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ค ำนิยม 

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

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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ค�ำน�ำ

	 สำ�นักก�รลูกเสอืยุวก�ช�ดและกิจก�รนักเรยีน	 สำ�นักง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�รร่วมกบั

สม�คมว�งแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย	 ในพระร�ชูปถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทร�บรมร�ชชนนี	 

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

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

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

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

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

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

ประเทศช�ต	ิต่อไป

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

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

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

ของลกูเสอืแต่ละประเภท

	 คู่มือก�รจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้�งทกัษะชีวิต	 ฉบบัทดลอง	 สม�คมว�งแผนครอบครวั 

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

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

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

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

“ก�รขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนดว้ยกระบวนก�รลูกเสอื”	 ซึ่งจดัโดยสำ�นักก�รลูกเสอื	 ยุวก�ช�ด	

และกจิก�รนักเรยีน	 สำ�นักง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	 โดยยดึขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งช�ตวิ่�ดว้ย 

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

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

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

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

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

สม�คมว�งแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ	ดว้ย

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

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

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

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

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

ต่อก�รพฒัน�เดก็และเย�วชนของช�ตติ่อไป

ส�ำนักกำรลกูเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนักเรียน

ส�ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ จัดทําขึ้นสําหรับ
ผูก้าํกบัลกูเสอืใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมลกูเสอื มจีาํนวน 11 เล่ม แยกตามช้ันปี สาํหรบัลกูเสอื 
4 ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครบถ้วน 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  
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ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ จัดทําขึ้นสําหรับ
ผูก้าํกบัลกูเสอืใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมลกูเสอื มจีาํนวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี สาํหรบัลกูเสอื 
4 ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครบถ้วน 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  
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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 และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชวีติ 
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่ 
 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ

เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-51



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 9 

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 และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชวีติ 
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   

10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่ 
 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ

เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-51

สำ�นกัก�รลกูเสอื	ยวุก�ช�ดและกจิก�รนกัเรยีน

สำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

ถนนร�ชดำ�เนินนอก	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

โทรศพัท	์02-628-6365	โทรส�ร	02-628-6402



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรม 
เตรียมลูกเสือส ารอง  

ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. เตรียมลูกเสือส ารอง 1. ปฐมนิเทศ 1 
2. ระเบียบแถวเบ้ืองต้น 3 
3. การทําความเคารพเป็นรายบุคคล
และการจับมือซา้ย 

1 

4. การทําความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์
ฮาวล์) 

1 

5. ประวัติการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง 1 
6. นิทานเมาคลี 2 
7. เลียนแบบตัวละครเรื่องเมาคลี 1 
8. คติพจน์ คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสาํรอง 

1 

ดาวดวงที่ 1 
2. อนามัย 9. รู้ทันปฺองกันโรค 2 ทักษะชีวิต 

10. อาหารดมีีคุณค่า 1 ทักษะชีวิต 
11. ส้วมสะอาด 1 ทักษะชีวิต 

3. ความสามารถใน
เชิงทักษะ 

12. ความสามารถในเชิงทกัษะ 2 

4. การส ารวจ 13. กิจกรรมสํารวจ 2 
14. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 

5. การค้นหาธรรมชาติ 15. รู้จักและสัมผัสธรรมชาติ 1 
6. ความปลอดภัย 16. ความปลอดภยัในบ้าน 1 ทักษะชีวิต 

17. การเดินขา้มถนนอยา่งปลอดภัย 1 
18. รู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อ 1 ทักษะชีวิต 

7. บริการ 19. ลูกเสือสํารองบริการ 2 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรม 
เตรียมลูกเสือส ารอง  

ลูกเสือส ารองดาวดวงที่  1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. เตรียมลูกเสือส ารอง 1. ปฐมนิเทศ 1 
2. ระเบียบแถวเบ้ืองต้น 3 
3. การทําความเคารพเป็นรายบุคคล
และการจับมือซา้ย 

1 

4. การทําความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์
ฮาวล์) 

1 

5. ประวัติการเริ่มกิจการลกูเสือสํารอง 1 
6. นิทานเมาคลี 2 
7. เลียนแบบตัวละครเรื่องเมาคลี 1 
8. คติพจน์ คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสาํรอง 

1 

ดาวดวงที่ 1 
2. อนามัย 9. รู้ทันปฺองกันโรค 2 ทักษะชีวิต 

10. อาหารดมีีคุณค่า 1 ทักษะชีวิต 
11. ส้วมสะอาด 1 ทักษะชีวิต 

3. ความสามารถใน
เชิงทักษะ 

12. ความสามารถในเชิงทกัษะ 2 

4. การส ารวจ 13. กิจกรรมสํารวจ 2 
14. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 

5. การค้นหาธรรมชาติ 15. รู้จักและสัมผัสธรรมชาติ 1 
6. ความปลอดภัย 16. ความปลอดภยัในบ้าน 1 ทักษะชีวิต 

17. การเดินขา้มถนนอยา่งปลอดภัย 1 
18. รู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อ 1 ทักษะชีวิต 

7. บริการ 19. ลูกเสือสํารองบริการ 2 

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือส�ำรอง เตรียมลกูเสือส�ำรองและดำวดวงท่ี 1 

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 1



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

8. ธงและประเทศต่างๆ 20. รักและศรัทธาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

1 

21. ประวัติธงชาติไทย 1 
9. การฝีมือ 22. มหัศจรรย์จากเศษวัสดุ 1 
10. กิจกรรมกลางแจ้ง 23. สะกดรอย 2 
11. การบันเทิง 24. วิถีไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 1 

25. การแสดงเงียบ 1 
12. การผูกเง่ือน 26. การผูกเงื่อนตอ่เชือก 1 
13. ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง 

27. การวิเคราะห์ตนเอง 1 ทักษะชีวิต 
28. หลีกเลี่ยงความรุนแรงต่อสัตว์ 1 ทักษะชีวิต 
29. ทักษะการสือ่สาร 1 ทักษะชีวิต 
30. การรับรู้อารมณ์ 1 ทักษะชีวิต 

14. ประเมินผล 31. การประเมินผล 1 
15. พิธีการ 32. พิธีเข้าประจํากองและ

พิธีการประดับดาวดวงที่ 1 
1 

รวม 15 หน่วยกิจกรรม รวม 32 แผนการจัดกิจกรรม 40 

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยที่ 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1  การปฐมนิเทศ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  :
1.1 ลูกเสือสามารถจัดแบ่งหมู่และเลือกนายหมู่ / รองนายหมูไ่ด ้
1.2 ลูกเสือสามารถแต่งเครื่องแบบลูกเสือสาํรองได้อย่างถูกตอ้ง 

2. เนื้อหา
2.1 การจัดหมู่โดยแบ่งเป็นหมู่ส ี
2.2 การจัดกองลูกเสอืสํารอง 
2.3 การแต่งกายสาํหรับการร่วมกิจกรรมลูกเสอื 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 รูปภาพการแต่งกายเครือ่งแบบลูกเสือสํารอง 
3.3 ใบความรู้เกี่ยวกับการแบ่งหมู ่/ จัดกองลูกเสือสํารอง 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสาํรองทกุคนพร้อมกันทีห่้องประชุม บริเวณสนาม ใต้ร่มไม้ 

หรือบริเวณที่เหมาะสม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือนําร้องเพลง 
4.3 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงการจดักิจกรรมลูกเสือสํารอง 

-  การจัดแบ่งหมู่โดยใช้สีตา่งๆ  เป็นสัญลักษณ์ของหมู่  เช่น  หมู่สีแดง  หมูส่ีเหลือง 
หมู่สีเขียว  หมู่สฟีฺา  ฯลฯ  โดยจัดหมู่ละ  4 – 6  คน 

-  การเลือกนายหมู่และรองนายหมู่ 
-  การจัดกองลกูเสือสาํรอง 
-  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสาํรอง 
-  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสาํรอง  เมื่อรว่มกิจกรรมลกูเสอืในแต่ละสัปดาห์ 
-  ผู้กํากับลูกเสอืนํารอ้งเพลงประกอบท่าทางกอ่นเลิกการประชุม 

5. การประเมินผล
- สังเกตความร่วมมอืและความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
- สังเกตการแต่งเครื่องแบบลูกเสอืสํารอง 

20.	ประวตัธิงช�ตไิทย	 1

21.	รกัและศรทัธ�สถ�บนั	ช�ต	ิศ�สน�	 1

พระมห�กษตัรยิ์



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตรข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

8. ธงและประเทศต่างๆ 20. รักและศรัทธาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

1 

21. ประวัติธงชาติไทย 1 
9. การฝีมือ 22. มหัศจรรย์จากเศษวัสดุ 1 
10. กิจกรรมกลางแจ้ง 23. สะกดรอย 2 
11. การบันเทิง 24. วิถีไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 1 

25. การแสดงเงียบ 1 
12. การผูกเง่ือน 26. การผูกเงื่อนตอ่เชือก 1 
13. ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง 

27. การวิเคราะห์ตนเอง 1 ทักษะชีวิต 
28. หลีกเลี่ยงความรุนแรงต่อสัตว์ 1 ทักษะชีวิต 
29. ทักษะการสือ่สาร 1 ทักษะชีวิต 
30. การรับรู้อารมณ์ 1 ทักษะชีวิต 

14. ประเมินผล 31. การประเมินผล 1 
15. พิธีการ 32. พิธีเข้าประจํากองและ

พิธีการประดับดาวดวงที่ 1 
1 

รวม 15 หน่วยกิจกรรม รวม 32 แผนการจัดกิจกรรม 40 

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยที่ 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1  การปฐมนิเทศ เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  :
1.1 ลูกเสือสามารถจัดแบ่งหมู่และเลือกนายหมู่ / รองนายหมูไ่ด ้
1.2 ลูกเสือสามารถแต่งเครื่องแบบลูกเสือสาํรองได้อย่างถูกตอ้ง 

2. เนื้อหา
2.1 การจัดหมู่โดยแบ่งเป็นหมู่ส ี
2.2 การจัดกองลูกเสอืสํารอง 
2.3 การแต่งกายสาํหรับการร่วมกิจกรรมลูกเสอื 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 รูปภาพการแต่งกายเครือ่งแบบลูกเสือสํารอง 
3.3 ใบความรู้เกี่ยวกับการแบ่งหมู ่/ จัดกองลูกเสือสํารอง 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสาํรองทกุคนพร้อมกันทีห่้องประชุม บริเวณสนาม ใต้ร่มไม้ 

หรือบริเวณที่เหมาะสม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือนําร้องเพลง 
4.3 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงการจดักิจกรรมลูกเสือสํารอง 

-  การจัดแบ่งหมู่โดยใช้สีตา่งๆ  เป็นสัญลักษณ์ของหมู่  เช่น  หมู่สีแดง  หมูส่ีเหลือง 
หมู่สีเขียว  หมู่สฟีฺา  ฯลฯ  โดยจัดหมู่ละ  4 – 6  คน 

-  การเลือกนายหมู่และรองนายหมู่ 
-  การจัดกองลกูเสือสาํรอง 
-  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสาํรอง 
-  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสาํรอง  เมื่อรว่มกิจกรรมลกูเสอืในแต่ละสัปดาห์ 
-  ผู้กํากับลูกเสอืนํารอ้งเพลงประกอบท่าทางกอ่นเลิกการประชุม 

5. การประเมินผล
- สังเกตความร่วมมอืและความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
- สังเกตการแต่งเครื่องแบบลูกเสอืสํารอง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 15 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  1 
เพลง 

ยินดีที่รู้จัก 
วันนี้ยินดทีี่เราได้มาพบกัน  (ซ้ํา) 

ยินดี  ยินด ี ยินด ี
มาเถิดมาเรามาร่วมสนกุ 
ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มนัสิ้นไป 
มาเถิดมาเรามาร่วมจิต 
ช่วยกันคิดทําใหก้ารลูกเสือเจริญ 

สวัสดี 
สวัสดี  สวัสดี  วันนีเ้รามาพบกัน  (ซ้ํา) 

เธอกับฉันพบกันสวัสด ี

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
การจัดกองและการแบ่งหมู่ลูกเสือส ารอง 

กองลูกเสือสาํรอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสอื 8–36 คน (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3) โดยแบ่งลูกเสือ
ออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ ลกูเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างนอ้ย 2 หมู่ 
ไม่เกิน 6 หมู่ 

เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
เครื่องแบบลูกเสือส ารอง  ประกอบด้วย 
1. หมวกทรงกลม  มีกระบังหน้าหมวกทําด้วยผ้าสีกรมท่า  ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า  6  ชิ้น

แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง  เมื่อเข้าพิธีประจํา
กองแล้ว  มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ  และอักษรใต้หน้าเสือว่า  “ลูกเสือ”  สีเหลือง  บนผ้าสีกรมท่า
ขลิบสีกรมท่า  รูปไข่  ยาว 4 ซม.  กว้าง 3.5 ซม.   

2. เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด ให้สอดชายเสื้อ
อยู่ภายในกางเกง 

3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 ซม.  ด้านตั้ง 65 ซม.  สีตามที่ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด  โดยใช้ห่วงซึ่งไมใ่ช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ และมีเครื่องหมายจังหวัด 
ทําด้วยผ้า  มีขนาด รูปและสี ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2510) ว่าด้วย เครื่องแบบ
ลูกเสือ ตดิที่มมุผ้าผูกคอ ตรงข้ามด้านฐาน 

4. กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด
5. เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม.  หัวชนิดหัวขัด  ทําด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูป

ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
6. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด

หมายเหตุ  เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ แก้ไขตามความในข้อบังคับ คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 15 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  1 
เพลง 

ยินดีที่รู้จัก 
วันนี้ยินดทีี่เราได้มาพบกัน  (ซ้ํา) 

ยินดี  ยินด ี ยินด ี
มาเถิดมาเรามาร่วมสนกุ 
ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มนัสิ้นไป 
มาเถิดมาเรามาร่วมจิต 
ช่วยกันคิดทําใหก้ารลูกเสือเจริญ 

สวัสดี 
สวัสดี  สวัสดี  วันนีเ้รามาพบกัน  (ซ้ํา) 

เธอกับฉันพบกันสวัสด ี

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
การจัดกองและการแบ่งหมู่ลูกเสือส ารอง 

กองลูกเสือสาํรอง 1 กอง มีจํานวนลูกเสอื 8–36 คน (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3) โดยแบ่งลูกเสือ
ออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ ลกูเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างนอ้ย 2 หมู่ 
ไม่เกิน 6 หมู่ 

เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
เครื่องแบบลูกเสือส ารอง  ประกอบด้วย 
1. หมวกทรงกลม  มีกระบังหน้าหมวกทําด้วยผ้าสีกรมท่า  ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า  6  ชิ้น

แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง  เมื่อเข้าพิธีประจํา
กองแล้ว  มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ  และอักษรใต้หน้าเสือว่า  “ลูกเสือ”  สีเหลือง  บนผ้าสีกรมท่า
ขลิบสีกรมท่า  รูปไข่  ยาว 4 ซม.  กว้าง 3.5 ซม.   

2. เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด ให้สอดชายเสื้อ
อยู่ภายในกางเกง 

3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 ซม.  ด้านตั้ง 65 ซม.  สีตามที่ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด  โดยใช้ห่วงซึ่งไมใ่ช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ และมีเครื่องหมายจังหวัด 
ทําด้วยผ้า  มีขนาด รูปและสี ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2510) ว่าด้วย เครื่องแบบ
ลูกเสือ ตดิที่มมุผ้าผูกคอ ตรงข้ามด้านฐาน 

4. กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด
5. เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม.  หัวชนิดหัวขัด  ทําด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูป

ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
6. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด

หมายเหตุ  เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ แก้ไขตามความในข้อบังคับ คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 17 

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือส ารอง 
1. เครื่องหมายลูกเสือสํารอง ทําด้วยผ้าสีกรมท่า  รูปไข่ ยาว 4 ซม.  กว้าง 3.5 ซม.  มีรูป

หน้าเสือและคําว่า  “ลูกเสือ”  สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่า  ติดที่อกข้างซ้ายเหนือกระเปา 
2. เครื่องหมายหมู่  ทําด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด รูป

สามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 ซม.  ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซม.  ให้มุมแหลมขึ้น 
3. เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่  ทําด้วยแถบผ้าสีเหลืองกว้าง 1 ซม.  เย็บติดรอบ

แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ 5 ซม.  นายหมู่ 2 แถบ  เว้นระยะระหว่างแถบ 1 ซม.  รองนาย
หมู่ 1 แถบ 

เครื่องหมายสังกัด 
1. ชื่อกลุ่มหรือกอง ทําด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซม.  กว้าง 1.5 ซม. ขลิบริมสี

ขาว  มีชื่อกลุ่มหรือกองสีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา 
2. เลขกลุ่มและเลขกอง ทําด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซม. ขลิบสีขาว

มีตัวเลขอารบิกเลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซม. อยู่ข้างบน  และเลขกองสีขาวสูง 1 ซม. อยู่ข้างล่าง  ติดใต้
เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว   

รูปภาพ  เครื่องแบบลูกเสือสาํรอง 

หมายเหตุ  
1. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2510) ว่าด้วย เครื่องแบบลูกเสือ
2. กรณีเนตรนารี ให้ศึกษาจากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตร

วิชาพิเศษและเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2520

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   ระเบียบแถวเบื้องต้น  เวลา   3    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้:
1.1 ลูกเสอืปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือได้ 
1.2 ลูกเสอืสามารถปฏิบัตติามรูปแบบการฝึกระเบียบแถวเบื้องต้นได ้

2. เนื้อหา
2.1 สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมอื (ในการเรียกแถว) 
2.2 เข้าแถวตามสัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล ได้แก่ แถวหนา้กระดานแถวเดี่ยว

แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ, แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ, แถวตอน, แถวรูปครึ่งวงกลมและแถว
รูปวงกลม (ผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลาง)  

2.3 ท่าตรง ท่าพกั  (พักตามปกติ  พักตามระเบียบ  พักตามสบายและพักนอกแถว) 
2.4 ท่าหนัอยูก่ับที่  

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ในการฝึกระเบียบแถว 
3.3 ใบความรู้  

1) เรื่อง สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมอื
2) เรื่อง ระเบียบแถวเบ้ืองต้น

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม

4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืกลา่วถึงความสําคัญของระเบียบแถว ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในกองลูกเสือและการใช้สัญญาณเรียกแถวที่เป็นสากล 

   (2) ฝึกการฟงัและปฏิบัติตามสัญญาณนกหวดี 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)
2) เพลงหรือเกม
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5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)
2) เพลงหรือเกม



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 19 

3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสอืชี้แจงถึงความสําคัญหรอืประโยชน์ของการฝึกระเบียบแถวที่ลูกเสอื

ได้รับ เช่น การมีสขุภาพร่างกายแขง็แรง ความอดทน ความสง่างาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กองลูกเสือ 

   (2) สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
 -  การเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว แถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ  และแถวหน้า

กระดานหมู่เปิดระยะ 
 -  แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู ่

   -  ท่าตรง  ท่าพัก  (พักตามปกติ  พักตามระเบียบ  พักตามสบายและพักนอกแถว) 
   (3) นายหมู่นําฝกึ ผู้กํากับลูกเสอืใหค้ําแนะนาํ แก้ไข 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

  4.3  กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ฝึกปฏิบัติการหันอยู่กับที่ (ขวาหัน ซ้ายหนั กลับหลังหัน)
(2) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตและฝึกปฏิบัติการเขา้แถวรูปครึ่งวงกลม และรูปวงกลม โดย

ผู้กํากับลูกเสอืฝึกทั้งกองและนายหมู่นําฝกึทีละหมู่ 
   (3) หมู่ลูกเสือประเมินตนเอง และกําหนดวิธกีารปรับปรุงแก้ไขในหมูข่องตน 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งในการจดัแถวดว้ยสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือ 
5.2 สังเกตและตรวจสอบความว่องไว กระฉับกระเฉง ความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการฝึกระเบียบแถวเบื้องต้น 

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เพลง  

สัญญาณนกหวีด 

เปูายาวหนึ่งครั้ง  ฟังไดค้วามว่า   “หยดุ” 
เปูายาวเป็นชุด  เราต้องรีบรุดทํางานต่อไป 
สั้นติดต่อกัน  เร็วพลัน  เขา้แถวทันใด 
สั้นยาวนัน้ไซร ์  เราต้องรีบไปเพราะเกิดเหตุการณ์ 
นายหมู่มานี่  ฟังซี   สั้นสามยาวหนึ่ง 
ลูกเสือเราพึงจดจําคาํนึง  นี่คือสัญญาณ 

มือซ้าย  มือขวาอยู่ไหน (ให้ทําท่าทางประกอบ) 

มือซ้าย (ขวา)  อยู่ไหน มือซ้าย (ขวา) อยู่ไหน 
 อยู่นี่จ๊ะ  อยู่นี่จ๊ะ สุขสบายดีหรือไร 
 สุขสบายทั้งกายใจ   ไปก่อนละ  สวัสด ี

 ซ้ายหัน – ขวาหัน (ให้ทําท่าทางประกอบ) 

ซ้ายหนั ขวาหัน สน้เท้าชิดกัน ปลายเท้าแยกออกไป   
    จะหนักันครั้งใด  จะหนักันครั้งใด  นกึไว้ในใจซ้ายขวาของเรา  
    ซ้ายหันมีสองจังหวะ  ปะเท่งปะ ๆ หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง 
    ขวาหันมสีองจงัหวะ  ปะเท่งปะ ๆ หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง 
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3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสอืชี้แจงถึงความสําคัญหรอืประโยชน์ของการฝึกระเบียบแถวที่ลูกเสอื

ได้รับ เช่น การมีสขุภาพร่างกายแขง็แรง ความอดทน ความสง่างาม ความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของ
กองลูกเสือ 

   (2) สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
 -  การเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว แถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ  และแถวหน้า

กระดานหมู่เปิดระยะ 
 -  แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู ่

   -  ท่าตรง  ท่าพัก  (พักตามปกติ  พักตามระเบียบ  พักตามสบายและพักนอกแถว) 
   (3) นายหมู่นําฝกึ ผู้กํากับลูกเสอืใหค้ําแนะนาํ แก้ไข 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

  4.3  กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ฝึกปฏิบัติการหันอยู่กับที่ (ขวาหัน ซ้ายหนั กลับหลังหัน)
(2) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตและฝึกปฏิบัติการเขา้แถวรูปครึ่งวงกลม และรูปวงกลม โดย

ผู้กํากับลูกเสอืฝึกทั้งกองและนายหมู่นําฝกึทีละหมู่ 
   (3) หมู่ลูกเสือประเมินตนเอง และกําหนดวิธกีารปรับปรุงแก้ไขในหมูข่องตน 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งในการจดัแถวดว้ยสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือ 
5.2 สังเกตและตรวจสอบความว่องไว กระฉับกระเฉง ความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการฝึกระเบียบแถวเบื้องต้น 

20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เพลง  

สัญญาณนกหวีด 

เปูายาวหนึ่งครั้ง  ฟังไดค้วามว่า   “หยดุ” 
เปูายาวเป็นชุด  เราต้องรีบรุดทํางานต่อไป 
สั้นติดต่อกัน  เร็วพลัน  เขา้แถวทันใด 
สั้นยาวนัน้ไซร ์  เราต้องรีบไปเพราะเกิดเหตุการณ์ 
นายหมู่มานี่  ฟังซี   สั้นสามยาวหนึ่ง 
ลูกเสือเราพึงจดจําคาํนึง  นี่คือสัญญาณ 

มือซ้าย  มือขวาอยู่ไหน (ให้ทําท่าทางประกอบ) 

มือซ้าย (ขวา)  อยู่ไหน มือซ้าย (ขวา) อยู่ไหน 
 อยู่นี่จ๊ะ  อยู่นี่จ๊ะ สุขสบายดีหรือไร 
 สุขสบายทั้งกายใจ   ไปก่อนละ  สวัสด ี

 ซ้ายหัน – ขวาหัน (ให้ทําท่าทางประกอบ) 

ซ้ายหนั ขวาหัน สน้เท้าชิดกัน ปลายเท้าแยกออกไป   
    จะหนักันครั้งใด  จะหนักันครั้งใด  นกึไว้ในใจซ้ายขวาของเรา  
    ซ้ายหันมีสองจังหวะ  ปะเท่งปะ ๆ หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง 
    ขวาหันมสีองจงัหวะ  ปะเท่งปะ ๆ หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง 
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ใบความรู้  
 สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือ 

สัญญาณนกหวีดจะใช้เมื่อไร 
1. เมื่อผู้เรียนอยู่ไกลซึ่งอาจจะมองไม่เหน็กัน
2. เพื่อให้เกดิความสนใจขณะที่ผู้เรียนกําลังทํางาน กาํลังคยุ กําลงัเดินหรือทํากิจกรรมอื่น

สัญญาณนกหวีด 
1. เตรียมตัว, ฟัง : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูายาว 1 ครั้ง (  ) 
ความหมาย เตรียมตัว หยุด ฟัง เงียบ รอฟังสญัญาณต่อไป สัญญาณนี้จะเปูาก่อนทุกครั้งที่

จะเรียกสัญญาณต่อไป 
2. ทําต่อไป : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูายาว 2 ครั้ง (   ) 
ความหมาย ให้ปฏิบัติสิ่งที่กาํลังกระทาํอยู่ตอ่ไป 
1. เรียกนายหมู ่: สัญญาณการเปูานกหวีด เปูาสัน้ 3 ครั้งแล้วเปูายาว 1 ครั้ง
(   )ความหมาย เรียกนายหมูข่องทกุ ๆ หมู ่
4. รวมกอง : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูาสั้นตดิกันหลายครั้ง (  ) 
ความหมาย เรียกรวมทุกคน เรียกรวมกอง 
5. เกิดเหตุ : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูาสัน้ 1 ครั้ง แล้วเปูายาว 1 ครั้ง (  )
ความหมาย มีเหตอุันตรายเกิดขึ้น หรือขอความช่วยเหลือ 

หมายเหตุ เมื่อจะใช้สัญญาณที่ 2 – ที่ 5 ให้ใชส้ัญญาณที่ 1 นําก่อนทุกครั้ง 

ระเบียบแถวเบื้องต้น 
การฝึกระเบียบแถว จะช่วยให้ลูกเสือสํารอง มีระเบียบวินัย รู้จักฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง 

อดทน  มีร่างกายเข็งแรง องอาจ เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว มีความสามัคคี ระเบียบแถว
เบื้องต้นที่ลูกเสือต้องฝึก คือ ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ และการจัดแถวรูปต่าง ๆ 

ลูกเสือสํารอง หมู่หนึ่งมีจํานวนสมาชิก 4 – 6 คน ประกอบด้วย นายหมู่ 1 คน รองนายหมู่ 1 คน 
และมีสมาชิกหมู่อีก 2 – 4 คน 

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว โดยเปล่งเสียง “แพ็ค” ก่อน แล้วเหยียดแขนทั้งสองข้าง

ออกไปเสมอแนวไหล่ มือแบหันฝูามือไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว ข้างหน้าผู้กํากับลูกเสือ ให้แนวตรงกึ่งกลางของ

แถว อยู่ห่างผู้กํากับลูกเสือ ประมาณ 6 ก้าว หันหน้าเข้าหาผู้กํากับลูกเสือ 
2. กรณีหมู่เดียว ให้นายหมู่ยืนแลตรงเป็นหลักทางขวา (ทางซ้ายมือของผู้กํากับลูกเสือ)

สมาชิกหมู่เข้าแถวตามลําดับทางซ้ายของนายหมู่ ยืนเรียงเคียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน ไปจนถึง  
สมาชิกหมู่คนสุดท้าย และปิดหมู่ด้วยรองนายหมู่ ซึ่งอยู่ซ้ายสุดของทุกคน จัดแถวให้ตรง โดยสมาชิก
หมู่และรองนายหมู่แลขวา 

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3. การจดัระยะเคียง ประมาณ 1 ศอก คือ ให้ยกมือซ้ายทาบสะโพก นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลาง
อยู่ตามแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับตัว และเมื่อผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุก
คนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว โดยเปล่งเสียง “แพ็ค” ก่อน แล้วกํามือทั้งสองข้างเหยียดตรง

ไปข้างหน้าขนานกับพื้น งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน้ามือเข้าหากัน  
1. ให้ลูกเสือสํารองหมู่ที่ 1 มาเข้าแถวหน้าผู้กํากับลูกเสือ นายหมู่อยู่ขวามือ สมาชิกหมู่

อยู่ซ้ายมือเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน โดยให้ตรงกึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้ กํากับลูกเสือ 
ห่างจากผู้กํากับลูกเสือประมาณ 6 ก้าว หมู่ต่อ ๆ ไป เข้าแถวหน้ากระดาน เช่นเดียวกัน ข้างหลังหมู่
แรกตามลําดับ ระยะหมู่ต่อหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน  

2. การเข้าแถว ให้ลกูเสือทกุคน (เว้นคนอยู่ทางซ้ายสุด) ยกมือซ้ายขึน้ เท้าสะโพก (เหมือน
ดังที่กล่าวไว้ ในหมู่แถวหน้ากระดาน) ระยะต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน (ไม่ต้องยกแขน) 
สะบัดหน้าไปทางขวา เมือ่ผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้า
มาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง        

แถวหน้ากระดานแถวเด่ียว 

แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 21 

ใบความรู้  
 สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือ 

สัญญาณนกหวีดจะใช้เมื่อไร 
1. เมื่อผู้เรียนอยู่ไกลซึ่งอาจจะมองไม่เหน็กัน
2. เพื่อให้เกดิความสนใจขณะที่ผู้เรียนกําลังทํางาน กาํลังคยุ กําลงัเดินหรือทํากิจกรรมอื่น

สัญญาณนกหวีด 
1. เตรียมตัว, ฟัง : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูายาว 1 ครั้ง (  ) 
ความหมาย เตรียมตัว หยุด ฟัง เงียบ รอฟังสญัญาณต่อไป สัญญาณนี้จะเปูาก่อนทุกครั้งที่

จะเรียกสัญญาณต่อไป 
2. ทําต่อไป : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูายาว 2 ครั้ง (   ) 
ความหมาย ให้ปฏิบัติสิ่งที่กาํลังกระทาํอยู่ตอ่ไป 
1. เรียกนายหมู ่: สัญญาณการเปูานกหวีด เปูาสัน้ 3 ครั้งแล้วเปูายาว 1 ครั้ง
(   )ความหมาย เรียกนายหมูข่องทกุ ๆ หมู ่
4. รวมกอง : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูาสั้นตดิกันหลายครั้ง (  ) 
ความหมาย เรียกรวมทุกคน เรียกรวมกอง 
5. เกิดเหตุ : สัญญาณการเปูานกหวีด เปูาสัน้ 1 ครั้ง แล้วเปูายาว 1 ครั้ง (  )
ความหมาย มีเหตอุันตรายเกิดขึ้น หรือขอความช่วยเหลือ 

หมายเหตุ เมื่อจะใช้สัญญาณที่ 2 – ที่ 5 ให้ใชส้ัญญาณที่ 1 นําก่อนทุกครั้ง 

ระเบียบแถวเบื้องต้น 
การฝึกระเบียบแถว จะช่วยให้ลูกเสือสํารอง มีระเบียบวินัย รู้จักฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง 

อดทน  มีร่างกายเข็งแรง องอาจ เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว มีความสามัคคี ระเบียบแถว
เบื้องต้นที่ลูกเสือต้องฝึก คือ ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ และการจัดแถวรูปต่าง ๆ 

ลูกเสือสํารอง หมู่หนึ่งมีจํานวนสมาชิก 4 – 6 คน ประกอบด้วย นายหมู่ 1 คน รองนายหมู่ 1 คน 
และมีสมาชิกหมู่อีก 2 – 4 คน 

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว โดยเปล่งเสียง “แพ็ค” ก่อน แล้วเหยียดแขนทั้งสองข้าง

ออกไปเสมอแนวไหล่ มือแบหันฝูามือไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว ข้างหน้าผู้กํากับลูกเสือ ให้แนวตรงกึ่งกลางของ

แถว อยู่ห่างผู้กํากับลูกเสือ ประมาณ 6 ก้าว หันหน้าเข้าหาผู้กํากับลูกเสือ 
2. กรณีหมู่เดียว ให้นายหมู่ยืนแลตรงเป็นหลักทางขวา (ทางซ้ายมือของผู้กํากับลูกเสือ)

สมาชิกหมู่เข้าแถวตามลําดับทางซ้ายของนายหมู่ ยืนเรียงเคียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน ไปจนถึง  
สมาชิกหมู่คนสุดท้าย และปิดหมู่ด้วยรองนายหมู่ ซึ่งอยู่ซ้ายสุดของทุกคน จัดแถวให้ตรง โดยสมาชิก
หมู่และรองนายหมู่แลขวา 

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3. การจดัระยะเคียง ประมาณ 1 ศอก คือ ให้ยกมือซ้ายทาบสะโพก นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลาง
อยู่ตามแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับตัว และเมื่อผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุก
คนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว โดยเปล่งเสียง “แพ็ค” ก่อน แล้วกํามือทั้งสองข้างเหยียดตรง

ไปข้างหน้าขนานกับพื้น งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน้ามือเข้าหากัน  
1. ให้ลูกเสือสํารองหมู่ที่ 1 มาเข้าแถวหน้าผู้กํากับลูกเสือ นายหมู่อยู่ขวามือ สมาชิกหมู่

อยู่ซ้ายมือเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน โดยให้ตรงกึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้ กํากับลูกเสือ 
ห่างจากผู้กํากับลูกเสือประมาณ 6 ก้าว หมู่ต่อ ๆ ไป เข้าแถวหน้ากระดาน เช่นเดียวกัน ข้างหลังหมู่
แรกตามลําดับ ระยะหมู่ต่อหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน  

2. การเข้าแถว ให้ลกูเสือทกุคน (เว้นคนอยู่ทางซ้ายสุด) ยกมือซ้ายขึน้ เท้าสะโพก (เหมือน
ดังที่กล่าวไว้ ในหมู่แถวหน้ากระดาน) ระยะต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน (ไม่ต้องยกแขน) 
สะบัดหน้าไปทางขวา เมือ่ผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้า
มาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง        

แถวหน้ากระดานแถวเด่ียว 

แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 23 

แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว โดยเปล่งเสียง “แพ็ค” ก่อน แล้วกํามือท้ังสองข้าง 

งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า       
ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้ลูกเสือทกุคนเข้าแถว เหมือนแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่ระยะตอ่ระหว่างหมู่ของ
ทุกหมูข่ยายออกไปทางด้านหลัง ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน 

2. การเข้าแถวให้ลูกเสือทกุคน (เว้นคนอยู่ซา้ยสุด) ยกมือซา้ยขึน้ เท้าสะโพกสะบดัไป
ทางขวา ระยะต่อระหว่างหมู่ตอ่หมู่ประมาณ 3 ช่วงแขน เมื่อผูก้ํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” 
ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

แถวตอน 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถวโดยเปล่งเสียงว่า “แพ็ค” แล้วเหยียดแขนทั้งสองไป

ข้างหน้า เสมอแนวไหล่มือแบ หันฝูามือเข้าหากัน ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติดังนี้ 
กรณีหมู่เดียว ให้นายหมู่วิ่งมายืนในท่าตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้กํากับลูกเสือ ห่างประมาณ   

6 ก้าว สมาชิกหมู่เข้าแถวหลังนายหมู่หลัก ยืนให้ตรงคอนายหมู่ข้างหน้า ระยะต่อสุดช่วงแขนของ
ลูกเสือเมื่อยื่นไปจดหลังท่อนบนของผู้อยู่ข้างหน้า สมาชิกหมู่คนอื่น ๆ ก็เข้าแถวซ้อนไปข้างหลัง 
ของสมาชิกหมู่ข้างหน้าตามลําดับ จนถึงคนสุดท้าย และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่ และเมื่อผู้กํากับ
ลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

กรณีหลายหมู่ เรียกว่า “แถวตอนหมู่” แต่ละหมู่ปฏิบัติเหมือนแถวตอนเรียงหนึ่งแต่มีการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น คือ 

1. ให้หมู่หลักเข้าแถวตอนตรงหน้าผู้กํากับลูกเสือ ห่างประมาณ 6 ก้าว เช่น ถ้ามี 9 หมู่
ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคือ หมู่ที่ 5 ยืนเป็นหมู่หลัก อยู่ตรงหน้าผู้กํากับลูกเสือ โดยหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 1 อยู่ทางซ้ายมือผู้กํากับลูกเสือ ส่วนหมู่ที่ 6 - 9 อยู่ทางขวามือผู้กํากับลูกเสือ และอยู่ใน
แนวเดียวกัน มีระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงศอก 

แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2. ให้นายหมู่ยืนตรงเป็นหลักอยู่หน้าสุด คนอื่นเข้าแถวต่อไปข้างหลัง จัดแถวให้คอตรงกัน
ระยะระหว่างคนที่อยู่ข้างหน้ากับคนที่อยู่ข้างหลังประมาณ 1 ช่วงแขน (ไม่ต้องยกแขน) 

3. ถ้ากองนั้นมี 6 หมู่ ให้หมู่ที่ 2 – 6 แลขวา จัดแนวให้ตรงกับแถวทางขวามือ  และเมื่อ
ผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

ท่ามือเปล่า 
1. ท่าตรง

เป็นท่าเบื้องต้นที่เป็นรากฐานการปฏิบัติท่าอืน่ๆ และให้เป็นท่าแสดงการเคารพทา่หนึง่
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “ตรง” ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติ ดังนี ้

1) ยืนให้ส้นเท้าชิดกัน และอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่า ๆ กัน ห่างกัน
ประมาณ 1 คืบ (ทํามุม 45 องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน 

2) ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหล่ตึงเสมอกัน
3) แขนทั้งสองข้างห้อยอยู่ข้างลําตัวและเหยียดตรง พลิกข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย จนไหล่ตึง

นิ้วมือเหยียดและชิดกัน นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝูามือออก
เล็กน้อย 

4) ลําคอยืดตรง ไม่ยื่นคาง  ตาแลตรงไปข้างหน้า ได้ระดับ น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ
กัน และนิ่ง 

2. ท่าพัก
เป็นท่าพักเปลีย่นอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครียดในโอกาสต่างๆ คือ 

พักตามปกต ิ ใช้ในโอกาสฟังคาํอธิบาย ดกูารแสดงตัวอย่าง 
พักตามระเบยีบ ใช้ในโอกาสรอพิธกีารต่าง ๆ อยู่ในแถวเกียรตยิศ 
พักตามสบาย ใช้ในโอกาสรอคําสั่งเพือ่รอการปฏิบัติต่อไป 

แถวตอนหมู่ 

หมู่



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
17

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 23 

แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว โดยเปล่งเสียง “แพ็ค” ก่อน แล้วกํามือทั้งสองข้าง 

งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า       
ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้ลูกเสือทกุคนเข้าแถว เหมือนแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่ระยะตอ่ระหว่างหมู่ของ
ทุกหมูข่ยายออกไปทางด้านหลัง ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน 

2. การเข้าแถวให้ลูกเสือทกุคน (เว้นคนอยู่ซา้ยสุด) ยกมือซา้ยขึน้ เท้าสะโพกสะบดัไป
ทางขวา ระยะต่อระหว่างหมู่ตอ่หมู่ประมาณ 3 ช่วงแขน เมื่อผูก้ํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” 
ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

แถวตอน 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถวโดยเปล่งเสียงว่า “แพ็ค” แล้วเหยียดแขนท้ังสองไป

ข้างหน้า เสมอแนวไหล่มือแบ หันฝูามือเข้าหากัน ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติดังนี้ 
กรณีหมู่เดียว ให้นายหมู่วิ่งมายืนในท่าตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้กํากับลูกเสือ ห่างประมาณ   

6 ก้าว สมาชิกหมู่เข้าแถวหลังนายหมู่หลัก ยืนให้ตรงคอนายหมู่ข้างหน้า ระยะต่อสุดช่วงแขนของ
ลูกเสือเมื่อยื่นไปจดหลังท่อนบนของผู้อยู่ข้างหน้า สมาชิกหมู่คนอื่น ๆ ก็เข้าแถวซ้อนไปข้างหลัง 
ของสมาชิกหมู่ข้างหน้าตามลําดับ จนถึงคนสุดท้าย และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่ และเมื่อผู้กํากับ
ลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

กรณีหลายหมู่ เรียกว่า “แถวตอนหมู่” แต่ละหมู่ปฏิบัติเหมือนแถวตอนเรียงหนึ่งแต่มีการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น คือ 

1. ให้หมู่หลักเข้าแถวตอนตรงหน้าผู้กํากับลูกเสือ ห่างประมาณ 6 ก้าว เช่น ถ้ามี 9 หมู่
ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคือ หมู่ที่ 5 ยืนเป็นหมู่หลัก อยู่ตรงหน้าผู้กํากับลูกเสือ โดยหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 1 อยู่ทางซ้ายมือผู้กํากับลูกเสือ ส่วนหมู่ที่ 6 - 9 อยู่ทางขวามือผู้กํากับลูกเสือ และอยู่ใน
แนวเดียวกัน มีระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงศอก 

แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2. ให้นายหมู่ยืนตรงเป็นหลักอยู่หน้าสุด คนอื่นเข้าแถวต่อไปข้างหลัง จัดแถวให้คอตรงกัน
ระยะระหว่างคนที่อยู่ข้างหน้ากับคนที่อยู่ข้างหลังประมาณ 1 ช่วงแขน (ไม่ต้องยกแขน) 

3. ถ้ากองนั้นมี 6 หมู่ ให้หมู่ที่ 2 – 6 แลขวา จัดแนวให้ตรงกับแถวทางขวามือ  และเมื่อ
ผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

ท่ามือเปล่า 
1. ท่าตรง

เป็นท่าเบื้องต้นที่เป็นรากฐานการปฏิบัติท่าอืน่ๆ และให้เป็นท่าแสดงการเคารพทา่หนึง่
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “ตรง” ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติ ดังนี ้

1) ยืนให้ส้นเท้าชิดกัน และอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่า ๆ กัน ห่างกัน
ประมาณ 1 คืบ (ทํามุม 45 องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน 

2) ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหล่ตึงเสมอกัน
3) แขนทั้งสองข้างห้อยอยู่ข้างลําตัวและเหยียดตรง พลิกข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย จนไหล่ตึง

นิ้วมือเหยียดและชิดกัน นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝูามือออก
เล็กน้อย 

4) ลําคอยืดตรง ไม่ยื่นคาง  ตาแลตรงไปข้างหน้า ได้ระดับ น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ
กัน และนิ่ง 

2. ท่าพัก
เป็นท่าพักเปลีย่นอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครียดในโอกาสต่างๆ คือ 

พักตามปกต ิ ใช้ในโอกาสฟังคาํอธิบาย ดกูารแสดงตัวอย่าง 
พักตามระเบยีบ ใช้ในโอกาสรอพิธกีารต่าง ๆ อยู่ในแถวเกียรตยิศ 
พักตามสบาย ใช้ในโอกาสรอคําสั่งเพือ่รอการปฏิบัติต่อไป 

แถวตอนหมู่ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
18

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 25 

พักนอกแถว ใช้ในโอกาสตอ้งรอคําสั่งระยะเวลานานกว่าปกติ 
1) ท่าพักตามปกติ เมื่อได้ยินคําสัง่ว่า “พัก” ใหลู้กเสือสาํรองปฏิบัติ ดังนี้

หย่อนเข่าขวาก่อน เท้าทั้งสองอยู่กับที่ เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ตาม
สมควร ห้ามพูดคุย เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว”ให้ยืดตัวขึ้นจัดทุกส่วนของร่างกายให้อยู่ในท่าตรง 
นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวา อยู่ในท่าตรงโดยเร็ว และแข็งแรง
กลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรง  

2) ท่าพักตามระเบียบ เมือ่ได้ยินคําสั่งว่า “ตามระเบียบ , พัก” ให้ลูกเสือสาํรองปฏิบัติ ดังนี้
 แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. (หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติ) 

อย่างแข็งแรงและองอาจพร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือซ้ายแนบลําตัว ให้มือขวาทับมือซ้าย 
นิ้วหัวแม่มือขวาจับนิ้วหัวแม่มือซ้าย ในแนวกึ่งกลางหลัง และอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง 
น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง  

 เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว - ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือ
ทั้งสองกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงตามเดิม 

3) ท่าพักตามสบาย เมือ่ไดย้ินคาํสั่งว่า “ตามสบาย , พัก” ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติ ดังนี้
ให้หยอ่นเขา่ขวาก่อนเช่นเดียวกับ “พกั” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอยา่งสบาย และ

พูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งอยู่กับที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตใหน้ั่ง จะนั่งไม่ได้ 
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “แถว - ตรง” ให้ปฏิบัตอิย่างเดียวกับท่าพักตามปกต ิ

4) ท่าพักนอกแถว เมือ่ได้ยินคําสั่งว่า “พักแถว” ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติดังนี้
 ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันท ีแต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนัน้ และไมท่ําเสียง

อึกทึกเมื่อได้ยนิคําสั่งว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเขา้แถวตรงที่เดิมโดยเร็ว ในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดแถว
เรียบร้อยแล้วให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมคีําสั่งตอ่ไป 

3. ท่าหันอยู่กับที่
1) ท่าขวาหัน เมือ่ไดย้ินคาํสั่ง  “ขวา - หัน”  ใหลู้กเสือสาํรองปฏิบัติ  ดังนี้

