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ค ำนิยม 

นับว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ที่ส าคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตต ารา 
ในลักษณะคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับปัญหาตามวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับวิธีการ
ลูกเสือ ครู อาจารย์ ผู้ก ากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก าลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จึงเป็นต าราและคู่มือทางการวิชาการ ส าหรับกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอารยประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณ
และให้ก าลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ก าลังความคิด จนท าให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายการณุ สกุลประดษิฐ)์

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

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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คำ�นำ�

 ส�านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

พฒันาโครงการส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมลูกเสอืทกัษะชวีติในสถานศกึษา มวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้าง 

ทกัษะชวีติใหเ้ดก็และเยาวชนในสถานศกึษาดว้ยกระบวนการลูกเสอื โดยใหเ้ดก็และเยาวชนลงมอืปฏบิตัดิว้ย

ตนเอง ในการท�ากจิกรรมอยา่งครบวงจร ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ และปรบัปรงุ

การจดักจิกรรม รวมถงึการท�างานเป็นระบบหมูต่ามกระบวนการลกูเสอื ซึง่กจิกรรมดงักลา่วเป็นการพฒันาความ

เป็นมนุษยแ์บบองคร์วม ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ท�าใหเ้ดก็และเยาวชนมรีะเบยีบวนิยั มจีติส�านึก

ในการท�าความดเีพือ่ท�าประโยชน์ใหก้บัครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิต่อไป

 เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศ  

จดัประชุมผู้เชี่ยวชาญทัง้ด้านลูกเสอื ด้านทกัษะชวีติ รวมทัง้ด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน เพื่อก�าหนด

กรอบโครงสรา้งหลกัสตูรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ 

ของลกูเสอืแต่ละประเภท

 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ฉบับทดลอง สมาคมวางแผนครอบครัว 

แหง่ประเทศไทยฯ ไดเ้ริม่ใชใ้นปี พ.ศ. 2553 มโีรงเรยีนจากทกุภมูภิาคของประเทศเขา้รว่มโครงการ จ�านวน 26 

โรงเรยีน โดยไดด้�าเนินการควบคูไ่ปกบัการวจิยัและประเมนิผลการใชคู้ม่อื และท�าการปรบัปรงุคูม่อืครัง้แรกเมือ่ 

เมษายน พ.ศ. 2554 โดยไดเ้พิม่เตมิ เพลง เกม นิทาน เรือ่งสัน้และเน้ือหาใหค้รบถว้นยิง่ขึน้

 การปรบัปรุงครัง้ที่สอง มถุินายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมปฏบิตัิการ 

“การขบัเคลื่อนกิจกรรมพฒันาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ” ซึ่งจัดโดยส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกิจการนักเรียน ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย 

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพิ่มจ�านวนแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 40 ชัว่โมง  

เพือ่ครอบคลมุสาระทีจ่�าเป็นอยา่งครบถว้น เป็นการเตรยีมการขยายผลในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ทัว่ประเทศ และได้แบ่งคู่มือออกเป็น 11 เล่ม ส�าหรบัลูกเสือแต่ละชัน้ปี  

เพื่อความสะดวกของผูส้อน รวมทัง้ทางส�านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีนไดด้�าเนินการวจิยัและ

ประเมนิผลการใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ จ�านวน 53 โรงเรยีน คูข่นานกบัสมาคมวางแผน

ครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ ดว้ย

 ส�านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทยฯ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มสี่วนร่วมในโครงการให้ส�าเร็จลุล่วง ณ โอกาสน้ี ตัง้แต่ 

การริเริ่มโครงการการจัดท�าหลักสูตรและคู่มือ การทดลองวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือ รวมทัง้ 

การปรบัปรุงคู่มอืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืชุดน้ีจะช่วยส่งเสรมิให้กจิการลูกเสอืของประเทศไทย  

ซึ่งด�าเนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 น้ี ได้เป็นเครื่องมอืส�าคญัและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนของชาตติ่อไป

ส�ำนักกำรลกูเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนักเรียน

ส�ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร
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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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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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ผูก้�ากบัลกูเสอืใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมลกูเสอื มจี�านวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี ส�าหรบัลกูเสอื 

4 ประเภท คอื ลกูเสอืส�ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั
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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 3 

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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• ส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน

 ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

 ถนนราชด�าเนินนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

 โทรศพัท ์02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402
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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 3 

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



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เรื่อง 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1 
2. ส่ิงแวดล้อม 2. เรารักษ์โลก 1 

3. สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้ 2 ทักษะชีวิต 
4. โลกสวยด้วยมือเรา 1 
5. รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 

3. อุดมคติ 6. คุณธรรมในชีวิต 1 
7. ยกย่องคนดี 1 ทักษะชีวิต 
8. แก้ปัญหาสังคมด้วยกฎลกูเสอื 1 

4. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 9. กิจกรรมนี่.....เราจอง 2 
5. การส ารวจ 10. แผนที่ชุมชน 3 
6. พัฒนาชุมชน 11. ความต้องการของชุมชน 1 

12. โครงการพัฒนาชุมชน 1 

13. การรายงานโครงการ 1 

7. ทักษะชีวิต
14. สารปนเปื้อนในอาหาร 1 ทักษะชีวิต 

15. คิดเชิงบวก 1 ทักษะชีวิต 
16. การแสดงความชื่นชมและ
ให้กําลังใจ 

1 ทักษะชีวิต 

17. คนดีรอบตัวฉัน 2 ทักษะชีวิต 
18. เปฺาหมายในชีวิต 2 ทักษะชีวิต 
19. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ 2 ทักษะชีวิต 
20. เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ 1 ทักษะชีวิต 
21. รู้เท่าทันสื่อโฆษณา 2 ทักษะชีวิต 
22. ลวนลามทางเพศ 1 ทักษะชีวิต 
23. การช่วยเหลือผู้อื่น 1 ทักษะชีวิต 
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แผนการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เรื่อง 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1 
2. ส่ิงแวดล้อม 2. เรารักษ์โลก 1 

3. สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้ 2 ทักษะชีวิต 
4. โลกสวยด้วยมือเรา 1 
5. รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 

3. อุดมคติ 6. คุณธรรมในชีวิต 1 
7. ยกย่องคนดี 1 ทักษะชีวิต 
8. แก้ปัญหาสังคมด้วยกฎลกูเสอื 1 

4. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 9. กิจกรรมนี่.....เราจอง 2 
5. การส ารวจ 10. แผนที่ชุมชน 3 
6. พัฒนาชุมชน 11. ความต้องการของชุมชน 1 

12. โครงการพัฒนาชุมชน 1 

13. การรายงานโครงการ 1 

7. ทักษะชีวิต
14. สารปนเปื้อนในอาหาร 1 ทักษะชีวิต 

15. คิดเชิงบวก 1 ทักษะชีวิต 
16. การแสดงความชื่นชมและ
ให้กําลังใจ 

1 ทักษะชีวิต 

17. คนดีรอบตัวฉัน 2 ทักษะชีวิต 
18. เปฺาหมายในชีวิต 2 ทักษะชีวิต 
19. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ 2 ทักษะชีวิต 
20. เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ 1 ทักษะชีวิต 
21. รู้เท่าทันสื่อโฆษณา 2 ทักษะชีวิต 
22. ลวนลามทางเพศ 1 ทักษะชีวิต 
23. การช่วยเหลือผู้อื่น 1 ทักษะชีวิต 

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือสำมญัรุ่นใหญ่ เครื่องหมำยลกูเสือหลวง 

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3
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ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เรื่อง 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

8. เศรษฐกิจพอเพียง 24. การประหยัด 1 ทักษะชีวิต 
25. การจัดการกับเวลา 2 ทักษะชีวิต 
26.วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหล ี 1 ทักษะชีวิต 
27. ชุมชนเรานี้ดีจัง 2 

9. การฝึกเป็นผู้น า 28. ผู้นําที่ดี 1 
10. ประเมินผล 29. การประเมินผล 1 
11. พิธีการ 30. ประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

และเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
1 

รวม 11  หน่วยกิจกรรม รวม 30 แผนการจัดกิจกรรม 40 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1   การปฐมนิเทศ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกเกณฑ์การได้รับ  เครื่องหมายลูกเสอืหลวงได ้

2. เนื้อหา
หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1แผนภูมิเพลง 
3.2 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 และคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เสริมสร้าง 
 ทักษะชีวิต 
3.3 ทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันที่บริเวณที่เหมาะสม เช่น สนามโรงเรียน หรือ 

ห้องประชุม เป็นต้น 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือสนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการเข้าร่วมกจิกรรมในหลักสูตรลูกเสอืชั้นพิเศษ 
4.3 ผู้กํากับลูกเสือนําเสนอเกณฑ์การได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวงให้กับลูกเสือ พร้อม 

ทั้งให้ลูกเสอืตรวจสอบวิชาที่ลกูเสือสอบในระดบัลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือสุ่มลูกเสือ 3-5 คนนําเสนอเกณฑ์การได้รับ  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง 
     หลังจากที่ฟังผู้กํากับลูกเสือนําเสนอ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปรายละเอียดของเกณฑ์ที่ถูกต้อง ลูกเสือบันทึกไว้เป็นข้อมูล 
4.6 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายครั้งต่อไป 

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และประเมิน 

ความถูกตอ้งของการแต่งเครื่องแบบและการปฏิบัติกิจกรรม 

เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
714 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1   การปฐมนิเทศ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกเกณฑ์การได้รับ  เครื่องหมายลูกเสอืหลวงได ้

2. เนื้อหา
หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1แผนภูมิเพลง 
3.2 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 และคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เสริมสร้าง 
 ทักษะชีวิต 
3.3 ทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันที่บริเวณที่เหมาะสม เช่น สนามโรงเรียน หรือ 

ห้องประชุม เป็นต้น 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือสนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการเข้าร่วมกจิกรรมในหลักสูตรลูกเสอืชั้นพิเศษ 
4.3 ผู้กํากับลูกเสือนําเสนอเกณฑ์การได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวงให้กับลูกเสือ พร้อม 

ทั้งให้ลูกเสอืตรวจสอบวิชาที่ลกูเสือสอบในระดบัลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือสุ่มลูกเสือ 3-5 คนนําเสนอเกณฑ์การได้รับ  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง 
     หลังจากที่ฟังผู้กํากับลูกเสือนําเสนอ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปรายละเอียดของเกณฑ์ที่ถูกต้อง ลูกเสือบันทึกไว้เป็นข้อมูล 
4.6 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายครั้งต่อไป 

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และประเมิน 

ความถูกตอ้งของการแต่งเครื่องแบบและการปฏิบัติกิจกรรม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

วันนี้ยินดี 

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

ใบความรู้ 
เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

ลักษณะเครื่องหมาย 
  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ ๓ ซม. ตามแบบ พื้นสีกากี ขอบสีขาวมีรูป

พระมหามงกุฎสีทองอยู่ตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่าง
พระมหามงกุฎ  เครื่องหมายนี้ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

 หลักสูตร 
   ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

1. ได้รับเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษ
2. สอบได้วิชาพื้นฐานในระดับลูกเสอืชั้นพิเศษ ๓ วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพืน้ฐาน ๕ วิชาที่สอบได้

เมื่อขอรับเครื่องหมาย  ลูกเสือชั้นพิเศษ 
3. สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสอืหลวง
4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นําตามหลกัสูตรที่กําหนดไว้
5. คณะกรรมการดําเนนิงานของกองและผู้กํากับเห็นว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีด่ีตามวิธี

16 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

การของลูกเสอื และสมควรได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  
6. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหง่ชาติ หรือผู้อาํนวยการลูกเสอืจังหวดัแล้วแต่กรณี

เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มคีุณวุฒิเหมาะสมทําการสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้ 
รายงานตอ่ไปตามลาํดับ จนถึงคณะกรรมการบริหาร   ลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และ 
ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ 
ได้รับ  เครือ่งหมายลกูเสือหลวง   



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

วันนี้ยินดี 

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

ใบความรู้ 
เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

ลักษณะเครื่องหมาย 
  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ ๓ ซม. ตามแบบ พื้นสีกากี ขอบสีขาวมีรูป

พระมหามงกุฎสีทองอยู่ตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่าง
พระมหามงกุฎ  เครื่องหมายนี้ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

 หลักสูตร 
   ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

1. ได้รับเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษ
2. สอบได้วิชาพื้นฐานในระดับลูกเสอืชั้นพิเศษ ๓ วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพืน้ฐาน ๕ วิชาที่สอบได้

เมื่อขอรับเครื่องหมาย  ลูกเสือชั้นพิเศษ 
3. สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสอืหลวง
4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นําตามหลกัสูตรที่กําหนดไว้
5. คณะกรรมการดําเนนิงานของกองและผู้กํากับเห็นว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีด่ีตามวิธี

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

การของลูกเสอื และสมควรได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  
6. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหง่ชาติ หรือผู้อาํนวยการลูกเสอืจังหวดัแล้วแต่กรณี

เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มคีุณวุฒิเหมาะสมทําการสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้ 
รายงานตอ่ไปตามลาํดับ จนถึงคณะกรรมการบริหาร   ลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และ 
ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ 
ได้รับ  เครือ่งหมายลกูเสือหลวง   



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 17 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   เรารักษ์โลก  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนได ้

2. เนื้อหา
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็น 

รูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัย 

หนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทําลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

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

  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาถึงสภาพอากาศอากาศในประเทศไทยในปัจจุบันมีสภาพ

อย่างไร 
 2)ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้และใบงาน มอบหมายให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัศึกษา 

ใบความรู้ และอภิปรายประเด็นในใบงานและสง่ตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 
3)ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ื่นร่วมกนัซักถามเพื่อ

ความเขา้ใจ และตระหนักถึงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
- ทดสอบ 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่2 
เกม 

จ าส่ิงของ 

 วิธีเล่น 
1. ให้ผู้กํากับลูกเสือจัดหาสิง่ของมาประมาณ 15-20 ชิ้น เช่น ใบมีด ยางลบ กระดุม ปากกา
เงินเหรียญ  ลวดเสียบ ใส่ของไว้ในถาด  หาผ้าปิดไว้ 
2.ให้ลูกเสือแต่ละหมูย่ืนล้อมรอบถาด ผู้กํากับลูกเสือเปิดผ้าออกให้ดูและจาํสิ่งของประมาณ 
1 นาที แล้วปิดผ้าไว้ตามเดมิ 
3. ลูกเสือแต่ละหมู่แยกกันออกไปเขยีนรายชื่อสิ่งของที่จําได้ส่งผู้กาํกับลูกเสือ ถ้าเขียนถูก
จะได้ชื่อละ 1 คะแนน ถ้าเขยีนสิ่งทีไ่มม่ีจะหกัชือ่ละ 1 คะแนน หมู่ใดได้คะแนนมากเป็นหมู่ชนะ 

ใบงาน 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ค าชี้แจง 
1. ให้หมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันระดมความคดิถึงสาเหตุที่ทาํให้เกิดมลภาวะ และ

แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรดงัต่อไปนี ้โดยเลือกหรือจับฉลากเรื่องหมู่ละ1 เรื่อง 
1.1  ดิน 
1.2  น้ํา 
1.3  ปูาไม ้
1.4  สัตว์ปูา 
1.5  อากาศ 

2. ลูกเสือแต่ละหมู่สง่ตัวแทนนําเสนอตอ่กองลูกเสือ
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หน่วยที่ 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   เรารักษ์โลก  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนได ้

2. เนื้อหา
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็น 

รูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัย 

หนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทําลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

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

  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาถึงสภาพอากาศอากาศในประเทศไทยในปัจจุบันมีสภาพ

อย่างไร 
 2)ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้และใบงาน มอบหมายให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัศึกษา 

ใบความรู้ และอภิปรายประเด็นในใบงานและสง่ตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 
3)ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ื่นร่วมกนัซักถามเพื่อ

ความเขา้ใจ และตระหนักถึงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
   กิจกรรม 
- ทดสอบ 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่2 
เกม 

จ าส่ิงของ 

 วิธีเล่น 
1. ให้ผู้กํากับลูกเสือจัดหาสิง่ของมาประมาณ 15-20 ชิ้น เช่น ใบมีด ยางลบ กระดุม ปากกา
เงินเหรียญ  ลวดเสียบ ใส่ของไว้ในถาด  หาผ้าปิดไว้ 
2.ให้ลูกเสือแต่ละหมูย่ืนล้อมรอบถาด ผู้กํากับลูกเสือเปิดผ้าออกให้ดูและจาํสิ่งของประมาณ 
1 นาที แล้วปิดผ้าไว้ตามเดมิ 
3. ลูกเสือแต่ละหมู่แยกกันออกไปเขยีนรายชื่อสิ่งของที่จําได้ส่งผู้กาํกับลูกเสือ ถ้าเขียนถูก
จะได้ชื่อละ 1 คะแนน ถ้าเขยีนสิ่งทีไ่มม่ีจะหกัชือ่ละ 1 คะแนน หมู่ใดได้คะแนนมากเป็นหมู่ชนะ 

ใบงาน 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ค าชี้แจง 
1. ให้หมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันระดมความคดิถึงสาเหตุที่ทาํให้เกิดมลภาวะ และ

แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรดงัต่อไปนี ้โดยเลือกหรือจับฉลากเรื่องหมู่ละ1 เรื่อง 
1.1  ดิน 
1.2  น้ํา 
1.3  ปูาไม ้
1.4  สัตว์ปูา 
1.5  อากาศ 

2. ลูกเสือแต่ละหมู่สง่ตัวแทนนําเสนอตอ่กองลูกเสือ
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ใบความรู้ 
ส่ิงแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม
(สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่ง
จะมีส่วนเสริมสร้างหรือทําลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักร
ที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ 

ท้องถิ่น   คือ  เขตหรืออาณาเขต  พื้นที่เฉพาะที่มีกลุ่มบคุคลอยู่อาศัย  ได้แก่ หมู่บ้าน  ตําบล 
อําเภอ  จังหวัด  หรือภมูิภาค 

เมื่อพจิารณาคําว่า  สิ่งแวดล้อมในทอ้งถิ่น จะหมายถึงทกุสิ่งทกุอยา่งที่มอียู่ในเขตหรอืท้องที่
นั้น ๆ โดยเฉพาะ และหากสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีสภาพที่มีปัญหาหรอืเกิดปัญหา ยอ่มสง่ผลกระทบ
ของปัญหาด้งกล่าว สะท้อนมาสู่บุคคลหรือกลุม่บุคคลที่อาศัยหรือเกี่ยวขอ้งกับทอ้งถิ่นนัน้ ๆ ได้ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ได้แก่  ปัญหาดนิเสื่อมโทรม  ปูาถูกทาํลาย  ขยะมูลฝอย

ส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆ ได้ 2 ส่วนคือ 
1. สิ่งแวดล้อมที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ปูาไม้ ภูเขา ดิน น้ํา อากาศ ทรัพยากร
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งกอ่สร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ถูกตอ้งเหมาะสม จะนาํไปสู่การเกิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมา  และอาจอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนเรามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่หากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือ
ชุมชนที่เราอาศัยอยู ่

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่างๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์
สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ํา ปูาไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ปูา แร่ธาต ุพลังงาน และ
กําลังแรงงานมนุษย์ เป็นต้น  

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบ่งตามการน ามาใช้งานและผลที่เกิดขึ้นได้  
3 ประเภท ดังนี ้

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไมห่มดหรือไม่สูญหาย

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ บรรยากาศ น้ําในวัฎจักร แสงอาทิตย์ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดท้รัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรอืรักษาไว้ได้

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่น้ํา  ดิน  ปูาไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ปูา 
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนีจ้ําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ให้สามารถมีใช้ประโยชน์ได้นานที่สดุ ซึ่งทรพัยากรธรรมชาติ
ประเภทนี้ ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี ้ได้แก่ แร่ธาตุ พลังงาน 

ความหมายของมลพิษ คําว่า “มลพิษ” เป็นศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัตขิึ้นในปี พ.ศ. 2525 ใช้
แทนคําศัพท์เดิม ว่า “มลภาวะ” ซึ่งตรงกับศัพท.์ภาษาอังกฤษว่า “Pollution” มาจากคาํว่า “Pollute” 
หมายถึง ทําให้ สกปรก ซึ่งได้แก่ ขบวนการตา่งๆ ที่มนุษยก์ระทําทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตัง้ใจ ปล่อย
ของเสยีซึ่งไม่ พึงปรารถนาเขา้ไปหมักหมมในบรรยากาศ พื้นดินและในน้าํ มีผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลง  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้แก ่
1. สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในดา้น

“ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิอันเป็นราชการ  ซึง่มิได้อยูใ่นอาํนาจหน้าทีข่อง
กระทรวงหนึ่งกระทรวงใดโดยเฉพาะ”  ได้แก ่ การศึกษาวิเคราะห์สภาวะและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเพือ่
ใช้ในการกาํหนดนโยบายและการวางแผน  การกําหนดแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และแกไ้ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติ  การสอดส่องดูแลให้คําแนะนาํแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน  
การให้การศึกษา  การเผยแพร่งานดา้นสิ่งแวดล้อม  การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 

2. สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  มีหน้าที่ในการกําหนดแนวนโยบายส่งเสริม
สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน 

3. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีหน้าทีใ่นการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสรมิและ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

4. กองอนามัยสิ่งแวดล้อม  สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  มหีน้าทีค่วบคุมแก้ไข
สิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร  และรับเรือ่งราวร้องทกุข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
รําคาญ  เนื่องจากสิ่งแวดล้อม 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปน็สถาบันเพื่อผลิต
นักวิชาการและนกับริหารด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  จดัสัมมนาทางวิชาการแก่ผู้สนใจ  ทาํการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

6. กองสิ่งแวดล้อมโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนา้ที่ควบคมุ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  กําหนดเงื่อนไขและมาตรการในการกําจดัสิ่งโสโครกและของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
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ใบความรู้ 
ส่ิงแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม
(สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่ง
จะมีส่วนเสริมสร้างหรือทําลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักร
ที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ 

ท้องถิ่น   คือ  เขตหรืออาณาเขต  พื้นที่เฉพาะที่มีกลุ่มบคุคลอยู่อาศัย  ได้แก่ หมู่บ้าน  ตําบล 
อําเภอ  จังหวัด  หรือภมูิภาค 

เมื่อพจิารณาคําว่า  สิ่งแวดล้อมในทอ้งถิ่น จะหมายถึงทกุสิ่งทกุอยา่งที่มอียู่ในเขตหรอืท้องที่
นั้น ๆ โดยเฉพาะ และหากสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีสภาพที่มีปัญหาหรอืเกิดปัญหา ยอ่มสง่ผลกระทบ
ของปัญหาด้งกล่าว สะท้อนมาสู่บุคคลหรือกลุม่บุคคลที่อาศัยหรือเกี่ยวขอ้งกับทอ้งถิ่นนัน้ ๆ ได้ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ได้แก่  ปัญหาดนิเสื่อมโทรม  ปูาถูกทาํลาย  ขยะมูลฝอย

ส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆ ได้ 2 ส่วนคือ 
1. สิ่งแวดล้อมที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ปูาไม้ ภูเขา ดิน น้ํา อากาศ ทรัพยากร
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งกอ่สร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ถูกตอ้งเหมาะสม จะนาํไปสู่การเกิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมา  และอาจอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนเรามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่หากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือ
ชุมชนที่เราอาศัยอยู ่

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่างๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์
สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ํา ปูาไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ปูา แร่ธาต ุพลังงาน และ
กําลังแรงงานมนุษย์ เป็นต้น  

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบ่งตามการน ามาใช้งานและผลที่เกิดขึ้นได้  
3 ประเภท ดังนี ้

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไมห่มดหรือไม่สูญหาย
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ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ บรรยากาศ น้ําในวัฎจักร แสงอาทิตย์ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดท้รัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรอืรักษาไว้ได้

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่น้ํา  ดิน  ปูาไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ปูา 
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนีจ้ําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ให้สามารถมีใช้ประโยชน์ได้นานที่สดุ ซึ่งทรพัยากรธรรมชาติ
ประเภทนี้ ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี ้ได้แก่ แร่ธาตุ พลังงาน 

ความหมายของมลพิษ คําว่า “มลพิษ” เป็นศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัตขิึ้นในปี พ.ศ. 2525 ใช้
แทนคําศัพท์เดิม ว่า “มลภาวะ” ซึ่งตรงกับศัพท.์ภาษาอังกฤษว่า “Pollution” มาจากคาํว่า “Pollute” 
หมายถึง ทําให้ สกปรก ซึ่งได้แก่ ขบวนการตา่งๆ ที่มนุษยก์ระทําทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตัง้ใจ ปล่อย
ของเสยีซึ่งไม่ พึงปรารถนาเขา้ไปหมักหมมในบรรยากาศ พื้นดินและในน้าํ มีผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลง  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้แก ่
1. สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในดา้น

“ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิอันเป็นราชการ  ซึง่มิได้อยูใ่นอาํนาจหน้าทีข่อง
กระทรวงหนึ่งกระทรวงใดโดยเฉพาะ”  ได้แก ่ การศึกษาวิเคราะห์สภาวะและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเพือ่
ใช้ในการกาํหนดนโยบายและการวางแผน  การกําหนดแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และแกไ้ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติ  การสอดส่องดูแลให้คําแนะนาํแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน  
การให้การศึกษา  การเผยแพร่งานดา้นสิ่งแวดล้อม  การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 

2. สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  มีหน้าที่ในการกําหนดแนวนโยบายส่งเสริม
สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน 

3. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีหน้าทีใ่นการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสรมิและ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

4. กองอนามัยสิ่งแวดล้อม  สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  มหีน้าทีค่วบคุมแก้ไข
สิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร  และรับเรือ่งราวร้องทกุข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
รําคาญ  เนื่องจากสิ่งแวดล้อม 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปน็สถาบันเพื่อผลิต
นักวิชาการและนกับริหารด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  จดัสัมมนาทางวิชาการแก่ผู้สนใจ  ทาํการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

6. กองสิ่งแวดล้อมโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนา้ที่ควบคมุ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  กําหนดเงื่อนไขและมาตรการในการกําจดัสิ่งโสโครกและของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
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7. กองวิจัยวัตถุมีพษิ  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหีน้าที่ตรวจสอบ
และวิจัยสิ่งมีพิษที่ปะปนอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร 

8. นิเวศวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศวิทยา  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรกัษ์  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และความ
ช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างประเทศอื่น ๆ  

9. กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ในการอนุรักษ ์ ส่งเสริมควบคมุดูแลรักษา
ศิลปะและศิลปวัตถุของชาติ  รวมทั้งควบคมุดูแลรักษาปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุของ
ชาติ  ที่มอียู่ตามสถานที่ตา่ง ๆ ของประเทศ 

10. กรมปูาไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปูาไม้  การจดัตั้ง
และควบคุมดูแลรักษาอุทยานแห่งชาต ิ วนอทุยานแห่งชาติ  ปูาสงวน  สวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกข
ชาติ  ตลอดจนดูแลรักษาสัตว์ปูา 

11. กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าทีใ่นการสํารวจและจัดหาแหล่งน้าํ
สร้างอ่างเก็บน้ําเขื่อนเหมอืงฝาย  รวมทั้งจัดระบบและควบคุมการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่รอบตัวเรามีคุณประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมอย่างดี  ถ้ามนุษยไ์ม่รู้จกั

ปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราให้อยู่ในสภาพทีด่ี  หรอืไม่รู้จักใช้ทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกวิธีแล้ว  จะกอ่ให้เกิดการเสียหายตามมาภายหลังหลายประการ  ได้แก ่ สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ  ซึง่เป็นบ่อนทาํลายชีวิตมนุษย์  สัตว์  พืช  เป็นต้น 
การอนุรักษ์ดิน 

1. ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกนัซ้ําๆซาก ๆในทีเ่ดิมยอ่มจะทาํให้ดนิเสื่อมคุณภาพ
ได้ผลผลิตน้อย 

2. ใส่ปุยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน
3. ปลูกพืชคลุมดินเป็นหญ้า  เพือ่ปฺองกนัการกดัเซาะ  พังทลายไดน้้อยลง
4. ลดการทําลายหญ้าที่ปกคลุมดิน
5. ระงับการระบายน้ําออก  และลดการใช้น้าํทีดู่ดซึมจากดิน ฯลฯ

การอนุรักษ์น้ า 
1. ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ในการปฺองกันแหล่งน้ําใหส้ะอาดและโทษที่

เกิดจากแหล่งน้าํ 
2. สนับสนุนใหม้ีการค้นคว้าวิจัย  หาสิง่ใหมท่ี่เหมาะสมในการค้นคว้าหาสารเคมีทีจ่ะมาแทน

สารพิษอนัตรายต่าง ๆ เชน่ ดี.ดี.ที หรอืยาฆ่าแมลงอื่น ๆ 
3. ไม่ทิ้งเศษขยะและปฏิกูลลงในแม่น้ําลาํคลอง
4. จัดระบบการกําจดัน้ําโสโครกจากครัวเรือน  และโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพจึง

ปล่อยลงสู่แม่น้าํ 

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. รัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบายและวางแผนในการปฺองกันและแก้ไขปัญหาน้าํเน่าให้
แน่นอนและมีประสิทธภิาพ 
การอนุรักษ์สัตว์ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปูา พ.ศ.2503  ได้ใหค้ํานยิามศัพท์ในพระราชบัญญัติ
ไว้ดังนี้สัตว์ปูาไม่หมายรวมถึงแมลงและไขข่องแมลง  สัตว์สงวน  หมายความว่า  สัตว์ที่หายาก 
สัตว์ปูาคุ้มครอง  หมายความว่า  สัตว์ปูาคุ้มครองประเภท 1 และสัตว์ปูาคุ้มครองประเภท 2 
สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่1 หมายความว่าสัตว์ปูาซึ่งปกติอาจไม่ใช้เนือ้เป็นอาหาร  หรือไม่วา่เพื่อ
การกีฬาหรือสัตว์ปูาที่ทาํลายศัตรูพืช  หรือกาํจดัสิ่งปฏิกูล  หรอืสัตว์ปูาที่ควรสงวนไว้ประดับความ
งามตามธรรมชาติ  หรือสงวนไว้ไม่ให้ลดจํานวนลง  ทั้งนี้ตามที่ระบุในกฎกระทรวง 
สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่2 หมายความว่าสัตว์  ซึ่งตามปกติคนใช้เนื้อเป็นอาหาร  หรือเพื่อการกีฬา 
ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงล่า  หมายถึง  ยิง  ดัก  จับ  หรือฆ่าสัตว์หรือทําอันตรายด้วยประการใด
แก่สัตว์  และหมายความตลอดในการไล่ การตอ้น การเรียกและการล่อ เพื่อการกระทําดังกล่าวแล้ว
ด้วยเนื้อ  หมายความว่า เนื้อของสัตวไ์ม่ว่าจะได้ป้ิง  ย่าง  รม  หรือตากแห้ง  หรือทําอย่างอืน่เพื่อ
ไม่ให้เน่าเปื่อย  และไม่ว่าจะอยู่ในร่างของสัตว์นั้นหรือชําแหละแล้วพระราชบัญญัตินีไ้ดก้ําหนด
ข้อความที่ลูกเสือควรทราบมีดังนี้ 

1. นอกจากพนกังานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งตอ้งเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่
ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอนุรักษ์พันธุส์ัตว์ปูา เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที่ 

2. ในเขตอนุรกัษ์พันธุ์สัตว์ปูาห้ามมิให้ผู้ใดเขา้ไปครอบครองยึดถือทีด่ิน  หรือตดั โค่น แผ้ว
ถางทําลายตน้ไม้  หรอืพฤกษชาติอื่น  หรือ ขุดแร่  ดิน  หิน  สัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรอืท่าน้ํา
ในลําน้ําหรือทําให้น้ําในลําน้าํ  ลําห้วย  หนอง  บึง  ท่วมทน้หรือเหือดแห้ง  หรอืเป็นพิษตอ่สตัว์ปูา 

3. ห้ามไม่ให้ผู้ใดลา่สัตว์  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปูาสงวน หรือสัตว์ปูาคุ้มครอง  หรือมิใช่หรือเก็บ
หรือทําอันตรายแก่ไข่ในรังของสัตว์ปูา ซึ่งห้ามไม่ให้ลา่สัตว์นั้นในบริเวณวัด  หรือในบริเวณสถานที่
ซึ่งจัดไว้เพื่อประชาชนเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

4. ผู้ใดซ่อนเร้น  ช่วยจําหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสีย  ซือ้รับจํานาํ หรือรับไว้ประการใด ซื้อสัตว์
ปูาหรือเนื้อของสัตว์ปูาอันได้มาโดยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกนิ 
1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000  บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 
การอนุรักษ์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

โบราณสถานหมายความว่า อสังหาริมทรัพยซ์ึง่โดยอายุ  หรอืโดยลักษณะแห่งการกอ่สร้าง  
หรือโดยหลกัฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดีโบราณวัตถุ  หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์
หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยห์รอืซาก
สัตว์ซึ่งโดยอายุหรอืโดยลักษณะการประดิษฐ์ หรือโดยหลกัฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
อสังหารมิทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีศิลปวัตถุ  หมายความ
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7. กองวิจัยวัตถุมีพษิ  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหีน้าที่ตรวจสอบ
และวิจัยสิ่งมีพิษที่ปะปนอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร 

8. นิเวศวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศวิทยา  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรกัษ์  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และความ
ช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างประเทศอื่น ๆ  

9. กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ในการอนุรักษ ์ ส่งเสริมควบคมุดูแลรักษา
ศิลปะและศิลปวัตถุของชาติ  รวมทั้งควบคมุดูแลรักษาปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุของ
ชาติ  ที่มอียู่ตามสถานที่ตา่ง ๆ ของประเทศ 

10. กรมปูาไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปูาไม้  การจดัตั้ง
และควบคุมดูแลรักษาอุทยานแห่งชาต ิ วนอทุยานแห่งชาติ  ปูาสงวน  สวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกข
ชาติ  ตลอดจนดูแลรักษาสัตว์ปูา 

11. กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าทีใ่นการสํารวจและจัดหาแหล่งน้าํ
สร้างอ่างเก็บน้ําเขื่อนเหมอืงฝาย  รวมทั้งจัดระบบและควบคุมการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่รอบตัวเรามีคุณประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมอย่างดี  ถ้ามนุษยไ์ม่รู้จกั

ปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราให้อยู่ในสภาพทีด่ี  หรอืไม่รู้จักใช้ทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกวิธีแล้ว  จะกอ่ให้เกิดการเสียหายตามมาภายหลังหลายประการ  ได้แก ่ สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ  ซึง่เป็นบ่อนทาํลายชีวิตมนุษย์  สัตว์  พืช  เป็นต้น 
การอนุรักษ์ดิน 

1. ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกนัซ้ําๆซาก ๆในทีเ่ดิมยอ่มจะทาํให้ดนิเสื่อมคุณภาพ
ได้ผลผลิตน้อย 

2. ใส่ปุยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน
3. ปลูกพืชคลุมดินเป็นหญ้า  เพือ่ปฺองกนัการกดัเซาะ  พังทลายไดน้้อยลง
4. ลดการทําลายหญ้าที่ปกคลุมดิน
5. ระงับการระบายน้ําออก  และลดการใช้น้าํทีดู่ดซึมจากดิน ฯลฯ

การอนุรักษ์น้ า 
1. ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ในการปฺองกันแหล่งน้ําใหส้ะอาดและโทษที่

เกิดจากแหล่งน้าํ 
2. สนับสนุนใหม้ีการค้นคว้าวิจัย  หาสิง่ใหมท่ี่เหมาะสมในการค้นคว้าหาสารเคมีทีจ่ะมาแทน

สารพิษอนัตรายต่าง ๆ เชน่ ดี.ดี.ที หรอืยาฆ่าแมลงอื่น ๆ 
3. ไม่ทิ้งเศษขยะและปฏิกูลลงในแม่น้ําลาํคลอง
4. จัดระบบการกําจดัน้ําโสโครกจากครัวเรือน  และโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพจึง

ปล่อยลงสู่แม่น้าํ 
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5. รัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบายและวางแผนในการปฺองกันและแก้ไขปัญหาน้าํเน่าให้
แน่นอนและมีประสิทธภิาพ 
การอนุรักษ์สัตว์ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปูา พ.ศ.2503  ได้ใหค้ํานยิามศัพท์ในพระราชบัญญัติ
ไว้ดังนี้สัตว์ปูาไม่หมายรวมถึงแมลงและไขข่องแมลง  สัตว์สงวน  หมายความว่า  สัตว์ที่หายาก 
สัตว์ปูาคุ้มครอง  หมายความว่า  สัตว์ปูาคุ้มครองประเภท 1 และสัตว์ปูาคุ้มครองประเภท 2 
สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่1 หมายความว่าสัตว์ปูาซึ่งปกติอาจไม่ใช้เนือ้เป็นอาหาร  หรือไม่วา่เพื่อ
การกีฬาหรือสัตว์ปูาที่ทาํลายศัตรูพืช  หรือกาํจดัสิ่งปฏิกูล  หรอืสัตว์ปูาที่ควรสงวนไว้ประดับความ
งามตามธรรมชาติ  หรือสงวนไว้ไม่ให้ลดจํานวนลง  ทั้งนี้ตามที่ระบุในกฎกระทรวง 
สัตว์ปูาคุ้มครองประเภทที ่2 หมายความว่าสัตว์  ซึ่งตามปกติคนใช้เนื้อเป็นอาหาร  หรือเพื่อการกีฬา 
ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงล่า  หมายถึง  ยิง  ดัก  จับ  หรือฆ่าสัตว์หรือทําอันตรายด้วยประการใด
แก่สัตว์  และหมายความตลอดในการไล่ การตอ้น การเรียกและการล่อ เพื่อการกระทําดังกล่าวแล้ว
ด้วยเนื้อ  หมายความว่า เนื้อของสัตวไ์ม่ว่าจะได้ป้ิง  ย่าง  รม  หรือตากแห้ง  หรือทําอย่างอืน่เพื่อ
ไม่ให้เน่าเปื่อย  และไม่ว่าจะอยู่ในร่างของสัตว์นั้นหรือชําแหละแล้วพระราชบัญญัตินีไ้ดก้ําหนด
ข้อความที่ลูกเสือควรทราบมีดังนี้ 

1. นอกจากพนกังานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งตอ้งเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่
ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอนุรักษ์พันธุส์ัตว์ปูา เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที่ 

2. ในเขตอนุรกัษ์พันธุ์สัตว์ปูาห้ามมิให้ผู้ใดเขา้ไปครอบครองยึดถือทีด่ิน  หรือตดั โค่น แผ้ว
ถางทําลายตน้ไม้  หรอืพฤกษชาติอื่น  หรือ ขุดแร่  ดิน  หิน  สัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรอืท่าน้ํา
ในลําน้ําหรือทําให้น้ําในลําน้าํ  ลําห้วย  หนอง  บึง  ท่วมทน้หรือเหือดแห้ง  หรอืเป็นพิษตอ่สตัว์ปูา 

3. ห้ามไม่ให้ผู้ใดลา่สัตว์  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปูาสงวน หรือสัตว์ปูาคุ้มครอง  หรือมิใช่หรือเก็บ
หรือทําอันตรายแก่ไข่ในรังของสัตว์ปูา ซึ่งห้ามไม่ให้ลา่สัตว์นั้นในบริเวณวัด  หรือในบริเวณสถานที่
ซึ่งจัดไว้เพื่อประชาชนเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

4. ผู้ใดซ่อนเร้น  ช่วยจําหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสีย  ซือ้รับจํานาํ หรือรับไว้ประการใด ซื้อสัตว์
ปูาหรือเนื้อของสัตว์ปูาอันได้มาโดยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกนิ 
1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000  บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 
การอนุรักษ์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

โบราณสถานหมายความว่า อสังหาริมทรัพยซ์ึง่โดยอายุ  หรอืโดยลักษณะแห่งการกอ่สร้าง  
หรือโดยหลกัฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดีโบราณวัตถุ  หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์
หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยห์รอืซาก
สัตว์ซึ่งโดยอายุหรอืโดยลักษณะการประดิษฐ์ หรือโดยหลกัฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
อสังหารมิทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีศิลปวัตถุ  หมายความ
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ว่า  สิ่งที่ทาํด้วยฝีมอื  และเป็นสิ่งที่นิยมกันว่า มีคุณค่าในทางศิลปะพระราชบัญญัตินี้มสีาระสาํคัญ
ดังนี ้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดทําการคา้วัตถุ  หรือศิลปวัตถุ  หรืแสดงโบราณวัตถุ  หรือศิลปวัตถุให้บุคคล
ชมโดยเรียกเก็บค่าชมเป็นปกติธุระ  เวน้แต่จะได้รับการอนุญาตจากอธิบดี 

2. ผู้ใดได้รับการอนุญาตใหท้ําการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  หรือแสดงโบราณวัตถุ  หรือ
ศิลปะวัตถุให้บุคคลชมต้องแสดงในใบอนุญาตนัน้ไว้ ณ ที่เห็นได้งา่ยในสถานการค้า  หรอืสถานการ
แสดงของคน  แลต้องมีบัญชีแสดงรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยู่ในครอบครองของตนตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดให้ถกูต้องตามความเป็นจรงิ และรักษาบัญชีนั้นไว้ในสถานการค้า  หรือสถาน
การแสดงวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น 

3. ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือนาํโบราณวัตถุ  ไม่ว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเป็นโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่  ออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบด ี

4. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน  หรอืฝัง  หรือทอดทิง้อยู ่ณ ที่ใด  โดยพฤตกิารณ์ซึ่งไม่มี
ผู้ใดสามารถอ้างเป็นเจ้าของ  ไม่ว่าทีซ่่อน  หรอื  ฝัง  หรือทอดทิ้งไว้  จะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความ
ครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ให้ตกเป็นทรพัย์สินของแผ่นดิน ผู้เก็บได้ตอ้งมอบแก่พนักงาน
เจ้าหนา้ที่  หรือพนักงานฝูายปกครอง  หรือตาํรวจ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วมีสิทธิได้รับรางวัลหนึ่งในสามแหง่ค่าของทรัพย์สินนัน้ 

5. ผู้ใดเก็บได้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน  หรือฝังไว้  หรือทอดทิ้งอยู่ ณ ที่ใด ๆ โดย
พฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได ้ และเบียดบังเอาโบราณวัตถุ  หรือศิลปวัตถุนั้น
เป็นของตน หรือของผู้อืน่ ต้องโทษจําคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรับไม่เกินสี่พนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

6. ผู้ใดทําให้เสยีหาย  ทําลาย  หรือทาํให้เสือ่มค่า  หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณวัตถุต้อง
ระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกนิสองพันบาท หรอืทั้งจาํทั้งปรับ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กล้วยสองปลี 

นานมาแล้วมีนายลอยชายยาจกุไปหลงรักลูกสาวเศรษฐี จึงอยากได้มาเป็นคู่ครองของตน  
คิดว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล นายลอยชายยาจกจึงออกเดินทางไปสืบหาหมอเสน่ห์ 
เดินทางไปหนึ่งวันเต็มๆุพบกระท่อมหลังหนึ่ง จึงได้เข้าไปขอน้ําดื่มจากหญิงชราเจ้าของกระท่อม 
หญิงชราได้ถามนายลอยว่าเดินทางไปไหนมา  นายลอยจึงเล่าความประสงค์ของ ตนให้ฟังโดยไม่
ปิดบังแต่อย่างใด หญิงชราได้บอกว่าตนนี่แหละเป็นหมอเสน่ห์และช่วยนายลอยได้ หากว่านายลอย
สามารถหากล้วยสองปลีมาให้เป็นเครื่องยาในการทําเสน่ห์ นายลอยดีใจมากที่หญิงชรารับปากจะ
ช่วยเหลือ รีบออกเดินทางไปเสาะหากล้วยสองปลีเป็นเวลานานหลายเดือนก็ยังไม่พบ นายลอยจึงได้
เริ่มปลูกกล้วยเสียเองจํานวนมากหลายชนิด และดูแลไร่กล้วยเป็นอย่างดี ใส่ปุยเอาใจใจใส่ดูแลต้น
กล้วยเป็นพิเศษ เพื่อให้ต้นกล้วยออกสองปลีให้ได้ 

นายลอยทําไร่กล้วยอยู่นานุก็ยังไม่ได้กล้วยสองปลีแต่อย่างใด แต่ก็ยังไม่ละความพยายาม 
ได้ปลูกกล้วยเพิ่มขึ้นอีก และขยายไร่กล้วยออกไปกว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิมเรื่อยๆ เพื่อที่จะค้นหา
กล้วยสองปลีให้ไดุ้ปีแล้วปีเล่าที่ทําไร่กล้วยได้นําผลผลิตจากไร่ไปขายอยู่เป็นเวลานานถึง 7 ปีุมี
เงินทองเก็บไว้จากการขายกล้วยเป็นจํานวนมากุจนมีฐานะเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมา 

เมื่อมีฐานะร่ํารวยก็ไปสู่ขอลูกสาวุเศรษฐีคนที่นายลอยหมายปองไว้ จนได้แต่งเป็นสามี
ภรรยาสมความปรารถนาุแต่ต้นกล้วยทั้งหมดที่นายลอยปลูกไว้ก็ไม่เคยออกสองปลีเลย ทําให้นาย
ลอยคิดว่า“กล้วยสองปลีที่หญิงชราบอกให้หามาทาํยาเสน่ห์นัน้ คงไม่มีในโลกนี้แน่นอน แต่การที่หญิง
ชราสั่งให้หากล้วยสองปลีให้ได้ คงเป็นอุบายเพื่อส่งเสริมให้นายลอย มีความมานะ จนสามารถเป็น
เศรษฐีได้ในเวลาต่อมานั่นเอง” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความพยายามอยูท่ี่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่นัน่ 
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ว่า  สิ่งที่ทาํด้วยฝีมอื  และเป็นสิ่งที่นิยมกันว่า มีคุณค่าในทางศิลปะพระราชบัญญัตินี้มสีาระสาํคัญ
ดังนี ้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดทําการคา้วัตถุ  หรือศิลปวัตถุ  หรืแสดงโบราณวัตถุ  หรือศิลปวัตถุให้บุคคล
ชมโดยเรียกเก็บค่าชมเป็นปกติธุระ  เวน้แต่จะได้รับการอนุญาตจากอธิบดี 

2. ผู้ใดได้รับการอนุญาตใหท้ําการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  หรือแสดงโบราณวัตถุ  หรือ
ศิลปะวัตถุให้บุคคลชมต้องแสดงในใบอนุญาตนัน้ไว้ ณ ที่เห็นได้งา่ยในสถานการค้า  หรอืสถานการ
แสดงของคน  แลต้องมีบัญชีแสดงรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยู่ในครอบครองของตนตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดให้ถกูต้องตามความเป็นจรงิ และรักษาบัญชีนั้นไว้ในสถานการค้า  หรือสถาน
การแสดงวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น 

3. ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือนาํโบราณวัตถุ  ไม่ว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเป็นโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่  ออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบด ี

4. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน  หรอืฝัง  หรือทอดทิง้อยู ่ณ ที่ใด  โดยพฤตกิารณ์ซึ่งไม่มี
ผู้ใดสามารถอ้างเป็นเจ้าของ  ไม่ว่าทีซ่่อน  หรอื  ฝัง  หรือทอดทิ้งไว้  จะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความ
ครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ให้ตกเป็นทรพัย์สินของแผ่นดิน ผู้เก็บได้ตอ้งมอบแก่พนักงาน
เจ้าหนา้ที่  หรือพนักงานฝูายปกครอง  หรือตาํรวจ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วมีสิทธิได้รับรางวัลหนึ่งในสามแหง่ค่าของทรัพย์สินนัน้ 

5. ผู้ใดเก็บได้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน  หรือฝังไว้  หรือทอดทิ้งอยู่ ณ ที่ใด ๆ โดย
พฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได ้ และเบียดบังเอาโบราณวัตถุ  หรือศิลปวัตถุนั้น
เป็นของตน หรือของผู้อืน่ ต้องโทษจําคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรับไม่เกินสี่พนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

6. ผู้ใดทําให้เสยีหาย  ทําลาย  หรือทาํให้เสือ่มค่า  หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณวัตถุต้อง
ระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกนิสองพันบาท หรอืทั้งจาํทั้งปรับ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กล้วยสองปลี 

นานมาแล้วมีนายลอยชายยาจกุไปหลงรักลูกสาวเศรษฐี จึงอยากได้มาเป็นคู่ครองของตน  
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อม  แผนการจัดกจิกรรมที ่2  เรารักษ์โลก 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย ประเมินพฤตกิรรมของ
ลูกเสือตามรายการต่อไปนี ้
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
3 การถามตอบในขณะอภิปราย 
4 การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุม่ 
5 อธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
6 สามารถจาํแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
7 บอกปัญหาสิ่งแวดลอ้มในท้องถิ่นของตนได้ 
8 บอกวิธีการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมได้ 
9 อธิบายบทบาทของลกูเสือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ 
10 การนําเสนอรายงานในที่ประชุม 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 4 ข้อ 5  ข้อ 6   ข้อ 7   ข้อ 8   ข้อ 9 
และข้ออื่นๆ อกี 2 ขอ้  รวม  8 ขอ้ขึน้ไป 

  ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แบบทดสอบ 
การจัดกิจกรรมลกูเสอืสามัญรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อม  แผนการจัดกจิกรรมที ่ 2  เรารักษ์โลก 
ตอนที่ 1  ค าชี้แจง ให้ลูกเสือเขียนเครื่องหมาย O ลอ้มรอบตัวอกัษร ก  ข  ค  หรือ ง  
คําตอบที่ถูกตอ้งที่สดุเพยีงขอ้เดียว 

................................................. 

1. ข้อใดคือทรพัยากรที่ใช้แล้วหมดไป
ก.  อากาศ
ข.  แร่ธาตุ
ค.  มนุษย์
ง.  พืชพรรณ

2. ข้อใดคือความหมายที่แท้จริงของคาํว่า “ สิ่งแวดล้อม ”
ก.  สิ่งทีม่ีชีวิตทุกชนิด
ข.  สิ่งทีไ่ม่มีชีวิตทกุชนิด
ค.  ทุกสิง่ทุกอย่างที่มองเห็น
ง.  สิง่ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา

3. สัตว์ปูา จัดเป็นทรัพยากรประเภทใด
ก.  ทรัพยากรสิ้นเปลือง
ข.  ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป
ค.  ทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนใหมไ่ด้
ง.  ทรพัยากรที่ใช้แล้วไมม่ีวันหมดสิ้น

4. สิ่งแวดล้อมขอ้ใดเป็นผลจากการกําหนดของมนุษย์และเป็นสิง่ที่มองไม่เห็น
ก.  อาชีพ  ระบบเศรษฐกิจ  กฎหมาย
ข.  การศึกษา  ศาสนา  อุณหภูมิ
ค.  รังสี  ประเพณี  การเมือง
ง.  วัฒนธรรม  ความร้อน  อาชีพ

5. ข้อใดเป็นตัวการสําคัญที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโทรม
ก.  ภัยธรรมชาติ
ข.  การทาํลายของสัตว์
ค.  การกระทําของมนุษย์
ง.  การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
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6. โครงการที่สร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในข้อใดเป็นของเอกชน
ก.  โครงการหลวง
ข.  โครงการอีสานเขียว
ค.  โครงการบึงมักกะสัน
ง.  โครงการรักเจ้าพระยากับตาวิเศษ

7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาํให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม
ก.  ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ข.  ความมักงา่ยของคน
ค.  การมีวัฒนธรรมอนัดีงาม
ง.  ความรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ของคน

8. ลูกเสือไม่ควรปฏิบัติในขอ้ใด
ก.  ลอกวัชพืชออกจากคูคลองใกล้บ้าน
ข.  จับปลาในคลองมาเลี้ยงที่บอ่น้ําหน้าบ้าน
ค   เข้าร่วมโครงการปลูกปูาในท้องถิน่
ง.   ช่วยบอกโทษของการทําลายสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชนทั่วไป

9. ใครควรเป็นผู้อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ก.  หน่วยงานราชการ
ข.  หน่วยงานเอกชน
ค.  ประชาชนทุกฝูาย
ง.  ทกุขอ้ที่กล่าวมารับผิดชอบร่วมกนั

10. ข้อใดเป็นหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สดุ
     ก.  สํานกังานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 
     ข.  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธกิาร 
     ค.  กรมประมง  กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
     ง.  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม 
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แบบทดสอบ 
ตอนที่  2ค าชี้แจงให้ลูกเสือเขยีนเครือ่งหมาย หน้าขอ้ความที่ถูก และเครื่องหมาย x
หน้าขอ้ความที่ผิด 
...........1.  ทรัพยากรธรรมชาตทิุกชนิดใช้แล้วไม่มีวันหมดสิน้ไปจากโลก 
ุุุ.2.  ปูาไม้สามารถคงอยู่ตลอดไป หากมนุษย์ใช้อยา่งระมดัระวังโดยใช้ไมเ่กินอัตราการผลิต 

  ของปูา และรู้จักปลูกต้นไม้ทดแทน 
............3.  มนุษย์นําทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาเท่ากับเป็นการทาํงานสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นไป 
............4.  ระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การประกอบอาชีพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ 

  โดยมนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเปน็ข้อปฏิบัติในสังคม 
............5.  มนุษย์เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อม 
............6.  ถ้าไม่รู้จักเคารพระเบียบวินัย จะเป็นสาเหตหุนึ่งที่ทาํให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ 
............7.  การตั้งค่ายพกัแรมลูกเสอืควรอยู่ห่างจากชุมชน เพราะสามารถส่งเสียงดังอย่างไรกไ็ด้ 
............8.  เมื่อลูกเสือพบเห็นผู้ลักลอบตดัเศียรพระพุทธรูป ควรปิดเงยีบไว้ไม่ต้องแจ้งเจ้าหนา้ที่ 

 เพราะคนร้ายดงักล่าวอาจทําอันตรายเราได้ 
............9.  หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ คอืหน่วยงานทีส่่งเสริมให้ประชาชน 

 ได้ตระหนกัถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม 
............10. ถ้าจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น เราสามารถไปขอกล้าพนัธุ์ไม้จากกองอุทยานแห่งชาติ 

  กรมปูาไม้ได ้



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
21

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 27 

6. โครงการที่สร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในข้อใดเป็นของเอกชน
ก.  โครงการหลวง
ข.  โครงการอีสานเขียว
ค.  โครงการบึงมักกะสัน
ง.  โครงการรักเจ้าพระยากับตาวิเศษ

7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาํให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม
ก.  ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ข.  ความมักงา่ยของคน
ค.  การมีวัฒนธรรมอนัดีงาม
ง.  ความรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ของคน

8. ลูกเสือไม่ควรปฏิบัติในขอ้ใด
ก.  ลอกวัชพืชออกจากคูคลองใกล้บ้าน
ข.  จับปลาในคลองมาเลี้ยงที่บอ่น้ําหน้าบ้าน
ค   เข้าร่วมโครงการปลูกปูาในท้องถิน่
ง.   ช่วยบอกโทษของการทําลายสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชนทั่วไป

9. ใครควรเป็นผู้อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ก.  หน่วยงานราชการ
ข.  หน่วยงานเอกชน
ค.  ประชาชนทุกฝูาย
ง.  ทกุขอ้ที่กล่าวมารับผิดชอบร่วมกนั

10. ข้อใดเป็นหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สดุ
     ก.  สํานกังานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 
     ข.  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธกิาร 
     ค.  กรมประมง  กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
     ง.  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม 
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แบบทดสอบ 
ตอนที่  2ค าชี้แจงให้ลูกเสือเขยีนเครือ่งหมาย หน้าขอ้ความที่ถูก และเครื่องหมาย x
หน้าขอ้ความที่ผิด 
...........1.  ทรัพยากรธรรมชาตทิุกชนิดใช้แล้วไม่มีวันหมดสิน้ไปจากโลก 
ุุุ.2.  ปูาไม้สามารถคงอยู่ตลอดไป หากมนุษย์ใช้อยา่งระมดัระวังโดยใช้ไมเ่กินอัตราการผลิต 

  ของปูา และรู้จักปลูกต้นไม้ทดแทน 
............3.  มนุษย์นําทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาเท่ากับเป็นการทาํงานสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นไป 
............4.  ระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การประกอบอาชีพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ 

  โดยมนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเปน็ข้อปฏิบัติในสังคม 
............5.  มนุษย์เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อม 
............6.  ถ้าไม่รู้จักเคารพระเบียบวินัย จะเป็นสาเหตหุนึ่งที่ทาํให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ 
............7.  การตั้งค่ายพกัแรมลูกเสอืควรอยู่ห่างจากชุมชน เพราะสามารถส่งเสียงดังอย่างไรกไ็ด้ 
............8.  เมื่อลูกเสือพบเห็นผู้ลักลอบตดัเศียรพระพุทธรูป ควรปิดเงยีบไว้ไม่ต้องแจ้งเจ้าหนา้ที่ 

 เพราะคนร้ายดงักล่าวอาจทําอันตรายเราได้ 
............9.  หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ คอืหน่วยงานทีส่่งเสริมให้ประชาชน 

 ได้ตระหนกัถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม 
............10. ถ้าจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น เราสามารถไปขอกล้าพนัธุ์ไม้จากกองอุทยานแห่งชาติ 

  กรมปูาไม้ได ้
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หน่วยที่ 2  ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้           เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการนาํวัสดุเหลอืใช้มาใช้ประโยชน์ได ้

2. เนื้อหา
วัสดุเหลือใช้รวมถึงขยะและของใช้แล้วที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจกลายเป็นขยะที่สร้างปัญหา

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก การสร้างจิตสํานึกที่ดีในการจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกรูปแบบจะช่วยลด
ปัญหามลพิษได้ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลอืใช้ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาในกองลูกเสือ เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ประเภทขวด แกลลอน
ยางรถ พลาสติก ฯลฯ ที่ทิ้งในบ้าน ชุมชนหรือในโรงเรียน ซึ่งมีมากมาย และเป็น 
ที่ย่อยสลายได้ยากมาก 

(2) ผู้กํากับลูกเสือนําภาพการนําวัสดุเหลือใช้ประเภท  ขวด  แกลลอน  ยางรถ 
พลาสติก  ฯลฯ  ไปดัดแปลงใช้ประโยชน์  เช่น ดัดแปลงยางรถยนต์เก่าเป็นถัง 
ขยะและกระถางต้นไม้ให้ลูกเสือดู 

(3) มอบหมายงานให้ลูกเสือร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์  นําวัสดุเหลือใช้ประเภทนี้ 
มาดัดแปลงใช้ประโยชน์  โดยให้หมู่ลูกเสือแข่งขันกันสร้างสวนหย่อมในโรงเรียน 
หมู่ละ 1 แห่ง 

(4) ให้แต่ละหมู่ส่งตัวแทนหมู่ละ 1 คน มาเป็นกรรมการ และกรรมการกาํหนด 
เกณฑ์การใหค้ะแนนและพิจารณาให้คะแนนแตล่ะหมู่ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
โดยให้คะแนนใน 5 ประเด็น ได้แก่ 

-  ความคิดสร้างสรรค ์
-  การนําวัสดุเหลือใชก้ลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 
-  การประหยัด  ใช้เงินนอ้ยที่สุด 
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-  การใช้ประโยชน์สวนหยอ่ม 
-  ความสวยงาม 

(5) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวางแผน  แบ่งงาน  และกําหนดผู้รับผิดชอบ 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และต้นไม้  มาทําสวนหย่อมนอกเวลา 

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

หมู่ลูกเสอืร่วมกนัสร้างสวนหยอ่มไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัว  โดยใช้วัสดุเหลอื
ใช้มาประดับ  กระจายจดัตามมุมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  แต่ละหมู่ติดปฺายชื่อสวนหยอ่มของหมูต่น  
และช่วยกันดูแลให้สวยงามและใช้ประโยชน์ต่อไป(นอกเวลา) 

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 3 สัปดาห์) 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือเข้าประจําทีดู่แลความเรยีบร้อยตามสวนหย่อมของตน 
(2) กรรมการเดินดู ซกัถามและใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด  และประกาศผล 

ในกองลกูเสือสุ่มถามความรู้สึกลกูเสือตอ่กิจกรรม และข้อคิดทีไ่ด้ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
ตรวจผลงานลูกเสือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใชไ้ด้ทกุหมู่และใช้ประโยชน์ได้จริงยั่งยนื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ 

และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ที่จะช่วยลดปัญหามลพิษ 
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หน่วยที่ 2  ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้           เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการนาํวัสดุเหลอืใช้มาใช้ประโยชน์ได ้

2. เนื้อหา
วัสดุเหลือใช้รวมถึงขยะและของใช้แล้วที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจกลายเป็นขยะที่สร้างปัญหา

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก การสร้างจิตสํานึกที่ดีในการจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกรูปแบบจะช่วยลด
ปัญหามลพิษได้ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลอืใช้ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

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

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาในกองลูกเสือ เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ประเภทขวด แกลลอน
ยางรถ พลาสติก ฯลฯ ที่ทิ้งในบ้าน ชุมชนหรือในโรงเรียน ซึ่งมีมากมาย และเป็น 
ที่ย่อยสลายได้ยากมาก 

(2) ผู้กํากับลูกเสือนําภาพการนําวัสดุเหลือใช้ประเภท  ขวด  แกลลอน  ยางรถ 
พลาสติก  ฯลฯ  ไปดัดแปลงใช้ประโยชน์  เช่น ดัดแปลงยางรถยนต์เก่าเป็นถัง 
ขยะและกระถางต้นไม้ให้ลูกเสือดู 

(3) มอบหมายงานให้ลูกเสือร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์  นําวัสดุเหลือใช้ประเภทนี้ 
มาดัดแปลงใช้ประโยชน์  โดยให้หมู่ลูกเสือแข่งขันกันสร้างสวนหย่อมในโรงเรียน 
หมู่ละ 1 แห่ง 

(4) ให้แต่ละหมู่ส่งตัวแทนหมู่ละ 1 คน มาเป็นกรรมการ และกรรมการกาํหนด 
เกณฑ์การใหค้ะแนนและพิจารณาให้คะแนนแตล่ะหมู่ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
โดยให้คะแนนใน 5 ประเด็น ได้แก่ 

-  ความคิดสร้างสรรค ์
-  การนําวัสดุเหลือใชก้ลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 
-  การประหยัด  ใช้เงินนอ้ยที่สุด 
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-  การใช้ประโยชน์สวนหยอ่ม 
-  ความสวยงาม 

(5) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวางแผน  แบ่งงาน  และกําหนดผู้รับผิดชอบ 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และต้นไม้  มาทําสวนหย่อมนอกเวลา 

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

หมู่ลูกเสอืร่วมกนัสร้างสวนหยอ่มไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัว  โดยใช้วัสดุเหลอื
ใช้มาประดับ  กระจายจดัตามมุมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  แต่ละหมู่ติดปฺายชื่อสวนหยอ่มของหมูต่น  
และช่วยกันดูแลให้สวยงามและใช้ประโยชน์ต่อไป(นอกเวลา) 

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 3 สัปดาห์) 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือเข้าประจําทีดู่แลความเรยีบร้อยตามสวนหย่อมของตน 
(2) กรรมการเดินดู ซกัถามและใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด  และประกาศผล 

ในกองลกูเสือสุ่มถามความรู้สึกลกูเสือตอ่กิจกรรม และข้อคิดทีไ่ด้ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
ตรวจผลงานลูกเสือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใชไ้ด้ทกุหมู่และใช้ประโยชน์ได้จริงยั่งยนื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ 

และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ที่จะช่วยลดปัญหามลพิษ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
เพลง 

ดอกบัว 

ดอกบัวเอย๋ดอกบัว  นั้นมีอยู่ทั่วทั้งในถิ่นไทย  ชูดอกงามอร่ามไป  สวยสมถกูใจจริงเจ้า  
วนพราวอยู่ในบึง  จะเด็ดบัวก็อยู่ไกล  สองมอืเอื้อมไปเท่าไรก็ไม่ถึง  ได้แต่มองจ้องตรึง  ฉันขอฝาก
บึงอําลา  ขอลาไปก่อนเอย 

วันนี้ยินดี 

 วันนีย้ินดทีี่เราได้มาพบกนั  (ซ้ํา )   ยินดี  ยนิดี  ยินดี 
 มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก          ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป 
 มาเถิดมาเรามาร่วมจิต  ช่วยกันคิดทาํใหก้ารลูกเสอืเจริญ 

ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ 
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ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-
2005&group=7&gblog=2 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
เพลง 

ดอกบัว 

ดอกบัวเอย๋ดอกบัว  นั้นมีอยู่ทั่วทั้งในถิ่นไทย  ชูดอกงามอร่ามไป  สวยสมถกูใจจริงเจ้า  
วนพราวอยู่ในบึง  จะเด็ดบัวก็อยู่ไกล  สองมอืเอื้อมไปเท่าไรก็ไม่ถึง  ได้แต่มองจ้องตรึง  ฉันขอฝาก
บึงอําลา  ขอลาไปก่อนเอย 

วันนี้ยินดี 

 วันนีย้ินดทีี่เราได้มาพบกนั  (ซ้ํา )   ยินดี  ยนิดี  ยินดี 
 มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก          ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป 
 มาเถิดมาเรามาร่วมจิต  ช่วยกันคิดทาํใหก้ารลูกเสอืเจริญ 

ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ 
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ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-
2005&group=7&gblog=2 
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เรื่องที่เป็นประโยชน ์
กาบ้ายอ 

สุนัขจิ้งจอกเห็นกามีเนือ้ชิ้นโตอยูใ่นปาก จึงเอ่ยว่า "เพื่อนกาเอ๋ย ตาของเพื่อนช่างงามราวกับ
ตาเหยี่ยวปีกก็เป็นเงางามดั่งปีกนกอินทรี ข้าอยากรู้นักว่าถ้าเพื่อนร้องเพลงเสียงของเพื่อนจะไพเราะ
เพราะพริ้งเพียงใด"กาได้ฟงัคําปฺอยอก็ชอบใจ รีบอ้าปากร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอกเมือ่กาอ้าปากทันใด
นั้นชิ้น เนื้ อก็ตกลงมาที่พื้น  สุนัขจิ้ งจอกรีบเข้าไปคาบชิ้น เนื้ อ เ เล้ววิ่ งจากไปทันที   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มาเฝฺายกยอปอป้ัน ย่อมหวังได้ประโยชน์จากเรา 

กบฟุ้งซ่าน....ข้างก าแพงวัด 

กบตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกําแพงวัดทุกเช้ามันเฝฺาดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืด พอพระกลับ
ถึงวัดเพื่อฉันอาหารเช้า...กบตัวเดิมจึงนึกในใจว่า“ถ้าฉันได้เกิดเป็นพระคงจะดีเพราะมีคนถวาย
อาหารให้กินทุกวัน”  

ครั้นเมื่อพระฉันเสร็จ พวกเด็กวัดก็มานําอาหารที่เหลือมากมายไปกินต่ออย่างเอร็ดอร่อย
ตอนนี้กบเกิดเปลี่ยนใจ อยากเกิดเป็น "เด็กวัด"ดีกว่า สบายกว่าพระเป็นไหน ๆตื่นสายก็ได้ ไม่ต้อง
ออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้ 

เมื่อเด็กวัดกินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดกินจากนั้นก็ช่วยกันล้างจานถึง
ตอนนี้เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอีก... อยากเกิดเป็น "หมาวัด"แล้ว เพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัด 

พอหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปทําหน้าที่เฝฺาบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้า กบ
มองเห็นฝูงแมลงวันบินมาตอมอาหารต่อจากหมาวัดกบจึงเปลี่ยนใจอีกแล้วอยากเกิดเป็น "แมลงวัน"
สบายที่สุด ไม่ต้องทําอะไรเลยหนําซ้ํา ยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วย 

ขณะที่เจ้ากบฟฺุงซ่านกําลังคิดเพลินๆ อยู่นั้นพอดีหันมาเห็น แมลงวัน บินมาใกล้ๆจึงใช้ลิ้น
ตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้ ....กบฟฺุงซ่านจึงบรรลุธรรมฉับพลัน!!คิดได้
ว่า เอ้อ! "เป็นตัวของเราเองนี้แหละ"ดีที่สุดเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4  โลกสวยด้วยมือเรา  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถจดัทําแผ่นพับประชาสมัพันธ์  หรือวาดภาพรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได ้

2. เนื้อหา
จัดทําแผ่นพับ  วาดรูป รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษ 
3.3 ดินสอ 
3.4 ดินสอสี  สีเทียน 
3.5เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

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

1) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนในเรือ่งของสาเหตุและแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามที่ลูกเสือได้นําเสนอไว้จากสัปดาหท์ี่ผ่านมา

2) ลูกเสือแต่ละคนจัดทําแผ่นพับประชาสัมพนัธ์ หรือวาดภาพรณรงค์
รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้เลือกจัดทําคนละ 1 รูปแบบ

3) ลูกเสือนําเสนอผลงานตัวเองตอ่กองลูกเสอื  ผู้กํากับนําผลงานของลูกเสอื
โดยติดแสดงในบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หรอืติดแสดงในโอกาสอืน่
เช่น ในวันรักษส์ิ่งแวดล้อม

4) รวมกอง ผู้กาํกับลูกเสอืนําอภิปราย และสรปุ ในประเด็น
  -แนวทางในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)  

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
     - ทดสอบ 

- ตรวจผลงาน 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบตรวจประเมินผลงาน 
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เรื่องที่เป็นประโยชน ์
กาบ้ายอ 

สุนัขจิ้งจอกเห็นกามีเนือ้ชิ้นโตอยูใ่นปาก จึงเอ่ยว่า "เพื่อนกาเอ๋ย ตาของเพื่อนช่างงามราวกับ
ตาเหยี่ยวปีกก็เป็นเงางามดั่งปีกนกอินทรี ข้าอยากรู้นักว่าถ้าเพื่อนร้องเพลงเสียงของเพื่อนจะไพเราะ
เพราะพริ้งเพียงใด"กาได้ฟงัคําปฺอยอก็ชอบใจ รีบอ้าปากร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอกเมือ่กาอ้าปากทันใด
นั้นชิ้น เนื้ อก็ตกลงมาที่พื้น  สุนัขจิ้ งจอกรีบเข้าไปคาบชิ้น เนื้ อ เ เล้ววิ่ งจากไปทันที   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มาเฝฺายกยอปอป้ัน ย่อมหวังได้ประโยชน์จากเรา 

กบฟุ้งซ่าน....ข้างก าแพงวัด 

กบตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกําแพงวัดทุกเช้ามันเฝฺาดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืด พอพระกลับ
ถึงวัดเพื่อฉันอาหารเช้า...กบตัวเดิมจึงนึกในใจว่า“ถ้าฉันได้เกิดเป็นพระคงจะดีเพราะมีคนถวาย
อาหารให้กินทุกวัน”  

ครั้นเมื่อพระฉันเสร็จ พวกเด็กวัดก็มานําอาหารที่เหลือมากมายไปกินต่ออย่างเอร็ดอร่อย
ตอนนี้กบเกิดเปลี่ยนใจ อยากเกิดเป็น "เด็กวัด"ดีกว่า สบายกว่าพระเป็นไหน ๆตื่นสายก็ได้ ไม่ต้อง
ออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้ 

เมื่อเด็กวัดกินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดกินจากนั้นก็ช่วยกันล้างจานถึง
ตอนนี้เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอีก... อยากเกิดเป็น "หมาวัด"แล้ว เพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัด 

พอหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปทําหน้าที่เฝฺาบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้า กบ
มองเห็นฝูงแมลงวันบินมาตอมอาหารต่อจากหมาวัดกบจึงเปลี่ยนใจอีกแล้วอยากเกิดเป็น "แมลงวัน"
สบายที่สุด ไม่ต้องทําอะไรเลยหนําซ้ํา ยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วย 

ขณะที่เจ้ากบฟฺุงซ่านกําลังคิดเพลินๆ อยู่นั้นพอดีหันมาเห็น แมลงวัน บินมาใกล้ๆจึงใช้ลิ้น
ตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้ ....กบฟฺุงซ่านจึงบรรลุธรรมฉับพลัน!!คิดได้
ว่า เอ้อ! "เป็นตัวของเราเองนี้แหละ"ดีที่สุดเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4  โลกสวยด้วยมือเรา  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถจดัทําแผ่นพับประชาสมัพันธ์  หรือวาดภาพรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได ้

2. เนื้อหา
จัดทําแผ่นพับ  วาดรูป รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษ 
3.3 ดินสอ 
3.4 ดินสอสี  สีเทียน 
3.5เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

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

1) ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนในเรือ่งของสาเหตุและแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามที่ลูกเสือได้นําเสนอไว้จากสัปดาหท์ี่ผ่านมา

2) ลูกเสือแต่ละคนจัดทําแผ่นพับประชาสัมพนัธ์ หรือวาดภาพรณรงค์
รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้เลือกจัดทําคนละ 1 รูปแบบ

3) ลูกเสือนําเสนอผลงานตัวเองตอ่กองลูกเสอื  ผู้กํากับนําผลงานของลูกเสอื
โดยติดแสดงในบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หรอืติดแสดงในโอกาสอืน่
เช่น ในวันรักษส์ิ่งแวดล้อม

4) รวมกอง ผู้กาํกับลูกเสอืนําอภิปราย และสรปุ ในประเด็น
  -แนวทางในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)  

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
     - ทดสอบ 

- ตรวจผลงาน 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบตรวจประเมินผลงาน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
เพลง 

งานส่ิงใด 

       งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แม้นใครละเลยทิ้งปล่อย  มัวแต่คอยเฝฺาแต่คอย  
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง    

  ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จรับรอง  จําไว้ทุกคนตอ้งทํางานเราตอ้งช่วยกัน ช่วยกันุ..ช่วยกันุุ.
ช่วยกัน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลูกชาวนากับมรดก 

 นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยูค่รอบครัวหนึง่ เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้ง
สองก็ชวนกนัออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุน่ เพราะพ่อได้สั่งเสียเอาไวก้่อนทีจ่ะตายว่าทรพัยส์มบัติ
ของพอ่อยูใ่นสวนองุ่น “น้องไปขุดตรงนั้นนะ ส่วนพี่จะขุดตรงนี้เอง” 

ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกนัขุดดินเพือ่หาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่
สามารถหาสมบัติทีค่ิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้เเต่สวนองุ่นที่ถกูขุดถกูพรวนดนิจนทั่วนั้น กลับยิง่เจริญ
งอกงามดี  

จนลูกชาวนาสองพีน่้องสามารถที่จะขายองุน่จนได้ทรพัย์สินเงินทองมากมายทั้งสองจึงเพิ่งรู้
ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เปน็มรดกนั้นแท้จรงิไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคอือะไร 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อม  แผนการจัดกจิกรรมที ่4  โลกสวยด้วยมือเรา 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรม 

 ของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี ้
ช่ือ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
3 การใหค้วามร่วมมือ และมคีวามรับผิดชอบในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
4 สามารถจดัทําแผ่นพับประชาสมัพันธ ์ หรอืวาดภาพรณรงค์ รกัษ์

สิ่งแวดล้อม 
5 บอกสาเหตุและแนวทางในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  
6 สรุปประเด็นแนวทางในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 4  ข้อ 5  และข้ออืน่ๆ อีก 2 ข้อ  รวม  4 ข้อขึ้นไป 
    ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

สรุปผลการประเมิน   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ลงช่ือ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
เพลง 

งานส่ิงใด 

       งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แม้นใครละเลยทิ้งปล่อย  มัวแต่คอยเฝฺาแต่คอย  
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง    

  ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จรับรอง  จําไว้ทุกคนตอ้งทํางานเราตอ้งช่วยกัน ช่วยกันุ..ช่วยกันุุ.
ช่วยกัน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลูกชาวนากับมรดก 

 นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยูค่รอบครัวหนึง่ เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้ง
สองก็ชวนกนัออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุน่ เพราะพ่อได้สั่งเสียเอาไวก้่อนทีจ่ะตายว่าทรพัยส์มบัติ
ของพอ่อยูใ่นสวนองุ่น “น้องไปขุดตรงนั้นนะ ส่วนพี่จะขุดตรงนี้เอง” 

ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกนัขุดดินเพือ่หาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่
สามารถหาสมบัติทีค่ิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้เเต่สวนองุ่นที่ถกูขุดถกูพรวนดนิจนทั่วนั้น กลับยิง่เจริญ
งอกงามดี  

จนลูกชาวนาสองพีน่้องสามารถที่จะขายองุน่จนได้ทรพัย์สินเงินทองมากมายทั้งสองจึงเพิ่งรู้
ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เปน็มรดกนั้นแท้จรงิไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคอือะไร 
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36 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อม  แผนการจัดกจิกรรมที ่4  โลกสวยด้วยมือเรา 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรม 

 ของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี ้
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
3 การใหค้วามร่วมมือ และมคีวามรับผิดชอบในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
4 สามารถจดัทําแผ่นพับประชาสมัพันธ ์ หรอืวาดภาพรณรงค์ รกัษ์

สิ่งแวดล้อม 
5 บอกสาเหตุและแนวทางในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  
6 สรุปประเด็นแนวทางในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 4  ข้อ 5  และข้ออืน่ๆ อีก 2 ข้อ  รวม  4 ข้อขึ้นไป 
    ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

สรุปผลการประเมิน   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แบบทดสอบ 
การจัดกิจกรรมลกูเสอืสามัญรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อม        แผนการจัดกิจกรรมที่ 4  โลกสวยด้วยมอืเรา 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง ให้ลูกเสือเขยีนเครื่องหมาย O ล้อมรอบตัวอักษร ก  ข  ค  หรือ ง  

คําตอบที่ถูกตอ้งที่สดุเพยีงขอ้เดียว 
................................................. 

1. ข้อใดคือความหมายของคําว่า “ อนุรักษ ์”
ก.  เก็บรักษาทรัพยากรไว้ให้นานที่สุด 
ข.  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ใหม้ากที่สุด 
ค.  เก็บรักษาทรัพยากรไม่ใหสู้ญเปล่า        
ง.  นําทรัพยากรมาใช้ใหม้ากที่สุด 

2. ข้อใดเป็นวิธกีารอนุรกัษ์ดนิอยา่งถูกต้อง
ก.  ปลูกพืชหมนุเวียนตลอดปี        
ข.  การบํารุงดนิควรใส่ปุยเคมีเพียงอย่างเดียว 
ค.  หลักการเก็บเกี่ยวควรปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่า  
ง.  ทําลายหญ้าที่ปกคลุมดนิออกใหห้มด 

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์และพืช
ก.  ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาต ิ     
ข.  มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
ค.  ทําใหไ้ฟไหม้ปูาได้งา่ยๆ       
ง.  มีประโยชน์ทางดา้นจิตใจ 

4. ข้อใดกล่าวถึงการอนุรักษน์้ําผิดไปจากความจริง
ก.  ค้นคว้าหาสารชนิดใหม่ทีไ่มม่ีผลตกค้างในน้ํามาใช้ปราบศัตรูพืช 
ข.  ไม่ทิง้สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลําคลอง 
ค.  ให้การศึกษาเรื่องการอนุรักษน์้ําแก่ประชาชน  
ง.  ต้องประหยัดน้ําเพือ่ไม่ให้น้าํหมดไปจากโลก 

5. สัตว์ปูาไม่รวมถึงขอ้ใด
ก.  แมงทุกชนดิที่อยู่ในปูา        
ข.  สัตว์บกที่ไม่เชื่อง 
ค.  สัตว์น้ําและสัตว์ปีกทีค่นไม่ไดเ้ลี้ยงด ู 
ง.  สัตว์ที่คนไม่ได้เป็นเจ้าของ 
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6. ข้อใดเป็นสัตว์ปูาสงวนทั้งหมด
ก.  ช้าง  แรด  กูปรี  ละมัง่        
ข.  ควายปูา  วัวแดง  กระซู่  สมัน 
ค.  สมัน  กวางผา  เลียงผา  กระซู่  
ง.  แรด  ละอง  เลียงผา  สมเสร็จ 

7. สาเหตุที่ทาํให้พืชพรรณถูกทําลายเกิดจากตัวการใดมากที่สดุ
ก.  แมลง  
ข.  มนุษย์  
ค.  เชื้อโรค  
ง.  ฝนแล้ง 

8. วิธีการอนุรักษ์พืชพรรณอยา่งผิดวิธี
ก.  หาพืชแปลกๆมาปลูกในท้องถิน่ 
ข.  ปฺองกันการระบาดของโรคและแมลง 
ค   ปลูกตน้ไมท้ดแทนมากขึ้น  
ง.   ลดการทาํลายปูาไม้นอ้ยลง 

9. ข้อใดคือโบราณวัตถุที่ถูกต้องทั้งหมด
ก.  พระปรางค์  ศิลาจารึก  พระพทุธรูป    
ข.  เทวรูป  ซากอุโบสถ  ทับหลงัปราสาท 
ค.  พระพุทธรูป  โครงกระดกู  ซากเจดีย ์ 
ง.  เทวรูป  ศิลาจารึก  ซากสัตว์โบราณ 

10. ข้อใดเป็นการอนุรกัษ์สิ่งที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างถูกตอ้ง
ก.  ปลูกบ้านเรือนใกล้โบราณสถาน  เพื่อดูแลได้สะดวก 
ข.  โบราณสถานที่ไมย้ื่นต้นเกาะอยู่  ควรตัดโคน่ต้นไมอ้อก 
ค.  ไมข่ีดเขียน  สลักข้อความลงบนโบราณสถาน 
ง.  ควรนําซากมนุษย์โบราณที่ขุดพบไปเผาแลว้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ 
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ง.  นําทรัพยากรมาใช้ใหม้ากที่สุด 
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ข.  ไม่ทิง้สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลําคลอง 
ค.  ให้การศึกษาเรื่องการอนุรักษน์้ําแก่ประชาชน  
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5. สัตว์ปูาไม่รวมถึงขอ้ใด
ก.  แมงทุกชนดิที่อยู่ในปูา        
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แบบทดสอบ 
ตอนที่ 2 ค าชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อความที่ถูกและเครื่องหมาย Xหน้าขอ้ความที่ผิด 
............1.  การอนุรกัษ์อย่างถูกตอ้ง คอื การรกัษาทรัพยากรไว้เฉยๆเพื่อเก็บไว้ใช้นานๆ 
ุุุ.2.  การปรับปรุงแหล่งน้ําที่ตื้นเขนิให้ใชป้ระโยชน์ได้เต็มที่จดัเป็นการอนุรกัษ์อยา่งหนึ่ง 
............3.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆคน 
............4.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะลดลงได้  ถ้าประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
............5.  ดิน  น้ํา  อากาศ  เป็นทรัพยากรทีไ่ม่หมดสิ้นไป เราไม่จําเป็นตอ้งใช้อยา่งระมัดระวัง 
............6.  สัตว์และพืชมีประโยชน์เพราะช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติจงึไมค่วรทําลาย 
............7.  สัตว์ปูา คือ สัตว์ที่ไม่เชือ่งและอาศัยอยู่ในปูาเท่านัน้ โดยคนไม่ได้เลี้ยงดูให้อาหาร 
............8.  การไม่ทิ้งเศษขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลําคลองถอืเป็นการอนุรักษน์้ําอย่างถกูต้อง 
............9.  โครงกระดูกมนุษย์โบราณจัดเป็นโบราณวัตถุอย่างหนึ่งที่ตอ้งช่วยกนัอนุรกัษ์ไว ้
............10. ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน เพื่อความภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังเราควรเก็บ 

  สะสมโบราณวัตถุไว้เป็นของส่วนตวั 
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แบบตรวจประเมินผลงานแผ่นพับ  หรือภาพรณรงค์รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ช่ือ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ 4 3 2 1 

1 รูปแบบช้ินงาน 
2 ภาษา 
3 เนื้อหา 
4 เวลา 

ผลรวม 
ค่าเฉลี่ย ( ผลรวมหาด้วย 4) 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5  ขึ้นไป แสดงว่า ผลงานอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4  ขึ้นไป แสดงว่า ผลงานอยูใ่นระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4  ขึ้นไป แสดงว่า ผลงานอยูใ่นระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5  ขึ้นไป แสดงว่า ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของผลงาน (  ) ดมีาก  (   )  ดี    (   )  พอใช้   (   )  ปรับปรุง 

ลงช่ือ.............................................................. 
(..............................................................) 

ผู้ตรวจ 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงานแผ่นพับ  หรือภาพรณรงค์รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็น 
การ

ประเมิน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1. รูปแบบ
ชิ้นงาน 

-รูปแบบช้ินงานถูกต้องตามที่
กําหนด 
-รูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจ 
-มีขนาดเหมาะสม 
-รูปภาพมีสีสนัสวยงาม 
-รูปภาพสัมพนัธ์กับเนื้อหา 

-รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
-มีขนาดเหมาะสม 
-รูปภาพมีสีสนัสวยงาม 
-รูปภาพสัมพนัธ์กับ
เนื้อหา 

-มีขนาดเหมาะสม 
-รูปภาพมีสีสนั
สวยงาม 
-รูปภาพสัมพนัธ์
กับเนื้อหา 

-รูปภาพมีสีสนั 
-รูปภาพสัมพนัธ์
กับเนื้อหา 

2. ภาษา -มีการใช้ภาษาอยา่งถูกตอ้ง 
-ประโยคสอดคลอ้งกับเนือ้หา 
-สะกดคําถกูต้อง 
-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉกีคาํ 
-มีการใช้ภาษาอยา่ง
สร้างสรรค ์

-ประโยคสอดคลอ้งกับ
เนื้อหา 
-สะกดคําถกูต้อง 
-มีการเว้นวรรคโดยไม่
ฉีกคํา 
-มีการใช้ภาษาอยา่ง
สร้างสรรค ์

-สะกดคําถกูต้อง 
-มีการเว้นวรรค
โดยไมฉ่ีกคาํ 
-มีการใช้ภาษา
อย่างสรา้งสรรค ์

-มีการเว้นวรรค
โดยไมฉ่ีกคาํ 
-มีการใช้ภาษา
อย่างสรา้งสรรค ์

3. เนื้อหา -เนื้อหาถูกตอ้ง 
-เนื้อความตรงตามหัวข้อเรื่อง 
-เนื้อหาเป็นไปตามทีก่ําหนด 
-รายละเอียดครอบคลมุ 
-เนื้อหาสอดคลอ้ง 

-เนื้อความตรงตาม
หัวข้อเรื่อง 
-เนื้อหาเป็นไปตามที่
กําหนด 
-รายละเอียดครอบคลมุ 
-เนื้อหาสอดคลอ้ง 

-เนื้อหาเป็นไป
ตามที่กาํหนด 
-รายละเอียด
ครอบคลุม 
-เนื้อหาสอดคลอ้ง 

-รายละเอียด
ครอบคลุม 
-เนื้อหา
สอดคลอ้ง 

4. เวลา ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กําหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
กําหนด 1 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
กําหนด 2 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
กําหนด 3 วัน 

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   รวมพลังรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถทาํโครงการรักษาสิง่แวดล้อมในโรงเรียนได ้

2. เนื้อหา
ตัวอย่างโครงการ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 แบบฟอร์มโครงการ 
3.3เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับถามลูกเสือถึงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นอย่างไร
2)ให้แต่ละหมู่ระดมความคิดจัดทําโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใน 
ระยะเวลา 2 เดือน โดยให้ลูกเสือเขยีนโครงการส่งให้ผู้กํากับลูกเสอืตรวจก่อน  

3) ให้ลูกเสือปฏิบัติงานตามที่เขียนไว้ในโครงการ
4)ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายให้หมู่ลูกเสอืนําเสนอผลการปฏิบัติการ โดยอาจจะดจูาก 
สถานที่หรอืงานจริงที่ลูกเสอืได้ปฏิบัติ 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
 5.1 วิธีการ 
     -  ประเมินการมีส่วนร่วมและ  

     ความสาํเร็จของโครงการ 

   5.2 เครื่องมือ 
-  แบบประเมินโครงการ 
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 5.1 วิธีการ 
     -  ประเมินการมีส่วนร่วมและ  

     ความสาํเร็จของโครงการ 

   5.2 เครื่องมือ 
-  แบบประเมินโครงการ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง 

เพลงสามัคคีรวมใจ 

  สามัคคีร่วมใจ   เร็วไวช่วยกันทําการงานด้วยความสําราญเริงใจ 
มาช่วยกันซิเร็วไว          จะได้เสร็จทนัใดใครๆก็พากันยกย่อง 

เกม 
เดินหมี 

วิธีเล่นมีดังนี ้
1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก  จัดใหทุ้กหมู่มีจาํนวนคนเท่า ๆ กัน
2. ให้นายหมู่นําไมพ้ลองไปวางไว้ใหห้่างจากคนหัวแถวเท่า ๆ กัน  แล้วกลับมาเขา้แถว
ตามเดมิ
3. เมื่อไดย้ินคาํสั่งว่า  “ เริ่มเล่น”  ให้คนหัวแถวก้มตัวลง  ใช้มือทั้ง  2  ข้าง  จับที่ข้อเท้า
ด้านนอกให้แน่น  แล้วว่ิงอ้อมไม้พลอง  แล้วกลับมาแตะคนต่อไป  ตนเองไปตอ่ท้ายแถว 
4. คนที่ถูกแตะว่ิงไปออ้มกอ้นหนิ แล้วกลับมาแตะคนต่อไปเช่นเดียวกนั
5. เล่นกันไปเรื่อยๆ ลูกเสือหมู่ใดทําได้ถูกต้องครบทุกคน  และทําได้เสร็จก่อนลูกเสอืหมู่อื่น
จะเป็นผู้ชนะ  หมู่อื่นปรบมือให ้
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     ผูเ้สนอโครงการ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นึกว่าง่าย 

คนไทยกับคนลาวเป็นเพื่อนกัน คนไทยนั้นมีเรืออยู่ลําหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเกิดน้ําท่วมขึ้น   
คนลาวจึงนั่งไปกับเรือของคนไทย โดยคนลาวนั่งอยู่ที่หัวเรือและคนไทยนั่งอยู่ที่ท้ายเรือ และก็เป็นคน
พายเรือไปด้วยเมื่อพายเรือไปได้สักระยะหนึ่ง คนลาวเห็นว่าเรือวิ่งตรงเข้าไปหาต้นไม้จนจะชนต้นไม้ 
คนลาวตกใจกลัวจึงร้องบอกไปว่า“ซ้ายหน่อยๆ” คนไทยก็พายงัดเล็กน้อย เรือก็ไม่ชนต้นไม้ เรือรอด
ผ่านไปได้ 

เมื่อพายต่อไปอีกสักระยะเรือก็รี่ตรงเข้าไปจะชนบ้านอีก คนลาวเห็นดังนั้นก็ตกใจ ร้องขึ้นมา 
อีกว่า“ขวาหน่อยๆ” คนไทยก็พายงัดเลก็น้อย เรือก็รอดไปได้โดยไม่ชนบ้านคนลาวคนนั้นจงึบังเกิด 
ความสงสัยแล้วจึงถามคนไทยขึ้นว่า“นี่เรือของเพื่อนท าด้วยอะไรนะถึงว่าง่ายอย่างนี้” 
“อ๋อเรือล านี้ขุดข้ึนจากไม้ตะเคียนนะเพื่อน”คนไทยตอบคนลาวคนลาวได้ฟังดังนั้นเมื่อกลับถึง
บ้านก็บอกกับเมียของตนว่า “นี่น้องไม้ตะเคียนนี่ว่าง่ายจังพี่อยากจะขุดเรือจากไม้ตะเคียนสักลํา ที่
ข้างบ้านเรามีไม้ตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งเดี่ยวพี่จะโค่นมาขุดทําเรือนะ”เมียก็บอกกับคนลาวที่เป็นผัวว่า
“มันจะทับบ้านพังนะซิพี่”“มันไม่ทับบ้านเราหรอก ไม้ตะเคียนมันว่าง่าย” ฝูายผัวรีบอธิบายสรรพคุณ
ของต้นตะเคียนเสร็จสรรพว่าแล้วคนลาวคนนัน้ก็คว้าขวานไปตัดต้นตะเคียนที่อยูข่้างบ้านในทันที ฟัน
ไปๆจนต้นตะเคียนจวนเจียนจะขาดอยูแ่ล้วมันก็คอ่ยๆเอนลงจะทับบ้าน คนลาวก็ไปยืนโบกไม้โบกมอื
ร้องตะโกนไปว่า “ซ้ายหน่อยๆ”ต้นตะเคียนก็ล้มลงทับหลังคาบ้านพังไปเรียบร้อย  คนลาวคิดบ่น 
อยู่ในใจว่า“เอ๊ะ! ทําไมต้นตะเคียนบ้านเรานี่ถึงดื้อขนาดนี้ ทําไมไม่เหมือนต้นตะเคียนของคนไทยเลย 
ว่าง่ายเอาเสียมากๆ” 

ที่มา: http://www.nithan.in.th 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเข้าใจอะไรทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรือการทีห่ลงเชื่อในสิ่งที่ผิดๆ จะนาํมาซึ่งความ 
เสียหายหรือความหายนะไดฉ้ะนั้น ก่อนที่จะเชือ่ในอะไรก็ตาม ควรที่จะพิจารณา 
ไตร่ตรองให้รอบคอบ โดยใช้หลักของเหตุผลเป็นหลักกอ่น 

ประมาณ............................................
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ของต้นตะเคียนเสร็จสรรพว่าแล้วคนลาวคนนัน้ก็คว้าขวานไปตัดต้นตะเคียนที่อยูข่้างบ้านในทันที ฟัน
ไปๆจนต้นตะเคียนจวนเจียนจะขาดอยูแ่ล้วมันก็คอ่ยๆเอนลงจะทับบ้าน คนลาวก็ไปยืนโบกไม้โบกมอื
ร้องตะโกนไปว่า “ซ้ายหน่อยๆ”ต้นตะเคียนก็ล้มลงทับหลังคาบ้านพังไปเรียบร้อย  คนลาวคิดบ่น 
อยู่ในใจว่า“เอ๊ะ! ทําไมต้นตะเคียนบ้านเรานี่ถึงดื้อขนาดนี้ ทําไมไม่เหมือนต้นตะเคียนของคนไทยเลย 
ว่าง่ายเอาเสียมากๆ” 

ที่มา: http://www.nithan.in.th 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเข้าใจอะไรทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรือการทีห่ลงเชื่อในสิ่งที่ผิดๆ จะนาํมาซึ่งความ 
เสียหายหรือความหายนะไดฉ้ะนั้น ก่อนที่จะเชือ่ในอะไรก็ตาม ควรที่จะพิจารณา 
ไตร่ตรองให้รอบคอบ โดยใช้หลักของเหตุผลเป็นหลักกอ่น 
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แบบประเมินโครงการรักษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อม     แผนการจัดกิจกรรมที่   5 รวมพลังรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

ชื่อหมู่ ................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อโครงการ

.......................................................................................................................... 
2. ประเมนิผลการปฏิบัติ โครงการ เมือ่วันที่ ............  เดือน............................ พ.ศ. ...............

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ โครงการ 
1. วัตถุประสงค์ของ โครงการ

.......................................................................................................................................... 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

2. การดําเนินงาน   (   ) ดําเนินงานสําเร็จแล้ว      (   ) ยังไม่ได้ดําเนินการ
3. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
.................................................................................................... 
4. เปฺาหมาย (ระบุกิจกรรม/คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึน้ ระบุจํานวนหรือหน่วย)

4.1  เปฺาหมาย
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
4.2  ปฏิบัติได้จริง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนมุัติ...........................................บาท 

จ่ายจริง.........................................บาท 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั ต่ํากว่า  60% ปรับปรุง 
2  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั 60 - 69% พอใช ้
3  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั 70 – 79 % ด ี
4  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั 80 % ขึ้นไป ดีมาก 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการทีเ่ห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดําเนนิงาน / โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพยีงใด
2. ผลสําเร็จของงาน / โครงการนี้บรรลุเปฺาหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรือค่าใช้จา่ยทีไ่ด้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม  หรอืเพยีงพอเพียงใด
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิข์องโครงการอยู่ในระดับใด
7. ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไปตามกาํหนดเวลาเพียงใด
8. งาน /โครงการนี้สนองแผนการจัดกิจกรรมรวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุเพียงใด
ผลรวม 
ค่าเฉลี่ย ( ผลรวมหาด้วย 8) 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5  ขึ้นไป แสดงว่า การดาํเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4  ขึ้นไป แสดงว่า การดําเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4  ขึ้นไป แสดงว่า การดําเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5  ขึ้นไป แสดงว่า การดาํเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน / โครงการ (  ) ดีมาก  (   )  ดี    (   )  พอใช้   (   )  ปรับปรุง 
ข้อเสนอสําหรับการดาํเนินการโครงการในครั้งต่อไป (    ) ควรดําเนนิการตอ่ 
(    )  ควรดําเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง 

 (    )   ยกเลกิการดาํเนินงานในครั้งต่อไป 
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แบบประเมินโครงการรักษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อม     แผนการจัดกิจกรรมที่   5 รวมพลังรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

ชื่อหมู่ ................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อโครงการ

.......................................................................................................................... 
2. ประเมนิผลการปฏิบัติ โครงการ เมือ่วันที่ ............  เดือน............................ พ.ศ. ...............

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ โครงการ 
1. วัตถุประสงค์ของ โครงการ

.......................................................................................................................................... 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

2. การดําเนินงาน   (   ) ดําเนินงานสําเร็จแล้ว      (   ) ยังไม่ได้ดําเนินการ
3. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
.................................................................................................... 
4. เปฺาหมาย (ระบุกิจกรรม/คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึน้ ระบุจํานวนหรือหน่วย)

4.1  เปฺาหมาย
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
4.2  ปฏิบัติได้จริง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนมุัติ...........................................บาท 

จ่ายจริง.........................................บาท 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานของโครงการ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั ต่ํากว่า  60% ปรับปรุง 
2  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั 60 - 69% พอใช ้
3  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั 70 – 79 % ด ี
4  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดบั 80 % ขึ้นไป ดีมาก 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการทีเ่ห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดําเนนิงาน / โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพยีงใด
2. ผลสําเร็จของงาน / โครงการนี้บรรลุเปฺาหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรือค่าใช้จา่ยทีไ่ด้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม  หรอืเพยีงพอเพียงใด
5. ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิข์องโครงการอยู่ในระดับใด
7. ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไปตามกาํหนดเวลาเพียงใด
8. งาน /โครงการนี้สนองแผนการจัดกิจกรรมรวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุเพียงใด
ผลรวม 
ค่าเฉลี่ย ( ผลรวมหาด้วย 8) 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5  ขึ้นไป แสดงว่า การดาํเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4  ขึ้นไป แสดงว่า การดําเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4  ขึ้นไป แสดงว่า การดําเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5  ขึ้นไป แสดงว่า การดาํเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน / โครงการ (  ) ดีมาก  (   )  ดี    (   )  พอใช้   (   )  ปรับปรุง 
ข้อเสนอสําหรับการดาํเนินการโครงการในครั้งต่อไป (    ) ควรดําเนนิการตอ่ 
(    )  ควรดําเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง 

 (    )   ยกเลกิการดาํเนินงานในครั้งต่อไป 
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ส่วนที่  4  สภาพปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
ปัญหา  อุปสรรค สภาพปัญหา   อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ / ค่าใชจ้่าย
3. ด้านวัสดุ   อุปกรณ์
4. การประสานงานและการบริการ

 ลงชื่อ  .......................................................... 
 ( ...........................................................) 

 ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 3 อุดมคต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   คุณธรรมในชีวิต                           เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถยดึหลักคําสอนของศาสนาของตนในการดํารงชีวิตได ้

2. เนื้อหา
ศึกษาหลักคําสอนในศาสนาที่ตนเองนับถือ แล้วนํามายึดถือปฏิบัติในชีวิตเพื่อนํามา 

ซึ่งความสงบสุขในสังคม 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงข่าวในหน้าหนังสอืพิมพ์ทีม่ักจะมีแต่
เรื่องที่รุนแรงและมักจะพบกับกลุม่วัยรุ่น

2) ผู้กํากับลูกเสอืใหห้มู่ลูกเสือส่งตัวแทนออกมาจบัฉลากเพือ่รับใบงาน ที่ผูก้ํากับลูกเสือ
เตรียมไว้ แล้วร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายต่างๆในใบงานที่ได้รับ

3) ตัวแทนหมู่ลูกเสอืรายงานที่ละหมู่ ผูก้ํากับลูกเสอืและลูกเสือหมู่อืน่ร่วมกันพิจารณา
เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกัน

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 
 - สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 เครื่องมือ 

- แบบสังเกต 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
43

50 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 3 อุดมคต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   คุณธรรมในชีวิต                           เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถยดึหลักคําสอนของศาสนาของตนในการดํารงชีวิตได ้

2. เนื้อหา
ศึกษาหลักคําสอนในศาสนาที่ตนเองนับถือ แล้วนํามายึดถือปฏิบัติในชีวิตเพื่อนํามา 

ซึ่งความสงบสุขในสังคม 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงข่าวในหน้าหนังสอืพิมพ์ทีม่ักจะมีแต่
เรื่องที่รุนแรงและมักจะพบกับกลุม่วัยรุ่น

2) ผู้กํากับลูกเสอืใหห้มู่ลูกเสือส่งตัวแทนออกมาจบัฉลากเพือ่รับใบงาน ที่ผูก้ํากับลูกเสือ
เตรียมไว้ แล้วร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายต่างๆในใบงานที่ได้รับ

3) ตัวแทนหมู่ลูกเสอืรายงานที่ละหมู่ ผูก้ํากับลูกเสอืและลูกเสือหมู่อืน่ร่วมกันพิจารณา
เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกัน

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 
 - สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 เครื่องมือ 

- แบบสังเกต 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
44
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

เพื่อน 

        เพื่อน   เพื่อน ไม่เคยทิ้งเพื่อน ยามร่วมงานเราเหมือน  มีหัวใจเดยีวกัน 
เพื่อน  เพื่อนไม่ลืมสมัพันธ ์       ยามร่วมงานสขุสันต์สารพันเพื่อนเอย 
กินน้ําร่วมแก้วร่วมขัน       กินข้าวหม้อเดียวกนัมันจังเลย 
มีทุกขเ์ราต่างเปิดเผย        สุขทุกข์ใดเลย  เพื่อนกนั 

เกม 
วิบาก 

วิธีการเล่นเกมมีดังนี ้
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว หันหน้าไปทางเดียวกนั  ยื่นอยูท่ี่เส้นซึ่งห่าง
จากเสน้ชัย 10 เมตร 
2. ผู้เล่นแถวหลังยกขาขวาขึ้นให้ผู้เล่นทีอ่ยู่แถวหน้าจับขาไว้ มือทั้งสองของผู้เล่นแถว
หลังจับบ่าของผู้เล่นคนหน้าไว ้
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้เล่นทุกคู่วิ่งไปข้างหนา้ตรงไปยังเส้นชัย
4. ผู้เล่นทุกคู่ต้องไม่แยกจากกันและตอ้งวิ่งในลกัษณะ 3 ขา คู่ใดลม้ให้เริม่วิ่งใหม่ตรงจุดที่ลม้
5. คู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

52 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใบงาน 

 

 

 

 

ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 1 

เวลา 20.15 น. วานนี้ (12 ก.ย.) อาสาสมัครกู้ภยัปูอเต็กตึ๊ง และ อาสาสมคัรศูนย์วิทยุบูรพา และ 
กู้ภัย 438 รับแจ้งอุบัติเหตุ ทางเขา้การเคหะฉลองกรุงหา่งจากปากซอยประมาณ 400 เมตรในที่เกิดเหตพุบ
รถกระบะ อีซูซุ ปฺายแดง ด้านหน้าซา้ย สภาพพังยับเยิน เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต ์ในที่เกดิเหตุพบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ชาย 1 ราย นําสง่ รพ.เวชการุณรัศมิ์ และอีก 1 ราย อาการสาหัส อาสาสมัครเร่งให้
การช่วยเหลือขณะรอรถพยาบาลขั้นสงู แต่ไมท่นัการณ์ เนื่องจากผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 
อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊ก กลุ่มคนอาสา กู้ชพี กูภ้ยั Thailand ระบุว่า ในเหตกุารณ์ครั้งนี้สภาพฝนตกหนกั 
อาสาสมัครเปียกปอนกันถ้วนหน้า แต่ได้ก็พยายามช่วยเหลอืผู้ได้รับบาดเจ็บอยา่งเต็มที่แล้วกไ็ม่สามารถ 
ยื้อชีวิตไว้ได้ จากการสอบถามครอบครัวเผยว่าผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัว ไมไ่ด้เรียนหนังสอื
เพราะออกมาทํางานส่งเสยีใหน้้องสาว 2 คน ได้เรียน และคาํสุดทา้ยทีไ่ด้พดูกับคนใกล้ชิดเมื่อตอน 14.30 น. 

คือ "แม่ของผมไม่มีเงิน จะเบิกเงินมาให้แม่ครับ" 
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เพราะออกมาทํางานส่งเสยีใหน้้องสาว 2 คน ได้เรียน และคาํสุดทา้ยทีไ่ด้พดูกับคนใกล้ชิดเมื่อตอน 14.30 น. 

คือ "แม่ของผมไม่มีเงิน จะเบิกเงินมาให้แม่ครับ" 
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ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 2 

(1 ส.ค.) ผอ.โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ จ.พิจิตร เผยสํานักงานเขตพื้นทีก่ารประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
เลือก นอ้งเจมส์ เป็นเด็กยอดกตัญํู ปั่นจกัรยาน 20 กม. กลับมาดูแลปฺอนขา้วปฺอนน้ําพ่อแมปู่วยหนัก 
เตรียมรับโล่วันแม่ที่สวนอมัพรนายประกอบ บรรณาธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองกอไผ ่ต.วังสําโรง 
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เปิดเผยว่า สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ไดค้ัดเลอืก "น้องเจมส"์ 
ด.ช.ธีรพัฒน์ วงษ์บุญมี นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ เป็นเด็กชายยอดกตัญํู  
ที่ใช้เวลาว่างในช่วงเวลาพักกลางวันขี่รถจักรยานจากโรงเรยีนกลับมาบ้าน ระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร 
กลับไปปฺอนขา้ว ปฺอนน้าํและยาดูแลบิดาและมารดาซึ่งปูวยเป็นโรคประจาํตัว และบางวันต้องขาดเรียนเพราะ
ต้องดูแลบิดาและมารดาที่ปูวยหนักจนไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

54 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 3 

ผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประสานจาก นายดาวอุทัย ไชยพรม ครูโรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา ตาํบลกันจ ุอําเภอบึงสามพนั จังหวดัเพชรบูรณ์ ว่า มีเดก็นักเรยีนชายคนหนึ่ง ขาดเรียนต่อเนื่อง
ติดต่อกันมานานกว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากตอ้งอยู่ดูแลแม่ทีก่ําลังปูวยหนัก ส่วนพ่อที่เป็นเสาหลักของ
ครอบครัว ต้องออกไปทํางานรับจ้างรายวัน เพือ่หาเงนิมาดูแลภรรยาที่ปูวยและใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อเดนิทาง
ไปถึง พบกับ เด็กชายศักดา จ าปาแก้ว อายุ 13 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ป.6/1 โรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา และ เด็กชายธนายุต จ าปาแก้ว อายุ 9 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ป.3/1 โรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา 2 พี่น้องกําลงัช่วยกันก่อไฟจัดเตรยีมหุงขา้วและล้างถ้วยล้างจานรอพอ่อยู่ที่บ้านอีกทั้งยังทําการเช็ด
ตัว ทาแปฺงตามกิจวัตรประจําวันให้แมค่ือ นางชัญญา กาสิงห์ อายุ 36 ปี ที่ปูวยหนักด้วยโรค SLE หรือโรค
พุ่มพวง แพ้ภูมิตัวเอง ไม่สามารถช่วยเหลอืตัวเองได ้ต้องนอนอยู่กับทีม่านานกว่า 8 เดือน ล่าสุดเป็นแผลกด
ทับที่บริเวณด้านหลังและสะโพก ตอ้งคอยให้อาหารเหลวทางสายยาง และต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

ลูกชายคนโตคือ เด็กชายศักดา ส่งผลให้ต้องหยุดเรียนมานานกว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากพ่อต้องออก
จากบ้านไปทํางานรับจ้างรายวัน เฉลีย่วันละเพยีง 200-300 บาท เพือ่นําเงนิมาใชจ้่ายในบ้าน ดูแลรักษา
ภรรยา  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
47
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ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 3 

ผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประสานจาก นายดาวอุทัย ไชยพรม ครูโรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา ตาํบลกันจ ุอําเภอบึงสามพนั จังหวดัเพชรบูรณ์ ว่า มีเดก็นักเรยีนชายคนหนึ่ง ขาดเรียนต่อเนื่อง
ติดต่อกันมานานกว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากตอ้งอยู่ดูแลแม่ทีก่ําลังปูวยหนัก ส่วนพ่อที่เป็นเสาหลักของ
ครอบครัว ต้องออกไปทํางานรับจ้างรายวัน เพือ่หาเงนิมาดูแลภรรยาที่ปูวยและใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อเดนิทาง
ไปถึง พบกับ เด็กชายศักดา จ าปาแก้ว อายุ 13 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ป.6/1 โรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา และ เด็กชายธนายุต จ าปาแก้ว อายุ 9 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ป.3/1 โรงเรียนวัดซับ
บอนวิทยา 2 พี่น้องกําลงัช่วยกันก่อไฟจัดเตรยีมหุงขา้วและล้างถ้วยล้างจานรอพอ่อยู่ที่บ้านอีกทั้งยังทําการเช็ด
ตัว ทาแปฺงตามกิจวัตรประจําวันให้แมค่ือ นางชัญญา กาสิงห์ อายุ 36 ปี ที่ปูวยหนักด้วยโรค SLE หรือโรค
พุ่มพวง แพ้ภูมิตัวเอง ไม่สามารถช่วยเหลอืตัวเองได ้ต้องนอนอยู่กับทีม่านานกว่า 8 เดือน ล่าสุดเป็นแผลกด
ทับที่บริเวณด้านหลังและสะโพก ตอ้งคอยให้อาหารเหลวทางสายยาง และต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

ลูกชายคนโตคือ เด็กชายศักดา ส่งผลให้ต้องหยุดเรียนมานานกว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากพ่อต้องออก
จากบ้านไปทํางานรับจ้างรายวัน เฉลีย่วันละเพยีง 200-300 บาท เพือ่นําเงนิมาใชจ้่ายในบ้าน ดูแลรักษา
ภรรยา  
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ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 4 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 02.30 น. (13 ธ.ค.) พ.ต.ท.อุดม บุญพุฒ พนกังานสอบสวน  
สภ.หาดใหญ่ รับแจ้งว่าเกดิเหตุวัยรุ่นไล่ยิงกันบนถนนราษฎร์อทุิศ หรือเขต 8 เขตเทศบาลนครหาดใหญ ่ย่าน
สถานบันเทิงของเมืองหาดใหญ่ เหตุเกิดบนถนนหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึง่ หรือ "โซตัสผับ" หลังจากชุด
สืบสวน สภ.หาดใหญ่และหน่วยกูภ้ัยมูลนิธิมิตรภาพสามคัคีไปตรวจสอบที่เกดิเหตุต่อมาพบรา่งนายสุร
ศักดิ์ อายุ 20 ป ีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่บริเวณศีรษะและล าตัว 3 นัด นอนเสียชีวิตอยู่บน
ถนน โดยมีรถจักรยานยนตฮ์อนด้าเวฟ สีดาํตดัเทา หมายเลขทะเบียน  
1 กช สงขลา 9413 ซึ่งเป็นของผู้ตายล้มอยู่ขา้งๆนอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านซ่ึงเป็นชายที่ขับรถผ่านมาถูก
ลูกหลงได้รับบาดเจบ็ 1 ราย ถูกกระสุนเขา้ทีห่น้าแข้ง 1 นัด ถูกนําตัวสง่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และยังมี
รถยนต์ที่จอดอยู่รมิถนนถูกกระสุนอีก 2 นัด จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกอยู่ใน
ที่เกิดเหต ุ5 ปลอก เจ้าหน้าทีไ่ด้เก็บไว้เป็นหลกัฐานจากการสอบสวนทราบว่า ขณะเกิดเหตุผู้ตายขับ
รถจักรยานยนต์มากับกลุม่ของเด็กแว้น ที่ตระเวนขับรถซิ่งมาตามเสน้ทางถนนราษฎร์อทุิศ หรือเขต 8 ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเส้นทางที่เดก็แว้นมักจะรวมตัวกันขบัรถซิ่งในช่วงสุดสัปดาห์ และถูกกลุม่วัยรุ่นซึง่เป็นกลุ่มรถซิ่ง
ด้วยกัน และเป็นคู่อริขับรถจกัรยานยนต์ตามไลย่ิง 5 นัด จนลม้ลงเสียชีวิตคาที่บนถนน 
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ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 5 
(7 ส.ค.) สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง พจิารณาคดีฆาตกรรมสุดสยอง
และสะเทือนใจ เมื่อ นายเฮนรี ฉั่ว วัย 30 ปี ฆ่าพ่อแม่ของตัวเอง คือ นายฉั่วหวิงกี วัย 65 ปี และ นาง
ซิ่วยวต อี้ วัย 62 ปี โดยร่วมมือกับเพื่อนช่ือ นายเจ๋อ ชุน ไค วัย 36 ป ีพฤติกรรมของผู้ตอ้งหาคอืตัดหัว
ของพอ่แม่แช่ไว้ในตู้เย็น จากนัน้ก็นาํศพไปย่างไฟ พรอ้มกับทาเกลอืและบรรจุลงกล่องอาหารก่อนนาํไปทิ้งถัง
ขยะเพือ่เป็นการทําลายหลักฐานนายฉั่วได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า พ่อแม่ได้เดินทางไปประเทศจีน โดย
วางแผนให้เป็นบุคคลหายสาบสูญ แต่ต่อมาไดม้ีการพดูคยุกับเพือ่นในอินเตอร์เน็ตว่า ตนเองเป็นผู้ฆ่าพ่อแม่
เอง โดยเขาได้บอกกับเพื่อนว่าเขาเป็นคนมีปัญหาทางจิตไมส่ามารถรับรู้ความเจ็บปวดของคนอื่นได ้หลังจาก
นั้นไมน่านเจ้าหน้าที่ได้พบศีรษะของพ่อแม่นายฉั่วอยู่ในตู้เย็นของอพาร์ตเมน้ท์ ที่เตม็ไปคราบเลือดเมือ่เดือน 
มี.ค.56 และพบกล่องขา้วบรรจุเนื้อศพที่ถูกย่างไฟอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นเมื่อเดือน มี.ค.2556 
และเพิ่งมีการพิจารณาคดี ซึ่งนายฉั่วและนายเจ๋อยังคงใหก้ารปฏิเสธในข้อหาฆาตกรรม นายฉั่วรับสารภาพ
เพียงขอ้หาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและขัดขวางการฝังศพอยา่งถูกกฏหมาย แต่อัยการช้ีว่าการกระทําของ
ผู้ต้องหาเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน เนื่องจากมีการวางแผน ซือ้มีด ตู้เย็น เตาอบ และหมอ้
หุงข้าว เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการลงมอื 

 ผูส้ ือ่ขา่วรายงานเมือ่เวลา 02.30 น. (13 ธ.ค.)  พ.ต.ท.อุดม บุญพฒุ พนกังานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ 

รบัแจง้ว่าเกดิเหตุวยัรุ่นไล่ยงิกนับนถนนราษฎรอุ์ทศิ หรอืเขต 8 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ย่านสถานบนัเทงิ 

ของเมอืงหาดใหญ่ เหตุเกดิบนถนนหน้าสถานบนัเทงิแหง่หน่ึง หรอื “โซดสัผบั” หลงัจากชดุสบืสวน สภ.หาดใหญ่

และหน่วยกูภ้ยัมลูนิธมิติรภาพสามคัคไีปตรวจสอบทีเ่กดิเหตุ ต่อมำพบว่ำนำยสรุศกัด์ิ อำย ุ20 ปี ถกูยิงด้วยอำวธุ

ปืนขนำด 9 มม. ท่ีบริเวณศีรษะและล�ำตวั 3 นัด นอนเสียชีวิตอยู่บนถนน โดยมรีถจกัรยานยนตฮ์อนดา้เวฟ  

สดี�าตดัเทา หมายเลขทะเบยีน 1 กช สงขลา 9413 ซึง่เป็นของผูต้ายลม้อยูข่า้ง ๆ นอกจากน้ี ยงัมีชำวบ้ำน 

ซ่ึงเป็นชำยท่ีขบัรถผ่ำนมำถกูลูกหลงได้รบับำดเจบ็ 1 รำย ถูกกระสุนเข้าที่หน้าแข้ง 1 นัด ถูกน�าตวั 

ส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ และยงัมรีถยนต์ทีจ่อดอยู่รมิถนนถูกกระสุนอกี 2 นัด จากการตรวจสอบทีเ่กดิเหตุ 

พบปลอกกระสุน 9 มม. ตกอยู่ในทีเ่กดิเหตุ 5 ปลอก เจา้หน้าทีไ่ดเ้กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานการสอบสวนทราบว่า  

ขณะเกดิเหตุผูต้ายขบัรถจกัรยานยนตม์ากบักลุม่ของเดก็แวน้ ทีต่ระเวณขบัรถซิง่มาตามเสน้ทางถนนราษฎรอุ์ทศิ 

หรอืเขต 8 ซึง่เป็นหน่ึงในเสน้ทางทีเ่ดก็แวน้มกัจะรวมตวักนัขบัรถซิง่ในชว่งสดุสปัดาห ์และถกูหลุม่วยัรุน่ซึง่เป็น 

กลุม่รถซิง่ดว้ยกนั และเป็นคูอ่รขิบัรถจกัรยานตต์ามไลย่งิ 5 นดั จนลม้ลงเสยีชวีติคาทีบ่นถนน



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 4 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 02.30 น. (13 ธ.ค.) พ.ต.ท.อุดม บุญพุฒ พนกังานสอบสวน  
สภ.หาดใหญ่ รับแจ้งว่าเกดิเหตุวัยรุ่นไล่ยิงกันบนถนนราษฎร์อทุิศ หรือเขต 8 เขตเทศบาลนครหาดใหญ ่ย่าน
สถานบันเทิงของเมืองหาดใหญ่ เหตุเกิดบนถนนหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึง่ หรือ "โซตัสผับ" หลังจากชุด
สืบสวน สภ.หาดใหญ่และหน่วยกูภ้ัยมูลนิธิมิตรภาพสามคัคีไปตรวจสอบที่เกดิเหตุต่อมาพบรา่งนายสุร
ศักดิ์ อายุ 20 ป ีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่บริเวณศีรษะและล าตัว 3 นัด นอนเสียชีวิตอยู่บน
ถนน โดยมีรถจักรยานยนตฮ์อนด้าเวฟ สีดาํตดัเทา หมายเลขทะเบียน  
1 กช สงขลา 9413 ซึ่งเป็นของผู้ตายล้มอยู่ขา้งๆนอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านซ่ึงเป็นชายที่ขับรถผ่านมาถูก
ลูกหลงได้รับบาดเจบ็ 1 ราย ถูกกระสุนเขา้ทีห่น้าแข้ง 1 นัด ถูกนําตัวสง่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และยังมี
รถยนต์ที่จอดอยู่รมิถนนถูกกระสุนอีก 2 นัด จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกอยู่ใน
ที่เกิดเหต ุ5 ปลอก เจ้าหน้าทีไ่ด้เก็บไว้เป็นหลกัฐานจากการสอบสวนทราบว่า ขณะเกิดเหตุผู้ตายขับ
รถจักรยานยนต์มากับกลุม่ของเด็กแว้น ที่ตระเวนขับรถซิ่งมาตามเสน้ทางถนนราษฎร์อทุิศ หรือเขต 8 ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเส้นทางที่เดก็แว้นมักจะรวมตัวกันขบัรถซิ่งในช่วงสุดสัปดาห์ และถูกกลุม่วัยรุ่นซึง่เป็นกลุ่มรถซิ่ง
ด้วยกัน และเป็นคู่อริขับรถจกัรยานยนต์ตามไลย่ิง 5 นัด จนลม้ลงเสียชีวิตคาที่บนถนน 

56 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงาน 
ค าส่ัง 

ให้หมู่ลูกเสืออา่นเนือ้ข่าวทีไ่ด้รับ แล้วร่วมกนัวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) จากเรื่องทีไ่ด้รับมีเหตุการณ์ใดที่สําคัญ
2) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนับถือ มาใช้ในชีวิต และใช้หลักธรรมข้อใด
3) จากเรื่องทีไ่ด้รับใครขาดหลกัธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ มาใช้ในชีวิต และขาดหลกัธรรมขอ้ใด
4) ถ้าเป็นลูกเสือ  ลูกเสอืจะเลือกที่จะปฏิบัติตนตามบุคคลในเรื่องที่ได้รับหรอืไม่ เพราะเหตุใด

เรื่องที่ 5 
(7 ส.ค.) สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง พจิารณาคดีฆาตกรรมสุดสยอง
และสะเทือนใจ เมื่อ นายเฮนรี ฉั่ว วัย 30 ปี ฆ่าพ่อแม่ของตัวเอง คือ นายฉั่วหวิงกี วัย 65 ปี และ นาง
ซิ่วยวต อี้ วัย 62 ปี โดยร่วมมือกับเพื่อนช่ือ นายเจ๋อ ชุน ไค วัย 36 ป ีพฤติกรรมของผู้ตอ้งหาคอืตัดหัว
ของพอ่แม่แช่ไว้ในตู้เย็น จากนัน้ก็นาํศพไปย่างไฟ พรอ้มกับทาเกลอืและบรรจุลงกล่องอาหารก่อนนาํไปทิ้งถัง
ขยะเพือ่เป็นการทําลายหลักฐานนายฉั่วได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า พ่อแม่ได้เดินทางไปประเทศจีน โดย
วางแผนให้เป็นบุคคลหายสาบสูญ แต่ต่อมาไดม้ีการพดูคยุกับเพือ่นในอินเตอร์เน็ตว่า ตนเองเป็นผู้ฆ่าพ่อแม่
เอง โดยเขาได้บอกกับเพื่อนว่าเขาเป็นคนมีปัญหาทางจิตไมส่ามารถรับรู้ความเจ็บปวดของคนอื่นได ้หลังจาก
นั้นไมน่านเจ้าหน้าที่ได้พบศีรษะของพ่อแม่นายฉั่วอยู่ในตู้เย็นของอพาร์ตเมน้ท์ ที่เตม็ไปคราบเลือดเมือ่เดือน 
มี.ค.56 และพบกล่องขา้วบรรจุเนื้อศพที่ถูกย่างไฟอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นเมื่อเดือน มี.ค.2556 
และเพิ่งมีการพิจารณาคดี ซึ่งนายฉั่วและนายเจ๋อยังคงใหก้ารปฏิเสธในข้อหาฆาตกรรม นายฉั่วรับสารภาพ
เพียงขอ้หาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและขัดขวางการฝังศพอยา่งถูกกฏหมาย แต่อัยการช้ีว่าการกระทําของ
ผู้ต้องหาเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน เนื่องจากมีการวางแผน ซือ้มีด ตู้เย็น เตาอบ และหมอ้
หุงข้าว เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการลงมอื 

(7 ส.ค. 2556) ส�านกัขา่วต่างประเทศรายงานวา่ ศาลในเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง พจิารณาคดฆีาตรกรรมสดุสยอง 

และสะเทอืนใจ เมือ่ นำยเฮนรี ฉัว่ วยั 30 ปี ฆ่ำพ่อแม่ของตวัเอง คือ นางฉัว่หวงิก ีวยั 65 ปี และนางซิว่ยวต อี ้ 

วยั 62 ปี โดยร่วมมือกบัเพ่ือนช่ือ นำยเจอ๋ ชนุ ไค วยั 36 ปี พฤตกิรรมของผูต้อ้งหาคอืตดัหวัของพอ่แมแ่ชไ่ว ้

ในตูเ้ยน็ จากนัน้กน็�าศพไปย่างไฟ พรอ้มกบัทาเกลอืและบรรจุลงกล่องอาหารก่อนน�าไปทิง้ถงัขยะเพื่อเป็นการ

ท�าลายหลกัฐาน นายฉัว่ไดใ้หก้ารกบัเจา้หน้าทีต่�ารวจวา่ พอ่แมไ่ดเ้ดนิทางไปประเทศจนี โดยวางแผนใหเ้ป็นบุคคล

หายสาบสญู แต่ต่อมาไดม้กีารพดูคยุกบัเพือ่นในอนิเตอรเ์น็ตวา่ ตนเองเป็นผูฆ้า่พอ่แมเ่อง โดยเขาไดบ้อกกบัเพือ่น

วา่เขาเป็นคนมปัีญหาทางจติไมส่ามารถรบัรูค้วามเจบ็ปวดของคนอืน่ได ้หลงัจากนัน้ไมน่านเจา้หน้าทีไ่ดพ้บศรีษะ

ของพอ่แมน่ายฉัว่อยูใ่นตูเ้ยน็ของอพารต์เมน้ท ์ทีเ่ตม็ไปคราบเลอืดเมือ่เดอืน ม.ีค.56 และพบกลอ่งขา้วบรรจเุน้ือศพ 

ทีถู่กยา่งไฟอยา่งไรกต็ามเหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้เมือ่เดอืน ม.ีค. 2556 และเพิง่มกีารพจิารณาคด ี ซึง่นายฉัว่ 

และนายเจ๋อยงัคงให้การปฏิเสธในข้อหาฆาตกรรม นายฉัว่รบัสารภาพเพยีงข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา 

และขดัขวางการฝังศพอย่างถูกกฎหมาย แต่อยัการชี้ว่าการกระท�าของผู้ต้องหาเป็นการฆ่าคนโดยเจตนา 

และไตรต่รองไวก้่อน เน่ืองจากมกีารวางแผน ซือ้มดี ตูเ้ยน็ เตาอบ และหมอ้หงุขา้ว เพือ่มาเป็นอุปกรณ์ในการลงมอื
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หัวใจนกอินทรี 

ขณะที่ “ชาวไร่” คนหนึ่ง กําลังเดินผ่านบริเวณตีนเขา ชาวไร่คนนั้นก็ได้พบ "ไข่ของนก
อินทรี"ฟองหนึ่งตกลงมาจากรังซึ่งอยู่บนหน้าผา เขาเห็นว่าไข่ฟองนั้นยังไม่แตก เขาจึงเก็บไข่ใบนั้น
กลับไปที่ไร่ แล้วเขาก็นําไปให้ “แม่ไก่” ตัวหนึ่งที่กําลังกกไข่ของมันลองฟักดู ในไม่ช้า แม่ไก่ก็ฟักจน 
“ลูกนกอินทรี” ออกมาจากไข่ พร้อมๆกับลูกของมันซึ่งเป็น “ลูกไก่” 

ลูกนกอินทรีตัวนั้น จึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพวกลูกไก่ มันเดินตามแม่ไก่ และพยายามส่ง 
เสียงร้องให้เหมือนลูกไก่ แต่มันก็ทําได้ไม่ดีเอาเสียเลย มันเดินช้างุ่มง่าม เพราะตัวของมันอ้วนใหญ่ 
และเสียงของมันก็ใหญ่แหบห้าว ไม่ไพเราะเหมือนพวกพี่ๆนอ้งๆมัน มันพยายามหัดคุ้ยเขี่ยหาอาหาร 
พวกแมลง และไส้เดือนกิน ใช้ชีวิตไปตามประสาไก่ 

อยู่มาวันหนึ่งุ ในขณะที่ลูกนกอินทรีและพี่น้องไก่ กําลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินอยู่นั้น แม่ไก่ 
ก็ส่งเสียงร้องเตือน ให้พวกลูกๆรีบเข้ามาซุกปีกของมัน เพื่อหลบหนีจากภัยร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น 

เมื่อมันมองขึ้นไปบนท้องฟฺา มันก็เห็น “นกตัวใหญ่” นกตัวนั้นช่างสง่างาม และน่าเกรงขาม
ยิ่งนัก มันบินถลา...ร่อนอยู่บนเวหาสีคราม อย่างไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใด 

“แม่จ๋า... นั่นตัวอะไรจ๊ะแม่ ดูช่างสง่างาม และน่าเกรงขามจังเลย" แม่ของมันจึงตอบว่า 
“ลูกเอ๋ย... นั่นคือ เจ้าแห่งเวหา หรือ พญาอินทรี ไงล่ะ เจ้าอย่าได้แสดงตัวออกไปท้าทายเด็ดขาด 
เพราะนอกจากท่านจะสง่างามแล้ว ท่านยังมี “กรงเล็บและจะงอยปากอันแหลมคม” ที่สามารถฉีกเนื้อ
ของเจ้าออกเป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดาย” 

พอมันเริ่มโตขึ้นเป็น นกอินทรีหนุ่ม เหล่าพี่น้องของมันซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็น ไก่หนุ่มไก่สาว ก็
ล้วนแล้วแต่มีความคล่องแคล่วปราดเปรียวยิ่งนัก ผิดกับเจ้านกอินทรี ที่ยังคงแลดูอ้วน และอุ้ยอ้าย
เช่นเดิม สร้างความขบขันให้กับ บรรดาไก่ทั้งหลาย และถูกล้อเลียนอยู่เนืองนิตย์ 

มันจึงนึกในใจว่า “ทําไมตัวฉันช่างโชคร้ายเสียจริงๆ ที่เกิดมามีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าไก่ตัว
อื่นๆ ตัวของฉันนั้นใหญ่โตจนน่าจะเท่ากับ  พญาอินทรี แล้ว แต่มันกลับไร้ค่ายิ่งนัก เมื่อเปรียบ
กับ เจ้าเวหา ผู้ครอบครอบแผ่นฟฺา นี่ถ้าฉันได้เป็น นกอินทรี จริงๆ ก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียว เพราะ
บรรดาไก่ทั้งหลายจะได้ไม่หัวเราะเยาะฉันเหมือนเช่นทุกวันนี้" 

ในที่สุด นกอินทรีตัวนั้น ก็ใช้ชีวิตต่อไปดั่งเช่นไก่ที่อัปลักษณ์ตัวหนึ่ง เติบโต แก่ลง และตาย 

ไปด้วยความหวัง และคําอธิฐานที่น่าสงสารก่อนตายว่าุ"เกิดชาติหน้าอีกครั้ง ขอให้เกิดเป็น 
นกอินทรี เถิด" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงเชื่อถือและศรัทธาต่อตนเอง“เรา” จะเป็น “ใคร” นั้น สิ่งสาํคัญไม่ได้อยูท่ี่ 
“รูปลักษณ์ภายนอก” แต่อยู่ที ่“หัวใจของเรา”หวัใจที่ต้อง เชื่อถือศรัทธา ต่อตัว 
ของเราเองเท่านั้น  เฉกเช่นเดียวกนักับ “ลูกนกอินทรี” ที่ถึงแม้ว่าร่างกาย 
ภายนอก ของมัน จะเป็น พญาอินทรทีี่ยิ่งใหญ ่แล้วก็ตาม แต่เมื่อมันไร้ซึ่ง หัวใจ 
ของพญาอินทรีแล้วมันกไ็ม่มีวันที่จะกลายเป็น พญาอินทรีเจ้าแห่งเวหาได้ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
หน่วยที่ 3 อุดมคติ  แผนการจดักิจกรรมที่ 6 คณุธรรมในชีวิต 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรมของ 
ลูกเสือตามรายการต่อไปนี ้
ช่ือ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
3 การแสดงความคิดเหน็ในขณะวิเคราะห์และอภปิราย 
4 การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุม่ 
5 บอกเหตุการณ์สําคัญจากเรือ่งที่วิเคราะห์ได้ 
6 สามารถระบุได้ถูกต้องว่าตัวละครใดขาดหลกัธรรมในการดําเนนิชีวิต 
7 สามารถระบุได้ถูกต้องว่าจะเลือกปฏิบัติตนตามบุคคลใดในเรื่อง 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 5 ขอ้ 6  ขอ้ 7  และข้อ อื่นๆ อีก 1 ข้อ  รวม  4 ข้อขึ้นไป 
    ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

สรุปผลการประเมิน             ผ่าน     ไมผ่่าน 

ลงช่ือ.................................................................. 

