโยชน์เเก่ตน 

ไหวพริบ 
 วันหนึ่งเบนจามินไปเล่นเรือใบกับเพื่อน ซึ่งเพื่อนของเบนรู้ดีว่าเบนมีความชํานาญในการถือ

ใบเรือได้ดีกว่าตน แต่เพื่อนจะอวดเบนว่าตัวก็เก่ง จึงได้ถือใบเรือเสียเอง พอแล่นเรือเล่นกันไปได้
สักครู่ใหญ่ เบนก็มองเห็นเมฆดําทะมึนอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ เบนรู้ทันทีว่านั่นหมายถึงอะไร 
เบนร้องบอกเพื่อนซึ่งแล่นเรือใบไม่ถูกว่า 

“พายุก าลังมา ดูเมฆนั่นซิ ! เราต้องกลับแล้ว” 
 เพื่อนของเบนมองดกู้อนเมฆแล้วพยายามกลับเรือ แต่ก็ทําไม่สําเร็จ ลมพัดจัด ใบกินลมอู้ เรือ

แล่นปราดไปบนพื้นน้ํา แล่นห่างออกไปจากฝั่งทุกที 
“ให้กันถือใบแทนแกเถอะเพื่อน” เบนเอ่ย 
“ไม่เอา กันบังคับเรือล านี้ได้” เพื่อนของเบนตอบ 
เมฆดําทะมึนมากเข้า ลมแรงเข้า เรือยิ่งแล่นเร็ว หันหัวออกมาสู่มหาสมุทรที่กําลังเป็นบ้า 

ตอนนี้เบนก็รู้ว่าควรจะทําอย่างไร ไม่มีประโยชน์แล้วที่จะมัวพูดกับเพื่อนที่โง่เขลา เพราะถ้าช้าไปนั่น
หมายถึงการจมน้ําตาย เบนเดินไปหาเพื่อนอย่างเงียบๆ แล้วใช้กําป้ันที่แข็งแกร่งชกพรวดเข้าให้ 
ยังผลให้เพื่อนของเขาล้มฮวบลงบนพื้นเรือ และกว่าจะลุกขึ้นได้เบนก็เอาเชือกผูกเท้าเขาไว้ แล้ว
ต่อจากนั้นเบนก็คอยระวังเรือไม่ให้ล่ม ต้องคอยหันดูใบเรือและหันหัวเรือให้ถูกต้องตามลมด้วยความ
ชํานาญ ในที่สุดก็มองเห็นฝั่งและขึ้นฝั่งได้ตามความปรารถนา พอถึงฝั่งเบนก็แก้เชือกเพื่อน ฝูาย
เพื่อนเมื่อเป็นอิสระและเพิ่งสํานึกผิด ก็ตรงเข้าขอบใจเบนเป็นการใหญ่ที่ได้ช่วยชีวิตเขาให้รอดพ้น
จากอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเอง อาจนําความเสียหายมาสู่ตนและผู้อื่นได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือเกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
มีต่อพสกนกิรชาวไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริได ้

2. เนื้อหา
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ทีท่รงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตลอดการครองราชย์ 

กว่า 60 ปี เพือ่ปวงชนชาวไทย 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงต้องเชิญแล้วหนา 
3.2 เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง “โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ความหมายของคําว่า สปิริต

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

3.1 ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาในหัวขอ้ 
-  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ คืออะไร 
-  ทราบไหมว่า จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปัจจุบันมี 

ประมาณกี่โครงการ  
3.2 ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
3.3  ผู้กํากับลูกเสือแจกใบงานเรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งความหมายของคาํว่า สปิริต
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงภูมิแผ่นดนิ นวมนิทร์มหาราชา
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 ลูกเสอืแต่ละหมู่รายงาน ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อืน่ร่วมกันซักถาม เพือ่
ความเขา้ใจ จนครบทกุหมู ่
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 3.2 ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย และสรุป ในประเด็น “ ข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม และ 
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน”   

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

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือเกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
มีต่อพสกนกิรชาวไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริได ้

2. เนื้อหา
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ทีท่รงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตลอดการครองราชย์ 

กว่า 60 ปี เพือ่ปวงชนชาวไทย 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 เพลงต้องเชิญแล้วหนา 
3.2 เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง “โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรื่อง ความหมายของคําว่า สปิริต

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

3.1 ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาในหัวขอ้ 
-  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ คืออะไร 
-  ทราบไหมว่า จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปัจจุบันมี 

ประมาณกี่โครงการ  
3.2 ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
3.3  ผู้กํากับลูกเสือแจกใบงานเรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เรือ่งความหมายของคาํว่า สปิริต
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงภูมิแผ่นดนิ นวมนิทร์มหาราชา
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 ลูกเสอืแต่ละหมู่รายงาน ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อืน่ร่วมกันซักถาม เพือ่
ความเขา้ใจ จนครบทกุหมู ่

198 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 3.2 ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย และสรุป ในประเด็น “ ข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม และ 
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน”   

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

5. การประเมินผล
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23

เพลง 
ต้องเชิญแล้วหนา  (บัวตูมบัวบาน) 

เชญิเชิญมาฟังบรรยายแสนสบายไดค้วามรูม้ีหลายตํารามาชูให้ดูให้ทํากิจกรรมจะมัวระกาํอยู่
ไย 

* ต้องเชิญแล้วหนาเวลาน้อยอย่าให้รอคอยระห้อยคอยหาแสนเสียดายหากหมดเวลาเพราะ
มัวชักช้าไมไ่ด้ตําราไปครอง 

หมูุ่..มาหรือยังหากแม้นได้ฟังเสียงเพลงนี้จงเร่งเถิดนะคนดีมคีนเขาคอยอยู่มากมายมาหมู่
สุดท้ายน่าอายจัง 

เพลง 
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา 

บุญของแผ่นดินไทย  พ่อหลวงบันดาลให้  ที่ในยุ้งฉางมขี้าว 
น้ํารินดินดีใครเลา่  ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท 
เกือบศตวรรษ   ธ นําไทยทั้งชาต ิ พ้นภัย 

แผ่นดินถิ่นเมอืงทอง  ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุม้ครองไทยไว้ 
ธ เป็นพลังแผ่นดนิ สมานพลังชีวิน   ของชนชาวไทย 
อุ่นใจไพร่ฟฺา   พระบุญญาเกริกไกร   ภูมิพลมหาราชา 

อ้าองค์สุริย์ศรี มีธรรมส่อง  ปกครองอย่างทรงพระเมตตา 
ดุจบิดรเหล่าประชา  ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา  โอ้ฟฺาเป็นดั่งฝนดับไฟ 

ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝูร่วมหวัง ภูมพิลงั แผ่นดินถิ่นนีย้ิ่งใหญ ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท  ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน 
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนอืเกล้า สราญนานเนา หทัยสขุล้ําสมจินต์ 
เพริศแพร้วพิพัฒน์  เภทภยัพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชา  ภูมิพล 

200 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ใบความรู้ 
เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงห่วงใยในทกุข์สขุของพสกนกิรชาวไทย ทําให้ 
พวกเราชาวไทยได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองคไ์ด้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียน 

ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในพืน้ที่ยากจน ห่างไกล และทุรกนัดาร ซึ่งพระองคจ์ะทรง 
ใช้เวลาประทับอยู่ตามเขตภูมิภาคมากกว่าในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่ 
จะหาข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ พระองค์
ยังทรงสังเกตการณ์ และสํารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ 
สําหรับการพระราชทานแนวทางเพื่อการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริต่อไป  

       พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช ไดพ้ระราชทานแก่ 
ปวงราษฎรไทยทั้งหลายในระยะต้นแห่งการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น เป็นพระราชดาํริด้าน 

การแพทย์และงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว กิจการด้านการแพทย์ 
ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร อีกทั้งการบริการสาธารณสุขในชนบท ก็ยังมิได้แพร่หลาย  
พระราชกรณียกิจในระยะช่วงแรก ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลอืเฉพาะ 
หน้า ยังไม่ได้เป็นโครงการเตม็รูปแบบอย่างในปัจจุบัน 

       พระราชดําริเริ่มแรกทีเ่ป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงนําพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากผู้เช่ียวชาญด้านการ
ประมงขององคก์ารอาหาร และการเกษตร แหง่สหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน้ําของพระทีน่ั่ง
อัมพรสถาน และเมือ่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์
ปลาหมอเทศนี้แกก่ํานนัผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพื่อจะได้นําไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรใน
หมู่บ้านของตน เพือ่จะไดม้ีอาหารโปรตีนเพิม่ขึน้ 

       โครงการพระราชดาํริที่นับได้ว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เกดิขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถบูลโดเซอร์ ให้ 
หน่วยตํารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้า ไปยังบ้านห้วยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมา และนําผลผลิตออกมา 

จําหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น  
       การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

โครงการของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว มุ่งช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ที่ราษฎร
กําลังประสบอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการแก้ไขอยา่งรีบด่วน เช่น กรณีเขตพื้นทีอ่ําเภอ ละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง เป็นเขตติดต่อกับประเทศกมัพูชาและเป็นพื้นที่ยากจนในเขตอทิธิพลของ 
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทีข่บวนการพัฒนาของ รัฐยังเข้าไปไม่ถึง ในช่วงระยะเวลานัน้ ภายหลังจาก
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 199 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23

เพลง 
ต้องเชิญแล้วหนา  (บัวตูมบัวบาน) 

เชญิเชิญมาฟังบรรยายแสนสบายไดค้วามรูม้ีหลายตํารามาชูให้ดูให้ทํากิจกรรมจะมัวระกาํอยู่
ไย 

* ต้องเชิญแล้วหนาเวลาน้อยอย่าให้รอคอยระห้อยคอยหาแสนเสียดายหากหมดเวลาเพราะ
มัวชักช้าไมไ่ด้ตําราไปครอง 

หมูุ่..มาหรือยังหากแม้นได้ฟังเสียงเพลงนี้จงเร่งเถิดนะคนดีมคีนเขาคอยอยู่มากมายมาหมู่
สุดท้ายน่าอายจัง 

เพลง 
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา 

บุญของแผ่นดินไทย  พ่อหลวงบันดาลให้  ที่ในยุ้งฉางมขี้าว 
น้ํารินดินดีใครเลา่  ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท 
เกือบศตวรรษ   ธ นําไทยทั้งชาต ิ พ้นภัย 

แผ่นดินถิ่นเมอืงทอง  ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุม้ครองไทยไว้ 
ธ เป็นพลังแผ่นดนิ สมานพลังชีวิน   ของชนชาวไทย 
อุ่นใจไพร่ฟฺา   พระบุญญาเกริกไกร   ภูมิพลมหาราชา 

อ้าองค์สุริย์ศรี มีธรรมส่อง  ปกครองอย่างทรงพระเมตตา 
ดุจบิดรเหล่าประชา  ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา  โอ้ฟฺาเป็นดั่งฝนดับไฟ 

ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝูร่วมหวัง ภูมพิลงั แผ่นดินถิ่นนีย้ิ่งใหญ ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท  ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน 
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนอืเกล้า สราญนานเนา หทัยสขุล้ําสมจินต์ 
เพริศแพร้วพิพัฒน์  เภทภยัพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชา  ภูมิพล 
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ใบความรู้ 
เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงห่วงใยในทกุข์สขุของพสกนกิรชาวไทย ทําให้ 
พวกเราชาวไทยได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองคไ์ด้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียน 

ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในพืน้ที่ยากจน ห่างไกล และทุรกนัดาร ซึ่งพระองคจ์ะทรง 
ใช้เวลาประทับอยู่ตามเขตภูมิภาคมากกว่าในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่ 
จะหาข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ พระองค์
ยังทรงสังเกตการณ์ และสํารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ 
สําหรับการพระราชทานแนวทางเพื่อการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริต่อไป  

       พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช ไดพ้ระราชทานแก่ 
ปวงราษฎรไทยทั้งหลายในระยะต้นแห่งการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น เป็นพระราชดาํริด้าน 

การแพทย์และงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว กิจการด้านการแพทย์ 
ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร อีกทั้งการบริการสาธารณสุขในชนบท ก็ยังมิได้แพร่หลาย  
พระราชกรณียกิจในระยะช่วงแรก ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลอืเฉพาะ 
หน้า ยังไม่ได้เป็นโครงการเตม็รูปแบบอย่างในปัจจุบัน 

       พระราชดําริเริ่มแรกทีเ่ป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงนําพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากผู้เช่ียวชาญด้านการ
ประมงขององคก์ารอาหาร และการเกษตร แหง่สหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน้ําของพระทีน่ั่ง
อัมพรสถาน และเมือ่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์
ปลาหมอเทศนี้แกก่ํานนัผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพื่อจะได้นําไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรใน
หมู่บ้านของตน เพือ่จะไดม้ีอาหารโปรตีนเพิม่ขึน้ 

       โครงการพระราชดาํริที่นับได้ว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เกดิขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถบูลโดเซอร์ ให้ 
หน่วยตํารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้า ไปยังบ้านห้วยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมา และนําผลผลิตออกมา 

จําหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น  
       การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

โครงการของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว มุ่งช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ที่ราษฎร
กําลังประสบอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการแก้ไขอยา่งรีบด่วน เช่น กรณีเขตพื้นทีอ่ําเภอ ละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง เป็นเขตติดต่อกับประเทศกมัพูชาและเป็นพื้นที่ยากจนในเขตอทิธิพลของ 
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทีข่บวนการพัฒนาของ รัฐยังเข้าไปไม่ถึง ในช่วงระยะเวลานัน้ ภายหลังจาก
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มีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิเข้าไปดาํเนินการแล้ว ปัญหาความมั่นคงที่เคยมีอยูก่็ลดน้อย 