จังหวะ 1 เปิดปลายเท้าขวา และยกส้นเท้าซ้าย ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 
90  องศา หมุนเท้าทั้งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักนั้น ติดอยู่กับพื้น น้ําหนักตัวอยู่
ที่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง  บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกพอตึง  

จังหวะ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
2) ท่าซ้ายหัน เมื่อได้ยินคําสัง่ว่า  “ซ้าย - หัน”  ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติ  ดังนี้

จังหวะ 1 เปิดปลายเท้าซ้าย และยกส้นเท้าขวา ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางซ้ายจนได้  
90  องศา หมุนเท้าทั้งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักนั้น ติดอยู่กับพื้น น้ําหนักตัวอยู่
ที่เท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึง  บิดส้นเท้าขวาออกข้างนอกพอตึง  

จังหวะ 2 ชักเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
3) ท่ากลับหลังหนั เมือ่ไดย้ินคําสั่งว่า “กลับหลงั - หัน”  ให้ลกูเสือสํารองปฏิบัติ  ดังนี้

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

จังหวะ 1 ทําเช่นเดียวกันกับท่าขวาหันจังหวะ 1 แต่หันเลยไปจนกลับหน้าเป็นหลัง 
ครบ 180 องศา และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่ข้างหลัง เฉียงซ้ายประมาณ ครึ่งก้าวและในแนวส้นเท้าขวา 

จังหวะ 2 ทําเช่นเดียวกันกับท่าขวาหันจังหวะ 2 
แถวรูปครึ่งวงกลม 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถวโดยเปล่งเสียงว่า “แพ็ค” แล้วมือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรง

ลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาตัว โบกผ่านลําตัวประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม         
ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ลูกเสือหมู่แรกยนืด้านซ้ายมือของผูก้ํากับลูกเสือ โดยนายหมูห่มู่แรกยืนอยู่เป็นแนว
เดียวกับ ผู้กํากับลูกเสอื หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไป อยู่ทางด้านซ้ายของหมู่แรกตามลําดับ จนคน
สุดท้ายของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรง แนวเดียวกับผู้กาํกับลูกเสือ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่า
ผูก้ํากับลูกเสอื เป็นจดุศูนย์กลาง 

2. การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนซ้ายสุด) ยกมือซ้าย เท้าสะโพก สะบัดหน้าไป
ทางขวา (ยกเว้นนายหมู่หมู่แรก) เมื่อผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลง
พร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

แถวรูปวงกลม 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถวโดยเปล่งเสียงว่า “แพ็ค” แล้วมือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรง

ลงข้างล่าง ควํ่าฝูามือเข้าหาตัว โบกผ่านลําตัว ประสานกันด้านหน้าจดด้านหลังเป็นรูปวงกลม 
ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติดังนี้ 

แถวรูปคร่ึงวงกลม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 25 

พักนอกแถว ใช้ในโอกาสตอ้งรอคําสั่งระยะเวลานานกว่าปกติ 
1) ท่าพักตามปกติ เมื่อได้ยินคําสัง่ว่า “พัก” ใหลู้กเสือสาํรองปฏิบัติ ดังนี้

หย่อนเข่าขวาก่อน เท้าทั้งสองอยู่กับที่ เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ตาม
สมควร ห้ามพูดคุย เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว”ให้ยืดตัวขึ้นจัดทุกส่วนของร่างกายให้อยู่ในท่าตรง 
นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวา อยู่ในท่าตรงโดยเร็ว และแข็งแรง
กลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรง  

2) ท่าพักตามระเบียบ เมือ่ได้ยินคําสั่งว่า “ตามระเบียบ , พัก” ให้ลูกเสือสาํรองปฏิบัติ ดังนี้
 แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. (หรือประมาณเกือบคร่ึงก้าวปกติ) 

อย่างแข็งแรงและองอาจพร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือซ้ายแนบลําตัว ให้มือขวาทับมือซ้าย 
นิ้วหัวแม่มือขวาจับนิ้วหัวแม่มือซ้าย ในแนวกึ่งกลางหลัง และอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง 
น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง  

 เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว - ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือ
ทั้งสองกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงตามเดิม 

3) ท่าพักตามสบาย เมือ่ไดย้ินคาํสั่งว่า “ตามสบาย , พัก” ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติ ดังนี้
ให้หยอ่นเขา่ขวาก่อนเช่นเดียวกับ “พกั” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอยา่งสบาย และ

พูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งอยู่กับที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตใหน้ั่ง จะนั่งไม่ได้ 
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “แถว - ตรง” ให้ปฏิบัตอิย่างเดียวกับท่าพักตามปกต ิ

4) ท่าพักนอกแถว เมือ่ได้ยินคําสั่งว่า “พักแถว” ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติดังนี้
 ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันท ีแต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนัน้ และไมท่ําเสียง

อึกทึกเมื่อได้ยนิคําสั่งว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเขา้แถวตรงที่เดิมโดยเร็ว ในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดแถว
เรียบร้อยแล้วให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมคีําสั่งตอ่ไป 

3. ท่าหันอยู่กับที่
1) ท่าขวาหัน เมือ่ไดย้ินคาํสั่ง  “ขวา - หัน”  ใหลู้กเสือสาํรองปฏิบัติ  ดังนี้

จังหวะ 1 เปิดปลายเท้าขวา และยกส้นเท้าซ้าย ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 
90  องศา หมุนเท้าทั้งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักนั้น ติดอยู่กับพื้น น้ําหนักตัวอยู่
ที่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง  บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกพอตึง  

จังหวะ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
2) ท่าซ้ายหัน เมื่อได้ยินคําสัง่ว่า  “ซ้าย - หัน”  ให้ลูกเสอืสํารองปฏิบัติ  ดังนี้

จังหวะ 1 เปิดปลายเท้าซ้าย และยกส้นเท้าขวา ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางซ้ายจนได้  
90  องศา หมุนเท้าทั้งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักนั้น ติดอยู่กับพื้น น้ําหนักตัวอยู่
ที่เท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึง  บิดส้นเท้าขวาออกข้างนอกพอตึง  

จังหวะ 2 ชักเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
3) ท่ากลับหลังหนั เมือ่ไดย้ินคําสั่งว่า “กลับหลงั - หัน”  ให้ลกูเสือสํารองปฏิบัติ  ดังนี้

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

จังหวะ 1 ทําเช่นเดียวกันกับท่าขวาหันจังหวะ 1 แต่หันเลยไปจนกลับหน้าเป็นหลัง 
ครบ 180 องศา และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่ข้างหลัง เฉียงซ้ายประมาณ ครึ่งก้าวและในแนวส้นเท้าขวา 

จังหวะ 2 ทําเช่นเดียวกันกับท่าขวาหันจังหวะ 2 
แถวรูปครึ่งวงกลม 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถวโดยเปล่งเสียงว่า “แพ็ค” แล้วมือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรง

ลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาตัว โบกผ่านลําตัวประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม         
ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ลูกเสือหมู่แรกยนืด้านซ้ายมือของผูก้ํากับลูกเสือ โดยนายหมูห่มู่แรกยืนอยู่เป็นแนว
เดียวกับ ผู้กํากับลูกเสอื หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไป อยู่ทางด้านซ้ายของหมู่แรกตามลําดับ จนคน
สุดท้ายของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรง แนวเดียวกับผู้กาํกับลูกเสือ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่า
ผูก้ํากับลูกเสอื เป็นจดุศูนย์กลาง 

2. การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนซ้ายสุด) ยกมือซ้าย เท้าสะโพก สะบัดหน้าไป
ทางขวา (ยกเว้นนายหมู่หมู่แรก) เมื่อผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลง
พร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 

แถวรูปวงกลม 
เมื่อได้ยินผู้กํากับลูกเสือเรียกแถวโดยเปล่งเสียงว่า “แพ็ค” แล้วมือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรง

ลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาตัว โบกผ่านลําตัว ประสานกันด้านหน้าจดด้านหลังเป็นรูปวงกลม 
ให้ลูกเสือสํารองปฏิบัติดังนี้ 

แถวรูปคร่ึงวงกลม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
20

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 27 

1. ให้ลูกเสือหมู่แรกยนืด้านซ้ายมือของผูก้ํากับลูกเสือ โดยนายหมูห่มู่แรกยืนอยู่แนวเดียวกับ
ผู้กํากับลูกเสอื หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไป อยู่ทางด้านซา้ยของหมู่แรกตามลําดับ จนคนสุดท้ายของหมู่
สุดท้ายไปจดกับนายหมูข่องหมู่แรก ถือผูก้ํากับลูกเสือ เป็นจุดศูนยก์ลาง 

2. การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคน ยกมือซ้ายขึ้น เท้าสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนาย
หมู่หมู่แรก) เมื่อผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ใน
ท่าตรงและนิ่ง 

แถวรูปวงกลม 

28 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 ลูกหมีเรียนรู้ 

ลูกหมีเข้ามาในเมืองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีที่บ้าน จึงอยากรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีไว้ทําไม 
เช่น ทางม้าลายมีไว้ทําไม สะพานลอยมีไว้ทําไม แม่จึงบอกลูกหมีว่า ทางม้าลายมีไว้ใช้ในการเดิน
ข้ามถนน การข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาให้ดี ถ้าไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ และลูกหมีต้องเข้าแถว 
เพื่อไม่ให้เดินชนกันส่วนสะพานลอยปลอดภยักว่าทางม้าลาย ลูกหมีได้เห็นขั้นรางรถไฟที่กีดขวางอยู่
ตรงกลางถนนก็ถามแม่  แม่ก็บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนให้รถหยุดช่วยให้ปลอดภัย แม่หมีปลูกฝังให้
ลูกหมีเป็นคนดีมีวินัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีวินัยตอ้งสร้างตั้งแต่วัยเด็ก 

 นครไร้วินัย 
เด็กชายแผนเป็นเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัย เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน แผนข้ามถนนไม่ระวังจึง

ถูก    รถชนจนหมดสติไป เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองมาอยู่ที่นครไร้วินัย ที่นี่ผู้คนไม่มีระเบียบวินัย 
จนแผนทนไม่ได้ และวันหนึ่งแผนไปโรงเรียนกับเพื่อน ชื่อหูกาง รู้จักที่นครไร้วินัย โดยขับยาน
อวกาศไป แต่หูกางขับอย่างน่าหวาดเสียว จนไปชนกับยานอีกลําหนึ่ง ทําให้แผนสลบไป เมื่อตื่น
ขึ้นมาแผนก็พบว่าตนเองอยู่ที่โลกและไม่อยากเป็นคนไร้วินัยอีกแล้ว 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การขาดวินัยทาํให้เกิดอุบัตเิหตุ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 27 

1. ให้ลูกเสือหมู่แรกยนืด้านซ้ายมือของผูก้ํากับลูกเสือ โดยนายหมูห่มู่แรกยืนอยู่แนวเดียวกับ
ผู้กํากับลูกเสอื หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไป อยู่ทางด้านซา้ยของหมู่แรกตามลําดับ จนคนสุดท้ายของหมู่
สุดท้ายไปจดกับนายหมูข่องหมู่แรก ถือผูก้ํากับลูกเสือ เป็นจุดศูนยก์ลาง 

2. การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคน ยกมือซ้ายขึ้น เท้าสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนาย
หมู่หมู่แรก) เมื่อผู้กํากับลูกเสือตรวจแถวแล้ว สั่งว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมือลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ใน
ท่าตรงและนิ่ง 

แถวรูปวงกลม 

28 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 ลูกหมีเรียนรู้ 

ลูกหมีเข้ามาในเมืองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีที่บ้าน จึงอยากรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีไว้ทําไม 
เช่น ทางม้าลายมีไว้ทําไม สะพานลอยมีไว้ทําไม แม่จึงบอกลูกหมีว่า ทางม้าลายมีไว้ใช้ในการเดิน
ข้ามถนน การข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาให้ดี ถ้าไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ และลูกหมีต้องเข้าแถว 
เพื่อไม่ให้เดินชนกันส่วนสะพานลอยปลอดภยักว่าทางม้าลาย ลูกหมีได้เห็นขั้นรางรถไฟที่กีดขวางอยู่
ตรงกลางถนนก็ถามแม่  แม่ก็บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนให้รถหยุดช่วยให้ปลอดภัย แม่หมีปลูกฝังให้
ลูกหมีเป็นคนดีมีวินัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีวินัยตอ้งสร้างตั้งแต่วัยเด็ก 

 นครไร้วินัย 
เด็กชายแผนเป็นเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัย เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน แผนข้ามถนนไม่ระวังจึง

ถูก    รถชนจนหมดสติไป เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองมาอยู่ที่นครไร้วินัย ที่นี่ผู้คนไม่มีระเบียบวินัย 
จนแผนทนไม่ได้ และวันหนึ่งแผนไปโรงเรียนกับเพื่อน ชื่อหูกาง รู้จักที่นครไร้วินัย โดยขับยาน
อวกาศไป แต่หูกางขับอย่างน่าหวาดเสียว จนไปชนกับยานอีกลําหนึ่ง ทําให้แผนสลบไป เมื่อตื่น
ขึ้นมาแผนก็พบว่าตนเองอยู่ที่โลกและไม่อยากเป็นคนไร้วินัยอีกแล้ว 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การขาดวินัยทาํให้เกิดอุบัตเิหตุ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
22

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 29 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 
หน่วยที่ 1  เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3   การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย    เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้:
1.1 ลูกเสือแสดงความเคารพเป็นรายบุคคลได้ 
1.2 ลูกเสือเล่าประวัติการจับมอืซ้ายได ้
1.3 ลูกเสือแสดงวิธกีารจับมอืแบบลูกเสือได้ 

2. เนื้อหา
2.1 การทําความเคารพเป็นรายบคุคล 
2.2 ประวัติการจับมือซ้าย และวิธีการจับมอืแบบลูกเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบความรู้  เรื่อง การทาํความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตการทาํความเคารพแบบลูกเสือสํารองเป็นรายบุคคล
ให้ลูกเสอืสํารองฝกึทําความเคารพเปน็รายบุคคลทั้งแบบสวมหมวกและไม่สวมหมวก 

2) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน โดยการจับมือ
3) ผู้กํากับลูกเสือเลา่ประวัติการจับมือซ้ายให้ลูกเสือฟัง
4) ผู้กํากับลูกเสือสาธิต การจับมอืซ้าย พร้อมแสดงความเคารพเป็นรายบุคคล แล้วให้

ลูกเสือปฏิบัติตาม 
5) ให้ลูกเสือสาํรองฝึกการทําความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมอืซ้าย

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในหมู ่
5.2 สอบถามความเข้าใจในความเป็นมาหรอืประวัติการจับมือซา้ย 
5.3 สังเกตความถูกต้องการทําความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือแบบลูกเสือ 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 
 ลูกเสือจับมือ 

      ลกูเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่ 
มือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ํา)     ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมอื 

  จับมือนัน้หมายถึงมิตร เหมือนญาติสนทิควรคดิยึดถอื 
ยิ้มด้วยเวลาจับมือ  (ซ้ํา)      เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 

เกม 
จับมือซ้าย 

วิธีเล่น 
1. ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือจับมือเพื่อนเพียงมือเดียว มือใดก็ได้ที่ถนัดให้ครบ 10 คน

ในเวลาจํากัดและพูดทักเพื่อนว่า “สวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะ” แล้วนั่งลง 
2. ผู้กํากับลูกเสืออธิบายให้ลูกเสือเข้าใจว่าจะให้ลูกเสือวิ่งจับมือซ้ายเพื่อนมากที่สุด  โดย

ผู้กํากับลูกเสือใช้สัญญาณนกหวีดเพื่อเริ่มและหยุดในแต่ละรอบ ว่าใครจับมือเพื่อนได้มากที่สุด เป็นผู้ชนะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 29 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 
หน่วยที่ 1  เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3   การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย    เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้:
1.1 ลูกเสือแสดงความเคารพเป็นรายบุคคลได้ 
1.2 ลูกเสือเล่าประวัติการจับมอืซ้ายได ้
1.3 ลูกเสือแสดงวิธกีารจับมอืแบบลูกเสือได้ 

2. เนื้อหา
2.1 การทําความเคารพเป็นรายบคุคล 
2.2 ประวัติการจับมือซ้าย และวิธีการจับมอืแบบลูกเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 ใบความรู้  เรื่อง การทาํความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย 
3.3 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตการทาํความเคารพแบบลูกเสือสํารองเป็นรายบุคคล
ให้ลูกเสอืสํารองฝกึทําความเคารพเปน็รายบุคคลทั้งแบบสวมหมวกและไม่สวมหมวก 

2) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน โดยการจับมือ
3) ผู้กํากับลูกเสือเลา่ประวัติการจับมือซ้ายให้ลูกเสือฟัง
4) ผู้กํากับลูกเสือสาธิต การจับมอืซ้าย พร้อมแสดงความเคารพเป็นรายบุคคล แล้วให้

ลูกเสือปฏิบัติตาม 
5) ให้ลูกเสือสาํรองฝึกการทําความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมอืซ้าย

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในหมู ่
5.2 สอบถามความเข้าใจในความเป็นมาหรอืประวัติการจับมือซา้ย 
5.3 สังเกตความถูกต้องการทําความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือแบบลูกเสือ 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เพลง 
 ลูกเสือจับมือ 

      ลกูเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่ 
มือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ํา)     ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมอื 

  จับมือนัน้หมายถึงมิตร เหมือนญาติสนทิควรคดิยึดถอื 
ยิ้มด้วยเวลาจับมือ  (ซ้ํา)      เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 

เกม 
จับมือซ้าย 

วิธีเล่น 
1. ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือจับมือเพื่อนเพียงมือเดียว มือใดก็ได้ที่ถนัดให้ครบ 10 คน

ในเวลาจํากัดและพูดทักเพื่อนว่า “สวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะ” แล้วนั่งลง 
2. ผู้กํากับลูกเสืออธิบายให้ลูกเสือเข้าใจว่าจะให้ลูกเสือวิ่งจับมือซ้ายเพื่อนมากที่สุด  โดย

ผู้กํากับลูกเสือใช้สัญญาณนกหวีดเพื่อเริ่มและหยุดในแต่ละรอบ ว่าใครจับมือเพื่อนได้มากที่สุด เป็นผู้ชนะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 

ใบความรู้ 
 การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย 

การท าความเคารพ 
การทําความเคารพเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นผู้มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย การทํา

ความเคารพของลูกเสือสํารองแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ การทําความเคารพเป็นรายบุคคล 
(วันทยหัตถ์) และการทําความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) 
การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 

1. เป็นรหัสระหว่างลูกเสอืสํารองกับผู้กาํกับลูกเสือและบุคคลทั่วไป และได้ยดึเป็นแนวปฏิบัติ
ในวงการลูกเสือสํารองทั่วโลก 

2. นิ้วสองนิ้วเมื่อแสดงความเคารพหมายถึงหูสองหูของหมาปูา เพราะลูกเสือสํารองมีฉายาว่า
ลูกหมาปูา 

3. นิ้วสองนิ้ว เป็นเครื่องหมายราํลึกถึงกฎของลกูเสือสาํรอง 2 ข้อ คือ
ข้อ 1 ลูกเสือสํารองทาํตามลกูเสือรุน่พี่ 
ข้อ 2 ลูกเสือสํารองไม่ทาํตามใจตนเอง 

วิธีปฏิบัต ิ
ลูกเสือสํารองจะสวมหมวกหรือไม่ก็ตาม เวลาทําวันทยหัตถ์ให้ทํา 2 นิ้ว คือ ยกมือขวาขึ้น

แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง (รูปตัววี)  แล้วให้นิ้วชี้แตะกะบังหมวกต่อขอบหมวก ถ้ามิได้
สวมหมวกให้นิ้วช้ีแตะที่หางคิ้วขวา  
ลูกเสือส ารองต้องท าความเคารพให้ถูกต้องตามโอกาส  ดังนี้ 

1. ขณะที่มีการชักธงขึ้น  ชักธงลง  หรือเชิญธงผ่าน  ได้แก่ ธงชาติ  ธงลูกเสือประจําจังหวัด
ธงชัยเฉลิมพล  ธงมหาราช  เป็นต้น 

2. ขณะที่มีการร้องหรือบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ เพลง
มหาชัย  และเพลงสรรเสริญเสือปูา 

3. ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์
พระบรมฉายาลักษณ์  หรือพระบรมรูปในพิธีตา่ง ๆ 

4. ต่อเพื่อนลกูเสือ  เมื่อพบกนัครั้งแรกในวันหนึ่ง ๆ
5. ต่อบุคคลที่ควรเคารพ เช่น นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ครู อาจารย ์และผู้ใหญ่

ทั่วไป 

การจับมือซ้าย 
การจับมือกัน เป็นการทักทายอย่างหนึ่งของคนทั่วไป ซึ่งจะจับมือทักทายด้วยมือขวา  

แต่วิธีการจับมือของลูกเสือจะแตกต่างจากคนทั่วไป  การจับมือของลูกเสือหรือเนตรนารีนั้นจะจับมือด้วยมือซ้าย 

32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วิธีการจับมือ ให้ลูกเสือสํารองยื่นมือซ้ายออกมาจับมือซ้ายของอีกฝูายหนึ่ง   พร้อมแสดง
กิริยายิ้มแย้มแจ่มใส 
ประวัติการจับมือซ้ายของลูกเสือ 

สมัยก่อนประเทศอังกฤษ ได้ส่งทหารไปประจําอยู่ในทวีปแอฟริกา ได้ทําสงครามกับคน
พื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ หลายครั้ง  ในการทําสงครามกับเผ่าซูลู ซึ่งมี ดินิสซูลู เป็นหัวหน้าเผ่าที่กล้าหาญ
มาก ทหารอังกฤษต้องแพ้สงครามกับเผ่าซูลูหลายครั้งและไม่สามารถจับหัวหน้าเผ่าได้ 

บี.–พี. ซึ่งเป็นหัวหน้าทหารอังกฤษ เห็นว่าไม่สามารถที่จะสู้รบให้ได้ชัยชนะ จึงขอพบกับดินิสซูลู  
และตกลงสงบศึกกัน บี.–พี.จึงกล่าวกับคนเผ่าซูลูต่อหน้าทหารทั้งหลายว่า “นับแต่นี้ต่อไปทหารซูลู
กับทหารอังกฤษ  เผ่าซูลูและอังกฤษจะเลิกรบกัน  มาเป็นมิตรกันเถอะ” กล่าวจบ บี.–พี.ได้ยื่นมือขวา
ให้หัวหน้าเผ่าซูลูจับ  เพื่อแสดงความเป็นมิตรเช่นที่เคยปฏิบัติมา แต่ดินิสซูลู หัวหน้าเผ่าไม่ยอมจับ
มือขวา กลับยื่นมือซ้ายออกมาแทน แล้วกล่าวกับ บี.–พี.ว่า “มือขวาเป็นมือที่สกปรก  เป็นมือที่ช่ัว
ร้าย จับอาวุธฆ่าคนมามาก  ไม่ควรใช้จับกันแสดงความเป็นมิตร  ควรจับมือแสดงความเป็น
มิตรด้วยมือซ้าย  ซ่ึงเป็นมือที่สะอาด”  บี.–พี.เห็นด้วย  จึงยื่นมือซ้ายออกไปสัมผัสกับดินิสซูลู 

เมื่อดินิสซูลู  เห็นว่า บี.–พี.จับมือกับตนด้วยมือซ้ายแสดงความเป็นมิตรก็พอใจจึงมอบ
พวงมาลัยกระดูกให้ ซึ่งประกอบด้วยกระดูกประมาณ 54 ชิ้น (หนังสือบางเล่มบอกว่ามากกว่า 100 ชิ้น) 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บี.–พี.ได้กําหนดให้ลูกเสือทุกคนทักทายกันด้วยการจับมือซ้าย       
เพื่อแสดงความเป็นมิตรและถือว่าเป็นพวกเดียวกัน 

หนังสือบางเล่มกล่าวว่า  การที่หัวหน้าเผ่าซูลูจับมือกันด้วยมือซ้าย  เป็นเพราะ 
1. เพื่อเป็นการไม่ประมาท  เพราะมือขวาถืออาวุธอยู่ หากจับมือด้วยมือขวาก็ต้องวางอาวุธ

อาจเกิดอันตราย หรือปฺองกันตนเองไม่ทัน  หากอีกฝูายจะทําร้าย 
2. เพื่อความรอบคอบ ระวังเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของลูกเสือ

จึงจับมือด้วยมือซ้าย 

เพลงมห�ชยั	และเพลงสรรเสรญิเสอืป่�
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 

ใบความรู้ 
 การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย 

การท าความเคารพ 
การทําความเคารพเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นผู้มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย การทํา

ความเคารพของลูกเสือสํารองแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ การทําความเคารพเป็นรายบุคคล 
(วันทยหัตถ์) และการทําความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) 
การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 

1. เป็นรหัสระหว่างลูกเสอืสํารองกับผู้กาํกับลูกเสือและบุคคลทั่วไป และได้ยดึเป็นแนวปฏิบัติ
ในวงการลูกเสือสํารองทั่วโลก 

2. นิ้วสองนิ้วเมื่อแสดงความเคารพหมายถึงหูสองหูของหมาปูา เพราะลูกเสือสํารองมีฉายาว่า
ลูกหมาปูา 

3. นิ้วสองนิ้ว เป็นเครื่องหมายราํลึกถึงกฎของลกูเสือสาํรอง 2 ข้อ คือ
ข้อ 1 ลูกเสือสํารองทาํตามลกูเสือรุน่พี่ 
ข้อ 2 ลูกเสือสํารองไม่ทาํตามใจตนเอง 

วิธีปฏิบัต ิ
ลูกเสือสํารองจะสวมหมวกหรือไม่ก็ตาม เวลาทําวันทยหัตถ์ให้ทํา 2 นิ้ว คือ ยกมือขวาขึ้น

แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง (รูปตัววี)  แล้วให้นิ้วชี้แตะกะบังหมวกต่อขอบหมวก ถ้ามิได้
สวมหมวกให้นิ้วช้ีแตะที่หางคิ้วขวา  
ลูกเสือส ารองต้องท าความเคารพให้ถูกต้องตามโอกาส  ดังนี้ 

1. ขณะที่มีการชักธงขึ้น  ชักธงลง  หรือเชิญธงผ่าน  ได้แก่ ธงชาติ  ธงลูกเสือประจําจังหวัด
ธงชัยเฉลิมพล  ธงมหาราช  เป็นต้น 

2. ขณะที่มีการร้องหรือบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ เพลง
มหาชัย  และเพลงสรรเสริญเสือปูา 

3. ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์
พระบรมฉายาลักษณ์  หรือพระบรมรูปในพิธีตา่ง ๆ 

4. ต่อเพื่อนลกูเสือ  เมื่อพบกนัครั้งแรกในวันหนึ่ง ๆ
5. ต่อบุคคลที่ควรเคารพ เช่น นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ครู อาจารย ์และผู้ใหญ่

ทั่วไป 

การจับมือซ้าย 
การจับมือกัน เป็นการทักทายอย่างหนึ่งของคนทั่วไป ซึ่งจะจับมือทักทายด้วยมือขวา  

แต่วิธีการจับมือของลูกเสือจะแตกต่างจากคนทั่วไป  การจับมือของลูกเสือหรือเนตรนารีนั้นจะจับมือด้วยมือซ้าย 

32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วิธีการจับมือ ให้ลูกเสือสํารองยื่นมือซ้ายออกมาจับมือซ้ายของอีกฝูายหนึ่ง   พร้อมแสดง
กิริยายิ้มแย้มแจ่มใส 
ประวัติการจับมือซ้ายของลูกเสือ 

สมัยก่อนประเทศอังกฤษ ได้ส่งทหารไปประจําอยู่ในทวีปแอฟริกา ได้ทําสงครามกับคน
พื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ หลายครั้ง  ในการทําสงครามกับเผ่าซูลู ซึ่งมี ดินิสซูลู เป็นหัวหน้าเผ่าที่กล้าหาญ
มาก ทหารอังกฤษต้องแพ้สงครามกับเผ่าซูลูหลายครั้งและไม่สามารถจับหัวหน้าเผ่าได้ 

บี.–พี. ซึ่งเป็นหัวหน้าทหารอังกฤษ เห็นว่าไม่สามารถที่จะสู้รบให้ได้ชัยชนะ จึงขอพบกับดินิสซูลู  
และตกลงสงบศึกกัน บี.–พี.จึงกล่าวกับคนเผ่าซูลูต่อหน้าทหารทั้งหลายว่า “นับแต่นี้ต่อไปทหารซูลู
กับทหารอังกฤษ  เผ่าซูลูและอังกฤษจะเลิกรบกัน  มาเป็นมิตรกันเถอะ” กล่าวจบ บี.–พี.ได้ยื่นมือขวา
ให้หัวหน้าเผ่าซูลูจับ  เพื่อแสดงความเป็นมิตรเช่นที่เคยปฏิบัติมา แต่ดินิสซูลู หัวหน้าเผ่าไม่ยอมจับ
มือขวา กลับยื่นมือซ้ายออกมาแทน แล้วกล่าวกับ บี.–พี.ว่า “มือขวาเป็นมือที่สกปรก  เป็นมือที่ช่ัว
ร้าย จับอาวุธฆ่าคนมามาก  ไม่ควรใช้จับกันแสดงความเป็นมิตร  ควรจับมือแสดงความเป็น
มิตรด้วยมือซ้าย  ซ่ึงเป็นมือที่สะอาด”  บี.–พี.เห็นด้วย  จึงยื่นมือซ้ายออกไปสัมผัสกับดินิสซูลู 

เมื่อดินิสซูลู  เห็นว่า บี.–พี.จับมือกับตนด้วยมือซ้ายแสดงความเป็นมิตรก็พอใจจึงมอบ
พวงมาลัยกระดูกให้ ซึ่งประกอบด้วยกระดูกประมาณ 54 ชิ้น (หนังสือบางเล่มบอกว่ามากกว่า 100 ชิ้น) 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บี.–พี.ได้กําหนดให้ลูกเสือทุกคนทักทายกันด้วยการจับมือซ้าย       
เพื่อแสดงความเป็นมิตรและถือว่าเป็นพวกเดียวกัน 

หนังสือบางเล่มกล่าวว่า  การที่หัวหน้าเผ่าซูลูจับมือกันด้วยมือซ้าย  เป็นเพราะ 
1. เพื่อเป็นการไม่ประมาท  เพราะมือขวาถืออาวุธอยู่ หากจับมือด้วยมือขวาก็ต้องวางอาวุธ

อาจเกิดอันตราย หรือปฺองกันตนเองไม่ทัน  หากอีกฝูายจะทําร้าย 
2. เพื่อความรอบคอบ ระวังเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของลูกเสือ

จึงจับมือด้วยมือซ้าย 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 33 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 อึ่งอ่างและวัว 

ลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่ง เพิ่งเคยเห็นวัวเป็นครั้งแรก จึงกลับมาบอกพ่อว่า "ฉันไปเจอสัตว์ประหลาด     
น่ากลัวตัวหนึ่ง ร่างมันสูงใหญ่อย่างกับภูเขา มีเขาบนหัว หางยาว และกีบเท้าของมันแยกออกเป็น
สองกีบ" 

พ่ออึ่งอ่างตอบว่า "นั่นเขาเรียกว่าวัว แล้วตัวมันก็ไม่ได้โตมากมายขนาดนั้น สูงกว่าพ่อแค่นิด
เดียวพ่อสามารถทําตัวเองให้ใหญ่กว่านี้ได้สบาย ๆ เลย ดูสิลูก” 

พ่ออึ่งอ่างจึงพองตัวของมันให้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น เมื่อถามลูกว่า"ใหญ่เท่านี้ใช่ใหม?" ลูกก็ตอบ
ว่า "โอโห ใหญ่กว่านี้เยอะเลยพ่อ" ทุกครั้ง ดังนั้น พ่ออึ่งอ่างจึงสูดหายใจเขา้ลึก ๆ และพองตัวมากขึ้น
และมากขึ้น ตัวของมันบวมเปูงขึ้นมาเรื่อย ๆ  แล้วมันก็พูดว่า "พ่อแน่ใจว่าเจ้าวัวน่ะ มันไม่ใหญ่เท่า.. " 
พูดยัง  ไม่ทันจบ ในวินาทีนั้นเองตัวพ่ออึ่งอ่างก็ระเบิดออก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การหลอกตัวเองยอ่มนาํไปสู่การทําลายตนเอง 

34 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์าาวล์) เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือแสดงการทาํความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) ได้ 

2. เนื้อหา  การทําความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู้  1) นิทานเรื่อง  เมาคลี ตอนผาประชุม 

2) เรื่อง การทาํความเคารพเป็นหมู่
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนเรื่องเมาคลีตอนผาประชุม เมื่ออาเคล่าหัวหน้าฝูงหมาปูา กระโดด
ขึ้นยืนบนลานหินสูง สมาชิกหมาปูาอื่น ๆ  ที่นั่งล้อมวงอยู่ จะส่งเสียงเห่าหอนแสดงความเคารพ โดยเน้นให้        
ลูกเสือสํารองเห็นถึงการแสดงความเคารพต่อหัวหน้าฝูงหมาปูาผู้เป็นประธานการประชุม 

2) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงความหมายในการทําแกรนด์ฮาวล์
-  เพื่อเป็นการเตือนว่าลกูเสอืสํารองได้ให้สัญญาว่าจะทําดทีี่สุด 
-  เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความเคารพตอ่หัวหน้า 

3) ผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว ให้ลูกเสือสํารองเข้าแถวเป็นรูปวงกลม แล้วผู้กํากับลูกเสือ
อธิบายประกอบการสาธิตการทําความเคารพเป็นหมู่แบบลูกเสือสํารองตามลําดับขั้นตอน 

4) ให้ลูกเสือสาํรองฝึกการทําความเคารพเป็นหมู่โดยมีนายหมู่ควบคมุการฝกึ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง  เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความพร้อมเพรียงในการเข้าแถว 
5.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งในการทําแกรนด์ฮาวล์ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 อึ่งอ่างและวัว 

ลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่ง เพิ่งเคยเห็นวัวเป็นครั้งแรก จึงกลับมาบอกพ่อว่า "ฉันไปเจอสัตว์ประหลาด     
น่ากลัวตัวหนึ่ง ร่างมันสูงใหญ่อย่างกับภูเขา มีเขาบนหัว หางยาว และกีบเท้าของมันแยกออกเป็น
สองกีบ" 

พ่ออึ่งอ่างตอบว่า "นั่นเขาเรียกว่าวัว แล้วตัวมันก็ไม่ได้โตมากมายขนาดนั้น สูงกว่าพ่อแค่นิด
เดียวพ่อสามารถทําตัวเองให้ใหญ่กว่านี้ได้สบาย ๆ เลย ดูสิลูก” 

พ่ออึ่งอ่างจึงพองตัวของมันให้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น เมื่อถามลูกว่า"ใหญ่เท่านี้ใช่ใหม?" ลูกก็ตอบ
ว่า "โอโห ใหญ่กว่านี้เยอะเลยพ่อ" ทุกครั้ง ดังนั้น พ่ออึ่งอ่างจึงสูดหายใจเขา้ลึก ๆ และพองตัวมากขึ้น
และมากขึ้น ตัวของมันบวมเปูงขึ้นมาเรื่อย ๆ  แล้วมันก็พูดว่า "พ่อแน่ใจว่าเจ้าวัวน่ะ มันไม่ใหญ่เท่า.. " 
พูดยัง  ไม่ทันจบ ในวินาทีนั้นเองตัวพ่ออึ่งอ่างก็ระเบิดออก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การหลอกตัวเองยอ่มนาํไปสู่การทําลายตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์าาวล์) เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือแสดงการทาํความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) ได้ 

2. เนื้อหา  การทําความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู้  1) นิทานเรื่อง  เมาคลี ตอนผาประชุม 

2) เรื่อง การทาํความเคารพเป็นหมู่
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนเรื่องเมาคลีตอนผาประชุม เมื่ออาเคล่าหัวหน้าฝูงหมาปูา กระโดด
ขึ้นยืนบนลานหินสูง สมาชิกหมาปูาอื่น ๆ  ที่นั่งล้อมวงอยู่ จะส่งเสียงเห่าหอนแสดงความเคารพ โดยเน้นให้        
ลูกเสือสํารองเห็นถึงการแสดงความเคารพต่อหัวหน้าฝูงหมาปูาผู้เป็นประธานการประชุม 

2) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงความหมายในการทําแกรนด์ฮาวล์
-  เพื่อเป็นการเตือนว่าลกูเสอืสํารองได้ให้สัญญาว่าจะทําดทีี่สุด 
-  เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความเคารพตอ่หัวหน้า 

3) ผู้กํากับลูกเสือเรียกแถว ให้ลูกเสือสํารองเข้าแถวเป็นรูปวงกลม แล้วผู้กํากับลูกเสือ
อธิบายประกอบการสาธิตการทําความเคารพเป็นหมู่แบบลูกเสือสํารองตามลําดับขั้นตอน 

4) ให้ลูกเสือสาํรองฝึกการทําความเคารพเป็นหมู่โดยมีนายหมู่ควบคมุการฝกึ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง  เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความพร้อมเพรียงในการเข้าแถว 
5.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งในการทําแกรนด์ฮาวล์ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

เพลง 
แกรนด์าาวล์ 

แพ็ค แพค็ แพ็ค ขานแพ็คแล้วทําวงกลม 
ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม ลงนั่งยอง ๆ 
หงายมือแล้วก็ร้อง อาเคล่า เราจะทําดีทีสุด 
กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ 
บอกนะว่า จงทําด ีนี่คอืหนา้ที่ หมู่บริการ 
ทุกคนก็ขาน เราจะทําด ีเสร็จสิน้พิธี แกรนดฮ์าวล์ 

แพ็ค 
แพ็ค แพค็ แพ็ค เด็ก ๆ เขาชอบกนันักทุกคนรูจ้ัก 

คําว่า แพค็ แพค็ แพ็ค 
แพ็ค แพค็ แพ็ค  ได้ยินแล้วขาน  แพค็รับ  รีบวิ่ง 
ยื่นมือกันจับ  แล้วทําเป็นวงกลมเล็ก 
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ใบความรู้ 
เมาคลี  ตอนผาประชุม 

ถึงกําหนดเวลาประชุมของฝูงหมาปูาเพื่อลงมติรับลูกหมาปูาเข้าฝูง พ่อและแม่หมาปูาได้พา
ลูกทั้ง 4 กับเมาคลีไปยังเนินเขาซึ่งเรียกว่า “ผาประชุม” 

 หมาปูาอาวุโสมีขนสีเทาเป็นมัน ชื่ออาเคล่า เป็นหัวหน้าฝูง นั่งทําหน้าท่ีเป็นประธานการ
ประชุม หมาปูาทุกตัวนั่งเงียบหยุดการเห่าหอน เพื่อแสดงความเคารพและเชื่อฟัง เตรียมพร้อมที่จะ
ทําหน้าที่เข้าไปดมกลิ่นหมารุ่นเล็ก ๆ เพื่อรับเข้าฝูง เป็นการปฺองกันสัตว์อื่นแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในฝูง 

อาเคล่า เป็นหมาปูาที่ฉลาดมาก ทําหน้าที่หัวหน้าฝูงมาได้หนึ่งปีเต็ม สมัยหนุ่ม ๆ เคยติดกับ
นายพรานถึงสองครั้งแต่รอดชีวิตกลับมาได้  มันจึงรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของนายพรานและชาวบ้าน   

พอถึงเวลา หมารุ่นใหญ่ผลัดกันเข้าดมกลิ่น เมาคลีถูกเขี่ยออกไปอยู่กลางวงเพื่อการพิจารณา 
ขณะนั้นเอง แชร์คาน เสือโคร่งก็คํารามกึกก้องสนั่นปูาทั่วบริเวณผาประชุม ตะโกนบอกให้ฝูงหมาปูา    
รู้ว่าเมาคลีเป็นลูกคนไม่ควรเลี้ยงไว้ในฝูง 

อาเคล่าไม่สนใจ บอกหมาปูาทั้งหลายให้ทําหน้าที่พิจารณาให้รอบคอบ ไม่ต้องฟังคําพูดของ
ใครทั้งสิ้นนอกจากเขา ซึ่งเป็นหัวหน้า   

หมาปูาตัวหนึ่งลุกขึ้นประกาศคัดค้านว่าไม่ควรเลี้ยงลูกคนอย่างเมาคลี เพราะไม่มีประโยชน์แก่ฝูง 
ตามกฎของที่ประชุม ถ้าลูกหมาปูาตัวใดถูกคัดค้านต้องมีหมาปูาในฝูงรับรองตั้งแต่สองตัวขึ้นไป  

จึงจะให้อยู่ร่วมฝูงได้ 
ฝูายแม่หมาปูาเมื่อได้ยินเสียงคัดค้านก็โกรธจนขนลุกเกรียว  กล้ามเนื้อเกร็ง  เตรียมพร้อมที่

จะรับเหตุการณ์ร้าย หากเมาคลีไม่ได้รับเข้าฝูง 
ผาประชุมเงียบกริบ เพื่อรอฟังการพิจารณา แชร์คานกระหยิ่มที่จะได้เมาคลีเป็นอาหาร ฝูง

หมาปูาก็เตรียมจะกินเนื้อเมาคลีเป็นอาหารอันโอชะเช่นกัน ทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของหมีเฒ่าขนสี
น้ําตาล ชื่อบาลู  ซึ่งบรรดาหมาปูายอมรับนับถือให้เข้าร่วมฝูงในฐานะสมาชิกชั้นผู้ใหญ่ บาลูเป็น
ผู้สอนกฎแห่งปูาและวิธีการดํารงชีวิตในปูาให้แก่ลูกหมาปูาทั้งหลาย บาลูได้เป็นผู้รับรองเมาคลี 
หมาปูาในที่ประชุมต่างไม่พอใจและโต้เถียงกันว่าการรับรองต้องมีสองเสียงขึ้นไป 

เวลานั้นเอง อีกด้านหนึ่งของผาประชุมบาเคียร่าเสือดําผู้สุภาพอ่อนน้อม ได้ก้าวเข้ามาในที่
ประชมุอย่างสง่า อ้างกฎของปูาที่อนุญาตให้มีผู้เสนอซื้อชีวิตลูกหมาปูาได้ โดยมิได้ระบุว่าผู้ซื้อต้องเป็น
ใคร บาเคียร่า จึงเสนอขอรับรองเมาคลี ด้วยการแลกกับวัวปูาอ้วนพีตัวหนึ่ง ฝูงหมาปูาก็วิ่งเข้าไปรุม
กินวัวปูากันอย่างเอร็ดอร่อย 

ลานประชุมคงเหลือ อาเคล่า บาลู  บาเคียร่า  พ่อและแม่หมาปูากับลูกทั้ง 4 และเมาคลี  แชร์คาน
ได้เห็นเหตุการณ์แปรผันไปเช่นนั้นก็โกรธ  และจากผาประชุมไปด้วยความผิดหวัง 

บาเคียร่า รู้สึกรําคาญจึงคํารามว่า “ไอ้เสือถ่อย อีกหน่อย เด็กน้อยนี้จะทําให้เจ้าได้รับความ
เจ็บปวดแสนสาหัส เจ้ายังรู้ฤทธิ์ของมนุษย์น้อยไป  อ้ายถ่อย  ข้ารู้ดี – ข้ารู้ดี” 

ครอบครัวหมาปูาพาเมาคลีกลับไปเลี้ยงที่ถ้ําด้วยความผาสุก เมาคลีได้ชื่อว่าลูกหมาปูาตั้งแต่ 
บัดนั้น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

เพลง 
แกรนด์าาวล์ 

แพ็ค แพค็ แพ็ค ขานแพ็คแล้วทําวงกลม 
ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม ลงนั่งยอง ๆ 
หงายมือแล้วก็ร้อง อาเคล่า เราจะทําดีทีสุด 
กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ 
บอกนะว่า จงทําด ีนี่คอืหนา้ที่ หมู่บริการ 
ทุกคนก็ขาน เราจะทําด ีเสร็จสิน้พิธี แกรนดฮ์าวล์ 

แพ็ค 
แพ็ค แพค็ แพ็ค เด็ก ๆ เขาชอบกนันักทุกคนรูจ้ัก 

คําว่า แพค็ แพค็ แพ็ค 
แพ็ค แพค็ แพ็ค  ได้ยินแล้วขาน  แพค็รับ  รีบวิ่ง 
ยื่นมือกันจับ  แล้วทําเป็นวงกลมเล็ก 
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ใบความรู้ 
เมาคลี  ตอนผาประชุม 

ถึงกําหนดเวลาประชุมของฝูงหมาปูาเพื่อลงมติรับลูกหมาปูาเข้าฝูง พ่อและแม่หมาปูาได้พา
ลูกทั้ง 4 กับเมาคลีไปยังเนินเขาซึ่งเรียกว่า “ผาประชุม” 

 หมาปูาอาวุโสมีขนสีเทาเป็นมัน ชื่ออาเคล่า เป็นหัวหน้าฝูง นั่งทําหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม หมาปูาทุกตัวนั่งเงียบหยุดการเห่าหอน เพื่อแสดงความเคารพและเชื่อฟัง เตรียมพร้อมที่จะ
ทําหน้าที่เข้าไปดมกลิ่นหมารุ่นเล็ก ๆ เพื่อรับเข้าฝูง เป็นการปฺองกันสัตว์อื่นแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในฝูง 