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

ผู้ประเมิน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หัวใจนกอินทรี 

ขณะที่ “ชาวไร่” คนหนึ่ง กําลังเดินผ่านบริเวณตีนเขา ชาวไร่คนนั้นก็ได้พบ "ไข่ของนก
อินทรี"ฟองหนึ่งตกลงมาจากรังซึ่งอยู่บนหน้าผา เขาเห็นว่าไข่ฟองนั้นยังไม่แตก เขาจึงเก็บไข่ใบนั้น
กลับไปที่ไร่ แล้วเขาก็นําไปให้ “แม่ไก่” ตัวหนึ่งที่กําลังกกไข่ของมันลองฟักดู ในไม่ช้า แม่ไก่ก็ฟักจน 
“ลูกนกอินทรี” ออกมาจากไข่ พร้อมๆกับลูกของมันซึ่งเป็น “ลูกไก่” 

ลูกนกอินทรีตัวนั้น จึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพวกลูกไก่ มันเดินตามแม่ไก่ และพยายามส่ง 
เสียงร้องให้เหมือนลูกไก่ แต่มันก็ทําได้ไม่ดีเอาเสียเลย มันเดินช้างุ่มง่าม เพราะตัวของมันอ้วนใหญ่ 
และเสียงของมันก็ใหญ่แหบห้าว ไม่ไพเราะเหมือนพวกพี่ๆนอ้งๆมัน มันพยายามหัดคุ้ยเขี่ยหาอาหาร 
พวกแมลง และไส้เดือนกิน ใช้ชีวิตไปตามประสาไก่ 

อยู่มาวันหนึ่งุ ในขณะที่ลูกนกอินทรีและพี่น้องไก่ กําลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินอยู่นั้น แม่ไก่ 
ก็ส่งเสียงร้องเตือน ให้พวกลูกๆรีบเข้ามาซุกปีกของมัน เพื่อหลบหนีจากภัยร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น 

เมื่อมันมองขึ้นไปบนท้องฟฺา มันก็เห็น “นกตัวใหญ่” นกตัวนั้นช่างสง่างาม และน่าเกรงขาม
ยิ่งนัก มันบินถลา...ร่อนอยู่บนเวหาสีคราม อย่างไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใด 

“แม่จ๋า... นั่นตัวอะไรจ๊ะแม่ ดูช่างสง่างาม และน่าเกรงขามจังเลย" แม่ของมันจึงตอบว่า 
“ลูกเอ๋ย... นั่นคือ เจ้าแห่งเวหา หรือ พญาอินทรี ไงล่ะ เจ้าอย่าได้แสดงตัวออกไปท้าทายเด็ดขาด 
เพราะนอกจากท่านจะสง่างามแล้ว ท่านยังมี “กรงเล็บและจะงอยปากอันแหลมคม” ที่สามารถฉีกเนื้อ
ของเจ้าออกเป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดาย” 

พอมันเริ่มโตขึ้นเป็น นกอินทรีหนุ่ม เหล่าพี่น้องของมันซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็น ไก่หนุ่มไก่สาว ก็
ล้วนแล้วแต่มีความคล่องแคล่วปราดเปรียวยิ่งนัก ผิดกับเจ้านกอินทรี ที่ยังคงแลดูอ้วน และอุ้ยอ้าย
เช่นเดิม สร้างความขบขันให้กับ บรรดาไก่ทั้งหลาย และถูกล้อเลียนอยู่เนืองนิตย์ 

มันจึงนึกในใจว่า “ทําไมตัวฉันช่างโชคร้ายเสียจริงๆ ที่เกิดมามีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าไก่ตัว
อื่นๆ ตัวของฉันนั้นใหญ่โตจนน่าจะเท่ากับ  พญาอินทรี แล้ว แต่มันกลับไร้ค่ายิ่งนัก เมื่อเปรียบ
กับ เจ้าเวหา ผู้ครอบครอบแผ่นฟฺา นี่ถ้าฉันได้เป็น นกอินทรี จริงๆ ก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียว เพราะ
บรรดาไก่ทั้งหลายจะได้ไม่หัวเราะเยาะฉันเหมือนเช่นทุกวันนี้" 

ในที่สุด นกอินทรีตัวนั้น ก็ใช้ชีวิตต่อไปดั่งเช่นไก่ที่อัปลักษณ์ตัวหนึ่ง เติบโต แก่ลง และตาย 

ไปด้วยความหวัง และคําอธิฐานที่น่าสงสารก่อนตายว่าุ"เกิดชาติหน้าอีกครั้ง ขอให้เกิดเป็น 
นกอินทรี เถิด" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงเชื่อถือและศรัทธาต่อตนเอง“เรา” จะเป็น “ใคร” นั้น สิ่งสาํคัญไม่ได้อยูท่ี่ 
“รูปลักษณ์ภายนอก” แต่อยู่ที ่“หัวใจของเรา”หวัใจที่ต้อง เชื่อถือศรัทธา ต่อตัว 
ของเราเองเท่านั้น  เฉกเช่นเดียวกนักับ “ลูกนกอินทรี” ที่ถึงแม้ว่าร่างกาย 
ภายนอก ของมัน จะเป็น พญาอินทรทีี่ยิ่งใหญ ่แล้วก็ตาม แต่เมื่อมันไร้ซึ่ง หัวใจ 
ของพญาอินทรีแล้วมันกไ็ม่มีวันที่จะกลายเป็น พญาอินทรีเจ้าแห่งเวหาได้ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
หน่วยที่ 3 อุดมคติ  แผนการจดักิจกรรมที่ 6 คณุธรรมในชีวิต 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรมของ 
ลูกเสือตามรายการต่อไปนี ้
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
3 การแสดงความคิดเหน็ในขณะวิเคราะห์และอภปิราย 
4 การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุม่ 
5 บอกเหตุการณ์สําคัญจากเรือ่งที่วิเคราะห์ได้ 
6 สามารถระบุได้ถูกต้องว่าตัวละครใดขาดหลกัธรรมในการดําเนนิชีวิต 
7 สามารถระบุได้ถูกต้องว่าจะเลือกปฏิบัติตนตามบุคคลใดในเรื่อง 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 5 ขอ้ 6  ขอ้ 7  และข้อ อื่นๆ อีก 1 ข้อ  รวม  4 ข้อขึ้นไป 
    ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

สรุปผลการประเมิน             ผ่าน     ไมผ่่าน 

ลงชื่อ.................................................................. 

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

ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 3 อุดมคต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7   ยกย่องคนดี  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีโอกาสได้แสดงการยกยอ่งคนดี  และเผยแพร่เกียรติคุณของคนดีในสังคมได ้

2. เนื้อหา
การยกย่องและให้เกียรตกิับผู้ที่ประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์

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

1)  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกีย่วกับ “กิจกรรมยกย่องคนดี”และให้ลูกเสอืนําเสนอชือ่
ลูกเสือในกองลกูเสือของตนที่พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในบําเพ็ญประโยชน์ 
ช่วยเหลือผู้อื่นทัง้ในครอบครัวในชุมชน ในโรงเรียน และในกองลูกเสอื ได้อย่างนา่ยกย่อง

2) ลูกเสือในกองร่วมกันวิเคราะห์เพื่อนลกูเสือที่มคีุณสมบัติและนําเสนอชื่อเพือ่ใหส้มาชิก
ในกองได้พจิารณา

3) ลูกเสือร่วมกนัวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติของลูกเสือที่ถกูนําเสนอชื่อ
4) กองลูกเสอืร่วมกนัสรุปรายชื่อลกูเสือ รายงานต่อผู้กํากับลูกเสือ เพือ่ยกย่องในระดับ

โรงเรียนและพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการขอรับเหรียญลกูเสอืสดุดี
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันแสดงความยินดีกับลกูเสือทีไ่ด้รับการคัดเลอืก

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตจากการยอมรับเพื่อนที่มคีุณสมบัติเป็นผู้ที่ควรยกยอ่งเป็นคนดี

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจผู้อื่น รับผิดชอบสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

เบิกบานใจ 

เบิกบานใจเมือเราอยู่พรอ้มเพรียงกนัชื่นชีวันทกุคนเบิกบานหรรษา 
ต่างคนยิ้มยอ่งผองใสสุขใจเสียเป็นหนักหนา 

เพิ่มไมตรีรอยยิ้มนีม้ีคุณคา่หมัน่ขยนัทุกวันเวลายิ้มกนัดีกวา่สดชื่นรื่นรมย์ 

เรื่องที่เป็นประโยชน ์
อ่านหนังสือไม่ออก 

หนุ่มบ้านนอกยากจนคนหนึ่ง เสีย่งโชคมาหางานทําในกรุงเทพฯ เพราะได้ยนิว่าโรงเรียน
แห่งหนึ่งกาํลังรับสมคัรนักการภารโรงโดยไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 

เมื่อเจ้าหน้าที่ให้กรอกใบสมัครหนุ่มก็ยิ้มแหย ๆยกมอืไหว้แล้วบอกอ่อย ๆ วา่"ขอโทษครับพี่ 
คือว่า....ผมอ่านหนังสอืไมอ่อกและเขียนหนังสอืไมไ่ด้ครับ..." 

เจ้าหนา้ที่ชักสหีน้าทนัทีแล้วพูดว่า "อะไรกัน มาสมัครงานที่โรงเรียนถึงจะตําแหน่งแค่นกัการ
ภารโรง อยา่งนอ้ยกน็่าจะอา่นออก เขียนได ้บ้างแหละ"เจ้าหน้าที่เก็บใบสมคัรกับปากกาอย่างไม่มี
เยื่อใย “ถ้าไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ ก็เสียใจด้วยนะ กลับไปเถอะ" 

หนุ่มบ้านนอกนั่งรถกลับบ้าน อยา่งนกปีกหักเมื่อถึงบ้านจึงนึกขึ้นได้ว่าตนเองมีทีด่ินรกรา้ง
เท่าแมวดิ้นตาย เป็นมรดกจากพ่อผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ด้วยความเจ็บใจ จึงเกิดเป็นแรงมานะ ให้จับจอบเสียมหกัร้างถางพง ค่อย ๆ พลกิฟื้นลง
ผลไม้ไปทีละเล็กละน้อยด้วยความอดทนสวนผลไม้สร้างผลกําไรมากขึ้นทกุปี จนเก็บเงินซือ้ทีด่ิน
ข้างเคยีงขยายอาณาเขตสวนกว้างขึ้นเรื่อย ๆ 

บัดนี้หนุม่บ้านนอกกลายเป็นพ่อเลี้ยงชรา เจ้าของสวนผลไมท้ี่ใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคนั้น 
วันหนึ่งพอ่เลี้ยงชราหอบเงินจาํนวนมากไปขอเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นครั้งแรกผู้จดัการ

สาขาถึงกับเดินมาต้อนรับด้วยตัวเอง และงงสุดขีดเมือ่ได้รู้ว่าชายชราอ่านหนงัสือไม่ออก และเขียน
หนังสือก็ไม่ได ้

ผู้จัดการเอย่ถามอย่างเกรงใจสุดๆ ว่า "พวกเราในจังหวัดทราบกันดีถงึชื่อเสียงของพ่อเลีย้ง 
ว่ามีกิจการสวนผลไม้ที่ใหญ่โตและเจริญกา้วหน้าที่สุดในภมูิภาค ผมไม่เข้าใจว่า พ่อเลีย้งอา่นหนังสือ
ไม่ออก และเขยีนหนังสอืไมไ่ด้ จริง ๆ หรือครับ..." 

"...พ่อหนุ่ม" พ่อเลีย้งชรายิม้ให้ผู้จัดการสาขาของธนาคารอย่างใจดี"...ถ้าลุงอ่านหนังสือออก 
และเขียนหนังสือได้นะนะ....ป่านนี้ ลุงก็คงได้เป็นภารโรงไปแล้วแหละ..." 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนล้วนมคีุณค่าและความสามารถอยู่ในตัว ขอเพียงแตค่้นใหพ้บ ตั้งใจทําใน 

สิ่งที่ทําได้ และทําให้เต็มความสามารถแล้วผลสาํเร็จจะตามมาในที่สุด 
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หน่วยที่ 3 อุดมคต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7   ยกย่องคนดี  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีโอกาสได้แสดงการยกยอ่งคนดี  และเผยแพร่เกียรติคุณของคนดีในสังคมได ้

2. เนื้อหา
การยกย่องและให้เกียรตกิับผู้ที่ประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์

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

1)  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกีย่วกับ “กิจกรรมยกย่องคนดี”และให้ลูกเสอืนําเสนอชือ่
ลูกเสือในกองลกูเสือของตนที่พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในบําเพ็ญประโยชน์ 
ช่วยเหลือผู้อื่นทัง้ในครอบครัวในชุมชน ในโรงเรียน และในกองลูกเสอื ได้อย่างนา่ยกย่อง

2) ลูกเสือในกองร่วมกันวิเคราะห์เพื่อนลกูเสือที่มคีุณสมบัติและนําเสนอชื่อเพือ่ใหส้มาชิก
ในกองได้พจิารณา

3) ลูกเสือร่วมกนัวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติของลูกเสือที่ถกูนําเสนอชื่อ
4) กองลูกเสอืร่วมกนัสรุปรายชื่อลกูเสือ รายงานต่อผู้กํากับลูกเสือ เพือ่ยกย่องในระดับ

โรงเรียนและพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการขอรับเหรียญลกูเสอืสดุดี
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันแสดงความยินดีกับลกูเสือทีไ่ด้รับการคัดเลอืก

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตจากการยอมรับเพื่อนที่มคีุณสมบัติเป็นผู้ที่ควรยกยอ่งเป็นคนดี

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจผู้อื่น รับผิดชอบสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

เบิกบานใจ 

เบิกบานใจเมือเราอยู่พรอ้มเพรียงกนัชื่นชีวันทกุคนเบิกบานหรรษา 
ต่างคนยิ้มยอ่งผองใสสุขใจเสียเป็นหนักหนา 

เพิ่มไมตรีรอยยิ้มนีม้ีคุณคา่หมัน่ขยนัทุกวันเวลายิ้มกนัดีกวา่สดชื่นรื่นรมย์ 

เรื่องที่เป็นประโยชน ์
อ่านหนังสือไม่ออก 

หนุ่มบ้านนอกยากจนคนหนึ่ง เสีย่งโชคมาหางานทําในกรุงเทพฯ เพราะได้ยนิว่าโรงเรียน
แห่งหนึ่งกาํลังรับสมคัรนักการภารโรงโดยไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 

เมื่อเจ้าหน้าที่ให้กรอกใบสมัครหนุ่มก็ยิ้มแหย ๆยกมอืไหว้แล้วบอกอ่อย ๆ วา่"ขอโทษครับพี่ 
คือว่า....ผมอ่านหนังสอืไมอ่อกและเขียนหนังสอืไมไ่ด้ครับ..." 

เจ้าหนา้ที่ชักสหีน้าทนัทีแล้วพูดว่า "อะไรกัน มาสมัครงานที่โรงเรียนถึงจะตําแหน่งแค่นกัการ
ภารโรง อยา่งนอ้ยกน็่าจะอา่นออก เขียนได ้บ้างแหละ"เจ้าหน้าที่เก็บใบสมคัรกับปากกาอย่างไม่มี
เยื่อใย “ถ้าไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ ก็เสียใจด้วยนะ กลับไปเถอะ" 

หนุ่มบ้านนอกนั่งรถกลับบ้าน อยา่งนกปีกหักเมื่อถึงบ้านจึงนึกขึ้นได้ว่าตนเองมีทีด่ินรกรา้ง
เท่าแมวดิ้นตาย เป็นมรดกจากพ่อผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ด้วยความเจ็บใจ จึงเกิดเป็นแรงมานะ ให้จับจอบเสียมหกัร้างถางพง ค่อย ๆ พลกิฟื้นลง
ผลไม้ไปทีละเล็กละน้อยด้วยความอดทนสวนผลไม้สร้างผลกําไรมากขึ้นทกุปี จนเก็บเงินซือ้ทีด่ิน
ข้างเคยีงขยายอาณาเขตสวนกว้างขึ้นเรื่อย ๆ 

บัดนี้หนุม่บ้านนอกกลายเป็นพ่อเลี้ยงชรา เจ้าของสวนผลไมท้ี่ใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคนั้น 
วันหนึ่งพอ่เลี้ยงชราหอบเงินจาํนวนมากไปขอเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นครั้งแรกผู้จดัการ

สาขาถึงกับเดินมาต้อนรับด้วยตัวเอง และงงสุดขีดเมือ่ได้รู้ว่าชายชราอ่านหนงัสือไม่ออก และเขียน
หนังสือก็ไม่ได ้

ผู้จัดการเอย่ถามอย่างเกรงใจสุดๆ ว่า "พวกเราในจังหวัดทราบกันดีถงึชื่อเสียงของพ่อเลีย้ง 
ว่ามีกิจการสวนผลไม้ที่ใหญ่โตและเจริญกา้วหน้าที่สุดในภมูิภาค ผมไม่เข้าใจว่า พ่อเลีย้งอา่นหนังสือ
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และเขียนหนังสือได้นะนะ....ป่านนี้ ลุงก็คงได้เป็นภารโรงไปแล้วแหละ..." 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนล้วนมคีุณค่าและความสามารถอยู่ในตัว ขอเพียงแตค่้นใหพ้บ ตั้งใจทําใน 

สิ่งที่ทําได้ และทําให้เต็มความสามารถแล้วผลสาํเร็จจะตามมาในที่สุด 

และเขียนหนังสือได้นะ
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หน่วยที่ 3  อุดมคติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8  แก้ปัญหาสังคมด้วยกฎของลูกเสือ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวิเคราะห์คาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือทีส่อดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนา 
ที่ตนนับถือได ้

2. เนื้อหา
คําปฏิญาณลูกเสือ 3 ข้อ  กฎของลูกเสือ 10 ข้อ ที่สอดคล้องกับหลักคําสั่งสอนในศาสนา 

ที่ตนเองนับถือ นําไปสู่การแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

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

1)  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงคําปฏิญาณลูกเสือ 3 ข้อ และกฎของ
ลูกเสือ 10 ข้อ

2) ผู้กํากับลูกเสอืใหห้มู่ลูกเสือส่งตัวแทนออกมาจบัฉลากเพือ่รับใบงาน ที่ผูก้ํากับลูกเสือ
เตรียมไว้แล้ว ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในใบงานที่ได้รับ

3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันพิจารณา 

เพื่อให้ลกูเสือเกิดความซมึซับและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติตนเพื่อความสงบสุขของ 
สังคมไทยตอ่ไป

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
- ทดสอบ 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

ความเกรงใจ 

 ความเกรงใจเป็นสมบัติของผูด้ ี          ตรองดูซีทกุคนก็มหีัวใจ 
  เกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใคร   คนนั้นไซร้ไรคุ้ณธรรมประจําใจ 

เกม 
ตอบให้ผิดความจริง 

 วิธีการเล่นเกม  มีดังนี ้
1. ให้ลูกเสือ – เนตรนาร ีทุกหมู่เขา้แถวรวมเป็นวงกลม
2. ให้แต่ละหมู่ลูกเสอืเลือกสมาชกิที่ชอบซกัถามเข้าไปยืนวงกลมหมู่ละ 1 คน เพือ่ให้เป็น
ผู้ถามโดยใหส้มาชิกในแถววงกลมเป็นผู้ตอบ 

3. เมื่อไดย้ินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้ถามผลัดเปลีย่นกันถามทีละคนคนละคําถาม โดยชี้ให้
 สมาชิกในแถววงกลมตอบอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องตอบให้ผิดจากความเป็นจริง เช่น 
ผู้ถาม “ไก่ มี 3 ขา ใช่ไหม” 
ผู้ตอบ “ใช”่ 
ผู้ถาม “หมามีปีกใช่ไหม” 
ผู้ตอบ “ใช”่ 
ผู้ถาม “รถเก๋งมกีี่ล้อ” 
ผู้ตอบ “มี 2 ล้อ” 
ถ้าตอบผิดคือตอบตามความเป็นจริง ใหอ้อกจากการเล่นคือการนั่งลง 
4.เมื่อการเล่นยุติลง ใหก้ล่าวคาํชมเชย (เยล) ให้ ผู้กํากับอธิบายถึงประโยชนข์องเกม 
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1)  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงคําปฏิญาณลูกเสือ 3 ข้อ และกฎของ
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เตรียมไว้แล้ว ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในใบงานที่ได้รับ

3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันพิจารณา 
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4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5.1 วิธีการ 
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ใบงาน 

 ใบงานที่ 1 

กฎของลูกเสือ 
ข้อ 1  ลูกเสือมีเกยีรติเชื่อถือได ้
ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์

ค าส่ัง 
ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลูกเสือทีไ่ด้รับในข้างต้น ดังต่อไปนี้
1) กฎของลกูเสือทีไ่ด้รับมคีวามสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ข้อ
2) เราสามารถนาํกฎของลูกเสือไปใช้ในการแกปั้ญหาสังคมในปัจจุบันไดห้รือไม่ อย่างไร

ใบงานที่ 2 

กฎของลูกเสือ 
ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซือ่ตรงต่อผู้มพีระคุณ 
ข้อ 7  ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบดิา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 

ค าส่ัง 
ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลูกเสือทีไ่ด้รับในข้างต้น ดังต่อไปนี้
1) กฎของลกูเสือทีไ่ด้รับมคีวามสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ข้อ
2) เราสามารถนาํกฎของลูกเสือไปใช้ในการแกปั้ญหาสังคมในปัจจุบันไดห้รือไม่ อย่างไร
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ใบงานที่ 3 

กฎของลูกเสือ 
ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
ข้อ 8  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ยอ่ท้อตอ่ความยากลําบาก 

ค าสั่ง 
ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลูกเสือทีไ่ด้รับในข้างต้น ดังต่อไปนี้
1) กฎของลกูเสือทีไ่ด้รับมคีวามสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ข้อ
2) เราสามารถนาํกฎของลูกเสือไปใช้ในการแกปั้ญหาสังคมในปัจจุบันไดห้รือไม่ อย่างไร

ใบงานที่ 4 

กฎของลูกเสือ 
ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยสัถ ์

ค าสั่ง 
ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลูกเสือทีไ่ด้รับในข้างต้น ดังต่อไปนี้
1) กฎของลกูเสือทีไ่ด้รับมคีวามสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ข้อ
2) เราสามารถนาํกฎของลูกเสือไปใช้ในการแกปั้ญหาสังคมในปัจจุบันไดห้รือไม่ อย่างไร
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ใบงานที่ 3 

กฎของลูกเสือ 
ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
ข้อ 8  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ยอ่ท้อตอ่ความยากลําบาก 

ค าสั่ง 
ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลูกเสือทีไ่ด้รับในข้างต้น ดังต่อไปนี้
1) กฎของลกูเสือทีไ่ด้รับมคีวามสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ข้อ
2) เราสามารถนาํกฎของลูกเสือไปใช้ในการแกปั้ญหาสังคมในปัจจุบันไดห้รือไม่ อย่างไร

ใบงานที่ 4 

กฎของลูกเสือ 
ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 
ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยสัถ ์

ค าสั่ง 
ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลูกเสือทีไ่ด้รับในข้างต้น ดังต่อไปนี้
1) กฎของลกูเสือทีไ่ด้รับมคีวามสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ข้อ
2) เราสามารถนาํกฎของลูกเสือไปใช้ในการแกปั้ญหาสังคมในปัจจุบันไดห้รือไม่ อย่างไร
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

นกแสนสวย กับ ถั่วของอาบัง 

กาล ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกแสนสวยตัวหนึ่ง มันเป็นนกที่มขีนสวยงามมาก ผู้คนทีพ่บ
เห็นต่างก็อยากได้ตัวมันไว้ครอบครอง แต่กไ็ม่เคยมีชาวบ้านคนไหนที่จะสามารถจับนกแสนสวยตัว
นั้นได้เลย ทั้งนี้ก็เพราะ มนัเป็นนกที่บินไดอ้ย่างปราดเปรียวว่องไวมากอยู่มาวันหนึ่ง ก็มี “อาบังขาย
ถั่ว” มานั่งที่ใต้ต้นไม้ทีน่กแสนสวยตัวนั้นอาศัยอยู่ พอนกแสนสวยเห็น “ถั่ว” ที่อยู่ในตะกร้าของอาบัง 
ก็เกิดอยากกินขึ้นมา จึงรอ้งถามอาบังว่า “อาบัง อาบัง ขอถั่วใหข้้ากนิบ้างจะได้ไหม” 
อาบังไดย้ินดงันั้น ก็ตอบกลับไปว่า “เจ้าอยากกนิถั่วเหล่านี้หรอื ได้ซิ ข้าจะแบ่งถั่วให้เจา้กินบ้างก็ได ้
แตุ่ ข้าขอ แลกกับ “ขนปีก” ที่แสนสวยของเจา้สัก “หนึง่เส้น” ได้ไหมล่ะ” 

ใบงานที่ 5 

กฎของลูกเสือ 
ข้อ 5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 

 ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา ใจ 
 ค าส่ัง  
 1. ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลูกเสือทีไ่ด้รับในข้างต้น ดังต่อไปนี้

1) กฎของลกูเสือทีไ่ด้รับมคีวามสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ข้อ
2) เราสามารถนาํกฎของลูกเสือไปใช้ในการแกปั้ญหาสังคมในปัจจุบันไดห้รือไม่ อย่างไร

66 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นกแสนสวย กับ ถั่วของอาบัง 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกแสนสวยตัวหนึ่ง มันเป็นนกที่มขีนสวยงามมาก ผูค้นทีพ่บเห็น
ต่างก็อยากได้ตัวมันไว้ครอบครอง แตก่็ไมเ่คยมีชาวบ้านคนไหนที่จะสามารถจับนกแสนสวยตวันั้นได้
เลย ทั้งนีก้็เพราะ มันเป็นนกที่บินไดอ้ย่างปราดเปรียวว่องไวมากอยูม่าวันหนึ่ง กม็ี “อาบังขายถั่ว”  
มานั่งที่ใต้ตน้ไม้ที่นกแสนสวยตัวนัน้อาศัยอยู่ พอนกแสนสวยเหน็ “ถั่ว” ที่อยู่ในตะกร้าของอาบงั ก็เกดิ
อยากกินขึ้นมา จึงร้องถามอาบังว่า “อาบัง อาบงั ขอถั่วใหข้้ากนิบ้างจะได้ไหม”อาบังไดย้ินดังนัน้ ก็ตอบ
กลับไปว่า “เจ้าอยากกินถั่วเหล่านี้หรือ ไดซ้ิ ข้าจะแบ่งถั่วให้เจ้ากินบา้งก็ได้ แตุ่ข้าขอ แลกกบั “ขนปีก” 
ที่แสนสวยของเจ้าสัก “หนึ่งเส้น” ได้ไหมล่ะ”เมือ่นกแสนสวยได้ยินดังนั้น ก็กม้ลงมองที่ขนของตนเอง 
แล้วคิดว่า“ขนปีกของเราก็มีเยอะมาก ถ้าจะยอมเสียให้อาบังไปสักเสน้สองเส้นกค็งจะไม่เป็นไรหรอก” ว่า
แล้วนกแสนสวยก็เลยถอน “ขนปีก” ของมนัแลกกับ “ถั่ว” ของอาบังไป 

วันต่อมา... อาบังขายถั่วก็มานั่งพกัที่ใต้ต้นไม้ตน้นั้นอกี นกแสนสวยก็ถามกับอาบังอีกว่า 
“อาบัง อาบัง วันนี้ขอถั่วให้ข้ากินอีกจะได้ไหม”อาบังก็ตอบเหมอืนเดมิว่า “ได้ซิุแต่ข้าขอขนปีกที่
แสนสวยของเจ้าแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมก็แล้วกัน”นกแสนสวยก็คดิเหมอืนเดมิว่า ขนมนัยังมีอยู่
มากมายก็เลยถอน “ขนปีก” ให้กับอาบังไปอีก 

เรื่องเป็นอยู่เชน่นี้ต่อไปอีกหลายวัน จนกระทัง้ถึงวันหนึ่ง เมื่อนกแสนสวยก็ขอถั่วอาบังกนิอีก 
อาบังก็ตอบเหมอืนเดมิว่า“ขอขนปีกแสนสวยแลกเปลี่ยนกอ่น” นกแสนสวยก็ไม่รีรอและรีบถอน 
“ขนปีก” ให้กับอาบังไปทันที แล้วก็ลงมากิน “ถัว่” ของอาบังเหมือนเช่นทกุวัน แต่วันนี้ สถานการณ์
กลับเปลี่ยนไป เมือ่มนัลงมาเพื่อกินถั่ว “อาบัง” ก็รีบตะครุบจับ “เจ้านกแสนสวยตัวนัน้” ไว้ไดส้าํเร็จ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขอจงเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเอง“ชีวิตของเรา”นัน้กําลังเหลือนอ้ยลงไปทุกขณะ 
และเรามีอิสระที่จะเลอืกว่า เราจะให ้“เวลาของเรา” กับใครหากนกแสนสวย  
เปรียบเป็นตัวของเราในวันนี้ขนปีกของนกแต่ละเส้นก็คอืเวลาของเราทีม่ีอยู่ 
และอาบังขายถั่ว ก็เปรียบไดก้ับ นายจ้างของเรานั่นเองส่วนถั่วที่อาบังให้  
ก็คือ เงินเดือนทีน่ายจา้งใหก้ับเราทุกวนันี้ เราได้ยอมมอบ “เวลาของเรา” ให้กับ 
“นายจ้าง”เหมือนกับที ่“นกแสนสวย” ได้ถอน “ขนปีก” ให้กับ“อาบัง”และ“นายจ้าง” 
ก็ได้ให ้“เงินเดือน” อันน้อยนิด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับที่ “อาบัง” ให ้
“ถั่ว” เพียงไม่กี่เม็ด กับ “นกแสนสวย” ตัวนั้น“ขนปีกแสนสวย” ที่เคยมีอยูอ่ย่าง 
มากมายนัน้ คอ่ยๆลดจํานวนลง เช่นเดียวกับ “เวลาอันมคี่า” ที่ค่อยๆเหลือน้อยลง 
ทุกขณะ 

ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขา้งตน้ ดงัต่อไปน้ี
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
นกแสนสวย กับ ถั่วของอาบัง 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกแสนสวยตัวหนึ่ง มันเป็นนกที่มขีนสวยงามมาก ผูค้นทีพ่บเห็น
ต่างก็อยากได้ตัวมันไว้ครอบครอง แตก่็ไมเ่คยมีชาวบ้านคนไหนที่จะสามารถจับนกแสนสวยตวันั้นได้
เลย ทั้งนีก้็เพราะ มันเป็นนกที่บินไดอ้ย่างปราดเปรียวว่องไวมากอยูม่าวันหนึ่ง กม็ี “อาบังขายถั่ว”  
มานั่งที่ใต้ตน้ไม้ที่นกแสนสวยตัวนัน้อาศัยอยู่ พอนกแสนสวยเหน็ “ถั่ว” ที่อยู่ในตะกร้าของอาบงั ก็เกดิ
อยากกินขึ้นมา จึงร้องถามอาบังว่า “อาบัง อาบงั ขอถั่วใหข้้ากนิบ้างจะได้ไหม”อาบังไดย้ินดังนัน้ ก็ตอบ
กลับไปว่า “เจ้าอยากกินถั่วเหล่านี้หรือ ไดซ้ิ ข้าจะแบ่งถั่วให้เจ้ากินบา้งก็ได้ แตุ่ข้าขอ แลกกบั “ขนปีก” 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 3 อุดมคติ  แผนการจดักิจกรรมที่ 8  แก้ปัญหาสังคมด้วยกฎของลูกเสอื 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรม 
ของลูกเสือตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การปฏิบัติกิจกรรมระบบหมู ่
3 การถามตอบในขณะอภิปราย 
4 การใหค้วามร่วมมือแกห่มู่คณะ 
5 ท่องคาํปฏิญาณของลูกเสอื  3  ขอ้ 
6 ท่องกฎของลกูเสือ  10  ขอ้ 
7 การปฏิบัติตนตามคาํปฏิญาณและกฎ 
8 สามารถวิเคราะห์และอภิปรายกฎของลกูเสือได้ 
9 บอกความสอดคล้องระหว่างกฎของลกูเสือกับศาสนาที่ตนนับถือได้ 
10 บอกวิธีการนาํกฎของลกูเสือไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 5  ข้อ 6  ข้อ 9  ขอ้ 10และข้อ อื่นๆ อกี 4 ขอ้  
รวม  8 ขอ้ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

สรุปผลการประเมิน    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แบบทดสอบ 
การจัดกิจกรรมลกูเสอืสามัญรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 3  อุดมคติ        แผนการจัดกจิกรรมที่ 8  แก้ปัญหาสังคมด้วยกฎลูกเสอื 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง  ให้ลูกเสือเขียนเครื่องหมาย O ลอ้มรอบตัวอกัษร ก  ข  ค  หรือ ง  

  คําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดยีว 
...................................................................... 

1. กฎของลูกเสือ หมายถึงขอ้ใด
ก. ข้อหา้ม 
ข. ข้อบังคับ 
ค. ข้อเตือนใจ 
ง. ข้อบัญญัติหรือข้อกาํหนด 

2. ข้อใดแสดงถึงความเป็นมิตรต่อทกุคน
ก. คบหาทกุคนที่เป็นคนรวย 
ข. คบหาทกุคนที่เป็นคนชาติเดียวกัน 
ค. คบหาทกุคนที่แต่งกายหรูหรา 
ง. คบทุกคนโดยไม่เลือกชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ 

3. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตรงกับการกระทาํข้อใด
ก. ไม่ซือ่สัตย ์
ข. ไม่อจิฉา รษิยา 
ค. ไมม่ีระเบียบวินัย 
ง. ไม่เชื่อฟงัผู้อาวุโส 

4. ข้อใดแสดงถึงการทาํตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้อื่น
ก. ช่วยเพื่อนยิงนก 
ข. ช่วยเพื่อนลอกการบ้าน 
ค. ช่วยพาคนชราข้ามถนน 
ง. ช่วยเพื่อนทะเลาะวิวาท 

5. ข้อใดสนับสนุนข้อความที่ว่า “ลูกเสือเป็นผู้มธัยัสถ์”
ก. มีเงินต้องแบ่งปันกัน 
ข. มีเงินให้เพื่อนยืม 
ค. มีสลึงพงึบรรจบให้ครบบาท 
ง. มีน้อยใชน้้อย มีมากใช้มาก 
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6. คําว่า “ด้วยเกยีรติของข้า” มคีวามหมายตรงกับข้อใด
ก. ลูกเสือเชิดชูเกียรติของตน 
ข. ลูกเสือตอ้งมีเกียรติของตน 
ค. ลูกเสือเป็นผู้ทีม่ีเกยีรติมาก 
ง. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถอืได้ 

7. การเคารพกฎหมายเป็นการแสดงความ จงรกัภักดี ต่อสิง่ใด
ก. ประเทศชาติ 
ข. ผู้บังคับบัญชา 
ค. พระราชบัญญัติ 
ง. พระมหากษัตริย ์

8. คําปฏิญาณ คือ คํามัน่สัญญาที่ลกูเสือให้ไว้แก่ผู้ใด
ก. เพื่อนๆ 
ข. บิดามารดา 
ค. ครูบาอาจารย ์
ง. ผู้บังคับบัญชา 

9. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง
ก. สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ตนเอง 
ข. รู้คุณค่าของการอยู่ร่วมกัน 
ค. ทําให้รู้จกัแปรงฟันตอนเช้า 
ง. ทําให้เป็นคนไม่ย่อท้อต่อปัญหา 

10. การปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง ควรทาํตามขอ้ใด
ก. ทําเป็นหมู่ๆ 
ข. ทําเพียงลําพัง 
ค. ทํากับครอบครัว 
ง. ทํากับเพื่อนสนิท 
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แบบทดสอบ 
ตอนที่ 2ค าชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกและเครื่องหมาย x หน้าข้อความที่ผิด
ุุุ1. ผู้ประกอบอาชีพทุจริต  จะช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหนา้ 
ุุุ2. ชาติ  คือ  กลุม่ที่มคีวามรู้สกึในเรือ่งชาติ  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออยูใ่ต้ 

   การปกครองเดียวกัน 
ุุุ3. การเคารพธงชาติเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ุุุ4. ลูกเสือควรเชื่อฟังคําสั่งของผู้กาํกับเพื่อสร้างความเป็นระเบยีบ 
ุุุ5. กฎข้อ 5 คอืลูกเสอืเป็นผู้มัธยสัถ์ 
ุุุ6. การที่ลูกเสือมจีิตใจไม่ย่อท้อต่อความลําบาก เป็นกฎของลกูเสอืสามัญ 
ุุุ7. ลูกเสือต้องช่วยเหลือเฉพาะญาติพี่นอ้งเท่านัน้ 
ุุุ8. การประพฤติตนเป็นพลเมืองดีเป็นสิ่งที่ลูกเสือควรปฏิบัติ 
ุุุ9. ลูกเสือควรทําประโยชน์เพื่อตนเอง 
ุุุ10. ลูกเสือต้องเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยและอ่อนโยน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 4 กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   กิจกรรมนี่...เราจอง  เวลา 2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอืสามารถเลือกและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจได้
1.2  ลูกเสือสามารถจัดนิทรรศการกิจกรรมที่ตนสนใจได้

2. เนื้อหา
        กิจกรรมพิเศษ เป็นกจิกรรมที่ให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัด ของตนเอง และ

มีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ  หรอืทําเป็นงานอดิเรก ซึ่งกิจกรรมพิเศษนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 หมวด คอื 
หมวดใช้กําลงักายเป็นส่วนใหญ่  หมวดใช้สติปัญญาเป็นส่วนใหญ ่ และหมวดวิทยาการ ทั้งนีจ้ะเป็น
กิจกรรมทีม่ีส่วนเกี่ยวขอ้ง หรอืไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดิมก็ได้ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้ 
3.4เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

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

2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืในกองสนทนา ในหัวข้อ “คนเราแต่ละคนมีความถนัด / 
ความชอบหรอืสนใจ มากกว่า 1 อย่าง” 

(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละหมู่สง่ตัวแทนมารับใบความรู้ และ ใบงาน  และ 
ให้ลูกเสอืปฏิบัติงานตามคําสั่งในกิจกรรม 

(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแจ้งกจิกรรมที่ลกูเสอืสนใจเป็นพิเศษ (ผู้กํากับลกูเสือ 
จดบันทึกไว้) แล้วกลับไปปฏิบัติ 

(4) ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายให้ลูกเสือนําผลงาน / ผลการปฏิบัติ มานําเสนอในรูปของ 
การจัดนทิรรศการ 

4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 2 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
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2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืนําผลงาน / ผลการปฏิบัติ มานําเสนอในรูปของการ 
    จัดนิทรรศการ 
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมานําเสนอผลงานของตนเอง 
    ให้ลูกเสืออื่นได้ชม 
(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ 

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

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
- การจัดนิทรรศการ 
- สังเกตการนําเสนอผลงาน 

  - ทดสอบ 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
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2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืนําผลงาน / ผลการปฏิบัติ มานําเสนอในรูปของการ 
    จัดนิทรรศการ 
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมานําเสนอผลงานของตนเอง 
    ให้ลูกเสืออื่นได้ชม 
(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ 

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

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
- การจัดนิทรรศการ 
- สังเกตการนําเสนอผลงาน 

  - ทดสอบ 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

ลูกเสือธีรราช 
  เหล่าลูกเสือของธีรราช   ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พนัธุ์ 

สมัครสมานโดนมีสามคัคีมัน่   พวกเราจะรักกันในกิจการลูกเสือไทย 
        มีจรรยารกัษาชื่อ  

ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรกัใหย้ืนนาน    
สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน  
พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย 

เกม 
บนบกบนน้ า 

มีวิธีการเล่นดังนี้ 
ให้ลูกเสอืเข้าแถวรูปวงกลม ผูก้ํากับลูกเสือยนืตรงกลาง เมื่อผู้กํากับลูกเสอืพูดดังๆ

ว่า “บนบก” ให้ลูกเสอืทุกคนกระโดดมาข้างหนา้ถ้าผู้กํากับลกูเสือพูดว่า “บนน้าํ”ให้ลูกเสอืกระโดด
ถอยหลังกลับทีเ่ดิม ถ้าใครกระโดดผิดผู้นั้นตาย ต้องมาอยูก่ลางวงแต่ถ้าผู้กํากับลูกเสอืพูดซ้ํากบัที่พูด
ก่อนลูกเสือทกุคนต้องยนืนิ่งๆ จะกระโดดอยา่งใดไมไ่ด้ทั้งสิ้น ถ้าใครขยับตัวก็ตายเช่นกัน ทาํเช่นนี้
จนผู้กํากับลกูเสือเห็นสมควรหรอืทําจนเหลือคนสุดท้ายแสดงว่าคนนัน้เก่ง มีประสาทดี ทุกคนกล่าว
ชมเชยให้เป็นผู้ชนะ 
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ใบงาน 

 

ใบความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
ค าส่ัง 

1.ให้ลูกเสือศึกษาหมวดกิจกรรมพิเศษและตัวอย่างกิจกรรม เพื่อให้ลูกเสอืได้เปน็แนวทางในการ
ค้นหาความสนใจ ความสามารถ หรือความถนดั พิเศษของตนเอง โดยเลอืกเพียง 1 อย่างในหมวด 

2. ลูกเสือต้องรู้ถึงกฎแห่งความปลอดภัยของกจิกรรมนั้นๆ
3. ลูกเสือแจ้งกจิกรรมทีส่นใจเป็นพิเศษแก่ผู้กํากับ
4. ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ  แล้วรวบรวมผลการปฏิบัติเพื่อเตรียมนําเสนอตอ่ไป

ใบความรู้ 

กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ  เป็นกจิกรรมที่สนใจหรือปฏิบัติอยา่งสม่าํเสมอ และสาํหรับกิจกรรม
บางประเภท ลูกเสือต้องเข้าใจกฎแห่งความปลอดภยัของกิจกรรมนั้นๆ ด้วย   

1. หมวดใช้ก าลังการเป็นส่วนใหญ่ เช่น การยิงธนู  ขี่รถจกัรยาน  ขี่รถจักรยานยนต์  ขี่ม้า  แข่ง
เดินทางไกลแบบลูกเสอื  กระโดดหอสูง  แล่นเรือใบ  ยิงปืน  เดินปูา ถีบกระดานเลน ฯลฯ 

2. หมวดใช้สติปัญญาเป็นส่วนใหญ่ เช่น เลี้ยงต้นไม้แคระ  ทาํแบบจําลอง  การครัว  วิทยุ
โทรทัศน์  ช่างเครื่องยนต์  เจียระไนพลอย  ภาษาต่างประเทศ  ทําสวน  การพิมพ์  พิมพ์ดีด  ช่างโลหะ  
ผลิตวารสาร  ช่างไม้  ผูกเงื่อน  เลี้ยงและผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยง  การสัญญาณ  การต่อเรือ  ฯลฯ 

3. หมวดวิทยาการ เช่น เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ภาษา  ชีววิทยา  เคมี  ฟสิิกส์
คณิตศาสตร์ ฯลฯ 
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1. หมวดใช้ก าลังการเป็นส่วนใหญ่ เช่น การยิงธนู  ขี่รถจกัรยาน  ขี่รถจักรยานยนต์  ขี่ม้า  แข่ง
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โทรทัศน์  ช่างเครื่องยนต์  เจียระไนพลอย  ภาษาต่างประเทศ  ทําสวน  การพิมพ์  พิมพ์ดีด  ช่างโลหะ  
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กำย
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

สุนัขจิ้งจอกจับไก่ 

 สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กบัเล้าไก่  สร้างความหวาดกลัวใหก้ับ
ลูกไกม่าก  ไก่ตัวหนึ่งจงึบินขึ้นไปอยู่บนรั้วและเฝฺาจับตาดูสุนขัจิ้งจอกด้วยความหวาดกลัว  เมือ่ใดที่ 
เจ้าสุนขัจิ้งจอกขยับตัวเข้ามาใกล้  มันก็จะบินหนีไปอย่างรวดเร็ว  ทําให้ไก่ตัวอื่น ๆ เยาะเย้ยถากถาง 
ในการกระทาํของมัน  และดูหมิ่นว่ามันขีข้ลาด 

เจ้าไกไ่ดฟ้ังดังนัน้ก็ตอบออกไปว่า  “เจ้าจะเรียกข้าว่าอย่างไรกไ็ด้แต่สําหรับข้าเอง
รู้จักพิษสงของสุนัขจิ้งจอกดี และข้าแน่ใจว่า ถ้ามีสักครั้งหนึ่งที่เจ้าได้เผชิญหนา้กับสุนขัจิ้งจอก
เช่นเดียวกับทีข่้าเคยนั้น พวกเจา้กอ็าจจะมีสภาพไม่ผิดไปจากข้าอยา่งแน่นอน”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยอมรับว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รู้จักระวังภัยดกีว่าเสแสร้งเป็นคนกลา้หาญ 
แล้วต้องพบจุดจบในภายหลัง 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 4  กิจกรรมที่สนใจเป็นพเิศษ  แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมนี่....เราจอง 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ช่ือ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การใหค้วามร่วมมือแกห่มู่คณะ 
3 ลูกเสือรู้ถึงกฏแห่งความปลอดภยัในกจิกรรมที่เลือก 
4 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ 
5 การนําเสนอ/รายงานผลงานของตน 
6 การสรุปผลงานทีไ่ด้ลงมอืปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 4  ข้อ 5  ข้อ 6และข้อ อื่นๆ อีก 1 ข้อ  
   รวม  4 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน     ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ลงช่ือ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

สุนัขจิ้งจอกจับไก่ 

 สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กบัเล้าไก่  สร้างความหวาดกลัวใหก้ับ
ลูกไกม่าก  ไก่ตัวหนึ่งจงึบินขึ้นไปอยู่บนรั้วและเฝฺาจับตาดูสุนขัจิ้งจอกด้วยความหวาดกลัว  เมือ่ใดที่ 
เจ้าสุนขัจิ้งจอกขยับตัวเข้ามาใกล้  มันก็จะบินหนีไปอย่างรวดเร็ว  ทําให้ไก่ตัวอื่น ๆ เยาะเย้ยถากถาง 
ในการกระทาํของมัน  และดูหมิ่นว่ามันขีข้ลาด 

เจ้าไกไ่ดฟ้ังดังนัน้ก็ตอบออกไปว่า  “เจ้าจะเรียกข้าว่าอย่างไรกไ็ด้แต่สําหรับข้าเอง
รู้จักพิษสงของสุนัขจิ้งจอกดี และข้าแน่ใจว่า ถ้ามีสักครั้งหนึ่งที่เจ้าได้เผชิญหนา้กับสุนขัจิ้งจอก
เช่นเดียวกับทีข่้าเคยนั้น พวกเจา้กอ็าจจะมีสภาพไม่ผิดไปจากข้าอยา่งแน่นอน”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยอมรับว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รู้จักระวังภัยดกีว่าเสแสร้งเป็นคนกลา้หาญ 
แล้วต้องพบจุดจบในภายหลัง 

76 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 4  กิจกรรมที่สนใจเป็นพเิศษ  แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมนี่....เราจอง 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การใหค้วามร่วมมือแกห่มู่คณะ 
3 ลูกเสือรู้ถึงกฏแห่งความปลอดภยัในกจิกรรมที่เลือก 
4 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ 
5 การนําเสนอ/รายงานผลงานของตน 
6 การสรุปผลงานทีไ่ด้ลงมอืปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 4  ข้อ 5  ข้อ 6และข้อ อื่นๆ อีก 1 ข้อ  
   รวม  4 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน     ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
70

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 77 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 5 การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10   แผนที่ชุมชน                           เวลา  3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถสํารวจที่ตั้งชมุชนโดยใช้เข็มทิศได ้
1.2 ลูกเสือสามารถกําหนดสัญลักษณ์ที่ตั้งลงในแผนที่ได ้
1.3 ลูกเสือสามารถสอบวิชาพิเศษแผนที่เข็มทิศได้  

2. เนื้อหา
        การสํารวจ คือ ศาสตร์ของการหาความสัมพนัธ์ของตําแหน่งต่างๆ ทั้งทีอ่ยู่บนผิวโลกและใต้

ผิวโลก นั้นคือ การวัดข้อมูลสามมิติ (ระยะทาง ทิศทาง และระดับ)  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้ 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืในกองสนทนา ในหัวข้อ “อาคารที่ตั้งของโรงเรยีนเรามี
 การจัดวางอย่างไร” และสิ่งกอ่สร้างอื่นมกีารจัดวางอย่างไร  
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละหมู่สง่ตัวแทนมารับใบความรู้ และ ใบงานและ 

ให้ลูกเสอืปฏิบัติงานตามคําสั่งในกิจกรรม โดยให้ลูกเสือประชุมภายในหมู่ 
เพื่อเลือกสํารวจชุมชนของตนเอง หรือ สํารวจในโรงเรียน โดยใช้เข็มทิศ 
ประกอบเพื่อจดัทําแผนที่ตอ่ไป 

(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแจ้งบริเวณที่จะทําการสํารวจ แล้วกลับไปปฏิบัติแผนที ่
ตามใบความรู้ และใบงานทีไ่ด้รับ 

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

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายให้ลูกเสือนําแผนที่ที่จดัทําขึน้มานําเสนอในสัปดาห์ตอ่ไป 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ลูกเสือแต่ละหมู่นาํแผนที่ที่ได้จัดทาํมาแสดงให้ลูกเสอืภายในกองได้ดู
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ระดมความคิดปฏิบัติงานในใบงานที่ 2 เรื่อง
 สัญลักษณ์ ภายในเวลา 5 นาที   
(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันเฉลยในกิจกรรมที่ 2   
(4) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละหมูก่ําหนดจุดทีต่ั้งและนําสัญลักษณ์ไปใส่ลงในแผนที ่

ของหมู่ตน 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายให้ลูกเสือนําดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ เพือ่ทดสอบ 
  วิชาพิเศษช่างแผนที่ในสัปดาห์ต่อไป 

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3  
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม

3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือแบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ 3-4 คน (ตามจํานวน 

ลูกเสือภายในกอง) เพื่อสอบวิชาพิเศษช่างแผนที่ ผู้กํากับลกูเสือแจก 
 กระดาษและเขม็ทิศให้ลูกเสือแต่ละกลุ่ม 
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละกลุ่มย่อยออกมาจับสลากบริเวณในการสํารวจ 

เพื่อจัดทําแผนที ่
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้เวลาในการปฏิบัติ  30  นาทีและผู้กํากับลูกเสือเก็บ 

แบบทดสอบของลกูเสือเมื่อหมดเวลา 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
- ตรวจผลงานการกาํหนดสัญลักษณ์ที่ตั้งในแผนที่ 
- ตรวจผลงานแผนที่ 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
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หน่วยที่ 5 การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10   แผนที่ชุมชน                           เวลา  3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถสํารวจที่ตั้งชมุชนโดยใช้เข็มทิศได ้
1.2 ลูกเสือสามารถกําหนดสัญลักษณ์ที่ตั้งลงในแผนที่ได ้
1.3 ลูกเสือสามารถสอบวิชาพิเศษแผนที่เข็มทิศได้  

2. เนื้อหา
        การสํารวจ คือ ศาสตร์ของการหาความสัมพนัธ์ของตําแหน่งต่างๆ ทั้งทีอ่ยู่บนผิวโลกและใต้

ผิวโลก นั้นคือ การวัดข้อมูลสามมิติ (ระยะทาง ทิศทาง และระดับ)  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้ 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรอืเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืในกองสนทนา ในหัวข้อ “อาคารที่ตั้งของโรงเรยีนเรามี
 การจัดวางอย่างไร” และสิ่งกอ่สร้างอื่นมกีารจัดวางอย่างไร  
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละหมู่สง่ตัวแทนมารับใบความรู้ และ ใบงานและ 

ให้ลูกเสอืปฏิบัติงานตามคําสั่งในกิจกรรม โดยให้ลูกเสือประชุมภายในหมู่ 
เพื่อเลือกสํารวจชุมชนของตนเอง หรือ สํารวจในโรงเรียน โดยใช้เข็มทิศ 
ประกอบเพื่อจดัทําแผนที่ตอ่ไป 

(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแจ้งบริเวณที่จะทําการสํารวจ แล้วกลับไปปฏิบัติแผนที ่
ตามใบความรู้ และใบงานทีไ่ด้รับ 

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

- ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายให้ลูกเสือนําแผนที่ที่จดัทําขึน้มานําเสนอในสัปดาห์ตอ่ไป 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
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4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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  วิชาพิเศษช่างแผนที่ในสัปดาห์ต่อไป 
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(2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละกลุ่มย่อยออกมาจับสลากบริเวณในการสํารวจ 
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5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
- ตรวจผลงานการกาํหนดสัญลักษณ์ที่ตั้งในแผนที่ 
- ตรวจผลงานแผนที่ 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

เพลง 
ทิศแปดทิศ 

    ทิศทั้งแปดทิศ  ขอให้คดิจําให้เคยชิน 
 อดุรตรงข้ามทักษิณ    บูรพาประจิมจาํไว ้  
  อีสานตรงหรด ี  ท่องอีกที  จําให้ขึ้นใจ 
  พายพันั้นอยู่ทางไหน (ซ้ํา)       ตรงขา้มไปคืออาคเนย์ 

งานส่ิงใด 

 งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แม้นใครละเลยทิ้งปล่อย  มัวแต่คอยเฝาฺแต่คอย  หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง   
  ไม่มีเสรจ็  ไม่มีเสร็จรับรอง  จําไว้ทกุคนต้องทํางานเราต้องช่วยกัน ช่วยกันุ..ช่วยกัน.....ช่วยกัน 

เบิกบานใจ 

 เบิกบานใจเมอืเราอยู่พรอ้มเพรยีงกนั    ชืน่ชีวันทุกคนเบิกบานหรรษา 
 ต่างคนยิม้ย่องผองใส  สุขใจเสียเป็นหนักหนา  เพิ่มไมตรีรอยยิม้นี้มคีุณค่า 

  หมั่นขยันทกุวันเวลา  ยิ้มกนัดกีว่าสดชื่นรื่นรมย ์

เกม 
ตามผู้น า 

วิธีเล่น 
1.ให้ลูกเสือเขา้แถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลอืกหัวหน้าคน 

หนึ่งผู้เป็นหัวหน้าจะทาํกริยาท่าทางต่างๆเช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะรอ้งไห้ฯลฯ 
2. คนอื่นๆจะต้องทาํตามทุกอย่าง

การตัดสิน 
1. ผู้ที่ไม่สามารถทําตามหัวหน้าได้ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานทีสุ่ด

80 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ท าตรงข้าม 
วิธีเล่น 

1. เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นําทาํท่าต่างๆ
2. ผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทําตรงกันขา้มกับที่ผูน้ําทํา เช่นผูน้ําหัวเราะ-ลูกเสือทกุคน

ต้องร้องไห้ผู้นํานัง่ลง –ลูกเสือต้องยืนขึน้ ผู้นํากา้วเท้าซ้าย –ลูกเสือก้าวเท้าขวาฯลฯการทาํจะเร็วขึ้น
ไปเรื่อยๆ 
การตัดสิน 

ลูกเสือที่ทาํตามผูน้ําหรือทําช้าจะตอ้งออกจากการแข่งขนั หรอืเปลี่ยนมาเป็นผู้นํา 

มังกรกินหาง 
วิธีเล่น 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถวจับเอวต่อกันเป็นแถวคนที่ยืนอยู่บนหัวแถวเป็นปาก
มังกรพยายามไลจ่ับคนทา้ยแถวของมังกรตัวอืน่ๆ 

2. ถ้าแถวใดถูกจับได้ก็ตอ้งต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็นมังกรหางยาวแล้วหัว
มังกรไล่จับหางมังกรของตัวเอง 
การตัดสิน 

หัวมังกรจะตอ้งไล่จับหางมงักรของตัวเองให้ไดก้ารเล่นเกมนี้จึงสิ้นสดุลง 

เมือ่

ผอ่งใส
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ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ 

การสํารวจ คือ ศาสตรข์องการหาความสัมพันธข์องตําแหน่งต่างๆ ทั้งทีอ่ยู่บนผิวโลกและใต้ผิวโลก นั้นคอื การ
วัดข้อมูลสามมิติ (ระยะทาง ทิศทาง และระดับ) ซึ่งวิธีการวัดมีทั้งแบบโดยตรงและโดยออ้ม แล้วแสดงเป็นแผนที่โดยใช้
มาตราส่วนที่เหมาะสม การสาํรวจสามารถแบ่งแยกประเภทได้มากมาย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีหลกัการสํารวจ
พื้นฐานคลา้ยคลงึกัน  หลักการสาํรวจดังกลา่วแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื งานสนาม และงานสํานักงาน 

1. งานสนาม เป็นงานรังวัดขอ้มูลในพื้นทีจ่ริงซึง่ต้องใช้ประสบการณ์และการวางแผนที่ดจีึงจะทําให้งานสนามมี
ประสิทธิภาพ งานสนามมีหลายส่วนดังนี ้

1.1 การสํารวจสังเขป เป็นการสาํรวจเบื้องต้น เพื่อรู้จักรูปร่างและทรวดทรงของพื้นที่โดยประมาณ พิจารณา
ธรรมชาติของพื้นที่และสิ่งที่มนษุย์สร้างขึ้น เชน่ ภูเขา แม่น้ํา ลําคลอง ถนนชุมชน และจุดสังเกต  วิธีการสํารวจ คอื 
การเดินเท้าหรอืใช้พาหนะต่างๆ ผลการสาํรวจสังเขปจะได้ภาพสเก็ตของพื้นที่ 

1.2 การวางแผนปฏิบัติงานสนาม 
1.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
1.4 การบันทึกขอ้มูลโดยภาคสนาม 
1.5 การตรวจทานแผนที ่
2. งานสํานกังาน  เป็นงานที่ปฏิบัติต่อเนื่องจากงานสนามเพื่อให้งานรังวัดสมบูรณ์ ซึ่งมีงานตา่งๆ ได้แก่
2.1 การคํานวณ  อาจจะเป็นการคาํนวณค่ามมุภายในการปรับแก้คา่มุม  ทิศทาง  ระยะทาง พกิัด  เป็นตน้ 
2.2 การเขียนแผนที ่ ใช้คา่พิกดั จากทีค่ํานวณและปรับแก้แล้วนํามาเขียนแผนที่ตามมาตรส่วนที่ต้องการ 

การท าแผนที่สังเขปจากการนับก้าว 
เป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดของการทําแผนที่สังเขป  ก่อนอื่นเราตอ้งหาความยาว 1 ก้าว  ของเราเมื่อเทยีบกับ

หน่วยมาตรฐาน เช่น เซนติเมตรหรือเมตร  ดังนั้นจํานวนกี่กา้วที่เราเดนินับระหว่างจดุ 2 จุด  ก็ทราบระยะทางบน
พื้นดิน หน่วยเป็นเมตรกไ็ด้  จากนั้นสามารถแปลงเป็นระยะทางบนแผนที่ต่อไป  แต่อย่างไรกต็ามก็ต้องมีการวัด
ทิศทาง  โดยใช้เข็มทิศ 

การหาความยาวหนึ่งก้าว  เป็นความยาวหนึง่กา้วของแต่ละบุคคลซึ่งจะแตกตา่งกัน โดยกาํหนดจุด 2 จุด ใน
แนวราบ ให้ห่างกัน 100 เมตร  โดยเดินนับก้าวจากจุดที ่1 ไปหาจุดที ่2 จดบันทึกจาํนวนกา้ว ความจะเดินอย่างนอ้ย3 
เที่ยว โดยใช้สูตรในการคํานวณคือ 

สูตรคํานวณ ความยาว 1  ก้าว    =  ระยะทาง
จํานวนกา้ว

 ตัวอย่าง        เที่ยวที ่1       =    100138        = 0.72  ม.  

** ควรเดินอย่างนอ้ย 5 เที่ยว แล้วน าความยาวก้าวที่หารแล้วแต่ละครั้งมาหาค่าเฉลีย่ 
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ตารางแปลระยะทาง  การสร้างตารางนีห้มายถึงการแปลงค่าจาํนวนกา้วเป็นระบบมาตราวัดทั้งระยะทางบนพื้นดนิ
และระยะทางบนแผนที่ตามมาตราส่วนที่กาํหนด โดยใช้คา่ความยาว1  ก้าวเฉลี่ย ซึ่งเป็นข้อมลูประจําตัวของแต่ละคน 
สมมุติว่าความยาวก้าวเฉลีย่เป็น  0.71 เมตร และต้องการเขียนแผนทีม่าตราส่วน  1/1000  และ 1/3000 

ตัวอย่าง แสดงการแปลงจํานวนก้าวเป็นระยะทางบนแผนที่  มาตราส่วนต่างๆ กัน 
จ านวนก้าว ระยะทางบนพื้นดิน (ม.) ระยะทางบนแผนที่ 1/1000 ระยะทางบนแผนที่ 1/3000 

1 0.71 0.07 0.02 
2 1.42 0.14 0.05 
3 2.13 0.21 0.07 
4 2.84 0.28 0.09 
5 3.55 0.36 0.12 
6 4.28 0.43 0.14 
7 4.97 0.50 0.17 
8 5.68 0.57 0.18 
9 6.39 0.64 0.21 
10 7.10 0.71 0.24 

การสร้างมาตราส่วนรูปภาพ  ซึ่งมีหน่วยเป็นก้าว วิธีการนี้จะทําให้การแปลงระยะทางจากจํานวนก้าวไปเป็นระยะทาง
บนแผนที่โดยตรง การเขียนแผนที่จึงไม่ต้องคํานวณตามแบบตัวอย่างตาราง  แต่สามารถวัดจากมาตราส่วนรูปภาพซึ่งมี
หน่วยเป็นกา้วแล้วนําไปเขียนเป็นระยะทางบนแผนที่ได้ทันที ยกตัวอย่างจากค่าเฉลีย่ความยาวก้าว 0.71 เมตร จะสร้าง
มาตราส่วนรูปภาพ  1/1000  ได้ดังนี้คือ 

1. คํานวณระยะทางใน  100 ก้าว
นับก้าว  1  กา้ว  เท่ากับ  ระยะทางบนพื้นดนิ  71 ซม.
ถ้านับก้าว 100  ก้าว เทา่กับ  ระยะทางบนพื้นดิน  7,100 ซม.

2. คํานวณเป็นระยะทางบนแผนที่
ระยะทางบนแผนที่
ระยะทางบนพื้นดิน

=      มาตราส่วน 

ระยะทางบนแผนที่
7100 =       1

1000

ระยะทางบนแผนที่    =       7.1  ซม. 
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ลําดับขั้นการสร้างมาตราส่วนรูปภาพ 
1) ลากเส้นตรง  AB  ให้มคีวามยาว  7.1  ซึ่งเท่ากับ  100 ก้าว
2) ลากเส้นตรง  AC  ให้ทํามุมกับ  AB  ประมาณ  45 องศา
3) แบ่ง  AC    ออกเป็น  10  ส่วนเท่ากัน โดยวัดระยะหรือใช้วงเวียน
4) ลากเส้นเชื่อม BC  แล้วลากชุดของเสน้ขนานให้ขนานกับ  BC  ไปตัดเส้นตรง  AB
5) เส้นตรง AB  จะถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วนเทา่กัน  แต่ละส่วนยาวเท่ากับ 10 ก้าว เขยีนจํานวนก้าวกํากับ

วิธีเส้นตั้งฉาก  เป็นการเก็บรายละเอียดในระยะใกล้ๆ  และสามารถเขา้ถึงได้ 
1) จากจุดเริม่ต้นเดนินับก้าวตามแนวโครงขา่ยควบคุมที่เรยีกว่าเสน้ฐาน (Base line)จนถึงรายละเอียดอันแรก

ในการประมาณระยะตั้งฉากจากเสน้ฐานไปถึงรายละเอียดนั้น ถ้าเป็นอาคารให้ใช้ชายคา แล้วบันทึกระยะกา้วตามแนว
เส้นฐานลงในภาพสเก็ต 

2) เดินนับก้าวระยะตั้งฉากจากเส้นฐานถึงรายละเอียดแล้วบันทึกจํานวนก้าว
3) ถ้ารายละเอียดมากและซ้อนทับกันให้ใช้วิธีการนับก้าวเป็นมมุฉากตั้งภาพประกอบ
4) เดินนับก้าวรอบอาคารเพื่อหาขนาดของอาคารหรือทราบขนาดจากการนับกา้วบนเส้นฐานได้
5) รูปร่างของอาคารเขียนให้ง่ายเพราะรูปร่างไม่สําคัญเท่ากับตาํแหน่งถูกตอ้ง



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
77

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 83 

ลําดับขั้นการสร้างมาตราส่วนรูปภาพ 
1) ลากเส้นตรง  AB  ให้มคีวามยาว  7.1  ซึ่งเท่ากับ  100 ก้าว
2) ลากเส้นตรง  AC  ให้ทํามุมกับ  AB  ประมาณ  45 องศา
3) แบ่ง  AC    ออกเป็น  10  ส่วนเท่ากัน โดยวัดระยะหรือใช้วงเวียน
4) ลากเส้นเชื่อม BC  แล้วลากชุดของเสน้ขนานให้ขนานกับ  BC  ไปตัดเส้นตรง  AB
5) เส้นตรง AB  จะถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วนเทา่กัน  แต่ละส่วนยาวเท่ากับ 10 ก้าว เขยีนจํานวนก้าวกํากับ

วิธีเส้นตั้งฉาก  เป็นการเก็บรายละเอียดในระยะใกล้ๆ  และสามารถเขา้ถึงได้ 
1) จากจุดเริม่ต้นเดนินับก้าวตามแนวโครงขา่ยควบคุมที่เรยีกว่าเสน้ฐาน (Base line)จนถึงรายละเอียดอันแรก

ในการประมาณระยะตั้งฉากจากเสน้ฐานไปถึงรายละเอียดนั้น ถ้าเป็นอาคารให้ใช้ชายคา แล้วบันทึกระยะกา้วตามแนว
เส้นฐานลงในภาพสเก็ต 

2) เดินนับก้าวระยะตั้งฉากจากเส้นฐานถึงรายละเอียดแล้วบันทึกจํานวนก้าว
3) ถ้ารายละเอียดมากและซ้อนทับกันให้ใช้วิธีการนับก้าวเป็นมมุฉากตั้งภาพประกอบ
4) เดินนับก้าวรอบอาคารเพื่อหาขนาดของอาคารหรือทราบขนาดจากการนับกา้วบนเส้นฐานได้
5) รูปร่างของอาคารเขียนให้ง่ายเพราะรูปร่างไม่สําคัญเท่ากับตาํแหน่งถูกตอ้ง

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบความรู้ที2่ 
เรื่อง การย่อและขยายแผนที่ 

แผนที่ที่ใช้กันแพร่หลายทั้งส่วนบุคคลหรือหน่วยงานสาธารณะ มมีากมายหลายขนาดตามความต้องการของ
ผู้ผลิตและผู้ใช้  อาจมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่สามารถพิมพ์ลงในหนังสือจนกระทั้งขนาดใหญม่าก เช่น แผนที่ผนัง (Wall  
maps)ดังนั้นการย่อและการขยายแผนที่จึงมีความจําเป็นอย่างหนึ่งของผู้ใช้แผนที่จะย่อ-ขยายแผนที่ ต้องเขา้ใจหลกัการ
และสามารถปฏิบัติการกับแผนที่จนบรรลุผลสําเร็จได ้
ผลกระทบจากการย่อ – ขยายแผนที่ 

แผนที่ทุกแผ่นไม่วา่จะถูกยอ่ให้เลก็ลงหรือขยายให้มขีนาดใหญ่ขึน้ จะมีมาตราส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
แน่นอน ในกรณีของการยอ่แผนที่ใหม้ีขนาดเลก็ลงจากตน้ฉบับมาตราส่วนของแผนที่ใหม่จะจะเล็กลงด้วย ผลกระทบ
จากการย่อ-ขยายแผนทีม่ีดังนี ้

1. ระยะเชิงเส้น (Linear)ระยะเชิงเส้นนี้หมายถงึความกว้าง และความยาวของขอบระวางแผนที่ หรือระยะทาง
จากจุดหนึ่งไปยังจดุหนึ่งบนแผนที่ต้นฉบับ เมือ่มาตราส่วนเปลี่ยนแปลงขนาดขอบของระวางแผนที่จะมีขนาดเลก็ลง 
หรือใหญก่ว่าต้นฉบับ ฉะนั้น ระยะทางจากวัดถงึโรงเรียน  บนแผนที่ใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น แผนที่ 1 : 50,000  
หรือ 2 ซม. ต่อ 1 กม. ถูกยอ่เป็น 1 : 100,000  หรือ 1 ซม. ต่อ 1 กม. จะเห็นว่าระยะทางบนพื้นดิน 1  กม. เท่ากนัแต่
เป็นระยะทางบนแผนที่ เปน็ 2 ซม. และ 1 ซม. ตามลําดับ ดังนัน้แผนที่ฉบับหลังต้องมีขนาดเล็กลงกว่าฉบับแรก เพราะ
ระยะทางบนแผนที่จะถกูลดลงจากระยะทางเดมิเหลือเพียงครึ่งเดียว 

2. ขนาดพืน้ที่ (Area)พื้นที่ของแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสัมพันธก์ับการเปลี่ยนแปลงระยะเชิงเส้นด้วยเสมอ
เพราะว่าพื้นที่มี 2 มิติ ส่วนระยะเชิงเส้นมี 1 มิติ จากตัวอย่างแผนที่ฉบับใหม่จะมีพื้นที่เพียง 1 ใน 4 ของแผนที่ต้นฉบับ
เท่านั้น 

ตัวอย่าง  แผนที่ตน้ฉบับ มาตราส่วน 1 : 50,000 ขนาด 30 x 30 ซม. เมื่อตอ้งการทําเป็นแผนที่มาตราส่วน 1 : 
100,000  จะมขีนาด 15 x 15 ซม. ดังภาพ และระยะทางจากวัดถึงโรงเรียนเปลี่ยนจาก 10 ซม. เหลือ 5 ซม. 