ถอยลง และหมดสิ้นไปในที่สุด แม้กระทั่งปัจจุบัน โครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และจะมีผลระยะ 
ยาวต่อไปคือ การแก้ไขปัญหาจราจร และการปฺองกันน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
2. การพัฒนาต้องเป็นไปตามข้ันตอน

พระองคท์รงเน้นการพัฒนาที่สร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน ในลักษณะของการพึ่งตนเอง โดย 

ทรงมีพระราชประสงคท์ี่จะช่วยเหลอืราษฎรตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสถานภาพ เมือ่ราษฎร 
สามารถพึ่งตนเองได้ ก็จะสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกอย่างไม่ลําบาก 
3. การพึ่งตนเอง

เมื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตาม 

สภาพ ในลักษณะของการพึ่งตนเอง ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เน้นหลัก 
"การพึ่งตนเอง" เพื่อพัฒนาแก้ไข ปัญหาความยากจนของราษฎร เช่น โครงการธนาคารข้าว 
โครงการ ธนาคารโค-กระบือ และโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ "หุบกระพง" อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยทํากิน และรวมตัวกันในรูปของกลุ่ม
สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน และการทํามาหากินร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนั้น โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในระยะหลังก็ล้วนแต่เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยตัวเองได้ 
เพราะเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพ 
เช่น การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื่อการเกษตร การให้การอบรมความรู้สาขาต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร และ
ศิลปาชีพพิเศษ เป็นต้น 
4. การส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม

ด้วยพระราชประสงค์ที่ตอ้งการให้ราษฎรได้รับในสิ่งที่ขาดแคลน และต้องมีตัวอย่างของ
ความสําเร็จ จึงทรงพระราชทานพระราชดําริใหจ้ัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในทุกภมูิภาคของประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง วิจัย และแสวงหาความรู้
สมัยใหม่ที่ราษฎรรับได้ และนําไปดําเนินการเองได้ โดยต้องเป็นวิธกีารที่ประหยดั เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อม 

5. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงโดยมิไดม้ี 

การฟื้นฟูขึ้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงึทรงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร 
ของราษฎรในพื้นที่ต่างๆ 
6. การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนไป สูก่ารผลิตที่มภีาคอุตสาหกรรม 
และบริการเป็นหลัก ทําให้สังคมไทยเริ่ม เปลี่ยนจากสังคมชนบท สู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น 
ปัญหาที่เกิดตามมาคือปัญหาทางด้านความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม พระบาทสมเด็จ
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เจ้าอยูห่ัว ทรงมพีระราชดําริทีจ่ะแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรื่องของการ กาํจัดน้ําเสีย ใน 
กรุงเทพมหานคร และในเมืองหลัก ในต่างจังหวัดด้วยวิธีการต่าง ๆโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

โครงการตามพระราชประสงค์คือโครงการทีท่รงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเป็นการส่วน
พระองค ์จนเมื่อทรงแนพ่ระราชหฤทัยวา่โครงการนั้น จะเป็นผลดีและเกิดประโยชน์กับประชาชน จึง
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารบังานต่อไป 

โครงการหลวงพื้นที่ดําเนนิการของโครงการหลวงส่วนใหญ่ จะอยู่ในเขตภาคเหนือ 
เนื่องจากเป็นถิ่นทีอ่ยูข่องชาวไทยภูเขา ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชาว
ไทยภเูขาให้อยูด่ี กนิดี เลกิการปลูกฝิน่ และการทําไร่เลื่อนลอย อีกทั้งยังทรงมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาและ
บํารุงรักษาต้นน้าํลําธารบริเวณปูาเขา เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตที่ลุม่ด้านล่าง ซึ่งการพัฒนาตา่งๆ 
กว่าจะเกิดผล ล้วนแต่กินเวลานานนับสิบปี ซึง่ชาวไทยภูเขาเหลา่นี้ ได้มคีวามจงรักภักดีในพระองค์
ท่าน พรอ้มทั้งเรียกขานพระองค์ท่านว่า "พอ่หลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ว่า "แม่หลวง” รวมถึงเรียกโครงการของทั้งสองพระองค์ว่า "โครงการหลวง” 

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์โครงการในพระบรมราชานุเคราะห ์คอืโครงการที่
พระองคท์รงพระราชทานข้อแนะนํา หรือแนวพระราชดําริให้ไปดาํเนินการ ซึง่โครงการประเภทนี้ จะ
ดําเนินการโดยหน่วยงานเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดนิแดง อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย เป็นผู้จดั และดําเนนิงานตามแนว
พระราชดําริ โครงการพจนานกุรม โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน เป็นต้น 

โครงการตามพระราชด ารจิะเป็นโครงการที่พระองค์ทรงวางแผนพัฒนา และทรงเสนอแนะ
ให้รัฐบาลร่วมดําเนินการตามแนวพระราชดาํริ ปัจจุบัน โครงการตามพระราชดํารินี้ เรยีกว่า 
"โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ” มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งเพือ่การศึกษา 
ค้นคว้าทดลองและงานวิจัย โดยโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดํารินี้ มีทั้งทีเ่ป็นโครงการระยะสั้น 
และโครงการระยะยาว 

ในการดาํเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะ
ทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน ทัง้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาข้อมูลจาก
การลงพื้นที่จริงกอ่นจะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้พระองคม์ีพระราชดํารสัเกี่ยวกับการดาํเนนิการ
อยู่เสมอว่า แนวพระราชดําริของพระองค์ เป็นเพียงขอ้เสนอแนะ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควร
จะต้องนําพิจารณา วิเคราะห์ และกลัน่กรองตามหลักวิชาการ หากมคีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
และเกิดประโยชน์คุ้มค่า จงึจะลงมอืปฏิบัติต่อไป แต่หากไม่เกิดประโยชน์ ไม่เหมาะสมทีจ่ะดําเนินการ 
ก็สามารถล้มเลิกได ้

หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานและประสานแผนต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่รับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริไปปฏิบัติ คอืสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิหรือ สํานกังาน กปร. ซึ่งนอกจากการประสานงานในแต่ละขั้นตอนแล้ว 
สํานักงาน กปร. ยังจะได้ตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ที่ผา่นมา 

น้ำา

4.

5.

6.
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มีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิเข้าไปดาํเนินการแล้ว ปัญหาความมั่นคงที่เคยมีอยูก่็ลดน้อย 

ถอยลง และหมดสิ้นไปในที่สุด แม้กระทั่งปัจจุบัน โครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และจะมีผลระยะ 
ยาวต่อไปคือ การแก้ไขปัญหาจราจร และการปฺองกันน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
2. การพัฒนาต้องเป็นไปตามข้ันตอน

พระองคท์รงเน้นการพัฒนาที่สร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน ในลักษณะของการพึ่งตนเอง โดย 

ทรงมีพระราชประสงคท์ี่จะช่วยเหลอืราษฎรตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสถานภาพ เมือ่ราษฎร 
สามารถพึ่งตนเองได้ ก็จะสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกอย่างไม่ลําบาก 
3. การพึ่งตนเอง

เมื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตาม 

สภาพ ในลักษณะของการพึ่งตนเอง ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เน้นหลัก 
"การพึ่งตนเอง" เพื่อพัฒนาแก้ไข ปัญหาความยากจนของราษฎร เช่น โครงการธนาคารข้าว 
โครงการ ธนาคารโค-กระบือ และโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ "หุบกระพง" อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยทํากิน และรวมตัวกันในรูปของกลุ่ม
สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน และการทํามาหากินร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนั้น โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในระยะหลังก็ล้วนแต่เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยตัวเองได้ 
เพราะเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพ 
เช่น การพัฒนาแหล่งนํ�าเพื่อการเกษตร การให้การอบรมความรู้สาขาต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร และ
ศิลปาชีพพิเศษ เป็นต้น 
4. การส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม

ด้วยพระราชประสงค์ที่ตอ้งการให้ราษฎรได้รับในสิ่งที่ขาดแคลน และต้องมีตัวอย่างของ
ความสําเร็จ จึงทรงพระราชทานพระราชดําริใหจ้ัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในทุกภมูิภาคของประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง วิจัย และแสวงหาความรู้
สมัยใหม่ที่ราษฎรรับได้ และนําไปดําเนินการเองได้ โดยต้องเป็นวิธกีารที่ประหยดั เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อม 

5. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงโดยมิไดม้ี 

การฟื้นฟูขึ้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงึทรงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร 
ของราษฎรในพื้นที่ต่างๆ 
6. การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนไป สูก่ารผลิตที่มภีาคอุตสาหกรรม 
และบริการเป็นหลัก ทําให้สังคมไทยเริ่ม เปลี่ยนจากสังคมชนบท สู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น 
ปัญหาที่เกิดตามมาคือปัญหาทางด้านความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม พระบาทสมเด็จ
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เจ้าอยูห่ัว ทรงมพีระราชดําริทีจ่ะแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรื่องของการ กาํจัดน้ําเสีย ใน 
กรุงเทพมหานคร และในเมืองหลัก ในต่างจังหวัดด้วยวิธีการต่าง ๆโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

โครงการตามพระราชประสงค์คือโครงการทีท่รงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเป็นการส่วน
พระองค ์จนเมื่อทรงแนพ่ระราชหฤทัยวา่โครงการนั้น จะเป็นผลดีและเกิดประโยชน์กับประชาชน จึง
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารบังานต่อไป 

โครงการหลวงพื้นที่ดําเนนิการของโครงการหลวงส่วนใหญ่ จะอยู่ในเขตภาคเหนือ 
เนื่องจากเป็นถิ่นทีอ่ยูข่องชาวไทยภูเขา ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชาว
ไทยภเูขาให้อยูด่ี กนิดี เลกิการปลูกฝิน่ และการทําไร่เลื่อนลอย อีกทั้งยังทรงมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาและ
บํารุงรักษาต้นน้าํลําธารบริเวณปูาเขา เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตที่ลุม่ด้านล่าง ซึ่งการพัฒนาตา่งๆ 
กว่าจะเกิดผล ล้วนแต่กินเวลานานนับสิบปี ซึง่ชาวไทยภูเขาเหลา่นี้ ได้มคีวามจงรักภักดีในพระองค์
ท่าน พรอ้มทั้งเรียกขานพระองค์ท่านว่า "พอ่หลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ว่า "แม่หลวง” รวมถึงเรียกโครงการของทั้งสองพระองค์ว่า "โครงการหลวง” 

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์โครงการในพระบรมราชานุเคราะห ์คอืโครงการที่
พระองคท์รงพระราชทานข้อแนะนํา หรือแนวพระราชดําริให้ไปดาํเนินการ ซึง่โครงการประเภทนี้ จะ
ดําเนินการโดยหน่วยงานเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดนิแดง อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย เป็นผู้จดั และดําเนนิงานตามแนว
พระราชดําริ โครงการพจนานกุรม โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน เป็นต้น 

โครงการตามพระราชด ารจิะเป็นโครงการที่พระองค์ทรงวางแผนพัฒนา และทรงเสนอแนะ
ให้รัฐบาลร่วมดําเนินการตามแนวพระราชดาํริ ปัจจุบัน โครงการตามพระราชดํารินี้ เรยีกว่า 
"โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ” มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งเพือ่การศึกษา 
ค้นคว้าทดลองและงานวิจัย โดยโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดํารินี้ มีทั้งทีเ่ป็นโครงการระยะสั้น 
และโครงการระยะยาว 

ในการดาํเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะ
ทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน ทัง้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาข้อมูลจาก
การลงพื้นที่จริงกอ่นจะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้พระองคม์ีพระราชดํารสัเกี่ยวกับการดาํเนนิการ
อยู่เสมอว่า แนวพระราชดําริของพระองค์ เป็นเพียงขอ้เสนอแนะ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควร
จะต้องนําพิจารณา วิเคราะห์ และกลัน่กรองตามหลักวิชาการ หากมคีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
และเกิดประโยชน์คุ้มค่า จงึจะลงมอืปฏิบัติต่อไป แต่หากไม่เกิดประโยชน์ ไม่เหมาะสมทีจ่ะดําเนินการ 
ก็สามารถล้มเลิกได ้

หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานและประสานแผนต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่รับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริไปปฏิบัติ คอืสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิหรือ สํานกังาน กปร. ซึ่งนอกจากการประสานงานในแต่ละขั้นตอนแล้ว 
สํานักงาน กปร. ยังจะได้ตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ที่ผา่นมา 

พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำาริที่จะแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการการกำาจัดน้ำาเสีย
ในกรุงเทพมหานคร และในเมอืงหลกั ในตา่งจงัหวดัดว้ยวธีิการตา่ง ๆ  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ
จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอกไป ดังนี้
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ เหล่านั้นเมือ่มีโอกาส เพื่อ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้า และติดตามผลงานต่างๆ ด้วยพระองค์เอง 

       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารทิี่อยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ ในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ – ๒๕๔๖ มี
จํานวน ๓,๒๙๘ โครงการ แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ๘ ประเภท คือ 

1. การเกษตรแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จะทรงเนน้ในเรื่องของการคน้คว้า ทดลอง และวิจัยหาพนัธุ์พืช
ใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และพนัธุ์สัตว์ต่างๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถนาํไปปฏิบัติได้จริง มีราคาถูก ใช้
เทคโนโลยีง่าย ไม่สลับซับซ้อน เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได้ นอกจากนี้ ยังทรงพยายามไม่ให้
เกษตรกรยดึติดกับพืชผลทางการเกษตรเพยีงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความ
แปรปรวนของสภาพดินฟฺาอากาศ หรอืความแปรปรวนทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมีรายได้
จากดา้นอืน่นอกเหนอืไปจากการเกษตรเพิม่ขึน้ด้วย เพือ่จะได้พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

2. สิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องได้รับการดําเนินการแก้ไขควบคู่
ไปกับการพัฒนาความเจริญกา้วหน้า เพราะยิ่งมีความเจริญก้าวหน้า ย่อมหมายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึน้เป็นเงาตามกันไป ซึ่งโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จะเป็น 

วิธีการที่จะทํานุบํารุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้ดขีึ้นในด้านตา่งๆ เช่น การ 
อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดนิ น้ํา และปูาไม้ 

3. การสาธารณสุขโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ให้กับประชาชนใน
ระยะแรก ๆ ล้วนแต่เป็นโครงการ ด้านสาธารณสุข เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า หากประชาชนมี 
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จะนําไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีไป 

ด้วย พระองค์จึงทรงใหค้วามสาํคัญกับงานดา้นสาธารณสุขเป็นอย่างมาก 
4. การส่งเสริมอาชีพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อได้ดําเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว จะเกดิการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรใน พื้นที่ใกล้เคยีง โดยเฉพาะศูนย์ 
ศึกษาการพัฒนาทั้งหลายนัน้ จัดตัง้ขึ้นมาเพือ่ให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหา
แนวทาง และวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม และการประกอบอาชพีของ 
ราษฎรในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้ราษฎรนําไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ส่วนโครงการประเภทการส่งเสริม 

อาชีพโดยตรงนั้นก็มีจํานวนไม่น้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
จึงได้มีโครงการเกี่ยวกับประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรง 

5. การพัฒนาแหล่งนํ�าการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่า เป็น
งานที่มีความสําคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกร 

จะสามารถทําการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่ 
เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงนํ�าฝน และนํ�าจากแหล่งนํ�าธรรมชาติเป็นหลัก 
ทําให้พืชได้รับนํ�าไม่สมํ�าเสมอ และไม่เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความ
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สนพระราชหฤทัย เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ํา มากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเภทอื่น  

6. การคมนาคมสื่อสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด้านคมนาคมสื่อสาร ส่วนใหญ่
จะเป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง การก่อสร้างถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ 
ทั่วถึง การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญของการนําความเจริญไปสู่ชนบท การสื่อสาร ติดต่อ
ที่ดียังผลสําคัญทําให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น ราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

7. สวัสดิการสังคมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด้านสวัสดิการสังคม จะเป็น
โครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทํากิน และได้ รับสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต ซึ่งจะทําให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถดํารงชีวิต อยู่ด้วยความ
ผาสุก 

8. อื่นๆโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริประเภทอื่นๆ ได้แก่ โครงการ อันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริที่นอกเหนือจากโครงการทั้ง ๗ ประเภท ที่ ระบุมาแล้วข้างต้น เช่น โครงการศูนยศึ์กษา
การพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดํารทิั้งหลาย โครงการก่อสร้างเขื่อนปฺองกนัน้ําทะเลกัดเซาะอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนัน้ยัง รวมถึงโครงการด้านการศึกษา การวิจัย 
การจัดและพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
ที่มา: http://region6.prd.go.th/main.php?filename=royal_project 

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท  โดยกระจายอยู่ทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน กปร. 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2525-2551 มีจํานวน 4,404 โครงการ /กิจกรรม แยกตามประเภท และรายภาค
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
1. การพัฒนาแหล่งน้าํ 1,579  โครงการ / กิจกรรม 
2. การเกษตร 536  โครงการ / กจิกรรม 
3. สิ่งแวดล้อม 1,039  โครงการ / กิจกรรม 
4. ส่งเสริมอาชีพ 343  โครงการ / กจิกรรม 
5. สาธารณสุข 49  โครงการ / กิจกรรม 
6. คมนาคม 115  โครงการ / กจิกรรม 
7. สวัสดิการสังคม 166  โครงการ / กจิกรรม 
8. โครงการสาํคัญ และอื่นๆ 577  โครงการ / กจิกรรม 

2.2.
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ เหล่านั้นเมือ่มีโอกาส เพื่อ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้า และติดตามผลงานต่างๆ ด้วยพระองค์เอง 

       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารทิี่อยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ ในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ – ๒๕๔๖ มี
จํานวน ๓,๒๙๘ โครงการ แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ๘ ประเภท คือ 

1. การเกษตรแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จะทรงเนน้ในเรื่องของการคน้คว้า ทดลอง และวิจัยหาพนัธุ์พืช
ใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และพนัธุ์สัตว์ต่างๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถนาํไปปฏิบัติได้จริง มีราคาถูก ใช้
เทคโนโลยีง่าย ไม่สลับซับซ้อน เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได้ นอกจากนี้ ยังทรงพยายามไม่ให้
เกษตรกรยดึติดกับพืชผลทางการเกษตรเพยีงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความ
แปรปรวนของสภาพดินฟฺาอากาศ หรอืความแปรปรวนทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมีรายได้
จากดา้นอืน่นอกเหนอืไปจากการเกษตรเพิม่ขึน้ด้วย เพือ่จะได้พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

2. สิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องได้รับการดําเนินการแก้ไขควบคู่
ไปกับการพัฒนาความเจริญกา้วหน้า เพราะยิ่งมีความเจริญก้าวหน้า ย่อมหมายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึน้เป็นเงาตามกันไป ซึ่งโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จะเป็น 

วิธีการที่จะทํานุบํารุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้ดขีึ้นในด้านตา่งๆ เช่น การ 
อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดนิ น้ํา และปูาไม้ 

3. การสาธารณสุขโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ให้กับประชาชนใน
ระยะแรก ๆ ล้วนแต่เป็นโครงการ ด้านสาธารณสุข เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า หากประชาชนมี 
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จะนําไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีไป 

ด้วย พระองค์จึงทรงใหค้วามสาํคัญกับงานดา้นสาธารณสุขเป็นอย่างมาก 
4. การส่งเสริมอาชีพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อได้ดําเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว จะเกดิการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรใน พื้นที่ใกล้เคยีง โดยเฉพาะศูนย์ 
ศึกษาการพัฒนาทั้งหลายนัน้ จัดตัง้ขึ้นมาเพือ่ให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหา
แนวทาง และวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม และการประกอบอาชพีของ 
ราษฎรในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้ราษฎรนําไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ส่วนโครงการประเภทการส่งเสริม 
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เนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนัน้ยัง รวมถึงโครงการด้านการศึกษา การวิจัย 
การจัดและพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
ที่มา: http://region6.prd.go.th/main.php?filename=royal_project 

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท  โดยกระจายอยู่ทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน กปร. 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2525-2551 มีจํานวน 4,404 โครงการ /กิจกรรม แยกตามประเภท และรายภาค
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
1. การพัฒนาแหล่งน้าํ 1,579  โครงการ / กิจกรรม 
2. การเกษตร 536  โครงการ / กจิกรรม 
3. สิ่งแวดล้อม 1,039  โครงการ / กิจกรรม 
4. ส่งเสริมอาชีพ 343  โครงการ / กจิกรรม 
5. สาธารณสุข 49  โครงการ / กิจกรรม 
6. คมนาคม 115  โครงการ / กจิกรรม 
7. สวัสดิการสังคม 166  โครงการ / กจิกรรม 
8. โครงการสาํคัญ และอื่นๆ 577  โครงการ / กจิกรรม 

น้ำา

7.

8.
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ภาค จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
  กลาง 1,024 โครงการ / กิจกรรม 
  ตะวันออกเฉียงเหนอื 929  โครงการ / กจิกรรม 
  เหนอื 1,221  โครงการ / กิจกรรม 
  ใต ้ 807  โครงการ / กจิกรรม 
  ไม่ระบุภาค 343  โครงการ / กจิกรรม 
  งบบริหาร 80  โครงการ / กิจกรรม 
  รวม 4,404 โครงการ / กิจกรรม 

ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1. โครงการหลวง 2. โครงการเศษรฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง

4. โครงการศิลปาชีพพิเศษ
6. โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
8. โครงการปลูก พืช/ผลไม้ 

3. โครงการเกี่ยวกับ การปลูกข้าว 
5. โครงการสร้างบ้านเล็กในปูาใหญ่ 
7. โครงการพืชสมุนไพร 
9. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
10. โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
11. โครงการตามพระราชดําริหมู่บ้านสหกรณ์   
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
13. โครงการการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ใบงาน 
เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ วางแผน แบ่งงาน และมอบหมายสมาชกิช่วยกันดําเนินการ ร่วมกันสืบค้น
ข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทีม่ีความสําคัญต่อประชาชนหมู่มาก 
และหมู่ลูกเสอืมีความสนใจ หมู่ละ 1 โครงการ โดยตกลงกับหมู่อืน่ไมใ่ห้หัวขอ้ซ้ํากันสง่ตัวแทน
นําเสนอในกองลูกเสือครัง้ต่อไป ให้เวลารายงานหมู่ละไม่เกนิ 8 นาที  โดยจะมกีารตัดสนิว่าหมู่ใด
นําเสนอข้อมูลที่เขา้ใจได้ดี และใช้สือ่ไดน้่าสนใจที่สุด 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง ความหมายของค าว่า สปิริต 
Derek Anthony Redmond เป็นนักวิ่งเจ้าของสถิติในการว่ิง 400 เมตรของสหราชอาณาจักร 

และได้เหรียญทองจากการแข่งขัน 4x400 เมตรจากการแข่งขัน World Championships, European 
Championships และ Commonwealth Games จากสหราชอาณาจักรตอนนี้เขาแขวนรองเท้าแล้ว 

แต่เหตุการณ์ที่ทําให้ผู้คนทั้งโลกจดจําเขาคือ Olympics Games ที่ Barcelona ในปี 1992 
เขาคือหนึ่งในตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากรอคอยมา 4 ปี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น 
เอ็นร้อยหวายของเขาเกิดมีปัญหา เขาทรุดตัวลงและร้องไห้หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาตัดสินใจลุกขึ้น 
และวิ่งต่อเมื่อระยะทางเหลือประมาณ 100 เมตร คุณพ่อของเค้าก็มาช่วยประคองเข้าเส้นชัย 

สี่ปีแห่งการรอคอย ความฝันของเค้าจบลงด้วยน้ําตาและความเสียใจแต่ spirit ที่ยิ่งใหญ่ของ
เค้าได้รับการปรบมือ หรือ Standing Ovation ของผู้ชมทั้งสนามและคนทั้งโลกก็ได้เข้าใจความหมาย
ของคําว่า spirit มากขึ้นโลกได้จดจําเขาไปอีกนานแสนนานในฐานะ "ผู้ชนะ" ตัวจริง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:  ชัยชนะ อาจนํามาทั้งความสุขและความทุกข์ 

เรื่อง เต่ากับนกอินทรี 

นานมาแล้วยังมีเต่าตัวหนึ่งชอบแหงนหน้ามองดูนกนานาชนดิที่กําลงับินไปมาบนท้องฟฺาด้วย
ความอจิฉา  มันนึกอยากจะบินได้เช่นนั้นบ้าง  ขณะที่มันกาํลังเดินครุ่นคิดหาวิธทีี่จะบินได้อยูน่ั้น  มนั
ก็เห็นนกอนิทรีตัวหนึ่งบินมาเกาะที่กอ้นหนิไมห่่างจากมันนัก  เต่ารีบคลานเข้าไปหาทนัที  “ทา่นนก
อินทรีท่านจะช่วยใหข้้าบินได้อย่างท่านไดห้รือไม่”  เต่าถาม  “ท่านจะบินไดอ้ย่างไร  ในเมือ่ท่านไมม่ี
ปีก”  นกอนิทรีบอก  “แต่ถ้าท่านช่วยข้า  ข้าต้องบินได้อย่างแนน่อน  เพยีงแต่ท่านพาขา้ขึ้นไปบน
ท้องฟฺาเท่านัน้  แล้วข้าก็จะบินของขา้เอง”  เตา่พูด  ในตอนแรกนกอนิทรีปฏิเสธ  แต่เต่าก็เฝฺาอ้อน
วอนจนนกอินทรีใจออ่น  มันจึงใช้อุ้งเล็บทั้งสองยกตัวเต่าบินขึน้ไปบนทอ้งฟฺา  “พอข้าปล่อยท่าน  
ท่านก็บินเลยนะ”  นกอินทรีบอกแล้วก็ปล่อยตัวเต่าลงมา  แต่แทนที่จะบิน  ร่างของเต่ากลับร่วงหล่น
ลงมาจากท้องฟฺาลงมากระแทกกับกอ้นหนิเต็มแรง  ขาดใจตายทนัที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: จะทําอะไรควรรู้จักประมาณตน 

ที่มาของเรื่อง :  www.muengthai.com/เต่ากับนกอินทรี/ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพคะแนน
ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มของลูกเสือผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มของลูกเสือ 
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ร่วมมือในการทํา
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ประเด็นที่กําหนด
บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน
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การทํากิจกรรมโดยมีการ
ตักเตือนเป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถ 
อธิบายเนื้อหาได้ตาม
ประเด็นที่กําหนดและ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เรื่อง ความหมายของค าว่า สปิริต 
Derek Anthony Redmond เป็นนักวิ่งเจ้าของสถิติในการว่ิง 400 เมตรของสหราชอาณาจักร 

และได้เหรียญทองจากการแข่งขัน 4x400 เมตรจากการแข่งขัน World Championships, European 
Championships และ Commonwealth Games จากสหราชอาณาจักรตอนนี้เขาแขวนรองเท้าแล้ว 