อาเคล่า เป็นหมาปูาที่ฉลาดมาก ทําหน้าที่หัวหน้าฝูงมาได้หนึ่งปีเต็ม สมัยหนุ่ม ๆ เคยติดกับ
นายพรานถึงสองครั้งแต่รอดชีวิตกลับมาได้  มันจึงรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของนายพรานและชาวบ้าน   

พอถึงเวลา หมารุ่นใหญ่ผลัดกันเข้าดมกลิ่น เมาคลีถูกเขี่ยออกไปอยู่กลางวงเพื่อการพิจารณา 
ขณะนั้นเอง แชร์คาน เสือโคร่งก็คํารามกึกก้องสนั่นปูาทั่วบริเวณผาประชุม ตะโกนบอกให้ฝูงหมาปูา    
รู้ว่าเมาคลีเป็นลูกคนไม่ควรเลี้ยงไว้ในฝูง 

อาเคล่าไม่สนใจ บอกหมาปูาทั้งหลายให้ทําหน้าที่พิจารณาให้รอบคอบ ไม่ต้องฟังคําพูดของ
ใครทั้งสิ้นนอกจากเขา ซึ่งเป็นหัวหน้า   

หมาปูาตัวหนึ่งลุกขึ้นประกาศคัดค้านว่าไม่ควรเลี้ยงลูกคนอย่างเมาคลี เพราะไม่มีประโยชน์แก่ฝูง 
ตามกฎของที่ประชุม ถ้าลูกหมาปูาตัวใดถูกคัดค้านต้องมีหมาปูาในฝูงรับรองตั้งแต่สองตัวขึ้นไป  

จึงจะให้อยู่ร่วมฝูงได้ 
ฝูายแม่หมาปูาเมื่อได้ยินเสียงคัดค้านก็โกรธจนขนลุกเกรียว  กล้ามเนื้อเกร็ง  เตรียมพร้อมที่

จะรับเหตุการณ์ร้าย หากเมาคลีไม่ได้รับเข้าฝูง 
ผาประชุมเงียบกริบ เพื่อรอฟังการพิจารณา แชร์คานกระหยิ่มที่จะได้เมาคลีเป็นอาหาร ฝูง

หมาปูาก็เตรียมจะกินเนื้อเมาคลีเป็นอาหารอันโอชะเช่นกัน ทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของหมีเฒ่าขนสี
น้ําตาล ชื่อบาลู  ซึ่งบรรดาหมาปูายอมรับนับถือให้เข้าร่วมฝูงในฐานะสมาชิกชั้นผู้ใหญ่ บาลูเป็น
ผู้สอนกฎแห่งปูาและวิธีการดํารงชีวิตในปูาให้แก่ลูกหมาปูาทั้งหลาย บาลูได้เป็นผู้รับรองเมาคลี 
หมาปูาในที่ประชุมต่างไม่พอใจและโต้เถียงกันว่าการรับรองต้องมีสองเสียงขึ้นไป 

เวลานั้นเอง อีกด้านหนึ่งของผาประชุมบาเคียร่าเสือดําผู้สุภาพอ่อนน้อม ได้ก้าวเข้ามาในที่
ประชมุอย่างสง่า อ้างกฎของปูาที่อนุญาตให้มีผู้เสนอซื้อชีวิตลูกหมาปูาได้ โดยมิได้ระบุว่าผู้ซื้อต้องเป็น
ใคร บาเคียร่า จึงเสนอขอรับรองเมาคลี ด้วยการแลกกับวัวปูาอ้วนพีตัวหนึ่ง ฝูงหมาปูาก็วิ่งเข้าไปรุม
กินวัวปูากันอย่างเอร็ดอร่อย 

ลานประชุมคงเหลือ อาเคล่า บาลู  บาเคียร่า  พ่อและแม่หมาปูากับลูกทั้ง 4 และเมาคลี  แชร์คาน
ได้เห็นเหตุการณ์แปรผันไปเช่นนั้นก็โกรธ  และจากผาประชุมไปด้วยความผิดหวัง 

บาเคียร่า รู้สึกรําคาญจึงคํารามว่า “ไอ้เสือถ่อย อีกหน่อย เด็กน้อยนี้จะทําให้เจ้าได้รับความ
เจ็บปวดแสนสาหัส เจ้ายังรู้ฤทธิ์ของมนุษย์น้อยไป  อ้ายถ่อย  ข้ารู้ดี – ข้ารู้ดี” 

ครอบครัวหมาปูาพาเมาคลีกลับไปเลี้ยงที่ถ้ําด้วยความผาสุก เมาคลีได้ชื่อว่าลูกหมาปูาตั้งแต่ 
บัดนั้น 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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ผู้ก ากับลูกเสือขยายความจากเรื่องในนิทาน ดังนี้ 
การประชุมของหมาปูา มันจะนั่งรอบผาประชุมเป็นรูปวงกลม และเมื่ออาเคล่า ซึ่งเป็น

หัวหน้าฝูงเข้าประจําที่หมาปูาทุกตัวจะชูหัวขึ้น  ร้องต้อนรับอาเคล่า 
ในการประชุมกองลูกเสือสํารอง เราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับหมาปูา คือเมื่อผู้กํากับลูกเสือมาถึง  

ที่ประชุมต้องแสดงความเคารพโดยนั่งยอง ๆ เป็นวงกลมเหมือนหมาปูา แล้วทําแกรนด์ฮาวล์  เพื่อเป็น
เกียรติแก่ อาเคล่า 

การทําแกรนด์ฮาวล์  ถือเป็นการเคารพหมู่  นอกจากแสดงตัวต่อผู้กํากับลูกเสือแล้ว  ต้อง
แสดงต่อแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนด้วย นอกจากนี้ยังใช้ในการทําพิธีปฏิญาณตน และเป็นการแสดง
ความพร้อมเพรียงของกองด้วย 

 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
การทําความเคารพเป็นหมู่ เรียกว่าแกรนด์ฮาวล์ เป็นการทําความเคารพของลูกเสือสํารอง 

พร้อมกันทั้งกอง  เพื่อส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยและเตือนใจให้ระลึกถึงคําที่สัญญาไว้ว่า “จะทําดีที่สุด” 
ซึ่งได้ทําพร้อมกันในพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมกองลูกเสือสํารอง 

ข้ันตอนการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์าาวล์) 
มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้กํากับลูกเสือเรียกลูกเสือสํารองมาเข้าแถว โดยการเปล่งเสียงดัง ๆ ว่า “แพ็คุแพ็ค...แพ็ค”

(แพ็ค คําท้ายให้เน้นให้หนัก) ให้ทุกคนขานพร้อมกันว่า“แพ็ค”แล้วรีบวิ่งมายังบริเวณที่ผู้กํากับลูกเสือยืนอยู่ 
2. ผู้กํากับลูกเสือแกว่งมือรอบตัวในลักษณะวงกลม 2 – 3 ครั้ง ให้ลูกเสือสํารองเข้าแถวเป็น

รูปวงกลมรอบตัวผู้กํากับลูกเสือ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน แล้วเงียบ 

ภาพ วงกลมเล็ก (ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน) 
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3. ผู้กํากับลูกเสือผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย
(แล้วลดมือลง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย) ให้ลูกเสือจับมือกัน ขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ โดย
ก้าวถอยหลังจนแขนตึง จึงปล่อยมือและจัดวงกลมให้เรียบร้อย  

ภาพ วงกลมใหญ่  

4. ผู้กํากับลูกเสือตรวจดูเห็นว่า วงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ
เสมอไหล่ ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลง และงองุ้ม เป็น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง  

5. ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันที โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง แขนทั้งสองเหยียดตรง อยู่
ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วช้ีและนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน 
และแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ  งอไว้ในอุ้งมือ (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) แหงนหน้ามองผู้กํากับลูกเสือ 

ภาพ ท่านั่ง (แกรนด์ฮาวล์) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 37 

ผู้ก ากับลูกเสือขยายความจากเรื่องในนิทาน ดังนี้ 
การประชุมของหมาปูา มันจะนั่งรอบผาประชุมเป็นรูปวงกลม และเมื่ออาเคล่า ซึ่งเป็น

หัวหน้าฝูงเข้าประจําที่หมาปูาทุกตัวจะชูหัวขึ้น  ร้องต้อนรับอาเคล่า 
ในการประชุมกองลูกเสือสํารอง เราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับหมาปูา คือเมื่อผู้กํากับลูกเสือมาถึง  

ที่ประชุมต้องแสดงความเคารพโดยนั่งยอง ๆ เป็นวงกลมเหมือนหมาปูา แล้วทําแกรนด์ฮาวล์  เพื่อเป็น
เกียรติแก่ อาเคล่า 

การทําแกรนด์ฮาวล์  ถือเป็นการเคารพหมู่  นอกจากแสดงตัวต่อผู้กํากับลูกเสือแล้ว  ต้อง
แสดงต่อแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนด้วย นอกจากนี้ยังใช้ในการทําพิธีปฏิญาณตน และเป็นการแสดง
ความพร้อมเพรียงของกองด้วย 

 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
การทําความเคารพเป็นหมู่ เรียกว่าแกรนด์ฮาวล์ เป็นการทําความเคารพของลูกเสือสํารอง 

พร้อมกันทั้งกอง  เพื่อส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยและเตือนใจให้ระลึกถึงคําที่สัญญาไว้ว่า “จะทําดีที่สุด” 
ซึ่งได้ทําพร้อมกันในพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมกองลูกเสือสํารอง 

ข้ันตอนการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์าาวล์) 
มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้กํากับลูกเสือเรียกลูกเสือสํารองมาเข้าแถว โดยการเปล่งเสียงดัง ๆ ว่า “แพ็คุแพ็ค...แพ็ค”

(แพ็ค คําท้ายให้เน้นให้หนัก) ให้ทุกคนขานพร้อมกันว่า“แพ็ค”แล้วรีบวิ่งมายังบริเวณที่ผู้กํากับลูกเสือยืนอยู่ 
2. ผู้กํากับลูกเสือแกว่งมือรอบตัวในลักษณะวงกลม 2 – 3 ครั้ง ให้ลูกเสือสํารองเข้าแถวเป็น

รูปวงกลมรอบตัวผู้กํากับลูกเสือ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน แล้วเงียบ 

ภาพ วงกลมเล็ก (ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน) 

38 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3. ผู้กํากับลูกเสือผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย
(แล้วลดมือลง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย) ให้ลูกเสือจับมือกัน ขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ โดย
ก้าวถอยหลังจนแขนตึง จึงปล่อยมือและจัดวงกลมให้เรียบร้อย  

ภาพ วงกลมใหญ่  

4. ผู้กํากับลูกเสือตรวจดูเห็นว่า วงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ
เสมอไหล่ ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลง และงองุ้ม เป็น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง  

5. ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันที โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง แขนทั้งสองเหยียดตรง อยู่
ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วช้ีและนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน 
และแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ  งอไว้ในอุ้งมือ (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) แหงนหน้ามองผู้กํากับลูกเสือ 

ภาพ ท่านั่ง (แกรนด์ฮาวล์) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 39 

6. ผู้กํากับลูกเสือ พลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น เป็นสัญญาณให้ลูกเสือสํารองร้องว่า “อา - เค
ลา ,เรา – จะ – ทํา – ดี – ที่ - สุด” สิ้นเสียงคําว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิด
ติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้เหนือหู และชิดหู (นิ้วชี้และนิ้วกลางเหยียดชิดกัน 
นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) 

ภาพ ท่ายืน (แกรนดฮ์าว์ล) 

7. นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมูบ่ริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ) จะร้องขึ้นว่า
“จงทําดี – จงทําดี – จงทําดี” การร้องให้หันหน้าไป ทางซ้าย - ตรงหน้า – ขวา ทีละครั้ง (เวลาร้องไม่
ต้องผงกศีรษะ)  

8. เมื่อสิ้นเสียงคําว่า “จงทําดี” ครั้งที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัว
อย่างว่องไว (มือแบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหตัถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทําดี – 
จะทําดี - จะทําดี” ในขณะที่ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง(สองนิ้ว)เป็น
การรับการเคารพของลูกเสอื อาจกล่าวคําขอบใจหรือคาํอื่นใดที่สั้น ๆ  ก็ได้ เมื่อกล่าวจบ ให้ผู้กํากับสัง่ 
“มือลง” ลูกเสือลดมือลงยืนอยู่ในท่าตรง ส่วนรองผู้กํากับอื่น ๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง 

ภาพ ท่าวันทยหัตถ์ (แกรนดฮ์าว์ล) 

40 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

9. เมื่อทําแกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง และตรวจสุขภาพ เสร็จแล้ว  ผู้กํากับลูกเสือ
จะสั่งว่า “แพ็ค...แยก” ให้ลูกเสือทุกคนทําขวาหัน แล้วเดินแยกไป 

โอกาสในการท าความเคารพเป็นหมู่  
1. พิธีเปิด พิธีปดิการประชุมกอง
2. พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสํารอง
3. พิธีประดับดาวดวงที่ 1
4. พิธีประดับดาวดวงที่ 2
5. พิธีประดับดาวดวงที่ 3
6. พิธีส่งลูกเสือสาํรองไปเป็นลกูเสือสามัญ

หมายเหตุ การทําแกรนดฮ์าวล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่า
ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสอื พ.ศ.2509 ข้อ 286 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พ่อกับลูก 

ครอบครัวหนึ่งมีลูกหลายคน  ลูกเหล่านั้นมักจะทะเลาะกันอยู่เสมอ  วันหนึ่งพ่อจึงเรียกลูกทกุ
คนมาพร้อมกัน และพ่อได้นําไม้มัดหนึ่งยื่นให้ลูกแต่ละคนหักดู  ก็ไม่มีใครหักได้  พ่อจึงแก้เชือกแล้ว
ส่งไม้ให้คนละอัน  ให้หักดูใหม่ ก็สามารถหักได้ง่ายดาย  พ่อจึงกล่าวว่า นี่แน่ะลูกเอ๋ยไม้แต่ละอันนั้น
เปรียบเหมือน พวกเจ้า  ถ้าพวกเจ้ารวมกันเหมือนมัดไม้  ก็จะไม่มีใครมาทําลายพวกเจ้าได้ แต่ถ้า
พวกเจ้าได้แต่ทะเลาะกัน  ก็เหมือนกับท่อนไม้แต่ละท่อนแยกกันอยู่  บุคคลอื่นก็เลือกทําลายทีละคน
ได้ง่ายดาย 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การแตกสามัคคี  เป็นบอ่เกดิให้มกีารแตกแยกในหมู่คณะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 39 

6. ผู้กํากับลูกเสือ พลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น เป็นสัญญาณให้ลูกเสือสํารองร้องว่า “อา - เค
ลา ,เรา – จะ – ทํา – ดี – ที่ - สุด” สิ้นเสียงคําว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิด
ติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้เหนือหู และชิดหู (นิ้วชี้และนิ้วกลางเหยียดชิดกัน 
นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) 

ภาพ ท่ายืน (แกรนดฮ์าว์ล) 

7. นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมูบ่ริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ) จะร้องขึ้นว่า
“จงทําดี – จงทําดี – จงทําดี” การร้องให้หันหน้าไป ทางซ้าย - ตรงหน้า – ขวา ทีละครั้ง (เวลาร้องไม่
ต้องผงกศีรษะ)  

8. เมื่อสิ้นเสียงคําว่า “จงทําดี” ครั้งที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัว
อย่างว่องไว (มือแบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหตัถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทําดี – 
จะทําดี - จะทําดี” ในขณะที่ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง(สองนิ้ว)เป็น
การรับการเคารพของลูกเสอื อาจกล่าวคําขอบใจหรือคาํอื่นใดที่สั้น ๆ  ก็ได้ เมื่อกล่าวจบ ให้ผู้กํากับสัง่ 
“มือลง” ลูกเสือลดมือลงยืนอยู่ในท่าตรง ส่วนรองผู้กํากับอื่น ๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง 

ภาพ ท่าวันทยหัตถ์ (แกรนดฮ์าว์ล) 

40 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

9. เมื่อทําแกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง และตรวจสุขภาพ เสร็จแล้ว  ผู้กํากับลูกเสือ
จะสั่งว่า “แพ็ค...แยก” ให้ลูกเสือทุกคนทําขวาหัน แล้วเดินแยกไป 

โอกาสในการท าความเคารพเป็นหมู่  
1. พิธีเปิด พิธีปดิการประชุมกอง
2. พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสํารอง
3. พิธีประดับดาวดวงที่ 1
4. พิธีประดับดาวดวงที่ 2
5. พิธีประดับดาวดวงที่ 3
6. พิธีส่งลูกเสือสาํรองไปเป็นลกูเสือสามัญ

หมายเหตุ การทําแกรนดฮ์าวล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่า
ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสอื พ.ศ.2509 ข้อ 286 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พ่อกับลูก 

ครอบครัวหนึ่งมีลูกหลายคน  ลูกเหล่านั้นมักจะทะเลาะกันอยู่เสมอ  วันหนึ่งพ่อจึงเรียกลูกทกุ
คนมาพร้อมกัน และพ่อได้นําไม้มัดหนึ่งยื่นให้ลูกแต่ละคนหักดู  ก็ไม่มีใครหักได้  พ่อจึงแก้เชือกแล้ว
ส่งไม้ให้คนละอัน  ให้หักดูใหม่ ก็สามารถหักได้ง่ายดาย  พ่อจึงกล่าวว่า นี่แน่ะลูกเอ๋ยไม้แต่ละอันนั้น
เปรียบเหมือน พวกเจ้า  ถ้าพวกเจ้ารวมกันเหมือนมัดไม้  ก็จะไม่มีใครมาทําลายพวกเจ้าได้ แต่ถ้า
พวกเจ้าได้แต่ทะเลาะกัน  ก็เหมือนกับท่อนไม้แต่ละท่อนแยกกันอยู่  บุคคลอื่นก็เลือกทําลายทีละคน
ได้ง่ายดาย 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การแตกสามัคคี  เป็นบอ่เกดิให้มกีารแตกแยกในหมู่คณะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 41 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยที่ 1  เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5    ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง เวลา 1 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้:

1.1 ลูกเสือบอกประวัติการเริม่กิจการลูกเสือสาํรองได ้
1.2 ลูกเสอืบอกประโยชนข์องการเป็นลูกเสอืสํารองไดอ้ย่างน้อย 2 ขอ้ 
1.3 ลูกเสอืแต่งเครื่องแบบลูกเสือสาํรองได้ถูกตอ้ง 

2. เนื้อหา
2.1 ประวัติการลูกเสอืสํารอง 
2.2 ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือสาํรอง 
2.3 เครื่องแบบและเครื่องหมายลกูเสือสาํรอง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 บัตรคํา, ภาพ ลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.), เครื่องแบบลูกเสือสํารอง 
3.3 ใบความรู้  

1) เรื่อง ประวัติการเริ่มกจิการลกูเสือสาํรอง
2) เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือสาํรองและเนตรนารีสาํรอง

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม (ควรเล่นเกมแต่งตัวเจ้าปูา) 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือเล่าประวัติความเป็นมาของการลูกเสือสํารอง   ให้ลูกเสือสํารองฟัง
ตามลําดับ เป็นขั้นตอน 

2) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของบี.-พี.  ในการตั้งกองลูกเสือสํารอง
เมื่อ พ.ศ.2459 ในประเทศอังกฤษ  นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 100 ปี ที่ว่า 

“เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 8 ปี ได้รับการฝึกให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลูกเสือ ตามนิยาย
เรื่องเมาคลี ที่มีฝูงหมาปูาเป็นสัตว์ที่ฉลาดว่องไว มีวินัย เป็นนักสอดแนมและเชื่อฟังหัวหน้า” 

และจุดประสงค์ของประเทศไทยที่ตั้งกองลูกเสือสํารองขึ้นในวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ.2507 
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ว่า 

“เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 8 – 11 ปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้รู้จักปรับตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ฉลาดว่องไว เป็นนักสอดแนมและเชื่อฟังหัวหน้า ร่วมทํากิจกรรมและทํางานกันเป็นหมู่คณะ” 

3) ผู้กํากับลูกเสือตั้งประเด็น “คิด” ให้แก่ลูกเสือสํารอง

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

“เด็กๆ คิดว่าการเป็นลูกเสือสํารองจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและโรงเรียนอย่างไรบ้าง 
ช่วยกันคิด หมู่ละ 2 ข้อ” 

4) ผู้กํากับลูกเสือสอบถามความคดิเหน็ของหมู่ลูกเสือและสรุปร่วมกัน
-  มีระเบียบและวินัยในตนเอง 
-  ได้ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
-  มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส สนกุสนาน 
-  มีร่างกายแข็งแรง อดทน 
-  เป็นลูกเสือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้แต่งเครื่องแบบที่สง่างาม 
-  ได้บําเพ็ญประโยชน์ตอ่ผู้อื่น 
-  ได้เป็นคนฉลาด แคล่วคลอ่งว่องไว 
-  ได้เป็นนกัสังเกต มไีหวพริบในการสอดแนม และสํารวจพื้นที่รอบตัว 
-  ได้เป็นลูกเสือที่ทาํประโยชน์และช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 

ฯลฯ 
5) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงว่า ผู้ที่เป็นลูกเสือที่ดี จะได้รับอนุญาตให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ

และลูกเสือสํารองก็เช่นเดียวกัน 
6) ผู้กํากับลูกเสือนําเครื่องแบบลูกเสือสํารองมาให้ดู โดยให้ลูกเสือรุ่นพี่มาสาธิตการ

แต่งเครื่องแบบ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในหมู่ 
5.2 สอบถามความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติของการลูกเสือสํารอง และประโยชน์ของการเป็น

ลูกเสือสํารอง 
5.3 สังเกตความถูกต้องของการแต่งเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 41 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยที่ 1  เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5    ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง เวลา 1 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้:

1.1 ลูกเสือบอกประวัติการเริม่กิจการลูกเสือสาํรองได ้
1.2 ลูกเสอืบอกประโยชนข์องการเป็นลูกเสอืสํารองไดอ้ย่างน้อย 2 ขอ้ 
1.3 ลูกเสอืแต่งเครื่องแบบลูกเสือสาํรองได้ถูกตอ้ง 

2. เนื้อหา
2.1 ประวัติการลูกเสอืสํารอง 
2.2 ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือสาํรอง 
2.3 เครื่องแบบและเครื่องหมายลกูเสือสาํรอง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 บัตรคํา, ภาพ ลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.), เครื่องแบบลูกเสือสํารอง 
3.3 ใบความรู้  

1) เรื่อง ประวัติการเริ่มกจิการลกูเสือสาํรอง
2) เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือสาํรองและเนตรนารีสาํรอง

3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม (ควรเล่นเกมแต่งตัวเจ้าปูา) 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือเล่าประวัติความเป็นมาของการลูกเสือสํารอง   ให้ลูกเสือสํารองฟัง
ตามลําดับ เป็นขั้นตอน 

2) ผู้กํากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของบี.-พี.  ในการตั้งกองลูกเสือสํารอง
เมื่อ พ.ศ.2459 ในประเทศอังกฤษ  นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 100 ปี ที่ว่า 

“เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 8 ปี ได้รับการฝึกให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลูกเสือ ตามนิยาย
เรื่องเมาคลี ที่มีฝูงหมาปูาเป็นสัตว์ที่ฉลาดว่องไว มีวินัย เป็นนักสอดแนมและเชื่อฟังหัวหน้า” 

และจุดประสงค์ของประเทศไทยที่ตั้งกองลูกเสือสํารองขึ้นในวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ.2507 
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ว่า 

“เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 8 – 11 ปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้รู้จักปรับตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ฉลาดว่องไว เป็นนักสอดแนมและเชื่อฟังหัวหน้า ร่วมทํากิจกรรมและทํางานกันเป็นหมู่คณะ” 

3) ผู้กํากับลูกเสือตั้งประเด็น “คิด” ให้แก่ลูกเสือสํารอง

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

“เด็กๆ คิดว่าการเป็นลูกเสือสํารองจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและโรงเรียนอย่างไรบ้าง 
ช่วยกันคิด หมู่ละ 2 ข้อ” 

4) ผู้กํากับลูกเสือสอบถามความคดิเหน็ของหมู่ลูกเสือและสรุปร่วมกัน
-  มีระเบียบและวินัยในตนเอง 
-  ได้ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
-  มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส สนกุสนาน 
-  มีร่างกายแข็งแรง อดทน 
-  เป็นลูกเสือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้แต่งเครื่องแบบที่สง่างาม 
-  ได้บําเพ็ญประโยชน์ตอ่ผู้อื่น 
-  ได้เป็นคนฉลาด แคล่วคลอ่งว่องไว 
-  ได้เป็นนกัสังเกต มไีหวพริบในการสอดแนม และสํารวจพื้นที่รอบตัว 
-  ได้เป็นลูกเสือที่ทาํประโยชน์และช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 

ฯลฯ 
5) ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงว่า ผู้ที่เป็นลูกเสือที่ดี จะได้รับอนุญาตให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ

และลูกเสือสํารองก็เช่นเดียวกัน 
6) ผู้กํากับลูกเสือนําเครื่องแบบลูกเสือสํารองมาให้ดู โดยให้ลูกเสือรุ่นพี่มาสาธิตการ

แต่งเครื่องแบบ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในหมู่ 
5.2 สอบถามความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติของการลูกเสือสํารอง และประโยชน์ของการเป็น

ลูกเสือสํารอง 
5.3 สังเกตความถูกต้องของการแต่งเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
ดอกไม้แดนไพร 

แดนปูาเขา หนูนอ้ยเริงใจ เด็ดดอกไม้ สอดใส่แซมผม 
ดอกมะลิวัลย์ กรรณิการ์ ลัน่ทม  เฝฺาเด็ดดม นยิมแดนไพร 
ชวนกันร้องเพลง เพลินเดินไป       น่าชื่นใจ ดอกไม้ในดง 

ล.ลิง 

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง 
ลิงมันอยู่ไมน่ิ่งมนัชอบวิ่งกันอยู่ไปมา 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา 
ครั้นพอถงึเวลา  ออกเที่ยวหาผลไม้กนิ. 

เกม 
เกมแต่งตัวเจ้าป่า 

อุปกรณ์การเล่นเกม 
1. ผ้าผูกคอ 2. ห่วงผ้าผูกคอ
3. หมวก 4. เข็มขัดลกูเสือ
5. ถุงเท้า 6. รองเท้า
7. ลูกบอล 8. นกหวีด

วิธีเล่น 
กติกาการเล่น 

1. ให้ลูกเสือยืนล้อมเป็นวงกลม
2. ผู้กํากับลูกเสือส่งอุปกรณ์ ให้ลูกเสือถือไว้ โดยให้อุปกรณ์กระจายไปในวงล้อมลูกเสือ (ซึ่งไม่

ครบจํานวนคน)
3. ให้ลูกเสือส่งของในมือ ให้เวียนไปรอบวงขณะที่มีเสียงเพลง ให้หยุดส่งของเมื่อได้ยินเสียงนกหวีด
4. ลูกเสือท่ีถือบอลไว้ในมือให้เป็นเสมือนเจ้าปูา ส่วนลูกเสือท่ีถืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้เปรียบเสมือน

สัตว์ปูา ที�นําของมามอบใหเจาปา โดยแตงตวัเจาปาใหถกูตองตามแบบลกูเสอืสาํรอง ดวยการ

สวมทับชุดเดิม
5. เล่นซ้ํา 2-3 รอบเพิ่มความเข้าใจเรื่องการแต่งกายของลูกเสือสํารอง

44 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
ประวัติการเริม่กิจการลูกเสือส ารอง 

พ.ศ.  2427 ประเทศอังกฤษได้ส่ง ลอร์ดเบเดน  เพาเวลล์ หรือที่
เรียกกันโดยย่อว่า บี.-พี. ไปดูแลเมืองขึ้นของอังกฤษในทวีปแอฟริกา 
และทหารอังกฤษต้องสู้รบกับชาวพื้นเมืองอยู่เสมอ 

ในการสู้รบที่เมืองมัฟฟีคิง บี.-พี.ได้รวบรวมเด็กชายชาวอังกฤษ
ในแอฟริกาจํานวนหนึ่ง จัดตั้งเป็นกองทหารเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่      
9 ขวบขึ้นไป ทําหน้าที่สืบข่าวสอดแนมความเคลื่อนไหวของข้าศึก 
กองทหารเยาวชนปฏิบัติงานได้ดีมาก มีส่วนช่วยให้ทหารอังกฤษ         
มีชัยชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กชายกูดเยียร์ซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งในกอง
ทหารเยาวชน สามารถปฏิบัติงานได้ดี มีความกล้าหาญ จนได้รับเหรียญ
กล้าหาญเป็นการตอบแทนความดี 

ลอร์ดเบเดน  เพาเวลล์  เห็นว่าเด็กเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้  จึงก่อตั้งกองลูกเสือ
ขึ้น  ใน พ.ศ.2450  บี.-พี. ได้ทดลองนําเด็กชายจํานวน  20  คน 
ไปฝึกอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี เกาะเล็ก ๆ ในอ่าวพูล 
ประเทศอังกฤษ หลังจากทดลองแล้ว บี.-พี.เห็นว่าได้รับผลดี จึงถือกันว่า พ.ศ.2450 เป็นการเริ่มต้นปี
เริ่มแรกของกิจการลูกเสือโลก ประเทศต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก รวมทั้งประเทศไทย เห็นว่ากิจการ
ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ในการพัฒนาเด็ก ๆ จึงได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้น 

บี.-พี. เห็นว่า มีเด็กจํานวนมากที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นลูกเสือสามัญได้ จึงได้ตั้งกอง
ลูกเสือสํารองขึ้นใน พ.ศ.2459 สําหรับให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปได้เป็นสมาชิก เพื่อฝึกให้มีความรู้
เกี่ยวกับลูกเสือตามนิยายเรื่องเมาคลี  มีฝูงหมาปูาเป็นสัตว์ที่ฉลาดว่องไว มีวินัย เป็นนักสอดแนม
และเชื่อฟังหัวหน้า  ดังนั้น บี.-พี.  จึงเรียกชื่อลูกเสือสํารองว่า  “คับ (Cub)”  แปลว่า  “ลูกหมาปูา” 

ประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือสํารองขึ้นเมื่อ  วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.2507 
ลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง  คือ  เด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 8 – 11 ปี 

ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้รู้จักปรับตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ฉลาด ว่องไว เป็นนักสอด
แนมและเชื่อฟังหัวหน้า  มีการเข้าร่วมกิจกรรมและทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

ลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง หมู่หนึ่งมีจํานวน 4 – 6 คน  ซึ่งรวมทั้งนายหมู่และ  
รองนายหมู่ด้วย การเข้าแถวของลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารองแต่ละหมู่ ให้นายหมู่ยืนเป็นคน
แรก แล้วให้สมาชิกหมู่เข้าแถวเรียงหน้ากระดานไปทางด้านซ้ายของนายหมู่ โดยให้รองนายหมู่     
ยืนเป็นคนสุดท้าย 

ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือสํารอง หลักสูตรลูกเสือสํารอง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3) 
ให้หมายความรวมถึงเนตรนารีสํารองด้วย เพราะใช้หลักสูตรและพิธีการเดียวกันกับลูกเสือสํารอง 

ภาพ ลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.) 
ผู้ก่อต้ังกิจการลูกเสือโลก 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 43 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
ดอกไม้แดนไพร 

แดนปูาเขา หนูนอ้ยเริงใจ เด็ดดอกไม้ สอดใส่แซมผม 
ดอกมะลิวัลย์ กรรณิการ์ ลัน่ทม  เฝฺาเด็ดดม นยิมแดนไพร 
ชวนกันร้องเพลง เพลินเดินไป       น่าชื่นใจ ดอกไม้ในดง 

ล.ลิง 

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง 
ลิงมันอยู่ไมน่ิ่งมนัชอบวิ่งกันอยู่ไปมา 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา 
ครั้นพอถงึเวลา  ออกเที่ยวหาผลไม้กนิ. 

เกม 
เกมแต่งตัวเจ้าป่า 

อุปกรณ์การเล่นเกม 
1. ผ้าผูกคอ 2. ห่วงผ้าผูกคอ
3. หมวก 4. เข็มขัดลกูเสือ
5. ถุงเท้า 6. รองเท้า
7. ลูกบอล 8. นกหวีด

วิธีเล่น 
กติกาการเล่น 

1. ให้ลูกเสือยืนล้อมเป็นวงกลม
2. ผู้กํากับลูกเสือส่งอุปกรณ์ ให้ลูกเสือถือไว้ โดยให้อุปกรณ์กระจายไปในวงล้อมลูกเสือ (ซึ่งไม่

ครบจํานวนคน)
3. ให้ลูกเสือส่งของในมือ ให้เวียนไปรอบวงขณะที่มีเสียงเพลง ให้หยุดส่งของเมื่อได้ยินเสียงนกหวีด
4. ลูกเสือท่ีถือบอลไว้ในมือให้เป็นเสมือนเจ้าปูา ส่วนลูกเสือท่ีถืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้เปรียบเสมือน

สัตว์ปูา ที�นําของมามอบใหเจาปา โดยแตงตวัเจาปาใหถกูตองตามแบบลกูเสอืสาํรอง ดวยการ

สวมทับชุดเดิม
5. เล่นซ้ํา 2-3 รอบเพิ่มความเข้าใจเรื่องการแต่งกายของลูกเสือสํารอง

44 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
ประวัติการเริม่กิจการลูกเสือส ารอง 

พ.ศ.  2427 ประเทศอังกฤษได้ส่ง ลอร์ดเบเดน  เพาเวลล์ หรือที่
เรียกกันโดยย่อว่า บี.-พี. ไปดูแลเมืองขึ้นของอังกฤษในทวีปแอฟริกา 
และทหารอังกฤษต้องสู้รบกับชาวพื้นเมืองอยู่เสมอ 

ในการสู้รบที่เมืองมัฟฟีคิง บี.-พี.ได้รวบรวมเด็กชายชาวอังกฤษ
ในแอฟริกาจํานวนหนึ่ง จัดตั้งเป็นกองทหารเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่      
9 ขวบขึ้นไป ทําหน้าท่ีสืบข่าวสอดแนมความเคลื่อนไหวของข้าศึก 
กองทหารเยาวชนปฏิบัติงานได้ดีมาก มีส่วนช่วยให้ทหารอังกฤษ         
มีชัยชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กชายกูดเยียร์ซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งในกอง
ทหารเยาวชน สามารถปฏิบัติงานได้ดี มีความกล้าหาญ จนได้รับเหรียญ
กล้าหาญเป็นการตอบแทนความดี 

ลอร์ดเบเดน  เพาเวลล์  เห็นว่าเด็กเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้  จึงก่อตั้งกองลูกเสือ
ขึ้น  ใน พ.ศ.2450  บี.-พี. ได้ทดลองนําเด็กชายจํานวน  20  คน 
ไปฝึกอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี เกาะเล็ก ๆ ในอ่าวพูล 
ประเทศอังกฤษ หลังจากทดลองแล้ว บี.-พี.เห็นว่าได้รับผลดี จึงถือกันว่า พ.ศ.2450 เป็นการเริ่มต้นปี
เริ่มแรกของกิจการลูกเสือโลก ประเทศต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก รวมท้ังประเทศไทย เห็นว่ากิจการ
ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ในการพัฒนาเด็ก ๆ จึงได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้น 

บี.-พี. เห็นว่า มีเด็กจํานวนมากที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นลูกเสือสามัญได้ จึงได้ตั้งกอง
ลูกเสือสํารองขึ้นใน พ.ศ.2459 สําหรับให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปได้เป็นสมาชิก เพื่อฝึกให้มีความรู้
เกี่ยวกับลูกเสือตามนิยายเรื่องเมาคลี  มีฝูงหมาปูาเป็นสัตว์ที่ฉลาดว่องไว มีวินัย เป็นนักสอดแนม
และเชื่อฟังหัวหน้า  ดังนั้น บี.-พี.  จึงเรียกชื่อลูกเสือสํารองว่า  “คับ (Cub)”  แปลว่า  “ลูกหมาปูา” 

ประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือสํารองขึ้นเมื่อ  วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.2507 
ลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง  คือ  เด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 8 – 11 ปี 

ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้รู้จักปรับตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ฉลาด ว่องไว เป็นนักสอด
แนมและเชื่อฟังหัวหน้า  มีการเข้าร่วมกิจกรรมและทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

ลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารอง หมู่หนึ่งมีจํานวน 4 – 6 คน  ซึ่งรวมทั้งนายหมู่และ  
รองนายหมู่ด้วย การเข้าแถวของลูกเสือสํารองและเนตรนารีสํารองแต่ละหมู่ ให้นายหมู่ยืนเป็นคน
แรก แล้วให้สมาชิกหมู่เข้าแถวเรียงหน้ากระดานไปทางด้านซ้ายของนายหมู่ โดยให้รองนายหมู่     
ยืนเป็นคนสุดท้าย 

ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือสํารอง หลักสูตรลูกเสือสํารอง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3) 
ให้หมายความรวมถึงเนตรนารีสํารองด้วย เพราะใช้หลักสูตรและพิธีการเดียวกันกับลูกเสือสํารอง 

ภาพ ลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.) 
ผู้ก่อต้ังกิจการลูกเสือโลก 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
38

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 45 

ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือส ารอง – เนตรนารีส ารอง 
การเข้าร่วมในกจิกรรมลกูเสือสาํรอง – เนตรนารีสํารอง ส่งผลดีต่อตนเอง ดงันี้ 
1. แต่งเครื่องแบบสง่างาม 2. ทําให้ร่างกายแขง็แรงอดทน
3. มีจิตใจร่าเริง แจม่ใส สนุกสนาน 4.  มีระเบียบและวินัยในตนเอง
5. มีความเชือ่มั่นในตนเอง 6. มีความสามคัคี ทํางานร่วมกันเป็นหมูค่ณะได้
7. รู้จักแก้ปัญหา พึ่งตนเอง 8. รู้จักเสียสละและบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น
9. รู้จักคิดริเริม่สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สุนัขผู้ซ่ือสัตย์ 

บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝฺาบ้าน สุนัขตัวนั้นซื่อสัตย์มาก ในยามค่ําคืน ขณะที่มันกําลัง
หลับหากได้ยินเสียงผิดปกติมันก็จะลุกขึ้นมาเห่าเสมอ เพื่อเตือนภัยเเก่เจ้าของบ้าน 

คืนหนึ่ง มันได้ยินเสียงฝีเท้าคนย่ําใบไม้ดังกรอบเเกรบเเผ่วเบาที่ใกล้รั้วบ้าน เเม้จะไม่เห็นว่า
เป็นใครมันก็ส่งเสียงเห่าคํารามขู่ไว้ก่อน เจ้าหัวขโมยจึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรั้ว สุนัข
เฝฺาบ้านเดินเข้าไปดม ๆ เเต่ไม่กิน มันยังคงเห่าต่อไปจนกระทั่งเจ้าของบ้านออกมาดู เเล้วก็ช่วยกัน
จับขโมยได้ในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อามิสสินบนนัน้ ซือ้ความซื่อสัตยภ์ักดไีมไ่ด้ 

สุนัขจิ้งจอกในพงหนาม 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ชอบไปขโมยลูกไก่เเละเเม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจํา วันหนึ่งพวก
ชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงาน เเต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็ว  

พรานยังคงไล่ล่าตามมาติด ๆ สุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในพงหนามที่ชายปูา 
หนามอันเเหลมคมทิ่มตําสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพ้อพงหนามว่า "ทําไมต้องทําร้ายเรา
ด้วย ในเมื่อเราไม่เคยทําร้ายเจ้า" พงหนามจึงตอบว่า “ลูกไก่เเละเเม่ไก่ก็ไม่เคยทําร้ายเจ้าเช่นกันเเละ
การที่เจ้ากระโดดเข้ามาเองก็ทําให้กิ่งก้านของข้าแตกหักเสียหายไปไม่น้อย” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ก่อนจะตําหนิว่าใคร ควรยอ้นดูตนเสียกอ่นว่าเคยทําผดิเช่นนั้นมาก่อนหรือไม่ 
ที่มา http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 

46 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยที่ 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  นิทานเมาคลี เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  :
1.1 ลูกเสือมคีวามรู้สามารถเล่าเรือ่งนิทานเมาคลีได ้
1.2 ลูกเสือสามารถบอกลกัษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องนิทานเมาคล ี

2. เนื้อหา
2.1 นิทานเรื่อง เมาคล ี

 -  ตอนกําเนดิเมาคลี  (เมาคลีลกูหมาปูา) 
 -  ตอนเมาคลีเข้าฝูง  (เมาคลีที่ผาประชุม) 
 -  ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว 
 -  ตอนเมาคลีออกจากปูา 
 -  ตอนเมาคลีพบแม ่

2.2 นิสัยตัวละครเมาคล ี
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 รูปภาพ (พ่อหมาปูา แม่หมาปูา และลูก ๆ 4 ตัว) เมาคลี  แชร์คาน(เสือโคร่งขาเก)  

บาลู(หมีเฒ่าสีน้ําตาล)  บาเคียร่า(เสือดํามีรอยสีขาวรอบ ๆ คอ)  บันดาโล้ก(ลิงปูา)  คา(งูเหลือม
ขนาดใหญ่)  จิล(พญาเหยี่ยว)  ตาบากิ(สุนัขจิ้งจอก)  อาเคล่า(หมาปูา)  อิ๊กกี้(เม่น)  มัง(ค้างคาว) 

3.3 ใบความรู้ เรื่อง นิทานเมาคล ี 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืเล่านทิานเมาคลีประกอบรูปภาพ พรอ้มให้ลูกเสอืสังเกตนิสัยตัวละคร
ทีละตอน 

 -  ตอนกําเนดิเมาคลี  (เมาคลีลกูหมาปูา) 
 -  ตอนเมาคลีเข้าฝูง  (เมาคลีที่ผาประชุม) 
 -  ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว   

   (2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปเรื่องราว โดยใช้ภาพตัวละครประกอบ 
   (3) ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์นิสยัตัวละคร 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 45 

ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือส ารอง – เนตรนารีส ารอง 
การเข้าร่วมในกจิกรรมลกูเสือสาํรอง – เนตรนารีสํารอง ส่งผลดีต่อตนเอง ดงันี้ 
1. แต่งเครื่องแบบสง่างาม 2. ทําให้ร่างกายแขง็แรงอดทน
3. มีจิตใจร่าเริง แจม่ใส สนุกสนาน 4.  มีระเบียบและวินัยในตนเอง
5. มีความเชือ่มั่นในตนเอง 6. มีความสามคัคี ทํางานร่วมกันเป็นหมูค่ณะได้
7. รู้จักแก้ปัญหา พึ่งตนเอง 8. รู้จักเสียสละและบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น
9. รู้จักคิดริเริม่สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สุนัขผู้ซ่ือสัตย์ 

บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝฺาบ้าน สุนัขตัวนั้นซื่อสัตย์มาก ในยามค่ําคืน ขณะที่มันกําลัง
หลับหากได้ยินเสียงผิดปกติมันก็จะลุกขึ้นมาเห่าเสมอ เพื่อเตือนภัยเเก่เจ้าของบ้าน 

คืนหนึ่ง มันได้ยินเสียงฝีเท้าคนย่ําใบไม้ดังกรอบเเกรบเเผ่วเบาที่ใกล้รั้วบ้าน เเม้จะไม่เห็นว่า
เป็นใครมันก็ส่งเสียงเห่าคํารามขู่ไว้ก่อน เจ้าหัวขโมยจึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรั้ว สุนัข
เฝฺาบ้านเดินเข้าไปดม ๆ เเต่ไม่กิน มันยังคงเห่าต่อไปจนกระทั่งเจ้าของบ้านออกมาดู เเล้วก็ช่วยกัน
จับขโมยได้ในที่สุด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อามิสสินบนนัน้ ซือ้ความซื่อสัตยภ์ักดไีมไ่ด้ 

สุนัขจิ้งจอกในพงหนาม 

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ชอบไปขโมยลูกไก่เเละเเม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจํา วันหนึ่งพวก
ชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงาน เเต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็ว  

พรานยังคงไล่ล่าตามมาติด ๆ สุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในพงหนามที่ชายปูา 
หนามอันเเหลมคมทิ่มตําสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพ้อพงหนามว่า "ทําไมต้องทําร้ายเรา
ด้วย ในเมื่อเราไม่เคยทําร้ายเจ้า" พงหนามจึงตอบว่า “ลูกไก่เเละเเม่ไก่ก็ไม่เคยทําร้ายเจ้าเช่นกันเเละ
การที่เจ้ากระโดดเข้ามาเองก็ทําให้กิ่งก้านของข้าแตกหักเสียหายไปไม่น้อย” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ก่อนจะตําหนิว่าใคร ควรยอ้นดูตนเสียกอ่นว่าเคยทําผดิเช่นนั้นมาก่อนหรือไม่ 
ที่มา http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 

46 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยที่ 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  นิทานเมาคลี เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  :
1.1 ลูกเสือมคีวามรู้สามารถเล่าเรือ่งนิทานเมาคลีได ้
1.2 ลูกเสือสามารถบอกลกัษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องนิทานเมาคล ี

2. เนื้อหา
2.1 นิทานเรื่อง เมาคล ี

 -  ตอนกําเนดิเมาคลี  (เมาคลีลกูหมาปูา) 
 -  ตอนเมาคลีเข้าฝูง  (เมาคลีที่ผาประชุม) 
 -  ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว 
 -  ตอนเมาคลีออกจากปูา 
 -  ตอนเมาคลีพบแม ่

2.2 นิสัยตัวละครเมาคล ี
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 รูปภาพ (พ่อหมาปูา แม่หมาปูา และลูก ๆ 4 ตัว) เมาคลี  แชร์คาน(เสือโคร่งขาเก)  