3. รายละเอียดแผนที่
3.1  ระยะเชิงเส้นทุกเส้นจะลดลงความก้าง หรอืขยายออก เช่น ถนน สนามบิน 
3.2  สัญลักษณ์และตัวอักษรอาจจะแออดัขึ้น หรืออาจจะขยายห่างกันออกไป 
3.3  ที่ว่าง (Open Spade)จะลดลงหรือขยายกว้างขึ้น 
3.4  เส้นชั้นความสูง (Contour)จะแน่นประชิดกันมากขึน้หรือห่างกนัมากขึน้ 
3.5  เส้นลายขวานสับ (Hachure)จะชิดกันมากขึ้นหรือห่างกัน 
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การพิจารณาอัตราการย่อหรือขยาย 
ค่าอัตราการยอ่หรือขยายจะเป็นค่าตัวเลขตัวหนึ่ง แต่มีความสําคัญในการคาํนวณและในการจตินาการ ขนาด

หรือพื้นที่ของแผนทีที่จะทาํขึ้นใหมไ่ด้ การพิจารณาอัตราการยอ่หรือขยายแบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คอื 
1. เทียบจากจาํนวนเต็ม  1 หน่วย เราจะกําหนดให้แผนที่ต้นฉบับมีค่าเท่ากับ  1 หน่วย ในกรณีของการยอ่ ค่า

อัตราการยอ่จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ ในทางกลบักันในกรณีขยายค่าจะมากกว่า 1 เสมอ 
2. ค่าอัตราการย่อขยายเป็นร้อยละ  วิธีนี้เป็นวิธีที่แพร่หลายในวงการถ่ายเอกสารปัจจุบันซึ่งมักจะใช้คําว่า

รอ้ยละของการย่อหรือขยายโดยกําหนดให้แผนที่ต้นฉบับมีค่าเท่ากับ 100% ในกรณีการย่อแผนที่ค่าอัตราการย่อ
จะมีค่าตํ�ากว่า 100% เป็นต้น 
สูตรใ นการค านวณการย่อและขยายแผนที่ 

1. เมื่อใช้มาตราส่วนเป็นหลัก

1) จํานวนเท่า       =
มาตราส่วนใหญ่
มาตราส่วนเดิม

     หรือ  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.  ใหม่
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.  เดิม

เมื่อ MSR  คือ ส่วนกลับของมาตราส่วน  เช่น 1
50,000มี MSR เป็น 50000 

2) ระยะทางใหม่      =  ระยะทางเดมิ x จํานวนเท่า
3) พื้นที่ใหม ่ =  พืน้ที่เดมิ x จํานวนเท่ายกกําลังสอง
4) มาตราส่วนใหม่    =มาตราส่วนเดมิ x จํานวนเท่า

หรือ  =  
จํานวนเท่า
MSR.

2. เมื่อใช้ระยะทางเป็นหลัก

1) จํานวนเท่า =  
ระยะทางใหม่
ระยะทางเดิม

2) ระยะทางใหม่      =  ระยะทางเดมิ x จํานวนเท่า
3) พื้นที่ใหม ่ =  พืน้ที่เดมิ x  (จํานวนเท่า)2

4) มาตราส่วนใหม่    =มาตราส่วนเดมิ x จํานวนเท่า

หรือ =  
จํานวนเท่า
MSR.

3. เมื่อใช้พื้นที่เป็นหลัก

1) จํานวนเท่า  =  
พื้นที่ใหม่
พื้นที่เดิม

2) ระยะทางใหม่      =  ระยะทางเดมิ x  จํานวนเท่า⬚

3) พื้นที่ใหม ่ =  พืน้ที่เดมิ x จํานวนเท่า
4) มาตราส่วนใหญ่     =  มาตราส่วนเดิม  x  จ านวนเท่า⬚

ที่
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ตัวอย่างแนวโจทย์ในการสอบวิชาพิเศษช่างแผนที่ 

 

 

 

ตัวอย่าง 
การคํานวณการย่อและการขยายแผนที่ 

ถ้าแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน 1 : 50,000  ต้องการทําเป็นแผนที ่ 1 : 100,000  จงคํานวณและตอบคําถาม
ต่อไปนี ้

1. จํานวนเท่าของการยอ่หรือขยาย
2. ขนาดของแผนที่ใหม่ ถา้แผนที่ต้นฉบับมขีนาด 30 x 30 ซม.  และถ้าระยะทางจากวัดถึงโรงเรียน

10 ซม.  จะมีระยะทางเหลือเทา่ใดบนแผนที่ใหม่ 
3. พื้นที่ของแผนที่ฉบับใหม่ ถ้าแผนที่ต้นฉบับมีขนาด 900 ตารางซม. (ใช้มาตราส่วนเป็นหลกั)

1. จ านวนเท่าของการย่อหรือขยาย

2. ขนาดของแผนที่
สูตร    ระยะทางใหม่            =    ระยะทางเดิม  x  จํานวนเท่า 

=    30  x  0.5 
 =    15  ซม. 

ขนาดแผนทีใ่หม ่          =   15  x  15   ตารางซม. 
และกรณีระยะทางจากวัดถึงโรงเรยีนบนต้นฉบับวัดได้ 

=  10  ซม. 
 สูตร   ระยะทางใหม ่           =  ระยะทางเดิม x จํานวนเทา่ 

=  10 x 0.5 
ระยะทางจากวัดถึงโรงเรียน  =  5  ซม. 
3. พื้นที่ของแผนที่ฉบับใหม่
สูตร   พืน้ที่ใหม ่ =  พืน้ที่เดมิ  x  (จํานวนเทา่)2

=   900  x  (0.5)2

พื้นที่ของแผนที่ใหม่   =   225  ตารางซม. 
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โจทย์ขอ้ที่ 1 

ค าส่ัง   ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มจดัทําแผนที่ประกอบเข็มทิศ  ในบริเวณที่กําหนดให้  โดยกาํหนดจุดสัญลักษณ์ลงไปด้วย  
กําหนดใหม้าตราที่ใชค้ือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตั้งสํารวจเพื่อจดัทําแผนที่ คอื 

“บริเวณตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน  ถึง บริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน” 

โจทย์ขอ้ที่ 2 

ค าส่ัง   ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มจดัทําแผนที่ประกอบเข็มทิศ  ในบริเวณที่กําหนดให้  โดยกาํหนดจุดสัญลักษณ์ลงไปด้วย  
กําหนดใหม้าตราที่ใชค้ือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตั้งสํารวจเพื่อจดัทําแผนที่ คอื 

“ตั้งแต่บริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน ถึงอาคาเรียน 1 

โจทย์ขอ้ที่ 3 

ค าส่ัง   ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มจดัทําแผนที่ประกอบเข็มทิศ  ในบริเวณที่กําหนดให้  โดยกาํหนดจุดสัญลักษณ์ลงไปด้วย  
กําหนดใหม้าตราที่ใชค้ือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตั้งสํารวจเพื่อจดัทําแผนที่ คอื 

“บริเวณอาคารเรียน 1   ถึง บริเวณอาคารเรียน 3” 
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โจทย์ขอ้ที่ 4 

ค าสั่ง   ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มจดัทําแผนที่ประกอบเข็มทิศ  ในบริเวณที่กําหนดให้  โดยกาํหนดจุดสัญลักษณ์ลงไปด้วย  
กําหนดใหม้าตราที่ใชค้ือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตั้งสํารวจเพื่อจดัทําแผนที่ คอื 

“บริเวณตั้งแต่อาคารเรียน 2   ถึง บริเวณสระน้ าโรงเรียน 

โจทย์ขอ้ที่ 5 

ค าสั่ง   ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มจดัทําแผนที่ประกอบเข็มทิศ  ในบริเวณที่กําหนดให้  โดยกาํหนดจุดสัญลักษณ์ลงไปด้วย  
กําหนดใหม้าตราที่ใชค้ือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตั้งสํารวจเพื่อจดัทําแผนที่ คอื 

“บริเวณตั้งแต่อาคารเรียน 4  ถึง บริเวณโรงอาหาร” 

โจทย์ขอ้ที่ 6 

ค าสั่ง   ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มจดัทําแผนที่ประกอบเข็มทิศ  ในบริเวณที่กําหนดให้  โดยกาํหนดจุดสัญลักษณ์ลงไปด้วย  
กําหนดใหม้าตราที่ใชค้ือ 1/500  ภายในเวลา  35  นาที บริเวณที่ตั้งสํารวจเพื่อจดัทําแผนที่ คอื 

“บริเวณสนามฟตุบอล  ถึง บริเวณอาคารฝึกงาน” 
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ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เรื่อง สมุดสนาม 

ค าส่ัง 
1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่สํารวจชุมชนที่ลูกเสอืเลือกไว้โดยใช้เขม็ทิศประกอบ
2. ให้บันทึกขอ้มูลลงในสมดุสนามที่แจกให้
3. นําข้อมูลที่บันทึกในสมดุสนามไปจดัทําแผนที่ เพื่อนําเสนอในสัปดาห์ตอ่ไป
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ใบงานที่  2 
เรื่อง  สัญลักษณ์ 

ค าส่ัง  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันคดิ  นาํหัวขอ้คําตอบทางขวามือใส่ใน (   )  หน้าสัญลกัษณ์ทาง
ซ้ายมอื 

ตามผู้น า 
วิธีการเล่น 

1.ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคน 
หน่ึงผู้เป็นหัวหน้าจะทํากริยาท่าทางต่างๆเช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะร้องไห้ฯลฯ 

2. คนอื่นๆจะต้องทําตามทุกอย่าง
การตัดสิน 

1. ผู้ท่ีไม่สามารถทําตามหัวหน้าได้ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผู้ชนะคือผู้เล่นท่ีอยู่ในแถวนานท่ีสุด

ท าตรงข้าม 
วิธีเล่น 

1. เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นําทาํท่าต่างๆ
2. ผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทําตรงกันขา้มกับที่ผูน้ําทํา เช่นผูน้ําหัวเราะ-ลูกเสือทกุคน

ต้องร้องไห้ผู้นํานัง่ลง –ลูกเสือต้องยืนขึน้ ผู้นํากา้วเท้าซ้าย –ลูกเสือก้าวเท้าขวาฯลฯการทาํจะเร็วขึ้น
ไปเรื่อยๆ 
การตัดสิน 

ลูกเสือที่ทาํตามผูน้ําหรือทําช้าจะตอ้งออกจากการแข่งขนั หรอืเปลี่ยนมาเป็นผู้นํา 

มังกรกินหาง 
วิธีเล่น 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถวจับเอวต่อกันเป็นแถวคนที่ยืนอยู่บนหัวแถวเป็นปาก
มังกรพยายามไลจ่ับคนทา้ยแถวของมังกรตัวอืน่ๆ 

2. ถ้าแถวใดถูกจับได้ก็ตอ้งต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็นมังกรหางยาวแล้วหัว
มังกรไล่จับหางมังกรของตัวเอง 
การตัดสิน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
83

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 89 

ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เรื่อง สมุดสนาม 

ค าส่ัง 
1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่สํารวจชุมชนที่ลูกเสอืเลือกไว้โดยใช้เขม็ทิศประกอบ
2. ให้บันทึกขอ้มูลลงในสมดุสนามที่แจกให้
3. นําข้อมูลที่บันทึกในสมดุสนามไปจดัทําแผนที่ เพื่อนําเสนอในสัปดาห์ตอ่ไป
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ใบงานที่  2 
เรื่อง  สัญลักษณ์ 

ค าส่ัง  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันคดิ  นาํหัวขอ้คําตอบทางขวามือใส่ใน (   )  หน้าสัญลกัษณ์ทาง
ซ้ายมอื 

ตามผู้น า 
วิธีการเล่น 

1.ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคน 
หน่ึงผู้เป็นหัวหน้าจะทํากริยาท่าทางต่างๆเช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะร้องไห้ฯลฯ 

2. คนอื่นๆจะต้องทําตามทุกอย่าง
การตัดสิน 

1. ผู้ท่ีไม่สามารถทําตามหัวหน้าได้ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผู้ชนะคือผู้เล่นท่ีอยู่ในแถวนานท่ีสุด

ท าตรงข้าม 
วิธีเล่น 

1. เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นําทาํท่าต่างๆ
2. ผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทําตรงกันขา้มกับที่ผูน้ําทํา เช่นผูน้ําหัวเราะ-ลูกเสือทกุคน

ต้องร้องไห้ผู้นํานัง่ลง –ลูกเสือต้องยืนขึน้ ผู้นํากา้วเท้าซ้าย –ลูกเสือก้าวเท้าขวาฯลฯการทาํจะเร็วขึ้น
ไปเรื่อยๆ 
การตัดสิน 

ลูกเสือที่ทาํตามผูน้ําหรือทําช้าจะตอ้งออกจากการแข่งขนั หรอืเปลี่ยนมาเป็นผู้นํา 

มังกรกินหาง 
วิธีเล่น 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถวจับเอวต่อกันเป็นแถวคนที่ยืนอยู่บนหัวแถวเป็นปาก
มังกรพยายามไลจ่ับคนทา้ยแถวของมังกรตัวอืน่ๆ 

2. ถ้าแถวใดถูกจับได้ก็ตอ้งต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็นมังกรหางยาวแล้วหัว
มังกรไล่จับหางมังกรของตัวเอง 
การตัดสิน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลูกสาวกับพ่อ 

มีพ่อคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเต่งงานไปกับชาวสวน “ลูกสบายดีหรือเปล่า 
ต้องการอะไรหรือเปล่า” พ่อถามอย่างเป็นห่วงเป็นใย ลูกสาวคนโตจึงตอบว่า“ลูก สบายดีจ้ะพ่อ 
ลูกไม่ได้ต้องการนอกจากจะอยากให้ฝนตกลงมามากๆ เพื่อที่จะให้พืชผลในสวนจะได้ งอกงามดี”
เมื่อพ่อไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็ก พ่อก็ถามเช่นเดียวกันกับที่ได้ถามลูกสาวคนโตไป ลูกสาวคนเล็ก
ซึ่งได้แต่งไปเป็นเมียช่างปั้นหม้อก็ตอบว่า“ลูกสบายดีจ้ะพ่อจ๋า แค่ต้องการอย่างเดียวคือ อยาก
ให้ฝนไม่ตกลงมาเลย ถ้ามีเเดดออกจ้าตลอดเวลาก็คงจะดี เพราะหม้อดินที่ตากเอาไว้ก็จะเเห้งเร็ว
จ้ะพ่อ” 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักต้องการเเต่สิ่งที่เป็นผลประโยชน์เเก่ตน 

ลาหลายนาย 

ลาเมื่อได้ทํางานอยู่ในสวนผลไม้ ลาก็รู้สกึว่าตนนั้นต้องทาํงานหนัก เเละตนนัน้ก็ได้กินอาหาร
ไม่คุม้กับที่ตนทํางานลาจึงไปกราบทูลขอพระอศิวรให้หาเจ้านายให้ใหม่ให้ตน 

พระอิศวรทรงรําคาญจงึสั่งไปอยู่กับช่างปั้นหมอ้ลาต้องขนดินที่หนกัมากเป็นระยะทางไกลๆ 
ทุกวันก็ทนไมไ่หว จงึไดข้อรอ้งให้พระอิศวรช่วยตนอีกเปน็ครั้งสดุท้าย 

ครั้งนี้ลาไปทาํงานที่โรงฟอกหนัง ลาต้องทํางานหนักกว่าเดมิอีกหลายเท่านกั จนลาสํานกึได้
ว่าอยู่ที่สวนผลไม้กับเจา้นายคนเเรกนัน้ก็สบายหนักหนาเมือ่เทยีบกับที่นี่ เเละเจ้าลาขี้เบื่อกย็ังได้รู้อีก
ด้วยว่า อยูท่ี่นี่ถ้ามันทํางานจะตอ้งทํางานจนตายและเมื่อตายแล้วก็จะต้องถกูถลกหนงัไปฟอกขายต่อ
เป็นเเน่แท ้
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ถ้ารู้จักพอเพียงเเละเจียมตน ก็ยอ่มมีความสุขตลอดไป 

แพะกับสิงโต 

สิงโตคํารามใส่เเพะว่า“ข้าพบน้ําพุน้อยนี้ก่อน ข้าต้องได้กินนนํ�านี้ก่อน” เเต่เเพะก็ร้องว่า
“ข้าต่างหากที่มาพบก่อนเจ้า” เมื่อตกลงกันไม่ได้ สิงโตกับเเพะก็กระโจนเข้าต่อสู้กันพัลวัน ท่ามกลาง
เเสงเเดดยามเที่ยงที่ร้อนอ้าวทั้งสองฟัดกันหมดเเรงนอนกลิ้งเกลือกอยู่ด้วยกันในขณะที่ฝูงอีเเร้ง
บินวนเวียนไปมาอยู่บนฟฺาเหนือนํ�าพุน้อยเเพะจึงเสนอว่าควรจะเเบ่งกันกินดีกว่าสู้กันจนตาย 

กลายเป็นอาหารให้อีเเร้ง 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสองฝูายตีกัน ฝูายที่สามย่อมได้ผลประโยชน์ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 5 การสํารวจ  แผนการจัดกจิกรรมที ่10  แผนที่ชุมชน 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี ้
ช่ือ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 ความสามัคคี การใหค้วามร่วมมือในหมูค่ณะ 
3 ลูกเสือสามารถสาํรวจที่ตั้งชุมชนหรือสํารวจในโรงเรียนโดยใช้เขม็ทิศได้ 
4 ลูกเสือสามารถกําหนดจุดที่ตั้งและนําสัญลกัษณ์ลงในแผนที่ได ้
5 ลูกเสือสามารถสอบวิชาพิเศษแผนที่เขม็ทิศโดยจัดทําแผนทีไ่ด ้
6 ผลงานที่จัดทาํ 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  ขอ้ 6   และข้อ อื่นๆ อีก 1 ขอ้  
   รวม  5 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน    ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ลงช่ือ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลูกสาวกับพ่อ 

มีพ่อคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเต่งงานไปกับชาวสวน “ลูกสบายดีหรือเปล่า 
ต้องการอะไรหรือเปล่า” พ่อถามอย่างเป็นห่วงเป็นใย ลูกสาวคนโตจึงตอบว่า“ลูก สบายดีจ้ะพ่อ 
ลูกไม่ได้ต้องการนอกจากจะอยากให้ฝนตกลงมามากๆ เพื่อที่จะให้พืชผลในสวนจะได้ งอกงามดี”
เมื่อพ่อไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็ก พ่อก็ถามเช่นเดียวกันกับที่ได้ถามลูกสาวคนโตไป ลูกสาวคนเล็ก
ซึ่งได้แต่งไปเป็นเมียช่างปั้นหม้อก็ตอบว่า“ลูกสบายดีจ้ะพ่อจ๋า แค่ต้องการอย่างเดียวคือ อยาก
ให้ฝนไม่ตกลงมาเลย ถ้ามีเเดดออกจ้าตลอดเวลาก็คงจะดี เพราะหม้อดินที่ตากเอาไว้ก็จะเเห้งเร็ว
จ้ะพ่อ” 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักต้องการเเต่สิ่งที่เป็นผลประโยชน์เเก่ตน 

ลาหลายนาย 

ลาเมื่อได้ทํางานอยู่ในสวนผลไม้ ลาก็รู้สกึว่าตนนั้นต้องทาํงานหนัก เเละตนนัน้ก็ได้กินอาหาร
ไม่คุม้กับที่ตนทํางานลาจึงไปกราบทูลขอพระอศิวรให้หาเจ้านายให้ใหม่ให้ตน 

พระอิศวรทรงรําคาญจงึสั่งไปอยู่กับช่างปั้นหมอ้ลาต้องขนดินที่หนกัมากเป็นระยะทางไกลๆ 
ทุกวันก็ทนไมไ่หว จงึไดข้อรอ้งให้พระอิศวรช่วยตนอีกเปน็ครั้งสดุท้าย 

ครั้งนี้ลาไปทาํงานที่โรงฟอกหนัง ลาต้องทํางานหนักกว่าเดมิอีกหลายเท่านกั จนลาสํานกึได้
ว่าอยู่ที่สวนผลไม้กับเจา้นายคนเเรกนัน้ก็สบายหนักหนาเมือ่เทยีบกับที่นี่ เเละเจ้าลาขี้เบื่อกย็ังได้รู้อีก
ด้วยว่า อยูท่ี่นี่ถ้ามันทํางานจะตอ้งทํางานจนตายและเมื่อตายแล้วก็จะต้องถกูถลกหนงัไปฟอกขายต่อ
เป็นเเน่แท ้
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ถ้ารู้จักพอเพียงเเละเจียมตน ก็ยอ่มมีความสุขตลอดไป 

แพะกับสิงโต 

สิงโตคํารามใส่เเพะว่า“ข้าพบน้ําพุน้อยนี้ก่อน ข้าต้องได้กินนนํ�านี้ก่อน” เเต่เเพะก็ร้องว่า
“ข้าต่างหากที่มาพบก่อนเจ้า” เมื่อตกลงกันไม่ได้ สิงโตกับเเพะก็กระโจนเข้าต่อสู้กันพัลวัน ท่ามกลาง
เเสงเเดดยามเที่ยงที่ร้อนอ้าวทั้งสองฟัดกันหมดเเรงนอนกลิ้งเกลือกอยู่ด้วยกันในขณะที่ฝูงอีเเร้ง
บินวนเวียนไปมาอยู่บนฟฺาเหนือนํ�าพุน้อยเเพะจึงเสนอว่าควรจะเเบ่งกันกินดีกว่าสู้กันจนตาย 

กลายเป็นอาหารให้อีเเร้ง 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสองฝูายตีกัน ฝูายที่สามย่อมได้ผลประโยชน์ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 5 การสํารวจ  แผนการจัดกจิกรรมที ่10  แผนที่ชุมชน 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี ้
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 ความสามัคคี การใหค้วามร่วมมือในหมูค่ณะ 
3 ลูกเสือสามารถสาํรวจที่ตั้งชุมชนหรือสํารวจในโรงเรียนโดยใช้เขม็ทิศได้ 
4 ลูกเสือสามารถกําหนดจุดที่ตั้งและนําสัญลกัษณ์ลงในแผนที่ได ้
5 ลูกเสือสามารถสอบวิชาพิเศษแผนที่เขม็ทิศโดยจัดทําแผนทีไ่ด ้
6 ผลงานที่จัดทาํ 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  ขอ้ 6   และข้อ อื่นๆ อีก 1 ขอ้  
   รวม  5 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน    ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 6 พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   ความต้องการของชุมชน                                      เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนของตนเองได ้

2. เนื้อหา
2.1 ชุมชน คือกลุม่คนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน โดยมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
2.2 สํารวจปัญหาของชมุชนและความตอ้งการของชุมชน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 กระดาษ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือในกองสนทนาถึงความหมายของคําว่า “ชุมชน”
2) ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาและความต้องภายในชุมชนของลกูเสือ ตาม

ใบกิจกรรมทีไ่ด้รับ 
 3)ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานการคัดเลือกปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนของหมู่ตนเอง โดยผู้กํากับลกูเสือและลูกเสือในกองร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาของชุมชนอื่น 
4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือกลับไปเตรียมคิดโครงการพัฒนาชมุชนที่ลูกเสือเลือกไว้

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 วิธีการ 

- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 เครื่องมือ 

- แบบสังเกต 

สังเกต การมีส่วนร่วมทํากจิกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสอื 

94 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลง 

สามัคคีรวมใจ 

 สามัคคีร่วมใจ      เร็วไวช่วยกันทําการงานด้วยความสําราญเริงใจ 
มาช่วยกันซิเร็วไว           จะได้เสร็จทันใดใครๆก็พากันยกย่อง 

เกม 

วิ่งถอยหลัง 
วิธีเล่น 

1. แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกที่เส้นเริม่ เสร็จแล้วกลับหลังหัน ใช้มือจับเอวคนที่อยู่
ข้างหนา้ตนเองไว้อย่าใหห้ลุด 
2. เมื่อไดย้ินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมูพ่ากันวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดยไม่ให้มอืหลุด
3. หมู่ใดถึงที่หมายก่อนเป็นผู้ชนะ หมู่อื่นกล่าวคําชมเชย (เยล) ให้ ผู้กํากับอธิบายถึง

ประโยชน์ของเกม



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ใบงาน 
เรื่องส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 

ค าส่ัง ตอนที่ 1 
ให้ลูกเสอืแต่ละคนในหมู่บอกถึงปัญหาและความต้องการของชมุชนของตนเองมาอย่างน้อย 

3 ข้อ  โดยให้รองนายหมูเ่ป็นผู้จดบันทกึ 
............................................................................................................................ ............................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

ค าส่ัง  ตอนที่ 2 
       ให้ลกูเสอืในหมู่ร่วมกนัพิจารณาและอภปิรายเพื่อคัดเลือกปัญหาทีส่มาชกิในหมู่มคีวามเห็น

พ้องต้องกันว่าเป็นปัญหาที่ลูกเสือสามารถแกไ้ขได้ หรือ เป็นปัญหาที่เร่งด่วนควรได้รับการแกไ้ข  มา 
1  ปัญหา  พร้อมเหตุผลประกอบ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

96 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลูกชาวนากับมรดก 

 นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยูค่รอบครัวหนึง่ เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้ง
สองก็ชวนกนัออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุน่ เพราะพ่อได้สั่งเสียเอาไวก้่อนทีจ่ะตายว่าทรพัยส์มบัติ
ของพอ่อยูใ่นสวนองุ่น“น้องไปขุดตรงนั้นนะ ส่วนพี่จะขดุตรงนี้เอง”ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกนัขุดดินเพื่อ
หาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่สามารถหาสมบัติทีค่ิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้
เเต่สวนองุ่นที่ถกูขดุถูกพรวนดินจนทั่วนั้น กลับยิ่งเจริญงอกงามดี จนลูกชาวนาสองพี่น้องสามารถที่
จะขายองุ่นจนไดท้รัพย์สนิเงินทองมากมายทัง้สองจึงเพิ่งรู้ว่าทรัพย์สมบัติทีพ่่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกนั้น
แท้จริงไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคอือะไร 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 6พัฒนาชุมชน      แผนการจดักิจกรรมที่ 11ความต้องการของชุมชน 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 มีความสามคัค ี
3 การอภิปรายปัญหา 
4 ลูกเสือรู้ปัญหาและความต้องการภายในชุมชนของตนเอง 
5 ลูกเสือสามารถสรุปปัญหาที่มคีวามจาํเป็นเร่งดว่นควรแก้ไขได้ 
6 ลูกเสือสามารถกําหนด แผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  ขอ้ 6   และข้อ อื่นๆ อีก 1 ขอ้  
   รวม  5 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที ่6 พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   โครงการพัฒนาชุมชน เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถจดัทําโครงการพัฒนาชุมชน ตามความต้องการของชุมชนได ้

2. เนื้อหา
  จดัทําโครงการพัฒนาชุมชน ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 10 ชั่วโมง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือในกองสนทนาถึงปัญหาของชุมชนที่ลูกเสอืได้นําเสนอไว้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

2) ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมารับใบกิจกรรม แล้วช่วยกันระดมความคดิในการ
จัดทําโครงการเพือ่พัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชนตามหัวเรื่องที่ลูกเสอืแต่ละหมูไ่ด้
นําเสนอไว้

3) ผู้กํากับลูกงานคอยใหค้ําแนะนําและเสนอแนะแก่ลูกเสือในกอง พรอ้มนดัหมาย
นําเสนองาน

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล

5.1 วิธีการ 
 - สังเกต การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานโครงการ 
 - ตรวจรายงานโครงการพัฒนาชุมชน 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
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 - ตรวจรายงานโครงการพัฒนาชุมชน 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 

เสอื



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
92

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 99 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

เพลง 
สามัคคีรวมใจ 

สามัคคีร่วมใจ         เร็วไวช่วยกันทาํการงานด้วยความสาํราญเริงใจ 
มาช่วยกันซิเร็วไว           จะได้เสร็จทันใดใครๆก็พากันยกย่อง 

เกม 
นักโทษแหกคุก 

วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสือเป็น 2 ฝูาย ฝูายหนึ่งเป็นนกัโทษที่หลบหนี อีกฝูายหนึ่งเป็นตาํรวจ
2. ขีดวงกลมทาํเป็นคกุ เริ่มเลน่ตํารวจไล่จับนกัโทษมาเขา้คุก แล้วมีคนมาเฝฺา
3. นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได ้โดยฉดุออกจากวงกลม การเล่นผลัดกัน ใครจับ

นักโทษได้มากกว่าเป็นฝูายชนะ ตามกําหนดเวลา

ใบงาน 

 

ใบงาน 

ค าส่ัง   จากปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ลูกเสอืไดน้ําเสนอไว้  ให้ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ระดมความคิดเพื่อจดัทําโครงการเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชนตาม

หัวเรื่องที่ลูกเสือแต่ละหมูไ่ด้นาํเสนอไว้ 
2. ใช้เวลาในการออกปฏิบัติงานตามโครงการไม่น้องกว่า 10 ชั่วโมง   โดยม ีกํานัน / ผู้ใหญ่บา้น

/ประธานหมู่บ้าน / เจา้อาวาส / ผู้นําศาสนา / ผู้ปกครอง / อบต. / ผู้กํากับ / อื่นๆ  บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน 

3. จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาพถ่าย
4. นําเสนอรายงานในกองลูกเสือ ตามเวลาที่นดัหมาย

น้อย
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หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงาน 

โครงการ .................................................................................................. 
ณ ...................................................................................... 

ครั้งที่.........  
ลูกเสือ กองที ่.........  หมู่ที่ .............  ชื่อหมู่ ......................................................... 
ปฏิบัติงานในวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ............. ต้ังแต่เวลา ......................  รวมเป็นเวลา ..........ช่ัวโมง 

งานที่ปฏิบัต ิ
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................... 

ผลงาน / ความส าเร็จ ที่ได้รับ 
............................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................... 

ลงชือ่   ผู้รับรองผลการปฏิบัตงิาน 
  (.............................................) 

ตําแหน่ง .........................................................  
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
อีกากระหายน้ า 

ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกําลังบินอยู่ มันรู้สึกกระหายน้ํามากเมื่อมองเห็นเหยือกน้ําตั้ งอยู่
ด้านล่างจึงร่อนลงไปยังจุดหมายเมื่อมองเข้าไปในเหยือก พบว่ ามี น้ํ า อยู่ เ พี ย ง เ ล็ กน้ อย  มั น จึ ง
พยายามสอดจงอยปากเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ํา แม้ไม่ว่าพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถสอดเข้าไปถึงก้น
เหยือกได้วิธีถัดมา มันพยายามจะคว่ําเหยือก เพื่อให้น้ําไหลหกออกมา แต่เหยือกนั้นหนักเกินไปใน
ที่สุด มันเหลือบไปเห็นก้อนหินใกล้ๆ กับบริเวณนั้น จึงคาบมาหย่อนลงในเหยือกน้ําทีละก้อน  
จนระดับน้ําที่ก้นเหยือกค่อยๆ เอ่อขึ้นมา ในที่สุดมันก็ดื่มน้ําได้ตามที่ต้องการ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 6 พัฒนาชุมชน      แผนการจัดกจิกรรมที่ 12โครงการพัฒนาชมุชน 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ช่ือ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 แสดงให้เหน็ว่ามคีวามตั้งใจ 
2 มีความสามคัค ีในหมู่คณะ 
3 ช่วยกันระดมความคิดในการจดัทําโครงการ 
4 ใช้เวลาในการออกปฏิบัติการไม่นอ้ยกว่า 10 ชัว่โมง 
5 มีผู้นําชุมชนลงนามรับรองผลการปฏบัติงาน 
6 มีผลงาน ความสาํเร็จที่ปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย 
7 มีการสรุปผลการปฎิบัติงาน พรอ้มภาพถ่าย 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  ขอ้ 6  ข้อ 7  และข้อ อื่นๆ อกี 1 ข้อ  
   รวม  5 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 

ลงช่ือ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
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หน่วยที่ 6   พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  การรายงานโครงการ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได ้

2. เนื้อหา
  ประเมนิผลการปฏิบัติ จัดทาํรูปเล่มพรอ้มภาพประกอบ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 รายงานโครงการ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

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

1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือแต่ละหมู่เตรียมนําเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
โดยให้ตัวแทนหมู่ออกมาจับฉลากลําดับการรายงาน

2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืฟังการนําเสนองานของแต่ละหมู่ และกลา่วชมเชยผล
การปฏิบัติงานของทุกหมู่

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมทํากจิกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสอื 

5.1 วิธีการ 
 -สังเกต การนําเสนองานโครงการ 
 - ตรวจผลงาน 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกตและ  ตรวจผลงาน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

104 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

เพลง 
รอคอย 

 รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยูห่นใด   เธอจะมา  ๆ  เมื่อใด  นัดฉันไว้ทาํไมไมม่า 
  ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอ   นัดฉันเก้อชะเงอ้คอยหา 
 นัดแล้วทําไมไม่มา         ลูกเสือจ๋าอย่าช้าเร็วหนอ่ย รีบหน่อยๆเร่งหน่อยๆ 

เกม 
ผู้วิเศษ 

วิธีเล่น 
 -เลือกลูกเสือออกมา 3-4 คน สมมุติวา่เป็นผู้วิเศษ เมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนั้นจะตอ้งกลายเป็น

หินยืนอยู่กับที ่สําหรับคนอืน่ๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตทีก่ําหนดไวอ้ย่าให้ถูกแตะตัวได้ 
การตัดสิน 

1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะใหก้ลายเป็นหิน เป็นผู้ชนะ
2.การเล่นควรแบ่งเป็นหมูห่มู่ใดเหลือผู้เล่นที่ไมโ่ดนแตะมากเป็นทีมชนะ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
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2.การเล่นควรแบ่งเป็นหมูห่มู่ใดเหลือผู้เล่นที่ไมโ่ดนแตะมากเป็นทีมชนะ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
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แบบฟอรม์รายงานโครงการ 
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ช่ือผู้รายงาน................................................................................................................................. 
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1. สาระส าคัญของโครงการ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ(สภาพปัญหาและความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโครงการ) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
1.3 ขอบข่ายของโครงการ (สรุปกจิกรรมสาํคัญๆ ของโครงการ) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
2. การด าเนินงานโครงการ (บรรยายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามขอบข่ายของโครงการ)
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3. ผลการด าเนินงานโครงการ (ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (สรุปประเด็นส าคัญ และข้อเสนอแนะที่เป็นข้อค้นพบ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5. ภาคผนวก (ตัวโครงการ, เอกสารต่างๆ, รูปภาพประกอบ)
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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หมีข้ีโมโห 

 หมีตัวหนึ่งนึกทะนงตัวในความแข็งแรงและมีพละกําลังอันมหาศาลของมัน  อยู่มาวัน
หนึ่งขณะที่มันกําลังกินอาหารอยู่นั้น  เผอิญมีผึ้งตัวหนึ่งบินผ่านมา  หมีนึกโมโหที่ถูกกวนใจระหว่าง
กิน  มันเลยเอามือตะปบผึ้งตัวนั้นหวังจะบี้ให้ตาย  ผึ้งจึงต่อยเข้าทีหนึ่งที่หน้าของหมีด้วย
สัญชาตญาณการปฺองกันตัวของมัน  “อุบ๊ะ  เจ้าผึ้งน้อย  วอนหาที่ตายซะแล้ว  กัดใครไม่กัดมากัดข้า 
นี่แน่ะ” แต่ยังไม่ทันที่จะมันจะจัดการอย่างไร  ผึ้งตัวนั้นก็บินหนีไปเสียแล้ว  สร้างความแค้นให้กับหมี
เป็นอย่างมาก  มันนึกในใจว่ามันจะต้องแก้แค้นให้ได้ 

พอกินอาหารเสร็จ  หมขีี้โมโหกอ็อกเดินปูาตระเวนหารังผึ้งทันท ี พอมันพบมันก็ตรงรี่ 
เข้ารื้อรังผึ้งขนาดใหญ่รังนัน้ทันที  ฝูงผึ้งจํานวนมากตกใจกพ็ากนับินออกมาจากรังและรุมต่อยหมีตัว
นั้นจนได้รับบาดเจ็บแสนสาหสั 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคิดก่อนทํา  แตอ่ย่าทาํก่อนคิด 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3. ผลการด าเนินงานโครงการ (ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (สรุปประเด็นส าคัญ และข้อเสนอแนะที่เป็นข้อค้นพบ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 6 พัฒนาชุมชน      แผนการจัดกจิกรรมที่ 13การรายงานโครงการ 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 แสดงให้เหน็ว่ามคีวามตั้งใจ 
2 มีความสามคัค ีในหมู่คณะ 
3 การนําเสนอผลงานน่าสนใจ 
4 ใช้เวลาในการรายงานตามทีก่ําหนด 
5 มีสื่อประกอบ 
6 ความเป็นมาของโครงการ(สภาพปัญหาและความจําเป็นที่จะต้อง

ดําเนินการโครงการ) 
7 การดําเนินงานโครงการ (มีการบรรยายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตาม

ขอบข่ายของโครงการ) 
8 ผลการดําเนนิงานโครงการ (ผลที่เกดิขึน้ในแตล่ะกิจกรรม เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้) 
9 มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะ (สรุปประเด็นสําคัญ และข้อเสนอแนะที่

เป็นข้อคน้พบนอกเหนือจากวัตถุประสงค์) 
10 ภาคผนวก (ตัวโครงการ, เอกสารต่างๆ, รูปภาพประกอบ) 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 7และข้อ อืน่ๆ อีก 7 ข้อ 
   รวม  8  ข้อขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
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หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   สารพิษปนเปื้อนในอาหาร  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงอันตรายจากสารพิษทีป่นเปื้อนในอาหาร ซึ่งกอ่ให้เกิดผลเสียตอ่

สุขภาพได ้
2. เนื้อหา

สารพิษปนเปื้อนในอาหาร (สารบอแร็กซ์  สารฟอร์มาลนี  สารฟอกขาว  สารเร่งเนื้อแดง 
และสารเมลามนี) 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3  ใบความรู้  
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกีย่วกับผลเสียจากการรับประทานอาหารทีม่ีสารพิษ
ปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสขุภาพ และจัดไดว้่าเป็นการตายผอ่นส่งอย่างหนึ่ง

2) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้และใบงาน มอบหมายให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัศึกษาใบความรู้
และอภิปรายประเด็นในใบงาน และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ

3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันซักถาม
เพื่อความเข้าใจ และสรุป (สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารมีมากมายหลายชนิด ส่วน
ใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกเสือในฐานะ
ผู้ให้บริการตามความหมายของ Scout และคติพจน์มองไกล จึงควรมองไกล
ถึงปัญหาที่แทรกซึมในวิถีชีวิตของผู้คนช่วยเหลือสังคมให้รู้เข้าใจและตระหนัก
ถึงพิษภัย “ผ่อนส่ง”เหล่านี้ เพื่อให้เกิดการป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่นไม่ให้
เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว)

4) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห้มู่ลูกเสือ ร่วมกันดําเนินการ ตามวิธีการรณรงค์ทีไ่ด้
ร่วมกันคดิไว้ เพื่อใหค้วามรู้แก่ลกูเสอืกองอื่น ๆ และชุมชนในโอกาสวันสําคัญต่าง ๆ

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 6 พัฒนาชุมชน      แผนการจัดกจิกรรมที่ 13การรายงานโครงการ 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินการปฏิบัติ  

  กิจกรรมของลูกเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 แสดงให้เหน็ว่ามคีวามตั้งใจ 
2 มีความสามคัค ีในหมู่คณะ 
3 การนําเสนอผลงานน่าสนใจ 
4 ใช้เวลาในการรายงานตามทีก่ําหนด 
5 มีสื่อประกอบ 
6 ความเป็นมาของโครงการ(สภาพปัญหาและความจําเป็นที่จะต้อง

ดําเนินการโครงการ) 
7 การดําเนินงานโครงการ (มีการบรรยายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตาม

ขอบข่ายของโครงการ) 
8 ผลการดําเนนิงานโครงการ (ผลที่เกดิขึน้ในแตล่ะกิจกรรม เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้) 
9 มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะ (สรุปประเด็นสําคัญ และข้อเสนอแนะที่

เป็นข้อคน้พบนอกเหนือจากวัตถุประสงค์) 
10 ภาคผนวก (ตัวโครงการ, เอกสารต่างๆ, รูปภาพประกอบ) 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 7และข้อ อืน่ๆ อีก 7 ข้อ 
   รวม  8  ข้อขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
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หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   สารพิษปนเปื้อนในอาหาร  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงอันตรายจากสารพิษทีป่นเปื้อนในอาหาร ซึ่งกอ่ให้เกิดผลเสียตอ่

สุขภาพได ้
2. เนื้อหา

สารพิษปนเปื้อนในอาหาร (สารบอแร็กซ์  สารฟอร์มาลนี  สารฟอกขาว  สารเร่งเนื้อแดง 
และสารเมลามนี) 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3  ใบความรู้  
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกีย่วกับผลเสียจากการรับประทานอาหารทีม่ีสารพิษ
ปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสขุภาพ และจัดไดว้่าเป็นการตายผอ่นส่งอย่างหนึ่ง

2) ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้และใบงาน มอบหมายให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัศึกษาใบความรู้
และอภิปรายประเด็นในใบงาน และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ

3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันซักถาม
เพื่อความเข้าใจ และสรุป (สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารมีมากมายหลายชนิด ส่วน
ใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกเสือในฐานะ
ผู้ให้บริการตามความหมายของ Scout และคติพจน์มองไกล จึงควรมองไกล
ถึงปัญหาที่แทรกซึมในวิถีชีวิตของผู้คนช่วยเหลือสังคมให้รู้เข้าใจและตระหนัก
ถึงพิษภัย “ผ่อนส่ง”เหล่านี้ เพื่อให้เกิดการป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่นไม่ให้
เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว)

4) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห้มู่ลูกเสือ ร่วมกันดําเนินการ ตามวิธีการรณรงค์ทีไ่ด้
ร่วมกันคดิไว้ เพื่อใหค้วามรู้แก่ลกูเสอืกองอื่น ๆ และชุมชนในโอกาสวันสําคัญต่าง ๆ

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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กองลูกเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงอนัตรายของสารพิษที่ปนเปื้อนใน

อาหาร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
 จับมือกนัไว้ใหม้ั่นคง เพื่อความยืนยงสามัคคี     

รักกันปรองดองเหมือนน้องพี่ ผูกความสามคัคีร่วมกัน 
 โกรธกันมนัร้ายเป็นสิ่งเลว   เปรียบดังเป็นเปลวร้อนไฟนั่น  

เผาใจให้มคีวามไหวหวั่น  จับมือยิม้ใหก้ันเป็นสิ่งดี 

ใบงาน 
สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 

ค าชี้แจง 
1. หมู่ลูกเสอืเลือกหรือจับฉลากเรื่องที่จะศึกษาและวิเคราะห์หมู่ละ 1 เรื่องทีไ่มซ่้ํากนั โดย

ศึกษาจากใบความรู้ หรือค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ เพิม่เติม 
1.1  สารบอแร็กซ ์
1.2  สารฟอร์มาลีน 
1.3  สารเร่งเนื้อแดง 
1.4  สารฟอกขาว 
1.5  สารเมลามนี 

2. อภิปรายหาข้อสรุปตามประเด็นตอ่ไปนี้
2.1 สารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนในอาหารไดอ้ยา่งไร และอาจกอ่ให้เกิดผลเสียอะไรบ้างตอ่

สุขภาพ 
2.2 มีวิธีปฺองกัน และแกไ้ขปัญหานี้อยา่งไรบ้าง 

3. ร่วมกันคิดวิธกีารนําความรู้ทีไ่ด้รับไปรณรงคเ์ผยแพร่ให้กับกองลูกเสืออืน่ และคนในชุมชน
ในโอกาสวนัสําคัญต่าง ๆ เช่น การทําโปสเตอร ์ทําแผ่นพับ หรอืการทําเว็ปไซต์ เป็นตน้ 

4. ส่งตัวแทนนําเสนอต่อกองลูกเสือ

5. การประเมินผล
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สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 

1. เรื่องสารบอแร็กซ์
บอแรกซ์แท้จริงคืออะไร 
บอแรกซ์  เป็นสารอนินทรียส์ังเคราะห์มีชือ่ทางเคมีว่า “โซเดยีมบอเรท” (Sodium  borate)  

ลักษณะเป็นผลึก  ไม่มีสี  ไม่มีกลิน่  มีรสขมเล็กน้อย  ละลายน้ําได้ดี  ชาวบ้านเรียกว่า “น้ําประสาน
ทอง” หรือ “ผงกรอบ”  ภาษาจีนเรยีกว่า “เม่งแซ่” 

บอแรกซ์  เป็นสารเคมีที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด  เช่น ทําแก้ว  
ภาชนะเคลือบ  เครื่องสําอาง  ยาชุบโลหะ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น  ยากําจัดตะไคร่น้ําในสระว่ายน้ํา  ยาฆ่าแมลง  ย่าฆ่าเชื้อราเพื่อการดูแลรักษาเนื้อไม้  ยา
ฆ่าแมลงสําหรับใช้ตามรอยแตกและช่องโหว่ของอาคารบ้านเรือน  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  ตึก
สถาบันและอาคารร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น 

มีอันตรายแค่ไหน 
บอแรกซ์  เป็นสารที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ การได้รับในปรมิาณน้อยๆ เป็นประจํา ทําให้

เกิดพิษสะสมในร่างกายและกรวยไตอักเสบ และอาจเสยีชีวิตได้ถ้าได้รับสารนี้ปริมาณมากในคราว
เดียว (เด็กถ้ากินเกนิ 5 กรมั และผู้ใหญ่ถ้ากนิเกิน15 กรมั)  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)  กําหนดให้บอแรกซ์เป็นวัตถุทีห่้ามใช้ในอาหาร  

อาการเป็นอย่างไร 
อาการของผู้ทีไ่ด้รับบอแรกซ ์จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน  ทอ้งเดิน เจ็บในช่องทอ้ง กระเพาะ

อาหารและลําไส ้ อุจจาระเป็นเลอืดในบางครั้ง  มึนซึม  ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นผื่นแดง  พุพอง
ตามผิวหนัง และการทํางานของตับและไตถูกทาํลาย 

พบในอาหารประเภทไหน 
อาหารทีม่ักตรวจพบบอแรกซ ์ ได้แก ่ แปฺงกรุบ ลูกชิ้น  ทอดมัน มะม่วงดอง ไสก้รอกหัวไชโป  

หมูยอ  ผักกาดเค็ม เนื้อสัตว์บดสับ  ทับทมิกรอบ ลอดช่อง 

2. เรื่อง สารฟอร์มาลีน
“ฟอร์มาลีน และ ฟอร์มัลดไีฮด์”ทั้งสองตัวนี้ในทางเคมีคือสารตัวเดียวกัน เพยีงแต่ว่าเมื่ออยู่

ในรูปของสารละลายจะเรียกว่า“ฟอรม์าลีน”หรือชื่อเรียกที่เราคุ้นกันดกี็คือน้ํายาดองศพนั่นเอง ส่วน 
“ฟอร์มัลดีไฮด์” มสีถานะเป็นก๊าซทีอุ่ณหภูมิปกติ มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ทีม่ีจําหน่ายทั่วไปจะอยู่ในรูป
ของสารละลายชื่อน้าํยาฟอร์มาลีน สารละลายนี้ไมค่งสภาพ เมื่อเก็บไว้นานโดยเฉพาะทีอุ่ณหภูมิสงู
จะกลายเป็นกรดฟอร์มิก จึงจาํเป็นต้องเตมิสารที่ทําหนา้ที่ใหค้งสภาพ เช่น เมทานอล 5 – 15% หรือ
จําหน่ายในรูปของพาราฟอรม์ัลดีไฮด์ 

ฟอร์มาลนิเป็นสารตั้งตน้สําหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด ที่ใชม้ากคือนําไปทาํเม็ดพลาสตกิชนิด
ต่าง ๆ ใช้เป็นกาวสําหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ทําโฟมเพื่อเปน็ฉนวน เปน็ต้น 

ใบความรู้  
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กองลูกเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงอนัตรายของสารพิษที่ปนเปื้อนใน

อาหาร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
 จับมือกนัไว้ใหม้ั่นคง เพื่อความยืนยงสามัคคี     

รักกันปรองดองเหมือนน้องพี่ ผูกความสามคัคีร่วมกัน 
 โกรธกันมนัร้ายเป็นสิ่งเลว   เปรียบดังเป็นเปลวร้อนไฟนั่น  

เผาใจให้มคีวามไหวหวั่น  จับมือยิม้ใหก้ันเป็นสิ่งดี 

ใบงาน 
สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 

ค าชี้แจง 
1. หมู่ลูกเสอืเลือกหรือจับฉลากเรื่องที่จะศึกษาและวิเคราะห์หมู่ละ 1 เรื่องทีไ่มซ่้ํากนั โดย

ศึกษาจากใบความรู้ หรือค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ เพิม่เติม 
1.1  สารบอแร็กซ ์
1.2  สารฟอร์มาลีน 
1.3  สารเร่งเนื้อแดง 
1.4  สารฟอกขาว 
1.5  สารเมลามนี 

2. อภิปรายหาข้อสรุปตามประเด็นตอ่ไปนี้
2.1 สารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนในอาหารไดอ้ยา่งไร และอาจกอ่ให้เกิดผลเสียอะไรบ้างตอ่

สุขภาพ 
2.2 มีวิธีปฺองกัน และแกไ้ขปัญหานี้อยา่งไรบ้าง 

3. ร่วมกันคิดวิธกีารนําความรู้ทีไ่ด้รับไปรณรงคเ์ผยแพร่ให้กับกองลูกเสืออืน่ และคนในชุมชน
ในโอกาสวนัสําคัญต่าง ๆ เช่น การทําโปสเตอร ์ทําแผ่นพับ หรอืการทําเว็ปไซต์ เป็นตน้ 

4. ส่งตัวแทนนําเสนอต่อกองลูกเสือ

5. การประเมินผล
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สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 

1. เรื่องสารบอแร็กซ์
บอแรกซ์แท้จริงคืออะไร 
บอแรกซ์  เป็นสารอนินทรียส์ังเคราะห์มีชือ่ทางเคมีว่า “โซเดยีมบอเรท” (Sodium  borate)  

ลักษณะเป็นผลึก  ไม่มีสี  ไม่มีกลิน่  มีรสขมเล็กน้อย  ละลายน้ําได้ดี  ชาวบ้านเรียกว่า “น้ําประสาน
ทอง” หรือ “ผงกรอบ”  ภาษาจีนเรยีกว่า “เม่งแซ่” 

บอแรกซ์  เป็นสารเคมีที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด  เช่น ทําแก้ว  
ภาชนะเคลือบ  เครื่องสําอาง  ยาชุบโลหะ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น  ยากําจัดตะไคร่น้ําในสระว่ายน้ํา  ยาฆ่าแมลง  ย่าฆ่าเชื้อราเพื่อการดูแลรักษาเนื้อไม้  ยา
ฆ่าแมลงสําหรับใช้ตามรอยแตกและช่องโหว่ของอาคารบ้านเรือน  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  ตึก
สถาบันและอาคารร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น 

มีอันตรายแค่ไหน 
บอแรกซ์  เป็นสารที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ การได้รับในปรมิาณน้อยๆ เป็นประจํา ทําให้

เกิดพิษสะสมในร่างกายและกรวยไตอักเสบ และอาจเสยีชีวิตได้ถ้าได้รับสารนี้ปริมาณมากในคราว
เดียว (เด็กถ้ากินเกนิ 5 กรมั และผู้ใหญ่ถ้ากนิเกิน15 กรมั)  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)  กําหนดให้บอแรกซ์เป็นวัตถุทีห่้ามใช้ในอาหาร  

อาการเป็นอย่างไร 
อาการของผู้ทีไ่ด้รับบอแรกซ ์จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน  ทอ้งเดิน เจ็บในช่องทอ้ง กระเพาะ

อาหารและลําไส ้ อุจจาระเป็นเลอืดในบางครั้ง  มึนซึม  ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นผื่นแดง  พุพอง
ตามผิวหนัง และการทํางานของตับและไตถูกทาํลาย 

พบในอาหารประเภทไหน 
อาหารทีม่ักตรวจพบบอแรกซ ์ ได้แก ่ แปฺงกรุบ ลูกชิ้น  ทอดมัน มะม่วงดอง ไสก้รอกหัวไชโป  

หมูยอ  ผักกาดเค็ม เนื้อสัตว์บดสับ  ทับทมิกรอบ ลอดช่อง 

2. เรื่อง สารฟอร์มาลีน
“ฟอร์มาลีน และ ฟอร์มัลดไีฮด์”ทั้งสองตัวนี้ในทางเคมีคือสารตัวเดียวกัน เพยีงแต่ว่าเมื่ออยู่

ในรูปของสารละลายจะเรียกว่า“ฟอรม์าลีน”หรือชื่อเรียกที่เราคุ้นกันดกี็คือน้ํายาดองศพนั่นเอง ส่วน 
“ฟอร์มัลดีไฮด์” มสีถานะเป็นก๊าซทีอุ่ณหภูมิปกติ มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ทีม่ีจําหน่ายทั่วไปจะอยู่ในรูป
ของสารละลายชื่อน้าํยาฟอร์มาลีน สารละลายนี้ไมค่งสภาพ เมื่อเก็บไว้นานโดยเฉพาะทีอุ่ณหภูมิสงู
จะกลายเป็นกรดฟอร์มิก จึงจาํเป็นต้องเตมิสารที่ทําหนา้ที่ใหค้งสภาพ เช่น เมทานอล 5 – 15% หรือ
จําหน่ายในรูปของพาราฟอรม์ัลดีไฮด์ 

ฟอร์มาลนิเป็นสารตั้งตน้สําหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด ที่ใชม้ากคือนําไปทาํเม็ดพลาสตกิชนิด
ต่าง ๆ ใช้เป็นกาวสําหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ทําโฟมเพื่อเปน็ฉนวน เปน็ต้น 

ใบความรู้  
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ในวงการแพทย์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น ใช้ดองศพ ใช้ฉีดเพือ่กันศพเน่า ใช้เป็นส่วนผสมใน
เวชภัณฑ์ เช่น ยาอม น้าํยาฆ่าเชือ้โรค เป็นต้น  

อันตรายเกิดจากไอของฟอร์มัลดไีฮด ์ ทําให้เกดิการระคายเคอืงที่ตา จมูก และผิวหนัง อาจ
ทําให้กระจกตาเป็นแผลถึงขัน้ตาบอดได้ ถ้าสดูดมเข้าไปมาก ๆ จะทาํใหน้้ําท่วมปอดจนหายใจไม่
ออก  แน่นหน้าอก  และเสียชีวิตในที่สดุอาการเหล่านี้อาจเกดิขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารนี้ โดย
ไม่มอีาการเจ็บปวดเลยกไ็ด้ หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะ
หลอดลมอักเสบปอด  ตับและไตจะเสื่อม 

อาหารทีพ่บการปนเปือ้นสารนี้ ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เชน่ เนือ้หม ู เนื้อวัว อาหาร
ทะเล และผักสด ซึ่งผู้คา้นํามาใส่เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียง่าย ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้ออาหารเหล่านี้
อย่างระมดัระวัง เช่น ไม่ซือ้เนือ้หมทูี่สดและแดงผิดปกติ  กอ่นนาํมาปรุงควรล้างให้สะอาด  

3. เรื่อง สารฟอกขาว
สารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์  (Sodium  hydrosulfite)  หรือรู้จักกันในชื่อ “ผง

ซักมุ้ง” นิยมใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเส้นใยไหม แห และอวน  แต่พบว่าผู้ค้าบางรายนํามาใช้ฟอก
อาหาร  เพื่อให้อาหารมีความขาว ดูสดใหม่น่ารับประทาน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ 

อันตรายต่อผู้บริโภค 
การสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะทําให้ผิวหนังอักเสบ  เป็นผื่นแดงถ้าบริโภคเข้าไปจะทําให้

เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัส เช่น ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร และลําไส้ ทําให้เกิดอาการแน่น
หน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตต่ํา ปวดท้อง ปวดศีรษะ  อาเจียน  อุจจาระร่วง  และหากแพ้
สารนี้อย่างรุนแรง  จะทําให้ถ่ายเป็นเลือด  ชัก  ช๊อก  หมดสติ  หายใจไม่ออก ไตวาย  และเสียชีวิต
ในที่สุด 

อาหารที่มักตรวจพบสารฟอกขาว 
ถั่วงอก  ขงิฝอย  ยอดมะพร้าว  กระท้อน  หนอ่ไมด้อง  น้ําตาลมะพร้าว  ทุเรียนกวน 

4. เรื่อง สารเร่งเนื้อแดง  (ซาลบูทามอล)
ซาลบูทามอล  เป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต ์  (b-Agonist) เป็นตัวยาสําคัญในการผลิตยา

บรรเทาโรคหอบหดืออกฤทธิ์ในการขยายหลอดลม ช่วยให้กล้ามเนือ้หลอดลมคลายตัว และเพิ่มการ
สลายไขมันที่สะสมในร่างกาย เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนิยมนําสารชนิดนีไ้ปผสมในอาหารหมู เพื่อใหเ้นื้อหมู
มีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทาํใหไ้ด้ราคาดีกว่าหมูที่มีชัน้ไขมันหนา ๆ 
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การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่  อาจทํามีอาการมือสั่น  กล้ามเนื้อกระตุก  
ปวดศีรษะ  หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ  กระวนกระวาย  วิงเวียนศีรษะ  บางรายมีอาการเป็นลม  คลื่นไส้
อาเจียน  มีอาการทางจิตประสาท  และเป็นอันตรายมากต่อหญิงมีครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และโรคไธรอยด์เป็นพิษ 

5. เรื่อง สารเมลามีน
เมลามีนคืออะไร 
เมลามีน (Melamine) เป็นสารอินทรีย์ มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  มี

ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ําได้เล็กน้อย มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสูงถึง 66 % นิยมนํามาใช้
เป็นส่วนประกอบหลักในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น โฟมทําความสะอาดพื้นผิว , แผ่นฟอร์ไมกา, 
กาว, จานชาม, ไวท์บอร์ด และวัตถุกันความร้อน เป็นต้น 

ในธรรมชาติยังพบสารที่คล้ายกับเมลามีนคือ Ammeline (แอมมีลีน) Ammelide (แอมมีไลด์) 
และ Cyanuric acid (กรดไซยานูริก) สารเหล่านี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของเมลามีนจนได้เป็นแอม
มีไลด์ และเมื่อแอมมีไลด์ ถูก oxidize ด้วยสารพวกPotassiumpermanganateหรือการต้มให้เดือดจะ
ได้กรดไซยานูริกเกิดขึ้น ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการทําสารฟอกขาว, สารให้ความคงตัว, สารฆ่าเชื้อ
โรคในสระน้ําว่ายน้ําและใช้เป็นส่วนประกอบในวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ 

การปนเปื้อนเมลามีนในอาหาร 
ในปี 2550 มีรายงานว่าพบการปนเป้ือนของสารเมลามีนในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร

สัตว์ที่นําเข้าจากประเทศจีนซึ่งทําให้สุนัขและแมวจํานวนมากปูวยและตายเนื่องจากไตวายและปี 
2551 ก็มีรายงานข่าวว่านมผงหรือนมสําเร็จรูปสําหรับทารกที่ผลิตในประเทศจีนมีสารเมลามีน
ปนเปื้อนซึ่งทําให้มีทารกอย่างน้อย 4 รายเสียชีวิตเนื่องจากภาวะไตวาย และเจ็บปูวยอีกอย่างน้อย 
54,000 คน จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุเกิดจากเกษตรกรชาวจีนผู้เลี้ยงวัวนมเติมน้ําลงในน้ํานม
ดิบเพื่อให้น้ํานมมีปริมาตรเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลให้น้ํานมดิบมีปริมาณโปรตีนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
บริษัทผู้รับซื้อ ทําให้ขายน้ํานมดิบไม่ได้ เกษตรกรจึงเติมเมลามีนลงไปใน น้ํานมดิบเพื่อให้มีปริมาณ
ไนโตรเจนสูงขึ้นและได้มาตรฐานตามที่บริษัทกําหนดเนื่องจากการตรวจหาปริมาณโปรตีนในอาหาร
จะวัดออกมาในรูปของไนโตรเจน 

นอกจากนี้การปลูกพืชอาหารสัตว์ก็มีการผสมเมลามีนลงในดินเพื่อเพิ่มโปรตีน และเร่งการ
เจริญเติบโต ผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ผสมเมลามีนในอาหารสัตว์ที่ขายด้วย นั่นหมายความว่าเมลามีนได้
ถูกผสมมาตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อาหารก่อนจะมาถึงปลายทางที่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่
ผลิตภัณฑ์นมเท่านั้นที่เสี่ยงต่อสารเมลามนีแต่ทั้งดิน น้ํา พืชผักหรือเนื้อสัตว์ก็มีโอกาสปนเปื้อนสารเม
ลามีนได้เช่นกัน    

อันตรายจากซาลบูทามอล 
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ในวงการแพทย์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น ใช้ดองศพ ใช้ฉีดเพือ่กันศพเน่า ใช้เป็นส่วนผสมใน
เวชภัณฑ์ เช่น ยาอม น้าํยาฆ่าเชือ้โรค เป็นต้น  

อันตรายเกิดจากไอของฟอร์มัลดไีฮด ์ ทําให้เกดิการระคายเคอืงที่ตา จมูก และผิวหนัง อาจ
ทําให้กระจกตาเป็นแผลถึงขัน้ตาบอดได้ ถ้าสดูดมเข้าไปมาก ๆ จะทาํใหน้้ําท่วมปอดจนหายใจไม่
ออก  แน่นหน้าอก  และเสียชีวิตในที่สดุอาการเหล่านี้อาจเกดิขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารนี้ โดย
ไม่มอีาการเจ็บปวดเลยกไ็ด้ หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจตดิขัดเพราะ
หลอดลมอักเสบปอด  ตับและไตจะเสื่อม 

อาหารทีพ่บการปนเปือ้นสารนี้ ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เชน่ เนือ้หม ู เนื้อวัว อาหาร
ทะเล และผักสด ซึ่งผู้คา้นํามาใส่เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียง่าย ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้ออาหารเหล่านี้
อย่างระมดัระวัง เช่น ไม่ซือ้เนือ้หมทูี่สดและแดงผิดปกติ  กอ่นนาํมาปรุงควรล้างให้สะอาด  

3. เรื่อง สารฟอกขาว
สารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์  (Sodium  hydrosulfite)  หรือรู้จักกันในชื่อ “ผง

ซักมุ้ง” นิยมใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเส้นใยไหม แห และอวน  แต่พบว่าผู้ค้าบางรายนํามาใช้ฟอก
อาหาร  เพื่อให้อาหารมีความขาว ดูสดใหม่น่ารับประทาน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ 

อันตรายต่อผู้บริโภค 
การสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะทําให้ผิวหนังอักเสบ  เป็นผื่นแดงถ้าบริโภคเข้าไปจะทําให้

เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัส เช่น ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร และลําไส้ ทําให้เกิดอาการแน่น
หน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตต่ํา ปวดท้อง ปวดศีรษะ  อาเจียน  อุจจาระร่วง  และหากแพ้
สารนี้อย่างรุนแรง  จะทําให้ถ่ายเป็นเลือด  ชัก  ช๊อก  หมดสติ  หายใจไม่ออก ไตวาย  และเสียชีวิต
ในที่สุด 

อาหารที่มักตรวจพบสารฟอกขาว 
ถั่วงอก  ขงิฝอย  ยอดมะพร้าว  กระท้อน  หนอ่ไมด้อง  น้ําตาลมะพร้าว  ทุเรียนกวน 

4. เรื่อง สารเร่งเนื้อแดง  (ซาลบูทามอล)
ซาลบูทามอล  เป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต ์  (b-Agonist) เป็นตัวยาสําคัญในการผลิตยา

บรรเทาโรคหอบหดืออกฤทธิ์ในการขยายหลอดลม ช่วยให้กล้ามเนือ้หลอดลมคลายตัว และเพิ่มการ
สลายไขมันที่สะสมในร่างกาย เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนิยมนําสารชนิดนีไ้ปผสมในอาหารหมู เพื่อใหเ้นื้อหมู
มีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทาํใหไ้ด้ราคาดีกว่าหมูที่มีชัน้ไขมันหนา ๆ 

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่  อาจทํามีอาการมือสั่น  กล้ามเนื้อกระตุก  
ปวดศีรษะ  หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ  กระวนกระวาย  วิงเวียนศีรษะ  บางรายมีอาการเป็นลม  คลื่นไส้
อาเจียน  มีอาการทางจิตประสาท  และเป็นอันตรายมากต่อหญิงมีครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และโรคไธรอยด์เป็นพิษ 

5. เรื่อง สารเมลามีน
เมลามีนคืออะไร 
เมลามีน (Melamine) เป็นสารอินทรีย์ มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  มี

ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ําได้เล็กน้อย มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสูงถึง 66 % นิยมนํามาใช้
เป็นส่วนประกอบหลักในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น โฟมทําความสะอาดพื้นผิว , แผ่นฟอร์ไมกา, 
กาว, จานชาม, ไวท์บอร์ด และวัตถุกันความร้อน เป็นต้น 

ในธรรมชาติยังพบสารที่คล้ายกับเมลามีนคือ Ammeline (แอมมีลีน) Ammelide (แอมมีไลด์) 
และ Cyanuric acid (กรดไซยานูริก) สารเหล่านี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของเมลามีนจนได้เป็นแอม
มีไลด์ และเมื่อแอมมีไลด์ ถูก oxidize ด้วยสารพวกPotassiumpermanganateหรือการต้มให้เดือดจะ
ได้กรดไซยานูริกเกิดขึ้น ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการทําสารฟอกขาว, สารให้ความคงตัว, สารฆ่าเชื้อ
โรคในสระน้ําว่ายน้ําและใช้เป็นส่วนประกอบในวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ 

การปนเปื้อนเมลามีนในอาหาร 
ในปี 2550 มีรายงานว่าพบการปนเป้ือนของสารเมลามีนในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร

สัตว์ที่นําเข้าจากประเทศจีนซึ่งทําให้สุนัขและแมวจํานวนมากปูวยและตายเนื่องจากไตวายและปี 
2551 ก็มีรายงานข่าวว่านมผงหรือนมสําเร็จรูปสําหรับทารกที่ผลิตในประเทศจีนมีสารเมลามีน
ปนเปื้อนซึ่งทําให้มีทารกอย่างน้อย 4 รายเสียชีวิตเนื่องจากภาวะไตวาย และเจ็บปูวยอีกอย่างน้อย 
54,000 คน จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุเกิดจากเกษตรกรชาวจีนผู้เลี้ยงวัวนมเติมน้ําลงในน้ํานม
ดิบเพื่อให้น้ํานมมีปริมาตรเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลให้น้ํานมดิบมีปริมาณโปรตีนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
บริษัทผู้รับซื้อ ทําให้ขายน้ํานมดิบไม่ได้ เกษตรกรจึงเติมเมลามีนลงไปใน น้ํานมดิบเพื่อให้มีปริมาณ
ไนโตรเจนสูงขึ้นและได้มาตรฐานตามที่บริษัทกําหนดเนื่องจากการตรวจหาปริมาณโปรตีนในอาหาร
จะวัดออกมาในรูปของไนโตรเจน 

นอกจากนี้การปลูกพืชอาหารสัตว์ก็มีการผสมเมลามีนลงในดินเพื่อเพิ่มโปรตีน และเร่งการ
เจริญเติบโต ผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ผสมเมลามีนในอาหารสัตว์ที่ขายด้วย นั่นหมายความว่าเมลามีนได้
ถูกผสมมาตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อาหารก่อนจะมาถึงปลายทางที่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่
ผลิตภัณฑ์นมเท่านั้นที่เสี่ยงต่อสารเมลามนีแต่ทั้งดิน น้ํา พืชผักหรือเนื้อสัตว์ก็มีโอกาสปนเปื้อนสารเม
ลามีนได้เช่นกัน    