แต่เหตุการณ์ที่ทําให้ผู้คนทั้งโลกจดจําเขาคือ Olympics Games ที่ Barcelona ในปี 1992 
เขาคือหนึ่งในตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากรอคอยมา 4 ปี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น 
เอ็นร้อยหวายของเขาเกิดมีปัญหา เขาทรุดตัวลงและร้องไห้หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาตัดสินใจลุกขึ้น 
และวิ่งต่อเมื่อระยะทางเหลือประมาณ 100 เมตร คุณพ่อของเค้าก็มาช่วยประคองเข้าเส้นชัย 

สี่ปีแห่งการรอคอย ความฝันของเค้าจบลงด้วยน้ําตาและความเสียใจแต่ spirit ที่ยิ่งใหญ่ของ
เค้าได้รับการปรบมือ หรือ Standing Ovation ของผู้ชมทั้งสนามและคนทั้งโลกก็ได้เข้าใจความหมาย
ของคําว่า spirit มากขึ้นโลกได้จดจําเขาไปอีกนานแสนนานในฐานะ "ผู้ชนะ" ตัวจริง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:  ชัยชนะ อาจนํามาทั้งความสุขและความทุกข์ 

เรื่อง เต่ากับนกอินทรี 

นานมาแล้วยังมีเต่าตัวหนึ่งชอบแหงนหน้ามองดูนกนานาชนดิที่กําลงับินไปมาบนท้องฟฺาด้วย
ความอจิฉา  มันนึกอยากจะบินได้เช่นนั้นบ้าง  ขณะที่มันกาํลังเดินครุ่นคิดหาวิธทีี่จะบินได้อยูน่ั้น  มนั
ก็เห็นนกอนิทรีตัวหนึ่งบินมาเกาะที่กอ้นหนิไมห่่างจากมันนัก  เต่ารีบคลานเข้าไปหาทนัที  “ทา่นนก
อินทรีท่านจะช่วยใหข้้าบินได้อย่างท่านไดห้รือไม่”  เต่าถาม  “ท่านจะบินไดอ้ย่างไร  ในเมือ่ท่านไมม่ี
ปีก”  นกอนิทรีบอก  “แต่ถ้าท่านช่วยข้า  ข้าต้องบินได้อย่างแนน่อน  เพยีงแต่ท่านพาขา้ขึ้นไปบน
ท้องฟฺาเท่านัน้  แล้วข้าก็จะบินของขา้เอง”  เตา่พูด  ในตอนแรกนกอนิทรีปฏิเสธ  แต่เต่าก็เฝฺาอ้อน
วอนจนนกอินทรีใจออ่น  มันจึงใช้อุ้งเล็บทั้งสองยกตัวเต่าบินขึน้ไปบนทอ้งฟฺา  “พอข้าปล่อยท่าน  
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ลงมาจากท้องฟฺาลงมากระแทกกับกอ้นหนิเต็มแรง  ขาดใจตายทนัที 
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หน่วยที่ 7  ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24  การประเมินผล เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือสามารถเข้าใจการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกิจกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได้รับการพัฒนาได ้
1.3 เพื่อให้ลูกเสือสามารถเตรียมความพร้อมเพือ่รับการประเมินได ้

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

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินผลเพือ่ตัดสนิผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
3.3 ใบความรู้ เรื่องการประเมินผลกจิกรรมลกูเสือ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน

กิจกรรมลกูเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน

ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
การประเมินตนเองของลูกเสือ ในการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการประเมินผลกิจกรรม

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
6. เครื่องมือการประเมินผล

6.1 แบบประเมินตนเองของลกูเสือ 
6.2 แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษ�ทีปี่ 2
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1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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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หน่วยที่ 7  ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24  การประเมินผล เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือสามารถเข้าใจการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกิจกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได้รับการพัฒนาได ้
1.3 เพื่อให้ลูกเสือสามารถเตรียมความพร้อมเพือ่รับการประเมินได ้

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

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินผลเพือ่ตัดสนิผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
3.3 ใบความรู้ เรื่องการประเมินผลกจิกรรมลกูเสือ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน

กิจกรรมลกูเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน

ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
การประเมินตนเองของลูกเสือ ในการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการประเมินผลกิจกรรม

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
6. เครื่องมือการประเมินผล

6.1 แบบประเมินตนเองของลกูเสือ 
6.2 แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
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1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

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

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 24
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ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 ร่วมกิจกรรมวันสาํคัญ

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพ่อแห่งชาต ิ
 - วันแม่แห่งชาต ิ
 - วันต้านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูค่่ายพักแรม 

ไม่นอ้ยกว่า 
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/ ชิ้นงานจากการเรียนรู้
กิจกรรมลูกเสือ 
    2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร้างสรรค ์
    2.3 อื่นๆ เช่น รายงานฯ 

ไม่นอ้ยกว่า 
6รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี

3 3. มีความพรอ้มเข้ารับการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 

3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุป  ฉันมั่นใจว่าผ่าน  ฉันมีความพรอ้มให้ประเมิน  ฉันยังไม่พรอ้ม 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
1. ด้านทักษะลูกเสือ

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ
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มั่นใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมิน 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 
ผู้กํากับลูกเสอื 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 

 มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 พร้อมรับการประเมิน 
ไม่แน่ใจ 
 ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรื่อง 
ต้องการความช่วยเหลือจากผูก้ํากับลกูเสือ 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ประเมิน 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 
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มั่นใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมิน 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 
ผู้กํากับลูกเสอื 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 

 มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 พร้อมรับการประเมิน 
ไม่แน่ใจ 
 ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรื่อง 
ต้องการความช่วยเหลือจากผูก้ํากับลกูเสือ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 

สรุปผลก�รประเมินตนเอง
1. ด้�นทักษะลูกเสือ



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
206

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 213 

ค าชี้แจงให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกข้อโดยแตล่ะข้อให้ทาํเครือ่งหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดลอ้ม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล 
5. ลูกเสือรู้จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด
6. ลูกเสือรู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 
7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
ฉันมีทกัษะชีวิต ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 

2.2พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสำ�หรับผู้กำ�กับลูกเสือ
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพ ไม่ดืม่น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไม่รับประทานขนมหวานเป็นประจํา 
5. ลูกเสือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพและการสือ่สารไม่กา้วร้าวรุนแรง 
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรอืใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้อื่น 

8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

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

2.3พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 
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ค าชี้แจงให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกข้อโดยแตล่ะข้อให้ทาํเครือ่งหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดลอ้ม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล 
5. ลูกเสือรู้จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด
6. ลูกเสือรู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 
7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
ฉันมีทกัษะชีวิต ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 

2.2พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

214 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพ ไม่ดืม่น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไม่รับประทานขนมหวานเป็นประจํา 
5. ลูกเสือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพและการสือ่สารไม่กา้วร้าวรุนแรง 
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรอืใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้อื่น 

8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

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

2.3พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

2.2 พฤติกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่ค�ดหวัง



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 215 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให้มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. ลูกเสือใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ทาํกิจกรรม อนุรกัษ์ส่งเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู้เท่าทนัสื่อโฆษณาและรู้จักใช้ประโยชน์จาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้
เหมาะสมกับเพศวัยไม่กา้วร้าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจา่ยอย่างต่อเนือ่ง
8. ลูกเสือไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการใชย้านพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวติ 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

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

2.4 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

2.3 พฤติกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่ค�ดหวัง

216 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู้อืน่ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู้จักวิธีปฺองกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช้เวลากับสือ่ไอทีไดอ้ย่างเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคี่านยิมสขุภาพ ดา้นอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได้ระหว่างเรยีน

8. ลูกเสือไม่มีพฤตกิรรมกา้วร้าวและไม่กอ่เหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

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

ใบความรู้ 

การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ* 
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รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให้มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. ลูกเสือใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ทาํกิจกรรม อนุรกัษ์ส่งเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู้เท่าทนัสื่อโฆษณาและรู้จักใช้ประโยชน์จาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้
เหมาะสมกับเพศวัยไม่กา้วร้าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจา่ยอย่างต่อเนือ่ง
8. ลูกเสือไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการใชย้านพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวติ 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

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

2.4 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

216 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
2. ลูกเสือบริการผู้อืน่ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู้จักวิธีปฺองกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช้เวลากับสือ่ไอทีไดอ้ย่างเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคี่านยิมสขุภาพ ดา้นอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได้ระหว่างเรยีน

8. ลูกเสือไม่มีพฤตกิรรมกา้วร้าวและไม่กอ่เหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

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

ใบความรู้ 

การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ* 

2.4 พฤติกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่ค�ดหวัง
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1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัย
ของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมง

ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่ง

ที่ต้องประเมินดังนี้ 
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุ่ม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือก็ได้

เอกสารอ้างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด. 2551 

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

ใบคว�มรู้
ก�รประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ*
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมนิ
ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ

 

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 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
211

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 217 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัย
ของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมง

ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่ง

ที่ต้องประเมินดังนี้ 
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุ่ม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือก็ได้

เอกสารอ้างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด. 2551 

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมนิ
ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ

 

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 

แนวท�งก�รประเมินผลก�รเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือ
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมนิ
ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ

 

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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ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง

ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลู กเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2
ระดับ คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 

2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน

/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น
รายชั้นปี 

     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น

220 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
1) ลูกเสือสํารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

2) ลูกเสือสามัญ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
(2) ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
(3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
(4) ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
(5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
(8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
(9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
(10) มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาทาํประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้ับครอบครัว 

สถานศึกษา ชมุชน สังคม 
(3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง

ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลู กเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2
ระดับ คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 

2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน

/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น
รายชั้นปี 

     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมนิ
ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ

 

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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ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง

ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลู กเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2
ระดับ คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 

2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน

/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น
รายชั้นปี 

     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น
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4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
1) ลูกเสือสํารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

2) ลูกเสือสามัญ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
(2) ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
(3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
(4) ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
(5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
(8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
(9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
(10) มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาทาํประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้ับครอบครัว 

สถานศึกษา ชมุชน สังคม 
(3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง

ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลู กเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2
ระดับ คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 

2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน

/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น
รายชั้นปี 

     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
214

220 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
1) ลูกเสือสํารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

2) ลูกเสือสามัญ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
(2) ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
(3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
(4) ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
(5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
(8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
(9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
(10) มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาทาํประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้ับครอบครัว 

สถานศึกษา ชมุชน สังคม 
(3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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(4) ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
(7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
(8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
(10) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 
(2) มีจิตอาสาและบริการ 
(3) รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 
(4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติ

ของตนเอง 
(5) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
(6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 
(7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหาย

ตามมา 
(8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
(9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 

อ้างอิงจาก ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมลูกเสอื คูม่อื  Bench Marking 

บันทึกหลังการสอน 
1. ด้านความรู้

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
2. ด้านการปฏิบัติงาน
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......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงช่ือ....................................................... ผู้สอน 
  (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
   (...........................................) 

  หัวหน้าฝูายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝูายวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
 (...........................................) 

  รองผูอ้ํานวยการฝูายวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
ลงชื่อ................................................................... 

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

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 8  พิธีการ     
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   การประดับเครือ่งหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 

 เครื่องหมายวิชาพิเศษสายยงยศ  เวลา  1  ช่ัวโมง 
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4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
1) ลูกเสือสํารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

2) ลูกเสือสามัญ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
(2) ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
(3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
(4) ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
(5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
(8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
(9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
(10) มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาทาํประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้ับครอบครัว 

สถานศึกษา ชมุชน สังคม 
(3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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(4) ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
(7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
(8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
(10) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 
(2) มีจิตอาสาและบริการ 
(3) รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 
(4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติ

ของตนเอง 
(5) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
(6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 
(7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหาย

ตามมา 
(8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
(9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 

อ้างอิงจาก ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมลูกเสอื คูม่อื  Bench Marking 

บันทึกหลังการสอน 
1. ด้านความรู้

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
2. ด้านการปฏิบัติงาน
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......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ....................................................... ผู้สอน 
  (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
   (...........................................) 

  หัวหน้าฝูายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝูายวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
 (...........................................) 

  รองผูอ้ํานวยการฝูายวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
ลงชื่อ................................................................... 

   (...............................................) 
 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน.......................... 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 8  พิธีการ     
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   การประดับเครือ่งหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
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(4) ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
(7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
(8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
(10) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

4) ลูกเสือวิสามัญ
(1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 
(2) มีจิตอาสาและบริการ 
(3) รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 
(4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติ

ของตนเอง 
(5) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
(6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 
(7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหาย

ตามมา 
(8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
(9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 

อ้างอิงจาก ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมลูกเสอื คูม่อื  Bench Marking 

บันทึกหลังการสอน 
1. ด้านความรู้

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
2. ด้านการปฏิบัติงาน
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......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ....................................................... ผู้สอน 
  (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
   (...........................................) 

  หัวหน้าฝูายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝูายวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
 (...........................................) 

  รองผูอ้ํานวยการฝูายวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
ลงชื่อ................................................................... 