บาลู(หมีเฒ่าสีน้ําตาล)  บาเคียร่า(เสือดํามีรอยสีขาวรอบ ๆ คอ)  บันดาโล้ก(ลิงปูา)  คา(งูเหลือม
ขนาดใหญ่)  จิล(พญาเหยี่ยว)  ตาบากิ(สุนัขจิ้งจอก)  อาเคล่า(หมาปูา)  อิ๊กกี้(เม่น)  มัง(ค้างคาว) 

3.3 ใบความรู้ เรื่อง นิทานเมาคล ี 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืเล่านทิานเมาคลีประกอบรูปภาพ พรอ้มให้ลูกเสอืสังเกตนิสัยตัวละคร
ทีละตอน 

 -  ตอนกําเนดิเมาคลี  (เมาคลีลกูหมาปูา) 
 -  ตอนเมาคลีเข้าฝูง  (เมาคลีที่ผาประชุม) 
 -  ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว   

   (2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปเรื่องราว โดยใช้ภาพตัวละครประกอบ 
   (3) ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์นิสยัตัวละคร 
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 -  เป็นสัตว์อะไร 
 -  มีนสิัยอย่างไร  (นิสัยดี – ไม่ด ีบอกเหตุผล) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืเล่านทิานเมาคลีประกอบรูปภาพ พรอ้มให้ลกูเสอืสังเกตนิสัยตัวละครทีละตอน
 -  ตอนเมาคลีออกจากปูา 

     -  ตอนเมาคลีพบแม ่
   (2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปเรื่องราว โดยใช้ภาพตัวละครประกอบ 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืสอบถามและช่วยเพิ่มเติมข้อคดิจากนิสัยตัวละคร 
* เมาคลี เป็นผู้มีจิตใจโอบออ้มอารี สขุภาพออ่นน้อม และเชื่อฟังคาํสั่งสอนของบาลู

และบาเคียร่าจึงเป็นมิตรกับสัตว์ทกุตัว 
* บาลู เป็นหมีเฒ่าทีม่ีความรู้เรื่องปูา เป็นผูก้ํากับลกูเสอืของฝูงหมาปูามีเหตุผล 

ยุติธรรม  
(มีเกียรติ เชื่อถอืได้)  

* บาเคียร่า    เป็นเสือดํา เป็นผู้ที่ฝูงหมาปูาให้ความเคารพนับถือเป็นผู้ควบคุมกฎของปูามี
ความยุติธรรม มีเกียรติเชื่อถอืได้ 

* ลิงปันดาโล้ก เป็นลิงสกปรก ไม่มีระเบยีบและเป็นที่รังเกียจของสัตว์อื่น ๆ ไม่รกัษาคําพดู
ของตนเชื่อถอืไม่ได ้ ไร้เกียรติ 

* อาเคล่า เป็นหัวหน้าฝูงหมาปูา เป็นประธานการประชุมของสัตว์ปูา จะอยู่บนผาสูงกว่า 
สัตว์อื่น ๆ ในการประชุม เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นประชาธิปไตย 

* แชร์คาน เป็นเสือโคร่งขาเก ขี้โกง โกหก ชอบยุแหย ่ใส่รา้ยปฺายสีให้สัตว์ปูาแตกแยก
ความสามัคคี และเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตัว  จิตใจชั่วร้าย 

* จิลและคา จิลคือพญาเหยี่ยวและคาคือพญางูเหลอืม เป็นผู้มีจิตใจดี ช่วยเหลือผู้อืน่ที่
เดือดร้อน 

   (4) มอบหมายให้หมู่ลูกเสือสํารองจดจําลักษณะของสัตว์ในละคร แล้วฝึกซ้อมเลียนแบบ  
ท่าทางของสัตว์มาแสดงให้ลูกเสือในกองได้ชม หรือทายชื่อสัตว์ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)
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5. การประเมินผล
5.1 สอบถามความเข้าใจเกีย่วกับนิทานเมาคล ี
5.2 สอบถามลักษณะนิสยัของตัวละครในนทิานเมาคล ี
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 -  เป็นสัตว์อะไร 
 -  มีนสิัยอย่างไร  (นิสัยดี – ไม่ด ีบอกเหตุผล) 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืเล่านทิานเมาคลีประกอบรูปภาพ พรอ้มให้ลกูเสอืสังเกตนิสัยตัวละครทีละตอน
 -  ตอนเมาคลีออกจากปูา 

     -  ตอนเมาคลีพบแม ่
   (2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปเรื่องราว โดยใช้ภาพตัวละครประกอบ 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืสอบถามและช่วยเพิ่มเติมข้อคดิจากนิสัยตัวละคร 
* เมาคลี เป็นผู้มีจิตใจโอบออ้มอารี สขุภาพออ่นน้อม และเชื่อฟังคาํสั่งสอนของบาลู

และบาเคียร่าจึงเป็นมิตรกับสัตว์ทกุตัว 
* บาลู เป็นหมีเฒ่าทีม่ีความรู้เรื่องปูา เป็นผูก้ํากับลกูเสอืของฝูงหมาปูามีเหตุผล 

ยุติธรรม  
(มีเกียรติ เชื่อถอืได้)  

* บาเคียร่า    เป็นเสือดํา เป็นผู้ที่ฝูงหมาปูาให้ความเคารพนับถือเป็นผู้ควบคุมกฎของปูามี
ความยุติธรรม มีเกียรติเชื่อถอืได้ 

* ลิงปันดาโล้ก เป็นลิงสกปรก ไม่มีระเบยีบและเป็นที่รังเกียจของสัตว์อื่น ๆ ไม่รกัษาคําพดู
ของตนเชื่อถอืไม่ได ้ ไร้เกียรติ 

* อาเคล่า เป็นหัวหน้าฝูงหมาปูา เป็นประธานการประชุมของสัตว์ปูา จะอยู่บนผาสูงกว่า 
สัตว์อื่น ๆ ในการประชุม เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นประชาธิปไตย 

* แชร์คาน เป็นเสือโคร่งขาเก ขี้โกง โกหก ชอบยุแหย ่ใส่รา้ยปฺายสีให้สัตว์ปูาแตกแยก
ความสามัคคี และเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตัว  จิตใจชั่วร้าย 

* จิลและคา จิลคือพญาเหยี่ยวและคาคือพญางูเหลอืม เป็นผู้มีจิตใจดี ช่วยเหลือผู้อืน่ที่
เดือดร้อน 

   (4) มอบหมายให้หมู่ลูกเสือสํารองจดจําลักษณะของสัตว์ในละคร แล้วฝึกซ้อมเลียนแบบ  
ท่าทางของสัตว์มาแสดงให้ลูกเสือในกองได้ชม หรือทายชื่อสัตว์ 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

48 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5. การประเมินผล
5.1 สอบถามความเข้าใจเกีย่วกับนิทานเมาคล ี
5.2 สอบถามลักษณะนิสยัของตัวละครในนทิานเมาคล ี
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 

เพลง 
จิล 

จิลจ้ะ  ช่วยบอกบาลูที  ว่าตัวฉนันี้ถูกลิงพาไป 
ถ้าแม้ไม่ช่วย  ต้องม้วยชีวา (ซ้ํา) 
โปรดกรุณาแก่เมาคลีเทอญ 

เมาคลี 

เมาคลีเขาเป็นมนุษย ์รักกนัสุดๆ อาเคล่าหมาปูา 
บาลูหมีสีน้าํตาลเดนิมา กับบาเคยีร่าสวัสดีทักทาย 
บันดาโล้กลิงปูากม็ี คาเป็นงูเหลอืมทีข่นาดใหญ่ๆ  
จิลพญาเหยี่ยวโผบินไป ตาบากิวิ่งไวสุนขัจิ้งจอก 
อิ้กกี้เม่น มังคา้งคาว อาศัยอยู่ภูเขาซิโอนี่ 
ลูกเสือจดจําให้ดี สัตว์ปูากับเมาคลีเขาเปน็เพื่อนกัน รกักัน รกักัน รักกนั 

50 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
นิทานเมาคล ี

มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่แถวเทือกเขาซิโอนีในประเทศอินเดีย วันหนึ่งสามีภรรยาคู่นี้  
เข้าไปตัดฟืนในปูาโดยพาลูกน้อยไปด้วย พอถึงกลางคืนก็ก่อไฟขึ้น ตกดึกมีเสือโคร่งชื่อ “แชร์คาน” 
หรือ “ไอ้ขาเก” ผ่านมาพบเข้า เสือโคร่งจึงกระโดดตะครุบใส่ แต่พลาดตกลงไปในกองไฟ จึงร้องด้วย
ความเจ็บปวดและวิ่งหนีไป ส่วนสองสามีภรรยาก็ตกใจวิ่งหนีไปเช่นกัน คงทิ้งลูกน้อยไว้ในปูาคนเดียว 

เด็กน้อยเดินเตาะแตะไปจนถึงถ้ําที่ครอบครัวฝูงหมาปูาอาศัยอยู่ ฝูงหมาปูานี้มีพ่อแม่และลูก 4 ตัว 
เคยได้ยินหมาจิ้งจอกชื่อคาบากิ หรือ “อ้ายเลียจาน” บอกว่า แชร์คานกําลังเข้ามาหากินอยู่ในถิ่นนี้ 

เมื่อแชร์คานตามมาถึงหน้าถ้ํา หวังจะกินเด็ก พ่อแม่หมาปูาจึงเข้าขัดขวาง ทําให้แชร์คาน
ต้องหนีไปด้วยความโกรธแค้น พ่อแม่หมาปูาจึงได้รับเอาเด็กน้อยไว้เลี้ยง และตั้งชื่อให้ว่า เมาคลี 
ซึ่งแปลว่า ลูกกบ เพราะเห็นว่าไม่มีขนเช่นเดียวกับลูกกบตัวน้อย ๆ 

คืนวันพระจันทร์เต็มดวง ฝูงหมาปูาประชุมกันที่ผาประชุม มีหัวหน้าฝูงหมาปูาชื่อ อาเคล่า 
นั่งอยู่บนลานหินและมีหมาปูาอื่น ๆ นั่งล้อมวงอยู่ก่อนเปิดการประชุม สมาชิกหมาปูาจะส่งเสียงเห่าหอน
แสดงความเคารพต่ออาเคล่า  หัวหน้าฝูงหมาปูาผู้เป็นประธานผาประชุม 

การประชุมคราวนี้ ครอบครัวหมาปูาได้พาเมาคลีมาให้ที่ประชุมรับรองเป็นสมาชิกใหม่ของ
ฝูงด้วย หมาปูาบางตัวถูกแชร์คานยุแหย่ไว้ จึงไม่ยอมรับเมาคลีเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของฝูง  

ตามกฎของปูาบอกไว้ว่า “ถ้ามีการขัดแย้งในการรับรองสมาชิกใหม่ จะต้องมีสมาชิกที่ไม่ใช่
พ่อแม่ของลูกสัตว์นั้นมารับรอง 2 ตัว ฝูงจึงจะรับลูกสัตว์นั้นเป็นสมาชิกได้” 

หมีเฒ่า “บาล”ู  ซึ่งเป็นผู้กํากับลูกเสือของฝูงหมาปูา และเสือดํา “บาเคียร่า” ซึ่งเป็นที่นับถือของ
ฝูงหมาปูา ได้ให้การรับรองเมาคลี เมาคลีจึงได้เข้าเป็นสมาชิกของฝูงได้ 

เมาคลีอาศัยอยู่กับฝูงหมาปูาด้วยความสุขและปลอดภัย โดยมีหมีเฒ่าบาลูคอยช่วยสอนกฎ
ของปูา และมีเสือดําบาเคียร่าคอยสอนวิธีการล่าสัตว์ การว่ิงเงียบ และอื่น ๆ อีกมาก 

เมาคลีทําตัวเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี สุภาพอ่อนน้อมและเชื่อฟังคําสั่งสอนของบาลูและ
บาเคียร่า เมาคลีจึงเป็นที่รักของฝูงสัตว์ แม้พวกลิงบันดาโล้ก ซึ่งเป็นลิงสกปรก ไม่มีระเบียบ และเป็น
ที่รังเกียจของสัตว์อื่น ๆ เมาคลีก็คบหาด้วยทั้ง ๆ ที่บาลูและบาเคียร่าห้ามแล้ว ก็ไม่เชื่อฟัง 

ตอนที่ 1  ก าเนิดเมาคลี 

ตอนที่ 2  เมาคลีเข้าฝูง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 

เพลง 
จิล 

จิลจ้ะ  ช่วยบอกบาลูที  ว่าตัวฉนันี้ถูกลิงพาไป 
ถ้าแม้ไม่ช่วย  ต้องม้วยชีวา (ซ้ํา) 
โปรดกรุณาแก่เมาคลีเทอญ 

เมาคลี 

เมาคลีเขาเป็นมนุษย ์รักกนัสุดๆ อาเคล่าหมาปูา 
บาลูหมีสีน้าํตาลเดนิมา กับบาเคยีร่าสวัสดีทักทาย 
บันดาโล้กลิงปูากม็ี คาเป็นงูเหลอืมทีข่นาดใหญ่ๆ  
จิลพญาเหยี่ยวโผบินไป ตาบากิวิ่งไวสุนขัจิ้งจอก 
อิ้กกี้เม่น มังคา้งคาว อาศัยอยู่ภูเขาซิโอนี่ 
ลูกเสือจดจําให้ดี สัตว์ปูากับเมาคลีเขาเปน็เพื่อนกัน รกักัน รกักัน รักกนั 
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ใบความรู้ 
นิทานเมาคล ี

มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่แถวเทือกเขาซิโอนีในประเทศอินเดีย วันหนึ่งสามีภรรยาคู่นี้  
เข้าไปตัดฟืนในปูาโดยพาลูกน้อยไปด้วย พอถึงกลางคืนก็ก่อไฟขึ้น ตกดึกมีเสือโคร่งชื่อ “แชร์คาน” 
หรือ “ไอ้ขาเก” ผ่านมาพบเข้า เสือโคร่งจึงกระโดดตะครุบใส่ แต่พลาดตกลงไปในกองไฟ จึงร้องด้วย
ความเจ็บปวดและวิ่งหนีไป ส่วนสองสามีภรรยาก็ตกใจวิ่งหนีไปเช่นกัน คงทิ้งลูกน้อยไว้ในปูาคนเดียว 

เด็กน้อยเดินเตาะแตะไปจนถึงถ้ําที่ครอบครัวฝูงหมาปูาอาศัยอยู่ ฝูงหมาปูานี้มีพ่อแม่และลูก 4 ตัว 
เคยได้ยินหมาจิ้งจอกชื่อคาบากิ หรือ “อ้ายเลียจาน” บอกว่า แชร์คานกําลังเข้ามาหากินอยู่ในถิ่นนี้ 

เมื่อแชร์คานตามมาถึงหน้าถ้ํา หวังจะกินเด็ก พ่อแม่หมาปูาจึงเข้าขัดขวาง ทําให้แชร์คาน
ต้องหนีไปด้วยความโกรธแค้น พ่อแม่หมาปูาจึงได้รับเอาเด็กน้อยไว้เลี้ยง และตั้งชื่อให้ว่า เมาคลี 
ซึ่งแปลว่า ลูกกบ เพราะเห็นว่าไม่มีขนเช่นเดียวกับลูกกบตัวน้อย ๆ 

คืนวันพระจันทร์เต็มดวง ฝูงหมาปูาประชุมกันที่ผาประชุม มีหัวหน้าฝูงหมาปูาชื่อ อาเคล่า 
นั่งอยู่บนลานหินและมีหมาปูาอื่น ๆ นั่งล้อมวงอยู่ก่อนเปิดการประชุม สมาชิกหมาปูาจะส่งเสียงเห่าหอน
แสดงความเคารพต่ออาเคล่า  หัวหน้าฝูงหมาปูาผู้เป็นประธานผาประชุม 

การประชุมคราวนี้ ครอบครัวหมาปูาได้พาเมาคลีมาให้ที่ประชุมรับรองเป็นสมาชิกใหม่ของ
ฝูงด้วย หมาปูาบางตัวถูกแชร์คานยุแหย่ไว้ จึงไม่ยอมรับเมาคลีเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของฝูง  

ตามกฎของปูาบอกไว้ว่า “ถ้ามีการขัดแย้งในการรับรองสมาชิกใหม่ จะต้องมีสมาชิกที่ไม่ใช่
พ่อแม่ของลูกสัตว์นั้นมารับรอง 2 ตัว ฝูงจึงจะรับลูกสัตว์นั้นเป็นสมาชิกได้” 

หมีเฒ่า “บาล”ู  ซึ่งเป็นผู้กํากับลูกเสือของฝูงหมาปูา และเสือดํา “บาเคียร่า” ซึ่งเป็นที่นับถือของ
ฝูงหมาปูา ได้ให้การรับรองเมาคลี เมาคลีจึงได้เข้าเป็นสมาชิกของฝูงได้ 

เมาคลีอาศัยอยู่กับฝูงหมาปูาด้วยความสุขและปลอดภัย โดยมีหมีเฒ่าบาลูคอยช่วยสอนกฎ
ของปูา และมีเสือดําบาเคียร่าคอยสอนวิธีการล่าสัตว์ การว่ิงเงียบ และอื่น ๆ อีกมาก 

เมาคลีทําตัวเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี สุภาพอ่อนน้อมและเชื่อฟังคําสั่งสอนของบาลูและ
บาเคียร่า เมาคลีจึงเป็นที่รักของฝูงสัตว์ แม้พวกลิงบันดาโล้ก ซึ่งเป็นลิงสกปรก ไม่มีระเบียบ และเป็น
ที่รังเกียจของสัตว์อื่น ๆ เมาคลีก็คบหาด้วยทั้ง ๆ ที่บาลูและบาเคียร่าห้ามแล้ว ก็ไม่เชื่อฟัง 

ตอนที่ 1  ก าเนิดเมาคลี 

ตอนที่ 2  เมาคลีเข้าฝูง 
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วันหนึ่ง ขณะที่เมาคลี บาลู และบาเคียร่า กําลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ พวกลิงบันดาโล้กมา
ลักพาตัวเมาคลีไปเพื่อจะให้เมาคลีเป็นหัวหน้าของพวกตน เมาคลีถูกลิงโยนจากต้นไม้ต้นหนึ่ง ไปยัง
อีกต้นหนึ่งต่อ ๆกัน โดยมีลิงคอยส่งคอยรับ ทําให้เมาคลีตกใจมาก  พอดีเมาคลีมองเห็นพญาเหยี่ยวจิล
บินผ่านมา จึงร้องบอกให้จิลช่วยไปบอกบาลูและบาเคียร่าให้มาช่วย 

เมื่อบาลูและบาเคียร่าได้ทราบข่าวจากจิล จึงไปขอความช่วยเหลือจากพญางูชื่อ คา ซึ่งพวก
ลิง  บันดาโล้กกลัวมาก เพราะคาชอบเลื้อยขึ้นต้นไม้จับลิงพวกนี้กินเป็นอาหารอยู่บ่อย ๆ คาซึ่งเคย
ฟังเรื่องราวของเมาคลีจากเม่นชื่อ “อิ๊กกี้” มาก่อนก็ยินดีช่วยเหลือ 

บาลู บาเคียร่า และคาได้พากันไปวังน้ําเย็น ซึ่งเป็นเมืองร้างอยู่ในปูา และเป็นที่พวกลิงบันดาโล้ก 
ชอบไปอาศัยอยู่ เมื่อไปถึง ก็ได้ต่อสู้กับพวกลิง ลิงถูกฆ่าตายไปหลายตัว และช่วยเมาคลีออกมาได้ 
จากนั้น เมาคลีก็ถูกเสือดําบาเคียร่าทําโทษตามกฎของปูา แล้วพากันเดินทางกลับที่พักของตน 

เมื่อเมาคลีมีอายุ 12-13 ปี แชร์คานได้ยุแหย่ให้หมาปูารุ่นหนุ่มเลิกนับถืออาเคล่า หัวหน้าฝูง
หมาปูา เพราะเป็นหมาแก่และยังเป็นผู้เอามนุษย์เข้ามาอยู่ในฝูง รวมทั้งยุแหย่ให้เกลียดเมาคลีอีกด้วย  

บาเคียร่าได้ทราบข่าวว่าแชร์คานยังมุ่งร้ายเมาคลีอยู่ จึงบอกให้เมาคลีระวังตัว และแนะนําให้
ไปหาดอกไม้แดง (ไฟ) ที่อยู่ข้างกระท่อมของคนมาไว้ เมาคลีก็ทําตาม เมื่อแชร์คานจะมาทําร้าย เมาคลี    
ก็ใช้ไฟไล่ให้หนีไป และประกาศว่าจะเอาหนังของแชร์คานมาปูนอนให้ได้ 

ต่อมามีการประชุมฝูงหมาปูาที่ผาประชุมอีก หมาปูาส่วนใหญ่ซึ่งเชื่อคํายุแหย่ของแชร์คาน 
ก็ไม่ยอมให้เมาคลีอยู่ในฝูงอีก เมาคลีจึงโกรธและบอกที่ประชุมว่าจะไปอยู่กับคน 

เมาคลีออกจากปูาด้วยความจําใจ เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้
พบกับหญิงคนหนึ่ง ชื่อนางเมซซัว ซึ่งจําได้ว่าเมาคลี คือ นาธู ลูก
ชายของนางที่หายไป เมื่อคราวเข้าไปตัดฟืนในปูา นางจึงรับเมา
คลีไว้เลี้ยงดู สอนให้รู้จักนุ่งผ้า และพูดภาษาคน เมาคลีช่วยทํางาน
ด้วยการต้อนควายของหมู่บ้านไปเลี้ยงที่ชายปูาทุกวัน จึงได้พบกับ
เกรย์ ลูกหัวปีของพ่อแม่หมาปูาอยู่บ่อย ๆ เมาคลีได้รู้จากเกรย์ว่าแชร์คานจะมาดักฆ่าตน และเพื่อ
ปฺองกันตนเอง เขาจึงได้วางแผนฆ่าแชร์คานเสียก่อน 

ตอนที่ 3  เมาคลีถูกลักพาตัว 

ตอนที่ 4  เมาคลีออกจากป่า 

ตอนที่ 5  เมาคลีพบแม่ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เมาคลีเด็กดี 

น.ส. จุฑามาส  ชุ่มเมืองปัก  เรียบเรียง 

ที่ปูาแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย มีเด็กชายตัวเล็กชื่อเมาคลี อาศัยอยู่กับฝูงหมาปูาอย่างมี
ความสุข มีสัตว์ต่าง ๆ ช่วยสอนการใช้ชีวิตในปูา คือ บาลู(หมีสีน้ําตาล) สอนเรื่อง กฎของปูา  บาเคียร่า
(เสือดํา) สอนวิธีการล่าสัตว์ วิ่งเงียบและอื่น ๆ เมาคลีทําตัวเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี อ่อนน้อมถ่อมตน 
และเชื่อฟัง     คําสอนของผู้ใหญ่ ทําให้เป็นที่รักของบรรดาสัตว์ต่าง ๆ 

ลูกเสือสํารองก็เช่นเดียวกัน หากเป็นผู้ที่รู้จักอ่อนน้อม สุภาพ และเชื่อฟังผู้กํากับลูกเสือ หรือ
ผู้ใหญ่ก็จะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเช่นกัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ จะทําให้เป็นที่รักของคน
ทั่วไป 
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วันหนึ่ง ขณะที่เมาคลี บาลู และบาเคียร่า กําลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ พวกลิงบันดาโล้กมา
ลักพาตัวเมาคลีไปเพื่อจะให้เมาคลีเป็นหัวหน้าของพวกตน เมาคลีถูกลิงโยนจากต้นไม้ต้นหนึ่ง ไปยัง
อีกต้นหนึ่งต่อ ๆกัน โดยมีลิงคอยส่งคอยรับ ทําให้เมาคลีตกใจมาก  พอดีเมาคลีมองเห็นพญาเหยี่ยวจิล
บินผ่านมา จึงร้องบอกให้จิลช่วยไปบอกบาลูและบาเคียร่าให้มาช่วย 

เมื่อบาลูและบาเคียร่าได้ทราบข่าวจากจิล จึงไปขอความช่วยเหลือจากพญางูชื่อ คา ซึ่งพวก
ลิง  บันดาโล้กกลัวมาก เพราะคาชอบเลื้อยขึ้นต้นไม้จับลิงพวกนี้กินเป็นอาหารอยู่บ่อย ๆ คาซึ่งเคย
ฟังเรื่องราวของเมาคลีจากเม่นชื่อ “อิ๊กกี้” มาก่อนก็ยินดีช่วยเหลือ 

บาลู บาเคียร่า และคาได้พากันไปวังน้ําเย็น ซึ่งเป็นเมืองร้างอยู่ในปูา และเป็นที่พวกลิงบันดาโล้ก 
ชอบไปอาศัยอยู่ เมื่อไปถึง ก็ได้ต่อสู้กับพวกลิง ลิงถูกฆ่าตายไปหลายตัว และช่วยเมาคลีออกมาได้ 
จากนั้น เมาคลีก็ถูกเสือดําบาเคียร่าทําโทษตามกฎของปูา แล้วพากันเดินทางกลับที่พักของตน 

เมื่อเมาคลีมีอายุ 12-13 ปี แชร์คานได้ยุแหย่ให้หมาปูารุ่นหนุ่มเลิกนับถืออาเคล่า หัวหน้าฝูง
หมาปูา เพราะเป็นหมาแก่และยังเป็นผู้เอามนุษย์เข้ามาอยู่ในฝูง รวมทั้งยุแหย่ให้เกลียดเมาคลีอีกด้วย  

บาเคียร่าได้ทราบข่าวว่าแชร์คานยังมุ่งร้ายเมาคลีอยู่ จึงบอกให้เมาคลีระวังตัว และแนะนําให้
ไปหาดอกไม้แดง (ไฟ) ที่อยู่ข้างกระท่อมของคนมาไว้ เมาคลีก็ทําตาม เมื่อแชร์คานจะมาทําร้าย เมาคลี    
ก็ใช้ไฟไล่ให้หนีไป และประกาศว่าจะเอาหนังของแชร์คานมาปูนอนให้ได้ 
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ก็ไม่ยอมให้เมาคลีอยู่ในฝูงอีก เมาคลีจึงโกรธและบอกที่ประชุมว่าจะไปอยู่กับคน 

เมาคลีออกจากปูาด้วยความจําใจ เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้
พบกับหญิงคนหนึ่ง ชื่อนางเมซซัว ซึ่งจําได้ว่าเมาคลี คือ นาธู ลูก
ชายของนางท่ีหายไป เมื่อคราวเข้าไปตัดฟืนในปูา นางจึงรับเมา
คลีไว้เลี้ยงดู สอนให้รู้จักนุ่งผ้า และพูดภาษาคน เมาคลีช่วยทํางาน
ด้วยการต้อนควายของหมู่บ้านไปเลี้ยงที่ชายปูาทุกวัน จึงได้พบกับ
เกรย์ ลูกหัวปีของพ่อแม่หมาปูาอยู่บ่อย ๆ เมาคลีได้รู้จากเกรย์ว่าแชร์คานจะมาดักฆ่าตน และเพื่อ
ปฺองกันตนเอง เขาจึงได้วางแผนฆ่าแชร์คานเสียก่อน 

ตอนที่ 3  เมาคลีถูกลักพาตัว 

ตอนที่ 4  เมาคลีออกจากป่า 

ตอนที่ 5  เมาคลีพบแม่ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เมาคลีเด็กดี 

น.ส. จุฑามาส  ชุ่มเมืองปัก  เรียบเรียง 

ที่ปูาแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย มีเด็กชายตัวเล็กชื่อเมาคลี อาศัยอยู่กับฝูงหมาปูาอย่างมี
ความสุข มีสัตว์ต่าง ๆ ช่วยสอนการใช้ชีวิตในปูา คือ บาลู(หมีสีน้ําตาล) สอนเรื่อง กฎของปูา  บาเคียร่า
(เสือดํา) สอนวิธีการล่าสัตว์ วิ่งเงียบและอื่น ๆ เมาคลีทําตัวเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี อ่อนน้อมถ่อมตน 
และเชื่อฟัง     คําสอนของผู้ใหญ่ ทําให้เป็นที่รักของบรรดาสัตว์ต่าง ๆ 

ลูกเสือสํารองก็เช่นเดียวกัน หากเป็นผู้ที่รู้จักอ่อนน้อม สุภาพ และเชื่อฟังผู้กํากับลูกเสือ หรือ
ผู้ใหญ่ก็จะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเช่นกัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ จะทําให้เป็นที่รักของคน
ทั่วไป 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยที่ 1    เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  เลียนแบบตัวละครเรื่อง เมาคลี เวลา  1  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้

ลูกเสือแสดงท่าทางเลียนแบบตัวละครในเรือ่งเมาคลไีด้อย่างเหมาะสม 
2. เนื้อหา

2.1 ลักษณะและเสียงของเมาคลี บาลู(หมีเฒ่าสีน้าํตาล) บาเคยีร่า(เสือดาํมีรอยสีขาวรอบ ๆ คอ)  
อาเคล่า(หมาปูา) คา(งูเหลือมขนาดใหญ่) ตาบากิ(สุนัขจิ้งจอก) แชร์คาน(เสือโคร่งขาเก) และบันดาโล้ก 
(ลิงปูา) 

2.2 นิทานเรื่องเมาคล ี ตอนอวสานแชร์คาน  เมาคลีช่วยแม่ให้พ้นภัยและกลับสูส่ังคมมนษุย์ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ภาพสัตว์จากนิทานเมาคล ี
3.3 ใบความรู้ เรื่อง นิทานเมาคลี (ตอนอวสานแชร์คาน, เมาคลีช่วยแม่ให้พน้ภยัและเมาคลี

กลับสู่สังคมมนษุย์) 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
   (1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาเพื่อทบทวนถึงเรือ่งราวและตัวละครในนิทานเมาคลีในชั่วโมงกอ่น 
   (2) หมู่ลูกเสือร่วมกนัเลียนแบบท่าทางและเสยีงของตัวละครในเรื่องเมาคลี ตามที่เลือกและ

ฝึกซ้อมมาแล้ว เช่น แชร์คานตะครุบเหยื่อ บนัดาโล้กแย่งเมาคลี ฯลฯ 
   (3) ผู้กํากับลูกเสอืเปรียบเทียบบทบาทของตวัละครกับกองลกูเสือสํารอง 

- กองลูกเสือมีผูก้ํากับลกูเสือเป็นผู้นาํ  และเป็นหวัหน้าการประชุม เรยีกว่า  อาเคล่า 
- กองลูกเสือมหีมูข่องตน เช่นเดยีวกับสัตว์หลาย ๆ ชนิด  แต่ละชนิดกม็ีนายหมูข่อง 

ตนเป็นผู้นํา  เช่น นายหมูส่ีแดง นายหมู่สีเหลอืง  นายหมูส่ีเขียว  ทําหน้าทีค่วบคุมดูแลรักษากฎ
กติกาหรือขอ้ตกลงของหมู่ 

- ลูกเสือสาํรองต้องทําตามลูกเสอืรุ่นพี ่ปฏิบัติตามคําสอนของผู้กาํกับลูกเสอื เช่น 
เมาคลีเชื่อฟังบาลูและอาเคล่า ผูส้อนกฎแห่งปูา 

- ลูกเสือสาํรองต้องเฉลียวฉลาด รู้จกัสังเกต จดจาํ กล้าหาญและมีความกตัญํู ดังเชน่ 
เมาคล ี

- ลูกเสือสํารองต้องมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น เช่น จิลกับคา และเป็นผู้โอบอ้อมอารี สุภาพ 
เรียบร้อย  เช่น เมาคลี ไม่ทําตนเป็นแบบแชร์คาน 
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   (4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องเมาคลีที่เหลืออีก 3 ตอน (อวสานแชร์คาน, เมาคลีช่วยแม่ให้พ้นภัย 
และเมาคลีกลับสู่สังคมมนุษย์) 

   (5) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคาํถามชวนคิดชวนคยุและเพิ่มเติมข้อคิดที่ลูกเสือควรได้รับ 
- ใครคือผู้ที่ถกูเรียกว่า “ลูกหมาปูา” 
- หมาปูาในนิทานเมาคลีมีลกัษณะนิสัยเป็นอย่างไร  (ฉลาด วอ่งไว มีวินัย 

เป็นนักสอดแนมและเชื่อฟังหัวหน้า) 
- ลูกเสือควรฝึกนิสัยตนเองอย่างไรจึงจะเป็นลูกเสือสํารองที่ฉลาด ว่องไว เป็นนักสอดแนม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสามารถในการจดจาํและแสดงท่าทางสัตว์ในนิทานเมาคลี 
5.2 ให้แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับลักษณะนิสยัที่ดีของตัวละครนิทานเมาคลี เพือ่นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

หมาป่าใจดี 
อาเคล่า หมาปูา หัวหน้าฝูง  ผู้มีจิตใจสูง จะอยู่บนหน้าผา 
เป็นประธานการชุมนุมของสัตว์ปูา มีจิตใจเมตตาเป็นประชาธิปไตย 
รับฟังความคิดของคนอื่น   ทุกวันทุกคืนของเหล่าสัตว์ปูา 
ถูกยกย่องให้เป็นหัวหน้า   ท่านอาเคล่าเราจะทําดีที่สุด 
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กติกาหรือขอ้ตกลงของหมู่ 

- ลูกเสือสาํรองต้องทําตามลูกเสอืรุ่นพี ่ปฏิบัติตามคําสอนของผู้กาํกับลูกเสอื เช่น 
เมาคลีเชื่อฟังบาลูและอาเคล่า ผูส้อนกฎแห่งปูา 

- ลูกเสือสาํรองต้องเฉลียวฉลาด รู้จกัสังเกต จดจาํ กล้าหาญและมีความกตัญํู ดังเชน่ 
เมาคล ี

- ลูกเสือสํารองต้องมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น เช่น จิลกับคา และเป็นผู้โอบอ้อมอารี สุภาพ 
เรียบร้อย  เช่น เมาคลี ไม่ทําตนเป็นแบบแชร์คาน 
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   (4) ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องเมาคลีที่เหลืออีก 3 ตอน (อวสานแชร์คาน, เมาคลีช่วยแม่ให้พ้นภัย 
และเมาคลีกลับสู่สังคมมนุษย์) 

   (5) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคาํถามชวนคิดชวนคยุและเพิ่มเติมข้อคิดที่ลูกเสือควรได้รับ 
- ใครคือผู้ที่ถกูเรียกว่า “ลูกหมาปูา” 
- หมาปูาในนิทานเมาคลีมีลกัษณะนิสัยเป็นอย่างไร  (ฉลาด วอ่งไว มีวินัย 

เป็นนักสอดแนมและเชื่อฟังหัวหน้า) 
- ลูกเสือควรฝึกนิสัยตนเองอย่างไรจึงจะเป็นลูกเสือสํารองที่ฉลาด ว่องไว เป็นนักสอดแนม 

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสามารถในการจดจาํและแสดงท่าทางสัตว์ในนิทานเมาคลี 
5.2 ให้แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับลักษณะนิสยัที่ดีของตัวละครนิทานเมาคลี เพือ่นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

หมาป่าใจดี 
อาเคล่า หมาปูา หัวหน้าฝูง  ผู้มีจิตใจสูง จะอยู่บนหน้าผา 
เป็นประธานการชุมนุมของสัตว์ปูา มีจิตใจเมตตาเป็นประชาธิปไตย 
รับฟังความคิดของคนอื่น   ทุกวันทุกคืนของเหล่าสัตว์ปูา 
ถูกยกย่องให้เป็นหัวหน้า   ท่านอาเคล่าเราจะทําดีที่สุด 
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ใบความรู้ 
นิทานเมาคล ี

วันหนึ่ง เมาคลีขี่ควายชื่อราม่า ไล่ต้อนฝูงควาย เพื่อไล่แชร์คานเข้าไปในช่องเขา โดยขอให้
อาเคล่าต้อนควายอีกฝูงหนึ่งไปปิดช่องเขาอีกข้างหนึ่งไว้ไม่ให้แชร์คานออก แชร์คานจึงถูกฝูงควาย
เหยียบตายในช่องเขานั้นเอง   

เมื่อแชร์คานตาย เมาคลีจึงถลกหนังแชร์คานออก พอดีกับมีนายพรานชื่อ บันเดโอ ผ่านมาพบ 
ก็จะเข้าไปแย่งผืนหนังจากเมาคลี แต่ถูกเกรย์ขัดขวางไว้ นายพรานจึงจากไปพร้อมกับโกรธเมาคลีมาก 

บันเดโอ เข้ามายุแหย่คนในหมู่บ้านให้เกลียดชังเมาคลี โดยใส่ร้ายว่าเมาคลีเป็นพ่อมดหมอผี 
เมาคลีจึงถูกขับออกจากหมู่บ้านและกลับมาอยู่กับฝูงหมาปูาอีกครั้ง 

เมื่อมีการประชุมฝูงหมาปูาที่ผาประชุมอีก เมาคลีก็เอาหนังแชร์คานไปคลุมลานหนิไว้ และให้
เอเคล่าขึ้นนั่งบนหนังแชร์คาน ฝูงหมาปูาจึงเลือกเอาเคล่าเป็นหัวหน้าฝูงตามเดิมต่อไป 

จากวันนั้นมา เมาคลีก็อยู่กับครอบครัวหมาปูาอย่างสงบสุข 

ฝูายนายพรานบันเดโอ ก็พยายามติดตามจะมาฆ่าเมาคลีถึงในปูา แต่เมาคลีรู้ตัวเสียก่อนจึง
หลบซ่อนได้ทุกครั้ง 

วันหนึ่ง เมาคลีแอบได้ยินบันเดโอพูดกับคนตัดฟืนว่า นางเมซซัวและสามีถูกจับขังไว้เพื่อรอ
ประชาทัณฑ์ ก็คิดช่วย จึงไปบอกฝูงหมาปูา ให้ช่วยกันส่งเสียงขู่และไล่บันเดโอจนหนีขึ้นไปอยู่บน
ต้นไม้ ส่วนตัวเมาคลีเองก็รีบเข้าไปในหมูบ่้าน ช่วยแก้มัดนางเมซซัวและสามี และให้แม่หมาปูาคุ้มกัน
พาหนีไปยังเมืองข่านหิวาระ  

เมื่อเมาคลีกลับมาอยู่ในปูาดังเดิม ก็วางแผนลงโทษพวกชาวบ้านที่หูเบาและใจพาลทั้งหลาย 
จึงไปขอร้อง ให้พญาหัตถี (ช้าง) นําฝูงสัตว์ปูาเข้าทําลายหมู่บ้าน ก็ได้รับความร่วมมือ เพราะพญาหัตถี
เองก็เคยถูกนายพรานบันเดโอทําร้าย  

เมื่อพญาหัตถีและฝูงสัตว์ปูาเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็ตกใจและพากันหนีไป บ้านช่องและ
เรือกสวนไร่นาก็ถูกทําลายจนหมด กลายเป็นหมู่บ้านร้างไป 

เมื่อเมาคลีอายุ 17 ปี เขาได้พบกับนางเมซซัวอีกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง นางเมซซัวขอให้เมาคลี
กลับมาอยู่ด้วย เมาคลีจึงนําเรื่องนี้กลับมาปรึกษากับพี่น้องหมาปูาทั้งสี่  บาลู และบาเคียร่า 

ตอนที่ 6  อวสานแชร์คาน 

ตอนที่ 7  เมาคลีช่วยแม่ให้พ้นภัย 

ตอนที่ 8 สู่สังคมมนุษย์ 
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สัตวท์ุกตัวก็สนับสนุนให้เมาคลีไปอยูก่ับนางเมซซัว เพราะรู้ว่าเมาคลีเป็นมนุษย์ ก็ต้องอยู่กับ
มนุษย์จึงจะมีความสุข 

เมาคลีจึงตัดสินใจกลับมาอยู่กบันางเมซซัวที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเขาก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่
รักษาปูาไม้ของราชการและได้แต่งงานกับหญิงงามคนหนึ่ง ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
อันโดรคัส 

ทาสคนหนึ่ง ชื่อ อันโดรคัสได้หลบหนีเจ้านายเข้าอยู่ไปในปูา ขณะที่เขากําลังเดินไปอย่างไร้
จุดหมาย ก็พบสิงโตนอนร้องครวญครางอย่างเจ็บปวด ทีแรกเขาคิดจะวิ่งหนี แต่แล้วก็พบว่าสิงโตนั้น
บาดเจ็บ ไม่อาจทําอันตรายเขาได้ เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ ๆ สิงโตก็ยื่นอุ้งเท้าของมันท่ีบวมและมี
เลือดออกให้เขาดู 

อันโดรคัส จึงมองเห็นว่ามีหนามใหญ่ตําอยู่ในอุ้งเท้าข้างนั้น ซึ่งทําให้มันเจ็บปวด เขารีบดึง
หนามออกมาและเอาผ้าพันอุ้งเท้าให้สิงโต ไม่นานมันก็ลุกขึ้นยืนได้ มันเลียมือของอันโดรคัสราวกับ
เป็นสุนัขตัวหนึ่ง 

สิงโตได้พาอันโดรคัสไปยังถ้ําของมัน หาเนื้อมาให้เขาทุกวัน แต่ไม่นานทั้งสองก็ถูกจับได้ อัน
โดรคัสถูกตัดสินโทษโดยจะนําไปโยนให้สิงโตกิน ส่วนสิงโตถูกขังให้หิวโหยเป็นเวลาหลายวัน 

วันลงโทษ จักรพรรดิและขุนนางทั้งหลายต่างพากันมาดูเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นนี้ อันโดรคัส 
ถูกพาออกมาอยู่กลางสนามกีฬา จากนั้นสิงโตก็ถูกปล่อยออกมาจากกรงขัง มันรีบกระโจนเข้าหา
เหยื่ออย่างรวดเร็ว พร้อมกับร้องคําราม แต่พอเข้าไปใกล้อันโดรคัส มันก็จําผู้เป็นเพื่อนของมันได้ จึง
หมอบลงและเลียมือของเขาราวกับสุนัขเชื่อง ๆ ตัวหนึ่ง จักรพรรดิประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึง
เรียกอันโดรคัสเข้าพบและถามเรื่องราวทั้งหมด เขาได้รับการอภัยโทษและเป็นอิสระ ส่วนสิงโตถูก
นําไปปล่อยในปูาตามเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความกตัญํูเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีจิตวิญญาณสูงส่ง 

ที่มา http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 
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ใบความรู้ 
นิทานเมาคล ี

วันหนึ่ง เมาคลีขี่ควายชื่อราม่า ไล่ต้อนฝูงควาย เพื่อไล่แชร์คานเข้าไปในช่องเขา โดยขอให้
อาเคล่าต้อนควายอีกฝูงหนึ่งไปปิดช่องเขาอีกข้างหนึ่งไว้ไม่ให้แชร์คานออก แชร์คานจึงถูกฝูงควาย
เหยียบตายในช่องเขานั้นเอง   

เมื่อแชร์คานตาย เมาคลีจึงถลกหนังแชร์คานออก พอดีกับมีนายพรานชื่อ บันเดโอ ผ่านมาพบ 
ก็จะเข้าไปแย่งผืนหนังจากเมาคลี แต่ถูกเกรย์ขัดขวางไว้ นายพรานจึงจากไปพร้อมกับโกรธเมาคลีมาก 

บันเดโอ เข้ามายุแหย่คนในหมู่บ้านให้เกลียดชังเมาคลี โดยใส่ร้ายว่าเมาคลีเป็นพ่อมดหมอผี 
เมาคลีจึงถูกขับออกจากหมู่บ้านและกลับมาอยู่กับฝูงหมาปูาอีกครั้ง 

เมื่อมีการประชุมฝูงหมาปูาที่ผาประชุมอีก เมาคลีก็เอาหนังแชร์คานไปคลุมลานหนิไว้ และให้
เอเคล่าขึ้นนั่งบนหนังแชร์คาน ฝูงหมาปูาจึงเลือกเอาเคล่าเป็นหัวหน้าฝูงตามเดิมต่อไป 

จากวันนั้นมา เมาคลีก็อยู่กับครอบครัวหมาปูาอย่างสงบสุข 

ฝูายนายพรานบันเดโอ ก็พยายามติดตามจะมาฆ่าเมาคลีถึงในปูา แต่เมาคลีรู้ตัวเสียก่อนจึง
หลบซ่อนได้ทุกครั้ง 

วันหนึ่ง เมาคลีแอบได้ยินบันเดโอพูดกับคนตัดฟืนว่า นางเมซซัวและสามีถูกจับขังไว้เพื่อรอ
ประชาทัณฑ์ ก็คิดช่วย จึงไปบอกฝูงหมาปูา ให้ช่วยกันส่งเสียงขู่และไล่บันเดโอจนหนีขึ้นไปอยู่บน
ต้นไม้ ส่วนตัวเมาคลีเองก็รีบเข้าไปในหมูบ่้าน ช่วยแก้มัดนางเมซซัวและสามี และให้แม่หมาปูาคุ้มกัน
พาหนีไปยังเมืองข่านหิวาระ  

เมื่อเมาคลีกลับมาอยู่ในปูาดังเดิม ก็วางแผนลงโทษพวกชาวบ้านที่หูเบาและใจพาลทั้งหลาย 
จึงไปขอร้อง ให้พญาหัตถี (ช้าง) นําฝูงสัตว์ปูาเข้าทําลายหมู่บ้าน ก็ได้รับความร่วมมือ เพราะพญาหัตถี
เองก็เคยถูกนายพรานบันเดโอทําร้าย  

เมื่อพญาหัตถีและฝูงสัตว์ปูาเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็ตกใจและพากันหนีไป บ้านช่องและ
เรือกสวนไร่นาก็ถูกทําลายจนหมด กลายเป็นหมู่บ้านร้างไป 

เมื่อเมาคลีอายุ 17 ปี เขาได้พบกับนางเมซซัวอีกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง นางเมซซัวขอให้เมาคลี
กลับมาอยู่ด้วย เมาคลีจึงนําเรื่องนี้กลับมาปรึกษากับพี่น้องหมาปูาทั้งสี่  บาลู และบาเคียร่า 

ตอนที่ 6  อวสานแชร์คาน 

ตอนที่ 7  เมาคลีช่วยแม่ให้พ้นภัย 

ตอนที่ 8 สู่สังคมมนุษย์ 
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สัตวท์ุกตัวก็สนับสนุนให้เมาคลีไปอยูก่ับนางเมซซัว เพราะรู้ว่าเมาคลีเป็นมนุษย์ ก็ต้องอยู่กับ
มนุษย์จึงจะมีความสุข 

เมาคลีจึงตัดสินใจกลับมาอยู่กบันางเมซซัวที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเขาก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่
รักษาปูาไม้ของราชการและได้แต่งงานกับหญิงงามคนหนึ่ง ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
อันโดรคัส 

ทาสคนหนึ่ง ชื่อ อันโดรคัสได้หลบหนีเจ้านายเข้าอยู่ไปในปูา ขณะที่เขากําลังเดินไปอย่างไร้
จุดหมาย ก็พบสิงโตนอนร้องครวญครางอย่างเจ็บปวด ทีแรกเขาคิดจะวิ่งหนี แต่แล้วก็พบว่าสิงโตนั้น
บาดเจ็บ ไม่อาจทําอันตรายเขาได้ เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ ๆ สิงโตก็ยื่นอุ้งเท้าของมันที่บวมและมี
เลือดออกให้เขาดู 

อันโดรคัส จึงมองเห็นว่ามีหนามใหญ่ตําอยู่ในอุ้งเท้าข้างนั้น ซึ่งทําให้มันเจ็บปวด เขารีบดึง
หนามออกมาและเอาผ้าพันอุ้งเท้าให้สิงโต ไม่นานมันก็ลุกขึ้นยืนได้ มันเลียมือของอันโดรคัสราวกับ
เป็นสุนัขตัวหนึ่ง 

สิงโตได้พาอันโดรคัสไปยังถ้ําของมัน หาเนื้อมาให้เขาทุกวัน แต่ไม่นานทั้งสองก็ถูกจับได้ อัน
โดรคัสถูกตัดสินโทษโดยจะนําไปโยนให้สิงโตกิน ส่วนสิงโตถูกขังให้หิวโหยเป็นเวลาหลายวัน 

วันลงโทษ จักรพรรดิและขุนนางทั้งหลายต่างพากันมาดูเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นนี้ อันโดรคัส 
ถูกพาออกมาอยู่กลางสนามกีฬา จากนั้นสิงโตก็ถูกปล่อยออกมาจากกรงขัง มันรีบกระโจนเข้าหา
เหยื่ออย่างรวดเร็ว พร้อมกับร้องคําราม แต่พอเข้าไปใกล้อันโดรคัส มันก็จําผู้เป็นเพื่อนของมันได้ จึง
หมอบลงและเลียมือของเขาราวกับสุนัขเชื่อง ๆ ตัวหนึ่ง จักรพรรดิประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึง
เรียกอันโดรคัสเข้าพบและถามเรื่องราวทั้งหมด เขาได้รับการอภัยโทษและเป็นอิสระ ส่วนสิงโตถูก
นําไปปล่อยในปูาตามเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความกตัญํูเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีจิตวิญญาณสูงส่ง 

ที่มา http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 
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แผนการจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือส ารอง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 1  เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8  คติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวิเคราะห์และปฏิบัตติามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสอืสํารองได ้

2. เนื้อหา
คติพจน ์คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู้และแผนภูมิ เรือ่ง คตพิจน ์คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสาํรอง 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
1) ลูกเสือร้องเพลงตะลุงลูกเสือสํารองแล้วแปลความหมายของเพลง
2) ลูกเสือร่วมกนัวิเคราะห์ว่า เพลงนี้บอกว่าใหลู้กเสือสาํรองทาํหน้าที่อยา่งไรบ้าง?