อันตรายจากซาลบูทามอล 

ผลิตภัณฑ์นมเท่านัน้ที่เสี่ยงต่อสารเมลามีนแต่ทัง้ดิน น�้ า พืชผกัหรือเสื้อสตัว์ก็มีโอกาสปนเป้ือน 

สารเมลามนีไดเ้ชน่กนั
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อาการหลักที่เกิดจากการได้รับสารเมลามีน คือความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ พบผลึกเล็กๆ ที่
ไต ปัสสาวะมีเลือดปนและมีอาการไตวายนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งที่กระเพาะ
ปัสสาวะส่วนกรดไซยานูริกก็ทําให้เนื้อเยื่อของไตเสียหายเช่นกัน และพบว่าสารผสมระหว่างเมลามีน
และกรดไซยานูริก จะก่อให้เกิดผลึกตกค้างที่ท่อไตมากขึ้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะไตวายใน
ที่สุด 

องค์การอนามัยโลกได้กําหนดค่าปนเป้ือนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันโดยไม่ทําให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพคอื0.20 มก./น้ําหนักตัว 1 กก./วันหมายความว่า ถ้าเราหนัก 50 กก. ต้องได้รับเม
ลามีนมากกว่า 10 มก./วันถึงจะเป็นอันตรายและสมมติว่านมที่เราดื่ม 1 ลิตรมีเมลามีนปนเป้ือน 1 
มก.ซึ่งเราต้องดื่มนมมากกว่า 10 ลิตรถึงจะได้รับอันตรายจากเมลามีน 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนม
เป็นส่วนประกอบที่มีการปนเปื้อนเมลามีนโดยกําหนดให้นมผงมีเมลามีนปนเป้ือนได้ไม่เกิน 1 ส่วน
ต่ออาหารล้านส่วน (ppm) หรือ 1 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารอื่นที่มีนมเป็น
ส่วนประกอบจะพบเมลามีนได้ไม่เกิน 2.5 ส่วนในอาหารล้านส่วน ผู้ฝูาฝืนประกาศนี้มีบทลงโทษปรับ 
5,000 บาท ถึง 20,000 บาทและมีโทษจําคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ท าไมยางลบต้องอยู่บนหัวดินสอ 

สุวิทย์เป็นเด็กชา่งสงสยั เขามกัมีคาํถามแปลกๆ ถามพ่อแม่ ครู เพือ่น และคนรู้จักเสมอ วัน
หนึ่งขณะที่เรียนในชั้นเรียน เขาถามคุณครูว่า "ทําไมตอ้งมยีางลบอยู่บนหัวดินสอ"  

“ก็เพราะว่า คนเราสามารถท าผิดกันได้”   
ลองทวนคาํถามอีกครั้งหนึ่ง "ทําไมตอ้งมยีางลบอยู่บนหัวดินสอ"  
ก็เพราะคนเรามีสิทธิ์ท าผิดกันได้       
แต่จงจําไว้ว่า“เราไม่ควรใช้ยางลบหมดก่อนดินสอ เพราะนั่นอาจหมายความว่าเรา

ก าลังท าผิดซ้ า ๆ จนความผิดนั้นอาจสายเกินแก้” สุวิทย์ขอบคุณคุณครูและนาํสิ่งที่ตนได้
รับทราบในวันนี้เป็นเรื่องเลา่ให้ผู้อืน่ฟังตอ่ไป         

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงกล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต 

พิษของเมลามีนและกรดไซยานูริก 

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15  คิดเชิงบวก เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมคีวามสามารถในการคิดเชิงบวกได ้

2. เนื้อหา
การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การ

ฝึกคิดเชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ดี มีความหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม  
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืเตรียมการให้อาสาสมคัรลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติในกองลกูเสอื
ตามสถานการณ์ต่อไปนี้
“ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายงานให้หมู่ลกูเสอืปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพฐานผจญภยั
แต่มีลูกเสือวิ่งเล่นกันแล้วไปชนเพือ่นทีก่ําลังทาํงานอยู ่ทําให้งานที่ทําอยู่เกดิความ
เสียหายขึ้น”

2) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายและเพิ่มเตมิ ใหไ้ด้ขอ้สรุปในประเด็น
(1) คิดว่าลูกเสือที่ถูกชนจะรู้สกึอยา่งไร
(2) ความรู้สึกเช่นนี้เกิดมาจากความคดิอยา่งไร(เกิดจากความคิดทางลบ เช่น ท าไม

จึงซวยอย่างนี้ เพือ่นนี่แยจ่ริงรู้ว่าคนท างานอยูย่ังจะมาวิ่งแถวนีอ้ีก ท าตั้งนาน 
กว่าจะได้แค่นี้นีไ่ม่รู้จะตอ้งท าอีกนานแคไ่หน ฯลฯ เพราะอารมณ์และความคิด 
โน้มน ากนัได้  ในทางกลับกันอารมณ์ทางลบก็โน้มน าให้เกดิความคิดทางลบ 
ตามมาได้เช่นกัน) 
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อาการหลักที่เกิดจากการได้รับสารเมลามีน คือความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ พบผลึกเล็กๆ ที่
ไต ปัสสาวะมีเลือดปนและมีอาการไตวายนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งที่กระเพาะ
ปัสสาวะส่วนกรดไซยานูริกก็ทําให้เนื้อเยื่อของไตเสียหายเช่นกัน และพบว่าสารผสมระหว่างเมลามีน
และกรดไซยานูริก จะก่อให้เกิดผลึกตกค้างที่ท่อไตมากขึ้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะไตวายใน
ที่สุด 

องค์การอนามัยโลกได้กําหนดค่าปนเป้ือนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันโดยไม่ทําให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพคอื0.20 มก./น้ําหนักตัว 1 กก./วันหมายความว่า ถ้าเราหนัก 50 กก. ต้องได้รับเม
ลามีนมากกว่า 10 มก./วันถึงจะเป็นอันตรายและสมมติว่านมที่เราดื่ม 1 ลิตรมีเมลามีนปนเป้ือน 1 
มก.ซึ่งเราต้องดื่มนมมากกว่า 10 ลิตรถึงจะได้รับอันตรายจากเมลามีน 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนม
เป็นส่วนประกอบที่มีการปนเปื้อนเมลามีนโดยกําหนดให้นมผงมีเมลามีนปนเป้ือนได้ไม่เกิน 1 ส่วน
ต่ออาหารล้านส่วน (ppm) หรือ 1 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารอื่นที่มีนมเป็น
ส่วนประกอบจะพบเมลามีนได้ไม่เกิน 2.5 ส่วนในอาหารล้านส่วน ผู้ฝูาฝืนประกาศนี้มีบทลงโทษปรับ 
5,000 บาท ถึง 20,000 บาทและมีโทษจําคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ท าไมยางลบต้องอยู่บนหัวดินสอ 
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ลองทวนคาํถามอีกครั้งหนึ่ง "ทําไมตอ้งมยีางลบอยู่บนหัวดินสอ"  
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3) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห้มู่ลูกเสือร่วมกันปรับความคดิใหม ่ให้เป็นความคิด
ทางบวกที่หลากหลายมากที่สดุ แล้วนําเสนอในกองลูกเสือ (เช่น ดีจะได้ท าใหม่ให้
สวยกว่าเดมิ ทีหลังเราต้องระวังให้มากกว่านี้ฯลฯ)

 4)สุ่มให้หมู่ลกูเสอืนําเสนอ 1 หมู ่หมูท่ี่เหลือใหช้่วยกันเพิม่เติมในส่วนที่ไม่ซ้ํากัน 
5) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายและเพิ่มเตมิ ในประเด็น

(1) ความคิดทางบวกทําให้ผลอยา่งไรต่อตัวลูกเสือ(ท าให้เกิดอารมณ์ทางบวก
ไม่โกรธ สามารถแก้ปัญหาด้วยเหตุผล จึงไม่เกดิความขัดแย้งและความรุนแรง 

 ตามมา) 
(2) ได้ข้อคดิอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนาํไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อยา่งไร 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5.การประเมินผล 
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู ่และในกองลูกเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและส่วนรวม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่15 

เพลง 
ย้ิม 

ยิ้ม ยิม้ ยิม้  ยิ้มมานัยน์ตาหวานชื่น  
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน       สดชื่นอุราอย่ามัวรอ 
สดชื่นอุราอย่าหน้างอ    มายิ้มกันหนอเพือ่นเอย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลุงมากับม้า 

ชายคนหนึ่งชื่อลุงมา  เลี้ยงมา้ไว้ตัวหนึ่ง ลุงมามีลูกชายคนหนึ่งอายุครบเกณฑ์ทหารพอดี ลกู
ชายมีหน้าที่เลี้ยงมาตัวนี ้

วันหนึ่ง  ปรากฎว่าม้าตัวนี้หายไป ทําให้ลุงมาเศร้าโศกเสียใจมาก เพราะกว่าจะซือ้มา้ตัวนี้ได้
ต้องใช้เวลานานในการสะสมเงนิ แม้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันปลอบใจให้คลายทุกข์ แต่ลุงมาก็ยังทาํใจ
ไม่ได้...ยังคงเสียใจเหมือนเดมิ 

แต่แล้ว  รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าม้าตัวทีห่ายไปไดก้ลับมา แถมยังพาม้าปูามาอีก 4 ตัว
ด้วย ทําให้ลุงมาดีใจมาก นอกจากจะไดม้้าคืนมาแล้วยังได้มา้มาเปล่า ๆ โดยไม่ต้องซือ้ถึง 4 ตัว 

ลุงมาดีใจอยูไ่ม่นาน ก็ปรากฏว่ม้าปูาตัวหนึ่งที่ลงุมาได้มาเปล่าๆนี้ได้เตะลูกชายของลงุมาจน
ลูกชายขาเปทําให้ลุงมาต้องเสียใจมากอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยกันปลอบใจอกี 

หลายวันต่อมา มีการเกณฑ์ทหาร ชายหนุ่มทีอ่ยู่หมู่บ้านเดียวกับลุงมาถูกเกณฑ์ทหารหมด
ทุกคน ยกเวน้ลูกชายของลุงมาเนือ่งจากขาเป และภายหลังชายหนุม่ที่ถูกเกณฑ์ทหารได้ตายใน
สนามรบหมดทกุคน ถือว่าเป็นโชคดีของลงุมาที่ลูกชายแม้จะขาเปแต่ก็ยงัมีชีวิตอยู ่ชาวบ้านตา่งก็มา
แสดงความดีใจกับลุงมา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อยังมีลมหายใจกจ็งอย่าท้อแท้ในชีวิต จงใช้สตกิําหนดรู้ไว้เสมอว่า “เมื่อเรา 
ประสบโชคร้าย ก็ไม่ควรเสยีใจมากนกัเพราะโชคดีอาจตามมาในไม่ช้า 
จงสู้ต่อไป” 
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3) ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห้มู่ลูกเสือร่วมกันปรับความคดิใหม ่ให้เป็นความคิด
ทางบวกที่หลากหลายมากที่สดุ แล้วนําเสนอในกองลูกเสือ (เช่น ดีจะได้ท าใหม่ให้
สวยกว่าเดมิ ทีหลังเราต้องระวังให้มากกว่านี้ฯลฯ)

 4)สุ่มให้หมู่ลกูเสอืนําเสนอ 1 หมู ่หมูท่ี่เหลือใหช้่วยกันเพิม่เติมในส่วนที่ไม่ซ้ํากัน 
5) ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายและเพิ่มเตมิ ในประเด็น

(1) ความคิดทางบวกทําให้ผลอยา่งไรต่อตัวลูกเสือ(ท าให้เกิดอารมณ์ทางบวก
ไม่โกรธ สามารถแก้ปัญหาด้วยเหตุผล จึงไม่เกดิความขัดแย้งและความรุนแรง 

 ตามมา) 
(2) ได้ข้อคดิอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนาํไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อยา่งไร 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5.การประเมินผล 
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู ่และในกองลูกเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและส่วนรวม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่15 

เพลง 
ย้ิม 

ยิ้ม ยิม้ ยิม้  ยิ้มมานัยน์ตาหวานชื่น  
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน       สดชื่นอุราอย่ามัวรอ 
สดชื่นอุราอย่าหน้างอ    มายิ้มกันหนอเพือ่นเอย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลุงมากับม้า 

ชายคนหนึ่งชื่อลุงมา  เลี้ยงมา้ไว้ตัวหนึ่ง ลุงมามีลูกชายคนหนึ่งอายุครบเกณฑ์ทหารพอดี ลกู
ชายมีหน้าที่เลี้ยงมาตัวนี ้

วันหนึ่ง  ปรากฎว่าม้าตัวนี้หายไป ทําให้ลุงมาเศร้าโศกเสียใจมาก เพราะกว่าจะซือ้มา้ตัวนี้ได้
ต้องใช้เวลานานในการสะสมเงนิ แม้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันปลอบใจให้คลายทุกข์ แต่ลุงมาก็ยังทาํใจ
ไม่ได้...ยังคงเสียใจเหมือนเดมิ 

แต่แล้ว  รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าม้าตัวทีห่ายไปไดก้ลับมา แถมยังพาม้าปูามาอีก 4 ตัว
ด้วย ทําให้ลุงมาดีใจมาก นอกจากจะไดม้้าคืนมาแล้วยังได้มา้มาเปล่า ๆ โดยไม่ต้องซือ้ถึง 4 ตัว 

ลุงมาดีใจอยูไ่ม่นาน ก็ปรากฏว่ม้าปูาตัวหนึ่งที่ลงุมาได้มาเปล่าๆนี้ได้เตะลูกชายของลงุมาจน
ลูกชายขาเปทําให้ลุงมาต้องเสียใจมากอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยกันปลอบใจอกี 

หลายวันต่อมา มีการเกณฑ์ทหาร ชายหนุ่มทีอ่ยู่หมู่บ้านเดียวกับลุงมาถูกเกณฑ์ทหารหมด
ทุกคน ยกเวน้ลูกชายของลุงมาเนือ่งจากขาเป และภายหลังชายหนุม่ที่ถูกเกณฑ์ทหารได้ตายใน
สนามรบหมดทกุคน ถือว่าเป็นโชคดีของลงุมาที่ลูกชายแม้จะขาเปแต่ก็ยงัมีชีวิตอยู ่ชาวบ้านตา่งก็มา
แสดงความดีใจกับลุงมา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อยังมีลมหายใจกจ็งอย่าท้อแท้ในชีวิต จงใช้สตกิําหนดรู้ไว้เสมอว่า “เมื่อเรา 
ประสบโชคร้าย ก็ไม่ควรเสยีใจมากนกัเพราะโชคดีอาจตามมาในไม่ช้า 
จงสู้ต่อไป” 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16   การแสดงความช่ืนชมและการให้ก าลังใจ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมคีวามสามารถในการสื่อสาร เพือ่แสดงความชื่นชมและใหก้ําลังใจเพื่อนได้

2. เนื้อหา
การสื่อสารเป็นเครือ่งมอืสําคัญที่สุด ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ทกัษะการ

สื่อสารเพื่อแสดงความชื่นชมและให้กาํลังใจผู้อืน่ จึงเป็นทกัษะจําเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลกูเสือควรฝึกฝน 
3.ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการแสดงความชื่นชม และให้กาํลังใจ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม  
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาในกองลูกเสือถึงความหมายของ “การแสดงความชื่นชม
และการให้กําลังใจ” (การแสดงความชื่นชมในสิ่งดี ๆ ของเพื่อน แม้เพียงเล็กน้อย
เป็นการเสริมความเชื่อมั่น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนที่เขาจะมุ่งมั่นรักษา
สิ่งดีๆนั้นไว้ และพยายามท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การให้ก าลังใจเมื่อเพื่อนเกิด
ความท้อก็จะช่วยเสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน)

2) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้เรื่อง“ทักษะการแสดงความชืน่ชม และใหก้ําลังใจ” ให้
ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิดประโยคคําพูด เพื่อให้กําลังใจเพื่อน ในสถานการณ์
“เพื่อนประสบอุบัติเหตขุาหกั นอนปูวยอยู่โรงพยาบาล และลูกเสอืไปเยีย่ม”

3) ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมู่ ผู้กํากับและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันวิเคราะห์
ความถูกต้อง ของขั้นตอนทักษะการให้กําลังใจ และช่วยเสนอแนะการแก้ไข จนครบ
ทุกหมู่

4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอื ร่วมกนัสรุปข้อคิดทีไ่ด้และการนําไปใช้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมู ่และ

กองลูกเสือ 
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6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจเห็นใจผูอ้ื่น การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
 เพลง 

ก าลังใจ 
  ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใย 
ในยามที่ชีวิตหม่นหมองร้องให้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน 
ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาดมันขาดมันหาย ใครจะช่วยเตมิ 
เพิ่มพลังใจ ใหฉ้ันได้เริ่มต่อสู้อกีครั้งบนหนทางไกล 
กําลังใจจากใครหนอขอเปน็ทานให้ฝันใหใ้ฝู 
ให้ชีวิตได้มีแรงใจ ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง 
กําลังใจจากใครหนอขอเปน็ทานให้ฉันไดไ้หม 
ดั่งหยาดฝนบนฟากฟฺาไกลที่หยาดรินสู่ผืนดินแห้งผาก 

ใบความรู้  
ทักษะการแสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจ 

การแสดงความชื่นชม และให้กําลังใจ เป็นการสื่อสารทางบวกอย่างหนึ่ง การแสดงความชื่นชม
ในสิ่งดีของเพื่อน แม้เพียงเล็กน้อย จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เพื่อน และสร้างแรงบันดาลใจให้เขา
มุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งดี ๆ นั้นไว้ และพยายามทําให้ดียิ่งขึน้ไปอีก ขณะที่การให้กําลังใจเมื่อเพื่อนเกิดความ
ท้อแท้ ก็จะช่วยเสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน 

ทบทวนองค์ประกอบของการสื่อสารทางบวก 
1. เป็นการสื่อสารซึ่งเริ่มต้นจากตัวเราโดยสื่อความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเอง
2. ใช้ภาษาพูด น้ําเสียง ไพเราะ พูดด้วยเหตุผล และถูกกาลเทศะ
3. แสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม
4. สร้างความรูส้ึกทีด่ีต่ออกีฝูายเช่น การให้เกยีรติ ให้ความสําคัญ แสดงความเป็นห่วง ให้

กําลังใจ ถามความคดิเห็น ฯลฯ 
ผลของการสื่อสารทางบวก  จะทําให้เกิดความเข้าใจกนัมากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สกึดีๆ ตอ่กนั

ทําให้มองอะไรเป็นบวกไปหมด อยากทําดีต่อกนัมากยิ่งขึน้ ละทิฐิและให้อภัยกนัง่ายขึ้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16   การแสดงความช่ืนชมและการให้ก าลังใจ  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมคีวามสามารถในการสื่อสาร เพือ่แสดงความชื่นชมและใหก้ําลังใจเพื่อนได้

2. เนื้อหา
การสื่อสารเป็นเครือ่งมอืสําคัญที่สุด ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ทกัษะการ

สื่อสารเพื่อแสดงความชื่นชมและให้กาํลังใจผู้อืน่ จึงเป็นทกัษะจําเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลกูเสือควรฝึกฝน 
3.ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการแสดงความชื่นชม และให้กาํลังใจ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม  
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาในกองลูกเสือถึงความหมายของ “การแสดงความชื่นชม
และการให้กําลังใจ” (การแสดงความชื่นชมในสิ่งดี ๆ ของเพื่อน แม้เพียงเล็กน้อย
เป็นการเสริมความเชื่อมั่น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนที่เขาจะมุ่งมั่นรักษา
สิ่งดีๆนั้นไว้ และพยายามท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การให้ก าลังใจเมื่อเพื่อนเกิด
ความท้อก็จะช่วยเสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน)

2) ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้เรื่อง“ทักษะการแสดงความชืน่ชม และใหก้ําลังใจ” ให้
ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิดประโยคคําพูด เพื่อให้กําลังใจเพื่อน ในสถานการณ์
“เพื่อนประสบอุบัติเหตขุาหกั นอนปูวยอยู่โรงพยาบาล และลูกเสอืไปเยีย่ม”

3) ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมู่ ผู้กํากับและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันวิเคราะห์
ความถูกต้อง ของขั้นตอนทักษะการให้กําลังใจ และช่วยเสนอแนะการแก้ไข จนครบ
ทุกหมู่

4) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอื ร่วมกนัสรุปข้อคิดทีไ่ด้และการนําไปใช้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมู ่และ

กองลูกเสือ 
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6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจเห็นใจผูอ้ื่น การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
 เพลง 

ก าลังใจ 
  ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใย 
ในยามที่ชีวิตหม่นหมองร้องให้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน 
ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาดมันขาดมันหาย ใครจะช่วยเตมิ 
เพิ่มพลังใจ ใหฉ้ันได้เริ่มต่อสู้อกีครั้งบนหนทางไกล 
กําลังใจจากใครหนอขอเปน็ทานให้ฝันใหใ้ฝู 
ให้ชีวิตได้มีแรงใจ ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง 
กําลังใจจากใครหนอขอเปน็ทานให้ฉันไดไ้หม 
ดั่งหยาดฝนบนฟากฟฺาไกลที่หยาดรินสู่ผืนดินแห้งผาก 

ใบความรู้  
ทักษะการแสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจ 

การแสดงความชื่นชม และให้กําลังใจ เป็นการสื่อสารทางบวกอย่างหนึ่ง การแสดงความชื่นชม
ในสิ่งดีของเพื่อน แม้เพียงเล็กน้อย จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เพื่อน และสร้างแรงบันดาลใจให้เขา
มุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งดี ๆ นั้นไว้ และพยายามทําให้ดียิ่งขึน้ไปอีก ขณะที่การให้กําลังใจเมื่อเพื่อนเกิดความ
ท้อแท้ ก็จะช่วยเสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน 

ทบทวนองค์ประกอบของการสื่อสารทางบวก 
1. เป็นการสื่อสารซึ่งเริ่มต้นจากตัวเราโดยสื่อความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเอง
2. ใช้ภาษาพูด น้ําเสียง ไพเราะ พูดด้วยเหตุผล และถูกกาลเทศะ
3. แสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม
4. สร้างความรูส้ึกทีด่ีต่ออกีฝูายเช่น การให้เกยีรติ ให้ความสําคัญ แสดงความเป็นห่วง ให้

กําลังใจ ถามความคดิเห็น ฯลฯ 
ผลของการสื่อสารทางบวก  จะทําให้เกิดความเข้าใจกนัมากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สกึดีๆ ตอ่กนั

ทําให้มองอะไรเป็นบวกไปหมด อยากทําดีต่อกนัมากยิ่งขึน้ ละทิฐิและให้อภัยกนัง่ายขึ้น 
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ข้ันตอนการแสดงความชื่นชม 
1. บอกความรู้สกึของตนเองอยา่งจริงใจ ทั้งคําพูด ท่าทางและน้ําเสียง
2. ระบุสิ่งดี ๆ ของเพือ่นที่เราสังเกตได้ ตามความเป็นจริง
ตัวอย่างการช่ืนชมเพือ่นในเรือ่งต่างๆ 
@ ชื่นชมความตรงต่อเวลา   : มีนัดกับนายนี่ ไม่เคยผิดหวังเลย ตรงเวลาเปะทุกครั้ง 
@ชื่นชมในการเป็นคนทีม่ีความรับผิดชอบในการทํางาน: นายเป็นคนรับผิดชอบดมีาก ๆ 

ต้องยกนิ้วให้เลย 
@ ชื่นชมที่เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี: ทําไมนายชา่งดีอยา่งนี้ 
@ชื่นชมที่เขาชอบช่วยเหลือเพือ่นฝูง:  พวกเราโชคดีที่มีเพื่อนอย่างนาย 
@ชื่นชมที่เขาทีเ่รียนด ีได้รางวัล ร้องเพลงเพราะ ฯลฯ  : ยินดีด้วย นายเก่งมาก 

ข้ันตอนการให้ก าลังใจ 
1. สะท้อนความรู้สึกของเพื่อนที่เราสังเกตไดใ้นขณะนั้น  เพื่อให้เขารู้ว่าเราเขา้ใจและเห็นใจเขา

ดูเธอ/เธอคง ------(ความรู้สึกที่เราสงัเกตเห็น) +/- ที่---(ปัญหาที่เกิดขึน้) 
2. สํารวจสิ่งดีที่เขามอียู่ ทีจ่ะช่วยให้เขารู้สึกมีความหวังและกําลังใจมากขึ้น
3. เสริมความเชือ่มั่นในความสามารถของเขา เช่น แสดงความชื่นชมที่เขาเข้มแข็งตอ่สู้

อุปสรรค แก้ปัญหา ฯลฯ 

ตัวอย่าง  
สถานการณ์ : เพือ่นสอบไม่ผ่าน 
1. เธอคงเสยีใจ ที่ผลสอบออกมาอยา่งนี้
2. แล้วเธอคิดจะทําอย่างไรต่อไป....   / มีอะไรที่จะช่วยเธอได้บ้าง.......
3. ฉันดีใจที่เธอเขม้แข็ง หาทางออกได้แล้ว สู้ตอ่นะเพือ่น ฉนัจะคอยเอาใจช่วย
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ชีวิตที่หายไป 

เด็กหนุม่คนหนึ่งเป็นคนเรยีนเกง่มากไดทุ้นไปเรียนที่อเมริกาจนจบดอ็กเตอรจ์ึงกลับมาเยี่ยม
บ้านบ้านของเขาอยูอ่ีกฟากหนึ่งของทะเลสาบต้องนั่งเรือแจวข้ามไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง...
ระหว่างอยู่ในเรือกพ็ูดคุยกคันแจวเรือจ้าง 

ชายหนุม่ :  เรือที่ตดิเครื่องยนต์...ไม่มีเหรอ...ลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง  : ไม่มีหรอกหลาน...ที่นี่มันบ้านนอก...มันห่างไกลความเจริญ...มีแต่เรือแจว... 
ชายหนุม่  : โอ...ล้าสมัยมากเลยนะลุงที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกนัแล้วลุง...ลุงยังมานั่งแจวเรืออยูอ่ีก 
ไปส่งผมฝั่งโน้น...เอาเท่าไร...ลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง : 80 บาท... 
ชายหนุม่ :  OK ... ไปเลยลุง... 

ในขณะที่ลุงแจวเรือหนุม่นกัเรียนนอกก็เล่าเรื่องความทันสมัยความก้าวหน้าของอเมริกาให้
ลุงฟัง...เมืองไทย...เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว...ล้าสมัยมากไม่รูค้นไทยอยู่กันได้ยงัไง... ?  
ชายหนุม่ : ลุง...ลุงใช้คอมพิวเตอร์...ใช้อินเตอร์เน็ต...เป็นไหม... ?  
คนแจวเรือจ้าง :  ลุงไม่รู้จักหรอก...ใช้ไม่เป็น... 
ชายหนุม่  : โอโฮ้...ลุงไม่รู้เรื่องนีน้่ะ....ชีวิตลุงหายไปแล้ว... 25 %... รู้มั๊ย แล้วลุงรู้ไหมว่า...เศรษฐกิจ 
ของโลก...ตอนนี้เป็นยังไง... ?  
คนแจวเรือจ้าง :  ลุงไม่รู้หรอก... 
ชายหนุม่ :  ลุงไม่รู้เรื่องนีน้ะ...ชีวิตของลุงหายไป... 50 % แล้ว แล้วรู้เรื่องนโยบายการค้าโลกไหม... 
ลุง... ? ลุง...ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหม...ลุง... ? 
คนแจวเรือจ้าง : ลุงไม่รู้หรอก...หลานเอย๊...ชีวิตของลุง...ลุงรู้อยู่อย่างเดียว...ว่าจะทํายังไง...ถึงจะ 
แจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น... 
ชายหนุม่ : ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้...ชีวิตของลุง...หายไปแล้ว... 75 %  
ขณะนั้น เกดิลมพายุพดัมาอย่างแรง...คลื่นลูกใหญ่มาก...ท้องฟฺามืดครึ้ม... 
คนแจวเรือจ้าง :  นี่พอ่หนุ่ม...เรียนหนังสอืมาเยอะ...จบดอกเตอร์จากต่างประเทศ...ลุงอยากถาม 
อะไรสักหน่อยได้ไหม 
ชายหนุม่ :  ได้...จะถามอะไรหรือลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง : เอ็งว่ายน้ําเป็นไหม... ?  
ชายหนุม่ :  ไม่เป็นจ้ะ...ลุง.... 
คนแจวเรือจ้าง : ชีวิตของเอ็ง...กําลังจะหายไป 100 % ... แล้วพ่อหนุ่ม... 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไมร่อด 
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ข้ันตอนการแสดงความชื่นชม 
1. บอกความรู้สกึของตนเองอยา่งจริงใจ ทั้งคําพูด ท่าทางและน้ําเสียง
2. ระบุสิ่งดี ๆ ของเพือ่นที่เราสังเกตได้ ตามความเป็นจริง
ตัวอย่างการช่ืนชมเพือ่นในเรือ่งต่างๆ 
@ ชื่นชมความตรงต่อเวลา   : มีนัดกับนายนี่ ไม่เคยผิดหวังเลย ตรงเวลาเปะทุกครั้ง 
@ชื่นชมในการเป็นคนทีม่ีความรับผิดชอบในการทํางาน: นายเป็นคนรับผิดชอบดมีาก ๆ 

ต้องยกนิ้วให้เลย 
@ ชื่นชมที่เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี: ทําไมนายชา่งดีอยา่งนี้ 
@ชื่นชมที่เขาชอบช่วยเหลือเพือ่นฝูง:  พวกเราโชคดีที่มีเพื่อนอย่างนาย 
@ชื่นชมที่เขาทีเ่รียนด ีได้รางวัล ร้องเพลงเพราะ ฯลฯ  : ยินดีด้วย นายเก่งมาก 

ข้ันตอนการให้ก าลังใจ 
1. สะท้อนความรู้สึกของเพื่อนที่เราสังเกตไดใ้นขณะนั้น  เพื่อให้เขารู้ว่าเราเขา้ใจและเห็นใจเขา

ดูเธอ/เธอคง ------(ความรู้สึกที่เราสงัเกตเห็น) +/- ที่---(ปัญหาที่เกิดขึน้) 
2. สํารวจสิ่งดีที่เขามอียู่ ทีจ่ะช่วยให้เขารู้สึกมีความหวังและกําลังใจมากขึ้น
3. เสริมความเชือ่มั่นในความสามารถของเขา เช่น แสดงความชื่นชมที่เขาเข้มแข็งตอ่สู้

อุปสรรค แก้ปัญหา ฯลฯ 

ตัวอย่าง  
สถานการณ์ : เพือ่นสอบไม่ผ่าน 
1. เธอคงเสยีใจ ที่ผลสอบออกมาอยา่งนี้
2. แล้วเธอคิดจะทําอย่างไรต่อไป....   / มีอะไรที่จะช่วยเธอได้บ้าง.......
3. ฉันดีใจที่เธอเขม้แข็ง หาทางออกได้แล้ว สู้ตอ่นะเพือ่น ฉนัจะคอยเอาใจช่วย
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ชีวิตที่หายไป 

เด็กหนุม่คนหนึ่งเป็นคนเรยีนเกง่มากไดทุ้นไปเรียนที่อเมริกาจนจบดอ็กเตอรจ์ึงกลับมาเยี่ยม
บ้านบ้านของเขาอยูอ่ีกฟากหนึ่งของทะเลสาบต้องนั่งเรือแจวข้ามไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง...
ระหว่างอยู่ในเรือกพ็ูดคุยกคันแจวเรือจ้าง 

ชายหนุม่ :  เรือที่ตดิเครื่องยนต์...ไม่มีเหรอ...ลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง  : ไม่มีหรอกหลาน...ที่นี่มันบ้านนอก...มันห่างไกลความเจริญ...มีแต่เรือแจว... 
ชายหนุม่  : โอ...ล้าสมัยมากเลยนะลุงที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกนัแล้วลุง...ลุงยังมานั่งแจวเรืออยูอ่ีก 
ไปส่งผมฝั่งโน้น...เอาเท่าไร...ลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง : 80 บาท... 
ชายหนุม่ :  OK ... ไปเลยลุง... 

ในขณะที่ลุงแจวเรือหนุม่นกัเรียนนอกก็เล่าเรื่องความทันสมัยความก้าวหน้าของอเมริกาให้
ลุงฟัง...เมืองไทย...เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว...ล้าสมัยมากไม่รูค้นไทยอยู่กันได้ยงัไง... ?  
ชายหนุม่ : ลุง...ลุงใช้คอมพิวเตอร์...ใช้อินเตอร์เน็ต...เป็นไหม... ?  
คนแจวเรือจ้าง :  ลุงไม่รู้จักหรอก...ใช้ไม่เป็น... 
ชายหนุม่  : โอโฮ้...ลุงไม่รู้เรื่องนีน้่ะ....ชีวิตลุงหายไปแล้ว... 25 %... รู้มั๊ย แล้วลุงรู้ไหมว่า...เศรษฐกิจ 
ของโลก...ตอนนี้เป็นยังไง... ?  
คนแจวเรือจ้าง :  ลุงไม่รู้หรอก... 
ชายหนุม่ :  ลุงไม่รู้เรื่องนีน้ะ...ชีวิตของลุงหายไป... 50 % แล้ว แล้วรู้เรื่องนโยบายการค้าโลกไหม... 
ลุง... ? ลุง...ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหม...ลุง... ? 
คนแจวเรือจ้าง : ลุงไม่รู้หรอก...หลานเอย๊...ชีวิตของลุง...ลุงรู้อยู่อย่างเดียว...ว่าจะทํายังไง...ถึงจะ 
แจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น... 
ชายหนุม่ : ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้...ชีวิตของลุง...หายไปแล้ว... 75 %  
ขณะนั้น เกดิลมพายุพดัมาอย่างแรง...คลื่นลูกใหญ่มาก...ท้องฟฺามืดครึ้ม... 
คนแจวเรือจ้าง :  นี่พอ่หนุ่ม...เรียนหนังสอืมาเยอะ...จบดอกเตอร์จากต่างประเทศ...ลุงอยากถาม 
อะไรสักหน่อยได้ไหม 
ชายหนุม่ :  ได้...จะถามอะไรหรือลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง : เอ็งว่ายน้ําเป็นไหม... ?  
ชายหนุม่ :  ไม่เป็นจ้ะ...ลุง.... 
คนแจวเรือจ้าง : ชีวิตของเอ็ง...กําลังจะหายไป 100 % ... แล้วพ่อหนุ่ม... 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไมร่อด 

กบัคนแจวเรอืจา้ง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 7 ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   คนดีรอบตัวฉัน                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถรู้จกัและเห็นคุณค่าตนเองได ้

2. เนื้อหา
การรู้จักตนเอง มองเห็นคุณคา่ของความดีในตนเอง เพื่อเสรมิสร้างกําลังใจในการทําความดี

และส่งเสิมใหม้ีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผลัดกันเลา่เรื่องคนใกล้ชิดที่ตนเองรกั เคารพ และผูกพนั
คนละ 1 เรื่องพร้อมกับบอกว่าตนเองได้รับแบบอย่างหรือเรียนรูส้ิ่งดี ๆ อะไรบ้าง 

 จากคนผู้นั้น  
(2) นายหมู่ ให้ทุกคนโหวตว่าเรื่องของใครทีน่่าจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ได้  

แล้วนําไปเล่าในกองลูกเสือในครั้งต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ตัวแทนหมู่ลูกเสือ เล่าใหก้องลกูเสือฟัง ทีละหมู่
(2) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายและเพิม่เติม ในประเด็น

-  ลูกเสือได้ขอ้คดิอะไรบ้างจากกิจกรรม (ทุกคนล้วนมีความดีอยู่ในตัว เพราะ 
ได้รับแบบอย่างและเรียนรูส้ิ่งดี ๆ จากคนที่เรารัก เคารพ และผูกพัน) 
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-  ในทางกลับกัน สาํหรับแบบอย่างที่ไมด่ีในสงัคม ลูกเสือคิดว่าควรทําอยา่งไร 
 (ไม่ยอมรับ ไม่ยกย่อง และไมเ่อาแบบอยา่ง)  
(3) ลูกเสือจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยา่งไร 

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

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลกูเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อืน่ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

ศึกบางระจัน 

ศึกบางระจันจําให้มั่นพี่น้องชาติไทย       เกียรติประวัติสร้างไว้แด่ชนชาติไทยรุน่หลัง 
แม้ชีวิตยอมอทุิศคราชาติอับปาง   เลือดไทยต้องมาไหลหลั่งทาทั่วพื้นแผ่นดินไทย 
ไทยคงเป็นไทยมิใช่ชาติเป็นเชลย   ไทยมิเคยถอยร่นชนชาติศัตร ู
บางระจันแม้สิ้นอาวุธจะสู ้       สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมลาย 
ตัวตายดีกว่าชาติตาย       เพียงเลือดหยาดสดุท้ายขอให้ไทยคงอยู่ 
แดนทองของไทยมิใช่ศัตรู       แม้ใครรุกรานต้องสู้ เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงาม 

เกม 
หาคู่ 

วิธีเล่น  1. ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน หันหน้าเขา้หากันแล้วจําไว้ว่าคู่ของตนคอืใคร 
2. วงกลมทั้งสองทําขวาหันแล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง ( เปิดเพลงวิทยหุรือให้

ลูกเสือร้องเพลงง่ายๆ  ตามที่ผู้กํากับกําหนด ) 
3. เมื่อผู้กํากับเปูานกหวดี ให้ลกูเสือเข้าหาคูข่องตนเองเมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลงคูท่ี่หาคู่ได้

ช้าที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขันเสร็จแล้วเริ่มใหม่ 
การตัดสินคู่ที่เหลอืเป็นคูสุ่ดท้ายจะเป็นผู้ชนะ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 7 ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   คนดีรอบตัวฉัน                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถรู้จกัและเห็นคุณค่าตนเองได ้

2. เนื้อหา
การรู้จักตนเอง มองเห็นคุณคา่ของความดีในตนเอง เพื่อเสรมิสร้างกําลังใจในการทําความดี

และส่งเสิมใหม้ีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผลัดกันเลา่เรื่องคนใกล้ชิดที่ตนเองรกั เคารพ และผูกพนั
คนละ 1 เรื่องพร้อมกับบอกว่าตนเองได้รับแบบอย่างหรือเรียนรูส้ิ่งดี ๆ อะไรบ้าง 

 จากคนผู้นั้น  
(2) นายหมู่ ให้ทุกคนโหวตว่าเรื่องของใครทีน่่าจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ได้  

แล้วนําไปเล่าในกองลูกเสือในครั้งต่อไป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ตัวแทนหมู่ลูกเสือ เล่าใหก้องลกูเสือฟัง ทีละหมู่
(2) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายและเพิม่เติม ในประเด็น

-  ลูกเสือได้ขอ้คดิอะไรบ้างจากกิจกรรม (ทุกคนล้วนมีความดีอยู่ในตัว เพราะ 
ได้รับแบบอย่างและเรียนรูส้ิ่งดี ๆ จากคนที่เรารัก เคารพ และผูกพัน) 
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-  ในทางกลับกัน สาํหรับแบบอย่างที่ไมด่ีในสงัคม ลูกเสือคิดว่าควรทําอยา่งไร 
 (ไม่ยอมรับ ไม่ยกย่อง และไมเ่อาแบบอยา่ง)  
(3) ลูกเสือจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยา่งไร 

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

5. การประเมินผล
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลกูเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อืน่ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

ศึกบางระจัน 

ศึกบางระจันจําให้มั่นพี่น้องชาติไทย       เกียรติประวัติสร้างไว้แด่ชนชาติไทยรุน่หลัง 
แม้ชีวิตยอมอทุิศคราชาติอับปาง   เลือดไทยต้องมาไหลหลั่งทาทั่วพื้นแผ่นดินไทย 
ไทยคงเป็นไทยมิใช่ชาติเป็นเชลย   ไทยมิเคยถอยร่นชนชาติศัตร ู
บางระจันแม้สิ้นอาวุธจะสู ้       สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมลาย 
ตัวตายดีกว่าชาติตาย       เพียงเลือดหยาดสดุท้ายขอให้ไทยคงอยู่ 
แดนทองของไทยมิใช่ศัตรู       แม้ใครรุกรานต้องสู้ เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงาม 

เกม 
หาคู่ 

วิธีเล่น  1. ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน หันหน้าเขา้หากันแล้วจําไว้ว่าคู่ของตนคอืใคร 
2. วงกลมทั้งสองทําขวาหันแล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง ( เปิดเพลงวิทยหุรือให้

ลูกเสือร้องเพลงง่ายๆ  ตามที่ผู้กํากับกําหนด ) 
3. เมื่อผู้กํากับเปูานกหวดี ให้ลกูเสือเข้าหาคูข่องตนเองเมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลงคูท่ี่หาคู่ได้

ช้าที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขันเสร็จแล้วเริ่มใหม่ 
การตัดสินคู่ที่เหลอืเป็นคูสุ่ดท้ายจะเป็นผู้ชนะ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลูกนก 

ลูกนกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในรังบนตน้ไม ้ ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างสาํนักพระฤๅษีกับหมู่บา้นโจร 
พ่อแม่นกต้องคอยหาอาหารมาปฺอนทุกวัน 

คืนหนึ่งมีพายุแรงพัดเอาลูกนกทั้งสองต้องพลัดพรากจากกัน นกตัวหนึ่งตกลงไปอยู่ในสํานัก
พระฤๅษีก็ได้รับการอบรม สั่งสอนฝึกฝนแต่ในทางดี พูดจาไพเราะ มีจิตใจมั่นคง โอบอ้อมอารีต่อ
เพื่อนบ้าน ส่วนลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกพายุพัดตกลงไปในบ้านโจร ก็ได้รับการอบรมแนะนําตัวในทาง
โจร เช่น ลักขโมย พูดจาหยาบคาย ปากจัด มีจิตใจดุร้าย อาฆาตพยาบาท เป็นต้น 

วันหนึ่ง  พระราชาองค์หนึ่งเดินหลงทางเข้ามานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในแดนโจร นกตัวที่อยู่
กับโจรก็พูดขึ้นว่า “เออ! ดีแล้ว วันนี้มีคนมานอนหลับอยูใ่นถิ่นเรา เราต้องฆ่าเสียให้ตาย” พระราชาได้
ยินก็ตกใจ รีบหนีผ่านไปทางสํานักพระฤๅษี นกตัวที่อยู่กับพระฤๅษีก็ออกมาทักทายว่า “เชิญ 
พักผ่อน ดื่มน้ําและหลับนอนที่นี่ได้ ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะ” 

พระราชาจึงเข้าไปนอนหลับใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับสํานักพระฤๅษี เมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดในใจว่า “นก
สองตัวนี้มีนิสัยแตกต่างกันมากจริงๆ ตัวหนึ่งใจร้าย แต่อีกตัวหนึ่งใจดี” แล้วพระราชาก็เข้าไปหาพระ
ฤๅษี เพื่อขอนกที่พระฤๅษีเลี้ยงไว้ พระราชาได้นํานกผู้มีอัธยาศัยดีตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในพระราชวัง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งแวดล้อมดีจะทําให้ชีวิตรุ่งโรจน์ ส่วนสิ่งแวดล้อมเลวจะทําให้ชีวิตอับเฉา 

ชีวิตต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมอ 

ในประวัติบุคคลสําคัญและประวัติศาสตร์ของชาติที่เจริญทั้งหลาย จะเห็นว่ามนุษยพ์ัฒนาขึน้
จากการแก้ปัญหา และเข้มแข็งขึ้นจากการเผชิญความทกุข์ยากทั้งนั้น  

คนที่อยู่สุขสบาย ไม่เคยต้องสู้ หรอืแก้ปัญหา ไม่ได้ใชค้วามคิด หลงอยู่ในความเพลิดเพลิน 
ไม่มคีนสอนทีด่ี ไม่มีกัลยาณมิตรคอยเตอืน ไมม่ีแบบฝึกหัดชีวิตให้ทําจึงเจริญได้ยาก  

ดังนั้น เมื่อเจออะไรที่ไม่พึงปราถนาบอกตัวเองว่า นี่คือเครื่องมือฝกึฝนพัฒนาตัวเรา เราจะใช้
มันให้เป็นประโยชน์ คนใดเอาชนะ ผ่านอุปสรรค ผ่านเหตุการณ์ ผ่านมรสุมชีวิตไปได้ด้วยดี คนนั้นจะ
เป็นผู้แกร่งกล้า และมีชีวิตที่พัฒนา 

ปัญหานั้นเปลี่ยนพยัญชนะตัวเดยีวก็กลายเป็นปัญญา คนฉลาดจึงเปลี่ยนปัญหาให้เป็น
ปัญญา คนที่ปัญญางอกงามล้วนพัฒนามาจากการคิดแก้ปัญหาทั้งสิ้น  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ปัญหาก็เป็นที่มาของปัญญา ความทุกข์และอุปสรรคเป็นเครื่องมอืพัฒนาชีวิต 
ให้ก้าวหน้า 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่  6   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   เป้าหมายชีวิต                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีแนวทางในการตั้งเปฺาหมายในชีวิตได ้

2. เนื้อหา
เปฺาหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสําเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางทําให้

ได้ตามเปฺาหมายด้วยวิริยะอุตสาหะและความถูกต้อง  เปฺาหมายในชีวิตมักได้แรงบันดาลใจมาจาก
บุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบความรู้  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาในกองลกูเสอื ถึงความหมายของ “เปฺาหมายชีวิต”
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืนั่งล้อมวง ผลัดกันเล่าเรื่อง “บุคคลในอุดมคติ”

ที่ตนเองเคารพ ศรัทธา และอยากจะดาํเนินชีวิตตามแบบอย่างคนผู้นั้น  
พร้อมบอกว่าที่ชอบเพราะคุณสมบัตอิะไรบ้าง และได้ตั้งเปฺาหมายชีวิตของ 
ตนเองอย่างไร 

(3) นายหมู่ให้ทุกคนโหวตว่า เรื่องของใครทีค่วรจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ ให้เจ้าของ 
เรื่องเป็นตัวแทนหมูน่ําไปเลา่ในกองลูกเสือในครั้งต่อไป 

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

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ตัวแทนหมู่เล่าให้กองลูกเสือฟงั ทีละหมู่
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลูกนก 

ลูกนกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในรังบนตน้ไม ้ ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างสาํนักพระฤๅษีกับหมู่บา้นโจร 
พ่อแม่นกต้องคอยหาอาหารมาปฺอนทุกวัน 

คืนหนึ่งมีพายุแรงพัดเอาลูกนกทั้งสองต้องพลัดพรากจากกัน นกตัวหนึ่งตกลงไปอยู่ในสํานัก
พระฤๅษีก็ได้รับการอบรม สั่งสอนฝึกฝนแต่ในทางดี พูดจาไพเราะ มีจิตใจมั่นคง โอบอ้อมอารีต่อ
เพื่อนบ้าน ส่วนลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกพายุพัดตกลงไปในบ้านโจร ก็ได้รับการอบรมแนะนําตัวในทาง
โจร เช่น ลักขโมย พูดจาหยาบคาย ปากจัด มีจิตใจดุร้าย อาฆาตพยาบาท เป็นต้น 

วันหนึ่ง  พระราชาองค์หนึ่งเดินหลงทางเข้ามานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในแดนโจร นกตัวที่อยู่
กับโจรก็พูดขึ้นว่า “เออ! ดีแล้ว วันนี้มีคนมานอนหลับอยูใ่นถิ่นเรา เราต้องฆ่าเสียให้ตาย” พระราชาได้
ยินก็ตกใจ รีบหนีผ่านไปทางสํานักพระฤๅษี นกตัวที่อยู่กับพระฤๅษีก็ออกมาทักทายว่า “เชิญ 
พักผ่อน ดื่มน้ําและหลับนอนที่นี่ได้ ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะ” 

พระราชาจึงเข้าไปนอนหลับใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับสํานักพระฤๅษี เมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดในใจว่า “นก
สองตัวนี้มีนิสัยแตกต่างกันมากจริงๆ ตัวหนึ่งใจร้าย แต่อีกตัวหนึ่งใจดี” แล้วพระราชาก็เข้าไปหาพระ
ฤๅษี เพื่อขอนกที่พระฤๅษีเลี้ยงไว้ พระราชาได้นํานกผู้มีอัธยาศัยดีตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในพระราชวัง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งแวดล้อมดีจะทําให้ชีวิตรุ่งโรจน์ ส่วนสิ่งแวดล้อมเลวจะทําให้ชีวิตอับเฉา 

ชีวิตต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมอ 

ในประวัติบุคคลสําคัญและประวัติศาสตร์ของชาติที่เจริญทั้งหลาย จะเห็นว่ามนุษยพ์ัฒนาขึน้
จากการแก้ปัญหา และเข้มแข็งขึ้นจากการเผชิญความทกุข์ยากทั้งนั้น  

คนที่อยู่สุขสบาย ไม่เคยต้องสู้ หรอืแก้ปัญหา ไม่ได้ใชค้วามคิด หลงอยู่ในความเพลิดเพลิน 
ไม่มคีนสอนทีด่ี ไม่มีกัลยาณมิตรคอยเตอืน ไมม่ีแบบฝึกหัดชีวิตให้ทําจึงเจริญได้ยาก  

ดังนั้น เมื่อเจออะไรที่ไม่พึงปราถนาบอกตัวเองว่า นี่คือเครื่องมือฝกึฝนพัฒนาตัวเรา เราจะใช้
มันให้เป็นประโยชน์ คนใดเอาชนะ ผ่านอุปสรรค ผ่านเหตุการณ์ ผ่านมรสุมชีวิตไปได้ด้วยดี คนนั้นจะ
เป็นผู้แกร่งกล้า และมีชีวิตที่พัฒนา 

ปัญหานั้นเปลี่ยนพยัญชนะตัวเดยีวก็กลายเป็นปัญญา คนฉลาดจึงเปลี่ยนปัญหาให้เป็น
ปัญญา คนที่ปัญญางอกงามล้วนพัฒนามาจากการคิดแก้ปัญหาทั้งสิ้น  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ปัญหาก็เป็นที่มาของปัญญา ความทุกข์และอุปสรรคเป็นเครื่องมอืพัฒนาชีวิต 
ให้ก้าวหน้า 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่  6   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   เป้าหมายชีวิต                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีแนวทางในการตั้งเปฺาหมายในชีวิตได ้

2. เนื้อหา
เปฺาหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสําเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางทําให้

ได้ตามเปฺาหมายด้วยวิริยะอุตสาหะและความถูกต้อง  เปฺาหมายในชีวิตมักได้แรงบันดาลใจมาจาก
บุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบความรู้  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาในกองลกูเสอื ถึงความหมายของ “เปฺาหมายชีวิต”
(2) ผู้กํากับลูกเสือให้หมู่ลกูเสอืนั่งล้อมวง ผลัดกันเล่าเรื่อง “บุคคลในอุดมคติ”

ที่ตนเองเคารพ ศรัทธา และอยากจะดาํเนินชีวิตตามแบบอย่างคนผู้นั้น  
พร้อมบอกว่าที่ชอบเพราะคุณสมบัตอิะไรบ้าง และได้ตั้งเปฺาหมายชีวิตของ 
ตนเองอย่างไร 

(3) นายหมู่ให้ทุกคนโหวตว่า เรื่องของใครทีค่วรจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ ให้เจ้าของ 
เรื่องเป็นตัวแทนหมูน่ําไปเลา่ในกองลูกเสือในครั้งต่อไป 

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

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ตัวแทนหมู่เล่าให้กองลูกเสือฟงั ทีละหมู่
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(2) ผู้กํากับนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น 
 - คนที่เราเคารพ ศรัทธาส่วนใหญ่แล้ว เป็นคนอยา่งไร (ใจดมีีเมตตา เสยีสละ 
  รับผิดชอบ เก่ง ฯลฯ)  
 - การมีเปฺาหมายชีวิตเป็นประโยชน์ต่อลกูเสืออย่างไร 
 - ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างไร 

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

5. การประเมินผล
สังเกต  การมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู ่และในกองลูกเสอื 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
เพลง 

ใกล้เข้าไปอีกนิด 

ใกล้เข้าไปอีกนิด ชิดๆเข้าไปอีกหน่อย สวรรค์นอ้ยๆอยู่มในวงฟฺอนรํา 
รูปหล่อขอเชิญมาเล่น เนื้อเย็นขอเชิญมารํา มองมานัยตาหวานฉ่ํา )ซ้ํา(  
โค้งแล้วไม่รําเสยีแล้วนี่เอย สุขสราญนานมาเจอ 
พบเธอในวงฟฺอนรํา ได้แต่แลมอง นวลนอ้งนยัตาหวานฉ่าํ 
วันนี้มาพบงามงอน พี่อยากจะตอ้นออกไปฟฺอนรํา )ซ้ํา(  

เกม 
วิ่งอลวน 

วิธีเล่น  ลูกเสือทกุคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก  แต่ละคนหา่งกัน  1  ช่วงแขน  เลือกลูกเสอื
ออกมาสองคน  คนหนึง่เป็นคนไล ่ อีกคนหนึง่เป็นคนหนเีริ่มการเล่นคนไล่ต้องวิ่งไล่จับคนหนีให้
ได ้ การหนจีะอยูภ่ายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลกีในระหว่างผู้ทีน่ั่งอยู่  เมื่อไม่ต้องการหนใีห้วิ่งไปนั่ง
ข้างหนา้ผู้ที่นั่งอยู่รอบวงกลมคนใดคนหนึง่ผู้ทีถู่กคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผูไ้ล่ทันที  คนไล่เดิม
จะกลายเป็นคนหนีต่อไป 

การตัดสิน ลูกเสอืที่เป็นคนหนคีนใด  ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขนั เลือกลูกเสอืคนใหม่
ขึ้นมาแทนคนหนีตอ่ไป 
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ใบความรู้ 
เป้าหมายชีวิต 

 เปาฺหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสําเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางทําให้
ได้ตามเปฺาหมายด้วยวิริยะอตุสาหะและความถูกต้อง  คล้ายกับการเห็นภาพจิก๊ซอที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ทีนี้ก็ขึ้นกับวิธีการของแต่ละคนว่าจะทําอย่างไรให้จิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อกันให้เกิดเป็นภาพนั้นขึ้นมา
เปฺาหมายในชีวิตมักได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา 

 แต่ถ้าเราไม่มีภาพหรือไม่มีเปฺาหมายอะไรจะเกิดขึ้น? บางคนอาจจะคิดว่าฉันก็มีชีวิตของฉัน
ไปเรื่อยๆไม่ได้รบกวนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนฉันก็มีความสุขดีแล้วคุณค่าของคุณจะอยู่ที่ไหน? 

 การมีเปฺาหมายในชีวิตคือคําตอบว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อใครและอยู่อย่างไรชีวิตเปรียบ
เหมือนกับการเดินทางและนักเดินทางที่ชาญฉลาดย่อมมีเปฺาหมายในการเดินทางเสมอเขาจะไม่
สูญเสียเวลาข้างทางเพราะจะทําให้เขาไปถึงจุดหมายช้าลงการเดินทางของชีวิตไม่ได้ราบเรียบและ
สวยงาม เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปในระหว่างทางสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอปัญหา
และอุปสรรคเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้มาเยี่ยมเยียนเรามาเพื่อทดสอบเรามาทําให้เราเหนื่อยล้าท้อแท้
สิ้นหวังหมดแรงหมดกําลังใจที่จะเดินต่อไปและทําให้จุดหมายปลายทางนั้นยาวไกลออกไป อะไรคือ
สิ่งจําเป็นสําหรับนักเดินทางที่จะเอาชนะแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้คําตอบคือความมุ่งมั่นและความ
สม่ าเสมอแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคขวากหนามและปัญหามากมายเป็นมรสุมของชีวิตก็ว่าได้ เราก็
สามารถที่จะไปถึงเปฺาหมายได้ในที่สุดซึ่งมันอาจจะล่าช้าไปบ้างก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญเพราะเราทําดีที่สุด
แล้ว 

การพักผ่อนเหมือนกับการชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มเป็นการชาร์ตท้ังพลังกายและพลังใจใน
ระหว่างทางที่เดินเราพบปะคนมากมายบางคนก็เดินไปทางเดียวกับเราบางคนก็เดินสวนทางกับเรา
ถ้าการเดินทางของเราเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามเราจะ
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเดินตามโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจจะยึดเอาคติประจําใจของเราไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตหรือให้เราเป็นแม่แบบเพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่าความสําเร็จจะมาอยู่เบื้องหน้าได้
อย่างไร? 

ความมุ่งมั่นและความสม่ าเสมอคือหัวใจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ที่มา :  http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html 

สวรรคน้์อย ๆ อยูใ่นวงฟ้อนร�า
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(2) ผู้กํากับนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น 
 - คนที่เราเคารพ ศรัทธาส่วนใหญ่แล้ว เป็นคนอยา่งไร (ใจดมีีเมตตา เสยีสละ 
  รับผิดชอบ เก่ง ฯลฯ)  
 - การมีเปฺาหมายชีวิตเป็นประโยชน์ต่อลกูเสืออย่างไร 
 - ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างไร 

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

5. การประเมินผล
สังเกต  การมสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู ่และในกองลูกเสอื 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ื่น ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
เพลง 

ใกล้เข้าไปอีกนิด 

ใกล้เข้าไปอีกนิด ชิดๆเข้าไปอีกหน่อย สวรรค์นอ้ยๆอยู่มในวงฟฺอนรํา 
รูปหล่อขอเชิญมาเล่น เนื้อเย็นขอเชิญมารํา มองมานัยตาหวานฉ่ํา )ซ้ํา(  
โค้งแล้วไม่รําเสยีแล้วนี่เอย สุขสราญนานมาเจอ 
พบเธอในวงฟฺอนรํา ได้แต่แลมอง นวลนอ้งนยัตาหวานฉ่าํ 
วันนี้มาพบงามงอน พี่อยากจะตอ้นออกไปฟฺอนรํา )ซ้ํา(  

เกม 
วิ่งอลวน 

วิธีเล่น  ลูกเสือทกุคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก  แต่ละคนหา่งกัน  1  ช่วงแขน  เลือกลูกเสอื
ออกมาสองคน  คนหนึง่เป็นคนไล ่ อีกคนหนึง่เป็นคนหนเีริ่มการเล่นคนไล่ต้องวิ่งไล่จับคนหนีให้
ได ้ การหนจีะอยูภ่ายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลกีในระหว่างผู้ทีน่ั่งอยู่  เมื่อไม่ต้องการหนใีห้วิ่งไปนั่ง
ข้างหนา้ผู้ที่นั่งอยู่รอบวงกลมคนใดคนหนึง่ผู้ทีถู่กคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผูไ้ล่ทันที  คนไล่เดิม
จะกลายเป็นคนหนีต่อไป 

การตัดสิน ลูกเสอืที่เป็นคนหนคีนใด  ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขนั เลือกลูกเสอืคนใหม่
ขึ้นมาแทนคนหนีตอ่ไป 
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ใบความรู้ 
เป้าหมายชีวิต 

 เปาฺหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสําเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางทําให้
ได้ตามเปฺาหมายด้วยวิริยะอตุสาหะและความถูกต้อง  คล้ายกับการเห็นภาพจิก๊ซอที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ทีนี้ก็ขึ้นกับวิธีการของแต่ละคนว่าจะทําอย่างไรให้จิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อกันให้เกิดเป็นภาพนั้นขึ้นมา
เปฺาหมายในชีวิตมักได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา 

 แต่ถ้าเราไม่มีภาพหรือไม่มีเปฺาหมายอะไรจะเกิดขึ้น? บางคนอาจจะคิดว่าฉันก็มีชีวิตของฉัน
ไปเรื่อยๆไม่ได้รบกวนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนฉันก็มีความสุขดีแล้วคุณค่าของคุณจะอยู่ที่ไหน? 

 การมีเปฺาหมายในชีวิตคือคําตอบว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อใครและอยู่อย่างไรชีวิตเปรียบ
เหมือนกับการเดินทางและนักเดินทางที่ชาญฉลาดย่อมมีเปฺาหมายในการเดินทางเสมอเขาจะไม่
สูญเสียเวลาข้างทางเพราะจะทําให้เขาไปถึงจุดหมายช้าลงการเดินทางของชีวิตไม่ได้ราบเรียบและ
สวยงาม เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปในระหว่างทางสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอปัญหา
และอุปสรรคเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้มาเยี่ยมเยียนเรามาเพื่อทดสอบเรามาทําให้เราเหนื่อยล้าท้อแท้
สิ้นหวังหมดแรงหมดกําลังใจที่จะเดินต่อไปและทําให้จุดหมายปลายทางนั้นยาวไกลออกไป อะไรคือ
สิ่งจําเป็นสําหรับนักเดินทางที่จะเอาชนะแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้คําตอบคือความมุ่งมั่นและความ
สม่ าเสมอแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคขวากหนามและปัญหามากมายเป็นมรสุมของชีวิตก็ว่าได้ เราก็
สามารถที่จะไปถึงเปฺาหมายได้ในที่สุดซึ่งมันอาจจะล่าช้าไปบ้างก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญเพราะเราทําดีที่สุด
แล้ว 

การพักผ่อนเหมือนกับการชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มเป็นการชาร์ตทั้งพลังกายและพลังใจใน
ระหว่างทางที่เดินเราพบปะคนมากมายบางคนก็เดินไปทางเดียวกับเราบางคนก็เดินสวนทางกับเรา
ถ้าการเดินทางของเราเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามเราจะ
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเดินตามโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจจะยึดเอาคติประจําใจของเราไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตหรือให้เราเป็นแม่แบบเพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่าความสําเร็จจะมาอยู่เบื้องหน้าได้
อย่างไร? 

ความมุ่งมั่นและความสม่ าเสมอคือหัวใจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ที่มา :  http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ข้อคิดจากถังน้ าสองใบ 

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ําสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ําที่ริมลําธารถังน้ําใบหนึ่งมีรอยแตก 
ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตําหนิและสามารถบรรจุน้ํากลับมาได้เต็มถัง...แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล
จากลําธารกลับสู่บ้าน....จึงทําให้น้ําที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว 

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดําเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มที่คนตักน้ําสามารถตักน้ํากลับมาบ้านได้หนึ่ง
ถังครึ่งซึ่งแน่นอนว่าถังน้ําใบที่ไม่มีตําหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ําที่
มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทําหน้าที่ได้
เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา2 ปีกับความล้มเหลวอันขมขื่นของถังน้ําที่มีรอย
แตก!!  

วันหนึ่งที่ข้างลําธาร มันจึงพูดกับคนตักน้ําว่า "ข้ารู้สึกอับอายที่รอยแตกของข้าที่ทําให้น้ําที่
อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเสน้ทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน"คนตักน้ําตอบว่า "เจ้าเคยสังเกตหรือไม่
ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางที่ตัวเจ้าผ่านไป แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะ
ข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ขา้จึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงขา้งทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดนิ
กลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ําให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา 2 ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ 
เหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้วเราก็คงไม่มีดอกไม้ที่
สวยงามเช่นนี้" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราย่อมมขี้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งอาจช่วยทําใหก้ารอยู ่
ร่วมกันของเรานา่สนใจ และกลายเปน็บําเหนจ็รางวัลของชีวิตไดส้ิ่งที่ต้องทําก็ 
เพียงแคย่อมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดทีี่สุดในตัวเขา 
เท่านั้น 
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ข่าวร้าย-ข่าวดี 

บริษัทผลิตรองเท้าที่ประสบความสําเร็จมากบริษัทหนึ่งฝูายบริหารได้ประชุมกันและพิจารณา
ที่จะเปิดตลาดในทวีปแอฟริกา จึงส่งพนักงานขายอันดับ 1ไปยังแอฟริกาเพื่อทําการศึกษาศักยภาพ
ของตลาด เมื่อไปถึงแอฟริกาเซลล์แมนสังเกตว่าชาวแอฟริกัน ส่วนมากเดินด้วยเท้าเปล่าเขาจึงส่ง
ข่าวกลับไปว่า “ข่าวร้าย ที่นี่ไม่มีใครสวมรองเท้าเลย”และก็ส่งรายงานตามไปอีกว่า ไม่มีตลาดรองเท้า
ในทวีปแอฟริกานี้ 

ฝูายบริหารพิจารณาว่า ควรจะหาข้อมูลเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้แน่ใจ  จึงตัดสินใจที่จะส่งเซลล์
แมนอีกคนหนึ่งไปเพื่อประเมินตลาดแห่งนี้ พนักงานขายคนที่ 2 เมื่อไปถึงแอฟริกาก็มีความตื่นเต้น
มาก และส่งข่าวกลับมาทันทีด้วยข้อความว่า “ข่าวดีไม่มีใครที่นี่ใส่รองเท้าเลย” เขารีบเดินทางกลับ
และรายงานแก่ฝูายบริหารว่า “สุภาพบุรุษทั้งหลาย เรากําลังจะรวยเพราะมีตลาดใหญ่มากใน
แอฟริกา และสิ่งสําคัญที่เราต้องทําคือให้การศึกษาแก่ชาวแอฟริกันว่าประโยชน์และความสําคัญของ
การใส่รองเท้าคืออะไร” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในทุกๆเรื่องราว และทุกๆเหตุการณ์จะมีทั้งด้านบวกและดา้นลบเราสามารถ 
จะมองว่า แก้วใบหนึ่งมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งหรือว่างเปล่าอยู่ครึ่งหนึ่งและมองเห็น  
รูโดนัทหรือตัวโดนัทเราเลือกได้ทีจ่ะมองแบบใด แต่ที่สําคัญก็คอืทางเลือกที่เรา 
เลือกจะเป็นตัวกาํหนดความสําเร็จหรือความลม้เหลวของเรา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ข้อคิดจากถังน้ าสองใบ 

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ําสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ําที่ริมลําธารถังน้ําใบหนึ่งมีรอยแตก 
ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตําหนิและสามารถบรรจุน้ํากลับมาได้เต็มถัง...แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล
จากลําธารกลับสู่บ้าน....จึงทําให้น้ําที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว 

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดําเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มที่คนตักน้ําสามารถตักน้ํากลับมาบ้านได้หนึ่ง
ถังครึ่งซึ่งแน่นอนว่าถังน้ําใบที่ไม่มีตําหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ําที่
มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทําหน้าที่ได้
เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา2 ปีกับความล้มเหลวอันขมขื่นของถังน้ําที่มีรอย
แตก!!  