   (...............................................) 
 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน.......................... 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 8  พิธีการ     
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   การประดับเครือ่งหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเข้ารับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษได้ 
2. เนื้อหา

เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

3. ส่ือการเรียนรู้
เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือเปน็ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสกัการะแดพ่ระรูป

รัชกาลที่ 6ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันถวายราชสดดุ ี
4.3 ผู้กํากับลูกเสือกล่าวถึงการได้รับอนุมัติให้มสีิทธิ์ประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษ  

เครื่องหมายวิชาพิเศษ  สายยงยศ  พร้อมทั้งใหโ้อวาทกับลูกเสอื 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพเิศษ  เครื่องหมายวิชาพิเศษใหก้ับลูกเสือ  

ทุกคนและแสดงความชื่นชมยนิดีกับลูกเสือทกุคน 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนคาํปฏิญาณ 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. บันทึกหลังการจัดกจิกรรม
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
พิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษควรมอบในโอกาสที่ลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่
สามารถที่ปฏิบัติจนเข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายชั้นพิเศษ ซึ่งเป็นความภาคภมูิใจของผู้ที่ได้รับ
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เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษเพือ่ที่จะได้เลื่อนชั้นไปเรียนหลกัสูตรลูกเสือหลวง ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

พิธีทางศาสนา 
1.เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ใหพ้ิธีกรสั่ง "ลูกเสือ ตรง" 
2.พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย 

พิธีถวายราชสดุดี 
1.ประธานเดินไปยังหน้าพระบรมรูป ทําความเคารพ(วันทยหัตถ์)  รับพวงมาลยัหรือ

ช่อดอกไม้จากเจา้หนา้ที่ ถวายไว้บนพานที่หนา้พระบรมรูป แล้วจุดเทียน จุดธูป ตามลําดับ
(เทียนอยูด่้านขวาของประธาน) 

2. เสร็จแล้วลงนั่งคุกเขา่ ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นยนื ทําความ
เคารพ(วันทยหัตถ์)  อีกครั้งหนึ่ง  

3. ประธานถอย 1 ก้าว นั่งเตรยีมถวายราชสดดุี ก้าวเทา้ซ้ายไปข้างหน้าครึ่งกา้ว
คุกเขา่ลง ตั้งเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเทา้ขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบน
เข่าซ้ายเอยีงไปทางขวาเล็กน้อย ให้กม้หน้าเลก็น้อย เมือ่พิธกีรร้องเพลงราชสดุดีให้ร้องรับจน
เพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตามคู่มอืระเบียบแถวของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ) 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแขกรับเชิญอื่น ๆ ปฏิบัติดังนี้
4.1 เมื่อประธานเดินไปจดุธูปเทียนบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยู่ในท่าตรง

4.2 เมื่อประธานลงนั่งคุกเข่าถวายบังคม ให้ทกุคนนั่งลงในท่าเตรียมถวายราช
สดุด ี 

4.3 เมื่อประธานถอยมานั่งในทา่เตรียมถวายราชสดุดี พิธกีรจะนาํถวายราชสดดุี 
ให้ทุกคนร้องตามพรอ้มกัน 

5.เมื่อจบเพลงถวายราชสดุดีแล้วพิธกีรจะสั่งใหทุ้กคน “ลุก” ทุกคนลกุขึ้นยืน  
6.พิธีกรเชิญประธาน ไปยังแทน่รับกล่าวรายงาน 
7.หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสอืกล่าวรายงานและกล่าวเชิญประธานประกอบพธิี

ประดับเครื่องหมายชั้นพิเศษ 
8.พิธีกรเชิญประธานในพธิีประกอบพิธีประดับเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษ 

แนวปฏิบัติของลูกเสือผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
1.ให้ลูกเสือที่เข้าเกณฑไ์ด้รับเครื่องหมายชั้นพิเศษ จัดแถวตอนหมูย่ืนอยู่หนา้กอง

ลูกเสือ หันหน้าเขา้หาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทําพิธีประดับเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพิเศษ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 223 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเข้ารับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษได้ 
2. เนื้อหา

เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

3. ส่ือการเรียนรู้
เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือเปน็ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสกัการะแดพ่ระรูป

รัชกาลที่ 6ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันถวายราชสดดุ ี
4.3 ผู้กํากับลูกเสือกล่าวถึงการได้รับอนุมัติให้มสีิทธิ์ประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษ  

เครื่องหมายวิชาพิเศษ  สายยงยศ  พร้อมทั้งใหโ้อวาทกับลูกเสอื 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพเิศษ  เครื่องหมายวิชาพิเศษใหก้ับลูกเสือ  

ทุกคนและแสดงความชื่นชมยนิดีกับลูกเสือทกุคน 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนคาํปฏิญาณ 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. บันทึกหลังการจัดกจิกรรม
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
พิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษควรมอบในโอกาสที่ลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่
สามารถที่ปฏิบัติจนเข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายชั้นพิเศษ ซึ่งเป็นความภาคภมูิใจของผู้ที่ได้รับ



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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222 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ....................................................... ผู้สอน 
  (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
   (...........................................) 

  หัวหน้าฝูายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝูายวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
 (...........................................) 

  รองผูอ้ํานวยการฝูายวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
ลงชื่อ................................................................... 

   (...............................................) 
 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน.......................... 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
หน่วยที่ 8  พิธีการ     
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   การประดับเครือ่งหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 

 เครื่องหมายวิชาพิเศษสายยงยศ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 223 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเข้ารับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษได้ 
2. เนื้อหา

เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

3. ส่ือการเรียนรู้
เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือเปน็ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสกัการะแดพ่ระรูป

รัชกาลที่ 6ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันถวายราชสดดุ ี
4.3 ผู้กํากับลูกเสือกล่าวถึงการได้รับอนุมัติให้มสีิทธิ์ประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษ  

เครื่องหมายวิชาพิเศษ  สายยงยศ  พร้อมทั้งใหโ้อวาทกับลูกเสอื 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพเิศษ  เครื่องหมายวิชาพิเศษใหก้ับลูกเสือ  

ทุกคนและแสดงความชื่นชมยนิดีกับลูกเสือทกุคน 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนคาํปฏิญาณ 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. บันทึกหลังการจัดกจิกรรม
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
พิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษควรมอบในโอกาสที่ลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่
สามารถที่ปฏิบัติจนเข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายชั้นพิเศษ ซึ่งเป็นความภาคภมูิใจของผู้ที่ได้รับ

224 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษเพือ่ที่จะได้เลื่อนชั้นไปเรียนหลกัสูตรลูกเสือหลวง ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

พิธีทางศาสนา 
1.เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ใหพ้ิธีกรสั่ง "ลูกเสือ ตรง" 
2.พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย 

พิธีถวายราชสดุดี 
1.ประธานเดินไปยังหน้าพระบรมรูป ทําความเคารพ(วันทยหัตถ์)  รับพวงมาลยัหรือ

ช่อดอกไม้จากเจา้หนา้ที่ ถวายไว้บนพานที่หนา้พระบรมรูป แล้วจุดเทียน จุดธูป ตามลําดับ
(เทียนอยูด่้านขวาของประธาน) 

2. เสร็จแล้วลงนั่งคุกเขา่ ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นยนื ทําความ
เคารพ(วันทยหัตถ์)  อีกครั้งหนึ่ง  

3. ประธานถอย 1 ก้าว นั่งเตรยีมถวายราชสดดุี ก้าวเทา้ซ้ายไปข้างหน้าครึ่งกา้ว
คุกเขา่ลง ตั้งเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเทา้ขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบน
เข่าซ้ายเอยีงไปทางขวาเล็กน้อย ให้กม้หน้าเลก็น้อย เมือ่พิธกีรร้องเพลงราชสดุดีให้ร้องรับจน
เพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตามคู่มอืระเบียบแถวของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ) 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแขกรับเชิญอื่น ๆ ปฏิบัติดังนี้
4.1 เมื่อประธานเดินไปจดุธูปเทียนบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยู่ในท่าตรง

4.2 เมื่อประธานลงนั่งคุกเข่าถวายบังคม ให้ทกุคนนั่งลงในท่าเตรียมถวายราช
สดุด ี 

4.3 เมื่อประธานถอยมานั่งในทา่เตรียมถวายราชสดุดี พิธกีรจะนาํถวายราชสดดุี 
ให้ทุกคนร้องตามพรอ้มกัน 

5.เมื่อจบเพลงถวายราชสดุดีแล้วพิธกีรจะสั่งใหทุ้กคน “ลุก” ทุกคนลกุขึ้นยืน  
6.พิธีกรเชิญประธาน ไปยังแทน่รับกล่าวรายงาน 
7.หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสอืกล่าวรายงานและกล่าวเชิญประธานประกอบพธิี

ประดับเครื่องหมายชั้นพิเศษ 
8.พิธีกรเชิญประธานในพธิีประกอบพิธีประดับเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษ 

แนวปฏิบัติของลูกเสือผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
1.ให้ลูกเสือที่เข้าเกณฑไ์ด้รับเครื่องหมายชั้นพิเศษ จัดแถวตอนหมูย่ืนอยู่หนา้กอง

ลูกเสือ หันหน้าเขา้หาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทําพิธีประดับเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพิเศษ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 223 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเข้ารับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษได้ 
2. เนื้อหา

เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

3. ส่ือการเรียนรู้
เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือเปน็ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสกัการะแดพ่ระรูป

รัชกาลที่ 6ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันถวายราชสดดุ ี
4.3 ผู้กํากับลูกเสือกล่าวถึงการได้รับอนุมัติให้มสีิทธิ์ประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษ  

เครื่องหมายวิชาพิเศษ  สายยงยศ  พร้อมทั้งใหโ้อวาทกับลูกเสอื 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือมอบเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพเิศษ  เครื่องหมายวิชาพิเศษใหก้ับลูกเสือ  

ทุกคนและแสดงความชื่นชมยนิดีกับลูกเสือทกุคน 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันทบทวนคาํปฏิญาณ 

5. การประเมินผล
สังเกตพฤตกิรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. บันทึกหลังการจัดกจิกรรม
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
พิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสอืชั้นพิเศษควรมอบในโอกาสที่ลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่
สามารถที่ปฏิบัติจนเข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายชั้นพิเศษ ซึ่งเป็นความภาคภมูิใจของผู้ที่ได้รับ
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224 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษเพือ่ที่จะได้เลื่อนชั้นไปเรียนหลกัสูตรลูกเสือหลวง ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

พิธีทางศาสนา 
1.เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ใหพ้ิธีกรสั่ง "ลูกเสือ ตรง" 
2.พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย 

พิธีถวายราชสดุดี 
1.ประธานเดินไปยังหน้าพระบรมรูป ทําความเคารพ(วันทยหัตถ์)  รับพวงมาลยัหรือ

ช่อดอกไม้จากเจา้หนา้ที่ ถวายไว้บนพานที่หนา้พระบรมรูป แล้วจุดเทียน จุดธูป ตามลําดับ
(เทียนอยูด่้านขวาของประธาน) 

2. เสร็จแล้วลงนั่งคุกเขา่ ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นยนื ทําความ
เคารพ(วันทยหัตถ์)  อีกครั้งหนึ่ง  

3. ประธานถอย 1 ก้าว นั่งเตรยีมถวายราชสดดุี ก้าวเทา้ซ้ายไปข้างหน้าครึ่งกา้ว
คุกเขา่ลง ตั้งเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเทา้ขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบน
เข่าซ้ายเอยีงไปทางขวาเล็กน้อย ให้กม้หน้าเลก็น้อย เมือ่พิธกีรร้องเพลงราชสดุดีให้ร้องรับจน
เพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตามคู่มอืระเบียบแถวของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ) 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแขกรับเชิญอื่น ๆ ปฏิบัติดังนี้
4.1 เมื่อประธานเดินไปจดุธูปเทียนบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยู่ในท่าตรง

4.2 เมื่อประธานลงนั่งคุกเข่าถวายบังคม ให้ทกุคนนั่งลงในท่าเตรียมถวายราช
สดุด ี 

4.3 เมื่อประธานถอยมานั่งในทา่เตรียมถวายราชสดุดี พิธกีรจะนาํถวายราชสดดุี 
ให้ทุกคนร้องตามพรอ้มกัน 

5.เมื่อจบเพลงถวายราชสดุดีแล้วพิธกีรจะสั่งใหทุ้กคน “ลุก” ทุกคนลกุขึ้นยืน  
6.พิธีกรเชิญประธาน ไปยังแทน่รับกล่าวรายงาน 
7.หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสอืกล่าวรายงานและกล่าวเชิญประธานประกอบพธิี

ประดับเครื่องหมายชั้นพิเศษ 
8.พิธีกรเชิญประธานในพธิีประกอบพิธีประดับเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษ 

แนวปฏิบัติของลูกเสือผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
1.ให้ลูกเสือที่เข้าเกณฑไ์ด้รับเครื่องหมายชั้นพิเศษ จัดแถวตอนหมูย่ืนอยู่หนา้กอง

ลูกเสือ หันหน้าเขา้หาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทําพิธีประดับเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพิเศษ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 225 

2.ลูกเสือผู้รับเครื่องหมายชัน้พิเศษเดินตรงมาหาผู้ทรงคุณวุฒิ ทําความเคารพด้วย
การทําวันทยหัตถ์ ค้อมตัวก้าวเท้าขวาไปขา้งหน้าเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือชั้นพิเศษ ที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

3.ลูกเสือผู้รับเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพิเศษ ทาํความเคารพด้วยการทําวันทยหัตถ์ ยื่น
มือซ้ายออกไปสมัผัสกับมือซา้ยของประธาน เมือ่เสร็จแล้วให้ทําขวาหัน กลับมายืนที่เดิม 

4.เมื่อมอบเสร็จทุกคนแล้วประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับ
เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ และใหก้ล่าวทบทวนคําปฎิญาณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืที่มาร่วมใน
พิธีเข้ามาจับมือแสดงความยินดี 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
1. ด้านความรู้
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......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

2. ด้านการปฏิบัติงาน
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

4. ปัญหา / อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
ลงช่ือ....................................................... ผู้สอน 

 (.............................................) 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
   (...........................................) 

  หัวหน้าฝูายงานวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของรองผู้อาํนวยการฝูายวิชาการ 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
 (...........................................) 