(1) จงรักภักดีตอ่ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
(2) ยึดมั่นในกฎของลูกเสอืสํารองและบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
(3) ทําตามลูกเสอืรุ่นพี่  ไม่ทําตามใจตนเอง 
(4) คติพจน์ของลูกเสอืสํารอง “ทําดทีี่สุด” 

3) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายความหมายของคติพจน์ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง และ
ชี้แจงให้ลูกเสือทราบว่า ผู้ที่เป็นลูกเสือสํารองจะได้ประดับดาวดวงที่ 1 เมื่อได้ปฏิบัติตาม  คติพจน์ 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 

4) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยและตั้งคําถามให้ลูกเสือประเมินตนเอง
(1) ลูกเสือ ทําอะไรบ้างที่แสดงว่ามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ต่อชาติ =  ร้องเพลงชาติ  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ไปร่วมงานประเพณี 
ต่อศาสนา =  สวดมนต์  ไหว้พระ  ไปทําบุญ 
ต่อพระมหากษัตรยิ์  =  เคารพภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ติดไว้ที่เหมาะสม ถวายราชสดุดี ไปร่วมพิธี
สวนสนาม ไปร่วมงานที่ถวายความจงรักภกัดีทีโ่รงเรียนจัดขึน้ 

(2) ลูกเสือผู้ใดได้ร่วมปฏิบัติความจงรกัภักดีบ้าง ยกมือขึน้ปฏิบัติที่ไหน อยา่งไร 
เล่าสู่กันฟัง 
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(3) ลูกเสือคนไหนบ้างที่ทําตามลูกเสือรุ่นพี่ (นายหมู่) หรอืเชื่อฟังนายหมู่ เชือ่ฟัง 
ผู้กํากับลูกเสอื เชื่อฟังพอ่แม่ ลูกเสือทีไ่ม่ทาํตามคําสัง่นายหมู ่เพราะอะไร ผู้กาํกับลูกเสอืสรุปถึง
คําสั่งที่ถกูต้อง และไม่ถูกตอ้งให้ลกูเสือฉุกใจคดิ 

(4) ลูกเสือคนไหนบ้างระงับอารมณ์ตนเองได้ ไม่ทําสิ่งทีท่ําให้ผูอ้ื่นเดอืดร้อน คอืไม่
ทําตามใจตนเอง 

5) ผู้กํากับลูกเสือชื่นชมการทาํดีที่สดุตามคตพิจน์ คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง
6) ลูกเสือร้องเพลงเพื่อการจดจําคติพจน ์คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืสํารอง

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการมสี่วนร่วมในกิจกรรมหมู่และการตอบคําถามชวนคิด 
5.2 สังเกตการกระทําที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม คติพจน์ คาํปฏิญาณและกฎของ 

ลูกเสือสาํรอง 
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หน่วยที่ 1  เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8  คติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถวิเคราะห์และปฏิบัตติามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสอืสํารองได ้

2. เนื้อหา
คติพจน ์คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง  
3.2 ใบความรู้และแผนภูมิ เรือ่ง คตพิจน ์คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสาํรอง 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
1) ลูกเสือร้องเพลงตะลุงลูกเสือสํารองแล้วแปลความหมายของเพลง
2) ลูกเสือร่วมกนัวิเคราะห์ว่า เพลงนี้บอกว่าใหลู้กเสือสาํรองทาํหน้าที่อยา่งไรบ้าง?

(1) จงรักภักดีตอ่ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
(2) ยึดมั่นในกฎของลูกเสอืสํารองและบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
(3) ทําตามลูกเสอืรุ่นพี่  ไม่ทําตามใจตนเอง 
(4) คติพจน์ของลูกเสอืสํารอง “ทําดทีี่สุด” 

3) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายความหมายของคติพจน์ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง และ
ชี้แจงให้ลูกเสือทราบว่า ผู้ที่เป็นลูกเสือสํารองจะได้ประดับดาวดวงที่ 1 เมื่อได้ปฏิบัติตาม  คติพจน์ 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 

4) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยและตั้งคําถามให้ลูกเสือประเมินตนเอง
(1) ลูกเสือ ทําอะไรบ้างที่แสดงว่ามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ต่อชาติ =  ร้องเพลงชาติ  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ไปร่วมงานประเพณี 
ต่อศาสนา =  สวดมนต์  ไหว้พระ  ไปทําบุญ 
ต่อพระมหากษัตรยิ์  =  เคารพภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ติดไว้ที่เหมาะสม ถวายราชสดุดี ไปร่วมพิธี
สวนสนาม ไปร่วมงานที่ถวายความจงรักภกัดีทีโ่รงเรียนจัดขึน้ 

(2) ลูกเสือผู้ใดได้ร่วมปฏิบัติความจงรกัภักดีบ้าง ยกมือขึน้ปฏิบัติที่ไหน อยา่งไร 
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(3) ลูกเสือคนไหนบ้างที่ทําตามลูกเสือรุ่นพี่ (นายหมู่) หรอืเชื่อฟังนายหมู่ เชือ่ฟัง 
ผู้กํากับลูกเสอื เชื่อฟังพอ่แม่ ลูกเสือทีไ่ม่ทาํตามคําสัง่นายหมู ่เพราะอะไร ผู้กาํกับลูกเสอืสรุปถึง
คําสั่งที่ถกูต้อง และไม่ถูกตอ้งให้ลกูเสือฉุกใจคดิ 

(4) ลูกเสือคนไหนบ้างระงับอารมณ์ตนเองได้ ไม่ทําสิ่งทีท่ําให้ผูอ้ื่นเดอืดร้อน คอืไม่
ทําตามใจตนเอง 

5) ผู้กํากับลูกเสือชื่นชมการทาํดีที่สดุตามคตพิจน์ คําปฏิญาณและกฎของลกูเสือสํารอง
6) ลูกเสือร้องเพลงเพื่อการจดจําคติพจน ์คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืสํารอง

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการมสี่วนร่วมในกิจกรรมหมู่และการตอบคําถามชวนคิด 
5.2 สังเกตการกระทําที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม คติพจน์ คาํปฏิญาณและกฎของ 

ลูกเสือสาํรอง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 59 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

ตลุงลูกเสือส ารอง 

ลูกเสือสาํรอง   ต้องทาํหนา้ที่  จงรักภกัดีตอ่ชาติศาสนา 
ทั้งองคก์ษัตริย์  รักยิ่งชีวา   เราตอ้งรักษาหน้าที่ของตน 
ยึดมั่นในกฎ  (ซ้ํา)    เพื่อความรุ่งโรจน ์ (ซ้ํา)  บําเพ็ญประโยชน์  (ซ้ํา) 
แก่เหล่าปวงชน  (ซ้ํา) ทาํตามรุ่นพี่  (ซ้าํ)   ไมต่ามใจตน  (ซ้ํา)   
ลูกเสือทกุคน  ทําดีที่สุด  (ซ้ํา) 

กฎลูกเสือส ารอง 

ไหน  ไหน  ไหนเธอว่าเป็นลูกเสือ 
ฉันยังไม่เชื่อ  เธอคือลูกเสือสาํรอง 
ฉันจํากฎได ้ ไหนท่องให้ฉนัฟังลอง 
บอกพี่ได้ไหมนอ้ง  สํารองกฎว่าอย่างไร 
ลูกเสือสาํรอง  ทําตามลูกเสอืรุ่นพี่ 
ลูกเสือสาํรอง  ไมท่ําตามใจตนเอง 

กฎลูกเสือส ารอง 
กฎ  กฎ  กฎ คือขอ้กําหนดให้เรากระทํา 

ลูกเสือสาํรองต้องทํา ข้อ  1  ทําตามลูกเสอืรุ่นพี่ 
ข้อ  2  ลูกเสอืที่ด ี ต้องไมท่ําตามใจตนเอง 

(หมายเหตุ: เนตรนารีสํารองร้อง เปลี่ยนคาํว่า  “ลูกเสือ”   เป็น   “เนตรนารี”) 

 ค าปฏิญาณลูกเสือส ารอง 

ข้าจะจงรกัภักดีต่อชาต ิ ศาสนา   พระมหากษัตริย ์
จะปฏิบัติยึดมั่นในกฎ  และบําเพ็ญประโยชน์  ต่อผู้อื่นทุกวัน 
นี่คือคําปฏิญาณ   ของลูกเสือสาํรอง 

(หมายเหตุ: เนตรนารีสํารอง เปลี่ยนคําว่า “ข้า” เป็น “ข้าพเจ้า”“ลูกเสือสาํรอง” เป็น “เนตรนารี
สํารอง”) 

60 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
 คติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

คติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
คติพจน ์ คือ  คําพดู หรือข้อความที่เป็นคติสอนใจให้ยดึถือปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

และส่วนรวม  ซึ่งมีอยู่ว่า  ทําดีที่สุด 
ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามคาํคติพจน์ได้  ดังนี ้
1. เตรียมพร้อมที่จะใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือผูอ้ื่น
2. ทําแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน ์ แม้จะเป็นเพยีงสิง่เล็กน้อย  ถ้าทําอยา่งสม่ําเสมอ  ก็ถือได้ว่า

เป็นการปฏิบัตตามคตพิจน์แล้ว 
ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
คําปฏิญาณ  คือ  การให้คาํมั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พดูด้วยความเตม็ใจ  ซึ่ง

คําปฏิญาณของลูกเสือสาํรอง  มี  2  ข้อ  ดังนี ้
ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2  ข้าจะยึดมัน่ในกฎของลูกเสอืสํารองและบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน 

- เนตรนาร ี ต้องเปลี่ยนจากคาํว่า  "ข้า"  เป็น  "ข้าพเจ้า" 
ลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณได้  ดังนี ้
1. มีความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตรยิ์
2. ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน
4. รู้จักรัก  หวงแหน  และปฺองกันชาติ
5. บําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
6. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ไม่ทําลายสาธารณสมบัติ
กฎของลูกเสือส ารอง 
กฎ  คือ  หลักเกณฑ์ที่ลกูเสือสํารองตอ้งยดึเป็นหลักปฏิบัติอยู่เสมอ  ซึ่งมอียู ่ 2  ข้อ  ดังนี ้
ข้อ  1  ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุ่นพี่ 
ข้อ  2  ลูกเสือสํารองไม่ทําตามใจตนเอง 

ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามกฎได ้ ดังนี ้  
1. เคารพเชื่อฟังผู้กํากับลูกเสอื  ตลอดจนผู้ใหญ่ที่นับถือ
2. เป็นผู้ตามที่ด ี รู้จักบังคับใจตนเอง  มีระเบียบวินัย



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 59 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

ตลุงลูกเสือส ารอง 

ลูกเสือสาํรอง   ต้องทาํหนา้ที่  จงรักภกัดีตอ่ชาติศาสนา 
ทั้งองคก์ษัตริย์  รักยิ่งชีวา   เราตอ้งรักษาหน้าที่ของตน 
ยึดมั่นในกฎ  (ซ้ํา)    เพื่อความรุ่งโรจน ์ (ซ้ํา)  บําเพ็ญประโยชน์  (ซ้ํา) 
แก่เหล่าปวงชน  (ซ้ํา) ทาํตามรุ่นพี่  (ซ้าํ)   ไมต่ามใจตน  (ซ้ํา)   
ลูกเสือทกุคน  ทําดีที่สุด  (ซ้ํา) 

กฎลูกเสือส ารอง 

ไหน  ไหน  ไหนเธอว่าเป็นลูกเสือ 
ฉันยังไม่เชื่อ  เธอคือลูกเสือสาํรอง 
ฉันจํากฎได ้ ไหนท่องให้ฉนัฟังลอง 
บอกพี่ได้ไหมนอ้ง  สํารองกฎว่าอย่างไร 
ลูกเสือสาํรอง  ทําตามลูกเสอืรุ่นพี่ 
ลูกเสือสาํรอง  ไมท่ําตามใจตนเอง 

กฎลูกเสือส ารอง 
กฎ  กฎ  กฎ คือขอ้กําหนดให้เรากระทํา 

ลูกเสือสาํรองต้องทํา ข้อ  1  ทําตามลูกเสอืรุ่นพี่ 
ข้อ  2  ลูกเสอืที่ด ี ต้องไมท่ําตามใจตนเอง 

(หมายเหตุ: เนตรนารีสํารองร้อง เปลี่ยนคาํว่า  “ลูกเสือ”   เป็น   “เนตรนารี”) 

 ค าปฏิญาณลูกเสือส ารอง 

ข้าจะจงรกัภักดีต่อชาต ิ ศาสนา   พระมหากษัตริย ์
จะปฏิบัติยึดมั่นในกฎ  และบําเพ็ญประโยชน์  ต่อผู้อื่นทุกวัน 
นี่คือคําปฏิญาณ   ของลูกเสือสาํรอง 

(หมายเหตุ: เนตรนารีสํารอง เปลี่ยนคําว่า “ข้า” เป็น “ข้าพเจ้า”“ลูกเสือสาํรอง” เป็น “เนตรนารี
สํารอง”) 

60 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
 คติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

คติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
คติพจน ์ คือ  คําพดู หรือข้อความที่เป็นคติสอนใจให้ยดึถือปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

และส่วนรวม  ซึ่งมีอยู่ว่า  ทําดีที่สุด 
ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามคาํคติพจน์ได้  ดังนี ้
1. เตรียมพร้อมที่จะใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือผูอ้ื่น
2. ทําแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน ์ แม้จะเป็นเพยีงสิง่เล็กน้อย  ถ้าทําอยา่งสม่ําเสมอ  ก็ถือได้ว่า

เป็นการปฏิบัตตามคตพิจน์แล้ว 
ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
คําปฏิญาณ  คือ  การให้คาํมั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พดูด้วยความเตม็ใจ  ซึ่ง

คําปฏิญาณของลูกเสือสาํรอง  มี  2  ข้อ  ดังนี ้
ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2  ข้าจะยึดมัน่ในกฎของลูกเสอืสํารองและบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน 

- เนตรนาร ี ต้องเปลี่ยนจากคาํว่า  "ข้า"  เป็น  "ข้าพเจ้า" 
ลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณได้  ดังนี ้
1. มีความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตรยิ์
2. ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน
4. รู้จักรัก  หวงแหน  และปฺองกันชาติ
5. บําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
6. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ไม่ทําลายสาธารณสมบัติ
กฎของลูกเสือส ารอง 
กฎ  คือ  หลักเกณฑ์ที่ลกูเสือสํารองตอ้งยดึเป็นหลักปฏิบัติอยู่เสมอ  ซึ่งมอียู ่ 2  ข้อ  ดังนี ้
ข้อ  1  ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุ่นพี่ 
ข้อ  2  ลูกเสือสํารองไม่ทําตามใจตนเอง 

ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามกฎได ้ ดังนี ้  
1. เคารพเชื่อฟังผู้กํากับลูกเสอื  ตลอดจนผู้ใหญ่ที่นับถือ
2. เป็นผู้ตามที่ด ี รู้จักบังคับใจตนเอง  มีระเบียบวินัย



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 61 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 สุนัขจิ้งจอกกับแพะ 

สุนัขจิ้งจอกกับแพะเป็นเพื่อนกัน พวกมันมักจะถกเถียงกันอยู่เรื่อย ๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากัน     
วันหนึ่งขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปดื่มน้ํา  ในบ่อที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมา เพื่อเก็บ
น้ํา แต่เพราะหิว ไม่ได้ทันสังเกตว่าบ่อน้ํานั้นลึกมาก พอกินน้ําในบ่อจนอิ่มแล้ว ต่างก็พยายาม
หาทางขึ้นจากบ่อแต่ก็จนปัญญา 

สุนัขจิ้งจอกที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่า จึงออกอุบายให้แพะยืนเอาขาหน้าทั้งสองเกาะกําแพงบ่อไว้
แล้วยืดตัวให้เต็มที่ เพื่อผลัดกันปีนขึ้นไป สุนัขจิ้งจอกใช้โอกาสนั้นเหยียบตัวแพะและกระโดดขึ้นไป
ก่อน แล้วมันจึงหันมาพูดเยาะเย้ยแพะว่า “ถ้าเจ้าฉลาดอย่างที่เจ้าว่า เจ้าก็หาทางปีนขึ้นมาจากบ่อเอา
เองเถิดข้าไปก่อนละ”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่มีปฏิภาณ ไหวพริบ และความฉลาดอยู่ในตัวยอมเอาตัวรอดได้เสมอ 

ที่มา  นิทานอีสป เลม่ 1.กรุงเทพฯ:ทิพยวิสุทธิ์.2543,หน้า29. 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   อนามัย   
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   รู้ทันป้องกันโรค    เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้:
 1.1 ลูกเสือสามารถบอกโรคตดิต่อซึง่เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นไดก้ับทุกคนและวิธีปฺองกัน
โดยสังเขปได ้
    1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอได้ 

1.3 ลูกเสือสามารถแสดงการหายใจได้อย่างถูกวิธี 
2. เนื้อหา:

2.1 โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตัว และวิธีการปฺองกัน
2.2 วิธีรักษาฟัน มือ เทา้ เล็บ เสือ้ผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอ
2.3 วิธีหายใจอย่างถูกวิธี

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ปฺองกันโรค เช่น ผ้าปดิปากจมูก ถงุมือยาง 
3.3 ใบความรู้  

1) เรื่อง โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตัว
2) เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาต ิ10 ประการ
3) เรื่อง การหายใจอย่างถูกวิธี

  3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคยุและสร้างความตระหนัก
    - ลูกเสือเคยปูวยเป็นโรคติดตอ่อะไรบ้าง 
    - คิดว่าโรคเหล่านั้นสามารถปฺองกันได้อย่างไร 
(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม 

ฐานที่ 1 โรคไข้หวัดใหญ่ 
ฐานที่ 2 โรคอุจจาระร่วง  
ฐานที่ 3 โรคตาแดง 

(3) รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือสุ่มถามลูกเสอืว่าไดค้วามรู้อะไรบ้างในแต่ละฐาน 
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 สุนัขจิ้งจอกกับแพะ 

สุนัขจิ้งจอกกับแพะเป็นเพื่อนกัน พวกมันมักจะถกเถียงกันอยู่เรื่อย ๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากัน     
วันหนึ่งขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปดื่มน้ํา  ในบ่อที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมา เพื่อเก็บ
น้ํา แต่เพราะหิว ไม่ได้ทันสังเกตว่าบ่อน้ํานั้นลึกมาก พอกินน้ําในบ่อจนอิ่มแล้ว ต่างก็พยายาม
หาทางขึ้นจากบ่อแต่ก็จนปัญญา 

สุนัขจิ้งจอกที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่า จึงออกอุบายให้แพะยืนเอาขาหน้าทั้งสองเกาะกําแพงบ่อไว้
แล้วยืดตัวให้เต็มที่ เพื่อผลัดกันปีนขึ้นไป สุนัขจิ้งจอกใช้โอกาสนั้นเหยียบตัวแพะและกระโดดขึ้นไป
ก่อน แล้วมันจึงหันมาพูดเยาะเย้ยแพะว่า “ถ้าเจ้าฉลาดอย่างที่เจ้าว่า เจ้าก็หาทางปีนขึ้นมาจากบ่อเอา
เองเถิดข้าไปก่อนละ”  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่มีปฏิภาณ ไหวพริบ และความฉลาดอยู่ในตัวยอมเอาตัวรอดได้เสมอ 

ที่มา  นิทานอีสป เลม่ 1.กรุงเทพฯ:ทิพยวิสุทธิ์.2543,หน้า29. 

62 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   อนามัย   
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   รู้ทันป้องกันโรค    เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้:
 1.1 ลูกเสือสามารถบอกโรคตดิต่อซึง่เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นไดก้ับทุกคนและวิธีปฺองกัน
โดยสังเขปได ้
    1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอได้ 

1.3 ลูกเสือสามารถแสดงการหายใจได้อย่างถูกวิธี 
2. เนื้อหา:

2.1 โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตัว และวิธีการปฺองกัน
2.2 วิธีรักษาฟัน มือ เทา้ เล็บ เสือ้ผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอ
2.3 วิธีหายใจอย่างถูกวิธี

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ปฺองกันโรค เช่น ผ้าปดิปากจมูก ถงุมือยาง 
3.3 ใบความรู้  

1) เรื่อง โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตัว
2) เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาต ิ10 ประการ
3) เรื่อง การหายใจอย่างถูกวิธี

  3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคยุและสร้างความตระหนัก
    - ลูกเสือเคยปูวยเป็นโรคติดตอ่อะไรบ้าง 
    - คิดว่าโรคเหล่านั้นสามารถปฺองกันได้อย่างไร 
(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม 

ฐานที่ 1 โรคไข้หวัดใหญ่ 
ฐานที่ 2 โรคอุจจาระร่วง  
ฐานที่ 3 โรคตาแดง 

(3) รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือสุ่มถามลูกเสอืว่าไดค้วามรู้อะไรบ้างในแต่ละฐาน 
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    (4) ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิม่เติมให้สมบูรณ์และสรุป 
(ไม่อยู่ในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท, หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปูวย ถ้าเลี่ยงไม่ได้ 

ต้องใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกปฺองกัน, ล้างมือ ใช้ช้อนกลาง รับประทานอาหารสุก  ไม่มีแมลงวันตอม, 
หากตัวเราเป็นผู้ปูวยต้องปฺองกันการแพร่เชื้อโดยใช้ผ้าปิดปากจมูก)  
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจแยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคยุและสร้างความตระหนัก 
- ลูกเสือคิดว่าการรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ เสือ้ผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาด 

มีความสําคัญอย่างไร 
- มีใครรู้จักวิธหีายใจอย่างถูกวิธีบา้ง 

(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุม่ 
ฐานที่ 1 การดูแลรักษาฟัน  
ฐานที่ 2 การรักษามือ เท้า เล็บ เสือ้ผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาด 
ฐานที่ 3 การหายใจอยา่งถูกวิธ ี

(3) รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือสุ่มถามลูกเสอืว่าไดค้วามรู้อะไรบ้างในแต่ละฐาน 
(4) ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสรุป      

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
สังเกตการตอบคําถามของลูกเสือว่า  มีความเข้าใจถูกตอ้งเพยีงใด  และคําตอบที่ได้เกิดจาก

การคิดบนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นจริง 
6. องค์ประกอบทักษะส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ การคดิวิเคราะห ์และเกิดความตระหนักรู้ถงึความสาํคัญของการรักษาความสะอาด  การ
ดูแลสุขภาพและการปฺองกันโรค 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

กายบริหาร 

กํามอืขึ้นแล้วหมุน หมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา (ซ้าํ) 
กางแขนขึ้นและลง ยกแขนมือแตะไหล่      
กางแขนขึ้นและลง         ชูมอืตรงหมนุไปรอบตัว 

ออกก าลัง 

ออกกําลัง ด้วยการรอ้งรําทําเพลง ให้ครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
รําร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลนิใจ ด้วยการร้องรําทาํเพลง 
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    (4) ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิม่เติมให้สมบูรณ์และสรุป 
(ไม่อยู่ในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท, หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปูวย ถ้าเลี่ยงไม่ได้ 

ต้องใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกปฺองกัน, ล้างมือ ใช้ช้อนกลาง รับประทานอาหารสุก  ไม่มีแมลงวันตอม, 
หากตัวเราเป็นผู้ปูวยต้องปฺองกันการแพร่เชื้อโดยใช้ผ้าปิดปากจมูก)  
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจแยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคยุและสร้างความตระหนัก 
- ลูกเสือคิดว่าการรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ เสือ้ผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาด 

มีความสําคัญอย่างไร 
- มีใครรู้จักวิธหีายใจอย่างถูกวิธีบา้ง 

(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุม่ 
ฐานที่ 1 การดูแลรักษาฟัน  
ฐานที่ 2 การรักษามือ เท้า เล็บ เสือ้ผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาด 
ฐานที่ 3 การหายใจอยา่งถูกวิธ ี

(3) รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือสุ่มถามลูกเสอืว่าไดค้วามรู้อะไรบ้างในแต่ละฐาน 
(4) ผู้กํากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสรุป      

4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
สังเกตการตอบคําถามของลูกเสือว่า  มีความเข้าใจถูกตอ้งเพยีงใด  และคําตอบที่ได้เกิดจาก

การคิดบนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นจริง 
6. องค์ประกอบทักษะส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ การคดิวิเคราะห ์และเกิดความตระหนักรู้ถงึความสาํคัญของการรักษาความสะอาด  การ
ดูแลสุขภาพและการปฺองกันโรค 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

กายบริหาร 

กํามอืขึ้นแล้วหมุน หมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา (ซ้าํ) 
กางแขนขึ้นและลง ยกแขนมือแตะไหล่      
กางแขนขึ้นและลง         ชูมอืตรงหมนุไปรอบตัว 

ออกก าลัง 

ออกกําลัง ด้วยการรอ้งรําทําเพลง ให้ครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
รําร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลนิใจ ด้วยการร้องรําทาํเพลง 
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ใบความรู้ 

โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตวั 

โรคไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่

เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ใน
ประเทศไทยมักมีการระบาดในช่วงกลางปี  

 เชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในน้ํามูกเสมหะของผู้ปูวย ติดต่อ
โดยการไอจามรดกัน หรือติดต่อผ่านมือที่เป้ือนน้ํามูกหรือ
เสมหะของผู้ปูวยจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา ราวบันได ลูกบิดประตูแล้วใช้มือ         
มาสัมผัสบริเวณใบหน้าเชื้อจึงเข้าสู่จมูกและปาก  

หลังรับเชื้อประมาณ 1-3 วันจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ 
น้ํามูกไหลไอแห้งๆ คล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่อาการรุนแรงกว่า และอาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น 
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุและเด็กเล็กๆ 

โดยทั่วไปอาการมักดีขึ้นใน 3-5 วันหลังเริ่มมีอาการปูวย และหายเป็นปกติใน 7-10 วัน  
เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นเชื้อชนิดสายพันธุ์ เอ จัดได้ว่าเป็น “โรคติดต่ออุบัติใหม่” เพราะเข้าเงื่อนไข
ที่ว่าเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อตัวใหม่อันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ของไวรัสจนเกิดเป็นไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่ที่มีสารพันธุกรรมผสมกันของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมู นก และคน จึงทําให้มีการระบาด
อย่างรวดเร็วเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน 

การป้องกัน 
1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกําลังกายเป็นประจํา พักผ่อนให้เพียงพอ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผัก และผลไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามิน
เพียงพอและสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดี 

2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดหรือใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มีอาการ
ไข้หวัด 

3. รักษาร่างกายใหอ้บอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็น
4. หากมอีาการปูวยเป็นไขห้วัดหรือไขห้วัดใหญ่ควรระมัดระวังไม่แพร่เชื้อให้ผูอ้ื่น โดยการ

ปิดปากและจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้าขณะไอ จามและหมั่นล้างมือบ่อยๆ 
5. ฉีดวัคซีนปฺองกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี  โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเกิดโรค

แทรกซ้อนได้ง่าย 
โรคท้องร่วง 
ท้องร่วง คอื การถ่ายอจุจาระทีม่ีจํานวนมากกวา่ปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรือถ่าย

เป็นน้ําจํานวนมาก หรอืเป็นมกูเลือด แม้เพยีง 1 ครั้งต่อวัน 
สาเหตุของโรค  แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
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1. ท้องร่วงจากการติดเชื้อทั้งจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียมีอาการและลักษณะอุจจาระที่
แตกต่างกันได้แก่ อหิวาตกโรค จะมีอุจจาระคล้ายน้ําซาวข้าว ผู้ปูวยจะอาเจียนอ่อนเพลีย และมี
อาการซึม ส่วนท้องร่วงจากเชื้อบิดมักจะมีอุจจาระเป็นมูกเลือดร่วมกับ อาการอาเจียน ไข้สูงและ
อ่อนเพลีย 

2. ท้องร่วงชนิดไม่มีการติดเชื้อที่พบบ่อยเกิดจากการขาดน้ําย่อยแลคเตส ที่ทําการย่อย
น้ําตาลในนมจากการศึกษาพบว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยขาดน้ําย่อยตัวนี้ อาการมักเกิด
ภายหลังจากการดื่มนมประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง คือจะรู้สึกโครกครากในท้อง ปวดท้องแบบปวดบิดๆ
และมีอาการท้องร่วงเป็นน้ํา 1 - 2 ครั้งแล้วจึงค่อยหายไป 

การป้องกัน 
1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ํา
2. ล้างผักผลไม้ให้สะอาดโดยล้างผ่านน้ําหลายๆครั้ง หรือแช่ในน้ําเกลือ หรือแช่ในน้ําละลาย

ด่างทับทิมหรือน้ําผสมเบกกิ้งโซดา 
3. ล้างภาชนะให้สะอาดทุกครั้ง เช่นเขียง มีด ช้อน ส้อม ถ้วย จาน แก้วน้ําและควรใช้ช้อน

กลางทุกครั้งในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 
4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและผ่านการปรุงที่ถูกต้องปลอดภัยถ้าจําเป็นต้อง

นํามารับประทานอีก ควรทําให้ร้อนจนเดือดปุด ๆจึงจะปลอดภัย 
5. ควรต้มน้ําให้สุกทุกครั้งก่อนนํามาดื่มโดยเฉพาะน้ําที่กดจากตู้กดทั่วไปเพราะอาจจะมีการ

ปนเปื้อนเชื้อโรคได้ 
การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคท้องร่วง 
1. ดื่มสารละลายน้ําตาลเกลือแร่โออาร์เอส  สูตรขององค์การเภสัชกรรมหรือองค์การอนามัย

โลกให้จิบทีละน้อยแต่บ่อยครั้งในปริมาณที่เท่ากับปริมาณอุจจาระที่ถ่ายออกมาในแต่ละครั้งเพื่อ
ปฺองกันการขาดน้ําและเกลือแร่ สารละลายน้ําตาลเกลือแร่นี้สามารถทําเองได้โดยผสม น้ําตาลทราย 
2 ช้อนโต๊ะเกลือปูนครึ่งช้อนชา น้ําต้มสุกที่เย็นแล้ว 750 ซี ซี คนให้ละลายและเข้ากันดี ใช้ภายใน 
24 ชั่วโมง 

2. หากมอีาการผิดปกติควรรีบนําสง่โรงพยาบาล เช่น ถ่ายหรอือาเจียนไมห่ยุด หิวน้ํา
ตลอดเวลาหรือปัสสาวะไม่ออกเนื่องจากขาดน้าํมาก หนา้มืด ช็อกหรือหมดสติ มีไข้ ปวดท้องรุนแรง
หรือเวลาถ่ายจะรูส้ึกปวดเบ่งตลอดเวลาเนื่องจากเป็นอาการของบิด 

3. ขับถ่ายในสขุภัณฑ์ที่ถูกสขุลักษณะล้างมือให้สะอาดเสมอทุกครั้งหลังจากการขับถ่ายด้วย
น้ําและสบู่เนื่องจากอหิวาตกโรคเป็นโรคที่ติดตอ่ได้งา่ยและแพร่ระบาดได้อกีด้วย 

4. กําจัดอาเจียนของผู้ปูวยโดยเททิ้งลงโถส้วม ราดน้ําให้สะอาด แล้วราดตามด้วยน้าํยาฆ่า
เชื้อโรค เช่นน้ํายาล้างห้องน้ําหรือน้ํายาซักผ้าขาวก็ได้ 

5. สิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปูวยรักษาให้สะอาดเสมอ ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนปลอกหมอน
ผ้าเช็ดตัว ทําการซักให้สะอาดและนําออกตากแดดเพื่อฆ่าเชือ้โรคด้วย 
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ใบความรู้ 

โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตวั 

โรคไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่

เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ใน
ประเทศไทยมักมีการระบาดในช่วงกลางปี  

 เชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในน้ํามูกเสมหะของผู้ปูวย ติดต่อ
โดยการไอจามรดกัน หรือติดต่อผ่านมือที่เป้ือนน้ํามูกหรือ
เสมหะของผู้ปูวยจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา ราวบันได ลูกบิดประตูแล้วใช้มือ         
มาสัมผัสบริเวณใบหน้าเชื้อจึงเข้าสู่จมูกและปาก  

หลังรับเชื้อประมาณ 1-3 วันจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ 
น้ํามูกไหลไอแห้งๆ คล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่อาการรุนแรงกว่า และอาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น 
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุและเด็กเล็กๆ 

โดยท่ัวไปอาการมักดีขึ้นใน 3-5 วันหลังเริ่มมีอาการปูวย และหายเป็นปกติใน 7-10 วัน  
เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นเชื้อชนิดสายพันธุ์ เอ จัดได้ว่าเป็น “โรคติดต่ออุบัติใหม่” เพราะเข้าเงื่อนไข
ที่ว่าเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อตัวใหม่อันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ของไวรัสจนเกิดเป็นไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่ที่มีสารพันธุกรรมผสมกันของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมู นก และคน จึงทําให้มีการระบาด
อย่างรวดเร็วเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน 

การป้องกัน 
1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกําลังกายเป็นประจํา พักผ่อนให้เพียงพอ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผัก และผลไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามิน
เพียงพอและสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดี 

2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดหรือใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มีอาการ
ไข้หวัด 

3. รักษาร่างกายใหอ้บอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็น
4. หากมอีาการปูวยเป็นไขห้วัดหรือไขห้วัดใหญ่ควรระมัดระวังไม่แพร่เชื้อให้ผูอ้ื่น โดยการ

ปิดปากและจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้าขณะไอ จามและหมั่นล้างมือบ่อยๆ 
5. ฉีดวัคซีนปฺองกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี  โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเกิดโรค

แทรกซ้อนได้ง่าย 
โรคท้องร่วง 
ท้องร่วง คอื การถ่ายอจุจาระทีม่ีจํานวนมากกวา่ปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรือถ่าย

เป็นน้ําจํานวนมาก หรอืเป็นมกูเลือด แม้เพยีง 1 ครั้งต่อวัน 
สาเหตุของโรค  แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
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1. ท้องร่วงจากการติดเชื้อทั้งจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียมีอาการและลักษณะอุจจาระที่
แตกต่างกันได้แก่ อหิวาตกโรค จะมีอุจจาระคล้ายน้ําซาวข้าว ผู้ปูวยจะอาเจียนอ่อนเพลีย และมี
อาการซึม ส่วนท้องร่วงจากเชื้อบิดมักจะมีอุจจาระเป็นมูกเลือดร่วมกับ อาการอาเจียน ไข้สูงและ
อ่อนเพลีย 

2. ท้องร่วงชนิดไม่มีการติดเชื้อที่พบบ่อยเกิดจากการขาดน้ําย่อยแลคเตส ท่ีทําการย่อย
น้ําตาลในนมจากการศึกษาพบว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยขาดน้ําย่อยตัวนี้ อาการมักเกิด
ภายหลังจากการดื่มนมประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง คือจะรู้สึกโครกครากในท้อง ปวดท้องแบบปวดบิดๆ
และมีอาการท้องร่วงเป็นน้ํา 1 - 2 ครั้งแล้วจึงค่อยหายไป 

การป้องกัน 
1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ํา
2. ล้างผักผลไม้ให้สะอาดโดยล้างผ่านน้ําหลายๆครั้ง หรือแช่ในน้ําเกลือ หรือแช่ในน้ําละลาย

ด่างทับทิมหรือน้ําผสมเบกกิ้งโซดา 
3. ล้างภาชนะให้สะอาดทุกครั้ง เช่นเขียง มีด ช้อน ส้อม ถ้วย จาน แก้วน้ําและควรใช้ช้อน

กลางทุกครั้งในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 
4. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆและผ่านการปรุงที่ถูกต้องปลอดภัยถ้าจําเป็นต้อง

นํามารับประทานอีก ควรทําให้ร้อนจนเดือดปุด ๆจึงจะปลอดภัย 
5. ควรต้มน้ําให้สุกทุกครั้งก่อนนํามาดื่มโดยเฉพาะน้ําที่กดจากตู้กดทั่วไปเพราะอาจจะมีการ

ปนเปื้อนเชื้อโรคได้ 
การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคท้องร่วง 
1. ดื่มสารละลายน้ําตาลเกลือแร่โออาร์เอส  สูตรขององค์การเภสัชกรรมหรือองค์การอนามัย

โลกให้จิบทีละน้อยแต่บ่อยครั้งในปริมาณที่เท่ากับปริมาณอุจจาระที่ถ่ายออกมาในแต่ละครั้งเพื่อ
ปฺองกันการขาดน้ําและเกลือแร่ สารละลายน้ําตาลเกลือแร่นี้สามารถทําเองได้โดยผสม น้ําตาลทราย 
2 ช้อนโต๊ะเกลือปูนครึ่งช้อนชา น้ําต้มสุกที่เย็นแล้ว 750 ซี ซี คนให้ละลายและเข้ากันดี ใช้ภายใน 
24 ชั่วโมง 

2. หากมอีาการผิดปกติควรรีบนําสง่โรงพยาบาล เช่น ถ่ายหรอือาเจียนไมห่ยุด หิวน้ํา
ตลอดเวลาหรือปัสสาวะไม่ออกเนื่องจากขาดน้าํมาก หนา้มืด ช็อกหรือหมดสติ มีไข้ ปวดท้องรุนแรง
หรือเวลาถ่ายจะรูส้ึกปวดเบ่งตลอดเวลาเนื่องจากเป็นอาการของบิด 

3. ขับถ่ายในสขุภัณฑ์ที่ถูกสขุลักษณะล้างมือให้สะอาดเสมอทุกครั้งหลังจากการขับถ่ายด้วย
น้ําและสบู่เนื่องจากอหิวาตกโรคเป็นโรคที่ติดตอ่ได้งา่ยและแพร่ระบาดได้อกีด้วย 

4. กําจัดอาเจียนของผู้ปูวยโดยเททิ้งลงโถส้วม ราดน้ําให้สะอาด แล้วราดตามด้วยน้าํยาฆ่า
เชื้อโรค เช่นน้ํายาล้างห้องน้ําหรือน้ํายาซักผ้าขาวก็ได้ 

5. สิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปูวยรักษาให้สะอาดเสมอ ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนปลอกหมอน
ผ้าเช็ดตัว ทําการซักให้สะอาดและนําออกตากแดดเพื่อฆ่าเชือ้โรคด้วย 
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6. ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ปูวยควรหมั่นล้างมือ ฟอกสบูใ่ห้สะอาดอยูเ่สมอเพื่อเป็นการปฺองกันเชื้อ
ปนเปื้อนจากมือสู่อาหารและเกิดการติดโรคได้ 

7. ไม่ควรซื้อยารับประทานเองโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อและยาหยดุถ่าย เพราะอาจเกดิอันตรายจาก
ยาได ้

 โรคตาแดง 
โรคตาแดง เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา มีสาเหตุจากการ

ติดเชื้อไวรัสแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ  ชนิดตาอักเสบไม่มาก 
ชนิดตาอักเสบรุนแรง  และชนิดที่มีคออักเสบร่วมด้วย  พบได้ใน
คนทุกเพศ ทุกวัยมักเกิดในโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ทํางาน สถาน
เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก มัก
ระบาดในช่วงฤดูฝน  

การติดต่อ 
1. การคลุกคลีหรือสัมผัสน้ําตาของผู้ปูวยที่ติดมากับนิ้วมือและแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง
 2. ใช้เสื้อผ้าหรือสิ่งของร่วมกับผู้ปูวย
 3. ฝุูนละอองหรอืน้ําสกปรกเขา้ตา
 4. แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา
 5. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหนา้

        โรคตาแดงไม่ติดต่อทางการสบตา ทางอากาศ หรือรับประทานอาหารร่วมกัน และอาการตา
แดงจะเกิดได้ภายใน 1 - 2 วัน หลังได้รับเชื้อ มีอาการนาน 5 – 10 วัน ระยะการแพร่เช้ือประมาณ 14 วัน 

อาการ 
ตาแดงเคืองตามาก ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆ เพราะมีเลือดออกที่เยื่อบุตาขาว น้ําตาไหลเจ็บตา

และมีขี้ตาออกมาก  ต่อมน้ําเหลืองหลังหูมักเจ็บและบวมมักเป็นข้างเดียวก่อน แล้วจึงติดต่อมายังตา
อีกข้างใน   1 - 2 วันถ้าไม่ระวังให้ดีอาจเกิดแผลที่ตาดําได้ 

การรักษา 
1. พบแพทย์เพื่อรับยาอย่างถูกตอ้ง รักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างนอ้ย 3 วันเพื่อปฺองกันการติดตอ่
2. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดขี้ตาเพราะผ้าเช็ดหน้าจะเก็บสะสมเชื้อไว้และติดต่อไปยงัผู้อื่นได้
3. ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองแสง
4. ไม่ควรใช้ผ้าปิดตาเพราะอาจทําให้เกดิการติดเชื้อมากขึ้น
5. งดใส่คอนแทกเลนส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ
6. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ และพักการใช้สายตา
7. รักษาความสะอาด และต้องลา้งมอืให้สะอาดทุกครั้งที่จับบริเวณใบหน้าและตาเนื่องจาก

โรคตาแดง จะติดตอ่โดยการสัมผัสมากที่สุดการล้างมือจะช่วยตดัการแพรก่ระจายเชือ้ไดอ้ย่างดี 

68 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การป้องกัน 
1. หมั่นล้างมือ ดูแลรักษาความสะอาดของรา่งกาย สิง่ของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
2. ไม่คลกุคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ปูวย
3. ถ้ามีฝุูนละออง หรือน้ําสกปรกเขา้ตาควรล้างตาด้วยน้ําสะอาดทันที
4. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวนัตอมตา
5. หมั่นทําความสะอาดของใช้ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน

ให้สะอาดอยูเ่สมอ 

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ส่วนตัวให้สะอาด

- อาบน้ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้สบู่ฟอกทุกส่วนของร่างกายให้ทั่วและมีการขัดถูขี้ไคล
ตามบริเวณต่างๆ และเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด 

- สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้สบู่หรือแชมพูสระผมจนสะอาด แล้วเช็ดให้แหง้ด้วย
ผ้าที่สะอาด และหมัน่หวีผมให้เรยีบร้อย 

- รักษาอนามัยของดวงตา อ่านหรอืเขียนหนงัสือระยะหา่งประมาณ 1 ฟุต โดยมีแสง
เพียงพอดูโทรทัศน์ในระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรครึ่งรับประทานอาหารที่มสี่วนช่วยบํารุงสายตา เช่น 
ฟักทอง ผักบุ้ง, ใส่แวน่กันแดดถ้าจาํเป็นต้องมองในที่ที่มีแสงสว่างมากเกนิไป และตรวจสายตาอย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

- รักษาอนามัยของหู เช็ดใบหูและรูหูเท่าที่นิ้วจะเข้าไปได้ ระวังไม่ใหน้้ําเขา้หูไม่ควรสั่งน้ํามกู
แรงๆ หลีกเลี่ยงการถูกกระทบกระแทกหูโดยแรงและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงดังมากๆ 

- รักษาอนามัยของจมูกไม่ถอนขนจมูก ไม่นาํสิ่งแปลกปลอมเขา้ไปในจมูก การไอหรอืจาม 
หรือการสัง่น้ํามูกจะตอ้งใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าที่สะอาด 

- ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้ส้ันอยู่เสมอ 
 การปล่อยเล็บยาว หรือเล็บดาํ จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคตามซอกเล็บ และไมค่วรกัดเล็บ
 ล้างมือและเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อรับประทานอาหารเชื้อโรคอาจจะติดไปกับอาหารทําให้

เกิดโรคอจุจาระร่วงกอ่นและหลังการรับประทานอาหารและหลังการใช้ส้วมจะต้องลา้งมอืให้
สะอาดด้วย

 สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน รองเท้าควรมีขนาดที่พอดีและรักษาความสะอาดอยู่
เสมอ ถา้ใส่ถุงเท้าด้วยควรเปลี่ยนและซักทกุวัน

- ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวันควรฝึกให้เป็นเวลาทุกวันในตอนเช้าอย่าใหท้้องผูกบอ่ยๆ เพราะ
จะทําให้เกิดโรคริดสีดวงทวาร และเป็นมะเร็งลาํไส้ใหญไ่ด้ 

- ใส่เส้ือผ้าที่สะอาดไม่อับช้ืนและให้ความอบอุ่นเพียงพอเสื้อผ้าที่ใช้แล้วทั้งชั้นนอกและชั้นใน
จะต้องมกีารทําความสะอาดด้วยสบู่หรอืผงซักฟอกทกุครั้ง แล้วนําไปผึ่งหรือตากแดดให้แห้งไม่ใส่
เสื้อผ้าซ้ําๆหรือซักไม่สะอาด อับช้ืน เพราะจะทาํให้เกดิโรคผิวหนังได้ 
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6. ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ปูวยควรหมั่นล้างมือ ฟอกสบูใ่ห้สะอาดอยูเ่สมอเพื่อเป็นการปฺองกันเชื้อ
ปนเปื้อนจากมือสู่อาหารและเกิดการติดโรคได้ 

7. ไม่ควรซื้อยารับประทานเองโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อและยาหยดุถ่าย เพราะอาจเกดิอันตรายจาก
ยาได ้

 โรคตาแดง 
โรคตาแดง เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา มีสาเหตุจากการ

ติดเชื้อไวรัสแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ  ชนิดตาอักเสบไม่มาก 
ชนิดตาอักเสบรุนแรง  และชนิดที่มีคออักเสบร่วมด้วย  พบได้ใน
คนทุกเพศ ทุกวัยมักเกิดในโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ทํางาน สถาน
เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก มัก
ระบาดในช่วงฤดูฝน  

การติดต่อ 
1. การคลุกคลีหรือสัมผัสน้ําตาของผู้ปูวยที่ติดมากับนิ้วมือและแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง
 2. ใช้เสื้อผ้าหรือสิ่งของร่วมกับผู้ปูวย
 3. ฝุูนละอองหรอืน้ําสกปรกเขา้ตา
 4. แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา
 5. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหนา้

        โรคตาแดงไม่ติดต่อทางการสบตา ทางอากาศ หรือรับประทานอาหารร่วมกัน และอาการตา
แดงจะเกิดได้ภายใน 1 - 2 วัน หลังได้รับเชื้อ มีอาการนาน 5 – 10 วัน ระยะการแพร่เชือ้ประมาณ 14 วัน 

อาการ 
ตาแดงเคืองตามาก ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆ เพราะมีเลือดออกที่เยื่อบุตาขาว น้ําตาไหลเจ็บตา

และมีขี้ตาออกมาก  ต่อมน้ําเหลืองหลังหูมักเจ็บและบวมมักเป็นข้างเดียวก่อน แล้วจึงติดต่อมายังตา
อีกข้างใน   1 - 2 วันถ้าไม่ระวังให้ดีอาจเกิดแผลที่ตาดําได้ 

การรักษา 
1. พบแพทย์เพื่อรับยาอย่างถูกตอ้ง รักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างนอ้ย 3 วันเพื่อปฺองกันการติดตอ่
2. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดขี้ตาเพราะผ้าเช็ดหน้าจะเก็บสะสมเชื้อไว้และติดต่อไปยงัผู้อื่นได้
3. ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองแสง
4. ไม่ควรใช้ผ้าปิดตาเพราะอาจทําให้เกดิการติดเชื้อมากขึ้น
5. งดใส่คอนแทกเลนส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ
6. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ และพักการใช้สายตา
7. รักษาความสะอาด และต้องลา้งมอืให้สะอาดทุกครั้งที่จับบริเวณใบหน้าและตาเนื่องจาก

โรคตาแดง จะติดตอ่โดยการสัมผัสมากที่สุดการล้างมือจะช่วยตดัการแพรก่ระจายเชือ้ไดอ้ย่างดี 
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การป้องกัน 
1. หมั่นล้างมือ ดูแลรักษาความสะอาดของรา่งกาย สิง่ของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
2. ไม่คลกุคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ปูวย
3. ถ้ามีฝุูนละออง หรือน้ําสกปรกเขา้ตาควรล้างตาด้วยน้ําสะอาดทันที
4. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวนัตอมตา
5. หมั่นทําความสะอาดของใช้ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน

ให้สะอาดอยูเ่สมอ 

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ส่วนตัวให้สะอาด

- อาบน้ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้สบู่ฟอกทุกส่วนของร่างกายให้ทั่วและมีการขัดถูขี้ไคล
ตามบริเวณต่างๆ และเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด 

- สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้สบู่หรือแชมพูสระผมจนสะอาด แล้วเช็ดให้แหง้ด้วย
ผ้าที่สะอาด และหมัน่หวีผมให้เรยีบร้อย 

- รักษาอนามัยของดวงตา อ่านหรอืเขียนหนงัสือระยะหา่งประมาณ 1 ฟุต โดยมีแสง
เพียงพอดูโทรทัศน์ในระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรครึ่งรับประทานอาหารที่มสี่วนช่วยบํารุงสายตา เช่น 
ฟักทอง ผักบุ้ง, ใส่แวน่กันแดดถ้าจาํเป็นต้องมองในที่ที่มีแสงสว่างมากเกนิไป และตรวจสายตาอย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

- รักษาอนามัยของหู เช็ดใบหูและรูหูเท่าที่นิ้วจะเข้าไปได้ ระวังไม่ใหน้้ําเขา้หูไม่ควรสั่งน้ํามกู
แรงๆ หลีกเลี่ยงการถูกกระทบกระแทกหูโดยแรงและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงดังมากๆ 

- รักษาอนามัยของจมูกไม่ถอนขนจมูก ไม่นาํสิ่งแปลกปลอมเขา้ไปในจมูก การไอหรือจาม 
หรือการสัง่น้ํามูกจะตอ้งใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าที่สะอาด 

- ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้ส้ันอยู่เสมอ 
 การปล่อยเล็บยาว หรือเล็บดาํ จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคตามซอกเล็บ และไมค่วรกัดเล็บ
 ล้างมือและเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อรับประทานอาหารเชื้อโรคอาจจะติดไปกับอาหารทําให้

เกิดโรคอจุจาระร่วงกอ่นและหลังการรับประทานอาหารและหลังการใช้ส้วมจะต้องลา้งมอืให้
สะอาดด้วย

 สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน รองเท้าควรมีขนาดที่พอดีและรักษาความสะอาดอยู่
เสมอ ถา้ใส่ถุงเท้าด้วยควรเปลี่ยนและซักทกุวัน

- ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวันควรฝึกให้เป็นเวลาทุกวันในตอนเช้าอย่าใหท้้องผูกบอ่ยๆ เพราะ
จะทําให้เกิดโรคริดสีดวงทวาร และเป็นมะเร็งลาํไส้ใหญไ่ด้ 

- ใส่เส้ือผ้าที่สะอาดไม่อับช้ืนและให้ความอบอุ่นเพียงพอเสื้อผ้าที่ใช้แล้วทั้งชั้นนอกและชั้นใน
จะต้องมกีารทําความสะอาดด้วยสบู่หรอืผงซักฟอกทกุครั้ง แล้วนําไปผึ่งหรือตากแดดให้แห้งไม่ใส่
เสื้อผ้าซ้ําๆหรือซักไม่สะอาด อับช้ืน เพราะจะทาํให้เกดิโรคผิวหนังได้ 
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- ของใช้ส่วนตัว อื่น ๆ นอกจากเสื้อผ้า และรองเท้า แล้ว ของใช้ส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ที่นอน 
กระเปานักรียน อุปกรณ์การเรียน ภาชนะใสอ่าหารและน้ํา ก็ตอ้งดูแลรักษาให้เป็นระเบยีบ อยูใ่น
สภาพดีและรักษาความสะอาดเชน่กัน 
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

- แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอนแปรงสฟีันที่ใช้ควรมีขนแปรงที่ออ่นนุม่ 
ปลายขนแปรงมนเพื่อปฺองกันไม่ให้ฟันสกึ และเหงือกเป็นแผล และอย่าลืมแปรงลิ้นด้วย 

- เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพือ่ช่วยเสรมิสร้างความแข็งแรงของฟันและปฺองกนัฟันผุได้ 
ไม่จําเป็นตอ้งใช้ยาสีฟันมากๆ เพียงแตะบนขนแปรงให้พอชื้นกพ็อแล้ว 

- หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ทอฟฟี่ หรือขนมขบเคี้ยว หวานเหนียว เพราะมีส่วนผสมของ
น้ําตาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตดิฟันง่ายยากตอ่การทําความสะอาด ควรเลอืกทานผลไม้ตามฤดกูาล 

- ตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสขุภาพ
ในช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ห้ามใช้ฟันกัด ขบ อาหารที่เป็นของแข็ง จะทําให้ฟนัแตก บิ่น หรือเก รวมทั้งจะทําให้
กล้ามเนือ้ที่ยดึขากรรไกรอักเสบได้ 

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
การล้างมอืให้ถกูวิธี ทําให้มือเปียกน้าํ ฟอกสบูถู่ให้ทั่วทั้งฝูามอืด้านหนา้และหลังมอื ถูตาม

ง่ามมอืและซอกเล็บให้ทั่วเพือ่ให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปพร้อมทั้งถูขอ้มือ ล้างน้าํให้สะอาดแล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าที่สะอาดเป็นการปฺองกันการแพร่เชือ้และติดเชื้อโรคได้ 
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

- เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคํานึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยดั 
ปลอดภัย 

- ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และใช้เครื่องปรุงรสที่ได้มาตรฐาน คํานึงถึงหลัง 3 ส. คือ สงวนคุณค่า 
สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย 

- กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เพยีงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน 
- หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารรสจัด อาหารใส่สีฉูดฉาด 
- ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 

5. งดสูบบุหรี่ สุรา ยาเสพย์ติด การพนัน และการมั่วสุมทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทํางานบ้านมีการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  
มีน้ําใจและได้ทํากิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน 
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7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไมป่ระมาท
ดูแลตรวจสอบ ระมัดระวังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟฺาภายในบ้าน ของมีคมหรือไม้ขีดไฟ รวมถึง

ระมัดระวังเพื่อปฺองกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่นการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 
8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี

ออกกําลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งครั้งละ 
20 - 30 นาที และตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ จัดส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมน่าอยู่น่าอาศัยมองโลกในแง่ดี  
ให้อภัยและยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลายในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและช่วยอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่รองรับ
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟมถุงพลาสติก มีการใช้ส้วมที่
ถูกสุขลักษณะ  

 การหายใจอย่างถูกวิธี 
การหายใจ คือการที่คนเราสูดลมหายใจหรืออากาศบริสุทธิ์เข้าปอด โดยเราสามารถหายใจ

เอาอากาศเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทางคือ ทางจมูก ซึ่งเป็นทางปกติ และทางปาก ซึ่งเป็นทางฉุกเฉิน  
เราอาจจําเป็นต้องหายใจทางปาก เช่น ในขณะเป็นหวัดและไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ และ
ในขณะว่ายน้ํา 

การหายใจอย่างถูกวิธี ควรหายใจทางจมูก เพราะภายในโพรงจมูก สามารถควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้น รวมทั้งกรองฝุูนละอองในอากาศที่หายใจเข้าปอดได้  ในขณะหายใจเข้าหน้าท้องจะปูองออก 
และแฟบลงขณะหายใจออก  
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- ของใช้ส่วนตัว อื่น ๆ นอกจากเสื้อผ้า และรองเท้า แล้ว ของใช้ส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ที่นอน 
กระเปานักรียน อุปกรณ์การเรียน ภาชนะใสอ่าหารและน้ํา ก็ตอ้งดูแลรักษาให้เป็นระเบยีบ อยูใ่น
สภาพดีและรักษาความสะอาดเชน่กัน 
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

- แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอนแปรงสฟีันที่ใช้ควรมีขนแปรงที่ออ่นนุม่ 
ปลายขนแปรงมนเพื่อปฺองกันไม่ให้ฟันสกึ และเหงือกเป็นแผล และอย่าลืมแปรงลิ้นด้วย 

- เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพือ่ช่วยเสรมิสร้างความแข็งแรงของฟันและปฺองกนัฟันผุได้ 
ไม่จําเป็นตอ้งใช้ยาสีฟันมากๆ เพียงแตะบนขนแปรงให้พอชื้นกพ็อแล้ว 

- หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ทอฟฟี่ หรือขนมขบเคี้ยว หวานเหนียว เพราะมีส่วนผสมของ
น้ําตาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตดิฟันง่ายยากตอ่การทําความสะอาด ควรเลอืกทานผลไม้ตามฤดกูาล 

- ตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสขุภาพ
ในช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ห้ามใช้ฟันกัด ขบ อาหารที่เป็นของแข็ง จะทําให้ฟนัแตก บิ่น หรือเก รวมทั้งจะทําให้
กล้ามเนือ้ที่ยดึขากรรไกรอักเสบได้ 

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
การล้างมอืให้ถกูวิธี ทําให้มือเปียกน้าํ ฟอกสบูถู่ให้ทั่วทั้งฝูามอืด้านหนา้และหลังมอื ถูตาม

ง่ามมอืและซอกเล็บให้ทั่วเพือ่ให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปพร้อมทั้งถูขอ้มือ ล้างน้าํให้สะอาดแล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าที่สะอาดเป็นการปฺองกันการแพร่เชือ้และติดเชื้อโรคได้ 
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

- เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคํานึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยดั 
ปลอดภัย 

- ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และใช้เครื่องปรุงรสที่ได้มาตรฐาน คํานึงถึงหลัง 3 ส. คือ สงวนคุณค่า 
สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย 

- กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เพยีงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน 
- หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารรสจัด อาหารใส่สีฉูดฉาด 
- ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 

5. งดสูบบุหรี่ สุรา ยาเสพย์ติด การพนัน และการมั่วสุมทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทํางานบ้านมีการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  
มีน้ําใจและได้ทํากิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน 
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7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไมป่ระมาท
ดูแลตรวจสอบ ระมัดระวังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟฺาภายในบ้าน ของมีคมหรือไม้ขีดไฟ รวมถึง

ระมัดระวังเพื่อปฺองกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่นการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 
8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี

ออกกําลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งครั้งละ 
20 - 30 นาที และตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมน่าอยู่น่าอาศัยมองโลกในแง่ดี  
ให้อภัยและยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลายในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและช่วยอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่รองรับ
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟมถุงพลาสติก มีการใช้ส้วมที่
ถูกสุขลักษณะ  

 การหายใจอย่างถูกวิธี 
การหายใจ คือการที่คนเราสูดลมหายใจหรืออากาศบริสุทธิ์เข้าปอด โดยเราสามารถหายใจ

เอาอากาศเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทางคือ ทางจมูก ซึ่งเป็นทางปกติ และทางปาก ซึ่งเป็นทางฉุกเฉิน  
เราอาจจําเป็นต้องหายใจทางปาก เช่น ในขณะเป็นหวัดและไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ และ
ในขณะว่ายน้ํา 

การหายใจอย่างถูกวิธี ควรหายใจทางจมูก เพราะภายในโพรงจมูก สามารถควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้น รวมทั้งกรองฝุูนละอองในอากาศที่หายใจเข้าปอดได้  ในขณะหายใจเข้าหน้าท้องจะปูองออก 
และแฟบลงขณะหายใจออก  
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สุนัขจิ้งจอกฟันด า 

แม่กระต่ายตัวหนึ่ง มีลูก 7 ตัว อาศัยอยู่ในปูาใหญ่ วันหนึ่งแม่กระต่ายต้องออกไปหาอาหาร
นอกบ้าน จึงบอกกับลูก ๆ ว่าอย่าเปิดประตูให้คนอื่น นอกจากแม่เท่านั้น ต่อมาไม่นานก็มีเสียงเคาะ
ประต ู    ก๊อก ก๊อก ก๊อก !!! จากนั้นก็มีเสียงที่แหบแห้งพูดว่า “ แม่กลับมาแล้วจ้ะ ” แต่ลูกกระต่าย
ทั้งหลายไม่เชื่อเพราะเสียงแหบแห้งไม่เหมือนแม่กระต่ายจึงบอกว่า “ ไหนย่ืนหน้ามาให้ดูหน่อยว่า
เป็นแม่จริงหรือเปล่า? ” 

เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันดําพยายามพูดจาเสียงอ่อนหวาน เพื่อให้ลูกกระต่ายเชื่อว่าแม่กลับมาแล้ว
จริง ๆแต่พอเจ้าสุนัขจิ้งจอกยืน่หนา้เข้ามา บรรดาลูกกระต่ายก็พากันตกใจกับฟันแหลม ๆ ดํา ๆ ของ
เจ้าสุนัขจิ้งจอก ลูกกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่า“ นี่ไม่ใช่แม่ของเราแน่แน่ แม่ของเราฟันขาว
สะอาด ”      

“นี่ต้องเป็นสุนัขจิ้งจอกฟันด าอย่างแน่นอน”เจ้าลูกกระต่ายอีกตัวหนึ่งพูดขึ้น ลูกกระต่าย
จึงสอนให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันดํารู้จักการแปรงฟันและยื่นแปรงสีฟันให้ ลูกกระต่ายทั้ง 7 ตัวจึงพากัน
แปรงฟัน ให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันดําดูเมื่อมันแปรงฟันตามลูกกระต่าย ฟันของเจ้าสุนัขจิ้งจอกขาวขึ้นทันตา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เด็กดีต้องหมั่นแปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เมื่อตื่นนอนในตอนเช้า และก่อน
เข้านอนในตอนกลางคืน 

นกน้อยแข็งแรง 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 
นกน้อยเป็นเด็กร่างกายไมแ่ข็งแรง เป็นหวัดบ่อย ๆ คุณแม่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็น

พิเศษ ทุกครั้งที่นกน้อยเป็นหวัด น้ํามูกไหล ไอ จาม นั้น คุณแม่จะให้ดื่มน้ําอุ่น สวมเสื้อหนา ๆ นอน
พักผ่อน    มาก ๆ ตอนไปโรงเรียน คุณแม่ให้ใช้หน้ากากปิดจมูกไว้ เพื่อจะได้ไม่แพร่เชื้อโรค นกน้อย
เชื่อฟังและปฏิบัติตามคุณแม่ ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลจนถึง ป.1  

เมื่ออยู่ที่โรงเรียนคุณครูแนะนําให้นกน้อยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ร่างกาย 
นกน้อยแข็งแรงมากขึ้นตามลําดับ เป็นหวัดน้อยลง สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ 
นกน้อยจึงมีความสุขมากขึ้น 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การดูแลตนเอง เมือ่เจ็บไขไ้ด้ปูวยอยา่งสม่าํเสมอ จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได ้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   อนามัย  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   อาหารดีมีคุณคา่  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกประโยชน์และคุณค่าของอาหารประเภทผักได ้

2. เนื้อหา
ประโยชน์และคุณค่าของผกั 

3. ส่ือการเรียนรู้
  3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 ผักชนิดต่าง ๆ  5  ชนิด 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือสนทนาถึงประโยชน์และคุณค่าของอาหารทีม่ีต่อร่างกาย
2) ผู้กํากับลูกเสอืนําผักอย่างน้อย 5 ชนิดมาใหลู้กเสือด ูแล้วชวนคิด

- ผักนี้ชื่ออะไรอยู่ในอาหารอะไรบ้าง (ที่ลูกเสอืเคยเหน็ในบ้านและร้านอาหาร)
- เคยรับประทานผักชนดิใดบ้าง
- คุณค่าของผักที่มีตอ่ร่างกาย (ไม่ทําให้ท้องผูก ไม่อ้วน มีวิตามินหลายชนิดช่วย

บํารุงร่างกาย) 
 - ถ้าไม่รับประทานผักจะเกดิผลเสียอะไรบ้าง (ท้องผูก ปวดทอ้ง ขาดวิตามินและ

เกลือแร่ ร่างกายไม่แข็งแรง)  
3) ใครชอบรับประทานผักชนิดใดบ้าง

- ให้ลูกเสือเข้าแถวตามชนดิของผักที่ตนเองชอบ สอบถามถึงเหตุผลที่ชอบ
- เปิดโอกาสให้ลูกเสอืเข้าแถวตามชนิดของผักอื่น ๆ ที่ชอบด้วย (ลูกเสือบางคนอาจ

ชอบผักหลาย ๆ อย่างพรอ้มทัง้บอกเหตุผลที่ชอบทุกครั้ง) 
4) ผู้กํากับลูกเสอืสรุปแนวคิดทีค่วรได ้เช่น รับประทานผักและอาหารใหค้รบ 5 หมู่จะทํา

ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รูปร่างสวยงามและไม่ปูวย 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สุนัขจิ้งจอกฟันด า 

แม่กระต่ายตัวหนึ่ง มีลูก 7 ตัว อาศัยอยู่ในปูาใหญ่ วันหนึ่งแม่กระต่ายต้องออกไปหาอาหาร
นอกบ้าน จึงบอกกับลูก ๆ ว่าอย่าเปิดประตูให้คนอื่น นอกจากแม่เท่านั้น ต่อมาไม่นานก็มีเสียงเคาะ
ประต ู    ก๊อก ก๊อก ก๊อก !!! จากนั้นก็มีเสียงที่แหบแห้งพูดว่า “ แม่กลับมาแล้วจ้ะ ” แต่ลูกกระต่าย
ทั้งหลายไม่เชื่อเพราะเสียงแหบแห้งไม่เหมือนแม่กระต่ายจึงบอกว่า “ ไหนย่ืนหน้ามาให้ดูหน่อยว่า
เป็นแม่จริงหรือเปล่า? ” 

เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันดําพยายามพูดจาเสียงอ่อนหวาน เพื่อให้ลูกกระต่ายเชื่อว่าแม่กลับมาแล้ว
จริง ๆแต่พอเจ้าสุนัขจิ้งจอกยืน่หนา้เข้ามา บรรดาลูกกระต่ายก็พากันตกใจกับฟันแหลม ๆ ดํา ๆ ของ
เจ้าสุนัขจิ้งจอก ลูกกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่า“ นี่ไม่ใช่แม่ของเราแน่แน่ แม่ของเราฟันขาว
สะอาด ”      

“นี่ต้องเป็นสุนัขจิ้งจอกฟันด าอย่างแน่นอน”เจ้าลูกกระต่ายอีกตัวหนึ่งพูดขึ้น ลูกกระต่าย
จึงสอนให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันดํารู้จักการแปรงฟันและยื่นแปรงสีฟันให้ ลูกกระต่ายทั้ง 7 ตัวจึงพากัน
แปรงฟัน ให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันดําดูเมื่อมันแปรงฟันตามลูกกระต่าย ฟันของเจ้าสุนัขจิ้งจอกขาวขึ้นทันตา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เด็กดีต้องหมั่นแปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เมื่อตื่นนอนในตอนเช้า และก่อน
เข้านอนในตอนกลางคืน 

นกน้อยแข็งแรง 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 
นกน้อยเป็นเด็กร่างกายไมแ่ข็งแรง เป็นหวัดบ่อย ๆ คุณแม่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็น

พิเศษ ทุกครั้งที่นกน้อยเป็นหวัด น้ํามูกไหล ไอ จาม นั้น คุณแม่จะให้ดื่มน้ําอุ่น สวมเสื้อหนา ๆ นอน
พักผ่อน    มาก ๆ ตอนไปโรงเรียน คุณแม่ให้ใช้หน้ากากปิดจมูกไว้ เพื่อจะได้ไม่แพร่เชื้อโรค นกน้อย
เชื่อฟังและปฏิบัติตามคุณแม่ ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลจนถึง ป.1  

เมื่ออยู่ที่โรงเรียนคุณครูแนะนําให้นกน้อยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ร่างกาย 
นกน้อยแข็งแรงมากขึ้นตามลําดับ เป็นหวัดน้อยลง สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ 
นกน้อยจึงมีความสุขมากขึ้น 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การดูแลตนเอง เมือ่เจ็บไขไ้ด้ปูวยอยา่งสม่าํเสมอ จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได ้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   อนามัย  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   อาหารดีมีคุณคา่  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกประโยชน์และคุณค่าของอาหารประเภทผักได ้

2. เนื้อหา
ประโยชน์และคุณค่าของผกั 

3. ส่ือการเรียนรู้
  3.1 แผนภูมิเพลง 

3.2 ผักชนิดต่าง ๆ  5  ชนิด 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง  (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือสนทนาถึงประโยชน์และคุณค่าของอาหารทีม่ีต่อร่างกาย
2) ผู้กํากับลูกเสอืนําผักอย่างน้อย 5 ชนิดมาใหลู้กเสือด ูแล้วชวนคิด

- ผักนี้ชื่ออะไรอยู่ในอาหารอะไรบ้าง (ที่ลูกเสอืเคยเหน็ในบ้านและร้านอาหาร)
- เคยรับประทานผักชนดิใดบ้าง
- คุณค่าของผักที่มีตอ่ร่างกาย (ไม่ทําให้ท้องผูก ไม่อ้วน มีวิตามินหลายชนิดช่วย

บํารุงร่างกาย) 
 - ถ้าไม่รับประทานผักจะเกดิผลเสียอะไรบ้าง (ท้องผูก ปวดทอ้ง ขาดวิตามินและ

เกลือแร่ ร่างกายไม่แข็งแรง)  
3) ใครชอบรับประทานผักชนิดใดบ้าง

- ให้ลูกเสือเข้าแถวตามชนดิของผักที่ตนเองชอบ สอบถามถึงเหตุผลที่ชอบ
- เปิดโอกาสให้ลูกเสอืเข้าแถวตามชนิดของผักอื่น ๆ ที่ชอบด้วย (ลูกเสือบางคนอาจ

ชอบผักหลาย ๆ อย่างพรอ้มทัง้บอกเหตุผลที่ชอบทุกครั้ง) 
4) ผู้กํากับลูกเสอืสรุปแนวคิดทีค่วรได ้เช่น รับประทานผักและอาหารใหค้รบ 5 หมู่จะทํา

ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รูปร่างสวยงามและไม่ปูวย 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจใฝูรู้ในเรื่องการรับประทานผัก 
5.2 ซักถามความเขา้ใจในเรือ่งประโยชน์และคณุค่าของผัก 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห์และเกิดความตระหนกัรู้ถึงความสําคัญของการรับประทานผัก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 

ผัก (ท านองข้าวโพดสาลี) 
พรวนดินกนัเสียให้หมด  จะปลูกผักสด ชั้นด ี

ผักกาด ผกับุ้ง แตงกวา  แครอท คะน้า วิตามินมากม ี
ถั่วฝักยาว ผักกระเฉด กะหล่ําปลี กวางตุ้งกม็ีวิตามินมากมาย 
ริมรั้วเราปลูกกฐิน ถั่วแขก ถั่วดิน ตําลึง ฟักทอง 
ฉลาดดีลกูเสือสาํรอง  ทุกหมูทุ่กกองรักการกนิผัก 

เกม 
ผักสด 

1. ให้ลูกเสือแต่ละคนสมมติตัวเองเป็นผกัชนิดต่างๆ ตามที่ชอบ (ห้ามบอกใคร) ดังนี้
1.1 ผักคะน้า 
1.2 ผักกาด 
1.3 ผักช ี
1.4 ผักบุ้ง 

2. จัดให้ลูกเสอืนั่งเป็นรูปวงกลม
3. ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือ ร้องเพลง “ผักคะน้า ผักกาด ผักบุ้ง ผักชี” แล้วเดินวนในวงกลม

ระหว่างที่ลูกเสอืกําลังนั่งอยู่ พรอ้มกับปรบมอืตามจังหวะ 
4. หลังจากที่ ผูก้ํากับลกูเสือเปูานกหวดี จะตะโกนบอกชือ่ชนิดผักที่ตอ้งการ จากนั้นให้

ลูกเสือที่เป็นผักชนิดที่ตรงกับผู้กํากับลูกเสือบอก ให้มาต่อหลังผู้กาํกับลูกเสือแล้วเดินตาม   
ผู้กํากับลูกเสอืในวงกลม 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กุ๋งก๋ิงท้องผูก 

กุ๋งกิ๋งชอบกินอาหารสารพัด ยกเว้นผัก ผลไม้เวลาแม่เตรียมผักผลไม้มาให้กินทีไร กุ๋งกิ๋งก็
แอบคายทิ้งทุกทีจนวันหนึ่งกุ๋งกิ๋งปวดท้องอึ จึงไปเข้าห้องน้ํา แต่เบ่งเท่าไรก็ไม่ออกสักทีกุ๋งกิ๋งปวดท้อง
และเจ็บก้นมาก เลยร้องเรียกแม่มาช่วย แม่อธิบายให้กุ๋งกิ๋งฟังว่าผักผลไม้มีวิตามินและช่วยให้ขับถ่ายง่าย 
ในที่สุดกุ๋งกิ๋งก็ยอมปรับเปลี่ยนนิสัยหันมากินผักผลไม้ และขับถ่ายเป็นเวลา แล้วกุ๋งกิ๋งก็ไม่ท้องผูกอีกเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การกินผักมีประโยชน์มาก นอกจากจะมีวิตามินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยัง
ช่วยให้ท้องไม่ผูกอีกด้วย 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 73 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจใฝูรู้ในเรื่องการรับประทานผัก 
5.2 ซักถามความเขา้ใจในเรือ่งประโยชน์และคณุค่าของผัก 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห์และเกิดความตระหนกัรู้ถึงความสําคัญของการรับประทานผัก 

74 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 

ผัก (ท านองข้าวโพดสาลี) 
พรวนดินกนัเสียให้หมด  จะปลูกผักสด ชั้นด ี

ผักกาด ผกับุ้ง แตงกวา  แครอท คะน้า วิตามินมากม ี
ถั่วฝักยาว ผักกระเฉด กะหล่ําปลี กวางตุ้งกม็ีวิตามินมากมาย 
ริมรั้วเราปลูกกฐิน ถั่วแขก ถั่วดิน ตําลึง ฟักทอง 
ฉลาดดีลกูเสือสาํรอง  ทุกหมูทุ่กกองรักการกนิผัก 

เกม 
ผักสด 

1. ให้ลูกเสือแต่ละคนสมมติตัวเองเป็นผกัชนิดต่างๆ ตามที่ชอบ (ห้ามบอกใคร) ดังนี้
1.1 ผักคะน้า 
1.2 ผักกาด 
1.3 ผักช ี
1.4 ผักบุ้ง 

2. จัดให้ลูกเสอืนั่งเป็นรูปวงกลม
3. ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือ ร้องเพลง “ผักคะน้า ผักกาด ผักบุ้ง ผักชี” แล้วเดินวนในวงกลม

ระหว่างที่ลูกเสอืกําลังนั่งอยู่ พรอ้มกับปรบมอืตามจังหวะ 
4. หลังจากที่ ผูก้ํากับลกูเสือเปูานกหวดี จะตะโกนบอกชือ่ชนิดผักที่ตอ้งการ จากนั้นให้

ลูกเสือที่เป็นผักชนิดที่ตรงกับผู้กํากับลูกเสือบอก ให้มาต่อหลังผู้กาํกับลูกเสือแล้วเดินตาม   
ผู้กํากับลูกเสอืในวงกลม 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กุ๋งก๋ิงท้องผูก 

กุ๋งกิ๋งชอบกินอาหารสารพัด ยกเว้นผัก ผลไม้เวลาแม่เตรียมผักผลไม้มาให้กินทีไร กุ๋งกิ๋งก็
แอบคายทิ้งทุกทีจนวันหนึ่งกุ๋งกิ๋งปวดท้องอึ จึงไปเข้าห้องน้ํา แต่เบ่งเท่าไรก็ไม่ออกสักทีกุ๋งกิ๋งปวดท้อง
และเจ็บก้นมาก เลยร้องเรียกแม่มาช่วย แม่อธิบายให้กุ๋งกิ๋งฟังว่าผักผลไม้มีวิตามินและช่วยให้ขับถ่ายง่าย 
ในที่สุดกุ๋งกิ๋งก็ยอมปรับเปลี่ยนนิสัยหันมากินผักผลไม้ และขับถ่ายเป็นเวลา แล้วกุ๋งกิ๋งก็ไม่ท้องผูกอีกเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การกินผักมีประโยชน์มาก นอกจากจะมีวิตามินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยัง
ช่วยให้ท้องไม่ผูกอีกด้วย 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   อนามัย  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   ส้วมสะอาด  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือบอกวิธีการใช้ส้วมและการรักษาส้วมใหส้ะอาดได ้

2. เนื้อหา
การใช้และการดูแลรักษาส้วมให้สะอาด 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ภาพส้วมแบบต่างๆ อุปกรณ์ทําความสะอาดส้วม 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืพาลกูเสือไปสํารวจส้วม และสภาพส้วมของโรงเรียนแล้วร่วมสนทนา
การใช้ส้วมที่ถูกวิธ ี

-  ทําไมส้วมจึงมีกลิ่นและไม่สะอาด 
-  ใครบ้างควรจะช่วยทาํให้ส้วมสะอาดได้ 
-  ลูกเสือสาํรองจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้นักเรยีนทุกคนช่วยกนัดูแลรักษาความ 

   สะอาดส้วมและใช้ส้วมอย่างถูกวิธ ี
2) ผู้กํากับลูกเสอื และลูกเสอืร่วมกันทําความสะอาดส้วม
3) ผู้กํากับลูกเสอืสรุปแนวคิดทีไ่ด้

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการคิด การวางแผน และการรณรงค์ส้วมสะอาด 
5.2 สังเกตกระบวนการจิตอาสาและแก้ปัญหาสงัคม (ส้วมในโรงเรียน) 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ตระหนักถึงความสาํคัญของการดูแลรักษาส้วมให้สะอาดและการใช้ห้องส้วมอยา่งถูกวิธี 

76 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมู่ลกูเสือ เมื่อมาร่วมอยู ่ ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหนา้ที่ทุกอย่าง 
ต้องช่วยกันทาํ ทําไม่เว้นวา่ง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย 

 งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด   งานสิ่งใด   แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย 
มัวแต่เฝฺาคอย  เฝฺาแต่คอย  หลงคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง 
ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จําไว้นะทกุคนตอ้ง ทาํงาน 
จะต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกันช่วยกนั 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ฟ. ฟัน ฝันไป...... 

ต้อมได้รางวัลเป็นลูกกวาดถุงใหญ่ จากการแข่งขันวิ่งกระสอบในงานส่งท้ายปีเก่า   เขากิน
ลูกกวาดเข้าไปมากมาย พอตกดึกต้อมท้องเสียและปวดท้องมาก แต่เขารู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อเข้า
ห้องน้ํา เพราะส้วมสกปรกมาก เนื่องจากน้องสาวเข้าไปถ่ายแล้วไม่ทําความสะอาด ต้อมจึงแข็งใจ
กลั้นถ่ายไว้และกลับไปนอน คืนนั้นต้อมฝันร้ายทั้งคืน ตอนเช้าต้อมตัดสินใจหลับหูหลับตามนั่งถ่าย
จนหมด หลังจากนั้นก็ทําความสะอาดอย่างดี และตกลงกับน้องสาวว่าต่อไปจะต้องรักษาห้องน้ํา ให้
สะอาดเสมอ โดยผลัดเวรกันดูแลคนละวัน นับตั้งแต่นั้นมาห้องน้ําบ้านต้อมก็ไม่เคยสกปรกอีกเลย  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
เด็กๆ ควรดูแลรักษาให้ส้วมสะอาดอยู่เสมอ เพือ่สุขภาพของตัวเราเอง และส่วนรวม 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 2   อนามัย  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   ส้วมสะอาด  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือบอกวิธีการใช้ส้วมและการรักษาส้วมใหส้ะอาดได ้

2. เนื้อหา
การใช้และการดูแลรักษาส้วมให้สะอาด 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ภาพส้วมแบบต่างๆ อุปกรณ์ทําความสะอาดส้วม 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืพาลกูเสือไปสํารวจส้วม และสภาพส้วมของโรงเรียนแล้วร่วมสนทนา
การใช้ส้วมที่ถูกวิธ ี

-  ทําไมส้วมจึงมีกลิ่นและไม่สะอาด 
-  ใครบ้างควรจะช่วยทาํให้ส้วมสะอาดได้ 
-  ลูกเสือสาํรองจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้นักเรยีนทุกคนช่วยกนัดูแลรักษาความ 

   สะอาดส้วมและใช้ส้วมอย่างถูกวิธ ี
2) ผู้กํากับลูกเสอื และลูกเสอืร่วมกันทําความสะอาดส้วม
3) ผู้กํากับลูกเสอืสรุปแนวคิดทีไ่ด้

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการคิด การวางแผน และการรณรงค์ส้วมสะอาด 
5.2 สังเกตกระบวนการจิตอาสาและแก้ปัญหาสงัคม (ส้วมในโรงเรียน) 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ตระหนักถึงความสาํคัญของการดูแลรักษาส้วมให้สะอาดและการใช้ห้องส้วมอยา่งถูกวิธี 

76 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมู่ลกูเสือ เมื่อมาร่วมอยู ่ ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหนา้ที่ทุกอย่าง 
ต้องช่วยกันทาํ ทําไม่เว้นวา่ง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย 

 งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด   งานสิ่งใด   แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย 
มัวแต่เฝฺาคอย  เฝฺาแต่คอย  หลงคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง 
ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จําไว้นะทกุคนตอ้ง ทาํงาน 
จะต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกันช่วยกนั 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ฟ. ฟัน ฝันไป...... 