วันหนึ่งที่ข้างลําธาร มันจึงพูดกับคนตักน้ําว่า "ข้ารู้สึกอับอายที่รอยแตกของข้าที่ทําให้น้ําที่
อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเสน้ทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน"คนตักน้ําตอบว่า "เจ้าเคยสังเกตหรือไม่
ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางที่ตัวเจ้าผ่านไป แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะ
ข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ขา้จึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงขา้งทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดนิ
กลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ําให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา 2 ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ 
เหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้วเราก็คงไม่มีดอกไม้ที่
สวยงามเช่นนี้" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราย่อมมขี้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งอาจช่วยทําใหก้ารอยู ่
ร่วมกันของเรานา่สนใจ และกลายเปน็บําเหนจ็รางวัลของชีวิตไดส้ิ่งที่ต้องทําก็ 
เพียงแคย่อมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดทีี่สุดในตัวเขา 
เท่านั้น 
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ข่าวร้าย-ข่าวดี 

บริษัทผลิตรองเท้าที่ประสบความสําเร็จมากบริษัทหนึ่งฝูายบริหารได้ประชุมกันและพิจารณา
ที่จะเปิดตลาดในทวีปแอฟริกา จึงส่งพนักงานขายอันดับ 1ไปยังแอฟริกาเพื่อทําการศึกษาศักยภาพ
ของตลาด เมื่อไปถึงแอฟริกาเซลล์แมนสังเกตว่าชาวแอฟริกัน ส่วนมากเดินด้วยเท้าเปล่าเขาจึงส่ง
ข่าวกลับไปว่า “ข่าวร้าย ที่นี่ไม่มีใครสวมรองเท้าเลย”และก็ส่งรายงานตามไปอีกว่า ไม่มีตลาดรองเท้า
ในทวีปแอฟริกานี้ 

ฝูายบริหารพิจารณาว่า ควรจะหาข้อมูลเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้แน่ใจ  จึงตัดสินใจที่จะส่งเซลล์
แมนอีกคนหนึ่งไปเพื่อประเมินตลาดแห่งนี้ พนักงานขายคนที่ 2 เมื่อไปถึงแอฟริกาก็มีความตื่นเต้น
มาก และส่งข่าวกลับมาทันทีด้วยข้อความว่า “ข่าวดีไม่มีใครที่นี่ใส่รองเท้าเลย” เขารีบเดินทางกลับ
และรายงานแก่ฝูายบริหารว่า “สุภาพบุรุษทั้งหลาย เรากําลังจะรวยเพราะมีตลาดใหญ่มากใน
แอฟริกา และสิ่งสําคัญที่เราต้องทําคือให้การศึกษาแก่ชาวแอฟริกันว่าประโยชน์และความสําคัญของ
การใส่รองเท้าคืออะไร” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในทุกๆเรื่องราว และทุกๆเหตุการณ์จะมีทั้งด้านบวกและดา้นลบเราสามารถ 
จะมองว่า แก้วใบหนึ่งมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งหรือว่างเปล่าอยู่ครึ่งหนึ่งและมองเห็น  
รูโดนัทหรือตัวโดนัทเราเลือกได้ทีจ่ะมองแบบใด แต่ที่สําคัญก็คอืทางเลือกที่เรา 
เลือกจะเป็นตัวกาํหนดความสําเร็จหรือความลม้เหลวของเรา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 7   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญของการแสดงออก ถึงพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษและ

สุภาพสตรีได ้
2. เนื้อหา

ความเป็นสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี ต้องมีพื้นฐานมาจากคุณธรรมจริยธรรมและการ
แสดงออกอยา่งเหมาะสม  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) แจกใบงาน มอบหมายงานให้หมู่ลูกเสอื ระดมความคดิเห็น และสรุปพฤติกรรมที่
แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษของชาย หรือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม ่

 เป็นสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1 พฤติกรรม 
(2) ให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัวิเคราะห์ประเดน็ตามใบงาน และนําเสนอในกองลกูเสือครั้ง 

ต่อไป ในรูปแบบบทบาทสมมุต ิ
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ลูกเสือนําเสนอบทบาทสมมตพิร้อมคําอธิบาย ทีละหมู่จนครบ
(2) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายสรุปและเพิ่มเตมิในประเด็น

130 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

 - ลูกเสือคดิว่าหัวใจสาํคัญของความเป็นสุภาพบุรุษและความเป็นสุภาพสตรี คือ 
อะไร (เช่น สุภาพบุรุษ- ความเสียสละ  เป็นผู้น า  อ่อนโยนแต่ไมอ่่อนแอ / 
สุภาพสตรี- เมตตา จริงใจ  สุภาพ เรียบร้อย) 

  -  ได้ขอ้คิดอะไรบ้างและจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยา่งไร 
(3) ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติม “มีค ากล่าวว่าแก่นแท้ของความเป็นสุภาพบุรุษและ 

สุภาพสตรีอยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเพศของตน   
ซึ่งขึ้นกับว่าตนเองได้สร้างคุณค่าไว้มากน้อยแค่ไหน คุณค่าที่ส าคัญ  
ประกอบด้วย การรู้จักเอาใจเขามาใส่เรา การให้เกียรติผู้อื่นและรักษาเกียรติ 
ตนเอง  ความเสียสละ  ความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ” 

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

5. การประเมินผล
สอบถามความเข้าใจคุณลักษณะของสภุาพบุรุษ สุภาพสตรีที่สอดคล้องกับกฎลูกเสอื 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าและภูมใิจตนเอง ความ

รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่19 
เพลง  

B.P.Spirit 

I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (2)  to  stay 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (2) to stay 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (2) to stay 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  over  me (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all over  me (2)  to stay 
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หน่วยที่ 7   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญของการแสดงออก ถึงพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษและ

สุภาพสตรีได ้
2. เนื้อหา

ความเป็นสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี ต้องมีพื้นฐานมาจากคุณธรรมจริยธรรมและการ
แสดงออกอยา่งเหมาะสม  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) แจกใบงาน มอบหมายงานให้หมู่ลูกเสอื ระดมความคดิเห็น และสรุปพฤติกรรมที่
แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษของชาย หรือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม ่

 เป็นสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1 พฤติกรรม 
(2) ให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัวิเคราะห์ประเดน็ตามใบงาน และนําเสนอในกองลกูเสือครั้ง 

ต่อไป ในรูปแบบบทบาทสมมุต ิ
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ลูกเสือนําเสนอบทบาทสมมตพิร้อมคําอธิบาย ทีละหมู่จนครบ
(2) ผู้กํากับลูกเสือนาํอภิปรายสรุปและเพิ่มเตมิในประเด็น

130 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

 - ลูกเสือคดิว่าหัวใจสาํคัญของความเป็นสุภาพบุรุษและความเป็นสุภาพสตรี คือ 
อะไร (เช่น สุภาพบุรุษ- ความเสียสละ  เป็นผู้น า  อ่อนโยนแต่ไมอ่่อนแอ / 
สุภาพสตรี- เมตตา จริงใจ  สุภาพ เรียบร้อย) 

  -  ได้ขอ้คิดอะไรบ้างและจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยา่งไร 
(3) ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติม “มีค ากล่าวว่าแก่นแท้ของความเป็นสุภาพบุรุษและ 

สุภาพสตรีอยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเพศของตน   
ซึ่งขึ้นกับว่าตนเองได้สร้างคุณค่าไว้มากน้อยแค่ไหน คุณค่าที่ส าคัญ  
ประกอบด้วย การรู้จักเอาใจเขามาใส่เรา การให้เกียรติผู้อื่นและรักษาเกียรติ 
ตนเอง  ความเสียสละ  ความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ” 

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

5. การประเมินผล
สอบถามความเข้าใจคุณลักษณะของสภุาพบุรุษ สุภาพสตรีที่สอดคล้องกับกฎลูกเสอื 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าและภูมใิจตนเอง ความ

รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่19 
เพลง  

B.P.Spirit 

I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (2)  to  stay 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (2) to stay 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (2) to stay 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  over  me (3) 
I’ve   got  that  B.P. Spirit  all over  me (2)  to stay 
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ร่วมใจ 

(สร้อย)  ร่วมใจเราพร้อมใจ  (3  ครั้ง)  งานน้อยใหญ่พรอ้มใจกันทํา 
พวกเราลูกเสอืไทยต่างพร้อมใจสามัคคี  น้าํใจเรากล้าผจญ  บากบั่นอดทนหมั่นทําความดี 

ผูกมิตรและมีไมตรี  เหมือนดังนอ้งพี่รับความชืน่บาน (สร้อย) 
พวกเราลูกเสอืไทย  บกุปูาไปลุยน้าํเอง แม้เราจะฝูาภัยพาล  แต่จิตเบกิบานเพราะความ

ปรองดอง ชมฟฺาและน้ําลาํคลอง เสยีงคกึคะนอง ร้องเพลงเพลินใจ  (สร้อย) 

ใบงาน 
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่  ไปค้นหาพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษของชาย หรือ

พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1 พฤติกรรม ร่วมกันอภิปรายให้ได้
ข้อสรุปในประเด็น 

1. ทําไมพฤติกรรมนั้นจึงไม่เป็นสุภาพบุรุษ/สุภาพตรี
2. ถ้าจะให้เป็นสภุาพบุรุษ/สุภาพสตรี  จะต้องปรบัปรุงพฤติกรรมอยา่งไร
สรุปผลการอภิปรายเพื่อรายงาน โดยการเล่นบทบาทสมมติ 2 รอบทั้งพฤติกรรมที่ไม่เป็น

สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี และพฤติกรรมที่ปรับให้เป็นสุภาพบุรุษ / สุภาพสตรี แล้วเตรียมนําเสนอใน
กองลูกเสือ คาบต่อไป  ใช้เวลานําเสนอหมู่ละไม่เกิน 8 นาที 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หญิงชรากับหมอรักษาตา 

หญิงคนหนึ่งเป็นผู้มีฐานะร่ํารวย  แต่เมื่อเข้าสู่วัยชราดวงตากลับมืดมัวจนมองอะไรไม่เห็น  
นางจึงจ้างหมอมารักษาโดยทําสัญญาไว้ว่า  ถ้าหมอรักษาให้นางสามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมจะ
จ่ายค่ารักษาเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่หากรักษาไม่หายหมอจะไม่ได้รับค่าตอบแทน  

ทุกวันหมอจะนํายาหยอดตามาให้แก่หญิงชราที่บ้าน  แต่ขากลับหมอได้ขโมยทรัพย์สินมีค่า
ติดมือกลับไปด้วยเสมอโดยที่หญิงชราไม่รู้ เมื่อขโมยของต่าง ๆ ไปจนหมดแล้วหมอก็รักษาตาของ
หญิงชราหายพอดี  แต่เมื่อเอ่ยปากทวงค่ารักษา  หญิงชรากลับไม่ยอมจ่ายให้ หมอจึงนําเรื่องไปฟฺองศาล 

“หมอทําผิดสัญญา” หญิงชราให้การต่อศาลเมื่อถูกเชิญตัวมาสอบปากคํา“เพราะเมื่อก่อน
ข้าพเจ้ามองเห็นทรัพย์สินทุกชิ้นในบ้าน แต่บัดนี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นมันเลยแม้แต่ชิ้นเดียว” 

ด้วยเหตุนี้หญิงชราจึงได้รับการตัดสินใจให้พ้นผิดเมื่อผู้พิพากษาสั่งให้สอบสวนอย่างถี่ถ้วน
หมอจอมขโมยได้รับสารภาพ ยอมคืนทรัพย์สินให้แก่หญิงชรา และได้รับการลงโทษ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คดโกงคนอื่น  ย่อมต้องได้รับผลกรรมที่กระทําไว้ 
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หมาจิ้งจอกกับแพะ 

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหิวน้าํมาก  มันเดนิซอกซอนหาน้าํดื่มไปทั่ว  เมือ่เจอบอ่น้ําบอ่หนึ่งจึงรีบ
ตรงไปทันที  โดยไม่ระมัดระวังจนลื่นตกลงไป  ไม่ว่าจะตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาด้วยวิธีใดก็ไมส่ําเร็จ 

แพะตัวหนึ่งเดินมาที่บอ่น้ํา  เห็นหมาจิ้งจอกลอยคออยู่ในบอ่  จึงรอ้งถามขึ้นว่า “เจา้ลงไป
ทําไมน่ะ” หมาจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นก็คดิอุบายขึ้น “ก็เพราะน้ําในบ่อนี้รสอร่อยมากนะสิ อร่อยจนข้าคดิที่
จะดื่มใหห้มดเลย” 

“อย่างนั้นเชยีวรึ” เจ้าแพะผู้โง่เขลารอ้งถาม และด้วยความซื่อมันจึงกระโดดลงไปในบ่อนั้น
โดยไมย่ั้งคดิอะไรเลย หมาจิ้งจอกได้โอกาสกระโดดเหยยีบบนหลังแพะ แล้วปีนขึน้มาจากบ่อน้าํได้ใน
ที่สุด ปล่อยให้เจ้าแพะโง่ลอยคออยู่ในบ่อน้ํานัน้ 

“เจ้าหลอกข้า” แพะกลา่ว“เจ้าหวังประโยชน์จากข้าเท่านั้น” 
“ก็ใช่” หมาจิ้งจอกโต้ตอบ “แต่ก็เพราะความโง่ของเจ้าเอง ขา้เชื่อว่าเคราบนคางของเจ้า คงมี

มากกว่ามันสมองของเจ้าเสยีอกี 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ 
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ร่วมใจ 

(สร้อย)  ร่วมใจเราพร้อมใจ  (3  ครั้ง)  งานน้อยใหญ่พรอ้มใจกันทํา 
พวกเราลูกเสอืไทยต่างพร้อมใจสามัคคี  น้าํใจเรากล้าผจญ  บากบั่นอดทนหมั่นทําความดี 

ผูกมิตรและมีไมตรี  เหมือนดังนอ้งพี่รับความชืน่บาน (สร้อย) 
พวกเราลูกเสอืไทย  บกุปูาไปลุยน้าํเอง แม้เราจะฝูาภัยพาล  แต่จิตเบกิบานเพราะความ

ปรองดอง ชมฟฺาและน้ําลาํคลอง เสยีงคกึคะนอง ร้องเพลงเพลินใจ  (สร้อย) 

ใบงาน 
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่  ไปค้นหาพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษของชาย หรือ

พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1 พฤติกรรม ร่วมกันอภิปรายให้ได้
ข้อสรุปในประเด็น 

1. ทําไมพฤติกรรมนั้นจึงไม่เป็นสุภาพบุรุษ/สุภาพตรี
2. ถ้าจะให้เป็นสภุาพบุรุษ/สุภาพสตรี  จะต้องปรบัปรุงพฤติกรรมอยา่งไร
สรุปผลการอภิปรายเพื่อรายงาน โดยการเล่นบทบาทสมมติ 2 รอบทั้งพฤติกรรมที่ไม่เป็น

สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี และพฤติกรรมที่ปรับให้เป็นสุภาพบุรุษ / สุภาพสตรี แล้วเตรียมนําเสนอใน
กองลูกเสือ คาบต่อไป  ใช้เวลานําเสนอหมู่ละไม่เกิน 8 นาที 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หญิงชรากับหมอรักษาตา 

หญิงคนหนึ่งเป็นผู้มีฐานะร่ํารวย  แต่เมื่อเข้าสู่วัยชราดวงตากลับมืดมัวจนมองอะไรไม่เห็น  
นางจึงจ้างหมอมารักษาโดยทําสัญญาไว้ว่า  ถ้าหมอรักษาให้นางสามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมจะ
จ่ายค่ารักษาเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่หากรักษาไม่หายหมอจะไม่ได้รับค่าตอบแทน  

ทุกวันหมอจะนํายาหยอดตามาให้แก่หญิงชราที่บ้าน  แต่ขากลับหมอได้ขโมยทรัพย์สินมีค่า
ติดมือกลับไปด้วยเสมอโดยที่หญิงชราไม่รู้ เมื่อขโมยของต่าง ๆ ไปจนหมดแล้วหมอก็รักษาตาของ
หญิงชราหายพอดี  แต่เมื่อเอ่ยปากทวงค่ารักษา  หญิงชรากลับไม่ยอมจ่ายให้ หมอจึงนําเรื่องไปฟฺองศาล 

“หมอทําผิดสัญญา” หญิงชราให้การต่อศาลเมื่อถูกเชิญตัวมาสอบปากคํา“เพราะเมื่อก่อน
ข้าพเจ้ามองเห็นทรัพย์สินทุกชิ้นในบ้าน แต่บัดนี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นมันเลยแม้แต่ชิ้นเดียว” 

ด้วยเหตุนี้หญิงชราจึงได้รับการตัดสินใจให้พ้นผิดเมื่อผู้พิพากษาสั่งให้สอบสวนอย่างถี่ถ้วน
หมอจอมขโมยได้รับสารภาพ ยอมคืนทรัพย์สินให้แก่หญิงชรา และได้รับการลงโทษ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คดโกงคนอื่น  ย่อมต้องได้รับผลกรรมที่กระทําไว้ 
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หมาจิ้งจอกกับแพะ 

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหิวน้าํมาก  มันเดนิซอกซอนหาน้าํดื่มไปทั่ว  เมือ่เจอบอ่น้ําบอ่หนึ่งจึงรีบ
ตรงไปทันที  โดยไม่ระมัดระวังจนลื่นตกลงไป  ไม่ว่าจะตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาด้วยวิธีใดก็ไมส่ําเร็จ 

แพะตัวหนึ่งเดินมาที่บอ่น้ํา  เห็นหมาจิ้งจอกลอยคออยู่ในบอ่  จึงรอ้งถามขึ้นว่า “เจา้ลงไป
ทําไมน่ะ” หมาจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นก็คดิอุบายขึ้น “ก็เพราะน้ําในบ่อนี้รสอร่อยมากนะสิ อร่อยจนข้าคดิที่
จะดื่มใหห้มดเลย” 

“อย่างนั้นเชยีวรึ” เจ้าแพะผู้โง่เขลารอ้งถาม และด้วยความซื่อมันจึงกระโดดลงไปในบ่อนั้น
โดยไมย่ั้งคดิอะไรเลย หมาจิ้งจอกได้โอกาสกระโดดเหยยีบบนหลังแพะ แล้วปีนขึน้มาจากบ่อน้าํได้ใน
ที่สุด ปล่อยให้เจ้าแพะโง่ลอยคออยู่ในบ่อน้ํานัน้ 

“เจ้าหลอกข้า” แพะกลา่ว“เจ้าหวังประโยชน์จากข้าเท่านั้น” 
“ก็ใช่” หมาจิ้งจอกโต้ตอบ “แต่ก็เพราะความโง่ของเจ้าเอง ขา้เชื่อว่าเคราบนคางของเจ้า คงมี

มากกว่ามันสมองของเจ้าเสยีอกี 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
126

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 133 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้แสดงออกถึงการเป็นลกูเสือรุ่นพี่ “มองไกล” และเป็นประโยชน์ต่อ

กองลูกเสือและชุมชนได ้
2. เนื้อหา

กิจกรรมบริการที่ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่สนใจเป็นพิเศษ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมทีส่นใจเป็นพิเศษ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอือธิบายให้ลูกเสือเข้าใจเกี่ยวกบักิจกรรมที่ลกูเสือสนใจเป็นพิเศษ  และ
จะต้องปฏิบัติพร้อมรายงานเมื่อครบกําหนดเวลา
กิจกรรมทีส่นใจสําหรับลูกเสือมมีากมายหลายประเภทที่ลูกเสอืสามารถเลือกปฏิบัติ
ได้ และปฏิบัติอย่างตอ่เนื่องตามความสนใจซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทคอื
(1)  กิจกรรมที่ใช้กาํลังกาย ได้แก่ กิจกรรมกีฬาหรือกจิกรรมผจญภัยต่าง ๆ
(2)  กิจกรรมที่ใช้สติปัญญาหรือการใช้ความมานะอุตสาหะ  เช่น  การเลีย้งต้นไม้
      การเลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก  ซ่อมวิทยุ 
(3)  กิจกรรมที่ใช้จิตสํานึก ความเสียสละ และการเผยแพร่ความรู้ทางการลูกเสือให้ 

กว้างขวางขึ้น  เช่นกิจกรรมการบริการ  (การเก็บเศษวัสดุที่มีคมจากที่สาธารณะ) 
การสอนลูกเสือสํารอง  (ทําแกรนด์ฮาวล์  ระเบียบแถว และการเล่านิทานเมาคลีแก่ 
ลูกเสือสํารอง)เงื่อนไขของการปฏิบัติกิจกรรมทีลู่กเสือสนใจเป็นพเิศษ  จะต้อง 
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

2) ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิด  สํารวจความสนใจเป็นพิเศษโดยคํานึงถึงประโยชน์ 
  ที่คุ้มค่าและป็นสิ่งบ่งบอกถึงอุดมคติลูกเสือแล้วจึงเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติร่วมกัน  

3) หมู่ลูกเสือ/ลูกเสือแต่ละนายวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมแสดงออกถึงการเป็นลูกเสือ 
ทั้งตัวและหัวใจ  พร้อมกาํหนดเวลาการเริม่ต้นและเวลาสิ้นสุดกจิกรรม โดยมีผู้กาํกับ 
ช่วยให้ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษา 
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4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

นัดหมายหมู่ลูกเสอืที่จะช่วยบริการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกระเบียบแถว  แกรนดฮ์าวล์  และช่วยสอน 
เล่านิทานเรือ่งเมาคลี แก่กองลกูเสอืสํารอง 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการเลือกกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้สําเรจ็ 
5.2 สังเกตจากการสมัครใจฝกึตนเองเป็นผู้ฝึกสอน  ระเบียบแถว และแกรนดฮ์าวส์ลูกเสือ

สํารอง 
5.3 สังเกตจากการสมัครใจฝกึตนเองเป็นผู้ช่วยสอน “เล่าเรื่องนิทานเมาคลี” ใหก้ับกองลกูเสือสาํรอง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สร้าง

สัมพันธภาพและการสือ่สาร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่20 

เพลง 
ลูกเสือธีรราช 

เหล่าลูกเสอืของธีรราช      ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ 
สมัครสมานโดยมีสามคัคีมัน่    พวกเราจะรักร่วมกันจะผกูสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ        สร้างเกียรติระบือเลือ่งลือตอ่ไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรกัใหย้ืนนาน       พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกจิการลกูเสือไทย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้แสดงออกถึงการเป็นลกูเสือรุ่นพี่ “มองไกล” และเป็นประโยชน์ต่อ

กองลูกเสือและชุมชนได ้
2. เนื้อหา

กิจกรรมบริการที่ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่สนใจเป็นพิเศษ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมทีส่นใจเป็นพิเศษ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอือธิบายให้ลูกเสือเข้าใจเกี่ยวกบักิจกรรมที่ลกูเสือสนใจเป็นพิเศษ  และ
จะต้องปฏิบัติพร้อมรายงานเมื่อครบกําหนดเวลา
กิจกรรมทีส่นใจสําหรับลูกเสือมมีากมายหลายประเภทที่ลูกเสอืสามารถเลือกปฏิบัติ
ได้ และปฏิบัติอย่างตอ่เนื่องตามความสนใจซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทคอื
(1)  กิจกรรมที่ใช้กาํลังกาย ได้แก่ กิจกรรมกีฬาหรือกจิกรรมผจญภัยต่าง ๆ
(2)  กิจกรรมที่ใช้สติปัญญาหรือการใช้ความมานะอุตสาหะ  เช่น  การเลีย้งต้นไม้
      การเลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก  ซ่อมวิทยุ 
(3)  กิจกรรมที่ใช้จิตสํานึก ความเสียสละ และการเผยแพร่ความรู้ทางการลูกเสือให้ 

กว้างขวางขึ้น  เช่นกิจกรรมการบริการ  (การเก็บเศษวัสดุที่มีคมจากที่สาธารณะ) 
การสอนลูกเสือสํารอง  (ทําแกรนด์ฮาวล์  ระเบียบแถว และการเล่านิทานเมาคลีแก่ 
ลูกเสือสํารอง)เงื่อนไขของการปฏิบัติกิจกรรมทีลู่กเสือสนใจเป็นพเิศษ  จะต้อง 
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

2) ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิด  สํารวจความสนใจเป็นพิเศษโดยคํานึงถึงประโยชน์ 
  ที่คุ้มค่าและป็นสิ่งบ่งบอกถึงอุดมคติลูกเสือแล้วจึงเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติร่วมกัน  

3) หมู่ลูกเสือ/ลูกเสือแต่ละนายวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมแสดงออกถึงการเป็นลูกเสือ 
ทั้งตัวและหัวใจ  พร้อมกาํหนดเวลาการเริม่ต้นและเวลาสิ้นสุดกจิกรรม โดยมีผู้กาํกับ 
ช่วยให้ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษา 
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4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

นัดหมายหมู่ลูกเสอืที่จะช่วยบริการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกระเบียบแถว  แกรนดฮ์าวล์  และช่วยสอน 
เล่านิทานเรือ่งเมาคลี แก่กองลกูเสอืสํารอง 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการเลือกกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้สําเรจ็ 
5.2 สังเกตจากการสมัครใจฝกึตนเองเป็นผู้ฝึกสอน  ระเบียบแถว และแกรนดฮ์าวส์ลูกเสือ

สํารอง 
5.3 สังเกตจากการสมัครใจฝกึตนเองเป็นผู้ช่วยสอน “เล่าเรื่องนิทานเมาคลี” ใหก้ับกองลกูเสือสาํรอง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สร้าง

สัมพันธภาพและการสือ่สาร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่20 

เพลง 
ลูกเสือธีรราช 

เหล่าลูกเสอืของธีรราช      ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ 
สมัครสมานโดยมีสามคัคีมัน่    พวกเราจะรักร่วมกันจะผกูสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ        สร้างเกียรติระบือเลือ่งลือตอ่ไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรกัใหย้ืนนาน       พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกจิการลกูเสือไทย 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

การบริการ / การท างานตามความสนใจเป็นพิเศษ 

ชื่อ ................................................................................................. เลขที่ ............. หมู่ ................. 
ผลงาน ......................................................................................................................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน .............................................................................................................................. 
สิ้นสุด .......................................................................................................................................... 

วันที่ เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ หมายเหตุ 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ ................................................... 
ผู้ปฏิบัติงาน 

................./............/............. 

ความเห็นของผู้ก ากับลูกเสือ 
............................................................................. 
.............................................................................. 

ลงชื่อ .................................................ผู้กํากับลูกเสือ 
(..........................................) 
ุุุุ../ุุุ./ุุุุ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  รู้เท่าทันสื่อโฆษณา   เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถรู้เทา่ทันสือ่โฆษณา ในเรื่องทีเ่กีย่วกับความสวย ความงาม และสุขภาพได ้

2. เนื้อหา
วัยรุ่นส่วนใหญ่มักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความสวยงาม จึงควรรู้เท่าทันและพิจารณา

อย่างถ่องแท้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นั้นมีคุณค่า สมราคา จริงหรือไม่ และไม่เกิดผลเสียใด ๆ ตามมา 
(เตรียมการสอน ผู้กํากับมอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ทําการศึกษาโฆษณาทาง

โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี หมู่ละ 1 เรื่องที่เป็นผลติภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามและสขุภาพ) 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือถามแต่ละหมู่ว่าได้เลอืกโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้าง
(2) ให้แต่ละหมู่ซ้อมการแสดงละครสั้นเลยีนแบบโฆษณานั้น และให้ สมาชกิในหมู่

ร่วมกันวิเคราะห์ว่า 
-  โฆษณานั้น ต้องการบอกอะไรแก่เรา  
-  โฆษณานั้น มีวิธีการให้ขอ้มูลและใช้เทคนิคเข้าช่วยอยา่งไรบ้าง 
-  พยายามหาขอ้โต้แย้งว่า สิ่งทีส่ื่อบอกเรานัน้ มีความเปน็ไปได้แค่ไหน เพราะอะไร 

(3) ผู้กํากับลูกเสือนดัหมายให้หมู่ลกูเสอืทําการแสดงละครสั้น และรายงานผล 
การอภิปรายในครั้งต่อไป 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

การบริการ / การท างานตามความสนใจเป็นพิเศษ 

ชื่อ ................................................................................................. เลขที่ ............. หมู่ ................. 
ผลงาน ......................................................................................................................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน .............................................................................................................................. 
สิ้นสุด .......................................................................................................................................... 

วันที่ เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ หมายเหตุ 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ ................................................... 
ผู้ปฏิบัติงาน 

................./............/............. 

ความเห็นของผู้ก ากับลูกเสือ 
............................................................................. 
.............................................................................. 

ลงชื่อ .................................................ผู้กํากับลูกเสือ 
(..........................................) 
ุุุุ../ุุุ./ุุุุ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21  รู้เท่าทันสื่อโฆษณา   เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถรู้เทา่ทันสือ่โฆษณา ในเรื่องทีเ่กีย่วกับความสวย ความงาม และสุขภาพได ้

2. เนื้อหา
วัยรุ่นส่วนใหญ่มักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความสวยงาม จึงควรรู้เท่าทันและพิจารณา

อย่างถ่องแท้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นั้นมีคุณค่า สมราคา จริงหรือไม่ และไม่เกิดผลเสียใด ๆ ตามมา 
(เตรียมการสอน ผู้กํากับมอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ทําการศึกษาโฆษณาทาง

โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี หมู่ละ 1 เรื่องที่เป็นผลติภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามและสขุภาพ) 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือถามแต่ละหมู่ว่าได้เลอืกโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้าง
(2) ให้แต่ละหมู่ซ้อมการแสดงละครสั้นเลยีนแบบโฆษณานั้น และให้ สมาชกิในหมู่

ร่วมกันวิเคราะห์ว่า 
-  โฆษณานั้น ต้องการบอกอะไรแก่เรา  
-  โฆษณานั้น มีวิธีการให้ขอ้มูลและใช้เทคนิคเข้าช่วยอยา่งไรบ้าง 
-  พยายามหาขอ้โต้แย้งว่า สิ่งทีส่ื่อบอกเรานัน้ มีความเปน็ไปได้แค่ไหน เพราะอะไร 

(3) ผู้กํากับลูกเสือนดัหมายให้หมู่ลกูเสอืทําการแสดงละครสั้น และรายงานผล 
การอภิปรายในครั้งต่อไป 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
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3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
(1) ลูกเสือเล่นละครสัน้ และรายงานผลการอภปิรายทีละหมู่จนครบ
(2) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็นข้อคิดที่ได้จากการทํากิจกรรม

และแนวทางการรู้ทันสื่อ(1. สื่อทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง มีรายได้จากการโฆษณา2. โฆษณาเป็นสิ่งที่ท าขึ้น 
เพื่อกระตุ้นให้คนซื้อสินค้ามากๆ 3. กระบวนการผลิตโฆษณา มักให้แต่ข้อมูล 
ด้านดี หรือเน้นภาพลักษณ์แต่ไม่ให้ข้อมูล ใช้เทคโนโลยีช่วยท าให้ดูเสมือนจริง 
แต่ไม่จริงจึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างมาก 4. การรู้ทันสื่อก็คือการรู้ทันสิ่ง 
ที่สื่อน าเสนอ ดังนั้นลูกเสือควรฝึกฝนการ วิพากษ์ วิจารณ์ และคิดเชิงวิเคราะห์ 
หาเหตุผล ตั้งข้อสงสัย รวมทั้งเป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้น แสวงหาข้อมูล 
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ) 

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

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก และการให้ขอ้คดิเห็นในหมู่และ 

ในกองลกูเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักและรู้เท่าทนัอิทธพิลของสื่อโฆษณา 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

โฮกก้ี โพกก้ี 

ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป    ยื่นแขนข้างซา้ยออกมา 
ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป     แล้วก็สั่นให้มนัแรง ๆ 
เราเต้นโฮกกี้โพกกี้   แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ ทาํให้เราสบายใจ 
ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป     ยื่นแขนข้างซา้ยออกมา 
ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป    แล้วก็สั่นให้มนัแรง ๆ 
เราเต้นโฮกกี้โพกกี้  แล้วเรากห็มุนตัวไปรอบ ๆ ทําให้เราสบายใจ 
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เกม 
เจ้าแห่งสังเวียน 

วิธีเล่น 
1. ขีดวงกลมใหญ่  1  วง  สาํหรับลูกเสอืจํานวน  2  หมู่
2. ให้ลูกเสอื 2 หมู่ เขา้ไปอยู่ในวงกลม  จับคู่กัน ยกเท้าหนึ่งงอไว้ขา้งหลัง สองมือจับเทา้ที่งอไว้
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้ต่อสู้กันโดยกระโดดชนดว้ยบ่า  จนคู่ต่อสูอ้อกไปนอกวงหรือเท้าถูกพื้น
4. หมู่ใดเหลือคนอยู่ในวงกลมมาก  เป็นฝูายชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ที่มาของส านวนไทย “หมาเห่าใบตองแห้ง” 

หมาเหา่ใบตองแหง้เป็นสํานวน มคีวามหมายว่า พูดเอะอะแสดงวาจาว่าเป็นคนเก่งกล้าไม่
กลัวใคร แต่จริง ๆ แล้วขี้ขลาดและไมก่ล้าจริง  

หมาเหา่ใบตองแหง้ เป็นสํานวนที่เปรียบเทียบกับสุนัขที่ชอบเห่าใบตองแห้งคอืเห่าใบกล้วยที่
แห้งติดอยูก่ับต้นเวลาลมพัดใบกล้วยแห้งจะแกว่งหรือเสียดสีกนั มีเสยีงแกรกกรากสุนัขเห็นอะไรไหว 
ๆ หรือได้ยนิเสียงแกรกกรากกจ็ะเห่าขึ้นแต่ก็เหา่ไปอย่างนั้นเอง ไม่กลา้ไปกัดใบตองแห้ง กิริยา
ของสุนขันี้จงึนํามาเปรียบกับคนที่ชอบพดูจาเอะอะในลักษณะที่อวดตัวว่าเก่งกลา้ แต่ที่จริงแลว้ก็
ไม่ได้กล้าสมกับคําพดู เช่นพวกนี้หมาเหา่ใบตองแห้งทั้งนั้น ได้แต่ตะโกนด่าเขาลับหลังถ้าเขาเอาจริง
ก็ขี้คร้านจะวิ่งหนีไมท่ัน 

ที่มา เรือ่งดี ๆ มไีว้แบ่งปัน  http://pbmath.exteen.com/20090325/entry-3 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรทําตัวเป็นหมาเหา่ใบตองแห้ง ควรเป็นผู้ที่มีความกลา้หาญอย่างมี 
เหตุผล 
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3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
(1) ลูกเสือเล่นละครสัน้ และรายงานผลการอภปิรายทีละหมู่จนครบ
(2) ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็นข้อคิดที่ได้จากการทํากิจกรรม

และแนวทางการรู้ทันสื่อ(1. สื่อทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง มีรายได้จากการโฆษณา2. โฆษณาเป็นสิ่งที่ท าขึ้น 
เพื่อกระตุ้นให้คนซื้อสินค้ามากๆ 3. กระบวนการผลิตโฆษณา มักให้แต่ข้อมูล 
ด้านดี หรือเน้นภาพลักษณ์แต่ไม่ให้ข้อมูล ใช้เทคโนโลยีช่วยท าให้ดูเสมือนจริง 
แต่ไม่จริงจึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างมาก 4. การรู้ทันสื่อก็คือการรู้ทันสิ่ง 
ที่สื่อน าเสนอ ดังนั้นลูกเสือควรฝึกฝนการ วิพากษ์ วิจารณ์ และคิดเชิงวิเคราะห์ 
หาเหตุผล ตั้งข้อสงสัย รวมทั้งเป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้น แสวงหาข้อมูล 
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ) 

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

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก และการให้ขอ้คดิเห็นในหมู่และ 

ในกองลกูเสือ 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักและรู้เท่าทนัอิทธพิลของสื่อโฆษณา 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

โฮกก้ี โพกก้ี 

ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป    ยื่นแขนข้างซา้ยออกมา 
ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป     แล้วก็สั่นให้มนัแรง ๆ 
เราเต้นโฮกกี้โพกกี้   แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ ทาํให้เราสบายใจ 
ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป     ยื่นแขนข้างซา้ยออกมา 
ยื่นแขนข้างซา้ยเขา้ไป    แล้วก็สั่นให้มนัแรง ๆ 
เราเต้นโฮกกี้โพกกี้  แล้วเรากห็มุนตัวไปรอบ ๆ ทําให้เราสบายใจ 
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เกม 
เจ้าแห่งสังเวียน 

วิธีเล่น 
1. ขีดวงกลมใหญ่  1  วง  สาํหรับลูกเสอืจํานวน  2  หมู่
2. ให้ลูกเสอื 2 หมู่ เขา้ไปอยู่ในวงกลม  จับคู่กัน ยกเท้าหนึ่งงอไว้ขา้งหลัง สองมือจับเทา้ที่งอไว้
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้ต่อสู้กันโดยกระโดดชนดว้ยบ่า  จนคู่ต่อสูอ้อกไปนอกวงหรือเท้าถูกพื้น
4. หมู่ใดเหลือคนอยู่ในวงกลมมาก  เป็นฝูายชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ที่มาของส านวนไทย “หมาเห่าใบตองแห้ง” 

หมาเหา่ใบตองแหง้เป็นสํานวน มคีวามหมายว่า พูดเอะอะแสดงวาจาว่าเป็นคนเก่งกล้าไม่
กลัวใคร แต่จริง ๆ แล้วขี้ขลาดและไมก่ล้าจริง  

หมาเหา่ใบตองแหง้ เป็นสํานวนที่เปรียบเทียบกับสุนัขที่ชอบเห่าใบตองแห้งคอืเห่าใบกล้วยที่
แห้งติดอยูก่ับต้นเวลาลมพัดใบกล้วยแห้งจะแกว่งหรือเสียดสีกนั มีเสยีงแกรกกรากสุนัขเห็นอะไรไหว 
ๆ หรือได้ยนิเสียงแกรกกรากกจ็ะเห่าขึ้นแต่ก็เหา่ไปอย่างนั้นเอง ไม่กลา้ไปกัดใบตองแห้ง กิริยา
ของสุนขันี้จงึนํามาเปรียบกับคนที่ชอบพดูจาเอะอะในลักษณะที่อวดตัวว่าเก่งกลา้ แต่ที่จริงแลว้ก็
ไม่ได้กล้าสมกับคําพดู เช่นพวกนี้หมาเหา่ใบตองแห้งทั้งนั้น ได้แต่ตะโกนด่าเขาลับหลังถ้าเขาเอาจริง
ก็ขี้คร้านจะวิ่งหนีไมท่ัน 

ที่มา เรือ่งดี ๆ มไีว้แบ่งปัน  http://pbmath.exteen.com/20090325/entry-3 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรทําตัวเป็นหมาเหา่ใบตองแห้ง ควรเป็นผู้ที่มีความกลา้หาญอย่างมี 
เหตุผล 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
132

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 139 

ช้อนยาวหนึ่งเมตร 

ชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่บ้านในคนืวันหนึง่  มีนางฟฺามาหาเขาแล้วชวนให้ไปเทีย่วสวรรค์
กับนรกเขาไดก้็ตกลงไปด้วยนางฟฺาจึงพาไปยังที่แห่งหนึ่งแล้วบอกว่า"ถึงนรกแล้ว" 

ที่นั้นเป็นหอ้งใหญม่าก มีโต๊ะตัวยาววางอาหารที่สุดแสนอรอ่ยทกุประเภทมีคนตัวผอมเหลอืง
น่าสงสารนั่งอยู่รอบโต๊ะ หลายคนนางฟาฺชี้ไปทีค่นเหล่านั้นแล้วบอกว่า "นี่สัตวน์รกที่นีอ่นุญาตให้กิน
อาหารดี  ๆแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใชม้ือหยิบต้องใช้ช้อนที่ยาวหนึ่งเมตรตักอาการกินเท่านัน้ 
จึงผอมโซเพราะอดอาหารทั้งทีอ่ยู่ใกล้ชิดอาหารที่อร่อยและมคีุณค่าแต่ไม่สามารถเอาอาหารเข้าปาก
ของตนเองได้” 

นางฟฺาพาไปอีกหอ้งหนึ่งบอกว่า"ถึงสวรรค์แล้ว"มีลักษณะเหมือนกับห้องแรก นางฟฺาชีม้ือไป
ยังคนทีน่ั่งเกา้อี้รอบโต๊ะบอกว่า" นี่เทวดาบนสวรรค์"แต่แปลกที่คนเหล่านัน้ยิ้มแย้มแจ่มใสอ้วนท้วน
สมบูรณ์สบายทั้งๆทีเ่ขาก็ต้องใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรเหมอืนกับที่นรก นางฟาฺอธิบายต่อว่า 
“วิธีของชาวสวรรค์คอืคนข้างหนึ่งของโต๊ะเขาตกัอาหารปฺอนใส่ปากของคนตรงข้ามคนอีกข้างก็ตัก
อาหารมาใส่ปากของคนข้างนี้ก็เลยไดก้ินกนัทุกคนอยู่อยา่งสุขสบาย” 

ที่มา ธรรมะดิลิเวอร์รี่ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่คดิแต่เรื่องความสุขของตัวเองโดยไมค่ิดถึงคนอื่น จะไม่มคีวามสขุเทา่คนที่ 
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและคาํนึงถึงความสขุของคนอื่นด้วยอย่าถามว่าจะได้อะไร 
จากสังคมแต่จงถามตัวเองว่าจะให้อะไรกับสังคม 
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หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22    ลวนลามทางเพศ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงแนวทางปฺองกนั และช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศได้ 

2. เนื้อหา
การปฺองกนัและช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กรณีศึกษา 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคาํถามในกองลูกเสอื  “ มสีถานการณ์ใดบ้างทีม่ีการลวนลามทาง
เพศต่อเด็กผู้หญงิเกิดขึ้น”(เช่น บนรถเมล์ เดินเข้าซอยเปลี่ยว อยู่คนเดียวในบ้าน ฯลฯ)

2) ผู้กํากับลูกเสอืเล่ากรณีศึกษาการถูกลวนลามทางเพศของเด็กหญิง (กรณีศึกษา)
3) หมู่ลูกเสอืร่วมกนัอภิปรายหาแนวทางปฺองกันการถูกลวนลามทางเพศในเด็กผู้หญิง

และแสดงบทบาทสมมุติกรณีพบเห็นเด็กผู้หญงิถูกลวนลามทางเพศ ในฐานะลูกเสอื
สามัญรุ่นใหญ่ คดิว่าจะตัดสินใจช่วยเหลืออย่างไร

4) รวมกอง ลูกเสือนาํเสนอบทบาทสมมุติทีละหมู่
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสม  แนวทาง

การปฺองกนัการถูกลวนลามทางเพศ และสรุปขอ้คิดทีไ่ด้จากกจิกรรม
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก และการให้ความคดิเห็นในหมู่และใน

กองลูกเสือ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
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ช้อนยาวหนึ่งเมตร 

ชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่บ้านในคนืวันหนึง่  มีนางฟฺามาหาเขาแล้วชวนให้ไปเทีย่วสวรรค์
กับนรกเขาไดก้็ตกลงไปด้วยนางฟฺาจึงพาไปยังที่แห่งหนึ่งแล้วบอกว่า"ถึงนรกแล้ว" 

ที่นั้นเป็นหอ้งใหญม่าก มีโต๊ะตัวยาววางอาหารที่สุดแสนอรอ่ยทกุประเภทมีคนตัวผอมเหลอืง
น่าสงสารนั่งอยู่รอบโต๊ะ หลายคนนางฟาฺชี้ไปทีค่นเหล่านั้นแล้วบอกว่า "นี่สัตวน์รกที่นีอ่นุญาตให้กิน
อาหารดี  ๆแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใชม้ือหยิบต้องใช้ช้อนที่ยาวหนึ่งเมตรตักอาการกินเท่านัน้ 
จึงผอมโซเพราะอดอาหารทั้งทีอ่ยู่ใกล้ชิดอาหารที่อร่อยและมคีุณค่าแต่ไม่สามารถเอาอาหารเข้าปาก
ของตนเองได้” 

นางฟฺาพาไปอีกหอ้งหนึ่งบอกว่า"ถึงสวรรค์แล้ว"มีลักษณะเหมือนกับห้องแรก นางฟฺาชีม้ือไป
ยังคนทีน่ั่งเกา้อี้รอบโต๊ะบอกว่า" นี่เทวดาบนสวรรค์"แต่แปลกที่คนเหล่านัน้ยิ้มแย้มแจ่มใสอ้วนท้วน
สมบูรณ์สบายทั้งๆทีเ่ขาก็ต้องใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรเหมอืนกับที่นรก นางฟาฺอธิบายต่อว่า 
“วิธีของชาวสวรรค์คอืคนข้างหนึ่งของโต๊ะเขาตกัอาหารปฺอนใส่ปากของคนตรงข้ามคนอีกข้างก็ตัก
อาหารมาใส่ปากของคนข้างนี้ก็เลยไดก้ินกนัทุกคนอยู่อยา่งสุขสบาย” 

ที่มา ธรรมะดิลิเวอร์รี่ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่คดิแต่เรื่องความสุขของตัวเองโดยไมค่ิดถึงคนอื่น จะไม่มคีวามสขุเทา่คนที่ 
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและคาํนึงถึงความสขุของคนอื่นด้วยอย่าถามว่าจะได้อะไร 
จากสังคมแต่จงถามตัวเองว่าจะให้อะไรกับสังคม 
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หน่วยที่ 7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22    ลวนลามทางเพศ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงแนวทางปฺองกนั และช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศได้ 

2. เนื้อหา
การปฺองกนัและช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กรณีศึกษา 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคาํถามในกองลูกเสอื  “ มสีถานการณ์ใดบ้างทีม่ีการลวนลามทาง
เพศต่อเด็กผู้หญงิเกิดขึ้น”(เช่น บนรถเมล์ เดินเข้าซอยเปลี่ยว อยู่คนเดียวในบ้าน ฯลฯ)

2) ผู้กํากับลูกเสอืเล่ากรณีศึกษาการถูกลวนลามทางเพศของเด็กหญิง (กรณีศึกษา)
3) หมู่ลูกเสอืร่วมกนัอภิปรายหาแนวทางปฺองกันการถูกลวนลามทางเพศในเด็กผู้หญิง

และแสดงบทบาทสมมุติกรณีพบเห็นเด็กผู้หญงิถูกลวนลามทางเพศ ในฐานะลูกเสอื
สามัญรุ่นใหญ่ คดิว่าจะตัดสินใจช่วยเหลืออย่างไร

4) รวมกอง ลูกเสือนาํเสนอบทบาทสมมุติทีละหมู่
5) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุปวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสม  แนวทาง

การปฺองกนัการถูกลวนลามทางเพศ และสรุปขอ้คิดทีไ่ด้จากกจิกรรม
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงออก และการให้ความคดิเห็นในหมู่และใน

กองลูกเสือ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

สวรรค์บันดาล 
  สวรรค์บันดาลดลให้เรามา  ให้เราสองมาพบกนัวันใหม่ 
อบรมวันนี้ดอีกดีใจ  เริงรืน่กันไปไม่รู้โรยรา  จะอยู่แห่งไหนเตอืนใจเตอืนตา 
จะอยู่เมอืงฟาฺเตือนตา เตือนใจ  สวรรค์บันดาล 

กรณีศึกษา 
สมชายเป็นลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทกุวันเขาต้อง

พยายามเบียดขึ้นรถเมล์ที่แน่นมากไปโรงเรียน  วันนี้ขณะยืนอยู่บนรถ เขามองเหน็ชายคนหนึง่กําลัง
เอาอวัยวะเพศถูไถร่างกายเด็กนักเรียนหญิงทีย่ืนอยู่ตดิกับเขาสมชายคดิว่าเขาจะช่วยนักเรยีนหญิง
คนนี้อย่างไรดี....... 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กบกับกระต่าย 

กระต่ายปูาฝูงหนึ่ง  ไม่พอใจกับสภาพชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่ด้วยความหวาดหวัดจากอันตราย
ต่าง ๆ มาตลอด  เจ้ากระต่ายปูาตัวหนึ่งจึงเอ่ยขึ้น  “ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์  หมาปูา  นกอินทรีย์  และ
สัตว์ทั้งปวงที่ชอบไล่ล่าพวกเราเป็นอาหาร  ข้าจึงมีความเห็นว่า  พวกเราทั้งหมดควรตายเสียดีกว่าที่
จะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวกับภัยที่จะมาถึงไม่ช้าก็เร็ว” 

กระต่ายปูาทั้งฝูงจึงตัดสินใจที่จะกระโดดน้ําตายไปพร้อม ๆ กัน พวกมันวิ่งกรูไปที่ริมธาร  
ซึ่งมีกบอาศัยอยู่  เมื่อฝูงกบเห็นกระต่ายปูาแห่มากันมากมาย  ก็เกิดความกลัวจึงกระโดดหนีไปในน้ํา
จนหมด 

“ช้าก่อน”  กระต่ายตัวหนึ่งพูดขึน้  “ขา้คิดว่าพวกเราควรจะมคีวามอดทนใหม้ากกว่านี้  ชีวิต
ก็ไมไ่ด้เลวร้ายอย่างที่คดิกันหรอก  ดูพวกกบตวักระจ้อยร่อยเหล่านั้นสิ  พวกมันไม่ได้มีชีวิตทีเ่ต็มไป
ด้วยอันตรายมากไปกว่าพวกเราหรอกหรือ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกนี้อาจยังมีผู้อืน่ที่มคีวามทุกข์ร้อนกว่าเราอยู่มากมายนกั  เราควรจะยืน 
หยัดต่อสู้กับชีวิต  อย่าได้ท้อเป็นอันขาด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 7   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23   การช่วยเหลือผู้อื่น    เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคาํปฏิญาณตน “ข้าจะ

ช่วยเหลือผู้อื่นทกุเมือ่” ได ้
2. เนื้อหา

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคําปฏิญาณตน  “ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่” 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 สื่อเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สําคญั (เรื่องที่เพิ่งเกิด เป็นที่รับรู้กันทั่วไป) 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืให้กองลูกเสือดสูื่อประกอบการเล่าเรื่อง ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์.
อุบัติภัยสาํคัญที่เพิ่งเกดิขึ้น และเป็นที่รับรู้กันทัว่ไป เช่น อุทกภัยในภาคใต้
แผ่นดินไหวในญี่ปุูน และจีน ภัยหนาวและ ภยัแล้งในภาคอีสาน เป็นต้น

2) ลูกเสือร่วมกนัแสดงความเห็นในเรือ่งผลกระทบจากอุบัตภิัย และปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ประสบภัยเช่น ความอดอยาก การขาดแคลนอาหาร ที่อยูอ่าศัย การเสียชีวิต
โรคระบาดฯลฯ

3) ลูกเสือวางแผนร่วมกนั ในการจดัทําโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
คําปฏิญาณตนข้อ 2“ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่” และแบ่งงานกันรับผิดชอบ

4) ลูกเสือดําเนินการตามโครงการ เช่น การขอรับบริจาคเงิน สิง่ของ เพือ่มอบให้กับ
ผู้ที่ประสบภัย การออกไปช่วยเหลือผูข้าดแคลน ตามโอกาสอันควร เป็นตน้

5) ผู้กํากับให้คําแนะนําในการวางแผนโครงการเพื่อให้ลูกเสือได้นําไปดําเนินการอย่าง
รอบคอบ

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

สวรรค์บันดาล 
  สวรรค์บันดาลดลให้เรามา  ให้เราสองมาพบกนัวันใหม่ 
อบรมวันนี้ดอีกดีใจ  เริงรืน่กันไปไม่รู้โรยรา  จะอยู่แห่งไหนเตอืนใจเตอืนตา 
จะอยู่เมอืงฟาฺเตือนตา เตือนใจ  สวรรค์บันดาล 

กรณีศึกษา 
สมชายเป็นลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทกุวันเขาต้อง

พยายามเบียดขึ้นรถเมล์ที่แน่นมากไปโรงเรียน  วันนี้ขณะยืนอยู่บนรถ เขามองเหน็ชายคนหนึง่กําลัง
เอาอวัยวะเพศถูไถร่างกายเด็กนักเรียนหญิงทีย่ืนอยู่ตดิกับเขาสมชายคดิว่าเขาจะช่วยนักเรยีนหญิง
คนนี้อย่างไรดี....... 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กบกับกระต่าย 

กระต่ายปูาฝูงหนึ่ง  ไม่พอใจกับสภาพชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่ด้วยความหวาดหวัดจากอันตราย
ต่าง ๆ มาตลอด  เจ้ากระต่ายปูาตัวหนึ่งจึงเอ่ยขึ้น  “ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์  หมาปูา  นกอินทรีย์  และ
สัตว์ทั้งปวงที่ชอบไล่ล่าพวกเราเป็นอาหาร  ข้าจึงมีความเห็นว่า  พวกเราทั้งหมดควรตายเสียดีกว่าที่
จะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวกับภัยที่จะมาถึงไม่ช้าก็เร็ว” 

กระต่ายปูาทั้งฝูงจึงตัดสินใจที่จะกระโดดน้ําตายไปพร้อม ๆ กัน พวกมันวิ่งกรูไปที่ริมธาร  
ซึ่งมีกบอาศัยอยู่  เมื่อฝูงกบเห็นกระต่ายปูาแห่มากันมากมาย  ก็เกิดความกลัวจึงกระโดดหนีไปในน้ํา
จนหมด 

“ช้าก่อน”  กระต่ายตัวหนึ่งพูดขึน้  “ขา้คิดว่าพวกเราควรจะมคีวามอดทนใหม้ากกว่านี้  ชีวิต
ก็ไมไ่ด้เลวร้ายอย่างที่คดิกันหรอก  ดูพวกกบตวักระจ้อยร่อยเหล่านั้นสิ  พวกมันไม่ได้มีชีวิตทีเ่ต็มไป
ด้วยอันตรายมากไปกว่าพวกเราหรอกหรือ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกนี้อาจยังมีผู้อืน่ที่มคีวามทุกข์ร้อนกว่าเราอยู่มากมายนกั  เราควรจะยืน 
หยัดต่อสู้กับชีวิต  อย่าได้ท้อเป็นอันขาด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 7   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23   การช่วยเหลือผู้อื่น    เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคาํปฏิญาณตน “ข้าจะ

ช่วยเหลือผู้อื่นทกุเมือ่” ได ้
2. เนื้อหา

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคําปฏิญาณตน  “ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่” 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 สื่อเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สําคญั (เรื่องที่เพิ่งเกิด เป็นที่รับรู้กันทั่วไป) 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืให้กองลูกเสือดสูื่อประกอบการเล่าเรื่อง ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์.
อุบัติภัยสาํคัญที่เพิ่งเกดิขึ้น และเป็นที่รับรู้กันทัว่ไป เช่น อุทกภัยในภาคใต้
แผ่นดินไหวในญี่ปุูน และจีน ภัยหนาวและ ภยัแล้งในภาคอีสาน เป็นต้น

2) ลูกเสือร่วมกนัแสดงความเห็นในเรือ่งผลกระทบจากอุบัตภิัย และปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ประสบภัยเช่น ความอดอยาก การขาดแคลนอาหาร ที่อยูอ่าศัย การเสียชีวิต
โรคระบาดฯลฯ

3) ลูกเสือวางแผนร่วมกนั ในการจดัทําโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
คําปฏิญาณตนข้อ 2“ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่” และแบ่งงานกันรับผิดชอบ

4) ลูกเสือดําเนินการตามโครงการ เช่น การขอรับบริจาคเงิน สิง่ของ เพือ่มอบให้กับ
ผู้ที่ประสบภัย การออกไปช่วยเหลือผูข้าดแคลน ตามโอกาสอันควร เป็นตน้

5) ผู้กํากับให้คําแนะนําในการวางแผนโครงการเพื่อให้ลูกเสือได้นําไปดําเนินการอย่าง
รอบคอบ

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

เพลง 
เกิดมาพ่ึงกัน 

 เกิด เป็นคนอย่าเหน็แก่ตนแหละด ี  ถึงจะมี ร่ํารวยสขุสันต ์
จนหรือมีไมเ่ป็นที่สําคัญ  แม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไมตรี 
เกิดมาพึ่งกนัผิวพรรณ ใช่แบ่งศักดิ์ศรี  วันนี้เราอยู ่คิดดูใหด้ ี
ถึงจะจนจะมอีย่าไปสร้างเวรกรรม ขืนทําชั่วไปอาจต้องใชก้รรมเวร 
อย่างมงายโลภหลงเพราะคงจะเกิดลําเค็ญ สร้างบุญพระท่านคงเห็น 
ร่มเย็นพน้ความกังวล  ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญนําให ้
ศีลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกังวล  ถึงจะมีจะจนเกิดกุศลดลใจ 

พฤษภเกสร อีกกุญชรอนัปลดปลง 
โททนต์เสนค่ง สําคัญหมายในกายม ี
นรชาติวางวาย มลายสิน้ทั้งอนิทรีย ์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เทพธิดากับชาวประมง 

หนุ่มชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยู่กับแม่ของเขา ทั้งสองคนแม่ลูกประพฤติตนเป็นคนดี มีใจ
เมตตาปราณีต่อเพื่อนบ้านและคนทั่วไปตลอดมา 

วันหนึ่ง  หนุ่มชาวประมงผู้นี้ออกไปทอดแหหาปลา  แต่วันนั้นไม่ได้ปลาสักตัว ก่อนจะกลับ
บ้าน พบว่ามีหอยตัวหนึ่งมาติดแห เขาก็เลยนําหอยตัวนั้นใส่เรือเอากลับบ้านด้วย ในขณะที่เดินทาง
กลับบ้านนั้น หอยตัวนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกที ในที่สุดก็มีหญิงสาวสวยคนนึงออกมาจากหอย ชายหนุ่ม
ก็พาหญิงสาวกลับบ้านแล้วเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่ของเขาก็ยินดีให้หญิงสาวสวยผู้นี้อาศัยอยู่ในบ้าน 

มีชาวบ้านมากมายขอดูหญิงสาวสวยพร้อมทั้งมอบเส้นไหมอย่างดีให้ หญิงสาวก็เอาเส้นไหม
นั้นมาทอเป็นผ้าไหมสวยงามมาก แล้วจึงให้ชายหนุ่มนําไปขาย แต่เนื่องจากราคาแพงมาก จึงไม่มี
ใครซื้อ ต่อมาได้พบชายชราคนหนึ่ง มีลักษณะเป็นผู้ดี ได้รับซื้อไหมนี้ไว้โดยไม่เกี่ยงเรื่องราคา   

เมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านพร้อมด้วยเงินที่ขายผ้าไหมได้ หญิงสาวก็มอบเงินทั้งหมดให้ชาย
หนุ่มและแม่ของเขาไว้ใช้จ่าย ก่อนที่หญิงสาวจะจากไปก็กล่าวกับสองคนแม่ลูกว่า 

“เทพเจ้าได้สั่งให้ข้ามาเพื่อน าความสุขและโชคลาภมาให้ท่านทั้งสอง เพราะท่านทั้งสองเป็น
คนดี มีใจโอบอ้อมอารีเสมอมา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีนั้น แม้จะได้รับความยากลําบาก ก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือ 
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

เพลง 
เกิดมาพ่ึงกัน 

 เกิด เป็นคนอย่าเหน็แก่ตนแหละด ี  ถึงจะมี ร่ํารวยสขุสันต ์
จนหรือมีไมเ่ป็นที่สําคัญ  แม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไมตรี 
เกิดมาพึ่งกนัผิวพรรณ ใช่แบ่งศักดิ์ศรี  วันนี้เราอยู ่คิดดูใหด้ ี
ถึงจะจนจะมอีย่าไปสร้างเวรกรรม ขืนทําชั่วไปอาจต้องใชก้รรมเวร 
อย่างมงายโลภหลงเพราะคงจะเกิดลําเค็ญ สร้างบุญพระท่านคงเห็น 
ร่มเย็นพน้ความกังวล  ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญนําให ้
ศีลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกังวล  ถึงจะมีจะจนเกิดกุศลดลใจ 

พฤษภเกสร อีกกุญชรอนัปลดปลง 
โททนต์เสนค่ง สําคัญหมายในกายม ี
นรชาติวางวาย มลายสิน้ทั้งอนิทรีย ์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เทพธิดากับชาวประมง 

หนุ่มชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยู่กับแม่ของเขา ทั้งสองคนแม่ลูกประพฤติตนเป็นคนดี มีใจ
เมตตาปราณีต่อเพื่อนบ้านและคนทั่วไปตลอดมา 

วันหนึ่ง  หนุ่มชาวประมงผู้นี้ออกไปทอดแหหาปลา  แต่วันนั้นไม่ได้ปลาสักตัว ก่อนจะกลับ
บ้าน พบว่ามีหอยตัวหนึ่งมาติดแห เขาก็เลยนําหอยตัวนั้นใส่เรือเอากลับบ้านด้วย ในขณะที่เดินทาง
กลับบ้านนั้น หอยตัวนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกที ในที่สุดก็มีหญิงสาวสวยคนนึงออกมาจากหอย ชายหนุ่ม
ก็พาหญิงสาวกลับบ้านแล้วเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่ของเขาก็ยินดีให้หญิงสาวสวยผู้นี้อาศัยอยู่ในบ้าน 

มีชาวบ้านมากมายขอดูหญิงสาวสวยพร้อมทั้งมอบเส้นไหมอย่างดีให้ หญิงสาวก็เอาเส้นไหม
นั้นมาทอเป็นผ้าไหมสวยงามมาก แล้วจึงให้ชายหนุ่มนําไปขาย แต่เนื่องจากราคาแพงมาก จึงไม่มี
ใครซื้อ ต่อมาได้พบชายชราคนหนึ่ง มีลักษณะเป็นผู้ดี ได้รับซื้อไหมนี้ไว้โดยไม่เกี่ยงเรื่องราคา   

เมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านพร้อมด้วยเงินที่ขายผ้าไหมได้ หญิงสาวก็มอบเงินทั้งหมดให้ชาย
หนุ่มและแม่ของเขาไว้ใช้จ่าย ก่อนที่หญิงสาวจะจากไปก็กล่าวกับสองคนแม่ลูกว่า 

“เทพเจ้าได้สั่งให้ข้ามาเพื่อน าความสุขและโชคลาภมาให้ท่านทั้งสอง เพราะท่านทั้งสองเป็น
คนดี มีใจโอบอ้อมอารีเสมอมา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีนั้น แม้จะได้รับความยากลําบาก ก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือ 
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หน่วยที่ 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   การประหยัด  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีโอกาสทบทวนตนเองในเรือ่งการใช้เงนิ ซึ่งนําไปสูก่ารวิเคราะห์และปรับปรุงตนเองได ้

2. เนื้อหา
การวางแผนสร้างความประหยัด 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  หมู่ลูกเสอืนั่งลอ้มวง นายหมู่ให้แต่ละคนคดิสิ่งที่ตนเองอยากได้ 3 อย่าง พรอ้ม
เหตุผลแล้วเล่าให้เพื่อน ๆในหมูฟ่ัง เมื่อเล่าจบนายหมู่ขอให้เลือกสิ่งทีอ่ยากได้มาก
ที่สุด เพยีงคนละ 1 อย่าง พร้อมเหตุผล

2) นายหมู่ให้สมาชิกทุกคน แปลงสิ่งทีอ่ยากได้เปน็จํานวนเงนิ เพือ่ใช้ซื้อของสิ่งนั้น
เขียนลงในใบงาน

3) ลูกเสือทบทวนการใช้เงินของตนเองในแต่ละวัน ตามตารางที่ 1 ในใบงาน
4) ลูกเสือตั้งเปฺาหมายการใช้เงนิใหม่ตามตารางที่ 2 ในใบงาน ว่าจะลดคา่ใช้จ่าย

ตรงไหนได้บ้างโดยกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมเพือ่ใหม้ีเงินเหลอืพอที่จะ
ซื้อของที่ต้องการ

5) ลูกเสือผลัดกันเล่าให้เพื่อนฟัง ถึงผลการทบทวนรายจ่ายเดมิ และการปรับตาราง
การใช้เงินใหม่โดยจะลดรายจ่ายในเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะมีเงินพอที่
จะนําไปซือ้ของที่ต้องการ

6) รวมกอง ผู้กํากับนําอภิปราย และสรุป ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) อะไรบ้างที่แต่ละหมูค่ิดว่าประหยดัไดม้ากทีสุ่ด 

     (2) สรุปข้อคิดที่ได้จากการทํากิจกรรม และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมทํากจิกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม รวมทั้ง

พฤติกรรมการใช้เงินที่เปลี่ยนไป 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์  ความตระหนักรู้ในเรื่องรายจ่ายที่ไม่จําเป็น 

และเห็นความสําคัญของการประหยัด

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
จับมือกนัไว้ใหม้ั่นคง เพื่อความยืนยงสามัคคี  

รักกันปรองดองเหมือนน้องพี่ ผูกความสามคัคีร่วมกัน 
โกรธกันมนัร้ายเป็นสิ่งเลว  เปรียบดังเป็นเปลวร้อนไฟนั่น  
เผาใจให้มคีวามไหวหวั่น  จับมือยิม้ใหก้ันเป็นสิ่งด ี

ใบงาน 

ส่ิงท่ีฉันอยากได้มากท่ีสุด...................................................................... ราคา.....................บาท 
ตารางที่ 1 

รายจ่ายใน 1 วัน จ านวนเงิน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   การประหยัด  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีโอกาสทบทวนตนเองในเรือ่งการใช้เงนิ ซึ่งนําไปสูก่ารวิเคราะห์และปรับปรุงตนเองได ้

2. เนื้อหา
การวางแผนสร้างความประหยัด 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  หมู่ลูกเสอืนั่งลอ้มวง นายหมู่ให้แต่ละคนคดิสิ่งที่ตนเองอยากได้ 3 อย่าง พรอ้ม
เหตุผลแล้วเล่าให้เพื่อน ๆในหมูฟ่ัง เมื่อเล่าจบนายหมู่ขอให้เลือกสิ่งทีอ่ยากได้มาก
ที่สุด เพยีงคนละ 1 อย่าง พร้อมเหตุผล

2) นายหมู่ให้สมาชิกทุกคน แปลงสิ่งทีอ่ยากได้เปน็จํานวนเงนิ เพือ่ใช้ซื้อของสิ่งนั้น
เขียนลงในใบงาน

3) ลูกเสือทบทวนการใช้เงินของตนเองในแต่ละวัน ตามตารางที่ 1 ในใบงาน
4) ลูกเสือตั้งเปฺาหมายการใช้เงนิใหม่ตามตารางที่ 2 ในใบงาน ว่าจะลดคา่ใช้จ่าย

ตรงไหนได้บ้างโดยกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมเพือ่ใหม้ีเงินเหลอืพอที่จะ
ซื้อของที่ต้องการ

5) ลูกเสือผลัดกันเล่าให้เพื่อนฟัง ถึงผลการทบทวนรายจ่ายเดมิ และการปรับตาราง
การใช้เงินใหม่โดยจะลดรายจ่ายในเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะมีเงินพอที่
จะนําไปซือ้ของที่ต้องการ

6) รวมกอง ผู้กํากับนําอภิปราย และสรุป ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) อะไรบ้างที่แต่ละหมูค่ิดว่าประหยดัไดม้ากทีสุ่ด 

     (2) สรุปข้อคิดที่ได้จากการทํากิจกรรม และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมทํากจิกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม รวมทั้ง

พฤติกรรมการใช้เงินที่เปลี่ยนไป 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์  ความตระหนักรู้ในเรื่องรายจ่ายที่ไม่จําเป็น 

และเห็นความสําคัญของการประหยัด

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
จับมือกนัไว้ใหม้ั่นคง เพื่อความยืนยงสามัคคี  

รักกันปรองดองเหมือนน้องพี่ ผูกความสามคัคีร่วมกัน 
โกรธกันมนัร้ายเป็นสิ่งเลว  เปรียบดังเป็นเปลวร้อนไฟนั่น  
เผาใจให้มคีวามไหวหวั่น  จับมือยิม้ใหก้ันเป็นสิ่งด ี

ใบงาน 

ส่ิงที่ฉันอยากได้มากที่สุด...................................................................... ราคา.....................บาท 
ตารางที่ 1 

รายจ่ายใน 1 วัน จ านวนเงิน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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ตารางที่ 2 
รายจ่ายที่ปรับใหม่ใน 1 วัน จ านวนเงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ฉันจะประหยัดเงินได้วันละ .............. บาท 
ใช้เวลา.................. วัน ฉันจะซ้ือของที่ฉันต้องการได้ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ข้อคิดจากหญิงชรา........ความจริงที่อยู่ใกล้ๆ ตัว 

กลางดกึคืนวันหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งกําลังคลําหาอะไรอยู่สกัอยา่งบริเวณรอบๆเสาไฟฟาฺข้างถนน
หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเดนิผ่านมาจึงถามขึ้นวา่ "ยาย..กําลังหาอะไรอยู่เหรอ ให้พวกเราช่วยไหม?"หญิง
ชราตอบว่า "ยายกาํลังหาเหรียญ 10 บาท ยายทําตกหายไป ช่วยยายหาหนอ่ยซ"ิหนุ่มสาวกลุม่นั้นจึง
ช่วยกันหาจนทั่ว แต่กห็าไม่เจอ พวกเขาจึงถามอีกว่า “ยาย...ยายทําเหรียญตกตรงไหนเหรอ" 

ยายจึงตอบว่า "ยายเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้อง อยู่ ๆ เหรียญมนัก็หลน่ออกไปจากกระเปาของ
ยาย แต่ในห้องยายมันมดื มองไม่คอ่ยเหน็ ก็เลยออกมาหาตรงนี้แทนเพราะมันสว่างดี " . 