  รองผูอ้ํานวยการฝูายวิชาการ 

บันทึกความเห็นข้อเสนอแนะการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้อํานวยการโรงเรียน 
......................................................................................................................................................  
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2.ลูกเสือผู้รับเครื่องหมายชัน้พิเศษเดินตรงมาหาผู้ทรงคุณวุฒิ ทําความเคารพด้วย
การทําวันทยหัตถ์ ค้อมตัวก้าวเท้าขวาไปขา้งหน้าเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือชั้นพิเศษ ที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

3.ลูกเสือผู้รับเครื่องหมายลกูเสอืชั้นพิเศษ ทาํความเคารพด้วยการทําวันทยหัตถ์ ยื่น
มือซ้ายออกไปสมัผัสกับมือซา้ยของประธาน เมือ่เสร็จแล้วให้ทําขวาหัน กลับมายืนที่เดิม 

4.เมื่อมอบเสร็จทุกคนแล้วประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับ
เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ และใหก้ล่าวทบทวนคําปฎิญาณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืที่มาร่วมใน
พิธีเข้ามาจับมือแสดงความยินดี 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
1. ด้านความรู้
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เครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษเพือ่ที่จะได้เลื่อนชั้นไปเรียนหลกัสูตรลูกเสือหลวง ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

พิธีทางศาสนา 
1.เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ใหพ้ิธีกรสั่ง "ลูกเสือ ตรง" 
2.พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย 

พิธีถวายราชสดุดี 
1.ประธานเดินไปยังหน้าพระบรมรูป ทําความเคารพ(วันทยหัตถ์)  รับพวงมาลยัหรือ

ช่อดอกไม้จากเจา้หนา้ที่ ถวายไว้บนพานที่หนา้พระบรมรูป แล้วจุดเทียน จุดธูป ตามลําดับ
(เทียนอยูด่้านขวาของประธาน) 

2. เสร็จแล้วลงนั่งคุกเขา่ ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นยนื ทําความ
เคารพ(วันทยหัตถ์)  อีกครั้งหนึ่ง  

3. ประธานถอย 1 ก้าว นั่งเตรยีมถวายราชสดดุี ก้าวเทา้ซ้ายไปข้างหน้าครึ่งกา้ว
คุกเขา่ลง ตั้งเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเทา้ขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบน
เข่าซ้ายเอยีงไปทางขวาเล็กน้อย ให้กม้หน้าเลก็น้อย เมือ่พิธกีรร้องเพลงราชสดุดีให้ร้องรับจน
เพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตามคู่มอืระเบียบแถวของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ) 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแขกรับเชิญอื่น ๆ ปฏิบัติดังนี้
4.1 เมื่อประธานเดินไปจดุธูปเทียนบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยู่ในท่าตรง

4.2 เมื่อประธานลงนั่งคุกเข่าถวายบังคม ให้ทกุคนนั่งลงในท่าเตรียมถวายราช
สดุด ี 

4.3 เมื่อประธานถอยมานั่งในทา่เตรียมถวายราชสดุดี พิธกีรจะนาํถวายราชสดดุี 
ให้ทุกคนร้องตามพรอ้มกัน 

5.เมื่อจบเพลงถวายราชสดุดีแล้วพิธกีรจะสั่งใหทุ้กคน “ลุก” ทุกคนลกุขึ้นยืน  
6.พิธีกรเชิญประธาน ไปยังแทน่รับกล่าวรายงาน 
7.หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสอืกล่าวรายงานและกล่าวเชิญประธานประกอบพธิี

ประดับเครื่องหมายชั้นพิเศษ 
8.พิธีกรเชิญประธานในพธิีประกอบพิธีประดับเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษ 

แนวปฏิบัติของลูกเสือผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบคุคล ทีจ่าํเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรยีมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพื้นฐาน
ของทกุองค์ประกอบ ได้แก่ 

- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่
ยึดติดอยู่ในกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ 
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คู่ที่ 1  ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 
คู่ที่ 2  เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุด

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

- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอืน่ที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

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

- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

คําพูดและภาษาท่าทาง เพื่อสือ่สารความรู้สกึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพทีด่ีต่อกัน 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มตน้ด้วยการวิเคราะห์ข้อดีขอ้เสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ตัดสนิใจเลือกทางเลอืกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 231 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา 

ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
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230 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

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

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

- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอืน่ที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

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

- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

คําพูดและภาษาท่าทาง เพื่อสือ่สารความรู้สกึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพทีด่ีต่อกัน 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มตน้ด้วยการวิเคราะห์ข้อดีขอ้เสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ตัดสนิใจเลือกทางเลอืกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 231 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา 

ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
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232 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 233 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ

และทักษะ ทีจ่ําเป็นในการดาํเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐาน
ของชีวิต มกัเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้าํ แต่งตัว ซกัเสื้อผ้า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถูกใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่แยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ์ทีด่ี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดํารงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้าํ แต่งตัว แปรงฟัน ซัก

เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 

เข้าใจ/เห็นใจผู้ได้รับผลกระทบจากสารเสพติด
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ

และทักษะ ทีจ่ําเป็นในการดาํเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐาน
ของชีวิต มกัเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้าํ แต่งตัว ซกัเสื้อผ้า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถูกใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่แยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ์ทีด่ี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดํารงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้าํ แต่งตัว แปรงฟัน ซัก

เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 

ผิดชอบและปลอดภัย
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

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

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ี จึงไม่มทีิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันใน

กลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เดก็ตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทาง
ความคดิคอืการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคอืความคดิวิเคราะห์
และความคดิวิจารณ์ 

ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 
3 คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็น
คุณค่าตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิต
จริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 235 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมคีุณค่าและความหมาย 

2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

มีส่วนร่วม (Physical Participation) มีส่วนร่วมด้านร่างกาย
ลงมือกระทำากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน้าที่ต่อพระเจ้า /ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

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

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ี จึงไม่มทีิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันใน

กลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เดก็ตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทาง
ความคดิคอืการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคอืความคดิวิเคราะห์
และความคดิวิจารณ์ 

ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 
3 คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็น
คุณค่าตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิต
จริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 235 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมคีุณค่าและความหมาย 

2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
230

236 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

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

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คอื 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 237 

วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 
เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ
ในหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือ
แต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน 168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
231

236 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

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

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คอื 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใชส้ัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 237 

วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 
เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ
ในหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือ
แต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน 

วิธีก�รลูกเสือสร้�งทักษะชีวิตได้อย่�งไร

168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
232238 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

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

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

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

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

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 239 

1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

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

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
233238 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

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

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

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

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

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 239 

1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

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

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

ภ�พรวมก�รพัฒน�หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้�งทักษะชีวิต



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
234

240 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบ
ด้าน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และร่วมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด

สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ

แสดงออก แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต 
หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนําประสบการณ์
แห่งความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝฺาสังเกตอยู่
โดยตลอด 

1.3 เล่านิทาน 
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1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ

ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น

จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 

4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ
ได้แก่  การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน 

และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

จึงจะเกิดการ 
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบ
ด้าน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และร่วมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด

สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ

แสดงออก แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต 
หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนําประสบการณ์
แห่งความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝฺาสังเกตอยู่
โดยตลอด 

1.3 เล่านิทาน 
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1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ

ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น

จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 

4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ
ได้แก่  การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน 

และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 

2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทํา
ทักษะ    นั้น ๆ  เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน 
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น  

3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมม่ีเนือ้หา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกบัเจตคติทีเ่กิด เช่น การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น        

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะ
นั้น ๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 243 

ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินารสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคาํสั่ง
ในนามโรงเรยีน  เมื่อทาํการสอนแล้วให้จดัสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให้ทําเรือ่งขอ
อนุมัติผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวชิาพิเศษ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ หรือผู้อาํนวยการลูกเสอืจังหวัด แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สง่ไปยังสํานกังาน

ลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้
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242 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 

2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทํา
ทักษะ    นั้น ๆ  เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน 
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น  

3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมม่ีเนือ้หา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกบัเจตคติทีเ่กิด เช่น การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น        

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะ
นั้น ๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 243 

ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินารสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคาํสั่ง
ในนามโรงเรยีน  เมื่อทาํการสอนแล้วให้จดัสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให้ทําเรือ่งขอ
อนุมัติผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวชิาพิเศษ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ หรือผู้อาํนวยการลูกเสอืจังหวัด แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สง่ไปยังสํานกังาน

ลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้
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244 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุ 

วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุ.พ.ศุุุุ 

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  /  ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด ุุุุุ.. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 

2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ (ถ้ามี)

ด้วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได้ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลกูเสือ – เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ ่ ให้แก่ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
จํานวนุุ..คน 
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน  ตั้งแแต่วันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง 
วันทีุ่.. 
เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา  ดังนี ้

1. วิชาุุุุุุุุุุ..
2. วิชาุุุุุุุุุุ..
3. วิชาุุุุุุุุุุ..

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพรอ้มนี ้

จึงเรียนมาเพือ่ขอได้โปรดพิจารณาอนมุัติด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

( ุุุุุุุุุุุุุุ. ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ. 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 245 

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุ. 
รายชื่อลูกเสอื – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบวิชาพิเศษ 
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หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุ 

วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุ.พ.ศุุุุ 

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  /  ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด ุุุุุ.. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 

2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ (ถ้ามี)

ด้วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได้ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลกูเสือ – เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ ่ ให้แก่ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
จํานวนุุ..คน 
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน  ตั้งแแต่วันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง 
วันทีุ่.. 
เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา  ดังนี ้

1. วิชาุุุุุุุุุุ..
2. วิชาุุุุุุุุุุ..
3. วิชาุุุุุุุุุุ..

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพรอ้มนี ้

จึงเรียนมาเพือ่ขอได้โปรดพิจารณาอนมุัติด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

( ุุุุุุุุุุุุุุ. ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ. 
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คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.. 

ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

********************************************** 
เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่ จํานวนุุุุุุวิชา ของ 

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ 
ณุุุุุุุุุุุุุุ. 
ระหว่างวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุุ
พ.ศุุุุ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ  จึงแต่งตั้งให้ผู้มนีามตอ่ไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ 

1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. ประธานกรรมการ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. รองประธานกรรมการ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่ ุุุ.  เดือน ุุุุุุุุุุุุุุ..พ.ศุุุุุุ. 

(ลงชื่อ) ุุุุุุุุุุุุุุุุ.. 
(ุุุุุุุุุุุุุุุ...) 

ผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียนุุุุุุุุุุ. 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 247 

หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 
วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุ..พ.ศุุ... 

ขอรับรองว่า ุุุุุุุุุุุุุุ.เป็นลูกเสือ
โรงเรียนุุุุุุุุุุุ 
สอบได้วิชาพเิศษลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาต ิที่ ุุุุุุ./ุุุุุ.ลง
วันที่ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว  โดยสอบได้วิชาพิเศษ  ดังนี้ 

1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
9. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ

(ลงชื่อ)ุุุุุุุุุุุุุุ. 
(ุุุุุุุุุุุุุ) 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
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คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.. 

ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

********************************************** 
เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่ จํานวนุุุุุุวิชา ของ 

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ 
ณุุุุุุุุุุุุุุ. 
ระหว่างวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุุ
พ.ศุุุุ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ  จึงแต่งตั้งให้ผู้มนีามตอ่ไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ 

1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. ประธานกรรมการ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. รองประธานกรรมการ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่ ุุุ.  เดือน ุุุุุุุุุุุุุุ..พ.ศุุุุุุ. 

(ลงชื่อ) ุุุุุุุุุุุุุุุุ.. 
(ุุุุุุุุุุุุุุุ...) 

ผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียนุุุุุุุุุุ. 
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หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 
วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุ..พ.ศุุ... 