ต้อมได้รางวัลเป็นลูกกวาดถุงใหญ่ จากการแข่งขันว่ิงกระสอบในงานส่งท้ายปีเก่า   เขากิน
ลูกกวาดเข้าไปมากมาย พอตกดึกต้อมท้องเสียและปวดท้องมาก แต่เขารู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อเข้า
ห้องน้ํา เพราะส้วมสกปรกมาก เนื่องจากน้องสาวเข้าไปถ่ายแล้วไม่ทําความสะอาด ต้อมจึงแข็งใจ
กลั้นถ่ายไว้และกลับไปนอน คืนนั้นต้อมฝันร้ายทั้งคืน ตอนเช้าต้อมตัดสินใจหลับหูหลับตามนั่งถ่าย
จนหมด หลังจากนั้นก็ทําความสะอาดอย่างดี และตกลงกับน้องสาวว่าต่อไปจะต้องรักษาห้องน้ํา ให้
สะอาดเสมอ โดยผลัดเวรกันดูแลคนละวัน นับตั้งแต่นั้นมาห้องน้ําบ้านต้อมก็ไม่เคยสกปรกอีกเลย  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
เด็กๆ ควรดูแลรักษาให้ส้วมสะอาดอยู่เสมอ เพือ่สุขภาพของตัวเราเอง และส่วนรวม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   ความสามารถในเชิงทักษะ  เวลา   2    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิบัติทักษะดา้นสมรรถภาพทางกายได ้

2. เนื้อหา
ความสามารถเชิงทกัษะ 
2.1 การขว้างและรับลูกบอล 
2.2 กระโดดกบ 
2.3 ม้วนหน้า 
2.4 ขึ้นตน้ไมห้รือไต่เชือก 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ความสามารถเชิงทักษะ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคยุการออกกาํลังกายมหีลายวิธ ีเช่น
- การสร้างความเขม้แข็งของกล้ามเนื้อ 
- การสร้างความคลอ่งแคล่วว่องไว 
- การทรงตัวเพื่อบคุลิกภาพ 

(2) ลูกเสือเรียนรู้วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกายจํานวน 2 เรื่องตามฐานกจิกรรม 
- ฐานที่ 1  ขว้างและรับลูกบอลได ้8 ใน 10 ครัง้ระยะห่าง 5 เมตร 
- ฐานที่ 2  กระโดดกบ 

(3) ผู้กํากับลูกเสือสรุปสิ่งที่ไดจ้ากการออกกําลงักายให้แก่ลูกเสอื 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 3   ความสามารถในเชิงทักษะ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   ความสามารถในเชิงทักษะ  เวลา   2    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถปฏิบัติทักษะดา้นสมรรถภาพทางกายได ้

2. เนื้อหา
ความสามารถเชิงทกัษะ 
2.1 การขว้างและรับลูกบอล 
2.2 กระโดดกบ 
2.3 ม้วนหน้า 
2.4 ขึ้นตน้ไมห้รือไต่เชือก 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ความสามารถเชิงทักษะ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดชวนคยุการออกกาํลังกายมหีลายวิธ ีเช่น
- การสร้างความเขม้แข็งของกล้ามเนื้อ 
- การสร้างความคลอ่งแคล่วว่องไว 
- การทรงตัวเพื่อบคุลิกภาพ 

(2) ลูกเสือเรียนรู้วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกายจํานวน 2 เรื่องตามฐานกจิกรรม 
- ฐานที่ 1  ขว้างและรับลูกบอลได ้8 ใน 10 ครัง้ระยะห่าง 5 เมตร 
- ฐานที่ 2  กระโดดกบ 

(3) ผู้กํากับลูกเสือสรุปสิ่งที่ไดจ้ากการออกกําลงักายให้แก่ลูกเสอื 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
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3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนฐานกิจกรรมการขว้างบอล – รับบอลและการกระโดดกบ

- ใครชอบฐานไหน  เพราะเหตุใด 
- ใครทําได้/ทําไมไ่ด ้
ฯลฯ 

(2) ลูกเสือเรียนรู้วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกาย จํานวน  2  เรื่อง  ตามฐานกิจกรรม 
ฐานที่  1  ม้วนหนา้ 
ฐานที่  2  ขึ้นต้นไมห้รือไต่เชือก 

(3) ผู้กํากับลูกเสือสรุปสิ่งที่ไดจ้ากการออกกําลงักายให้แก่ลูกเสอื 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
ตรวจสอบความสามารถที่เป็นสมรรถนะทางกายของลกูเสือเพื่อการผ่านเกณฑ์ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

ออกก าลัง 

ออกกําลัง  ด้วยการร้องรําทาํเพลง   ใหค้รื้นเครง  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
 รําร้องกันไป   ไม่มีหม่นหมองฤทัย   แล้วเราเพลนิใจ   ด้วยการร้องรําทําเพลง 

ท่าประกอบเพลงเข้าแถวเป็นวงกลม หรือเข้าแถวตอนก็ได้ 
1. ออก -  แตะปลายเท้าซ้ายไปข้างหนา้ นับจังหวะ 1 
2. กําลัง -  แตะปลายเท้าซ้ายไปด้านข้างลําตัวซ้าย นับจังหวะ 2 
3. ด้วยการร้องราํทําเพลง -  ย่ําเท้าอยู่กับที ่( ซ้าย – ขวา – ซ้าย ) นับจังหวะ 3 – 4 – 5
4. ให้ -  แตะปลายเท้าขวาไปข้างหน้า นับจังหวะ  1 
5. ครื้นเครง -  แตะปลายเท้าขวาไปด้านข้างลําตัวขวา นับจงัหวะ 2 
6. เสียงเพลงบรรเลงจับใจ -  ย่ําเท้าอยู่กับที ่( ขวา – ซ้าย – ขวา ) นับจังหวะ 3 – 4 - 5
7. รําร้องกันไปไมม่ีหม่นหมองฤทยั -  ทําท่ายอ้นต้นตั้งแต่ 1 - 6

เพราะเราเพลินใจด้วยการร้องรําทําเพลง
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ใบความรู้ 
ความสามารถเชิงทักษะ 

ขว้างและรับลูกบอล 
วิธีขว้าง ให้ขว้างลูกบอลด้วยมือขวาหรือซ้ายไปยังผู้รับในระดับเข็มขัดขึ้นมาถึงไหล่ 
วิธีรับ ให้รับลูกบอลด้วยมือทั้งสอง โดยยื่นมือออกไปข้างหน้าเล็กน้อย ตามองที่ลูกบอล ผ่อนมือตาม
ความแรงของลูกบอลที่มาสัมผัสมือ โดยไม่ให้ลูกบอลกระดอน 

กระโดดกบ 
วิธีกระโดดกบ ให้ลูกเสือคนหนึ่งยืนก้มตัว โดยเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย ก้มตัวให้ศีรษะต่ํา 
เอามือขวาจับใต้เข่ายันไว้ ทิ้งน้ําหนักตัวให้อยู่ตรงกลาง ยืนให้มั่น ส่วนอีกคนหนึ่งวิ่งกระโดดเข้าข้าง
หลัง โดยใช้มือแตะหลังคนก้ม แล้วสปริงตัวกระโดดขึ้นไปให้ลงสู่พื้นดินด้วยปลายเท้าอย่างว่องไว 

ม้วนหน้า 
วิธีม้วนหน้า ให้ลูกเสือยืนตรงแล้วนั่งลงพร้อมกับโน้มตัวลง เอามือทั้งสองแตะพื้นค่อยๆ ก้มศีรษะลง
จรดพื้น พับต้นคอให้ไหล่ทั้งสองข้างรองรับน้ําหนัก แล้วม้วนตัวกลิ้ง พยายามให้ตัวกลม (อย่าให้ยืดตัว) 
เมื่อม้วนเสร็จแล้วให้สปริงตัวลุกขึ้นยืนในท่ายืนตรง 

ข้ึนต้นไม้  (ปีนต้นไม้) 
วิธีข้ึนต้นไม ้

การข้ึนด้วยมือเปล่าไม่มีเครื่องช่วย 
1. ใช้มือโอบต้นไม้ ลําตัวแนบกับต้นไม้ ใชเ้ท้ายันส่งลําตัวขึน้ไปตามต้นไม้ มกัใช้กับต้นไม้ทีม่ี

ลําต้นขนาดโอบได้ เช่น ต้นมะพร้าว ตน้หมาก เป็นต้น 
2. ปีนแบบจับกิ่งก้าน ใชม้ือจับกิง่ที่สูงเพื่อใช้เท้าเหยยีบกิ่งไม้ที่อยู่ต่ํากวา่ ควรรู้ธรรมชาตขิอง

ต้นไม้ว่ารับน้าํนักได้มากเพียงใด 

ไต่เชือก 
วิธีไต่เส้นเชือก 

1. หันหลังให้ปลายเชือกด้านทีจ่ะข้ามไป ใช้มอืทั้งสองข้าง
จับเชอืกให้แนน่ ใช้กําลังมือและกาํลังแขนดึงตวัขึ้นไป 

2. ใช้เท้าทั้งสองข้างไขว้หรือเกี่ยวเสน้เชือกไว้อยา่ให้หลุด
3. ใช้มือสาวเชือกดึงตัวขึ้นไปตามเสน้เชือก
4. เมื่อไต่ถึงจดุหมายใหค้ลายเท้าทั้งสองข้างค่อยๆ

หย่อนตัวลงสูพ่ื้น 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 ออกก าลังกาย 

หมีน้อยอยากแข็งแรง จึงถามแม่ว่า ทําอย่างไรจะแข็งแรงตัวใหญ่เหมือนพ่อหมีได้ แม่หมี
ตอบว่า “ต้องออกกําลังกายนะลูก มาแม่จะสอนให้ทํานะลูก” 

แม่หมีก็สอนลูกออกกําลังกายท่าต่าง ๆ อย่างสนุกสนานจนเหงื่อออก ลูกหมีสนุกสนานมาก 
คืนนั้นลูกหมีนอนหลับฝันดี เพราะได้ขยับแข้งขา ได้ออกแรงไปเยอะมาก แถมตื่นมาตอนเช้า แก้มยัง
เป็นสีชมพูด้วย 

แม่หมีพูดว่า “นี่ล่ะเป็นผลจากการออกกําลังกาย จะทําให้ร่างกายแข็งแรงและเลือดไหลเวียน
ดีนะลูก” ลูกหมีจึงตั้งใจว่า จะออกกําลังกายทุกวันเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การออกกาํลังกายช่วยให้รา่งกายแข็งแรง 

หนูนิดไม่อยากเป็นหวัด 

น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

หนูนิดมักเป็นหวัดอยู่เสมอ  เวลาเป็นหวัดก็จะมีน้ํามูกไหล  จนหนูนิดรู้สึกรําคาญ  หนูนิดไม่
อยากเป็นหวัดจึงถามแม่ว่า  “แม่คะหนูนิดเป็นหวัด  น้ํามูกไหลบ่อย ๆ  หนูนิดรําคาญจังเลยค่ะ  
เพื่อน ๆ   รังเกียจทํายังไงหนูนิดจะไม่เป็นหวัดคะคุณแม่” แม่บอกหนูนิดว่า “คนท่ีเป็นหวัดนั้นเกิด
จากการได้รับเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย  เพราะร่างกายอ่อนแอจึงทําให้เป็นหวัด  ถ้าหนูนิดไม่อยาก
เป็นหวัดก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรง  คือต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  นอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจ๊ะ” 

หลังจากนั้น  หนูนิดก็เริ่มหันมาออกกําลังกาย  วิ่งบ้าง  กระโดดโลดเต้นกับเพื่อน ๆ บ้าง 
ขี่จักรยาน  เล่นกีฬาที่ชอบ ทําให้หนูนิดรู้สึกสดชื่น นอนหลับสบาย สมองแจ่มใส หนูนิดบอกกับแม่ว่า 
“ตอนนี้หนูนิดไม่เป็นหวัดเลยค่ะคุณแม่  หนูนิดสนุกสนานที่ได้เล่นกับเพื่อน  ๆ  ได้ออกกําลังกาย 
ต่อไป  หนูนิดจะออกกําลังกายทุกวันเลยค่ะ”   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อยากแข็งแรงต้องออกกําลงักาย 
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ใบความรู้ 
ความสามารถเชิงทักษะ 

ขว้างและรับลูกบอล 
วิธีขว้าง ให้ขว้างลูกบอลด้วยมือขวาหรือซ้ายไปยังผู้รับในระดับเข็มขัดขึ้นมาถึงไหล่ 
วิธีรับ ให้รับลูกบอลด้วยมือทั้งสอง โดยยื่นมือออกไปข้างหน้าเล็กน้อย ตามองที่ลูกบอล ผ่อนมือตาม
ความแรงของลูกบอลที่มาสัมผัสมือ โดยไม่ให้ลูกบอลกระดอน 

กระโดดกบ 
วิธีกระโดดกบ ให้ลูกเสือคนหนึ่งยืนก้มตัว โดยเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย ก้มตัวให้ศีรษะต่ํา 
เอามือขวาจับใต้เข่ายันไว้ ทิ้งน้ําหนักตัวให้อยู่ตรงกลาง ยืนให้มั่น ส่วนอีกคนหนึ่งวิ่งกระโดดเข้าข้าง
หลัง โดยใช้มือแตะหลังคนก้ม แล้วสปริงตัวกระโดดขึ้นไปให้ลงสู่พื้นดินด้วยปลายเท้าอย่างว่องไว 

ม้วนหน้า 
วิธีม้วนหน้า ให้ลูกเสือยืนตรงแล้วนั่งลงพร้อมกับโน้มตัวลง เอามือทั้งสองแตะพื้นค่อยๆ ก้มศีรษะลง
จรดพื้น พับต้นคอให้ไหล่ทั้งสองข้างรองรับน้ําหนัก แล้วม้วนตัวกลิ้ง พยายามให้ตัวกลม (อย่าให้ยืดตัว) 
เมื่อม้วนเสร็จแล้วให้สปริงตัวลุกขึ้นยืนในท่ายืนตรง 

ข้ึนต้นไม้  (ปีนต้นไม้) 
วิธีข้ึนต้นไม ้

การข้ึนด้วยมือเปล่าไม่มีเครื่องช่วย 
1. ใช้มือโอบต้นไม้ ลําตัวแนบกับต้นไม้ ใชเ้ท้ายันส่งลําตัวขึน้ไปตามต้นไม้ มกัใช้กับต้นไม้ทีม่ี

ลําต้นขนาดโอบได้ เช่น ต้นมะพร้าว ตน้หมาก เป็นต้น 
2. ปีนแบบจับกิ่งก้าน ใชม้ือจับกิง่ที่สูงเพื่อใช้เท้าเหยยีบกิ่งไม้ที่อยู่ต่ํากวา่ ควรรู้ธรรมชาตขิอง

ต้นไม้ว่ารับน้าํนักได้มากเพียงใด 

ไต่เชือก 
วิธีไต่เส้นเชือก 

1. หันหลังให้ปลายเชือกด้านทีจ่ะข้ามไป ใช้มอืทั้งสองข้าง
จับเชอืกให้แนน่ ใช้กําลังมือและกาํลังแขนดึงตวัขึ้นไป 

2. ใช้เท้าทั้งสองข้างไขว้หรือเกี่ยวเสน้เชือกไว้อยา่ให้หลุด
3. ใช้มือสาวเชือกดึงตัวขึ้นไปตามเสน้เชือก
4. เมื่อไต่ถึงจดุหมายใหค้ลายเท้าทั้งสองข้างค่อยๆ

หย่อนตัวลงสูพ่ื้น 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 ออกก าลังกาย 

หมีน้อยอยากแข็งแรง จึงถามแม่ว่า ทําอย่างไรจะแข็งแรงตัวใหญ่เหมือนพ่อหมีได้ แม่หมี
ตอบว่า “ต้องออกกําลังกายนะลูก มาแม่จะสอนให้ทํานะลูก” 

แม่หมีก็สอนลูกออกกําลังกายท่าต่าง ๆ อย่างสนุกสนานจนเหงื่อออก ลูกหมีสนุกสนานมาก 
คืนนั้นลูกหมีนอนหลับฝันดี เพราะได้ขยับแข้งขา ได้ออกแรงไปเยอะมาก แถมตื่นมาตอนเช้า แก้มยัง
เป็นสีชมพูด้วย 

แม่หมีพูดว่า “นี่ล่ะเป็นผลจากการออกกําลังกาย จะทําให้ร่างกายแข็งแรงและเลือดไหลเวียน
ดีนะลูก” ลูกหมีจึงตั้งใจว่า จะออกกําลังกายทุกวันเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การออกกาํลังกายช่วยให้รา่งกายแข็งแรง 

หนูนิดไม่อยากเป็นหวัด 

น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 

หนูนิดมักเป็นหวัดอยู่เสมอ  เวลาเป็นหวัดก็จะมีน้ํามูกไหล  จนหนูนิดรู้สึกรําคาญ  หนูนิดไม่
อยากเป็นหวัดจึงถามแม่ว่า  “แม่คะหนูนิดเป็นหวัด  น้ํามูกไหลบ่อย ๆ  หนูนิดรําคาญจังเลยค่ะ  
เพื่อน ๆ   รังเกียจทํายังไงหนูนิดจะไม่เป็นหวัดคะคุณแม่” แม่บอกหนูนิดว่า “คนที่เป็นหวัดนั้นเกิด
จากการได้รับเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย  เพราะร่างกายอ่อนแอจึงทําให้เป็นหวัด  ถ้าหนูนิดไม่อยาก
เป็นหวัดก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรง  คือต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  นอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจ๊ะ” 

หลังจากนั้น  หนูนิดก็เริ่มหันมาออกกําลังกาย  ว่ิงบ้าง  กระโดดโลดเต้นกับเพื่อน ๆ บ้าง 
ขี่จักรยาน  เล่นกีฬาที่ชอบ ทําให้หนูนิดรู้สึกสดชื่น นอนหลับสบาย สมองแจ่มใส หนูนิดบอกกับแม่ว่า 
“ตอนนี้หนูนิดไม่เป็นหวัดเลยค่ะคุณแม่  หนูนิดสนุกสนานที่ได้เล่นกับเพื่อน  ๆ  ได้ออกกําลังกาย 
ต่อไป  หนูนิดจะออกกําลังกายทุกวันเลยค่ะ”   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อยากแข็งแรงต้องออกกําลงักาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 4   การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   กิจกรรมส ารวจ เวลา   2    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกที่ตั้งสถานที่สําคัญในทอ้งถิ่นใกล้เคียงได ้
1.2 ลูกเสือบอกวิธกีารดูแลรักษาสาธารณสมบตัิได ้

2. เนื้อหา
การสํารวจสถานที่สําคัญในท้องถิ่น 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนา เรื่อง สถานที่สําคัญในท้องถิ่นใกล้เคยีง เช่น วัด  โรงเรียน
สถานีตํารวจ สถานีอนามัย (ศูนย์แพทย์) โรงพยาบาล  สํานักงานแพทย์  สถานีดับเพลิง  โทรศัพท์ 
ที่ทําการไปรษณีย์  ที่จอดรถประจําทาง  สถานีรถไฟ  และที่จอดรถรับจ้างที่ใกล้ที่สุด  ฯลฯ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือถามลูกเสอืคนใดเคยรู้จกั เคยพบเห็น เคยเดินทางผ่านหรอือยู่ใกล้
สถานที่ใดบ้าง 

(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละหมู่เลอืกสถานที่สําคัญตามทีห่มู่ลกูเสือสนใจ เชน่ 
-  วัด   -  โรงพยาบาล 
-  โรงเรียน  -  ที่จอดรถประจําทาง 

(4) ให้ลูกเสือร่วมกนัสนทนาเพื่อพจิารณาว่าสถานที่นั้นสําคัญอย่างไร จะดูแล 
สาธารณสมบัติเหลา่นั้นอย่างไร และจะเดินทางไปยังสถานที่นั้นได้อย่างไร 

(5) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสอืช่วยสรุป และเตรียมเดินทางไปสาํรวจ
สถานที่เหลา่นั้นในครั้งต่อไป 

(6) ผู้กํากับลูกเสือถามแนวคิดที่ไดจ้ากการทํากจิกรรม และสรุป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง  เลกิ)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการวางแผนการสํารวจสถานที่สําคัญในท้องถิ่น
(2) ผู้กํากับลูกเสือ รองผู้กํากับลูกเสอื หรอืลูกเสือรุ่นพี่ นําไปสาํรวจยังสถานที่นัน้ ๆ

ให้ลูกเสอืวาดภาพสถานที่และเขยีนชื่อสถานทีน่ั้น ๆ พร้อมบอกความสาํคัญสัน้ ๆ ประกอบภาพ 
(3) ลูกเสือกลับมารายงานผลงานที่โรงเรียน  
(4) ผู้กํากับสรุปกิจกรรม 

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

5. การประเมินผล
สังเกตและตรวจสอบความสามารถในการสํารวจ และความสามารถในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  13 
เพลง 

 คติพจน์ลูกเสือส ารอง 

เราลูกเสือสํารอง เราต้องทําความด ี
 คติพจน์เราม ี ทําให้ดีทีสุ่ด 

ท าดี 
ลูกเสือสาํรอง  ต้องทําใหด้ีที่สดุ 
ดีที่สุด   ดีทีสุ่ด    ลูกเสอืสํารอง   ลกูเสอืสํารอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 4   การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   กิจกรรมส ารวจ เวลา   2    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกที่ตั้งสถานที่สําคัญในทอ้งถิ่นใกล้เคียงได ้
1.2 ลูกเสือบอกวิธกีารดูแลรักษาสาธารณสมบตัิได ้

2. เนื้อหา
การสํารวจสถานที่สําคัญในท้องถิ่น 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือสนทนา เรื่อง สถานที่สําคัญในท้องถิ่นใกล้เคยีง เช่น วัด  โรงเรียน
สถานีตํารวจ สถานีอนามัย (ศูนย์แพทย์) โรงพยาบาล  สํานักงานแพทย์  สถานีดับเพลิง  โทรศัพท์ 
ที่ทําการไปรษณีย์  ที่จอดรถประจําทาง  สถานีรถไฟ  และที่จอดรถรับจ้างที่ใกล้ที่สุด  ฯลฯ 

(2) ผู้กํากับลูกเสือถามลูกเสอืคนใดเคยรู้จกั เคยพบเห็น เคยเดินทางผ่านหรอือยู่ใกล้
สถานที่ใดบ้าง 

(3) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสอืแต่ละหมู่เลอืกสถานที่สําคัญตามทีห่มู่ลกูเสือสนใจ เชน่ 
-  วัด   -  โรงพยาบาล 
-  โรงเรียน  -  ที่จอดรถประจําทาง 

(4) ให้ลูกเสือร่วมกนัสนทนาเพื่อพจิารณาว่าสถานที่นั้นสําคัญอย่างไร จะดูแล 
สาธารณสมบัติเหลา่นั้นอย่างไร และจะเดินทางไปยังสถานที่นั้นได้อย่างไร 

(5) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสอืช่วยสรุป และเตรียมเดินทางไปสาํรวจ
สถานที่เหลา่นั้นในครั้งต่อไป 

(6) ผู้กํากับลูกเสือถามแนวคิดที่ไดจ้ากการทํากจิกรรม และสรุป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง  เลกิ)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กจิกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือทบทวนการวางแผนการสํารวจสถานที่สําคัญในท้องถิ่น
(2) ผู้กํากับลูกเสือ รองผู้กํากับลูกเสอื หรอืลูกเสือรุ่นพี่ นําไปสาํรวจยังสถานที่นัน้ ๆ

ให้ลูกเสอืวาดภาพสถานที่และเขยีนชื่อสถานทีน่ั้น ๆ พร้อมบอกความสาํคัญสัน้ ๆ ประกอบภาพ 
(3) ลูกเสือกลับมารายงานผลงานที่โรงเรียน  
(4) ผู้กํากับสรุปกิจกรรม 

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

5. การประเมินผล
สังเกตและตรวจสอบความสามารถในการสํารวจ และความสามารถในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  13 
เพลง 

 คติพจน์ลูกเสือส ารอง 

เราลูกเสือสํารอง เราต้องทําความด ี
 คติพจน์เราม ี ทําให้ดีทีสุ่ด 

ท าดี 
ลูกเสือสาํรอง  ต้องทําใหด้ีที่สดุ 
ดีที่สุด   ดีทีสุ่ด    ลูกเสอืสํารอง   ลกูเสอืสํารอง 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หนูกับหอยมุก 

วันหนึ่งหนูโง่ตัวหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่า  มันควรจะออกท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง  ดังนั้น 
มันจึงกล่าวอําลากับท้องทุง่และออกเดินทาง มันเดินทางไกลอยา่งที่มนัไม่เคยทํามาก่อน  และเมื่อพบ
กับจอมปลวกเข้า มันก็ร้องออกมาว่า “ภูเขา โอ! ตั้งแต่เกิดมาฉันเพิ่งเคยเห็นภูเขานี่เอง” อีกสองสาม
วัน ต่อมา  มันก็เดินทางไปถึงชายฝั่งทะเล  “โอ้โฮ  ทะเล  ฉันเกิดมาเพิ่งเคยเห็นทะเลนี่เอง” หนูรําพึงกับ
ตัวเอง  “พ่อของเราก็ยังไม่มวีาสนาได้เหน็ทะเลอย่างเราเลย โอ้ ห้วงสมุทร มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่” 
หนูบังเกิดความภาคภูมิใจในโชควาสนาของตนเป็นอันมาก  มันยังคิดอีกว่า  มีแต่คนกล้าเท่านั้นที่จะ
มีโอกาสเช่นนี้   

บนชายหาดนั้น  มีหอยมุกเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด  มีหอยมุกตัวหนึ่งอ้าเปลือกกว้าง 
นอนตากแดดอยู่  หนูเห็นหอยตัวนี้แต่ไกล คิดว่า “มันคงใช้กินเป็นอาหารได้ ไม่ต้องสงสัยเลย รสชาติ
ต้องยอดเยี่ยม”เมื่อไปถึงมันก็ยื่นคอเข้าไปในระหว่างเปลือกที่อ้าอยู่ หอยมุกจึงหุบเปลือกงับเอาหนู
เข้าไปภายในเสีย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่เอาตัวรอดจากอันตรายรอบด้านได้ยาก 

ที่ท าการไปรษณีย์ 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านประชุมกันเป็นประจําทุก ๆ เดือน ใครมีอะไรสงสัยต้องการถาม
ประธานชุมชนหรือที่ประชุมได้ อยู่มาวันหนึ่ง ยายทองเกิด คนในหมู่บ้านต้องการส่งสิ่งของ ไปให้ลูกชาย
ที่ไปทํางานต่างประเทศ เขาจึงถามที่ประชุม ประธานชุมชนแนะนําให้ไปที่ทําการไปรษณีย์ใกล้
หมู่บ้าน ซื้อ กล่องพัสดุแล้วบรรจุสิ่งของที่จะส่งให้ลูกชาย โดยให้ไปรษณีย์ชั่งน้ําหนักและต้องจ่ายเงิน
ค่าส่งตามน้ําหนักสิ่งของนั้น 

สองอาทิตย์ผ่านไป ยายทองเกิดก็มาเล่าให้ประธานชุมชนฟังว่า ลูกชายได้รับสิ่งของแล้ว 
ยายทองเกิดกล่าวขอบคุณประธานชุมชนที่ช่วยแนะนํา   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเรียนรู้สถานที่สําคัญในท้องถิ่นจะช่วยให้ชุมชนสามารถติดต่อได้ถูกต้อง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 4   การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14     นาทีวิกฤต  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถบอกถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายรวมทั้งรู้วิธีปฺองกันได้ 
1.2 ลูกเสืออธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ 

2. เนื้อหา
ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอันตราย และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้อยา่งเหมาะสมและรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  ตํารวจหรือหน่วยงานดับเพลิงได้ จะ
ช่วยให้ดําเนนิชีวิตอย่างปลอดภยั 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกเสือพบปะกับคนแปลกหน้า หรือคนที่
ไม่รู้จัก 

2) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามว่า“จะทําอย่างไรถ้าคนแปลกหน้าชวนขึ้นรถตู้ไปเที่ยว”
3) ให้ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติ 2 รอบ โดยผู้กํากับลูกเสือหาบุคคลอื่นมาแสดงเป็นคน

แปลกหน้าชวนลูกเสือขึ้นรถตู้  
- รอบแรก ให้ลูกเสอืตามขึ้นรถไป  
- รอบสอง ให้ลกูเสอืปฏิเสธและรีบวิ่งไปหาผู้กํากับลูกเสือ / ผู้ปกครอง 

4) ผู้กํากับลูกเสอืชวนหมู่ลกูเสือคิดข้อดี/ขอ้เสีย ของบทบาทสมมติทั้งสองรอบ และ
สรุปว่าลูกเสือควรทําอยา่งไร 

5) ผู้กํากับลูกเสือสรุปวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เสริมสร้างความตระหนักด้วยการ
ชวนคิดว่า มีสถานการณ์อะไรอีกบ้างที่ลูกเสือคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและอาจเกิดอันตราย ต้องระวังตัว 

อยู่เสมอ (เช่น คนแปลกหน้าถามทางและขอให้ขึ้นรถไปด้วย คนแปลกหน้าให้ขนมกิน คนรู้จักชวน
เข้าไปคนเดียวตามลาํพงัในท่ีลบัตา สมัผสัท่ีให้ความรูส้กึทีไ่ม่ดี ฯลฯ และผูก้าํกับลกูเสือตัง้คําถามว่าใน 

กรณี  ที่มีภัยอย่างอื่น  เช่น  ไฟไหม้  ควรขอความช่วยเหลือใคร  โดยวิธีใด  เป็นต้น 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
หนูกับหอยมุก 

วันหนึ่งหนูโง่ตัวหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่า  มันควรจะออกท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง  ดังนั้น 
มันจึงกล่าวอําลากับท้องทุง่และออกเดินทาง มันเดินทางไกลอยา่งที่มนัไม่เคยทํามาก่อน  และเมื่อพบ
กับจอมปลวกเข้า มันก็ร้องออกมาว่า “ภูเขา โอ! ตั้งแต่เกิดมาฉันเพิ่งเคยเห็นภูเขานี่เอง” อีกสองสาม
วัน ต่อมา  มันก็เดินทางไปถึงชายฝั่งทะเล  “โอ้โฮ  ทะเล  ฉันเกิดมาเพิ่งเคยเห็นทะเลนี่เอง” หนูรําพึงกับ
ตัวเอง  “พ่อของเราก็ยังไม่มวีาสนาได้เหน็ทะเลอย่างเราเลย โอ้ ห้วงสมุทร มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่” 
หนูบังเกิดความภาคภูมิใจในโชควาสนาของตนเป็นอันมาก  มันยังคิดอีกว่า  มีแต่คนกล้าเท่านั้นที่จะ
มีโอกาสเช่นนี้   

บนชายหาดนั้น  มีหอยมุกเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด  มีหอยมุกตัวหนึ่งอ้าเปลือกกว้าง 
นอนตากแดดอยู่  หนูเห็นหอยตัวนี้แต่ไกล คิดว่า “มันคงใช้กินเป็นอาหารได้ ไม่ต้องสงสัยเลย รสชาติ
ต้องยอดเยี่ยม”เมื่อไปถึงมันก็ยื่นคอเข้าไปในระหว่างเปลือกที่อ้าอยู่ หอยมุกจึงหุบเปลือกงับเอาหนู
เข้าไปภายในเสีย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่เอาตัวรอดจากอันตรายรอบด้านได้ยาก 

ที่ท าการไปรษณีย์ 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านประชุมกันเป็นประจําทุก ๆ เดือน ใครมีอะไรสงสัยต้องการถาม
ประธานชุมชนหรือที่ประชุมได้ อยู่มาวันหนึ่ง ยายทองเกิด คนในหมู่บ้านต้องการส่งสิ่งของ ไปให้ลูกชาย
ที่ไปทํางานต่างประเทศ เขาจึงถามที่ประชุม ประธานชุมชนแนะนําให้ไปที่ทําการไปรษณีย์ใกล้
หมู่บ้าน ซื้อ กล่องพัสดุแล้วบรรจุสิ่งของที่จะส่งให้ลูกชาย โดยให้ไปรษณีย์ชั่งน้ําหนักและต้องจ่ายเงิน
ค่าส่งตามน้ําหนักสิ่งของนั้น 

สองอาทิตย์ผ่านไป ยายทองเกิดก็มาเล่าให้ประธานชุมชนฟังว่า ลูกชายได้รับสิ่งของแล้ว 
ยายทองเกิดกล่าวขอบคุณประธานชุมชนที่ช่วยแนะนํา   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเรียนรู้สถานที่สําคัญในท้องถิ่นจะช่วยให้ชุมชนสามารถติดต่อได้ถูกต้อง 

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 4   การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14     นาทีวิกฤต  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือสามารถบอกถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายรวมทั้งรู้วิธีปฺองกันได้ 
1.2 ลูกเสืออธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ 

2. เนื้อหา
ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอันตราย และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้อยา่งเหมาะสมและรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  ตํารวจหรือหน่วยงานดับเพลิงได้ จะ
ช่วยให้ดําเนนิชีวิตอย่างปลอดภยั 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกเสือพบปะกับคนแปลกหน้า หรือคนที่
ไม่รู้จัก 

2) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามว่า“จะทําอย่างไรถ้าคนแปลกหน้าชวนขึ้นรถตู้ไปเที่ยว”
3) ให้ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติ 2 รอบ โดยผู้กํากับลูกเสือหาบุคคลอื่นมาแสดงเป็นคน

แปลกหน้าชวนลูกเสือขึ้นรถตู้  
- รอบแรก ให้ลูกเสอืตามขึ้นรถไป  
- รอบสอง ให้ลกูเสอืปฏิเสธและรีบวิ่งไปหาผู้กํากับลูกเสือ / ผู้ปกครอง 

4) ผู้กํากับลูกเสอืชวนหมู่ลกูเสือคิดข้อดี/ขอ้เสีย ของบทบาทสมมติทั้งสองรอบ และ
สรุปว่าลูกเสือควรทําอยา่งไร 

5) ผู้กํากับลูกเสือสรุปวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เสริมสร้างความตระหนักด้วยการ
ชวนคิดว่า มีสถานการณ์อะไรอีกบ้างที่ลูกเสือคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและอาจเกิดอันตราย ต้องระวังตัว 

อยู่เสมอ (เช่น คนแปลกหน้าถามทางและขอให้ขึ้นรถไปด้วย คนแปลกหน้าให้ขนมกิน คนรู้จักชวน
เข้าไปคนเดียวตามลาํพงัในท่ีลบัตา สมัผสัท่ีให้ความรูส้กึทีไ่ม่ดี ฯลฯ และผูกํ้ากับลกูเสือตัง้คําถามว่าใน 

กรณี  ที่มีภัยอย่างอื่น  เช่น  ไฟไหม้  ควรขอความช่วยเหลือใคร  โดยวิธีใด  เป็นต้น 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
78

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 85 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาได้เหมาะสม 
5.2 ตรวจสอบความสามารถในการตัดสินใจแกไ้ขปัญหาของหมู่ลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะหส์ามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

86 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

  ความซื่อสัตย์ 

ความซือ่สัตย ์ เป็นสมบัติของผู้ด ี
หากว่าใครไมม่ ี  ชาตินี้เอาดไีมไ่ด ้
มีความรูท้่วมหัว  เอาตัวไม่รอดถมไป 
คดโกงแล้วใคร  จะรับไว้ให้ร่วมงาน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

สุนัขป่ากับแกะ 
กาลครั้งหนึ่ง มีฝูงแกะที่เข้มแข็งทรหดอดทนมาก จนสามารถต่อสู้กับฝูงสุนัขปูาได้ เพราะมี     

สุนัขบ้านเป็นพันธมิตรด้วย ต่างฝูาย ต่างไม่มีการเพลี่ยงพล้ําแก่กัน ในที่สุด ฝูายสุนัขปูาได้ส่งฑูตมา
เจรจาสันติภาพกับฝูงแกะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝูาย จึงมีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน 
ทางฝูงแกะให้ฝูงสุนัขบ้านเป็นตัวประกัน ทางสุนัขปูาให้ลูกเป็นตัวประกัน ขณะที่การเจรจาดําเนินไป 
ก็มีเสียงหอนของ ลูกสุนัขปูาดังขึ้น สุนัขปูาได้ความคิดที่จะเอาลูกคืนและได้กินแกะด้วย จึงแกล้งร้อง
ออกมาทันทีว่า " พวกท่านทรยศเล่นไม่ซื่อกับเรา ดังนั้นเราจะไม่รักษาสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป” 
แล้วฝูงสุนัขปูาก็เข้าขย้ํา  ฝูงแกะซึ่งในขณะนั้นไม่มีสุนัขบ้านคอยช่วยเหลือ ในไม่ช้าแกะก็ถูกสุนัขปูา
กินจนหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาได้เหมาะสม 
5.2 ตรวจสอบความสามารถในการตัดสินใจแกไ้ขปัญหาของหมู่ลูกเสือ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะหส์ามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

86 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

  ความซื่อสัตย์ 

ความซือ่สัตย ์ เป็นสมบัติของผู้ด ี
หากว่าใครไมม่ ี  ชาตินี้เอาดไีมไ่ด ้
มีความรูท้่วมหัว  เอาตัวไม่รอดถมไป 
คดโกงแล้วใคร  จะรับไว้ให้ร่วมงาน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

สุนัขป่ากับแกะ 
กาลครั้งหนึ่ง มีฝูงแกะที่เข้มแข็งทรหดอดทนมาก จนสามารถต่อสู้กับฝูงสุนัขปูาได้ เพราะมี     

สุนัขบ้านเป็นพันธมิตรด้วย ต่างฝูาย ต่างไม่มีการเพลี่ยงพล้ําแก่กัน ในที่สุด ฝูายสุนัขปูาได้ส่งฑูตมา
เจรจาสันติภาพกับฝูงแกะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝูาย จึงมีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน 
ทางฝูงแกะให้ฝูงสุนัขบ้านเป็นตัวประกัน ทางสุนัขปูาให้ลูกเป็นตัวประกัน ขณะที่การเจรจาดําเนินไป 
ก็มีเสียงหอนของ ลูกสุนัขปูาดังขึ้น สุนัขปูาได้ความคิดที่จะเอาลูกคืนและได้กินแกะด้วย จึงแกล้งร้อง
ออกมาทันทีว่า " พวกท่านทรยศเล่นไม่ซื่อกับเรา ดังนั้นเราจะไม่รักษาสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป” 
แล้วฝูงสุนัขปูาก็เข้าขย้ํา  ฝูงแกะซึ่งในขณะนั้นไม่มีสุนัขบ้านคอยช่วยเหลือ ในไม่ช้าแกะก็ถูกสุนัขปูา
กินจนหมด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 5   การค้นหาธรรมชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   รู้จักและสัมผัสธรรมชาต ิ  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลูกเสือจําแนกสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิง่ที่ไม่เป็นธรรมชาติได้
2. ลูกเสือสามารถเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตหรอืธรรมชาติและบอกวิธีการอนุรักษ์ได้

2. เนื้อหา
เรื่องราวของธรรมชาติทีม่ีอยู่รอบตัวของลูกเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 บัตรภาพธรรมชาต ิ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําเล่นเกมบัตรธรรมชาติ, ชวนคิด ชวนคุย เพื่อแยกแยะธรรมชาติ
และสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาต ิ

2) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือสมัผัสธรรมชาตทิี่มอียู่ในโรงเรียนโดยให้ลกูเสือบนัทึกจดจํา
สิ่งที่พบเห็น เช่น ต้นไม้ นก ปลา ดอกไม้ ฯลฯ 

3) ให้ลูกเสือเลา่ว่า ประทับใจสิ่งใดที่ได้พบเหน็ เพราะเหตุใด และแสดงความคดิเห็นว่า
มีวิธีการใดบ้างที่จะรักษาสิ่งทีพ่บเห็นไว้ใหค้งอยู่ตลอดไปหรือยาวนานทีสุ่ด 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สอบถามความเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ไมเ่ป็นธรรมชาต ิ
5.2 สังเกตและสอบถามความคิดเหน็ของลูกเสอืในการอนุรักษ์หรือรกัษาสภาพธรรมชาติไว้

ให้คงอยู่ต่อไป 

88 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
เพลง 

ป่าดงพงพี 
ปูาดงพงพขีองไทยเรานี้มีเกินพอ 

อย่ามัวรีรอ ขอเชิญร่วมกันขมันขมี 
ถิ่นไทยนี้แดนสขุสันต์ หลากพรรณไม้งามสดสี 
ตื่นเถิดเรายามเช้ามงุานทนัที จอบและเสียมของเราก็ม ี
สินทรัพยท์วีด้วยกสกิรรม (ซ้าํ) 
ปูาดงพงพขีองไทยเรานี้อดุมครัน 
อยู่ในไพรวัลย์ รักถิน่ไทยใจหรรษา 
แหล่งธารน้ําซา่นหลั่งไหล หว่างไพรนี้งามหนักหนา 
ถิ่นแดนทองของเรานี้ควรปองคุณค่า หมั่นขยันทุกวันเวลา 
สินทรัพยไ์ดม้าด้วยกสิกรรม (ซ้ํา) 

บัตรภาพ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 87 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 5   การค้นหาธรรมชาต ิ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   รู้จักและสัมผัสธรรมชาต ิ  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลูกเสือจําแนกสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิง่ที่ไม่เป็นธรรมชาติได้
2. ลูกเสือสามารถเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตหรอืธรรมชาติและบอกวิธีการอนุรักษ์ได้

2. เนื้อหา
เรื่องราวของธรรมชาติทีม่ีอยู่รอบตัวของลูกเสือ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 บัตรภาพธรรมชาต ิ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืนําเล่นเกมบัตรธรรมชาติ, ชวนคิด ชวนคุย เพื่อแยกแยะธรรมชาติ
และสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาต ิ

2) ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือสมัผัสธรรมชาตทิี่มอียู่ในโรงเรียนโดยให้ลกูเสือบนัทึกจดจํา
สิ่งที่พบเห็น เช่น ต้นไม้ นก ปลา ดอกไม้ ฯลฯ 

3) ให้ลูกเสือเลา่ว่า ประทับใจสิ่งใดที่ได้พบเหน็ เพราะเหตุใด และแสดงความคดิเห็นว่า
มีวิธีการใดบ้างที่จะรักษาสิ่งทีพ่บเห็นไว้ใหค้งอยู่ตลอดไปหรือยาวนานทีสุ่ด 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สอบถามความเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ไมเ่ป็นธรรมชาต ิ
5.2 สังเกตและสอบถามความคิดเหน็ของลูกเสอืในการอนุรักษ์หรือรกัษาสภาพธรรมชาติไว้

ให้คงอยู่ต่อไป 

88 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
เพลง 

ป่าดงพงพี 
ปูาดงพงพขีองไทยเรานี้มีเกินพอ 

อย่ามัวรีรอ ขอเชิญร่วมกันขมันขมี 
ถิ่นไทยนี้แดนสขุสันต์ หลากพรรณไม้งามสดสี 
ตื่นเถิดเรายามเช้ามงุานทนัที จอบและเสียมของเราก็ม ี
สินทรัพยท์วีด้วยกสกิรรม (ซ้าํ) 
ปูาดงพงพขีองไทยเรานี้อดุมครัน 
อยู่ในไพรวัลย์ รักถิน่ไทยใจหรรษา 
แหล่งธารน้ําซา่นหลั่งไหล หว่างไพรนี้งามหนักหนา 
ถิ่นแดนทองของเรานี้ควรปองคุณค่า หมั่นขยันทุกวันเวลา 
สินทรัพยไ์ดม้าด้วยกสิกรรม (ซ้ํา) 

บัตรภาพ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 89 
90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 กวางกับพุ่มไม้ 

กวางตัวหนึ่งอยู่ในปูาใหญ่  ถูกนายพรานและสุนัขตามล่า ต้องหลบหนีซอกซอน  นายพราน
ตามมาอย่างกระช้ันชิด  กวางจะหนีสักเท่าใดก็ดูจะไม่พ้น  จนกระทั่งมาพบพุ่มไม้รกทึบเขียวขจีแห่ง
หนึ่ง  กวางจึงวิ่งถลันเข้าไปซ่อนตัวอยู่  พุ่มไม้นั้นแตกใบงดงามร่มครึ้ม  เมื่อกวางเข้าไปซ่อนตัวอยู่  
ก็กลายเป็นที่กําบัง อันมิดชิด  นายพรานมองไม่เห็นจึงเดินเลยไป  กวางแอบมองด้วยใจหวั่นระทึก  
แต่ครั้นเห็นพรานผ่านไปก็คดิว่าตนเองปลอดภยัแล้ว  ด้วยความหิวจึงเผลอกินใบไม้ ที่กําบังกายของตน
เสียสิ้น  โดยไม่คิดว่าตนรอดชีวิตมาได้นั้นก็เพราะใบไม้เหล่านั้นแท้ ๆ  

ฝูายนายพรานค้นหากวางไม่พบ  จึงเดินย้อนกลับมาทางเดิมและพบกวางกําลังเล็มใบไม้อยู่   
นายพรานจึงน้าวธนูและยิงกวางล้มลง  ก่อนที่กวางจะขาดใจตาย  มันได้แต่รําพึงว่า  “ใบไม้ช่วยชีวิต
เราไว้แท้ ๆ แต่เรากลับเนรคุณกินมันเสียหมด” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงกตัญํูรู้คุณ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
83

90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 กวางกับพุ่มไม้ 

กวางตัวหนึ่งอยู่ในปูาใหญ่  ถูกนายพรานและสุนัขตามล่า ต้องหลบหนีซอกซอน  นายพราน
ตามมาอย่างกระช้ันชิด  กวางจะหนีสักเท่าใดก็ดูจะไม่พ้น  จนกระทั่งมาพบพุ่มไม้รกทึบเขียวขจีแห่ง
หนึ่ง  กวางจึงวิ่งถลันเข้าไปซ่อนตัวอยู่  พุ่มไม้นั้นแตกใบงดงามร่มครึ้ม  เมื่อกวางเข้าไปซ่อนตัวอยู่  
ก็กลายเป็นที่กําบัง อันมิดชิด  นายพรานมองไม่เห็นจึงเดินเลยไป  กวางแอบมองด้วยใจหวั่นระทึก  
แต่ครั้นเห็นพรานผ่านไปก็คดิว่าตนเองปลอดภยัแล้ว  ด้วยความหิวจึงเผลอกินใบไม้ ที่กําบังกายของตน
เสียสิ้น  โดยไม่คิดว่าตนรอดชีวิตมาได้นั้นก็เพราะใบไม้เหล่านั้นแท้ ๆ  

ฝูายนายพรานค้นหากวางไม่พบ  จึงเดินย้อนกลับมาทางเดิมและพบกวางกําลังเล็มใบไม้อยู่   
นายพรานจึงน้าวธนูและยิงกวางล้มลง  ก่อนที่กวางจะขาดใจตาย  มันได้แต่รําพึงว่า  “ใบไม้ช่วยชีวิต
เราไว้แท้ ๆ แต่เรากลับเนรคุณกินมันเสียหมด” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงกตัญํูรู้คุณ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 91 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   ความปลอดภัยในบ้าน เวลา  1 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้

ลูกเสือสามารถบอกสาเหตุที่ทําให้เกดิอุบัติเหตแุละอุบัติภัยภายในบ้านได ้
2. เนื้อหา

สาเหตุต่างๆ ที่ทาํให้เกดิอุบัติเหตภุายในบ้านและอันตรายที่เกิดจากไฟ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ความปลอดภยัในบ้านภาพประกอบ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในบา้น โดยเปิด
โอกาสให้เล่า 2 – 3 คน แล้วสรุปตัวอย่างอุบัติเหตุในบ้าน เชน่ การพลัดตกหกลม้ ไฟฟฺาดูด ไฟไหม้
น้ําร้อนลวก ใช้ยาผิด อัคคีภยั ได้รับสารพิษ แกส๊ แมลงสัตว์กดัต่อย อุบัติเหตุจากของมคีมตา่ง ๆ 
เป็นต้น 

2) ผู้กํากับลูกเสอื ใหห้มู่ลูกเสือ ช่วยกันคดิวิธีปฺองกันอุบัติเหตุดังกล่าวข้างต้นหมู่ละ
2 ประเภท โดยไม่ซ้าํกัน 

3) ให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู ่และผู้กํากับลูกเสอือธิบายเพิ่มเติม และสรุป
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
สังเกตความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรม การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห์และเห็นความสําคัญของการปฺองกันอุบัติเหตุ เพือ่ความปลอดภยัในบ้าน 

92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

ลิมโบลู้กเสือ 
สนุกกนัไปพาใจให้รื่นเริง ร่วมบันเทิงกับลูกเสอืดีกว่า (ซ้ํา)  
กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า ยังรักษาอายุยืนนาน 
กิจการงานเราลกูเสือไม่หวัน่ เพราะทุกวัน ใจเรารื่นเริง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 91 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   ความปลอดภัยในบ้าน เวลา  1 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้

ลูกเสือสามารถบอกสาเหตุที่ทําให้เกดิอุบัติเหตแุละอุบัติภัยภายในบ้านได ้
2. เนื้อหา

สาเหตุต่างๆ ที่ทาํให้เกดิอุบัติเหตภุายในบ้านและอันตรายที่เกิดจากไฟ 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ความปลอดภยัในบ้านภาพประกอบ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในบา้น โดยเปิด
โอกาสให้เล่า 2 – 3 คน แล้วสรุปตัวอย่างอุบัติเหตุในบ้าน เชน่ การพลัดตกหกลม้ ไฟฟฺาดูด ไฟไหม้
น้ําร้อนลวก ใช้ยาผิด อัคคีภยั ได้รับสารพิษ แกส๊ แมลงสัตว์กดัต่อย อุบัติเหตุจากของมคีมตา่ง ๆ 
เป็นต้น 

2) ผู้กํากับลูกเสอื ใหห้มู่ลูกเสือ ช่วยกันคดิวิธีปฺองกันอุบัติเหตุดังกล่าวข้างต้นหมู่ละ
2 ประเภท โดยไม่ซ้าํกัน 

3) ให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู ่และผู้กํากับลูกเสอือธิบายเพิ่มเติม และสรุป
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
สังเกตความสนใจและการเขา้ร่วมกจิกรรม การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะห์และเห็นความสําคัญของการปฺองกันอุบัติเหตุ เพือ่ความปลอดภยัในบ้าน 

92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

ลิมโบลู้กเสือ 
สนุกกนัไปพาใจให้รื่นเริง ร่วมบันเทิงกับลูกเสอืดีกว่า (ซ้ํา)  
กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า ยังรักษาอายุยืนนาน 
กิจการงานเราลกูเสือไม่หวัน่ เพราะทุกวัน ใจเรารื่นเริง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 93 

ใบความรู้ 
ความปลอดภัยในบ้าน 

ภาพประกอบการเรียนรู ้

สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในบ้าน 
อุบัติเหตุและอันตรายที่เกดิขึ้นภายในบ้าน เนื่องจากมาจากการขาดความมีระเบียบวินัยและ

ขาดความรอบคอบเป็นส่วนใหญ่ อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นเสมอจากสาเหตุต่อไปนี้ 
1. การพลัดตกหกลม้
2. ไฟฟฺา
3. ไฟไหม้ น้ําร้อนลวก
4. ใช้ยาผิด



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 93 

ใบความรู้ 
ความปลอดภัยในบ้าน 

ภาพประกอบการเรียนรู ้

สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในบ้าน 
อุบัติเหตุและอันตรายที่เกดิขึ้นภายในบ้าน เนื่องจากมาจากการขาดความมีระเบียบวินัยและ