หนุ่มสาวกลุ่มนัน้ “.....?????” พากันหัวเราะแลว้เดินหนไีป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อของหายก็ต้องหาในที่ๆเราทําหาย เช่นเดียวกันเมื่อความสขุหายไป เราก ็
ต้องหาในจุดที่เราไดสู้ญเสียความสขุไป ความสขุมักสญูหายไปตรงไหน? ...  
คําตอบกค็ือ ทําหายไปจากใจของเรา ดังนั้น เราจึงควรหาความสุขให้เจอจากใจ 
ของเรานั่นเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25    การจัดการกับเวลา เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีโอกาสทบทวนและปรับปรุงการใช้เวลาของตนเองในแต่ละวันใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ได ้
2. เนื้อหา

การวิเคราะหก์ิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละวันกับการใช้เวลาใน  24 ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3ใบความรู้ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาถึงความสาํคัญของการใช้เวลาในแต่ละวัน และ
การจัดการเวลาที่ดี (เป็นการใช้เวลากับเรือ่งทีม่ีความส าคัญ มคีุณค่าและน าไปสู่ 
จุดหมายส าคัญของชีวิต) ซึ่งคนส่วนมากมักไมม่ีการทบทวนตนเองว่าให้ 
ความสําคัญกับเรือ่งใดบ้าง จึงใช้เวลาหมดไปกบัเรื่องที่ไมส่ําคัญ เมือ่แยกแยะ 
ดูจะพบว่าในแต่ละวันคนเรามเีรื่องที่จะตอ้งทําอยู่ 4 ประเภท  
-  เรื่องสําคัญและเร่งด่วน      
-  เรื่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วน 
-  เรื่องไม่สําคัญแต่เร่งด่วน   
-  เรื่องไม่สําคัญและไม่เร่งด่วน 

(2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบงาน ให้แต่ละคนทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองทาํ 
ตลอดวันในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขยีนกจิกรรมของตนเองที่ทาํตลอด 24 

     ชั่วโมงยกเว้นในเวลาเรียนลงตารางที่ 1 พร้อมทั้งลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม 
(3) แยกประเภทของแต่ละกิจกรรมเขียนลงในตารางที่ 2 (ตาราง 4 ช่อง) พร้อมลง 
     เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
(4) ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง และเล่าให้เพื่อนในหมู่ฟัง 
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ตารางที่ 2 
รายจ่ายที่ปรับใหม่ใน 1 วัน จ านวนเงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ฉันจะประหยัดเงินได้วันละ .............. บาท 
ใช้เวลา.................. วัน ฉันจะซ้ือของที่ฉันต้องการได้ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ข้อคิดจากหญิงชรา........ความจริงที่อยู่ใกล้ๆ ตัว 

กลางดกึคืนวันหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งกําลังคลําหาอะไรอยู่สกัอยา่งบริเวณรอบๆเสาไฟฟาฺข้างถนน
หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเดนิผ่านมาจึงถามขึ้นวา่ "ยาย..กําลังหาอะไรอยู่เหรอ ให้พวกเราช่วยไหม?"หญิง
ชราตอบว่า "ยายกาํลังหาเหรียญ 10 บาท ยายทําตกหายไป ช่วยยายหาหนอ่ยซ"ิหนุ่มสาวกลุม่นั้นจึง
ช่วยกันหาจนทั่ว แต่กห็าไม่เจอ พวกเขาจึงถามอีกว่า “ยาย...ยายทําเหรียญตกตรงไหนเหรอ" 

ยายจึงตอบว่า "ยายเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้อง อยู่ ๆ เหรียญมนัก็หลน่ออกไปจากกระเปาของ
ยาย แต่ในห้องยายมันมดื มองไม่คอ่ยเหน็ ก็เลยออกมาหาตรงนี้แทนเพราะมันสว่างดี " . 

หนุ่มสาวกลุ่มนัน้ “.....?????” พากันหัวเราะแลว้เดินหนไีป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อของหายก็ต้องหาในที่ๆเราทําหาย เช่นเดียวกันเมื่อความสขุหายไป เราก ็
ต้องหาในจุดที่เราไดสู้ญเสียความสขุไป ความสขุมักสญูหายไปตรงไหน? ...  
คําตอบกค็ือ ทําหายไปจากใจของเรา ดังนั้น เราจึงควรหาความสุขให้เจอจากใจ 
ของเรานั่นเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25    การจัดการกับเวลา เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือมีโอกาสทบทวนและปรับปรุงการใช้เวลาของตนเองในแต่ละวันใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ได ้
2. เนื้อหา

การวิเคราะหก์ิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละวันกับการใช้เวลาใน  24 ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3ใบความรู้ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาถึงความสาํคัญของการใช้เวลาในแต่ละวัน และ
การจัดการเวลาที่ดี (เป็นการใช้เวลากับเรือ่งทีม่ีความส าคัญ มคีุณค่าและน าไปสู่ 
จุดหมายส าคัญของชีวิต) ซึ่งคนส่วนมากมักไมม่ีการทบทวนตนเองว่าให้ 
ความสําคัญกับเรือ่งใดบ้าง จึงใช้เวลาหมดไปกบัเรื่องที่ไมส่ําคัญ เมือ่แยกแยะ 
ดูจะพบว่าในแต่ละวันคนเรามเีรื่องที่จะตอ้งทําอยู่ 4 ประเภท  
-  เรื่องสําคัญและเร่งด่วน      
-  เรื่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วน 
-  เรื่องไม่สําคัญแต่เร่งด่วน   
-  เรื่องไม่สําคัญและไม่เร่งด่วน 

(2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบงาน ให้แต่ละคนทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองทาํ 
ตลอดวันในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขยีนกจิกรรมของตนเองที่ทาํตลอด 24 

     ชั่วโมงยกเว้นในเวลาเรียนลงตารางที่ 1 พร้อมทั้งลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม 
(3) แยกประเภทของแต่ละกิจกรรมเขียนลงในตารางที่ 2 (ตาราง 4 ช่อง) พร้อมลง 
     เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
(4) ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง และเล่าให้เพื่อนในหมู่ฟัง 
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(5) รวมกอง ผู้กํากับนําอภิปรายสรุปขอ้คดิที่ได้ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบงาน ให้ลกูเสือแต่คนคดิว่าสิ่งสาํคัญทีค่วรทําแต่ยัง
 ไม่ได้ทํา ทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน มีอะไรอีกบา้ง เขียนลงตารางที่ 3 
(2) นําสิ่งที่ต้องการทําเพิ่ม (ตารางที่ 3) มาพิจารณาร่วมกับตารางที่ 2 เดิมที่เขียนไว้ 

และวางแผนจัดการเวลาใหม่ว่าควรตัดกิจกรรมใดออกและลดเวลากิจกรรม 
 ใดบ้าง เขยีนลงในตารางที ่4 
(3) ลูกเสือแต่ละคนนาํตารางที ่4 มาเลา่ให้เพื่อนในหมูฟ่ังว่า ตนเองได้วางแผน 

จัดการเวลาอย่างไร พรอ้มบอกเหตุผล 
(4) รวมหมู่ ผู้กํากับนําอภิปรายสรุปขอ้คดิที่ไดจ้ากกจิกรรมทั้ง 2  ครั้ง 
(5) ลูกเสือกําหนดเป็นพันธสัญญา ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามคําขวัญของ 

ลูกเสือ  “เสียชีพอย่าเสยีสัตย์”  กฎลูกเสอื  “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้”  และ 
คติพจน ์“มองไกล” 

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

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงความคิดเห็น และการวางแผนใช้เวลาใน

ชีวิตประจําวันได้อยา่งคุม้ค่า 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสาํคัญของการใช้เวลาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

เพลง 
นกพิราบ 

พลับพรึบพลับ  พรึบพลับขยับบิน  (ซ้าํ)  
ฝูงนกพิราบ    ดําและเทาน่ารกัจริงนา 

บินวนเวียนอยู่บนหลังคา บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา 
ไซ้ปีกหางกันอยูไ่ปมา  พอแสงแดดจ้าพากันคืนรัง 

เวลานาที 

 วันเวลานาทีมีราคา มากยิง่กว่าสิ่งใดใด 
หากว่าใครไมเ่สียดายเวลา ปล่อยเวลาล่วงเลยไป 
วันเวลาเรียกคนืมาไมไ่ด้ เวลาสิ้นไปขอใครกัน 
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(5) รวมกอง ผู้กํากับนําอภิปรายสรุปขอ้คดิที่ได้ 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

4.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบงาน ให้ลกูเสือแต่คนคดิว่าสิ่งสาํคัญทีค่วรทําแต่ยัง
 ไม่ได้ทํา ทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน มีอะไรอีกบา้ง เขียนลงตารางที่ 3 
(2) นําสิ่งที่ต้องการทําเพิ่ม (ตารางที่ 3) มาพิจารณาร่วมกับตารางที่ 2 เดิมที่เขียนไว้ 

และวางแผนจัดการเวลาใหม่ว่าควรตัดกิจกรรมใดออกและลดเวลากิจกรรม 
 ใดบ้าง เขยีนลงในตารางที ่4 
(3) ลูกเสือแต่ละคนนาํตารางที ่4 มาเลา่ให้เพื่อนในหมูฟ่ังว่า ตนเองได้วางแผน 

จัดการเวลาอย่างไร พรอ้มบอกเหตุผล 
(4) รวมหมู่ ผู้กํากับนําอภิปรายสรุปขอ้คดิที่ไดจ้ากกจิกรรมทั้ง 2  ครั้ง 
(5) ลูกเสือกําหนดเป็นพันธสัญญา ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามคําขวัญของ 

ลูกเสือ  “เสียชีพอย่าเสยีสัตย์”  กฎลูกเสอื  “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้”  และ 
คติพจน ์“มองไกล” 

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

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมในการทํากจิกรรม การแสดงความคิดเห็น และการวางแผนใช้เวลาใน

ชีวิตประจําวันได้อยา่งคุม้ค่า 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสาํคัญของการใช้เวลาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

เพลง 
นกพิราบ 

พลับพรึบพลับ  พรึบพลับขยับบิน  (ซ้าํ)  
ฝูงนกพิราบ    ดําและเทาน่ารกัจริงนา 

บินวนเวียนอยู่บนหลังคา บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา 
ไซ้ปีกหางกันอยูไ่ปมา  พอแสงแดดจ้าพากันคืนรัง 

เวลานาที 

 วันเวลานาทีมีราคา มากยิง่กว่าสิ่งใดใด 
หากว่าใครไมเ่สียดายเวลา ปล่อยเวลาล่วงเลยไป 
วันเวลาเรียกคนืมาไมไ่ด้ เวลาสิ้นไปขอใครกัน 
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ใบงาน 
ให้ลูกเสอืแต่ละคน เขียนกิจกรรมของตนเองทีท่ําตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นในเวลาเรียน 

พร้อมทั้งลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกจิกรรมเขียนลงตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 

ช่วงเวลา กิจกรรม เวลาที่ใช้ (นาที) 

152 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 2   
น ากิจกรรมในตารางที่ 1 มาพิจารณาแยกประเภทจัดเข้าในตาราง 4 ช่อง 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 
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ใบงาน 
ให้ลูกเสอืแต่ละคน เขียนกิจกรรมของตนเองทีท่ําตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นในเวลาเรียน 

พร้อมทั้งลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกจิกรรมเขียนลงตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 

ช่วงเวลา กิจกรรม เวลาที่ใช้ (นาที) 

152 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 2   
น ากิจกรรมในตารางที่ 1 มาพิจารณาแยกประเภทจัดเข้าในตาราง 4 ช่อง 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 153 

ตารางที่  3   
ส่ิงส าคัญที่ควรท าแต่ยังไม่ได้ท า 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

154 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 4   
วางแผนจัดการเวลาใหม่ โดยพิจารณาจากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 
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ตารางที่  3   
ส่ิงส าคัญที่ควรท าแต่ยังไม่ได้ท า 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 
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ตารางที่ 4   
วางแผนจัดการเวลาใหม่ โดยพิจารณาจากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 
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ข้อคิดในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ 

1. เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  จากผลสํารวจพฤติกรรมนักเรียน  พบว่านักเรียนที่เรียนเก่งมี 
ผลการเรียนดี  แตกต่างจากนักเรียนทั่ว ๆ ไปตรงที่มีความสามารถในการเริ่มต้นลงมือทํางานที่ควร 
ทําได้เร็วกว่า  โดยไมม่ัวแต่คิดฝันใจลอย หรือทําอะไรอย่างเรือ่ยเปื่อยไร้จดุหมาย 

2. จัดระเบียบชีวติ  สร้างนิสัยความเคยชินในการจัดระเบยีบชีวิต  รู้จกัใช้ตารางเวลาช่วย
ปลดปล่อยพลังงานที่มอียู่อย่างถูกทิศทาง  เช่น ฝึกให้เป็นนสิัยว่าหลังรับประทานอาหารเย็น เดินเล่น
ย่อยอาหารสักยีส่ิบนาที  จากนั้นนัง่ลงอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมทีม่ีความสําคัญเป็นประจํา 

3. คิดก่อนท า  อยา่ลืมว่าทกุครั้งทีเ่รารับปากจะทําอะไรกับใครก็ตาม  เรากําลังเสียโอกาสใน
การทําสิ่งที่มคีวามสาํคัญในชีวิตของเราไปด้วยเช่นกัน  การรับปากคนอื่นหมายถึงวา่ เราจะต้องตัด
กิจกรรมบางอยา่งที่เราอยากทําหรอืใหค้วามสาํคัญออกไป  ดังนั้น  คดิชั่งน้ําหนักให้ดี  ก่อนตดัสินใจ 

4. อย่าชะล่าใจ  อย่ารับปากทําสิ่งใดเพียงเพราะเห็นว่ายังเป็นเรื่องในอนาคต  ระยะเวลาที่
ไกลออกไป  อาจทําให้เรารู้สึกชะล่าใจ  บางครัง้  เป็นงานชิ้นใหญ่  แต่เนือ่งจากเห็นว่ามีเวลานาน จึง
รับปากไปก่อน  ครัน้พอใกล้เวลาจวนเจียน กลบัเพิ่งพบว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากกว่าทีค่ิด 

5. วางแผนก่อนท า  แบ่งงานที่ต้องทําออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถทําให้สําเร็จได้ทีละขั้น 
6. ท าแต่พอดี  อย่าเน้นความสมบูรณ์แบบจนเกินไป  งานส่วนใหญ่ต้องการความละเอียด 

ประณีตในระดับหนึ่ง  หากเราใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป  ก็ไมไ่ด้เพิ่มคุณค่าของงานชิ้นนัน้ หรือ 

แม้จะเพิ่มแต่กอ็าจจะไมคุ่้ม เมือ่เทียบกับการใชเ้วลาไปทํางานอื่นทีม่ีความสําคัญเช่นกนั 
7. ท าให้จบในครั้งเดียว  ฝึกทําอะไรให้เสร็จในครั้งเดียว  อย่าทําอะไรครึ่งๆ กลางๆ แล้ว

กลับมาทําต่อ  เพราะทุกครั้งที่กลับมาทําต่อ  ต้องเสียเวลาในการคิดทบทวน  ศึกษาและตัดสินใจ 
ทําให้เสียเวลามากขึ้นอีก  ควรฝึกนิสัยลงมือทําให้เสร็จในครั้งเดียว 

8.วางแผนการนัดให้ดี  ในการนัดหมายกับใครก็ตาม  นอกจากนัดเวลาที่จะพบกันหรือ
เริ่มต้นทํากิจกรรมแล้ว  ยังควรนัดเวลาเลิกหรือจบการพบปะไว้ด้วย  เพื่อจะได้วางแผนใช้เวลาช่วง
ต่อไปได้  ขณะเดียวกัน  การรู้เวลาสิ้นสุดจะทําให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. มีเวลาส าหรับการจัดเวลา เพื่อการวางแผนการใช้เวลา เช่นอาจใช้เวลาทุกวันตอนเช้า
วางแผนการใช้เวลาในวันนั้นและใช้เวลาสุดสัปดาห์วางแผนการใช้เวลาทํากิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ต่อไป 

ใบความรู้ 

156 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ท าไม.....จึงส าคัญที่สุด 
ปราชญ์ผู้หนึ่งเคยตั้งคําถามเหล่านี้ว่า " ใครคือคนสําคัญที่สดุ งานใดคอืงานที่สําคัญที่สดุ 

และเวลาใดคือเวลาทีด่ีที่สุด"  
คําเฉลยมีดังนี้ " คนสําคัญที่สุด ก็คอื คนที่อยู่เบื้องหน้าเรา งานสําคัญที่สุด ก็คอื งานที่เรา

กําลังทําอยู่ในขณะนี้ และเวลาที่ดีทีสุ่ด ก็คือ เวลาปัจจุบันขณะ" 
ทําไม คนที่อยู่เบือ้งหนา้เราจึงสําคัญที่สุด คําตอบก็คอื ในชั่วชีวิตอันแสนสั้นนี้ เรากับเขาอาจ 

มีโอกาสพบกันได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นเราจึงควรทําให้การพบกันทุกครั้งเป็นการสร้างความทรงจํา 

แสนงามไว้ให้แก่กันและมนุษย์นั้นรู้เกลียดยาวนานกว่ารู้รัก ถ้าการพบกันครั้งแรกนํามาซึ่งความรัก
และเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวของชีวิต ก็นับว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วสําหรับการพบกันของคนสองคน 

      ทําไม งานทีเ่รากําลงัทําอยู่ขณะนี้ จงึเป็นงานสาํคัญที่สดุ คาํตอบกค็ือ เพราะทันทีที่คุณปล่อย
ให้งานหลุดจากมอืคุณไป งานก็จะกลายเป็นของสาธารณะ หากคุณทํางานดมีันกค็ืออนุสาวรียแ์ห่ง
ชีวิต และหากคุณทํางานไม่ดีมนักค็ือความอัปรยี์แห่งชีวิตตอนแรกคุณเป็นผู้สร้างงาน แต่เมื่อปล่อย
งานหลุดจากมือไปแล้ว งานมันจะเป็นผู้ย้อนกลบัมาสร้างคุณ  

ทําไม เวลาที่ดีที่สุด จึงควรเป็นปัจจุบันขณะ คําตอบก็คือ เพราะเวลาทุกวินาทีจะไหลผ่าน 

ชีวิตเราเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะหวงแหนเวลาขนาดไหน มีเงินมากเพียงไร ก็ไม่มีใครสามารถ
รื้อฟื้นเวลาที่ล่วงไปแล้วให้คืนกลับมาได้  ทุกครั้งที่เวลาไหลผ่านเราไป หากเราไม่ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ชีวิตของคุณก็พร่องไปแล้วจากประโยชน์มากมายที่คุณควรได้จากห้วงเวลา  

คัดยอ่จากเรื่อง มายาแห่งเส้นด้าย.....  โดย ว. วชิรเมธี 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรทําปัจจุบันให้ดีที่สุด 

ช่างไม้ 
ช่างไม้ฝีมอืดีตอ้งการเกษียณเพราะอายมุากแล้วนายจ้างมีความเสียดายความสามารถของ

เขามาก จึงขอรอ้งให้ช่างไมส้ร้างบ้านหลังสุดทา้ยก่อนเกษยีณ 
เมื่อบ้านหลังสุดท้ายสรา้งเสร็จ ปรากฎว่าบ้านหลังนี้ขาดความปราณีตและใชว้ัสดุที่ดอ้ย

คุณภาพ เพราะช่างไม้รีบทําเพื่อให้งานผ่านไปอย่างเร็วเท่านั้นเองนายจ้างมาเหน็บ้านดงักล่าวก็รู้สึก
เศร้าใจเขาบอกกับช่างไม้ว่า "นี่คอืบ้านของคุณ ผมขอมอบให้เปน็ของขวัญตอนเกษียณอายุ"

ช่างไมไ้ด้ยินถงึกับตกใจและอุทานว่า “เสียดายจริง ๆถ้ารู้ว่ากาํลังสร้างบ้านของตัวเอง เราคง
จะทําด้วยความตั้งใจมากกว่านี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า"ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างด้วยตวัเราเอง"เราทุกคนกําลงัสร้างชีวิตของเราอยู่และ 
เราก็ไม่ไดพ้ยายามอย่างถึงที่สุดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆในชีวิตของเรา  
เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจึงมกัเสียดายและอยากย้อนเวลากลับซึ่งเป็นสิ่งทีเ่ป็นไป 
ไม่ได้ จึงควรใช้เวลาแต่ละวันทําทุกอย่างให้ดีทีสุ่ด  

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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ข้อคิดในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ 

1. เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  จากผลสํารวจพฤติกรรมนักเรียน  พบว่านักเรียนที่เรียนเก่งมี 
ผลการเรียนดี  แตกต่างจากนักเรียนทั่ว ๆ ไปตรงที่มีความสามารถในการเริ่มต้นลงมือทํางานที่ควร 
ทําได้เร็วกว่า  โดยไมม่ัวแต่คิดฝันใจลอย หรือทําอะไรอย่างเรือ่ยเปื่อยไร้จดุหมาย 

2. จัดระเบียบชีวติ  สร้างนิสัยความเคยชินในการจัดระเบยีบชีวิต  รู้จกัใช้ตารางเวลาช่วย
ปลดปล่อยพลังงานที่มอียู่อย่างถูกทิศทาง  เช่น ฝึกให้เป็นนสิัยว่าหลังรับประทานอาหารเย็น เดินเล่น
ย่อยอาหารสักยีส่ิบนาที  จากนั้นนัง่ลงอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมทีม่ีความสําคัญเป็นประจํา 

3. คิดก่อนท า  อยา่ลืมว่าทกุครั้งทีเ่รารับปากจะทําอะไรกับใครก็ตาม  เรากําลังเสียโอกาสใน
การทําสิ่งที่มคีวามสาํคัญในชีวิตของเราไปด้วยเช่นกัน  การรับปากคนอื่นหมายถึงวา่ เราจะต้องตัด
กิจกรรมบางอยา่งที่เราอยากทําหรอืใหค้วามสาํคัญออกไป  ดังนั้น  คดิชั่งน้ําหนักให้ดี  ก่อนตดัสินใจ 

4. อย่าชะล่าใจ  อย่ารับปากทําสิ่งใดเพียงเพราะเห็นว่ายังเป็นเรื่องในอนาคต  ระยะเวลาที่
ไกลออกไป  อาจทําให้เรารู้สึกชะล่าใจ  บางครัง้  เป็นงานชิ้นใหญ่  แต่เนือ่งจากเห็นว่ามีเวลานาน จึง
รับปากไปก่อน  ครัน้พอใกล้เวลาจวนเจียน กลบัเพิ่งพบว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากกว่าทีค่ิด 

5. วางแผนก่อนท า  แบ่งงานที่ต้องทําออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถทําให้สําเร็จได้ทีละขั้น 
6. ท าแต่พอดี  อย่าเน้นความสมบูรณ์แบบจนเกินไป  งานส่วนใหญ่ต้องการความละเอียด 

ประณีตในระดับหนึ่ง  หากเราใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป  ก็ไมไ่ด้เพิ่มคุณค่าของงานชิ้นนัน้ หรือ 

แม้จะเพิ่มแต่กอ็าจจะไมคุ่้ม เมือ่เทียบกับการใชเ้วลาไปทํางานอื่นทีม่ีความสําคัญเช่นกนั 
7. ท าให้จบในครั้งเดียว  ฝึกทําอะไรให้เสร็จในครั้งเดียว  อย่าทําอะไรครึ่งๆ กลางๆ แล้ว

กลับมาทําต่อ  เพราะทุกครั้งที่กลับมาทําต่อ  ต้องเสียเวลาในการคิดทบทวน  ศึกษาและตัดสินใจ 
ทําให้เสียเวลามากขึ้นอีก  ควรฝึกนิสัยลงมือทําให้เสร็จในครั้งเดียว 

8.วางแผนการนัดให้ดี  ในการนัดหมายกับใครก็ตาม  นอกจากนัดเวลาที่จะพบกันหรือ
เริ่มต้นทํากิจกรรมแล้ว  ยังควรนัดเวลาเลิกหรือจบการพบปะไว้ด้วย  เพื่อจะได้วางแผนใช้เวลาช่วง
ต่อไปได้  ขณะเดียวกัน  การรู้เวลาสิ้นสุดจะทําให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. มีเวลาส าหรับการจัดเวลา เพื่อการวางแผนการใช้เวลา เช่นอาจใช้เวลาทุกวันตอนเช้า
วางแผนการใช้เวลาในวันนั้นและใช้เวลาสุดสัปดาห์วางแผนการใช้เวลาทํากิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ต่อไป 

ใบความรู้ 
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ท าไม.....จึงส าคัญที่สุด 
ปราชญ์ผู้หนึ่งเคยตั้งคําถามเหล่านี้ว่า " ใครคือคนสําคัญที่สดุ งานใดคอืงานที่สําคัญที่สดุ 

และเวลาใดคือเวลาทีด่ีที่สุด"  
คําเฉลยมีดังนี้ " คนสําคัญที่สุด ก็คอื คนที่อยู่เบื้องหน้าเรา งานสําคัญที่สุด ก็คอื งานที่เรา

กําลังทําอยู่ในขณะนี้ และเวลาที่ดีทีสุ่ด ก็คือ เวลาปัจจุบันขณะ" 
ทําไม คนที่อยู่เบือ้งหนา้เราจึงสําคัญที่สุด คําตอบก็คอื ในชั่วชีวิตอันแสนสั้นนี้ เรากับเขาอาจ 

มีโอกาสพบกันได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นเราจึงควรทําให้การพบกันทุกครั้งเป็นการสร้างความทรงจํา 

แสนงามไว้ให้แก่กันและมนุษย์นั้นรู้เกลียดยาวนานกว่ารู้รัก ถ้าการพบกันครั้งแรกนํามาซึ่งความรัก
และเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวของชีวิต ก็นับว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วสําหรับการพบกันของคนสองคน 

      ทําไม งานทีเ่รากําลงัทําอยู่ขณะนี้ จงึเป็นงานสาํคัญที่สดุ คาํตอบกค็ือ เพราะทันทีที่คุณปล่อย
ให้งานหลุดจากมอืคุณไป งานก็จะกลายเป็นของสาธารณะ หากคุณทํางานดมีันกค็ืออนุสาวรียแ์ห่ง
ชีวิต และหากคุณทํางานไม่ดีมนักค็ือความอัปรยี์แห่งชีวิตตอนแรกคุณเป็นผู้สร้างงาน แต่เมื่อปล่อย
งานหลุดจากมือไปแล้ว งานมันจะเป็นผู้ย้อนกลบัมาสร้างคุณ  

ทําไม เวลาที่ดีที่สุด จึงควรเป็นปัจจุบันขณะ คําตอบก็คือ เพราะเวลาทุกวินาทีจะไหลผ่าน 

ชีวิตเราเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะหวงแหนเวลาขนาดไหน มีเงินมากเพียงไร ก็ไม่มีใครสามารถ
รื้อฟื้นเวลาที่ล่วงไปแล้วให้คืนกลับมาได้  ทุกครั้งที่เวลาไหลผ่านเราไป หากเราไม่ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ชีวิตของคุณก็พร่องไปแล้วจากประโยชน์มากมายที่คุณควรได้จากห้วงเวลา  

คัดยอ่จากเรื่อง มายาแห่งเส้นด้าย.....  โดย ว. วชิรเมธี 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรทําปัจจุบันให้ดีที่สุด 

ช่างไม้ 
ช่างไม้ฝีมอืดีตอ้งการเกษียณเพราะอายมุากแล้วนายจ้างมีความเสียดายความสามารถของ

เขามาก จึงขอรอ้งให้ช่างไมส้ร้างบ้านหลังสุดทา้ยก่อนเกษยีณ 
เมื่อบ้านหลังสุดท้ายสรา้งเสร็จ ปรากฎว่าบ้านหลังนี้ขาดความปราณีตและใชว้ัสดุที่ดอ้ย

คุณภาพ เพราะช่างไม้รีบทําเพื่อให้งานผ่านไปอย่างเร็วเท่านั้นเองนายจ้างมาเหน็บ้านดงักล่าวก็รู้สึก
เศร้าใจเขาบอกกับช่างไม้ว่า "นี่คอืบ้านของคุณ ผมขอมอบให้เปน็ของขวัญตอนเกษียณอายุ"

ช่างไมไ้ด้ยินถงึกับตกใจและอุทานว่า “เสียดายจริง ๆถ้ารู้ว่ากาํลังสร้างบ้านของตัวเอง เราคง
จะทําด้วยความตั้งใจมากกว่านี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า"ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างด้วยตวัเราเอง"เราทุกคนกําลงัสร้างชีวิตของเราอยู่และ 
เราก็ไม่ไดพ้ยายามอย่างถึงที่สุดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆในชีวิตของเรา  
เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจึงมกัเสียดายและอยากย้อนเวลากลับซึ่งเป็นสิ่งทีเ่ป็นไป 
ไม่ได้ จึงควรใช้เวลาแต่ละวันทําทุกอย่างให้ดีทีสุ่ด  

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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หน่วยที่ 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26  วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเห็นคุณคา่ของความเป็นไทยได ้

2. เนื้อหา
คุณค่าของความเป็นไทย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงคา่นิยมของวัยรุ่นในสังคมไทย ที่นยิมไว้ทรงผมแบบ
เกาหลี  แฟชั่นเสื้อผา้แบบเกาหลี  อาหารเกาหลีและหน้าตา สวย หล่อ ตี๋
แบบเกาหลี ที่เรียกว่า “เกาหลีฟีเวอร์” แล้วตั้งคาํถาม
(1) คนเกาหลี ตา่งจากคนไทยอยา่งไร ในด้านวัฒนธรรม(ภาษา ความเป็นอยู่
 ศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะนิสัย ความอดทน ความมีวินัย) 
(2) เพราะเหตุใด  วัยรุน่ไทยจึงนยิมชมชอบ “ความเป็นเกาหลี” 

2) มอบหมายให้กองลูกเสือจัดกิจกรรมโต้วาทีในญัติ “วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี
เสียศักดิ์ศรีวัยรุ่นไทย”ประเด็นสนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่อง “การหมกมุ่นเลียน
แบบวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย” โดยจัดทีมโต้วาทีเป็น2ฝูายคือฝูายสนับสนุน 

และฝูายค้าน
(1)  ฝูายเสนอและฝูายค้านต่างมีหัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน
(2)  ลูกเสือเลือกผู้ดําเนินรายการ 1 คน
(3)  หัวหน้าฝูายเสนอนําเสนอขอ้มูล 3 นาที และหัวหน้าฝูายค้านนําเสนอข้อมูล 3 นาที 

(4)  ผู้สนับสนุนแต่ละฝูายคนละ 2 นาที
(5)  หัวหน้าฝูายเสนอและฝูายค้านสรุปคนละ 1 นาที

3) เมื่อโต้วาทีจบลูกเสือร่วมกัน วิเคราะห์ผลสรุปจากการโต้วาที
4) ผู้กํากับใหข้้อเสนอแนะและกล่าวคําชมเชยลกูเสือ
5) ผู้กํากับมอบหมายใหจ้ัดทําโปสเตอร์รณรงคส์รา้งจิตสํานกึรักความเป็นไทย

“เป็นไทยทั้งตัวและหัวใจ” ทําอย่างไรคอืไทยแท้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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5. การประเมินผล
สังเกตจากความสามารถในการโต้วาที  ด้วยเหตุผลคัดค้านโต้แย้งที่ชวนเชื่อให้เห็นคุณค่า

ความเป็นไทย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจ เห็นคุณค่า และภมูิใจในความเป็นไทยของ

ตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่26 

เพลง 
เมดอินไทยแลนด ์

เมดอนิไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีด ี
มาตั้งแต่ก่อนสุโขทยั มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี ยุคสมยันี้ เป็น กทม. 
เมืองทีค่นตกท่อ (ไม่เอาอย่าไปว่าเขาน่า) เมดอนิไทยแลนด์แดนไทยทาํเอง 
จะร้องรําทําเพลงก็ลํา้ลึกลีลา  ฝรั่งแอบชอบใจแต่คนไทยไม่เห็นค่า 
กลัวน้อยหน้าว่าคุณค่านยิมไม่ทันสมัย เมดอนิเมืองไทยแล้วใครจะรับประกันฮะ 
(ฉันว่ามันนา่จะมคีนรับผิดชอบบ้าง) เมดอนิไทยแลนด์แฟนแฟนเขา้ใจ 
ผลิตผลคนไทยใช้เองทําเอง  ตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกง 
กางเกงยีนส ์(ชะหนอยแน่) แล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเขา้มา 
คนไทยได้หน้า (ฝร่ังมังคา่ได้เงิน)  เมดอนิไทยแลนด์พอแขวนตามร้านค้า 
มาติดปฺายตดิตราว่าเมดอินเจแปน ก็ขายดิบขายดีมีราคา 
คุยกนัได้ว่ามันมาต่างแดน ทั้งทันสมัยมาจากแม็กกาซีน 
เขาไม่ไดห้ลอกเรากิน  หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง...เอย 
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หน่วยที่ 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26  วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเห็นคุณคา่ของความเป็นไทยได ้

2. เนื้อหา
คุณค่าของความเป็นไทย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาถึงคา่นิยมของวัยรุ่นในสังคมไทย ที่นยิมไว้ทรงผมแบบ
เกาหลี  แฟชั่นเสื้อผา้แบบเกาหลี  อาหารเกาหลีและหน้าตา สวย หล่อ ตี๋
แบบเกาหลี ที่เรียกว่า “เกาหลีฟีเวอร์” แล้วตั้งคาํถาม
(1) คนเกาหลี ตา่งจากคนไทยอยา่งไร ในด้านวัฒนธรรม(ภาษา ความเป็นอยู่
 ศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะนิสัย ความอดทน ความมีวินัย) 
(2) เพราะเหตุใด  วัยรุน่ไทยจึงนยิมชมชอบ “ความเป็นเกาหลี” 

2) มอบหมายให้กองลูกเสือจัดกิจกรรมโต้วาทีในญัติ “วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี
เสียศักดิ์ศรีวัยรุ่นไทย”ประเด็นสนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่อง “การหมกมุ่นเลียน
แบบวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย” โดยจัดทีมโต้วาทีเป็น2ฝูายคือฝูายสนับสนุน 

และฝูายค้าน
(1)  ฝูายเสนอและฝูายค้านต่างมีหัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน
(2)  ลูกเสือเลือกผู้ดําเนินรายการ 1 คน
(3)  หัวหน้าฝูายเสนอนําเสนอขอ้มูล 3 นาที และหัวหน้าฝูายค้านนําเสนอข้อมูล 3 นาท ี

(4)  ผู้สนับสนุนแต่ละฝูายคนละ 2 นาที
(5)  หัวหน้าฝูายเสนอและฝูายค้านสรุปคนละ 1 นาที

3) เมื่อโต้วาทีจบลูกเสือร่วมกัน วิเคราะห์ผลสรุปจากการโต้วาที
4) ผู้กํากับใหข้้อเสนอแนะและกล่าวคําชมเชยลกูเสือ
5) ผู้กํากับมอบหมายใหจ้ัดทําโปสเตอร์รณรงคส์รา้งจิตสํานกึรักความเป็นไทย

“เป็นไทยทั้งตัวและหัวใจ” ทําอย่างไรคอืไทยแท้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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5. การประเมินผล
สังเกตจากความสามารถในการโต้วาที  ด้วยเหตุผลคัดค้านโต้แย้งที่ชวนเชื่อให้เห็นคุณค่า

ความเป็นไทย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ เข้าใจ เห็นคุณค่า และภมูิใจในความเป็นไทยของ

ตนเอง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่26 

เพลง 
เมดอินไทยแลนด ์

เมดอนิไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีด ี
มาตั้งแต่ก่อนสุโขทยั มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี ยุคสมยันี้ เป็น กทม. 
เมืองทีค่นตกท่อ (ไม่เอาอย่าไปว่าเขาน่า) เมดอนิไทยแลนด์แดนไทยทาํเอง 
จะร้องรําทําเพลงก็ลํา้ลึกลีลา  ฝรั่งแอบชอบใจแต่คนไทยไม่เห็นค่า 
กลัวน้อยหน้าว่าคุณค่านยิมไม่ทันสมัย เมดอนิเมืองไทยแล้วใครจะรับประกันฮะ 
(ฉันว่ามันนา่จะมคีนรับผิดชอบบ้าง) เมดอนิไทยแลนด์แฟนแฟนเขา้ใจ 
ผลิตผลคนไทยใช้เองทําเอง  ตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกง 
กางเกงยีนส ์(ชะหนอยแน่) แล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเขา้มา 
คนไทยได้หน้า (ฝร่ังมังคา่ได้เงิน)  เมดอนิไทยแลนด์พอแขวนตามร้านค้า 
มาติดปฺายตดิตราว่าเมดอินเจแปน ก็ขายดิบขายดีมีราคา 
คุยกนัได้ว่ามันมาต่างแดน ทั้งทันสมัยมาจากแม็กกาซีน 
เขาไม่ไดห้ลอกเรากิน  หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง...เอย 
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โหรคนหนึ่งหมกมุ่นในเรื่องการดูดวงดาวจนไม่เป็นอันทําอะไร วันๆเอาแต่ศึกษาความ
เป็นไปของดวงดาวบนท้องฟฺา  จนรู้ว่าดวงดาวดวงใดโคจรไปทางไหน  ค่ําวันหนึ่งขณะที่โหรเดิน
แหงนหน้ามองดูดวงดาวไปตามถนนนอกเมือง  จนเผลอพลัดตกไปในบ่อข้างทาง  เนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บจึงไม่สามารถปีนขึ้นมาได้เอง  ต้องนอนร้องครวญครางอยู่ตามลําพัง  จนมีผู้มาพบและให้
ความช่วยเหลือพร้อมสอบถามถึงเรื่องราวความเป็นมา 

“เออหนอพ่อโหรผู้รอบรู้” ผู้ใหค้วามช่วยเหลือราํพึงออกมาดัง ๆ “ท่านศึกษาจนรู้ว่าดาวดวง
ไหนบนทอ้งฟาฺโคจรไปทางใด แต่ตัวเองจะเดินตกบ่อหารูไ้ม่” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไมร่อด(เป็นผู้ที่มีสติปัญญาด ีแต่กลับช่วยตนเองไม่ได้) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
โหรคนหนึ่ง 
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แผนการจัดกิจกรรมที่  27     ชุมชนเรานี้ดีจงั เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มาใช้ในการพัฒนาชมุชนได ้
1.2 ลูกเสือสามารถจัดแสดงผลงานได ้

2. เนื้อหา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวทรงมีพระราชดํารัส

ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพ่สกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทกุระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และ
บริหารประเทศให้ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหก้้าวทันตอ่โลก
ยุคโลกาภิวัฒน ์ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมพีื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้  
3.4 กระดาษ 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืในกองสนทนาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
(2) ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมารับใบความรู้ไปศึกษา และให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ระดม 
ความคดิในการจัดทําโครงการเพือ่พัฒนา บ้าน / โรงเรียน / ชุมชน ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง  ตามใบงานที่ได้รับ 
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืไปดาํเนินการตามโครงการที่ลกูเสือไดค้ิดไว้  

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

-  ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายให้ลกูเสือนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการใน 
รูปแบบของการจัดบอรด์ ในอีก 1 เดือนข้างหนา้ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง 
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โหรคนหนึ่งหมกมุ่นในเรื่องการดูดวงดาวจนไม่เป็นอันทําอะไร วันๆเอาแต่ศึกษาความ
เป็นไปของดวงดาวบนท้องฟฺา  จนรู้ว่าดวงดาวดวงใดโคจรไปทางไหน  ค่ําวันหนึ่งขณะที่โหรเดิน
แหงนหน้ามองดูดวงดาวไปตามถนนนอกเมือง  จนเผลอพลัดตกไปในบ่อข้างทาง  เนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บจึงไม่สามารถปีนขึ้นมาได้เอง  ต้องนอนร้องครวญครางอยู่ตามลําพัง  จนมีผู้มาพบและให้
ความช่วยเหลือพร้อมสอบถามถึงเรื่องราวความเป็นมา 

“เออหนอพ่อโหรผู้รอบรู้” ผู้ใหค้วามช่วยเหลือราํพึงออกมาดัง ๆ “ท่านศึกษาจนรู้ว่าดาวดวง
ไหนบนทอ้งฟาฺโคจรไปทางใด แต่ตัวเองจะเดินตกบ่อหารูไ้ม่” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไมร่อด(เป็นผู้ที่มีสติปัญญาด ีแต่กลับช่วยตนเองไม่ได้) 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
โหรคนหนึ่ง 
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แผนการจัดกิจกรรมที่  27     ชุมชนเรานี้ดีจงั เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มาใช้ในการพัฒนาชมุชนได ้
1.2 ลูกเสือสามารถจัดแสดงผลงานได ้

2. เนื้อหา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวทรงมีพระราชดํารัส

ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพ่สกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทกุระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และ
บริหารประเทศให้ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหก้้าวทันตอ่โลก
ยุคโลกาภิวัฒน ์ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมพีื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้  
3.4 กระดาษ 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืในกองสนทนาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
(2) ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมารับใบความรู้ไปศึกษา และให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ระดม 
ความคดิในการจัดทําโครงการเพือ่พัฒนา บ้าน / โรงเรียน / ชุมชน ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง  ตามใบงานที่ได้รับ 
(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืไปดาํเนินการตามโครงการที่ลกูเสือไดค้ิดไว้  

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

-  ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายให้ลกูเสือนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการใน 
รูปแบบของการจัดบอรด์ ในอีก 1 เดือนข้างหนา้ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ให้ลูกเสือแต่ละหมูน่ําบอร์ดมาจดัแสดงผลการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาบ้าน / 
โรงเรียน/ชุมชน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ของพระบาทสมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หัว 
(2) ให้ลูกเสือทกุคนได้เยีย่มชม พูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

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

5. การประเมินผล

5.1 วิธีการ 
- สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
- ประเมินผลงาน 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกตและประเมินผลงาน 
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เพลง 
เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลกูเสือ ไว้เกยีรติซิลูกผูช้าย ลูกเสอื ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย 
รักเกียรติ รกัวินัย แขง็แรง และอดทน เราจะบําเพ็ญตน ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ร่วม 

มาเถิดเร็วไว ร่วมใจสนกุเฮฮา อย่ามัวเศร้าเลยหนา รีบมาเริงร่าร่วมกนั ร่วมกนิร่วมนอน 
ร่วมพักผ่อน ร่วมทําพักผ่อนสุขสนัต์ ร่วมคิดจงช่วยกัน ร่วมเรียนสร้างสรรค์ ร่วมกนัเฮฮา 

เกม 
ข่ีม้าโยนบอล 

วิธีเล่น 
1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวก จดัให้เป็นคู่มขีนาดไล่เลี่ยกนั พวกหนึ่งเป็นม้า อีกพวกหนึง่เป็น
คนขี่ ให้ยนืเป็นรูปวงกลม ส่วนใครจะเป็นคนขีก่่อนนัน้จะทําได้โดยการเสีย่งหัว-ก้อย 
2. เริ่มเล่นโดยใหค้นขีค่นหนึ่งรับลูกบอล ให้ส่งต่อๆ ไปตามลําดับจะโยนข้ามไม่ได ้ระวังอยา่
ให้ลูกบอลตกพื้น ม้าต้องพยายามใหค้นขี่รับลูกบอลพลาด ด้วยการพยศ เช่น ย่อตัวลงต่ํา
เอียงซา้ย ขาว กระโดด หรือหมุนไปรอบๆ แตไ่ม่ใช่ประสงค์จะให้คนขี่ตก แต่ต้องการให้คน
บนหลังรับลูกบอลไม่ได ้ 
3. หากลูกบอลตกดินคนขีทุ่กคนต้องรีบเปลี่ยนมาเป็นมา้ให้คนเป็นมา้ขึ้นบนหลังสลับกันไป

วิ่งกระโดดเท้าเดียว 
วิธีเล่น 

ให้ผู้เล่นวิ่งไปอ้อมเครื่องหมายด้วยการกระโดดเท้าเดียว เมื่อถึงเครื่องหมายกลับตัวให้วิ่ง 
กลับด้วยการเปลี่ยนเท้าอีกขา้งหนึง่ แถวใดหมดก่อนเปน็แถวชนะ 

ใบงาน 

โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าส่ัง ตอนที่1 

ให้ลูกเสอืแต่ละคนในหมู่เสนอแนวคิดในการพฒันา บ้าน / โรงเรียน / ชุมชน เลือกอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง  มาอย่างนอ้ยคนละ  1 เรื่อง  โดยให้รองนายหมู่เปน็ผู้จดบันทกึ 
..............................................................................................................................................................

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้

(1) ให้ลูกเสือแต่ละหมูน่ําบอร์ดมาจดัแสดงผลการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาบ้าน / 
โรงเรียน/ชุมชน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ของพระบาทสมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หัว 
(2) ให้ลูกเสือทกุคนได้เยีย่มชม พูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

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

5. การประเมินผล

5.1 วิธีการ 
- สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
- ประเมินผลงาน 

5.2 เครื่องมือ 
- แบบสังเกตและประเมินผลงาน 
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เพลง 
เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลกูเสือ ไว้เกยีรติซิลูกผูช้าย ลูกเสอื ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย 
รักเกียรติ รกัวินัย แขง็แรง และอดทน เราจะบําเพ็ญตน ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ร่วม 

มาเถิดเร็วไว ร่วมใจสนกุเฮฮา อย่ามัวเศร้าเลยหนา รีบมาเริงร่าร่วมกนั ร่วมกนิร่วมนอน 
ร่วมพักผ่อน ร่วมทําพักผ่อนสุขสนัต์ ร่วมคิดจงช่วยกัน ร่วมเรียนสร้างสรรค์ ร่วมกนัเฮฮา 

เกม 
ข่ีม้าโยนบอล 

วิธีเล่น 
1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวก จดัให้เป็นคู่มขีนาดไล่เลี่ยกนั พวกหนึ่งเป็นม้า อีกพวกหนึง่เป็น
คนขี่ ให้ยนืเป็นรูปวงกลม ส่วนใครจะเป็นคนขีก่่อนนัน้จะทําได้โดยการเสีย่งหัว-ก้อย 
2. เริ่มเล่นโดยใหค้นขีค่นหนึ่งรับลูกบอล ให้ส่งต่อๆ ไปตามลําดับจะโยนข้ามไม่ได ้ระวังอยา่
ให้ลูกบอลตกพื้น ม้าต้องพยายามใหค้นขี่รับลูกบอลพลาด ด้วยการพยศ เช่น ย่อตัวลงต่ํา
เอียงซา้ย ขาว กระโดด หรือหมุนไปรอบๆ แตไ่ม่ใช่ประสงค์จะให้คนขี่ตก แต่ต้องการให้คน
บนหลังรับลูกบอลไม่ได ้ 
3. หากลูกบอลตกดินคนขีทุ่กคนต้องรีบเปลี่ยนมาเป็นมา้ให้คนเป็นมา้ขึ้นบนหลังสลับกันไป

วิ่งกระโดดเท้าเดียว 
วิธีเล่น 

ให้ผู้เล่นวิ่งไปอ้อมเครื่องหมายด้วยการกระโดดเท้าเดียว เมื่อถึงเครื่องหมายกลับตัวให้วิ่ง 
กลับด้วยการเปลี่ยนเท้าอีกขา้งหนึง่ แถวใดหมดก่อนเปน็แถวชนะ 

ใบงาน 

โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าส่ัง ตอนที่1 

ให้ลูกเสอืแต่ละคนในหมู่เสนอแนวคิดในการพฒันา บ้าน / โรงเรียน / ชุมชน เลือกอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง  มาอย่างนอ้ยคนละ  1 เรื่อง  โดยให้รองนายหมู่เปน็ผู้จดบันทกึ 
..............................................................................................................................................................

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
156

ค ู่ม ือการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัร ุ่นใหญ่เสริมสร้างทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่   16 
 

ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความร ู.้ 

โครงการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คาํส ัง่ ตอนที่1 
 ใหล้กูเสอืแต่ละคนในหมูเ่สนอแนวคดิในการพฒันา บา้น / โรงเรยีน / ชุมชน เลอืกอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง  มาอยา่งน้อยคนละ  1 เรือ่ง  โดยใหร้องนายหมูเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
คาํส ัง่  ตอนที่ 2 
         ใหล้กูเสอืในหมูร่ว่มกนัพจิารณาและอภปิรายเพือ่คดัเลอืกแนวทางในการพฒันา บา้น / โรงเรยีน /
ชุมชน  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
คาํส ัง่  ตอนที่  
 ใหล้กูเสอืแต่ละหมูนํ่าแนวทางในพฒันาทีไ่ดค้ดัเลอืกแลว้ (จากตอนที2่) มาจดัทาํโครงการใน 
การพฒันา โดยตอ้งปฏบิตัอิยา่งน้อย  ครัง้  ภายในระยะเวลา  0  วนั   
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ใบความร ู ้
 
 
 
 
เร ื่องน้ีสอนให้ร ู้ว่า 
ความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดาํรสัชีแ้นะ

แนวทาง การดาํเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการดาํรงอยู ่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันา และบรหิารประเทศใหด้าํเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิฒัน์ ชีแ้นะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏบิตัติน
ในทางทีค่วรจะเป็นโดยมพีืน้ฐานมาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถนํามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพน้จากภยัและวกิฤต ิเพือ่ความมัน่คงและ
ความยัง่ยนืของการพฒันา ความพอเพยีงหมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมี
ระบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีและตอ้งประกอบไปดว้ยสองเงือ่นไข คอื เงือ่นไขความรู ้เงือ่นไขคุณธรรม  
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดงันี้ 

ข้อที่ 1. กรอบแนวคิด เป็นปรชัญาทีช่ีแ้นะแนวทางการดาํรงอยู ่และปฏบิตัตินในทางทีค่วรจะเป็น โดยมพีืน้ฐาน
มาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถนํามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพน้จากภยั 
และวกิฤต เพือ่ความมัน่คง และความยัง่ยนืของการพฒันา 

ข้อที่ 2. คณุลกัษณะ เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตัตินไดใ้นทุกระดบั โดยเน้นการ
ปฏบิตับินทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขัน้ตอน 

ข้อที่ . คาํนิยาม ความพอเพยีงจะตอ้งประกอบดว้ย  คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่มน้่อยเกนิไป และไมม่ากเกนิไปโดยไมเ่บยีดเบยีนตนเอง และ

ผูอ้ื่น เชน่การผลต ิและการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณ 
2. ความมเีหตุผล หมายถงึ การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพยีงนัน้ จะตอ้งเป็นไปอยา่งมเีหตุผล  

โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนคาํนึงถงึผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการกระทาํนัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ 
. การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบ และการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ 

ทีจ่ะเกดิขึน้โดยคาํนึงถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกล ้และไกล 
ข้อที่ . เงื่อนไข การตดัสนิใจและการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพยีงนัน้ ตอ้งอาศยัทัง้ความรู ้และ

คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน 2 เงือ่นไข ดงัน้ี 
1. เงือ่นไขความรู ้ประกอบดว้ย ความรอบรูเ้กีย่วกบัวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบดา้น ความ 

รอบคอบทีจ่ะนําความรูเ้หลา่นัน้มาพจิารณาใหเ้ชื่อมโยงกนั เพือ่ประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั ิ
2. เงือ่นไขคุณธรรม ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งประกอบดว้ย มคีวามตระหนกัในคุณธรรม มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ  

และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการดาํเนินชวีติ 
ข้อที่ 5. แนวทางปฏิบตัิ / ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากการนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้คอื  

การพฒันาทีส่มดุล และยัง่ยนื พรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลงในทุกดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ความรู ้
และเทคโนโลยนีัน่คอื หลกัแนวคดิ และแนวทางเพือ่การปฏบิตั ิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ไมว่า่จะเป็น
บุคคล หรอืองคก์รต่างๆ สามารถปฏบิตัติามได ้
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความร ู.้ 

โครงการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คาํส ัง่ ตอนที่1 
 ใหล้กูเสอืแต่ละคนในหมูเ่สนอแนวคดิในการพฒันา บา้น / โรงเรยีน / ชุมชน เลอืกอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง  มาอยา่งน้อยคนละ  1 เรือ่ง  โดยใหร้องนายหมูเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
คาํส ัง่  ตอนที่ 2 
         ใหล้กูเสอืในหมูร่ว่มกนัพจิารณาและอภปิรายเพือ่คดัเลอืกแนวทางในการพฒันา บา้น / โรงเรยีน /
ชุมชน  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
คาํส ัง่  ตอนที่  
 ใหล้กูเสอืแต่ละหมูนํ่าแนวทางในพฒันาทีไ่ดค้ดัเลอืกแลว้ (จากตอนที2่) มาจดัทาํโครงการใน 
การพฒันา โดยตอ้งปฏบิตัอิยา่งน้อย  ครัง้  ภายในระยะเวลา  0  วนั   
 

164 ค ู่ม ือการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัร ุ่นใหญ่เสริมสร้างทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 
 

ใบความร ู ้
 
 
 
 
เร ื่องน้ีสอนให้ร ู้ว่า 
ความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดาํรสัชีแ้นะ

แนวทาง การดาํเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการดาํรงอยู ่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันา และบรหิารประเทศใหด้าํเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิฒัน์ ชีแ้นะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏบิตัติน
ในทางทีค่วรจะเป็นโดยมพีืน้ฐานมาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถนํามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพน้จากภยัและวกิฤต ิเพือ่ความมัน่คงและ
ความยัง่ยนืของการพฒันา ความพอเพยีงหมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมี
ระบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีและตอ้งประกอบไปดว้ยสองเงือ่นไข คอื เงือ่นไขความรู ้เงือ่นไขคุณธรรม  
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดงันี้ 

ข้อที่ 1. กรอบแนวคิด เป็นปรชัญาทีช่ีแ้นะแนวทางการดาํรงอยู ่และปฏบิตัตินในทางทีค่วรจะเป็น โดยมพีืน้ฐาน
มาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถนํามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพน้จากภยั 
และวกิฤต เพือ่ความมัน่คง และความยัง่ยนืของการพฒันา 

ข้อที่ 2. คณุลกัษณะ เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตัตินไดใ้นทุกระดบั โดยเน้นการ
ปฏบิตับินทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขัน้ตอน 

ข้อที่ . คาํนิยาม ความพอเพยีงจะตอ้งประกอบดว้ย  คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่มน้่อยเกนิไป และไมม่ากเกนิไปโดยไมเ่บยีดเบยีนตนเอง และ

ผูอ้ื่น เชน่การผลต ิและการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณ 
2. ความมเีหตุผล หมายถงึ การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพยีงนัน้ จะตอ้งเป็นไปอยา่งมเีหตุผล  

โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนคาํนึงถงึผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการกระทาํนัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ 
. การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบ และการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ 

ทีจ่ะเกดิขึน้โดยคาํนึงถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกล ้และไกล 
ข้อที่ . เงื่อนไข การตดัสนิใจและการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพยีงนัน้ ตอ้งอาศยัทัง้ความรู ้และ

คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน 2 เงือ่นไข ดงัน้ี 
1. เงือ่นไขความรู ้ประกอบดว้ย ความรอบรูเ้กีย่วกบัวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบดา้น ความ 

รอบคอบทีจ่ะนําความรูเ้หลา่นัน้มาพจิารณาใหเ้ชื่อมโยงกนั เพือ่ประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั ิ
2. เงือ่นไขคุณธรรม ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งประกอบดว้ย มคีวามตระหนกัในคุณธรรม มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ  

และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการดาํเนินชวีติ 
ข้อที่ 5. แนวทางปฏิบตัิ / ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากการนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้คอื  

การพฒันาทีส่มดุล และยัง่ยนื พรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลงในทุกดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ความรู ้
และเทคโนโลยนีัน่คอื หลกัแนวคดิ และแนวทางเพือ่การปฏบิตั ิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ไมว่า่จะเป็น
บุคคล หรอืองคก์รต่างๆ สามารถปฏบิตัติามได ้

เชน่ การผลติ
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ตวัอย่าง โครงการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

.ชื่อ     โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อความม ัน่คงของครอบครวั และพฒันาอาชีพครอบครวัตาม 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้น (กสพม.) ตําบลหนองโพ 

. หลกัการและเหตผุล
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการดาํรงอยู ่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบั

ครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันา และบรหิารประเทศใหด้าํเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ 
การพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิฒัน์ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงน้ี เป็นกรอบแนวความคดิ และทศิ
ทางการพฒันาระบบเศรษฐกจิมหภาคของไทย เพือ่มุง่สูก่ารพฒันาทีส่มดุล ยัง่ยนื และมภีมูคิุม้กนั เพือ่ความอยูด่มีสีขุ 
มุง่สูส่งัคมทีม่คีวามสขุอยา่งยัง่ยนื หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีงการพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 
การพฒันาทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง และความไมป่ระมาท โดยคาํนึงถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล 
การสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั ตลอดจนใชค้วามรูค้วามรอบคอบ และคณุธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสนิใจ 
ประกอบกบัการดาํเนินชวีติประจาํวนั ยอ่มมรีายรบั และรายจา่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ รายรบัไดม้าจากการทาํมาหาเลีย้งชพี
ทัง้จากอาชพีหลกั และอาชพีรอง สว่นรายจา่ยกไ็ดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ไดแ้ก่คา่อุปโภค และบรโิภคทีจ่าํเป็นต่อการ
ดาํรงชวีติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีมจีาํนวนเพิม่สงูขึน้มาโดยตลอด และไมม่แีนวโน้มทีจ่ะลดลง การทาํบญัชคีรวัเรอืนเป็น
บญัชทีีใ่ช ้สาํหรบับนัทกึรายได ้และรายจา่ยทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัของเรา วา่ในแต่ละวนัเรามรีายไดเ้ขา้มาแลว้จา่ย
คา่ใชจ้า่ยออกไปเทา่ไร ปัจจุบนัยอดเงนิคงเหลอืมเีทา่ไร ทาํใหเ้กดิการวางแผนการใชจ้า่ยต่อไปอยา่งรอบคอบ ใชจ้า่ย
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ตามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอีาํนาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงัน้ี  (๖) การสง่เสรมิ การฝึกและการประกอบอาชพี  (๑๖) การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองโพจงึจดัโครงการกจิกรรมสง่เสรมิการพฒันา
เศรษฐกจิเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั เกีย่วกบัการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีครอบครวัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้น (กสพม) ตําบลหนองโพ ขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์
๑.เพือ่ใหเ้ครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้น(กสพม.) ตําบลหนองโพเป็นแกนนําแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงมา

ประยกุตใ์ช ้เพือ่การพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื 
          ๒.เพือ่ใหร้าษฎรรูจ้กัการทาํบญัชคีรวัเรอืน ทาํใหเ้กดิการวางแผนการใชจ้า่ยอยา่งรอบคอบ 

๓. เพือ่เป็นศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง  
๔. เพือ่เป็นการสง่เสรมิอาชพีใหก้บัราษฎร เพือ่เพิม่พนูรายได ้
๕. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่       

. เป้าหมาย
         เครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้นตําบลหนองโพ และประชาชนผูส้นใจ หมูท่ี ่๑ – ๓, ๕ – ๑๐ จาํนวน  ๕๐  คน 
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ตวัอย่าง โครงการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อ      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลกัการและเหตผุล

จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ยงัคงอญัเชญิ  ปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง   มาเป็นแนวทางปฎบิตัคิวบคูไ่ปกบัการพฒันาแบบรูณาการเป็นองคร์วมทีม่คีนเป็น

ศนูยก์ลางพฒันาอยา่งจรงิจงั  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหเ้กดิความสมดุล  เป็นธรรม
และยัง่ยนืมุง่สู ่  สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุรว่มกนั  อนัจะเป็นการเสรมิสรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ประชาชนโดยถว้นหน้า
สมดงัพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภาวะการเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศไทยทาํ

ใหก้ารดาํรงชวีติของคน ในสงัคมไทยไดนํ้าเอาสิง่อาํนวยความสะดวกในทุกๆดา้นเขา้มาใชใ้นชวีติประจาํวนั 
แมก้ระทัง่  สิง่อุปโภคและบรโิภคต่างๆลว้นอาํนวยความสะดวกต่อคนไทยในสงัคมทัง้สิน้  ดว้ยเหตุผลขา้งตน้      
ทาํใหก้ารใชช้วีติของคนไทยทีผ่า่นมานัน้ถงึแมจ้ะไดร้บัความสะดวกสบายในเบือ้งตน้แต่สิง่ทีต่ามมาโดยไมรู่ต้วัคอื

การดาํรงชวีติประจาํวนัทีฟุ่่มเฟือยทาํใหค้นในสงัคมตอ้งประสบกบัปัญหาการดาํรงชวีติตามมา ฉะนัน้สิง่ทีจ่ะสามารถ
แกปั้ญหาการดาํรงชวีติของคนในสงัคมไทย เรือ่งการใชจ้า่ยฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะรายจา่ยในครอบครวัใหม้รีายจา่ย
น้อยลงได ้คอืการดาํรงชวีติอยา่งพอเพยีงตามแนวพระราชดาํร ิ

ดงันัน้โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง  จงึเป็นโครงการหนึ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนโดยตรงเพราะไดฝึ้ก
ปฏบิตัจิรงิ  และสามารถนําไปประกอบอาชพีแบบยัง่ยนืได ้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครวั  และชุมชน โรงเรยีน
บา้นป่าบงจงึไดจ้ดักจิกรรมปลกูพชืผกัสวนครวัและผกัพืน้บา้น  การเพาะเหด็ฟาง  การทาํไมก้วาดทางมะพรา้ว  
การทาํงานใบตองโดยการจดัทาํโครงการนี้ขึน้ 
. วตัถปุระสงค ์

.1 เพือ่ตอ้งการศกึษากระบวนการพฒันาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
.2 เพือ่ฝึกทกัษะอาชพีและมรีายไดร้ะหวา่งเรยีน 
. เพือ่นําผลผลติมาประกอบเป็นอาหารกลางวนัใหน้กัเรยีน 
.4 เพือ่ใหน้กัเรยีน รูจ้กัการใชช้วีติทีพ่อเพยีงมคีวามรูค้วามสามารถในกจิกรรมทีต่นเองสนใจ 

3. เป้าหมาย
ดา้นปรมิาณ 

- บุคลากรในโรงเรยีนทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถในการใชช้วีติอยา่งพอเพยีง 
- นกัเรยีนทุกคนกลา้แสดงออกตลอดจนไดฝึ้กทกัษะอาชพีและมรีายไดร้ะหวา่งเรยีน 

ดา้นคุณภาพ 
นกัเรยีนรูจ้กัการใชช้วีติทีพ่อเพยีงนําหลกัการไปปฏบิตัสิามารถลดรายจา่ยในครวัเรอืน 

ไดร้บัการฝึกทกัษะอาชพีและกลา้แสดงออก 
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การทาํงานใบตองโดยการจดัทาํโครงการนี้ขึน้ 
. วตัถปุระสงค ์

.1 เพือ่ตอ้งการศกึษากระบวนการพฒันาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
.2 เพือ่ฝึกทกัษะอาชพีและมรีายไดร้ะหวา่งเรยีน 
. เพือ่นําผลผลติมาประกอบเป็นอาหารกลางวนัใหน้กัเรยีน 
.4 เพือ่ใหน้กัเรยีน รูจ้กัการใชช้วีติทีพ่อเพยีงมคีวามรูค้วามสามารถในกจิกรรมทีต่นเองสนใจ 

3. เป้าหมาย
ดา้นปรมิาณ 

- บุคลากรในโรงเรยีนทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถในการใชช้วีติอยา่งพอเพยีง 
- นกัเรยีนทุกคนกลา้แสดงออกตลอดจนไดฝึ้กทกัษะอาชพีและมรีายไดร้ะหวา่งเรยีน 

ดา้นคุณภาพ 
นกัเรยีนรูจ้กัการใชช้วีติทีพ่อเพยีงนําหลกัการไปปฏบิตัสิามารถลดรายจา่ยในครวัเรอืน 

ไดร้บัการฝึกทกัษะอาชพีและกลา้แสดงออก 

แบบบรูณาการเป็นองคร์วมทีม่คีนเป็น

สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุรว่มกนั

สมดงัพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภาวะการเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศไทย

ท�าใหก้ารด�ารงชวีติของคนในสงัคมไทย ไดน้�าเอาสิง่อ�านวยความสะดวกในทุกๆ ดา้นเขา้มาใชใ้นชวีติประจ�าวนั 

แมก้ระทัง่สิง่อุปโภคและบรโิภคต่างๆ ลว้นอ�านวยความสะดวกต่อคนไทยในสงัคมทัง้สิน้ ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ท�าให้

การใช้ชวีติของคนไทยที่ผ่านมานัน้ถึงแม้จะได้รบัความสะดวกสบายในเบื้องต้น แต่สิง่ที่ตามมาโดยไม่รู้ตวัคอื 
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นกกระเรียนกับหมาป่า 

นกกระเรียนมองไปเห็นหมาปูานอนดิ้นอย่างทรุนทุรายอยู่ที่กลางปูา จึงเดินเขา้ไปถามไถ่
อย่างเวทนาว่า“เจ้าเป็นอะไรหรือ”หมาป่าตอบว่า “ข้ากลืนชิ้นเนือ้เข้าไป แล้วกระดูกตดิคอ 
ของขา้ ทําอย่างไรกไ็มอ่อก”หมาปูาบอกเเล้วกข็อร้องให้นกกระเรียนช่วยตนเเล้วตนจะให้รางวัลเป็น
การตอบเเทนนกกระเรียนจึงมุดหัวของมันเข้าไปในปากหมาปูา เเละสามารถล้วงเอากระดกูออกมา
ได้สําเร็จเมื่อนกกระเรยีนทวงถามถึงรางวัลของตน หมาปูาก็คาํรามว่า“ข้าไม่งับคอเจ้า 
ก็ดีเเล้ว ยังจะมาเอาอะไรจากข้าอีก เล่า” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเลวมักไม่เหน็ความดีของผู้อื่น 