ขอรับรองว่า ุุุุุุุุุุุุุุ.เป็นลูกเสือ
โรงเรียนุุุุุุุุุุุ 
สอบได้วิชาพเิศษลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาต ิที่ ุุุุุุ./ุุุุุ.ลง
วันที่ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว  โดยสอบได้วิชาพิเศษ  ดังนี้ 

1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
9. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ

(ลงชื่อ)ุุุุุุุุุุุุุุ. 
(ุุุุุุุุุุุุุ) 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
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การเปิดและปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(1) พิธีเปิดประชุมกอง 

1. การชักธงข้ึน
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว  รองผู้กํากับ

ลูกเสือยนืหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

        1.2  ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
(มือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างลา่ง คว่ําฝูามือเขา้หาลําตัว แกว่งประสานกนัด้านหนา้ช้า ๆ เป็น
รูปครึ่งวงกลม)        

 1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือ
ของ   ผู้กํากับ ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู้กํากับ ฯ  หมู่ที่  2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้
กํากับ ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการ
ยกข้อศอกซ้ายขึ้น มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง  และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้น
รองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 

 1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่า
ตรง ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางขา้ง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้ง่าม
ให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ  45 องศา มือซ้ายไพล่
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 

1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือ
ขวามือ และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้ง่ามเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อน
มือลงมาอยู่ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 

1.7 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมู่บริการฝากไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียง 
แล้ว   วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยก
มือขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะว่ิงแกว่งแขนที่งอตาม
จังหวะก้าวได้พอสมควร 

1.8 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก้าวไปข้างหน้า  2 ก้าวและ
ชิดเท้า แก้เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้
ลูกเสือคนทางซ้ายมือ (ธงชาติอยู่ทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธง
ชาติแตะพื้นเป็นอันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือ
ทั้งสองคนยืนตรง ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา จนกว่าธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา 
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1.9 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ์  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอ
ไปข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง 
และนิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วช้ีแตะไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา 

1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือ 

ชาติเช้ือไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุก 

ส่วน….." จนจบเพลง  พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 

อย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน ผู้ 
ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเสือ 

คนทางขวามือรับเชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า  2 ก้าว และชิดเท้า 

ยืนตรงผูกเชือกธง ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรง 
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน 
วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบนําไม้ง่ามที่ฝากมาทําท่าวันทยาวุธอย่าแข็งแรงและองอาจ เช่น
เดียวกับลูกเสือในกอง (การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย) 

1.11 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว 

2. สวดมนต์
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลายเทา้

ทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน้า
แล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไป
ทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ ผู้บังคับบัญชา
ทุกคนถอดหมวกด้วย 

2.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย นําสวดมนต์ย่อ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน (สวดนํา) "อรห  สมมา สมพุทโธ ภควา" (สวดตาม) 
"อรห  สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ 

3. สงบนิ่ง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาท่ีถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางลําตัว

แขนเหยียดตรง พร้อมกับวางฝูามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 
นาที 

3.2 ผู้กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน้าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มือขวาจับ
ไม้ง่าม มาอยู่ในท่าตรง 

3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู้กํากับก้าวเดินไปยืนตรงที่หน้าเสา
ธงเช่นเดิม 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
243

248 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การเปิดและปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(1) พิธีเปิดประชุมกอง 

1. การชักธงข้ึน
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว  รองผู้กํากับ

ลูกเสือยนืหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

        1.2  ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
(มือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างลา่ง คว่ําฝูามือเขา้หาลําตัว แกว่งประสานกนัด้านหนา้ช้า ๆ เป็น
รูปครึ่งวงกลม)        

 1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือ
ของ   ผู้กํากับ ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู้กํากับ ฯ  หมู่ที่  2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้
กํากับ ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการ
ยกข้อศอกซ้ายขึ้น มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง  และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้น
รองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 

 1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่า
ตรง ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางขา้ง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้ง่าม
ให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ  45 องศา มือซ้ายไพล่
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 

1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือ
ขวามือ และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้ง่ามเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อน
มือลงมาอยู่ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 

1.7 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมู่บริการฝากไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียง 
แล้ว   วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยก
มือขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะต้ังตรง ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตาม
จังหวะก้าวได้พอสมควร 

1.8 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก้าวไปข้างหน้า  2 ก้าวและ
ชิดเท้า แก้เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้
ลูกเสือคนทางซ้ายมือ (ธงชาติอยู่ทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธง
ชาติแตะพื้นเป็นอันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือ
ทั้งสองคนยืนตรง ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา จนกว่าธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา 
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1.9 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ์  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอ
ไปข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง 
และนิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วช้ีแตะไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา 

1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือ 

ชาติเช้ือไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุก 

ส่วน….." จนจบเพลง  พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 

อย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน ผู้ 
ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเสือ 

คนทางขวามือรับเชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า  2 ก้าว และชิดเท้า 

ยืนตรงผูกเชือกธง ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรง 
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน 
วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบนําไม้ง่ามที่ฝากมาทําท่าวันทยาวุธอย่าแข็งแรงและองอาจ เช่น
เดียวกับลูกเสือในกอง (การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย) 

1.11 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว 

2. สวดมนต์
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลายเทา้

ทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน้า
แล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไป
ทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ ผู้บังคับบัญชา
ทุกคนถอดหมวกด้วย 

2.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย นําสวดมนต์ย่อ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน (สวดนํา) "อรห  สมมา สมพุทโธ ภควา" (สวดตาม) 
"อรห  สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ 

3. สงบนิ่ง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางลําตัว

แขนเหยียดตรง พร้อมกับวางฝูามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 
นาที 

3.2 ผู้กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน้าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มือขวาจับ
ไม้ง่าม มาอยู่ในท่าตรง 

3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู้กํากับก้าวเดินไปยืนตรงที่หน้าเสา
ธงเช่นเดิม 

2.3

2.2

2.1

เช่นเดียวกับลูกเสือในกอง (การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย)
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมี

ข้อเสนอแนะ   ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน 
ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่ง

กาย เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อย
อาจจะถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้ 

4.1 รองผู้ก ากับ 
 4.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจ   เชือก   " รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรอง
ผู้กํากับลดมือลง (รองผู้กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี 
อย่าทําความเคารพพร้อมกัน) รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู ่ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 
ก้าว วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู…่..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับ
การเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ถอยหลัง 1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวุธ" 

4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหนา้ 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก 

 4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ
คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 
1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู้กํากับ 
ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือและรองผู้กํากับ
ลูกเสือเดินย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วันทยา -วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณ
ครับ" (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่
สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ, พัก" 

4.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นต้องให้นายหมู่

ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ 
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4.3 การรายงานการตรวจ 
4.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อย

แล้ว รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" 
เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสาธง      รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจ
เสร็จแล้วให้รายงานผลการตรวจได้เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 

4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง 

โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่
ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
ตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นาย
หมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   
หมู่   ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบ
อาวุธ ถอยกลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่
ทุกคนทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รอง
นายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

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

กิจกรรมอื่นต่อไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรม

ลูกเสือ      ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจ
คอ อารมณ์ดี น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว  ทุก
ครั้งที่มีการประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็ก
ในทางจิตใจไปในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อ
เป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้อง
พร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
245

250 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมี

ข้อเสนอแนะ   ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน 
ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่ง

กาย เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อย
อาจจะถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้ 

4.1 รองผู้ก ากับ 
 4.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจ   เชือก   " รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรอง
ผู้กํากับลดมือลง (รองผู้กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี 
อย่าทําความเคารพพร้อมกัน) รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู ่ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 
ก้าว วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู…่..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับ
การเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ถอยหลัง 1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวุธ" 

4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหนา้ 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก 

 4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ
คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 
1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู้กํากับ 
ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือและรองผู้กํากับ
ลูกเสือเดินย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วันทยา -วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณ
ครับ" (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่
สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ, พัก" 

4.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นต้องให้นายหมู่

ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ 
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4.3 การรายงานการตรวจ 
4.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อย

แล้ว รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" 
เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสาธง      รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมื่อตรวจ
เสร็จแล้วให้รายงานผลการตรวจได้เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 

4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง 

โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่
ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
ตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นาย
หมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   
หมู่   ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบ
อาวุธ ถอยกลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่
ทุกคนทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รอง
นายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

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

กิจกรรมอื่นต่อไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรม

ลูกเสือ      ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจ
คอ อารมณ์ดี น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว  ทุก
ครั้งที่มีการประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็ก
ในทางจิตใจไปในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อ
เป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้อง
พร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี 

บ
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(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือ

โครงการสอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอน
เป็นฐาน แล้วมีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือ
และความเหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติ
จริง แล้วแต่เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมี

ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้า
สู่ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ  
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลา   เดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู ่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามี 
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละ 
หมู่ ไม่ควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะส่ังการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเอง 
เท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร 
เคลื่อนที่ไปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน

ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ  ก้าวเข้าไป
หาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"   
รายงานเสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู ่แล้วสั่ง 
"เรียบ-อาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" (ช่วงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" ก่อนก็ได้) 

จากนั้นผู้ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง 
"พักแถว" ก่อนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ในท่าพักตาม
ระเบียบไม่ได้ 

สําหรับผู้ประจําฐานเมื่อนายหมู่สั่ง "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็
ค้างอยู่อย่างนั้นจนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้
กํากับจะลดมือลงพร้อมกันตอนนี้ (มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว) 

2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจ

สั่งให้   ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธ
ไปเฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้ง่าม จํานวนหลายร้อยอันไปได้ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 253 

กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมู่นั้นเมื่อตรงแล้วให้ทําวันทยาวุธ-เรียบ
อาวุธ ก้าวเข้าไปหาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว แล้วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล้ว
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไม่ต้องทํา
วันทยาวุธอีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยู่ใน ท่าตรงเหมือนลูกหมู่แล้ว 

สําหรับผู้ประจําฐาน ให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ พร้อมกับลูกเสือในแถวเคารพด้วย
ท่าตรง และวันทยหัตถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จึงเอามือลงพร้อมกับนายหมู่เรียบอาวุธ
ตอนรายงานจบ 

3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมู่จะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์

ลดมือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมู…่..พร้อมที่จะรับการฝึก
แล้วครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้ วสั่ง "ตาม
ระเบียบ-พัก" (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก) 

 สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่าตรง   
ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 

4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจ าฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ

หลายหมู่ หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทําเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 

ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า 
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

แต่ถ้าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) ก็สั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นาย
หมู่ทุกคนที่มีอาวุธอยู่แล้ว เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไม่มีใครสั่ง 

สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลด
มือลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน 

5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมู่คนเดียว

กล่าวว่า    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า" 
แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 

"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า" 

(4) ผู้ก ากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ 

โดยที่   ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็น
กันเอง เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู 
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(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือ

โครงการสอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอน
เป็นฐาน แล้วมีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือ
และความเหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติ
จริง แล้วแต่เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมี

ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้า
สู่ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ  
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลา   เดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู ่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามี 
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละ 
หมู่ ไม่ควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะส่ังการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเอง 
เท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร 
เคลื่อนที่ไปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน

ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ  ก้าวเข้าไป
หาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"   
รายงานเสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู ่แล้วสั่ง 
"เรียบ-อาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" (ช่วงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" ก่อนก็ได้) 

จากนั้นผู้ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง 
"พักแถว" ก่อนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ในท่าพักตาม
ระเบียบไม่ได้ 

สําหรับผู้ประจําฐานเมื่อนายหมู่สั่ง "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็
ค้างอยู่อย่างนั้นจนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้
กํากับจะลดมือลงพร้อมกันตอนนี้ (มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว) 

2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจ

สั่งให้   ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธ
ไปเฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้ง่าม จํานวนหลายร้อยอันไปได้ 
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กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมู่นั้นเมื่อตรงแล้วให้ทําวันทยาวุธ-เรียบ
อาวุธ ก้าวเข้าไปหาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว แล้วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล้ว
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไม่ต้องทํา
วันทยาวุธอีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยู่ใน ท่าตรงเหมือนลูกหมู่แล้ว 

สําหรับผู้ประจําฐาน ให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ พร้อมกับลูกเสือในแถวเคารพด้วย
ท่าตรง และวันทยหัตถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จึงเอามือลงพร้อมกับนายหมู่เรียบอาวุธ
ตอนรายงานจบ 

3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมู่จะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์

ลดมือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมู…่..พร้อมที่จะรับการฝึก
แล้วครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้ วสั่ง "ตาม
ระเบียบ-พัก" (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก) 

 สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่าตรง   
ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 

4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจ าฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ

หลายหมู่ หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทําเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 

ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า 
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

แต่ถ้าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) ก็สั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นาย
หมู่ทุกคนที่มีอาวุธอยู่แล้ว เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไม่มีใครสั่ง 

สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลด
มือลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน 

5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมู่คนเดียว

กล่าวว่า    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า" 
แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 

"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า" 

(4) ผู้ก ากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ 

โดยที่   ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็น
กันเอง เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู 
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(5) พิธีปิดประชุมกอง 
1. นัดหมาย

1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับ
ลูกเสือทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่ง 
วงกลม   (มือแบท้ังสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกัน
ด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป ครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้าย
ของผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ 
ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้
กํากับลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว 
โดยการยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง  และสะบัดหน้าทางขวา 
ยกเว้นนายหมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 

1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" (ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่า
ตรง ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน) 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซ้ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่
ถือไม้ง่ามให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างหน้าประมาณ  45 องศา มือ
ซ้ายไพล่หลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน 

1.6 ผู้กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์    ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก 

2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ

ลูกเสือ จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ที่พบเห็นได้ 
2.1 รองผู้ก ากับตรวจ 
 2.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ" รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อ
รองผู้กํากับลดมือลง รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

 2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู ่ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับการเคารพ
ด้วยวนัทยหตัถ์ เมือ่นายหมูร่ายงานและลดมอืลงเมือ่นายหมูร่ายงานจบ) นายหมูเ่รยีบอาวธุ ก้าวถอยหลงั
1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 
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 2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหนา้ 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก โดยมข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 

การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1) หมวก
ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง

เวลาสวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิด
ไรผมทั้งหมด 

2) เส้ือ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ

กระดุมเมด็ทีห่นึง่นบัจากคอเสือ้ลงมาเลก็น้อย มกีระเป๋าสองกระเป๋าตดิทีอ่กเส้ือท้ังสองข้าง ก่ึงกลางกระเป๋า 

มีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง 1.5 เซนติเมตร 
ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามีปกรูปมนกลางแหลม  
เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ท่ีกระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร 
"ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่าํกว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นปฺาย 

บอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางปฺายชื่อโรงเรียน (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้า 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตาม สีประจําหมู่ลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุม เสื้อกลัดหมด ผ้าผูกคอ 

เป็นรูปสามเหลี่ยมม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณหนึ่งฝูามือ ให้รอยพับอยู่ 
ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ปลอก  ห่างจากคาง 
ระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บ นกหวีดไว้กระเป๋าซ้าย 

3) กางเกง
สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า 5

เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีน้ําตาลแก่ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ต้องขัด
ให้สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่าง
ของกรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็ม
ขัดห้อยยาน 

4) ถุงเท้า
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5

เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 

เป็นรูปครึ่งวงกลม)
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(5) พิธีปิดประชุมกอง 
1. นัดหมาย

1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับ
ลูกเสือทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่ง 
วงกลม   (มือแบท้ังสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกัน
ด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป ครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้าย
ของผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ 
ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้
กํากับลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว 
โดยการยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง  และสะบัดหน้าทางขวา 
ยกเว้นนายหมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 

1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" (ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่า
ตรง ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน) 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซ้ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่
ถือไม้ง่ามให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างหน้าประมาณ  45 องศา มือ
ซ้ายไพล่หลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน 

1.6 ผู้กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์    ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก 

2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ

ลูกเสือ จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ที่พบเห็นได้ 
2.1 รองผู้ก ากับตรวจ 
 2.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ" รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อ
รองผู้กํากับลดมือลง รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

 2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู ่ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้กํากับรับการเคารพ
ด้วยวนัทยหัตถ์ เมือ่นายหมูร่ายงานและลดมอืลงเมือ่นายหมูร่ายงานจบ) นายหมูเ่รยีบอาวธุ ก้าวถอยหลงั
1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 
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 2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหนา้ 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก โดยมข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 

การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1) หมวก
ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง

เวลาสวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิด
ไรผมทั้งหมด 

2) เส้ือ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ

กระดุมเมด็ทีห่นึง่นบัจากคอเสือ้ลงมาเลก็น้อย มกีระเป๋าสองกระเป๋าตดิทีอ่กเส้ือทัง้สองข้าง ก่ึงกลางกระเป๋า 

มีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง 1.5 เซนติเมตร 
ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามีปกรูปมนกลางแหลม  
เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ท่ีกระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร 
"ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่าํกว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นปฺาย 

บอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางปฺายชื่อโรงเรียน (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้า 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตาม สีประจําหมู่ลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุม เสื้อกลัดหมด ผ้าผูกคอ 

เป็นรูปสามเหลี่ยมม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณหนึ่งฝูามือ ให้รอยพับอยู่ 
ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ปลอก  ห่างจากคาง 
ระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บ นกหวีดไว้กระเป๋าซ้าย 

3) กางเกง
สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า 5

เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีน้ําตาลแก่ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ต้องขัด
ให้สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่าง
ของกรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็ม
ขัดห้อยยาน 

4) ถุงเท้า
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5

เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 

มี
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5) รองเท้า
รองเท้าสีน้ําตาล ทําด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูก

แข็งแรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 
2.1.4 เมื่อรองผู้กํากับตรวจด้านหนา้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลังหัน" 

เพื่อตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เช่น 
เชือกผูกรัด หมวกทรงอ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไม่ 

2.1.5 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองผู้กํากับ 

สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู้กํากับสั่งต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือด้านหน้า ตรวจลูกเสือ
คนแรกและคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้าย 

ไปอย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไป 

ทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับ 

รองผู้กํากับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ ด้านหน้าทุกประการ 
ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนจะไม่เดิน 

อ้อมหลัง 
เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป การเดินตรวจด้านหลังให้ 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ 

ด้านหลังเสร็จทกุคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมู่กลับมายืนทีเ่ดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่ยืนตรงสั่ง
"วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับท่ีไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพ
ด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

2.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นให้นายหมู่

ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับทุกประการ 

2.3 การรายงานการตรวจ 
2.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 

 เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้
กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากับให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลัง
เสาธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 

2.3.2 นายหมู่รายงาน 
นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หันหน้า

ไปหา    ผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นายหมู่ทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่าง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 257 

จากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู้กํากับ
ยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน"  นายหมู่หมู่บริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ยืนตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับ
กล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏ
ว่า…..และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว , ครับ"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย    ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นาย
หมู่ทุกคนวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมู่ของตนในตําแหน่งเดิม 
รองนายหมู่วิ่งอ้อมกลับหลังมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

3. ชักธงลง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ

หันหน้าเข้าหาเสาธง 
3.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้ง่ามกับ

ลูกเสือ   คนถัดไป ว่ิงออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว 
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือทางขวามือก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิดเท้า แก้เลือก
ธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และ   

3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุก 

คนวันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ ปล่อย 

เชือก เชือก ทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือ 

ทางขวามือรับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูกเชือกธง 
แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ์และลด 

มือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน 
แล้วรีบนําไม้ง่ามที่ฝากไว้มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง 

3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิม
โดยเร็ว 

4. เลิก
4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท่าตรง
4.2 ผู้กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวา

หัน พร้อมกัน เดินออกนอกแถว 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
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5) รองเท้า
รองเท้าสีน้ําตาล ทําด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูก

แข็งแรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 
2.1.4 เมื่อรองผู้กํากับตรวจด้านหนา้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลังหัน" 

เพื่อตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เช่น 
เชือกผูกรัด หมวกทรงอ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไม่ 

2.1.5 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองผู้กํากับ 

สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู้กํากับสั่งต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือด้านหน้า ตรวจลูกเสือ
คนแรกและคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้าย 

ไปอย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไป 

ทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับ 

รองผู้กํากับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ ด้านหน้าทุกประการ 
ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนจะไม่เดิน 

อ้อมหลัง 
เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป การเดินตรวจด้านหลังให้ 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ 

ด้านหลังเสร็จทกุคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมู่กลับมายืนทีเ่ดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่ยืนตรงสั่ง
"วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับท่ีไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการเคารพ
ด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก" 

2.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นให้นายหมู่

ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับทุกประการ 

2.3 การรายงานการตรวจ 
2.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 

 เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้
กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากับให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลัง
เสาธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 

2.3.2 นายหมู่รายงาน 
นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หันหน้า

ไปหา    ผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นายหมู่ทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่าง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 257 

จากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู้กํากับ
ยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน"  นายหมู่หมู่บริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ยืนตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับ
กล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏ
ว่า…..และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว , ครับ"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย    ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นาย
หมู่ทุกคนวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมู่ของตนในตําแหน่งเดิม 
รองนายหมู่วิ่งอ้อมกลับหลังมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

3. ชักธงลง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ

หันหน้าเข้าหาเสาธง 
3.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้ง่ามกับ

ลูกเสือ   คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว 
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือทางขวามือก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิดเท้า แก้เลือก
ธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และ   

3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุก 

คนวันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ ปล่อย 

เชือก เชือก ทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือ 

ทางขวามือรับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูกเชือกธง 
แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ์และลด 

มือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน 
แล้วรีบนําไม้ง่ามที่ฝากไว้มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง 

3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิม
โดยเร็ว 

4. เลิก
4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท่าตรง
4.2 ผู้กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวา

หัน พร้อมกัน เดินออกนอกแถว 
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ประชุม 
การจัดที่ประชุมนายหมู่ 
1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายา

ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ 

2. โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมู่ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับ
ผู้กํากับหรือรองผู้กํากับที่จะเข้าประชุมด้วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน 

3. การจัดที่นั่ง จะต้องกําหนดไว้ให้ทราบ โดยมีการเขียนปฺายหรือเครื่องหมายแสดงไว้ ณ ที่
นั้น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ หมู่สิงโต หมู่เสือ หมู่นกหัวขวาน ฯลฯ และผู้กํากับลูกเสือ 

4. ผู้เข้าประชุม
     - นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน 
     - ผู้กํากับลูกเสือ ถ้าผู้กํากับไม่อยู่ให้รองผู้กํากับเข้าประชุมแทน 
     - ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว 
     - การเลือกประธานและเลขานุการ  
5. การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุม

จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมกอ่นที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป 
(ยกเว้นผู้ที่นับถือศาสนาอื่น มิใช่ศาสนาพุทธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายา
ลักษณ์ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพรยู่หัว
ตามลําดับเสียก่อน โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียน
และกราบที่หน้าพระ) 

6. การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม
ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า 
“บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิก
ทั้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็น
ความลับไม่เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหสั สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกัน 
พร้อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให้คําปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้า
จะถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล้วประธาน
นั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน จากนั้นจึงให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

7. การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได้ (และ
จะต้องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 

8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะแจ้งนัดหมายไป
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับ

ประธาน 
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10. เรื่องที่จะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให้
รางวัล, และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 

11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผย
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าท่ีของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจัดทํารายงาน
การประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 

13. ผู้ดํารงตําแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้กํากับแต่งตั้งจากนายหมู่ที่นาย
หมู่ส่วนมากเห็นชอบด้วย 

14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู้แต่งตั้งจากนายหมู่โดยให้นั่งอยู่ทางซ้าย
ของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึง เชิญผู้
กํากับฯ เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติ
ของที่ประชุมฯ 

15. ผู้กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ ที่
ผู้กํากับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ทําไปตามข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นได้ 

16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํา
มุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม” 
เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ์
ตอบ) 

17. การออกจากห้องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมู่ (โดยปฏิบัติ
พิธีการเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย 

ลักษณ์ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ที่ประชุม 
การจัดที่ประชุมนายหมู่ 
1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายา

ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ 

2. โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมู่ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับ
ผู้กํากับหรือรองผู้กํากับที่จะเข้าประชุมด้วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน 

3. การจัดที่นั่ง จะต้องกําหนดไว้ให้ทราบ โดยมีการเขียนปฺายหรือเครื่องหมายแสดงไว้ ณ ที่
นั้น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ หมู่สิงโต หมู่เสือ หมู่นกหัวขวาน ฯลฯ และผู้กํากับลูกเสือ 

4. ผู้เข้าประชุม
     - นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน 
     - ผู้กํากับลูกเสือ ถ้าผู้กํากับไม่อยู่ให้รองผู้กํากับเข้าประชุมแทน 
     - ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว 
     - การเลือกประธานและเลขานุการ  
5. การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุม

จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมกอ่นที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป 
(ยกเว้นผู้ที่นับถือศาสนาอื่น มิใช่ศาสนาพุทธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายา
ลักษณ์ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพรยู่หัว
ตามลําดับเสียก่อน โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียน
และกราบที่หน้าพระ) 

6. การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม
ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า 
“บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิก
ทั้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็น
ความลับไม่เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหสั สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกัน 
พร้อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให้คําปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้า
จะถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล้วประธาน
นั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน จากนั้นจึงให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

7. การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได้ (และ
จะต้องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 

8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะแจ้งนัดหมายไป
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับ

ประธาน 
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10. เรื่องที่จะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให้
รางวัล, และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 

11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผย
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจัดทํารายงาน
การประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 

13. ผู้ดํารงตําแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้กํากับแต่งตั้งจากนายหมู่ที่นาย
หมู่ส่วนมากเห็นชอบด้วย 

14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู้แต่งตั้งจากนายหมู่โดยให้นั่งอยู่ทางซ้าย
ของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึง เชิญผู้
กํากับฯ เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติ
ของที่ประชุมฯ 

15. ผู้กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ ที่
ผู้กํากับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ทําไปตามข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นได้ 

16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํา
มุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม” 
เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ์
ตอบ) 

17. การออกจากห้องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมู่ (โดยปฏิบัติ
พิธีการเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย 
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที่........ / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

................................................................... 
วาระที่  1  เรื่องที่ ประธานจะแจ้งให้ทราบ  (ถ้ามี) 
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ ..................... 
วาระที่  3  เรื่องที่ส ืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  (ถ้ามี) 
วาระที่  4  เรื่อง......................................  (เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ้ามี
หลาย  

        เรือ่ง  ก็ใส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดทา้ยนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก้ําหนด 

 ระเบียบวาระไปแล้ว  จะไดน้ํา มาเข้ามาพูดในที่ประชุมได ้ 
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(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครั้งท่ี...................../ ..................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  .................................................... 

....................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ..................................

2. ..................................
3. ..................................

ฯลฯ 
ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
เปิดประชมุเวลา.......................  น.  

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระต่อ ไป 
วาระท่ี  1  เรื่อง.........................................  

ประธานเสนอว่า  ที่ประชุม  
(มีมติหรือ ตกลงอย่างไร)    

ฯลฯ  

ปิดประชุมเวลา........................  น.  
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประช ุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  
(ลงช่ือ)..................................ประธาน  
(ลงชื่อ)..................................นายหมู่  หมู่........................  
(ลงช่ือ)..................................รองนายหมู่  หมู่............  
ฯลฯ 
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที่........ / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

................................................................... 
วาระที่  1  เรื่องที่ ประธานจะแจ้งให้ทราบ  (ถ้ามี) 
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ ..................... 
วาระที่  3  เรื่องที่ส ืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  (ถ้ามี) 
วาระที่  4  เรื่อง......................................  (เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ้ามี
หลาย  

        เรือ่ง  ก็ใส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดทา้ยนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก้ําหนด 

 ระเบียบวาระไปแล้ว  จะไดน้ํา มาเข้ามาพูดในที่ประชุมได ้ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 261 

(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครั้งที่...................../ ..................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  .................................................... 

....................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ..................................

2. ..................................
3. ..................................

ฯลฯ 
ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
เปิดประชมุเวลา.......................  น.  

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระต่อ ไป 
วาระที่  1  เรื่อง.........................................  

ประธานเสนอว่า  ที่ประชุม  
(มีมติหรือ ตกลงอย่างไร)    

ฯลฯ  

ปิดประชุมเวลา........................  น.  
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประช ุม

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

ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  ......................................... 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 ประธาน 
2 นายหมู่ หมู่.......... 
3 รองนายหมู่ หมู่............. 
4 นายหมู่ หมู่.......... 
5 รองนายหมู่ หมู่............. 
6 ฯลฯ 
7 
8 
9 
10 เลขานุการ 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 
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โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ด าเนินการโดย 
 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

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

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