นางแมวมีรัก 

นางเเมววิงวอนขอรอ้งต่อพระพรหมวา่“ขอใหท้า่นโปรดเมตตา เสกใหห้มอ่มฉนักลายเป็นหญิงสาว
ด้วยเถิดเพคะ หม่อมฉันหลงรักชายหนุ่มผู้นัน้เสียเหลือเกิน”พระพรหมเกิดความสงสารเวทนาจึงเสก
ให้นางเเมวกลายเป็นคน“ถ้าอยากเป็นคน ก็ต้องเป็นให้ตลอดนะ”พระพรหมตรัสเเล้วก็คอย
สอดสอ่งทิพยเนตรดนูางเเมวต่อไปวันหนึ่งนางเเมวในร่างของหญงิสาวกาํลังพรอดรักกับชายหนุ่ม 
อย่างหวานชื่น ครั้นมหีนูตัวหนึง่วิ่งผ่านมา หญงิสาวก็กระโดดออกไปแล้วตะครุบหนูตัวนัน้มากิน 
ในทันใดพระพรหมจึงทรงให้หญิงสาวกลับเป็นนางเเมวดงัเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผูใ้ดจะละทิ้งสันดานเดมิเป็นเรื่องยาก 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดกิจกรรมที่ 27ชุมชนเรานี้ดีจัง 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรม 
ของลูกเสือตามรายการต่อไปนี้ 
ช่ือ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การใหค้วามร่วมมือแกห่มู่คณะ 
3 ลูกเสือแต่ละคนในหมู่เสนอแนวคิดในการพัฒนา บ้าน / โรงเรียน / ชุมชน 

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  มาอยา่งน้อยคนละ  1 เรื่อง   
4 ลูกเสือในหมู่ร่วมกันพจิารณาและอภิปรายเพื่อคัดเลือกแนวทางในการ

พัฒนา บ้าน / โรงเรียน /ชุมชน  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่นาํแนวทางในการพัฒนาที่ได้คัดเลอืกแล้วมาจดัทํา

โครงการในการพัฒนา โดยตอ้งปฏิบัติอย่างน้อย 3 ครั้ง  ภายใน
ระยะเวลา  30  วัน   

6 ลูกเสือสามารถนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนา
ชุมชน 

7 ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่นาํบอร์ดมาจัดแสดงผลการปฏิบัติตามโครงการพัฒนา
บ้าน / โรงเรียน/ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  ขอ้ 6ขอ้ 7 และขอ้ อืน่ๆ อกี 1 ข้อ  
   รวม  6  ข้อขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 

ลงช่ือ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
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1 ความสนใจและความตั้งใจ 
2 การใหค้วามร่วมมือแกห่มู่คณะ 
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เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  มาอยา่งน้อยคนละ  1 เรื่อง   
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หน่วยที่ 9  การฝึกเป็นผู้น า 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28   ผู้น าที่ดี เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและคุณสมบัตขิองผู้นําได ้

2. เนื้อหา
ผู้น า (Leader)หมายถึง บุคคลที่มคีวามสามารถในการที่จะทําใหอ้งคก์ารดําเนินไปอย่าง

ก้าวหน้าและบรรลุเปฺาหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทําของผูอ้ื่น 
ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤตกิรรมของ

คนในสภาพของการทาํงาน ผู้นําอาจจะเป็นบุคคลที่มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็
ได้ ซึ่งเรามกัจะรับรู้เกี่ยวกับผู้นาํที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเดน่เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ทําใหส้มาชกิแสดงพฤติกรรมทีม่ีน้ําหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้
ภาวะผู้นําในการปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพนัธ์กนั เพือ่มุ่งบรรลุ
เปฺาหมายของกลุ่ม  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้  
3.3แบบทดสอบภาวะความเป็นผูน้ํา 
3.4เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือแต่ละคนในกองทาํแบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นํา ภายใน
เวลา 10 นาที

2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือสํารวจคาํตอบของตนเอง จากนั้นผูก้ํากับแปลค่าให้ลูกเสอืทราบ
3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ตัวแทนแต่ละหมู่มารับใบความรู้เรื่อง ลักษณะของผู้นําที่ดี
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือสนทนา และสรุปในหัวเรื่องของลกัษณะของผูน้ําที่ด ีมีอย่างไรบ้าง

4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมทํากจิกรรม และการแสดงออก 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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เพลง 
จับมือ 

  จับมือกนัไว้ใหม้ั่นคง เพือ่ความยืนยงสามัคคี รกักันปรองดองเหมือนน้องพี่  
เพื่อความสามัคคีมีร่วมกัน โกรธกันมันร้ายเปน็สิ่งเลวเปรียบดังเปลวเพลิงร้อนไฟนัน่ 
เผาใจให้มคีวามไหวหวั่น จับมือยิ้มให้กันเป็นสิง่ดี

เกม 
น าทาง 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไว้จากนั้นให้ลกูเสืออกีคนนาํของที่เตรียมไว้ไปซอ่นยงัจุดๆหนึ่ง
2. จากนั้นให้คนที่ปิดตานัน้เปิดตาและออกคน้หาว่าของนั้นซ่อนอยู่ทีไ่หน ลูกเสอืคนอื่นจะ

บอกทิศทางของสิ่งของนั้นได้โดยพดูเพยีงว่า ซา้ยขวา หันหลัง บอกสิ่งของนั้นให้กับผู้คน้หา 
การตัดสินผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางทีลู่กเสือบอกจนกว่าจะคน้พบสิ่งของนั้นแล้วก็

เปลี่ยนคนอื่นเขา้มาหาของบ้าง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 
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หน่วยที่ 9  การฝึกเป็นผู้น า 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28   ผู้น าที่ดี เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและคุณสมบัตขิองผู้นําได ้

2. เนื้อหา
ผู้น า (Leader)หมายถึง บุคคลที่มคีวามสามารถในการที่จะทําใหอ้งคก์ารดําเนินไปอย่าง

ก้าวหน้าและบรรลุเปฺาหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทําของผูอ้ื่น 
ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤตกิรรมของ

คนในสภาพของการทาํงาน ผู้นําอาจจะเป็นบุคคลที่มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็
ได้ ซึ่งเรามกัจะรับรู้เกี่ยวกับผู้นาํที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเดน่เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ทําใหส้มาชกิแสดงพฤติกรรมทีม่ีน้ําหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้
ภาวะผู้นําในการปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพนัธ์กนั เพือ่มุ่งบรรลุ
เปฺาหมายของกลุ่ม  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้  
3.3แบบทดสอบภาวะความเป็นผูน้ํา 
3.4เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือแต่ละคนในกองทาํแบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นํา ภายใน
เวลา 10 นาที

2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือสํารวจคาํตอบของตนเอง จากนั้นผูก้ํากับแปลค่าให้ลูกเสอืทราบ
3) ผู้กํากับลูกเสอืให้ตัวแทนแต่ละหมู่มารับใบความรู้เรื่อง ลักษณะของผู้นําที่ดี
4) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือสนทนา และสรุปในหัวเรื่องของลกัษณะของผูน้ําที่ด ีมีอย่างไรบ้าง

4.4ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สังเกต การมีส่วนร่วมทํากจิกรรม และการแสดงออก 
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เพลง 
จับมือ 

  จับมือกนัไว้ใหม้ั่นคง เพือ่ความยืนยงสามัคคี รกักันปรองดองเหมือนน้องพี่  
เพื่อความสามัคคีมีร่วมกัน โกรธกันมันร้ายเปน็สิ่งเลวเปรียบดังเปลวเพลิงร้อนไฟนัน่ 
เผาใจให้มคีวามไหวหวั่น จับมือยิ้มให้กันเป็นสิง่ดี

เกม 
น าทาง 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไว้จากนั้นให้ลกูเสืออกีคนนาํของที่เตรียมไว้ไปซอ่นยงัจุดๆหนึ่ง
2. จากนั้นให้คนที่ปิดตานัน้เปิดตาและออกคน้หาว่าของนั้นซ่อนอยู่ทีไ่หน ลูกเสอืคนอื่นจะ

บอกทิศทางของสิ่งของนั้นได้โดยพดูเพยีงว่า ซา้ยขวา หันหลัง บอกสิ่งของนั้นให้กับผู้คน้หา 
การตัดสินผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางทีลู่กเสือบอกจนกว่าจะคน้พบสิ่งของนั้นแล้วก็

เปลี่ยนคนอื่นเขา้มาหาของบ้าง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 
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ใบความร ู ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลกัษณะของผ ูน้ําที่ด ี 

ผูน้ํา (Leader)หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสามารถในการทีจ่ะทาํใหอ้งคก์ารดาํเนินไปอยา่งกา้วหน้าและบรรลุเป้าหมาย 
โดยการใชอ้ทิธพิลเหนือทศัคตแิละการกระทาํของผูอ้ื่น 
ภาวะผ ูน้ํา (Leadership) หมายถงึ กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤตกิรรมของคนในสภาพของการทาํงาน  
ผูนํ้าอาจจะเป็นบุคคลทีม่ตีําแหน่งอยา่งเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการกไ็ด ้ซึง่เรามกัจะรบัรูเ้กีย่วกบัผูนํ้าทีไ่มเ่ป็น
ทางการอยูเ่สมอ เน่ืองจากบุคคลนัน้มลีกัษณะเดน่เป็นทีย่อมรบัของสมาชกิในกลุม่ ทาํใหส้มาชกิแสดงพฤตกิรรมทีม่ี
น้ําหนกัและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใชภ้าวะผูนํ้าในการปฏบิตักิารและอาํนวยการโดยใชก้ระบวนการตดิต่อสมัพนัธก์นั 
เพือ่มุง่บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  

คณุลกัษณะของผ ูน้ํา 10 ประการ 
1. กลา้เปลีย่นแปลง
2. มจีติวทิยา มมีนุษยส์มัพนัธ์

. จงูใจคนไดด้ี
4. มีความรับผิดชอบสูง  
5. มทีัง้ความยดืหยุน่และเดด็ขาด
6. มทีัง้ความรอบรู ้  มสีงัคม
7. เป็นนกัประสารงานที�ดี

8. มคีวามกระตอืรอืรน้

9. ทาํงานเคยีงขา้งลกูน้อง

10. มคีวามน่านบัถอื
ต้อง สงัเกตการณ์ทาํงานของลกูน้องแต่ละคนในทมีงานดว้ยวา่มใีครกาํลงัเอาเปรยีบเพือ่นอยูห่รอืไม ่  เพราะ

บางคนอาจชอบอู ้ ทาํงานน้อยปล่อยใหเ้พือ่นคนอื่นเหน่ือยมากกวา่  ซึง่กรณอียา่งน้ีหวัหน้างานตอ้งสงัเกตดว้ย 
ตนเองดว้ย   คนทาํงานหนกับางคนอาจจะไมใ่ชค่นทีช่อบฟ้องแมเ้มือ่ถูกเอาเปรยีบ  
          อย่าใส่ใจ ความผดิเลก็ๆ  น้อย  ทีเ่รารูด้วีา่เป็นเรือ่งการเมอืง  เชน่   ลกูน้องลาป่วยทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดป่้วยจรงิ    
เรากไ็มจ่าํเป็นตอ้งไปสบืคน้วา่ทาํไมเขาตอ้งโกหกตราบใดทีเ่ขายงัคงตัง้ใจทาํงาน   เวน้แต่วา่บุคคลนัน้มทีา่จะขายไอเดยี
ภายในองคก์รใหบ้รษิทัอื่นๆ   หรอืมพีฤตกิรรมสอ่ใหเ้หน็มาก่อนวา่ไมเ่อาใจใสใ่นงาน   กรณเีชน่นัน้จงึคอ่ยตรวจสอบ

เขาอยา่งจรงิจงั 
พยายาม วางแผนงานล่วงหน้า   เพือ่จะไดม้องเหน็แนวโน้มของการตดัสนิใจได ้  เลีย่งการตดัสนิใจอยา่ง

เรง่ดว่นสาํหรบัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้เพราะวางแผนงานผดิพลาด  
อย่าม ุ่งเน้น แต่การสรา้งงาน ตอ้งเรยีนรูเ้รือ่งของกระแสความตอ้งการของหน่วยงานอื่นและบรรดาคูแ่ขง่อื่นๆ

ดว้ย  โดยไมนึ่กถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาวา่จะเกดิผลอยา่งไร 

 ต้องสงัเกตการณ์ท�างานของลูกน้องแต่ละคนในทีมงานด้วยว่ามีใครก�าลงัเอาเปรียบเพื่อนอยู่หรือไม ่ 

เพราะบางคนอาจชอบอู ้ท�างานน้อยปลอ่ยใหเ้พือ่นคนอืน่เหน่ือยมากกวา่ ซึง่กรณอียา่งน้ีหวัหน้างานตอ้งสงัเกตดว้ย

ตนเองดว้ย คนท�างานหนกับางคนอาจจะไมใ่ชค่นทีช่อบฟ้อง แมเ้มือ่ถกูเอาเปรยีบ  อย่าใส่ใจความผิดเล็กๆ น้อย  

ทีเ่รารูด้วี่าเป็นเรื่องการเมอืง เช่น ลูกน้องลาป่วยทัง้ๆ ทีไ่ม่ไดป่้วยจรงิ เรากไ็ม่จ�าเป็นต้องไปสบืคน้ว่าท�าไมเขา

ตอ้งโกหก ตราบใดทีเ่ขายงัคงตัง้ใจท�างาน เวน้แต่วา่บุคคลนัน้มที่าจะขายไอเดยีภายในองคก์รใหบ้รษิทัอื่นๆ หรอื 

มพีฤตกิรรมสอ่ใหเ้หน็มาก่อนวา่ไมเ่อาใจใสใ่นงาน กรณเีชน่นัน้จงึคอ่ยครวจสอบอยา่งจรงิจงั พยายามวางแผนลว่งหน้า 

เพือ่จะไดม้องเหน็แนวโน้มของการตดัสนิใจได ้เลีย่งการตดัสนิใจอยา่งเรง่ดว่นส�าหรบัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้เพราะวางแผนงาน 

ผดิพลาด อย่ามุ่งเน้น แต่การสร้างงาน ต้องเรยีนรู้เรื่องของกระแสความต้องการของหน่วยงานอื่นและบรรดา 

คูแ่ขง่อืน่ๆ ดว้ย โดยไมนึ่กถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาวา่จะเกดิผลอยา่งไร
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หวัหน้า คอื  ผูจ้บัผดิแทนองคก์รวา่บุคลากรคนใดทาํงานดว้ยความรกัองคก์ร   คนใดทาํงานดว้ยเพราะมไีฟ
แหง่การสรา้งสรรค ์   คนใดมุง่มัน่เพือ่ผลประโยชน์ขององคก์ร   และคนใดทาํงานเพยีงเพือ่ใหม้งีานทาํ  

พิจารณา สง่เสรมิลกูน้องทีม่คีวามขยนั  และมอุีปนิสยัใจคอด ี  แมว้า่ฝีมอืการทาํงานอาจจะไมโ่ดดเดน่
นกั  ควรหาทางสง่เขาไปฝึกอบรมการสนบัสนุน   คนนิสยัดยีอ่มเป็นประโยชน์แก่องคก์รมากกวา่สนบัสนุนคนทีท่าํงาน
ไดด้แีต่มไิดเ้ป็นทีช่ืน่ชมของของทุกคนนกั  

ความโกรธ    ความเสยีใจ  คนเป็นหวัหน้าทมีตอ้งแสดงออกแต่น้อยหากอยูใ่นทีท่าํงาน   ไมม่ลีกูน้องคนใดจะ
นบัถอืศรทัธาผูจ้ดัการทีอ่อ่นแอและออ่นไหวจนเกนิไป  

อย่าปกปิดความผิด ของลกูน้อง  เมือ่งานผดิพลาดกต็อ้งชว่ยกนัรบัผดิชอบและแกไ้ข   แต่ไมใ่ชช่ว่ยกนัปิดไว้
ไมใ่หผู้บ้รหิารระดบัสงูรบัรูว้า่เกดิการผดิพลาดในผลงาน ตอ้งกลา้จะรบัผดิขณะเดยีวกนักต็อ้งแจง้ใหผู้บ้รหิาร  ทราบถงึ
แนวทางการป้องกนัการเกดิปัญหาเชน่น้ีทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้  

เป็นหวัหน้างาน ทีเ่ทีย่งธรรมอยา่มอีคตกิบัลกูน้องเพราะมนัจะนําไปสูก่ารตดัสนิใจดว้ยอคตเิมือ่มปัีญหา
เกดิขึน้อยา่ลุม่หลงในการการยกยอปอปัน้   หวัหน้าทีห่เูบายอ่มกาํกบัควบคุมทมีใหส้รา้งผลงานทีด่ไีดย้าก  

แนะนํา ลกูน้องคนใหมใ่หท้กุคนในทมีงานไดรู้จ้กั แลว้ใหค้นพาเขาไปดสูว่นต่างๆ   ของบรษิทัใหท้ัว่ถงึ   มวิา่
จะเป็นหอ้งน้ํา   มมุกาแฟ   หรอืทีจ่อดรถ   ควรตอ้นรบัและดแูลคนใหมอ่ยา่งด ี แมว้า่เขาจะอยูใ่นฐานะลกูจา้งชัว่คราว
หรอืเดก็ฝึกงานกต็าม  

พาทีมงาน ไปเลีย้งอาหารกลางวนัหรอือาหารเยน็ “ เลีย้งสง่ ”   หรอื  “ เลีย้งอาํลา ”   ในยามทีค่นในทมีงาน
ลาออก   อยา่ลมืรว่มกนัเขยีนอวยพร  ในการด์ใบเดยีวกนั   หรอืาจรวมกนัซือ้ของขวญัพเิศษสกัชิน้ใหเ้ขา  เพือ่ทุกคน
จะไดส้นิทสนมรกัใครก่นัด ี  

ทาํตวัเป็นตวัอย่าง ทีด่กีบัลกูน้องในทุกๆ   ดา้น   ไมว่า่จะเป็นการแต่งตวั   การวางตวั   ความเอาใจใสใ่น
การทาํงาน    ความมอีารมณ์ขนั   การสรา้งสรรคบ์รรยากาศการทาํงานใหม้สีสีนั   และการทาํงานโดยมุง่หวงั   ความ
เป็นเลศิในผลของงาน  

คนทาํงาน ยอ่มรูถ้งึข ัน้ตอนการทาํงานและปัญหาต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดผีูเ้ป็นหวัหน้า      ควรหาโอกาสลงไป
รว่มชว่ยงานของลกูน้อง   แต่ละคนบา้งหากมโีอกาส   เพือ่จะไดม้องเหน็ปัญหาวา่ควรจะบรหิารงานนัน้อยา่งไรใหถู้ก
ทาง   และควรเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดร้ว่มเสนอแนะการปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารทาํงานบางประการทีพ่วกเขายอ่มเขาใจ
ในสภาวะต่าง ๆ ไดด้กีวา่เรา  

หวัหน้างาน มหีน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะคอยไกล่เกลีย่   ประนีประนอม  คนในทมีงานทีม่คีวามขดัแยง้กนั  อยา่ปล่อย
ใหเ้ขาไมพ่อใจกนัในขณะทีต่อ้งทาํงานรว่มกนั  ถา้มปัีญหาของความขดัแยง้คอนขา้งจะรนุแรงเกนิความสามรถของคุณ
กใ็หนํ้าความไปปรกึษาผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่ใหเ้กดิการพจิารณานาหนทางแกไ้ขอยา่งยตุธิรรม   ต่อคูก่รณทีัง้สอง  

เข้าร ่วม รบัการอบรมทกัษะผูนํ้าและศลิปะของการบรหิารงาน   เพื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บัตนเอง   อยา่คดิวา่
เวลามน้ีอยถา้คุณไมส่ามรถบรหิารเวลาของตนเองไดแ้ละไมเ่หน็ความสาํคญัของการพฒันาตนเอง   กแ็สดงวา่คุณยงั

ไมใ่ชผู่นํ้าทีด่นีกั  
สรปุได้ว่า   การทีจ่ะเป็นผูนํ้าทีด่ ี จะตอ้งยดึใน หลกั  10   ประการน้ี  เพือ่การบรหิารในแต่ละหน่วยงาน  แต่

ละองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพ  พรอ้มทัง้การไดร้บัความรกั  และความไวเ้น้ือเชื่อใจจากผูร้ว่มงาน  และหวงัเป็นอยา่งยิง่
วา่จะเป็นแนวทางดทีีส่าํหรบัผูท้ีจ่ะกา้วเป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูท้ีเ่ป็นอยูแ่ลว้  นําไปปฏบิตัหิรอืนําไปปรบัใช ้ เพือ่การ
บรหิารงานในหน่วยงานใหป้ระสบความสาํเรจ็ในอนาคต 

 หวัหน้า คอื ผูจ้บัผดิแทนองคก์รวา่บุคลากรคนใดท�างานดว้ยความรกัองคก์ร คนใดท�างานดว้ยเพราะ

มไีฟแหง่การสรา้งสรรค ์คนใดมุง่มัน่เพือ่ผลประโยชน์ขององคก์ร และคนใดท�างานเพยีงเพือ่ใหม้งีานท�า

หา

คอ่น
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แบบทดสอบ ภาวะความเป็นผ ูน้ํา 

คาํส ัง่  ใหล้กูเสอืเลอืกคาํตอบเพยีงขอ้เดยีวทีต่รงกบัความคดิของลกูเสอืทีส่ดุ 

1. “สถานภาพ”มีความสาํคญักบัคณุอย่างไร?
a. สาํคญัมาก คุณชอบทีจ่ะรูส้กึวา่ตนเองอยูใ่นลาํดบัสงูสดุของสงัคม

b. คอ่นขา้งสาํคญั คุณรูส้กึดทีีไ่ดอ้ยูท่า่มกลางฝงูชน

c. เป็นเรือ่งคุณภาพของความสมัพนัธม์ากกวา่วา่คุณอยูต่รงไหนของความสมัพนัธน์ัน้

d. ไมส่าํคญัเลย คุณแคต่อ้งการความกา้วหน้าและประสบความสาํเรจ็

2. ในวยัเดก็คณุอยู่ลาํดบัไหนของกล ุ่มเพื่อน ?
a. ผูนํ้ากลุ่มทีทุ่กคนต่างกลวั
b. ผูม้คีวามสนุกสนาน เป็นทีช่ื่นชอบของทุกคน
c. นกัคดิทีทุ่กคนรบัฟัง
d. เงยีบขรมึ ไมม่ใีครสงัเกตเหน็เลย

. เม ื่ออยู่ที่สาํนักงาน คณุเป็นคนที่เสนอแนวคิดหรือคาํแนะนําใหม่ๆ  หรือไม่ ?
a. ตลอดเวลา คุณตอ้งการใหท้กุคนรูว้า่คณุคดิอยา่งไร

b. คอ่นขา้งจะบ่อยครัง้ แต่ไมไ่ดต้ลอดเวลาเพราะอาจทาํใหใ้ครบางคนไมพ่อใจ
c. บ่อยครัง้ แต่มคีวามระมดัระวงัในบางประเดน็เรือ่งความเป็นสว่นบุคคลและการเมอืง
d. นาน ๆ ครัง้เน่ืองจาก “หากสิง่นัน้เป็นสิง่ผดิหล่ะ?”

4. หากเพื่อร ่วมงานของคณุโดนตาํหนิเร ื่องรายงานที่ไม ่ม ีคณุภาพ คณุจะทาํอย่างไร ?
a. บอกพวกเขาในสิง่ทีพ่วกเขาควรจะรูม้ากขึน้
b. พาพวกเขาออกไปสงัสรรคห์ลงัเลกิงาน
c. เสนอตวัชว่ยตรวจรายงานใหใ้นครัง้ต่อไป
d. หลกีเลีย่งพวกเขา เพราะคุณมสีิง่ทีต่อ้งทาํมากอยูแ่ลว้

5. คณุได้รบัความเหน็ที่ไม ่ดีกลบัมา คณุจะตอบสนองอย่างไร ?
a. รูส้กึโกรธและปกป้องตวัเอง
b. รบัฟังอยา่งตัง้ใจแต่มคีวามรูส้กึผดิหวงัออกมา
c. พจิารณาถงึสิง่ทีคุ่ณจะตอ้งเปลีย่นแปลง และวธิใีนการปรบัปรงุ
d. ถอนหายใจแลว้คดิวา่ “น้ีแหละตวัคุณ”
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6. “อีคิว”  มีความหมายกบัคณุอย่างไร?
a. ไมม่ ีเพราะเป็นแคค่วามนิยมในการบรหิารจดัการ และจะหายไปเมือ่ไมไ่ดร้บัความนิยม
b. จะถอืเป็นความผดิหากมกีารอนุญาตใหห้วัเราะไดใ้นเวลาทาํงาน
c. เป็นความใสใ่จถงึความรูส้กึของเพือ่นรว่มงาน
d. เป็นสิง่ทีค่ณุพยายามจะเขา้ใจในอารมณ์ของเจา้นายคุณ

7. เม ื่อคณุเผชิญหน้ากบัปัญหาที่ต้องได้รบัการแก้ไขคณุจะทาํอย่างไร ?
a. เสนอวธิแีกไ้ขวธิเีดยีวและบอกวา่เป็นวธิทีีถ่กูตอ้งแลว้
b. เสนอหากวธิกีารแกไ้ขทีม่คีวามเป็นไปไดแ้ละขอใหค้นอื่นออกความคดิเหน็
c. ทาํการระดมสมองกบัเพือ่รว่มงาน
d. ขอคาํแนะนําจากผูจ้ดัการหรอืหวัหน้า

8. หากเจ้านายขอให้คณุทาํบางส่ิงที่เกินความสามารถคณุจะทาํอย่างไร ?
a. รบัมาดว้ยความเตม็ใจ เพราะคุณสามารถทาํไดทุ้กอยา่ง

b. ทาํอยา่งเตม็ความสามารถ และไมต่ําหนิตวัเองหากเกดิผดิพลาด
c. รบัมา แต่ถามถงึวธิกีารและความชว่ยเหลอืทีม่ากกวา่นัน้
d. รบัมาและทาํเงยีบเฉย สดุทา้ยถงึสารภาพออกมาว่าคุณไมค่ดิวา่จะสามารถจดัการได้

9. การกระจายอาํนาจหรือการแบง่งานกนัทาํคืออะไร ?
a. การเสยีเวลา ไมม่ใีครสามารถทาํไดด้เีทา่คุณ ดงันัน้คุณตอ้งทาํดว้ยตวัคุณเอง

b. เป็นวธิทีีง่า่ยในการแบ่งภาระงาน
c. เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการสรา้งโอกาสในการเรยีนรูใ้หมส่าํหรบัคนอื่น
d. เป็นบางสิง่ทีคุ่ณตอ้งรบัเป็นคนสดุทา้ยเสมอ

10. “การเปลี่ยนแปลง”  มีความหมายกบัคณุอย่างไร?
a. บางสิง่บางอยา่งทีส่ามารถควบคุมได้
b. เป็นโอกาสทีทุ่กสิง่ทุกอยา่งสามารถเกดิขึน้ได้
c. เป็นโอกาสในการสรา้งความกา้วหน้า
d. บางสิง่บางอยา่งทีจ่ะตอ้งไปกบัมนั
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เฉลยคาํตอบ 
หากคาํตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ a  
คุณมคีวามเป็นผูนํ้าโดยกาํเนิด เพยีงแต่รอใหถ้งึงานทีเ่หมาะสมกบัคณุเสยีก่อน คุณมคีวามแขง็แกรง่ กลา้ตดัสนิใจ
และเป็นนกัปกครองทีด่ ีทุกคนทีอ่ยูร่อบตวัคุณใหค้วามเคารพนบัถอืคุณ หรอือยา่งน้อยนัน้เป็นสิง่ทีคุ่ณคดิอยูเ่สมอ 
แต่ในโลกแหง่ความเป็นจรงิสถานการณ์อาจแตกต่างออกไป ความเยอ่หยิง่ ความมทุะลุดุดนัและความเป็น
เอกาธปิไตยทีคุ่ณม ีมนัเป็นรปูแบบทีล่า้สมยัไปแลว้ คณุควรฉลาดทีจ่ะไมล่งโทษผูค้นทีไ่มไ่ดเ้หน็เหมอืนกบัคุณ และ
ควรเปิดโอกาสใหก้บัคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีอ่ยูร่อบตวัคุณ 

หากคาํตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ b  
คุณมศีกัยภาพทีด่ใีนการเป็นผูนํ้า คุณสนบัสนุนและรบัฟังคนรอบขา้ง คุณเป็นคนทีอ่ยูเ่คยีงขา้งและมคีวามคดิรเิริม่ 
สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีด่สีาํหรบัคุณในอนาคต แต่คุณเอาชนะสิง่ทีอ่าจเป็นขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้ผดิพลาดรา้ยแรงในหน้าที่

การทาํงานเพยีงเพือ่ตอ้งการเป็นทีช่ืน่ชอบนัน้ กไ็มถ่อืวา่ผดิ แต่หากคุณทาํเพยีงเพือ่ใหไ้ดช้ื่อวา่เป็นเพือ่นทีด่ทีีส่ดุ

สาํหรบัทุกคน คุณกอ็าจไดร้บัความยากลาํบาก ลองพยายามเผชญิหน้าความขดัแยง้ดว้ยความออ่นไหวและซื่อสตัย ์
ผูค้นรอบขา้งอาจนบัถอืและเคารพคุณมากขึน้ 

หากคาํตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ c  
คุณเป็นนกับรหิารจดัการ และคุณตอ้งการขึน้ไปใหส้งูกวา่น้ีกต็อ้งมคีวามสามารถใหม้ากกวา่น้ี คุณเป็นคนทีม่ี

ความคดิสรา้งสรรค ์เดด็ขาด และใสใ่จ คณุสามารถรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัและสนุกกบัการเป็นหวัหน้าพวกเขา คาํมัน่
สญัญาสว่นใหญ่เป็นสิง่ทีส่าํคญัสาํหรบัคณุในการใชค้วามสามารถของคนอื่น คุณมคีวามคาดหวงัทีส่งูกบัพวกเขา

และเป็นไปไดว้า่สงูกวา่ทีพ่วกเขาคดิถงึตวัคุณเสยีอกี และดเูหมอืนวา่คุณเตรยีมตวัพรอ้มทีจ่ะทาํในสิง่ทีคุ่ณสามารถ

ชว่ยใหพ้วกเขารูถ้งึศกัยภาพของพวกเขาเอง ทกัษะดา้นการบรหิารจดัการทีคุ่ณมทีัง้หมดน้ีเป็นสิง่ทีอ่งคก์รสมยัใหม่

กาํลงัมองหามากทีส่ดุ 

หากคาํตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ d  
คุณมคีวามฉลาดเพยีงพอทีจ่ะรูว้า่คุณเหมาะกบัการเป็นสมาชกิในทมีมากกวา่การเป็นผูนํ้าหรอืหวัหน้าทมี คุณชอบ

ทีจ่ะฟังแนวความคดิมากกวา่การสัง่ และคุณชอบทีจ่ะลงมอืทาํมากกวา่ทาํการตดัสนิใจ สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีไมไ่ดเ้ป็น
สิง่ทีไ่มด่ ีเพราะในโลกแหง่ความเป็นจรงิแลว้คงเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะมแีต่ผูนํ้าและไมม่ผีูต้ามเลยนอกจากน้ีคุณยงัเป็น

สมาชกิในทมีทีม่คีวามหนกัแน่น น่าเชื่อถอื และซื่อสตัย ์แต่พงึระวงัถงึความยนิยอมของคุณต่อผูอ้ื่น คุณไมไ่ดเ้ป็น

คนทีช่อบประจบสอพลอ และในตอนน้ีคุณควรเตรยีมพรอ้มทีจ่ะทาํในสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ 
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เร ือ่งส ัน้ที่เป็นประโยชน์ 
นกขมิ้นน้อยผ ูอ้ารี 

  ครัง้หน่ึงนานมาแลว้ ในเมอืงพาราณส ีมนีกขมิน้ตวัหน่ึงอาศยัอยูใ่นป่าทาํรงัอยูบ่นตน้ไม้
ตน้หน่ึง โดยเลอืกเอาตรงงา่มไมส้งูๆ คุม้แดดคุม้ฝนและคอ่นขา้งปลอดภยัจากอนัตรายทีจ่ะมาจาก
สตัวร์า้ยและคนรา้ยเจา้นกขมิน้เหลอืงออ่นนอนอยูบ่นรงัอยา่งสงบสขุเรือ่ยมา 
  คราวหน่ึงเกดิฝนตกชุกตดิต่อกนัมาหลายวนั จนน้ําฉ่ําฟ้า ชุม่แผน่ดนิไมว่า่ฝนจะตก 
หนกัหนาขนาดไหน กไ็มท่าํใหเ้จา้นกขมิน้เดอืดรอ้นอะไรเลยเพราะรงัของมนั คุม้ครอง ป้องกนัลม
และฝนไดเ้ป็นอยา่งดทีีใ่กล ้ๆ รงัของนกขมิน้ มลีงิตวัหน่ึง นัง่หลบฝนอยูแ่ต่กห็ลบไมพ่น้ มนัเปียก
ปอนไปทัง้ตวั นัง่สัน่งนังกจนนกขมิน้อดสงสารไมไ่ด ้จงึรอ้งถามวา่“พีล่งิจ๋า.. ทา่นพีม่ลีกัษณะเหมอืน

อยา่งมนุษยแ์ต่ทาํไมจงึไมส่รา้งบา้นอยูอ่ยา่งมนุษยล์ะจ๊ะ มาทนตากฝนอยูท่าํไม”ลงิตอบนกขมิน้น้อย
วา่”เมือ่ก่อนน้ีฉนัอาศยัอยูใ่นถํ้า ซึง่มทีัง้อาหารและน้ําอยูร่อบ ๆ บรเิวณถํ้า…แต่ตอนน้ีไดม้ลีงิแมล่กู

ออ่นหลายตวัมาอาศยัอยู.่.ฉนัสงสารแมล่กูออ่นเหล่านัน้ไมอ่ยากแยง่อาหาร…ฉนักต็อ้งออกมาหาที่

อยูใ่หม ่แต่ยงัไมท่นัไดท้าํทีอ่ยูอ่าศยัเลย…ฝนกต็กหนกัมาหลายวนัแลว้ แต่ถา้ฝนหยดุ…ฉนัอยากจะ

ทาํทีอ่ยูใ่กล้ๆ  กบัเจา้ไดไ้หม!”นกขมิน้น้อยตอบวา่ 
“ไดซ้จ๊ิะพีล่งิ เพราะฉนักอ็ยูต่วัเดยีว..จะไดม้เีพือ่น..พอ่กบัแมข่องฉนัตายหมดแลว้”ลงิดใีจ และลงมอื
ทาํทีอ่ยูอ่าศยัใกลก้บัรงัของนกขมิน้จากนัน้มา ลงิกบันกขมิน้กเ็ป็นเพือ่นทีด่ต่ีอกนัชว่ยกนัคดิ
แกปั้ญหาหรอืเมือ่มคีวามทุกข…์กป็รกึษารว่มกนัคดิแกปั้ญหา 

นิทานเรื่องน้ีสอนให้ร ู้ว ่าการมปัีญญาและมเีพือ่นทีด่ ีสามารถแกปั้ญหา…หรอืทุกขท์ีเ่กดิขึน้ได ้
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 9 การฝึกเป็นผูน้ํา       แผนการจัดกิจกรรมที่ 28ผู้นําที่ดี 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรม 
ของลูกเสือตามรายการต่อไปนี ้
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สังเกตความสนใจและความตั้งใจ   
2 การใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม   
3 ลูกเสือทาํแบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นํา ภายในเวลา 10 นาท ี   
4 ลูกเสือสาํรวจคําตอบของตนเอง (จากนัน้ผู้กํากบัแปลค่าให้ลูกเสอืทราบ)   
5 ลูกเสือศึกษาใบความรู้เรือ่ง ลักษณะของผู้นําทีด่ี   
6 การสนทนาและการสรุปในหัวเรื่องของลักษณะของผู้นําที่ดี มีอยา่งไรบ้าง   
7 ลูกเสือสามารถบอกความหมายของผู้นํา (Leader)และภาวะผู้นํา 

(Leadership) 
  

8 ลูกเสือสามารถบอกคุณสมบัตขิองผู้นาํ (Leader) และภาวะผู้นํา 
(Leadership) 

  

 
เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 7  ข้อ 8  และข้อ อื่นๆ อีก 3 ข้อ   
        รวม  5 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 10   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่  29   การประเมินผล     เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสอืได้รับการพัฒนาได ้
1.3 เพื่อให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธกีารของผู้กํากับกองลูกเสอืได ้

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

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
 3.2 แบบประเมินทักษะชีวิตของลูกเสอืรายบคุคลหรือรายหมู่ลกูเสือ 
 3.3 แบบประเมินตนเองของลกูเสือประจาํปีการศึกษา  
 3.4 ใบความรู้ 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน 
 กิจกรรมลกูเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง 
 ในส่วนที่ไม่มัน่ใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
 5.1สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
 5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุน่ใหญ่ เครื่องหมายลูกเสอืหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 9 การฝึกเป็นผูน้ํา       แผนการจัดกิจกรรมที่ 28ผู้นําที่ดี 
ค าชี้แจง หลังจากลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ให้ผู้กํากับทาํเครื่องหมาย  ประเมินพฤตกิรรม 
ของลูกเสือตามรายการต่อไปนี ้
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ข้อที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สังเกตความสนใจและความตั้งใจ   
2 การใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม   
3 ลูกเสือทาํแบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นํา ภายในเวลา 10 นาท ี   
4 ลูกเสือสาํรวจคําตอบของตนเอง (จากนัน้ผู้กํากบัแปลค่าให้ลูกเสอืทราบ)   
5 ลูกเสือศึกษาใบความรู้เรือ่ง ลักษณะของผู้นําทีด่ี   
6 การสนทนาและการสรุปในหัวเรื่องของลักษณะของผู้นําที่ดี มีอยา่งไรบ้าง   
7 ลูกเสือสามารถบอกความหมายของผู้นํา (Leader)และภาวะผู้นํา 

(Leadership) 
  

8 ลูกเสือสามารถบอกคุณสมบัตขิองผู้นาํ (Leader) และภาวะผู้นํา 
(Leadership) 

  

 
เกณฑ์การประเมิน   ผ่านการประเมินขอ้ 7  ข้อ 8  และข้อ อื่นๆ อีก 3 ข้อ   
        รวม  5 ข้อขึ้นไป ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
สรุปผลการประเมินผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ประเมิน 
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หน่วยที่ 10   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่  29   การประเมินผล     เวลา   1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสอืได้รับการพัฒนาได ้
1.3 เพื่อให้ลูกเสือเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธกีารของผู้กํากับกองลูกเสอืได ้

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

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
 3.2 แบบประเมินทักษะชีวิตของลูกเสอืรายบคุคลหรือรายหมู่ลกูเสือ 
 3.3 แบบประเมินตนเองของลกูเสือประจาํปีการศึกษา  
 3.4 ใบความรู้ 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน 
 กิจกรรมลกูเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง 
 ในส่วนที่ไม่มัน่ใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
 5.1สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
 5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 
 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

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

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ช่ือ ..........................................................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/ ชิ้นงานจากการเรียนรู ้
กิจกรรมลกูเสือ 
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 
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1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
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         - 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/ ชิ้นงานจากการเรียนรู ้
กิจกรรมลกูเสือ 
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 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
1. ด้านทักษะลูกเสือ  

 

   
 

มั่นใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมิน 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 
ผู้กํากับลูกเสอื 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 

 
 

  มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  พร้อมรับการประเมิน 
 ไม่แน่ใจ 
  ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรื่อง 
 ต้องการความช่วยเหลือจากผูก้ํากับลกูเสือ 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 
 

ค าชี้แจง   ให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกขอ้โดยแต่ละข้อให้ทําเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความ 
    เป็นจริง 
 
2.1  พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ   
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดลอ้ม 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรู้จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   
6.  ลูกเสือรู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทกัษะชีวิต 

 
ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
1. ด้านทักษะลูกเสือ  

 

   
 

มั่นใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมิน 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 
ผู้กํากับลูกเสอื 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 

 
 

  มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  พร้อมรับการประเมิน 
 ไม่แน่ใจ 
  ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรื่อง 
 ต้องการความช่วยเหลือจากผูก้ํากับลกูเสือ 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 
 

ค าชี้แจง   ให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกขอ้โดยแต่ละข้อให้ทําเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความ 
    เป็นจริง 
 
2.1  พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ   
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดลอ้ม 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรู้จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   
6.  ลูกเสือรู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทกัษะชีวิต 

 
ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 
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2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง   
2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ์   
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได ้   
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).................................................................................................................................................. 
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2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 
 

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 

จะมีทักษะชีวิต  
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

 
เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 
 

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 

จะมีทักษะชีวิต  
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

 
เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
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2.4 พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 
 

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) 
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ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

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 
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2.4 พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 
 

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) 
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ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

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 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

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

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ท้ังนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้         
2 ระดับ 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 
รายชั้นป ี
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

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

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้         
2 ระดับ 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 
รายชั้นป ี
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
  2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น 
  4) เห็นคุณค่าตนเอง 
  5) รับผิดชอบต่อสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
   (3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
   (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
   (7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤต ิ
  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
   (2) ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
   (3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
   (4) ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
   (5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
   (6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   (7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
   (8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
   (9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
   (10) มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
   (1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาทาํประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้ับครอบครัว 
สถานศึกษา ชมุชน สังคม 

   (3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   (4) ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้
ยานพาหนะ 

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

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 

  (7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหาย
ตามมา 

   (8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
  (9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
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  4) เห็นคุณค่าตนเอง 
  5) รับผิดชอบต่อสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
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   (3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
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  3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
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สถานศึกษา ชมุชน สังคม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยที่ 11   พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30    ประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง                เวลา  1  ช่ัวโมง 
       และเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้ลกูเสือเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และศรัทธาในการเป็นลกูเสือ 
2.  เนื้อหา 
 เครื่องหมายลกูเสือหลวง   
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
3.2เครื่องหมายวิชาพิเศษ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือเปน็ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสกัการะแดพ่ระรูป 
 รัชกาลที่ 6  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัถวายราชสดุดี 
4.3 ผู้กํากับลูกเสือกล่าวถึงการได้รับอนุมัติให้มสีิทธิ์ประดับ  เครือ่งหมายลกูเสือหลวง   
 เครื่องหมายวิชาพิเศษ  พรอ้มทั้งให้โอวาทกับลูกเสือ 
4.4ผู้กํากับลูกเสือมอบ  เครื่องหมายลูกเสอืหลวง    เครือ่งหมายวิชาพเิศษให้กับลูกเสือและ 
 แสดงความชืน่ชมยินดีกับลูกเสือทกุคน 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)  

5.  การประเมินผล 
สังเกตพฤตกิรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ  
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ที่จาํเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง 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 
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห ์ สังเคราะห ์ ประเมิน 

ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่

ยึดติดอยู่ในกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
187

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 193 
 

hghjhgfgjjhgff jhhgffdsdsds 
 

ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ  
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ที่จาํเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง 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 
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห ์ สังเคราะห ์ ประเมิน 

ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่

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

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

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ 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 เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลอืกทางเลือกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เท่าทนัว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผ่อนคลายความเครยีดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 
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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 และเด็กท่ีมีปัญหา 
ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
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2.  ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู่ คอื 
 คู่ที่ 1  ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น 
 คู่ที่ 2  เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุด

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

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ 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 เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลอืกทางเลือกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เท่าทนัว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผ่อนคลายความเครยีดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 
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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 และเด็กท่ีมีปัญหา 
ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
 ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อนัประกอบ ด้วย ความรู ้เจตคต ิ
และทักษะ ที่จาํเป็นในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องค์ประกอบ 
 ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐาน
ของชีวิต มกัเป็นทักษะทางกายภาพ เชน่ อาบน้าํ แต่งตัว ซกัเสือ้ผ้า ปรงุอาหาร  
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต  
 ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถกูใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกิจวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและ
ใช้ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถกูที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธท์ี่ดี 
 สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  

 การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขัดแย้ง และ ความรุนแรง 
 ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
 การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  

 กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซัก
เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ  
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
 ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อนัประกอบ ด้วย ความรู ้เจตคต ิ
และทักษะ ที่จาํเป็นในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องค์ประกอบ 
 ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐาน
ของชีวิต มกัเป็นทักษะทางกายภาพ เชน่ อาบน้าํ แต่งตัว ซกัเสือ้ผ้า ปรงุอาหาร  
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต  
 ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถกูใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกิจวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและ
ใช้ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถกูที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธท์ี่ดี 
 สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  

 การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขัดแย้ง และ ความรุนแรง 
 ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
 การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  

 กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซัก
เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ  
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด฿วย ความรู฿ เจตคติ 

และทักษะ ที่จําเปน็ในการดําเนนิชีวิตทามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร฿อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู 12 องคโประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช฿ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชีวิต มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชน อาบน้าํ แตงตัว ซักเสือ้ผ฿า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน วายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช฿แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช฿ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณโตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแยกสวน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชวยในการเลือกและใช฿
ทักษะการดํารงชีวิตได฿อยางเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธโทีด่ี 

สถานการณโทางจิตสังคม มักใช฿ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาง เชน  
การจัดการกับอารมณโโกรธ ความขดัแย฿ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู฿และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การชวยเหลือผู฿อื่น และรับผิดชอบตอสวนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร฿างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช฿ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชน อาบน้ํา แตงตัว แปรงฟัน ซกั

เสื้อผ฿า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช฿แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

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

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
 1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึน้กับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ี จึงไมม่ีทิศทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
 2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันใน
กลุ่ม ผ่านกจิกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เดก็ตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทาง
ความคดิคอืการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลกัคอืความคิดวิเคราะห์

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 
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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 

ลงมอืกระท�ำกจิกรรม ในลกัษณะตำ่ง ๆ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
193198 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

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

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
 1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึน้กับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ี จึงไมม่ีทิศทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
 2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันใน
กลุ่ม ผ่านกจิกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เดก็ตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทาง
ความคดิคอืการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลกัคอืความคิดวิเคราะห์

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 3 199 
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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 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
194
200 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 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. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่ 
 วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ม ี 7 องค์ประกอบ 
คือ 

 1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ ่

 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศึกษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรู้จากการกระทํา 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 201 
 

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 โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามท่ีระบุ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
195

200 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 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. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่ 
 วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ม ี 7 องค์ประกอบ 
คือ 

 1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ ่

 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศึกษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรู้จากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า 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
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ในหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือ
แต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน 

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

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

 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพ
ปัญหาของเด็กแต่ละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้ นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

 คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม 
การประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ 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 ให้
ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

 5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ในหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือ
แต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน 

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

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

 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพ
ปัญหาของเด็กแต่ละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้ นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

 คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม 
การประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์) 
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมท้ัง
สัมภาษณ์ 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 ให้
ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

 5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบ
ด้าน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

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

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนําประสบการณ์
แห่งความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝฺาสังเกตอยู่
โดยตลอด  
 1.3 เล่านิทาน   
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 1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้  
 1.7 การโต้วาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น
จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น 
 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
 การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขัน   
  4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 
  4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสื อ 
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 และบางกรณีก็อยู่ใน
อดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

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

 

 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 207 
 

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. สอบภาคทฤษฎ ี
5. สอบภาคปฏิบัติ 
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ้ - ตก แต่ละรายวิชา 
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สง่ไปยังสํานกังาน

ลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ 
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
201

206 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 
 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันดว้ยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มโีอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทํา
ทักษะ    นั้น ๆ  เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน 
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิด
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การ
กระทําที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะ
นั้น ๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 
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หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
 

ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ.    โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 
 
     วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุุุ.พ.ศุุุุ 
 
เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และประดับเครื่องหมายวิชา
พิเศษ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  /  ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด ุุุุุ.. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 
  2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ 
  3. ข้อสอบภาคทฤษฎ ี
  4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ 
  5. โครงการ (ถ้ามี) 
 ด้วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได้ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – 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 ดังรายละเอียดที่ส่งมาพรอ้มนี้ 
 จึงเรียนมาเพือ่ขอได้โปรดพิจารณาอนมุัติด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      ( ุุุุุุุุุุุุุุ. ) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ. 
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โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุ. 
รายชื่อลูกเสอื – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบวิชาพิเศษ 
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(ุุุุุุุุุุุ..)      (ุุุุุุุุุุุ.)       (ุุุุุุุุุุุ..)           

กรรมการ                           ประธานกรรมการ                         กรรมการ
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  5. โครงการ (ถ้ามี) 
 ด้วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได้ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ ่ ให้แก่ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
จํานวนุุ..คน 
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน  ตั้งแแต่วันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง 
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เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา  ดังนี ้
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 209 
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(ุุุุุุุุุุุ..)      (ุุุุุุุุุุุ.)       (ุุุุุุุุุุุ..)           

กรรมการ                           ประธานกรรมการ                         กรรมการ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
204
210 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.. 

ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

********************************************** 
 เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่ จํานวนุุุุุุวิชา ของ 
โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ ณุุุุุุุุุุุุุุ. 
ระหว่างวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุ่เดือนุุุุุุุพ.ศุุุุ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ  จึงแต่งตั้งให้ผู้มนีามตอ่ไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ 
 1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  ประธานกรรมการ 
 2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  รองประธานกรรมการ 
 3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุ 
 4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุ 
 5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุ 
 6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุ 
 7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการสอบวิชาุุุุุ 
 8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  กรรมการและเลขานุการ 
  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ วันที่ ุุุ.  เดือน ุุุุุุุุุุุุุุ..พ.ศุุุุุุ. 
 
    (ลงชื่อ) ุุุุุุุุุุุุุุุุ.. 
     (ุุุุุุุุุุุุุุุ...) 
    ผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียนุุุุุุุุุุ. 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 211 
 

หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ   โรงเรียนุุุุุุุุุุุ 
      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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(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" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทาง
ข้างประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้
ง่ามให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ  45 องศา มือซ้าย
ไพล่หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 
 1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือ
ขวามือ และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้ง่ามเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อน
มือลงมาอยู่ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 
 1.7 ผูก้ํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมู่บริการฝากไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียง 
แล้ว   วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยก
มือขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง 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 คงเหลือนิ้วช้ี 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) ลูกเสือทั้ งสองกลับหลังหัน 
วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบนําไม้ง่ามที่ฝากมาทําท่าวันทยาวุธอย่าง    แข็งแรงและ
องอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง (การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย) 
 1.11 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว 
  2. สวดมนต์ 

2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก” 
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลาย

เท้าทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวก
ด้านหน้าแล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของ
หมวกหันไปทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ 
ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอดหมวกด้วย 
 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 
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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" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทาง
ข้างประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้
ง่ามให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ  45 องศา มือซ้าย
ไพล่หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน) 
 1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือ
ขวามือ และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้ง่ามเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อน
มือลงมาอยู่ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 
 1.7 ผูก้ํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" หมู่บริการฝากไม้ง่ามไว้กับคนข้างเคียง 
แล้ว   วิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยก
มือขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง 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 คงเหลือนิ้วช้ี นิ้วกลาง 
และนิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วช้ีแตะไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา 
 1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ
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) ลูกเสือทั้ งสองกลับหลังหัน 
วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบนําไม้ง่ามที่ฝากมาทําท่าวันทยาวุธอย่าง    แข็งแรงและ
องอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง (การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย) 
 1.11 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว 
  2. สวดมนต์ 

2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก” 
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลาย

เท้าทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวก
ด้านหน้าแล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของ
หมวกหันไปทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ 
ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอดหมวกด้วย 
 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 

2.1

วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบน�าไม้ง่ามที่ฝากมาท�าท่าวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและ 

2.2

2.3
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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 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 
ก้าว     นายหมู่สั่ง "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ออกไป 1 ก้าว วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบ
อาวุธ ก้าวถอยหลัง 1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป 
"เรียบ-อาวุธ" 
  4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่
เป็นคนแรก 
  4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ
คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางขา้งขวา 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
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ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ 
 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" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคน
แรก นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้
กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   
เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นาย
หมู่เรียบอาวุธ ถอยกลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-
วิ่ง" นายหมู่ทุกคนทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองใน
ตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 
  5. แยก 
  ผู้กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติ
กิจกรรมอื่นต่อไป 
 
 (2) เกม-เพลง 
  เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรม
ลูกเสือ      ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจ
คอ อารมณ์ดี น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว  ทุก
ครั้งที่มีการประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็ก
ในทางจิตใจไปในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อ
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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 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 
ก้าว     นายหมู่สั่ง "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ออกไป 1 ก้าว วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบ
อาวุธ ก้าวถอยหลัง 1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป 
"เรียบ-อาวุธ" 
  4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่
เป็นคนแรก 
  4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ
คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางขา้งขวา 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
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ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ 
 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" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคน
แรก นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้
กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   
เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นาย
หมู่เรียบอาวุธ ถอยกลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-
วิ่ง" นายหมู่ทุกคนทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองใน
ตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 
  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

ขอบ
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เป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้อง
พร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี 
 (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 
 การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคล่ือนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามี
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะ   เข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 
 การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละ
หมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเอง
เท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนที่ไปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 
  1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ 
  เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน
ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ  ก้าวเข้าไป
หาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"   
รายงานเสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู่ แล้ว
สั่ง "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) 
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  2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ 
  การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจ
สั่งให้   ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธ
ไปเฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้ง่าม จํานวนหลายร้อยอันไปได้ 
 กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมูุ่..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 "หมูุ่..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์ 
ลดมือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการฝึก
แล้วครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตาม
ระเบียบ-พัก" (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก) 
   สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่า
ตรง   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 เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพกร็ับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลด
มือลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน 
  5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมู่คนเดียว
กล่าวว่า    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า" 
 แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู ่ก็เพียงสั่ง "หมูุ่..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 
"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า" 
 

จะเขา้แถวหน้ากระดาน ท�าขวาหนั แลว้เคลือ่นทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย

ไม่
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เป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้อง
พร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี 
 (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 
 การเคล่ือนที่เข้าฐานนิยมเคล่ือนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามี
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะ   เข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 
 การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละ
หมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเอง
เท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนที่ไปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 
  1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ 
  เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน
ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ"  เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ  ก้าวเข้าไป
หาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"   
รายงานเสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู่ แล้ว
สั่ง "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) 
 
 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 217 
 

  2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ 
  การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจ
สั่งให้   ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธ
ไปเฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้ง่าม จํานวนหลายร้อยอันไปได้ 
 กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมูุ่..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 "หมูุ่..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์ 
ลดมือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการฝึก
แล้วครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตาม
ระเบียบ-พัก" (ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก) 
   สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่า
ตรง   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 เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพกร็ับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลด
มือลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน 
  5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ (นายหมู่คนเดียว
กล่าวว่า    "ขอบคุณ-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า" 
 แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู ่ก็เพียงสั่ง "หมูุ่..ตรง (ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 
"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า" 
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 (4) ผู้ก ากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
  ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ 
โดยที่   ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็น
กันเอง เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู 
 (5) พิธีปิดประชุมกอง 
  1. นัดหมาย 

1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับ
ลูกเสือทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่ง
วงกลม   (มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกัน
ด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป  ครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้าย
ของ      ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่
ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนว
เดียวกับผู้กํากับลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่า
จัดแถว โดยการยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้า
ทางขวา ยกเว้นนายหมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอก
ซ้าย) 

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 
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  2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 
ก้าว    นายหมู่สั่ง "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ออกไป 1 ก้าว วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้
กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหตัถ์ เมื่อ     นายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นาย
หมู่เรียบอาวุธ ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่
ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 
  2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่
เป็นคนแรก โดยมข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 
 การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่องต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง 
เวลา  สวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิด
ไรผมทั้งหมด 
 2) เส้ือ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ
กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเปาสองกระเปาติดที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กึ่งกลาง
กระเปามีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเปา เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนติเมตร ยาวเท่ากระเปาเสื้อ       2  แถบ  ติดอยู่ริมกระเปาตามแนวยาวกระเปาซ้าย  กระเปามี
ปกรูปมนกลางแหลม  เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเปา บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู 
ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่ํากว่าไหล่ข้างขวา 
1 เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางปฺายชื่อโรงเรียน  (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วน
เครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม     2 รูป สีตาม
สีประจําหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเขบ็ 1 เซนติเมตร กระดุม
เสื้อกลัดหมด ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณ
หนึ่ง ฝูามือ ให้รอยพับอยู่ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ให้ปลอก  ห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บ
นกหวีดไว้กระเปาซ้าย 
 3) กางเกง 
  สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า  5 
เซนติเมตร มีกระเปาสองกระเปาตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีน้ําตาลแก่ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ต้องขัด
ให้สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่าง
ของกรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็ม
ขัดห้อยยาน 

เป็นรปูครึง่วงกลม)
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 (4) ผู้ก ากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
  ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ 
โดยที่   ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็น
กันเอง เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู 
 (5) พิธีปิดประชุมกอง 
  1. นัดหมาย 

1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับ
ลูกเสือทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่ง
วงกลม   (มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกัน
ด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป  ครึ่งวงกลม) 

1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้าย
ของ      ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่
ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนว
เดียวกับผู้กํากับลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่า
จัดแถว โดยการยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้า
ทางขวา ยกเว้นนายหมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอก
ซ้าย) 

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 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 219 
 

  2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 
ก้าว    นายหมู่สั่ง "หมูุ่..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ออกไป 1 ก้าว วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมูุ่..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้
กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหตัถ์ เมื่อ     นายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นาย
หมู่เรียบอาวุธ ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่
ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 
  2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่
เป็นคนแรก โดยมข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 
 การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่องต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง 
เวลา  สวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิด
ไรผมทั้งหมด 
 2) เส้ือ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ
กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเปาสองกระเปาติดที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กึ่งกลาง
กระเปามีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเปา เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนติเมตร ยาวเท่ากระเปาเสื้อ       2  แถบ  ติดอยู่ริมกระเปาตามแนวยาวกระเปาซ้าย  กระเปามี
ปกรูปมนกลางแหลม  เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเปา บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู 
ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่ํากว่าไหล่ข้างขวา 
1 เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางปฺายชื่อโรงเรียน  (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วน
เครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม     2 รูป สีตาม
สีประจําหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเขบ็ 1 เซนติเมตร กระดุม
เสื้อกลัดหมด ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหล่ียมม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณ
หนึ่ง ฝูามือ ให้รอยพับอยู่ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ให้ปลอก  ห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บ
นกหวีดไว้กระเปาซ้าย 
 3) กางเกง 
  สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า  5 
เซนติเมตร มีกระเปาสองกระเปาตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีน้ําตาลแก่ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ต้องขัด
ให้สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่าง
ของกรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็ม
ขัดห้อยยาน 

 2.1.2 รองผูก้�ากบัหยดุยตืนตรงขา้มนายหมู ่หา่งจากนายหมูป่ระมาณ 3 กา้ว 

นายหมู่ส ัง่ “หมู่.....ตรง, วนัทยา-วุธ” ลูกเสอืทุกคน ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ  

ก้าวออกไป 1 ก้าว วนัทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า “หมู่.....พร้อมทีจ่ะรบัการตรวจแล้วครบั”  

(รองผู้ก�ากบัรบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์ เมื่อนายหมู่รายงานและลดมอืลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ)  

นายหมูเ่รยีบอาวธุ กา้วถอยหลงั 1 กา้ว และชดิเทา้กลบัมายนืในทา่ตรง ท�าวนัทยาวธุ และสัง่ลกูเสอืในหมู ่

ต่อไป “เรียบ-อาวธุ”

เวลาสวมหมวกใหต้ราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมขีนาดเหมาะสมกบัศรีษะ และสวมปิด 

กระเป๋ามีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมูกว้าง 

1.5 เซนติเมตร ยางเท่ากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติดอยู่รมิกระเป๋าตามแนวยางกระเป๋าซ้าย กระเป๋าม ี
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4) ถุงเท้า
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5

เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 
5) รองเท้า

รองเท้าสีน้ําตาล ทําด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูก
แข็งแรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 

2.1.4 เมื่อรองผู้กํากับตรวจด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลัง
หัน" เพื่อตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง 
เช่น เชือกผูกรัด หมวกทรงอ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไม่ 

2.1.5 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองผู้กํากับ
สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู้กํากับสั่งต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือด้านหน้าตรวจ ลูกเสือ
คนแรกและคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้ว ชักเท้าซ้าย
ไปอย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไป
ทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับ
รองผู้กํากับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ ด้านหน้าทุกประการ 
ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกองตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน จะไม่เดิน
อ้อมหลัง 

เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป การเดินตรวจด้านหลังให้ 
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ 

ด้านหลังเสร็จทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมู่กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วนั
ทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการ
เคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง 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
ไปตรวจุ..หมูุ่..ปรากฏว่าุ..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลัง
เสาธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 
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2.3.2 นายหมู่รายงาน 
 นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หันหน้า

ไปหา    ผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นายหมู่ทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่าง
จากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู้กํากับ
ยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน"  นายหมู่หมู่บริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ยืนตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับ
กล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมูุ่..ปรากฏ
ว่าุ..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 ลูกเสือ 

ทุกคนวันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ 
ปล่อยเชือก เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ลูกเสือทางขวามือรับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูก 

เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ์ 
และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ 
ของตน แล้วรีบนําไม้ง่ามที่ฝากไว้มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง 

3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิมโดยเร็ว 
4. เลิก

4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท่าตรง
4.2 ผู้กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวา

หัน พร้อมกัน เดินออกนอกแถว 

ด้านหลังเสร็จทุกคนแล้ว รองผู้ก�ากับและนายหมู่กลับมายืนที่เดิมอีกครัง้หน่ึง นายหมู่ยืนตรงสัง่  

“วนัทยา-วุธ” และกล่าวว่า “ขอบคุณครบั” (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้ก�ากับรับ 

การเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไปน้ี “เรียบ-อาวธุ ตามระเบยีบ-พกั”
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4) ถุงเท้า
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5

เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 
5) รองเท้า

รองเท้าสีน้ําตาล ทําด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูก
แข็งแรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 

2.1.4 เมื่อรองผู้กํากับตรวจด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลัง
หัน" เพื่อตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง 
เช่น เชือกผูกรัด หมวกทรงอ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไม่ 

2.1.5 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองผู้กํากับ
สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู้กํากับสั่งต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือด้านหน้าตรวจ ลูกเสือ
คนแรกและคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้ว ชักเท้าซ้าย
ไปอย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้ง่ามขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไป
ทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ง่ามลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับ
รองผู้กํากับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ ด้านหน้าทุกประการ 
ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกองตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน จะไม่เดิน
อ้อมหลัง 

เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป การเดินตรวจด้านหลังให้ 
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ 

ด้านหลังเสร็จทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมู่กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วนั
ทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับรับการ
เคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง 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
ไปตรวจุ..หมูุ่..ปรากฏว่าุ..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลัง
เสาธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 
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2.3.2 นายหมู่รายงาน 
 นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หันหน้า

ไปหา    ผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นายหมู่ทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่าง
จากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู้กํากับ
ยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน"  นายหมู่หมู่บริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ยืนตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับ
กล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมูุ่..ปรากฏ
ว่าุ..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 ลูกเสือ 

ทุกคนวันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ 
ปล่อยเชือก เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ลูกเสือทางขวามือรับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูก 

เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ์ 
และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ 
ของตน แล้วรีบนําไม้ง่ามที่ฝากไว้มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง 

3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิมโดยเร็ว 
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

จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป
(ยกเว้นผู้ที่นับถือศาสนาอื่น มิใช่ศาสนาพุทธให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้ยู่หัว
ตามลําดับเสียก่อน โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้น ประธานจะต้องจุดธูปเทียน
และกราบที่หน้าพระ) 

6. การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม
ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าววา่ 
“บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิก
ทั้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็น
ความลับไม่เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหสั สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกนั 
พร้อมกับยกมือขวาขึน้แสดงรหัสลูกเสือแบบให้คาํปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกนัว่า “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 ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกองลูกเสือของตน, 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 จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผู้
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 

อยูห่วั
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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

จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป
(ยกเว้นผู้ที่นับถือศาสนาอื่น มิใช่ศาสนาพุทธให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้ยู่หัว
ตามลําดับเสียก่อน โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้น ประธานจะต้องจุดธูปเทียน
และกราบที่หน้าพระ) 

6. การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม
ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าววา่ 
“บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิก
ทั้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็น
ความลับไม่เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหสั สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกนั 
พร้อมกับยกมือขวาขึน้แสดงรหัสลูกเสือแบบให้คาํปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกนัว่า “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 ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกองลูกเสือของตน, 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 จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผู้
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 
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ 

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 การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
วาระท่ี  1  เรื่อง.........................................  

ประธานเสนอว่า  ที่ประชุม  
(มีมติหรือ ตกลงอย่างไร)    

ฯลฯ  

ปิดประชุมเวลา........................  น.  
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประช ุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  
(ลงช่ือ)..................................ประธาน  
(ลงช่ือ)..................................นายหมู่  หมู่........................  
(ลงช่ือ)..................................รองนายหมู่  หมู่............  
ฯลฯ 
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 (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ 

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 
ครั้งที่...................../ ..................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  .................................................... 

....................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ..................................

2. ..................................
3. ..................................

ฯลฯ 
ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
เปิดประชมุเวลา.......................  น.  

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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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5 รองนายหมู่ หมู่............. 
6 ฯลฯ 
7 
8 
9 
10 เลขานุการ 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 227 

บรรณานุกรม 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14). โรงพิมพ์  คุรุสภา
ลาดพร้าว,  2528. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.  คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3 (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่),  (เอกสารอัดสําเนา) 

กรมพลศึกษาประจําเขตการศึกษา 8.  นิทานที่เป็นคติสอนใจ. (เอกสารอัดสําเนา) : มปท.,2537. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิทยากรฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์ 

ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ม.ป.ท.: พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2541. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส. น.พ.อนันต ์

อุ่นแก้ว บรรณาธิการ ม.ป.ท. : พิมพ์ครั้งที่ 1  มิถุนายน 2544 
กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรแกนกลาง.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. 

โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  2551. 
คณะกรรมการลกูเสือฝูายพัฒนาบุคลากร  สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือข้ันผู้ช่วยผู้ให้ฝึกอบรมวิชาผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
(Assistant  Leader  Trainers  course)  (A .L.T.C). โรงพิมพ์  สกสค. : ลาดพรา้ว, 2551. 

จิราวุช   คุม้จันทร์.  เกม/นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์.  เอกสารอัดสาํเนา : มปท.,  2547. 
มณฑานี ตันติสขุ, หนังสือผู้หญิงอัศจรรย์. http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116. 

เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีดีง่ายนิดเดียว แค่รู้จักตัวเองดีดี,  สืบค้นเมือ่วันที่ 24 
มีนาคม 2553 

มูลนิธิคณะลูกเสอืแห่งชาติ.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ช่วงช้ันที่ 3 ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544, 
อักษรเจริญทัศน์ : กรุงเทพฯ, 2550. 

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย.  คูม่ืออบรมวิทยากร  การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต.  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย,  2553. 

สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544.  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2549. 

สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  พ.ศ.  2552. 
องค์การค้าของ  สกสค., 2552. 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
222228 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาต.ิ  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ 
 ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2528  
 องค์การค้าของคุรุสภา : กรุงเทพฯ, 2537. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
   โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว,  2534. 
อุบลวรรณ   แสนมหายักษ์.  เพลงลูกเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลกูเสือ

ส ารอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ช้ันสูง : (เอกสารอัดสําเนา),  2539. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0db802ca17a2e96f&clk=wttpcts 

http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 

http://www.lovesquare.com http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm , อย่างไรจึงเรียกว่า
 เป็น "สุภาพบุรุษ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 

http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830 

http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/RDPBImportantProject.aspx 

http://www.scoutthailand.org/main/show_page.php?topic_id=56&auto_id=13&TopicPk=19 

http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ด าเนินการโดย 
 
 
 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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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 





คู่มือส่งเสริมและพัฒ
นากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ
่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