ขาดความรอบคอบเป็นส่วนใหญ่ อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นเสมอจากสาเหตุต่อไปนี้ 
1. การพลัดตกหกลม้
2. ไฟฟฺา
3. ไฟไหม้ น้ําร้อนลวก
4. ใช้ยาผิด

94 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5. อัคคภีัย
6. ของมพีิษ แกส๊พิษ และสัตว์ร้ายต่าง ๆ
7. ของมคีมตา่งๆ

วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน 
1. จัดวางเครื่องเรือน และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ของเล่นเดก็ควรจัดให้เป็นระเบียบ

ไม่เกะกะ และไม่วางของเกะกะตามขั้นบันได รวมทั้งบริเวณบ้านที่อาจทําใหส้ะดุด และพลัดตกหกล้มได้ 
2. อย่าใช้มือที่เปียกน้าํดับสวิตช์ไฟ การถอดเตา้เสียบ ใหจ้ับที่ตัวเต้าเสียบแล้วดึงออกอย่าดึง

ที่สายไฟฟาฺเพราะอาจทาํให้สายไฟฟฺาขาดภายในและเกิดกระแสไฟฟาฺลัดวงจรได้ 
3. ระมัดระวังเรื่องไฟในการหุงต้ม และการยกของร้อน เชน่น้ําร้อน ถ้วยแกงรอ้น ๆ
4. ไม่รับประทานยาใด ๆ ก่อนจะมัน่ใจในความปลอดภัย ด้วยการถามผู้ใหญ่
5. ไม่เปิดกล่อง หีบหอ่ที่ไม่รู้ที่มา ระวังการสมัผสักับสิ่งของมพีิษ
6. ระวังและหลีกเลี่ยงจากแมลงมีพษิต่าง ๆ เชน่ แมลงปูอง ตะขาบ ผึ้ง แตน รวมทั้งสัตว์

เลี้ยงที่อาจทําอนัตรายได้ เช่น สุนขั แมว 
7. ระมัดระวังในการใช้ของมคีม และของแหลมต่างๆ ถ้ายงัไมส่ามารถใช้ของเหล่านีไ้ด้จน

ชํานาญควรขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ช่วย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

หมาป่ากับนกกระเรียน 
หมาปูากําลังกินกระต่ายปูา ที่ฆ่าได้อย่างตะกละตะกลาม แต่ทันใดนั้นกระดูกชิ้นเล็ก ๆ ก็ไป

ติดคอของมันและมันไม่สามารถกลืนกระดูกชิ้นนั้นลงไปได้ ไม่นานมันก็รู้สึกเจ็บที่คอหอย ก็เลยวิ่งไป
วิ่งมา      ร้องครวญคราง พยายามหาหนทางบรรเทาความเจ็บปวด มันพยายามขอร้องใครก็ตามที่
มันเจอ ให้ช่วยเอากระดูกออกไปที “ไม่ว่านะขออะไรข้าก็ให้ได้ทั้งนั้น” หมาปูาพูด “ถ้าช่วยเอากระดูก
ออกไปได้” ในที่สุด  นกกระเรียนก็ตกลงที่จะช่วย มันบอกหมาปูาให้นอนลงพร้อมกับอ้าปากให้กว้าง
มากที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ แล้วนกกระเรียนก็ยืดคอยาว ๆ ของมันเข้าไปในปากหมาปูาใช้ จงอยปาก
ของมันเขี่ยกระดูกชิ้นนั้นหลุดออกมาได้ “เจ้าจะให้อะไรข้าเป็นรางวัลตามที่สัญญาไว้” นกกระเรียน
ถาม หมาปูาแสยะยิ้มแยกเขี้ยว และพูดว่า “จงสํานึกตนไว้เถิด เพราะเจ้าเพิ่งเอาหัวของเจ้าเข้ามาใน
ปากของข้าและเอามันออกไปได้อย่างปลอดภัย นั่นน่าจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สําหรับเจ้าแล้ว” 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความกตัญํูไม่มีในหมูค่นพาล 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 95 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   การเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัย เวลา  1  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันได ้

1.2 ลูกเสือสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย 
2. เนื้อหา

2.1 ความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจร ที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจําวัน 
2.2 การข้ามถนนอย่างปลอดภัย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 แผนภูมิภาพเครื่องหมายจราจรที่เกีย่วข้องในชีวิตประจําวัน 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอยา่งปลอดภัย 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอือธิบายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟสําหรับคนขา้มถนน การใช้ทาง
ม้าลายและสะพานลอยและชวนสนทนาด้วยคําถามว่า 

-  ใครเคยข้ามถนนบ้างให้ยกมือขึ้น สุ่มถาม 1 -2 คน ว่าข้ามอย่างไร มีใครช่วยพาข้าม 
       -  ลูกเสือคิดว่า ในการเดินถนนและการข้ามถนนอาจเกิดอันตรายอะไรได้บ้างและ  

คิดว่าจะระวังตนเองได้อย่างไร  
2) ผู้กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืร้องเพลงข้ามถนน และถอดความหมายของเนือ้เพลง
3) ผู้กํากับลูกเสอืจัดสถานที่เป็นถนนจําลอง ทบทวนสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟ

คนข้ามถนน สาธิตการเดนิถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
4) หมู่ลูกเสอืฝึกการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัยตามขัน้ตอนการสาธิต
5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป วิธีการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
สอบถามความเข้าใจเรือ่งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ตลอดจนวิธีการเดินถนน

และข้ามถนนอย่างปลอดภยั 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

ข้ามถนน 
อย่าเหม่อมอง ตอ้งดขู้างหน้า อีกซา้ยและขวาเมื่อจะขา้มถนน 

หากยวดยานมากหลาย ก็ต้องอดใจทนอย่าตดัหน้ารถยนต ์ทุกทกุคนควรระวังเอย 
  มง แซะ มง แซะ แซะ มง   ตะลุ่มตุมมง  (ซ้ํา) 

 ข้ามถนน 
ข้ามถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงค์เหนือ่ยหน่อย  แต่ก็ปลอดภยัดี 

ข้ามถนนบนทางม้าลาย  มองขวามองซ้าย   และมองขวาอีกท ี   
หากปลอดภัยข้ามไดอ้ย่ารอร ี  ครึ่งหลังมองซา้ยอีกท ีเพราะอาจจะมีรถมา 

เกม 
วิ่งผลัดจราจร 

วิธีเล่น ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจํานวนเท่า ๆ กัน จัดทําบัตรสีแดง 3 ใบสีเหลือง 3 ใบ  
สีเขียว  6  ใบ  แต่ละชุดวางไว้หน้าหมู่ลูกเสือ ห่างจากหัวแถวประมาณ  5  เมตร  เมื่อได้ยินสัญญาณ
เริ่มเล่นให้คนแรกของแต่ละหมู่วิ่งไปหยิบบัตร หากได้บัตรสีแดงให้คว่ําบัตรไว้ดังเดิม แล้ววิ่งกลับมาต่อ
แถวเดิม เพื่อเตรียมเล่นใหม่ หากเป็นบัตรสีเหลืองให้คว่ําบัตรและรออยู่ตรงนั้น เพื่อรอเล่นใหม่ หาก
ได้บัตรสีเขียวให้รีบนําบัตรไปไว้อีกจุดหนึ่งแล้วนั่งรอสมาชิกหมู่ใดได้บัตรสีเขียวครบก่อนเป็นหมู่ที่ชนะ  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
89

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 95 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   การเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัย เวลา  1  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันได ้

1.2 ลูกเสือสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย 
2. เนื้อหา

2.1 ความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจร ที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจําวัน 
2.2 การข้ามถนนอย่างปลอดภัย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 แผนภูมิภาพเครื่องหมายจราจรที่เกีย่วข้องในชีวิตประจําวัน 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอยา่งปลอดภัย 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอือธิบายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟสําหรับคนขา้มถนน การใช้ทาง
ม้าลายและสะพานลอยและชวนสนทนาด้วยคําถามว่า 

-  ใครเคยข้ามถนนบ้างให้ยกมือขึ้น สุ่มถาม 1 -2 คน ว่าข้ามอย่างไร มีใครช่วยพาข้าม 
       -  ลูกเสือคิดว่า ในการเดินถนนและการข้ามถนนอาจเกิดอันตรายอะไรได้บ้างและ  

คิดว่าจะระวังตนเองได้อย่างไร  
2) ผู้กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืร้องเพลงข้ามถนน และถอดความหมายของเนือ้เพลง
3) ผู้กํากับลูกเสอืจัดสถานที่เป็นถนนจําลอง ทบทวนสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟ

คนข้ามถนน สาธิตการเดนิถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
4) หมู่ลูกเสอืฝึกการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัยตามขัน้ตอนการสาธิต
5) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป วิธีการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 
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อย่าเหม่อมอง ตอ้งดขู้างหน้า อีกซา้ยและขวาเมื่อจะขา้มถนน 

หากยวดยานมากหลาย ก็ต้องอดใจทนอย่าตดัหน้ารถยนต ์ทุกทกุคนควรระวังเอย 
  มง แซะ มง แซะ แซะ มง   ตะลุ่มตุมมง  (ซ้ํา) 

 ข้ามถนน 
ข้ามถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงค์เหนือ่ยหน่อย  แต่ก็ปลอดภยัดี 

ข้ามถนนบนทางม้าลาย  มองขวามองซ้าย   และมองขวาอีกท ี   
หากปลอดภัยข้ามไดอ้ย่ารอร ี  ครึ่งหลังมองซา้ยอีกท ีเพราะอาจจะมีรถมา 

เกม 
วิ่งผลัดจราจร 

วิธีเล่น ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจํานวนเท่า ๆ กัน จัดทําบัตรสีแดง 3 ใบสีเหลือง 3 ใบ  
สีเขียว  6  ใบ  แต่ละชุดวางไว้หน้าหมู่ลูกเสือ ห่างจากหัวแถวประมาณ  5  เมตร  เมื่อได้ยินสัญญาณ
เริ่มเล่นให้คนแรกของแต่ละหมู่วิ่งไปหยิบบัตร หากได้บัตรสีแดงให้คว่ําบัตรไว้ดังเดิม แล้ววิ่งกลับมาต่อ
แถวเดิม เพื่อเตรียมเล่นใหม่ หากเป็นบัตรสีเหลืองให้คว่ําบัตรและรออยู่ตรงนั้น เพื่อรอเล่นใหม่ หาก
ได้บัตรสีเขียวให้รีบนําบัตรไปไว้อีกจุดหนึ่งแล้วนั่งรอสมาชิกหมู่ใดได้บัตรสีเขียวครบก่อนเป็นหมู่ที่ชนะ  
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ใบความรู้ 
  เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย    

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการควบคมุการจราจรมกัเป็นสัญญาณไฟหรอืปฺาย 
สัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไป ประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดตัง้ตามทางแยกตา่ง เพือ่

ควบคุมการจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ได้แก่ สีแดงให้รถหยดุ สีเหลอืงให้รถระวัง เตรยีมหยุด 
และสีเขียว คอืให้รถไปได ้

สําหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เช่น มสีีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู่ ใช้สาํหรับทางแยก ที่
ไม่พลกุพล่าน หมายถึง ให้ระมดัระวังว่ามีทางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง, 
สัญญาณไฟจราจรสําหรับการข้ามถนน เป็นต้น 

สัญญาณไฟจราจรส าหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

สีแดง   หมายถึง  ให้รถทุกคนัหยดุหลังแนวเสน้ที่กําหนดไว้ 
สีเหลือง  หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรยีมหยุด  หรือให้รถที่จอดอยูเ่ตรียมแล่น 
สีเขียว  หมายถึง  ให้รถแล่นผ่านไปได ้

สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ ม ี2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง   หมายถึง ห้ามขา้มถนน 
สีเขียว  หมายถึง  ข้ามถนนได ้

สีเหลือง 

สีแดง 

สีเขียว
เขียวยว

สีเขียว
เขียวยว

สีแดง 
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ป้ายจราจร 
เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

 ปฺายบังคับ มกัจะมพีื้นสขีาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกําหนด ตอ้งทําตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา
 ปฺายเตือน มักจะมีพืน้สีขาว ขอบสดีํา จะเปน็ปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยูข่้างหน้า
 ปฺายแนะนํา เป็นปฺายที่แนะนาํการเดินทางต่างๆ อาท ิทางลดั ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น

ป้ายจราจร ความหมาย 
แสดงตําแหน่งทางขา้มถนน  

เครื่องหมายทางขา้มถนน 

โรงเรียน ระวังเด็ก : ทางขา้งหนา้มีโรงเรียนตัง้อยู่ข้างทางให้ขับรถให้
ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นแก่เด็กนกัเรียนถ้าเด็ก
นักเรียนกําลังเดนิข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนกัเรียนข้ามถนนไปได้
โดยปลอดภยัถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณ
และห้ามให้เกิดเสยีงรบกวนด้วยประการใดๆ 
ระวังคนข้ามถนน : ทางขา้งหนา้มีทางสําหรับคนข้ามถนน หรือมี
หมู่บ้านราษฎรอยูข่้างทางซึ่งมีคนเดินขา้มไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้
ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถา้มคีนกําลงัเดินข้ามถนน
ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยั 
เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให้เฉพาะคน
เดินเท่านั้น 

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปไดด้้วยระมัดระวัง 

ให้ทาง :รถทุกชนดิต้องระมดัระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้า
ในทางขวางหนา้ผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปไดด้้วย
ความระมดัระวัง 
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ใบความรู้ 
  เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย    

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการควบคมุการจราจรมกัเป็นสัญญาณไฟหรอืปฺาย 
สัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไป ประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดตัง้ตามทางแยกตา่ง เพือ่

ควบคุมการจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ได้แก่ สีแดงให้รถหยดุ สีเหลอืงให้รถระวัง เตรยีมหยุด 
และสีเขียว คอืให้รถไปได ้

สําหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เช่น มสีีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู่ ใช้สาํหรับทางแยก ที่
ไม่พลกุพล่าน หมายถึง ให้ระมดัระวังว่ามีทางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง, 
สัญญาณไฟจราจรสําหรับการข้ามถนน เป็นต้น 

สัญญาณไฟจราจรส าหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

สีแดง   หมายถึง  ให้รถทุกคนัหยดุหลังแนวเสน้ที่กําหนดไว้ 
สีเหลือง  หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรยีมหยุด  หรือให้รถที่จอดอยูเ่ตรียมแล่น 
สีเขียว  หมายถึง  ให้รถแล่นผ่านไปได ้

สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ ม ี2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง   หมายถึง ห้ามขา้มถนน 
สีเขียว  หมายถึง  ข้ามถนนได ้

สีเหลือง 

สีแดง 

สีเขียว
เขียวยว

สีเขียว
เขียวยว

สีแดง 
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ป้ายจราจร 
เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

 ปฺายบังคับ มกัจะมพีื้นสขีาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกําหนด ตอ้งทําตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา
 ปฺายเตือน มักจะมีพืน้สีขาว ขอบสดีํา จะเปน็ปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยูข่้างหน้า
 ปฺายแนะนํา เป็นปฺายที่แนะนาํการเดินทางต่างๆ อาท ิทางลดั ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น

ป้ายจราจร ความหมาย 
แสดงตําแหน่งทางขา้มถนน  

เครื่องหมายทางขา้มถนน 

โรงเรียน ระวังเด็ก : ทางขา้งหนา้มีโรงเรียนตัง้อยู่ข้างทางให้ขับรถให้
ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นแก่เด็กนกัเรียนถ้าเด็ก
นักเรียนกําลังเดนิข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนกัเรียนข้ามถนนไปได้
โดยปลอดภยัถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณ
และห้ามให้เกิดเสยีงรบกวนด้วยประการใดๆ 
ระวังคนข้ามถนน : ทางขา้งหนา้มีทางสําหรับคนข้ามถนน หรือมี
หมู่บ้านราษฎรอยูข่้างทางซึ่งมีคนเดินขา้มไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้
ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถา้มคีนกําลงัเดินข้ามถนน
ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยั 
เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให้เฉพาะคน
เดินเท่านั้น 

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปไดด้้วยระมัดระวัง 

ให้ทาง :รถทุกชนดิต้องระมดัระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้า
ในทางขวางหนา้ผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปไดด้้วย
ความระมดัระวัง 
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ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดี ควรปฏิบัติในการเดินถนน   ดังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท้า  เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านซ้ายของทางเท้า
2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมื่อมีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีอ่อน
4. เด็กที่ยังข้ามถนนไม่เป็น ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลโดยจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในห่างขอบถนน

การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย  ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้าม  ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ  หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถ
ทางขวาอีกครั้ง  เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรวิ่ง  ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลาง
ถนน ไม่ว่ิงเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเปาหรือก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนน
เด็ดขาด เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 

5. การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งย้อน
ศรหากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไม่มีรถค่อยข้ามครึ่งหลัง 
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1. ถนนที่มีทางเท้า  เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านซ้ายของทางเท้า
2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมื่อมีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีอ่อน
4. เด็กที่ยังข้ามถนนไม่เป็น ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลโดยจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในห่างขอบถนน

การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย  ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้าม  ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ  หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ

ระมัดระวัง  หยุดท่ีขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถ
ทางขวาอีกครั้ง  เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรวิ่ง  ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลาง
ถนน ไม่ว่ิงเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเปาหรือก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนน
เด็ดขาด เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 

5. การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งย้อน
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ไม่เอาไฟแดง 

 ณ เมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งรถติดเป็นประจํา มีชายคนหนึ่ง เบื่อรถติดมาก แต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดี 
ได้แต่บ่นและด่าไปวัน ๆ จนวันหนึ่ง เทวดาทนเสียงบ่นของชายคนนี้ไม่ไหว จึงได้ลงจากสวรรค์  มา
หาชายคนนี้แล้วถามว่า "ข้าทนฟังเจ้าบ่นทุกวันจนเบื่อแล้ว เจ้ามีปัญหาอะไรไหนลองเล่ามาซิ"  ชาย
คนนั้นเห็นเทวดาก็ตกใจ แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไง ได้ตอบว่า "ที่ผมบ่นก็เพราะเมืองนี้รถติดมาก ผ่านไปที่
ไหนรถก็ติดกันยาวเหยียด"เทวดาถามชายคนนั้นว่า  "แล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะ จะให้ข้าทําให้รถ
ทั้งหมดหายไปจากโลกนี้เลยก็ได้นะ แต่รถของเจ้าก็ต้องหายไปด้วยนะ เพื่อความยุติธรรม"  ชายคน
นั้นก็ค้านขึ้นว่า "ไม่เอาหรอก แบบนั้นผมจะไปทํางานยังไงล่ะท่าน เอางี้ก็แล้วกัน ผมขอให้ต่อจากนี้
ไปเมืองนี้ไม่มีไฟแดงอีกต่อไป"   เทวดาจึงตอบว่า    "เอางั้นก็ได้" แล้วหลังจากนั้นมา เมืองนี้ก็ไม่มี
ไฟแดงอีกเลย ไม่ว่าจะขับรถผ่านไปแยกไหน ไฟจราจรทุกด้านก็กลายเป็นไฟเขียวหมดตลอดเวลา 
คนที่จะข้ามถนน ก็ข้ามไม่ได้ รถก็วิ่งขวักไขว่ตลอดเวลา ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย ในที่สุดชายคน
เดิมจึงต้องขอร้องให้เทวดาเปลี่ยนกลับไปเป็นไฟ 3 สี เหมือนเดิม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิบัติตามกฎจราจร ชว่ยให้เกิดความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   รู้เท่าทันโฆษณาชวนเช่ือ  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายการโฆษณาเกินความจรงิได ้

2. เนื้อหา
การโฆษณาขายสนิค้า (ขนม ของเล่น) เกินความเป็นจริง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ขนมและของเล่น หรอืใช้ภาพแทน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืเตรียมขนมของเลน่ที่เดก็ ๆ ชอบ มาให้ลกูเสือแล้วชวนคดิชวนคุย
 - ใครชอบขนม/ของเลน่ชนิดไหนเพราะเหตุใดจึงชอบ 

   - ผู้กํากับลูกเสอืแสดงบทบาทสมมติเป็นนกัโฆษณาสินค้า โฆษณาขนม / ของเล่น
โดยเลียนแบบโฆษณา ชวนเชื่อให้เกนิความจรงิอย่างชัดเจน 

2) ผู้กํากับลูกเสอืสุ่มถามลูกเสือว่า เชื่อหรือไม่เชื่อ และจะซื้อสนิค้าที่โฆษณาหรือไม่
3) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามชวนคดิทีละคาํถาม

(1) ลูกเสือคิดว่าจุดประสงคข์องการโฆษณาสินค้าคอือะไร
(2) เราควรเชื่อสิ่งที่เขาบอกหรือไม่ เพราะอะไร (สรุปให้เห็นว่าการโฆษณามี

จุดประสงค์เพื่อจงใจให้คนซื้อสินค้า จึงมักพูดแต่สิ่งที่ช่วยให้ขายของได้เท่านั้น ไม่สามารถเชื่อได้
ทั้งหมด ลูกเสือจึงไม่ควรซื้อขนม / สิ่งของตามคําโฆษณา เพราะอาจเกิดผลเสีย เช่น ของไม่ดี ราคา
แพงเกินจริงและอาจมีสีหรือมีสารพิษปนอยู่) 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สอบถามความคิดเห็นของลูกเสือสํารองที่มีต่อการซื้อขนม ของเล่น จากการโฆษณาเกินความจริง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะหส์ามารถตัดสินใจได้ว่า ควรเชื่อคําโฆษณาสินคา้หรือไม่ 

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
เพลง 

ยินดีที่รู้จัก 
ยินดีที่รู้จกั เพือ่นรักขอเชิญร่วมจิต เรารักกันฉันมิตร รกัสนิทเหมอืนพีน่้องกัน 

ยินดีที่รู้จกั เพือ่นรักขอร่วมใจมั่น  ขอให้ผกูสัมพันธ์ ร่วมรกักันให้นานเถิดเอย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
  ของเล่นสอนใจ 

วันนี้แม่ได้พาลูกหมีมาตลาดด้วย ลูกหมีเดินผ่านร้านลูกอมและของเล่นเด็ก จึงขอให้แม่ซื้อ
ของเล่นให้ แม่ตรวจดูของและถามราคา พบว่าแพงไป และของเล่นมีสีที่อาจไม่ปลอดภัยได้จึงไม่ซื้อ
ให้ แต่ลูกหมีไม่เข้าใจ เสียใจและร้องไห้ที่แม่ไม่ซื้อให้ ลงดิ้นอยู่กับพื้ น แม่อธิบายแต่ลูกหมีไม่ฟัง 
จะเอาของเล่นให้ได้     ด้วยความรักลูกในที่สุดแม่ก็ใจอ่อน ซื้อของเล่นชิ้นนั้นให้ลูกหมี  

ลูกหมีดีใจหยุดร้องไห้ทันที ต่อมาของเล่นนั้นเล่นได้ไม่นานก็หลุดเป็นชิ้น ๆ แต่ที่ร้ายกว่านั้น
ลูกหมีมีอาการปวดท้องมาก อาเจียน เมื่อไปหาหมอจึงรู้ว่าลูกหมีได้รับสารพิษจากสีในของเล่น 
แม่เสียใจมาก ที่ใจอ่อนยอมซื้อของเล่นให้ลูกหมีทั้งที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย และลูกหมีเองก็เสียใจที่
ไม่เชื่อฟังแม่ จึงบอกว่าต่อไปนี้ลูกหมีจะเชื่อแม่ทุกครั้ง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขนม ของเลน่ อาจมอีันตรายได้ จึงควรปรึกษาและเชื่อฟังผู้ใหญ่ในการซื้อ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
95

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 101 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 6   ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   รู้เท่าทันโฆษณาชวนเช่ือ  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายการโฆษณาเกินความจรงิได ้

2. เนื้อหา
การโฆษณาขายสนิค้า (ขนม ของเล่น) เกินความเป็นจริง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ขนมและของเล่น หรอืใช้ภาพแทน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืเตรียมขนมของเลน่ที่เดก็ ๆ ชอบ มาให้ลกูเสือแล้วชวนคดิชวนคุย
 - ใครชอบขนม/ของเลน่ชนิดไหนเพราะเหตุใดจึงชอบ 

   - ผู้กํากับลูกเสอืแสดงบทบาทสมมติเป็นนกัโฆษณาสินค้า โฆษณาขนม / ของเล่น
โดยเลียนแบบโฆษณา ชวนเชื่อให้เกนิความจรงิอย่างชัดเจน 

2) ผู้กํากับลูกเสอืสุ่มถามลูกเสือว่า เชื่อหรือไม่เชื่อ และจะซื้อสนิค้าที่โฆษณาหรือไม่
3) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามชวนคดิทีละคาํถาม

(1) ลูกเสือคิดว่าจุดประสงคข์องการโฆษณาสินค้าคอือะไร
(2) เราควรเชื่อสิ่งที่เขาบอกหรือไม่ เพราะอะไร (สรุปให้เห็นว่าการโฆษณามี

จุดประสงค์เพื่อจงใจให้คนซื้อสินค้า จึงมักพูดแต่สิ่งที่ช่วยให้ขายของได้เท่านั้น ไม่สามารถเชื่อได้
ทั้งหมด ลูกเสือจึงไม่ควรซื้อขนม / สิ่งของตามคําโฆษณา เพราะอาจเกิดผลเสีย เช่น ของไม่ดี ราคา
แพงเกินจริงและอาจมีสีหรือมีสารพิษปนอยู่) 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
สอบถามความคิดเห็นของลูกเสือสํารองที่มีต่อการซื้อขนม ของเล่น จากการโฆษณาเกินความจริง 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคดิวิเคราะหส์ามารถตัดสินใจได้ว่า ควรเชื่อคําโฆษณาสินคา้หรือไม่ 

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
เพลง 

ยินดีที่รู้จัก 
ยินดีที่รู้จกั เพือ่นรักขอเชิญร่วมจิต เรารักกันฉันมิตร รกัสนิทเหมอืนพีน่้องกัน 

ยินดีที่รู้จกั เพือ่นรักขอร่วมใจมั่น  ขอให้ผกูสัมพันธ์ ร่วมรกักันให้นานเถิดเอย 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
  ของเล่นสอนใจ 

วันนี้แม่ได้พาลูกหมีมาตลาดด้วย ลูกหมีเดินผ่านร้านลูกอมและของเล่นเด็ก จึงขอให้แม่ซื้อ
ของเล่นให้ แม่ตรวจดูของและถามราคา พบว่าแพงไป และของเล่นมีสีที่อาจไม่ปลอดภัยได้จึงไม่ซื้อ
ให้ แต่ลูกหมีไม่เข้าใจ เสียใจและร้องไห้ท่ีแม่ไม่ซื้อให้ ลงดิ้นอยู่กับพื้ น แม่อธิบายแต่ลูกหมีไม่ฟัง 
จะเอาของเล่นให้ได้     ด้วยความรักลูกในที่สุดแม่ก็ใจอ่อน ซื้อของเล่นชิ้นนั้นให้ลูกหมี  

ลูกหมีดีใจหยุดร้องไห้ทันที ต่อมาของเล่นนั้นเล่นได้ไม่นานก็หลุดเป็นชิ้น ๆ แต่ที่ร้ายกว่านั้น
ลูกหมีมีอาการปวดท้องมาก อาเจียน เมื่อไปหาหมอจึงรู้ว่าลูกหมีได้รับสารพิษจากสีในของเล่น 
แม่เสียใจมาก ที่ใจอ่อนยอมซื้อของเล่นให้ลูกหมีทั้งที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย และลูกหมีเองก็เสียใจที่
ไม่เชื่อฟังแม่ จึงบอกว่าต่อไปนี้ลูกหมีจะเชื่อแม่ทุกครั้ง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขนม ของเลน่ อาจมอีันตรายได้ จึงควรปรึกษาและเชื่อฟังผู้ใหญ่ในการซื้อ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
96

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 103 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 7   บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ลูกเสือส ารองบริการ  เวลา   2    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอืสามารถเก็บเสือ้ผ้าและรองเทา้ของตนได ้
1.2 ลูกเสอืสามารถจัดและเก็บทีน่อนได้ 
1.3 ลูกเสอืบอกวิธกีารต้มน้ําร้อนได้ 
1.4 ลูกเสือสามารถทําความสะอาดภาชนะ (แกว้,จาน) ต่างๆ เมือ่ใช้แล้วได ้

2. เนื้อหา
2.1 การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าของตนเอง 
2.2 การจัดและเก็บที่นอน 
2.3 การต้มน้ําร้อน 
2.4 การทําความสะอาดภาชนะ (แก้ว,จาน) ต่างๆ เมือ่ใช้แล้ว 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เสื้อผ้า,  รองเท้า,  ผ้าเช็ดหนา้,  ฯลฯ 
3.3  ใบความรู ้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เรือ่งการแต่งตัวและการนอน
- ใครแต่งตัวได้เองเมื่อมาโรงเรียน 
- ใครเปลี่ยนเสื้อผา้ได้เองเมือ่กลับถึงบ้าน 
- ลูกเสือนอนกับใคร นอนที่ไหน 
- ถ้าอยากให้หอ้งนอนเรียบร้อย ควรทําอยา่งไร เป็นต้น 

(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน 2 ฐาน โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 
และฝึกปฏิบัติ 

ฐานที่ 1  การเก็บเสือ้ผ้าและรองเทา้ 
ฐานที่ 2  การจัดและเก็บทีน่อน 

(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกนัสรุปกิจกรรมทั้ง 2 ฐาน 
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4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เรือ่งการต้มน้ํารอ้น และการทําความสะอาดเครื่องใช้
เช่น 

- เคยดืม่น้ํารอ้นไหม 
-  น้ําร้อนใช้ทําอะไร 
-  ต้มน้ํารอ้นเป็นหรอืไม ่
-  ใครเคยซักเสื้อผ้า 
-  ใครเคยขัดรองเท้า 

ฯลฯ 
(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน  3  ฐาน โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

ฐานที่  1  การต้มน้ําร้อน 
ฐานที่  2  การทําความสะอาดแก้วน้ําและจาน 
ฐานที่  3  การทําความสะอาดพื้นบ้าน , อาคาร 

(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกนัสรุปกิจกรรมทั้ง  3  ฐาน 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
สังเกตความสามารถในการเก็บและทําความสะอาดเสื้อผ้า รองเท้า  ภาชนะ (แก้ว,จาน)  และ

ความสนใจในการเรียนรู้ วิธีต้มน้ําร้อน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 7   บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ลูกเสือส ารองบริการ  เวลา   2    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสอืสามารถเก็บเสือ้ผ้าและรองเทา้ของตนได ้
1.2 ลูกเสอืสามารถจัดและเก็บทีน่อนได้ 
1.3 ลูกเสอืบอกวิธกีารต้มน้ําร้อนได้ 
1.4 ลูกเสือสามารถทําความสะอาดภาชนะ (แกว้,จาน) ต่างๆ เมือ่ใช้แล้วได ้

2. เนื้อหา
2.1 การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าของตนเอง 
2.2 การจัดและเก็บที่นอน 
2.3 การต้มน้ําร้อน 
2.4 การทําความสะอาดภาชนะ (แก้ว,จาน) ต่างๆ เมือ่ใช้แล้ว 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เสื้อผ้า,  รองเท้า,  ผ้าเช็ดหนา้,  ฯลฯ 
3.3  ใบความรู ้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เรือ่งการแต่งตัวและการนอน
- ใครแต่งตัวได้เองเมื่อมาโรงเรียน 
- ใครเปลี่ยนเสื้อผา้ได้เองเมือ่กลับถึงบ้าน 
- ลูกเสือนอนกับใคร นอนที่ไหน 
- ถ้าอยากให้หอ้งนอนเรียบร้อย ควรทําอยา่งไร เป็นต้น 

(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน 2 ฐาน โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 
และฝึกปฏิบัติ 

ฐานที่ 1  การเก็บเสือ้ผ้าและรองเทา้ 
ฐานที่ 2  การจัดและเก็บทีน่อน 

(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกนัสรุปกิจกรรมทั้ง 2 ฐาน 
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4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เรือ่งการต้มน้ํารอ้น และการทําความสะอาดเครื่องใช้
เช่น 

- เคยดืม่น้ํารอ้นไหม 
-  น้ําร้อนใช้ทําอะไร 
-  ต้มน้ํารอ้นเป็นหรอืไม ่
-  ใครเคยซักเสื้อผ้า 
-  ใครเคยขัดรองเท้า 

ฯลฯ 
(2) ผู้กํากับลูกเสือจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียน  3  ฐาน โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

ฐานที่  1  การต้มน้ําร้อน 
ฐานที่  2  การทําความสะอาดแก้วน้ําและจาน 
ฐานที่  3  การทําความสะอาดพื้นบ้าน , อาคาร 

(3) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกนัสรุปกิจกรรมทั้ง  3  ฐาน 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ)

5. การประเมินผล
สังเกตความสามารถในการเก็บและทําความสะอาดเสื้อผ้า รองเท้า  ภาชนะ (แก้ว,จาน)  และ

ความสนใจในการเรียนรู้ วิธีต้มน้ําร้อน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
98

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 105 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
เพลง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด    งานสิง่ใด  แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย 
มัวแต่คอย  เฝฺาแต่ตอย  หวังคอยจะเกี่ยงโยนกอง 
ไม่มีเสร็จ  (ซ้ํา) รับรองจําไว้ทกุคนต้องทาํงานเราต้องช่วยกัน 
ช่วยกัน ช่วยกัน  ช่วยกนั 

ใบความรู้ 

การเก็บเส้ือผ้า 
เสื้อผ้าที่ใส่แล้วกอ่นนาํลงไปซกัควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ผึ่งให้เหงื่อแหง้ก่อนนําไปใส่ตะกร้า
2. ซ่อมแซมตรงที่ชํารุด
3. แยกถุงเท้าและชุดชั้นใน
4. แยกผ้าสีและผ้าขาว

วิธีซักเส้ือผ้า 
1. แช่ผ้าในน้ําสะอาด  10  นาท ี แล้วขยี้เอาสิง่สกปรกออก
2. แช่ผ้าในน้ําผงซักฟอก  15  นาที
3. ขยี้ผ้าตรวจส่วนที่สกปรกมากจนสะอาดแล้วจึงขยี้ส่วนอื่นๆ
4. นําผ้ามาซักในน้ําสะอาด  2-3  ครั้ง  จนหมดฟอง
5. นําไปตากใช้ทีห่นีบผ้ากนัผ้าตกหล่น
6. เมื่อผ้าแห้งแล้ว  พับแยกประเภท  จัดเก็บเข้าตู้

วิธีเก็บรองเท้า 
รองเท้าผ้าใบ 
1. ถอดเชือกผูกรองเท้าและเคาะฝุูนออก
2. แช่ในน้ําผงซักฟอก  10  นาที  ใช้แปรงขัดให้สะอาด  ซักในน้ําสะอาด  2-3  ครั้ง จนหมดฟอง
3. นําไปตากให้แห้ง  ร้อยเชือกรองเท้า  แล้วนาํจัดเก็บเข้าที่

รองเท้าหนัง 
1. เคาะฝุูนออกแล้วใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดใหส้ะอาด
2. ทายาขดัรองเทา้ให้ทั่ว ใช้แปรงขัดให้เงาขึ้นแล้วจัดเก็บเข้าที่
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การจัดเก็บที่นอน 
หลังจากตื่นที่นอนแล้ว  ควรจัดเก็บที่นอนดงันี้ 
1. ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึง ปัดฝุูนออก
2. จัดวางหมอนบนหัวเตียง ปัดฝุูนออก
3. พับผ้าห่มจดัวางปลายเตียง กอ่นพับควรสลดัฝุูนออก
4. ใช้ผ้าคลุมเตียงคลุมกันฝุูนให้เรียบร้อย

การท าควาสะอาดเครื่องใช้ 
วิธีล้างแก้วและจาน  (ควรแยกล้างโดยล้างแก้วก่อน) 
1. เทน้ําออกจากแก้ว เทเศษอาหารออกจากจานก่อนล้าง
2. ล้างในน้ําเปล่า 1 ครั้ง
3. ผสมน้ําล้างจาน นําแก้วหรอืจานลา้งโดยใชฟ้องน้าํถูให้สะอาด
4. ล้างในน้ําสะอาด 2 – 3 ครั้ง
5. คว่ําในตะกร้าหรือทีค่ว่ําจาน
6. แห้งแล้วจัดเก็บเข้าที่

การต้มน้ าร้อน 
1. ใส่น้ําลงในกาใหพ้อดี นํากาตั้งบนเตาไฟ หนัพวยกาไปด้านที่ไม่มคีนอยู่
2. เมื่อน้ําเดือดให้สวมถุงมือกันร้อนหรือใช้ผ้าจับยกกาลงจากเตา
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
เพลง 

งานส่ิงใด 

งานสิ่งใด    งานสิง่ใด  แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย 
มัวแต่คอย  เฝฺาแต่ตอย  หวังคอยจะเกี่ยงโยนกอง 
ไม่มีเสร็จ  (ซ้ํา) รับรองจําไว้ทกุคนต้องทาํงานเราต้องช่วยกัน 
ช่วยกัน ช่วยกัน  ช่วยกนั 

ใบความรู้ 

การเก็บเส้ือผ้า 
เสื้อผ้าที่ใส่แล้วกอ่นนาํลงไปซกัควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ผึ่งให้เหงื่อแหง้ก่อนนําไปใส่ตะกร้า
2. ซ่อมแซมตรงที่ชํารุด
3. แยกถุงเท้าและชุดชั้นใน
4. แยกผ้าสีและผ้าขาว

วิธีซักเส้ือผ้า 
1. แช่ผ้าในน้ําสะอาด  10  นาท ี แล้วขยี้เอาสิง่สกปรกออก
2. แช่ผ้าในน้ําผงซักฟอก  15  นาที
3. ขยี้ผ้าตรวจส่วนที่สกปรกมากจนสะอาดแล้วจึงขยี้ส่วนอื่นๆ
4. นําผ้ามาซักในน้ําสะอาด  2-3  ครั้ง  จนหมดฟอง
5. นําไปตากใช้ทีห่นีบผ้ากนัผ้าตกหล่น
6. เมื่อผ้าแห้งแล้ว  พับแยกประเภท  จัดเก็บเข้าตู้

วิธีเก็บรองเท้า 
รองเท้าผ้าใบ 
1. ถอดเชือกผูกรองเท้าและเคาะฝุูนออก
2. แช่ในน้ําผงซักฟอก  10  นาที  ใช้แปรงขัดให้สะอาด  ซักในน้ําสะอาด  2-3  ครั้ง จนหมดฟอง
3. นําไปตากให้แห้ง  ร้อยเชือกรองเท้า  แล้วนาํจัดเก็บเข้าที่

รองเท้าหนัง 
1. เคาะฝุูนออกแล้วใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดใหส้ะอาด
2. ทายาขดัรองเทา้ให้ทั่ว ใช้แปรงขัดให้เงาขึ้นแล้วจัดเก็บเข้าที่

106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การจัดเก็บที่นอน 
หลังจากตื่นที่นอนแล้ว  ควรจัดเก็บที่นอนดงันี้ 
1. ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึง ปัดฝุูนออก
2. จัดวางหมอนบนหัวเตียง ปัดฝุูนออก
3. พับผ้าห่มจดัวางปลายเตียง กอ่นพับควรสลดัฝุูนออก
4. ใช้ผ้าคลุมเตียงคลุมกันฝุูนให้เรียบร้อย

การท าควาสะอาดเครื่องใช้ 
วิธีล้างแก้วและจาน  (ควรแยกล้างโดยล้างแก้วก่อน) 
1. เทน้ําออกจากแก้ว เทเศษอาหารออกจากจานก่อนล้าง
2. ล้างในน้ําเปล่า 1 ครั้ง
3. ผสมน้ําล้างจาน นําแก้วหรอืจานลา้งโดยใชฟ้องน้าํถูให้สะอาด
4. ล้างในน้ําสะอาด 2 – 3 ครั้ง
5. คว่ําในตะกร้าหรือทีค่ว่ําจาน
6. แห้งแล้วจัดเก็บเข้าที่

การต้มน้ าร้อน 
1. ใส่น้ําลงในกาใหพ้อดี นํากาตั้งบนเตาไฟ หนัพวยกาไปด้านที่ไม่มคีนอยู่
2. เมื่อน้ําเดือดให้สวมถุงมือกันร้อนหรือใช้ผ้าจับยกกาลงจากเตา
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ชินจังเด็กน่ารัก 

น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดเนินสูง  ผู้แต่ง 

“ชินจัง ชินจัง ตื่นได้แล้ว สายมากแล้ว เดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทัน” เสียงของแม่ดังขึ้นข้าง ๆ 
หูชินจัง ที่กําลังหลับสบาย ชินจังยังไม่อยากตื่น จึงบอกแม่ด้วยเสียงอู้อี้ว่า “เดี๋ยวขอชินจังนอนต่ออีก
นิดนะครับแม่” ว่าแล้วก็ทําท่าจะนอนต่อ แม่จึงจับให้ชินจังลุกขึ้น แล้วออกจากห้องไป ชินจังลุกขึ้นไป
แปรงฟัน อาบน้ํา แล้วแต่งตัว ไปรับประทานอาหารเช้ากับแม่ แต่ก่อนออกจากห้อง ชินจังหันมาดูที่
นอนของตัวเอง ยังไม่เรียบร้อย จึงไปพับผ้าห่ม เก็บหมอนเข้าที่ เก็บชุดใส่ที่นอน  และผ้าเช็ดตัว       
ที่กองอยู่กับพื้น ไปผึ่งให้เรียบร้อย เพราะแม่เคยสอนไว้ว่า เมื่อตื่นนอนต้องเก็บที่นอน พับผ้าห่ม    
ให้เรียบร้อย เสื้อผ้าที่ใส่แล้วต้องผึ่งไว้ ไม่เก็บยัดตะกร้า ผ้าอาจขึ้นราได้ ผ้าเช็ดตัวที่เปียกน้ํายิ่งต้อง
ผึ่งให้แห้งก่อนเก็บ 

เมื่อชินจังเก็บที่นอน และผึ่งผ้าเสร็จก็ออกจากห้องไปรับประทานอาหาร แม่เอ่ยปากชมว่าชินจัง
เก็บห้องได้สะอาดเรียบร้อยดี ไม่รกรุงรัง ทําให้ห้องน่านอน ก่อนลงจากบ้านไป แม่กําชับให้ชินจังผูก
เชือกรองเท้าก่อนเดินทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นอาจสะดุดเชือกรองเท้าที่ไม่ได้ผูกหกล้มได้ แล้วชินจังก็เดิน
ไปโรงเรียนอย่างมีความสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นระเบียบ ย่อมทําให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ชินจังเด็กน่ารัก 

น.ส. อุทัยวรรณ  ชิดเนินสูง  ผู้แต่ง 

“ชินจัง ชินจัง ตื่นได้แล้ว สายมากแล้ว เดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทัน” เสียงของแม่ดังขึ้นข้าง ๆ 
หูชินจัง ที่กําลังหลับสบาย ชินจังยังไม่อยากตื่น จึงบอกแม่ด้วยเสียงอู้อี้ว่า “เดี๋ยวขอชินจังนอนต่ออีก
นิดนะครับแม่” ว่าแล้วก็ทําท่าจะนอนต่อ แม่จึงจับให้ชินจังลุกขึ้น แล้วออกจากห้องไป ชินจังลุกขึ้นไป
แปรงฟัน อาบน้ํา แล้วแต่งตัว ไปรับประทานอาหารเช้ากับแม่ แต่ก่อนออกจากห้อง ชินจังหันมาดูที่
นอนของตัวเอง ยังไม่เรียบร้อย จึงไปพับผ้าห่ม เก็บหมอนเข้าที่ เก็บชุดใส่ที่นอน  และผ้าเช็ดตัว       
ที่กองอยู่กับพื้น ไปผึ่งให้เรียบร้อย เพราะแม่เคยสอนไว้ว่า เมื่อตื่นนอนต้องเก็บที่นอน พับผ้าห่ม    
ให้เรียบร้อย เสื้อผ้าที่ใส่แล้วต้องผึ่งไว้ ไม่เก็บยัดตะกร้า ผ้าอาจขึ้นราได้ ผ้าเช็ดตัวที่เปียกน้ํายิ่งต้อง
ผึ่งให้แห้งก่อนเก็บ 

เมื่อชินจังเก็บที่นอน และผึ่งผ้าเสร็จก็ออกจากห้องไปรับประทานอาหาร แม่เอ่ยปากชมว่าชินจัง
เก็บห้องได้สะอาดเรียบร้อยดี ไม่รกรุงรัง ทําให้ห้องน่านอน ก่อนลงจากบ้านไป แม่กําชับให้ชินจังผูก
เชือกรองเท้าก่อนเดินทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นอาจสะดุดเชือกรองเท้าที่ไม่ได้ผูกหกล้มได้ แล้วชินจังก็เดิน
ไปโรงเรียนอย่างมีความสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นระเบียบ ย่อมทําให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   ประวัติธงชาติไทย   เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกประวัติของธงชาติไทยและวิธีชักธงชาติไทยได้ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกลักษณะของธงลูกเสือโลกและธงชาติของประเทศอื่น ๆ  อีก 2 ประเทศได้ 

2. เนื้อหา
ประวัติของธงชาติไทย ธงลกูเสือโลก และธงชาติของประเทศอื่น ๆ อกี 2 ประเทศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลงไตรรงค์ธงไทย  
3.2 อุปกรณ์วาดรูป, ธงชาติไทย, ภาพธงลูกเสือโลก และธงชาติของประเทศอื่นอกี 2 ประเทศ 
3.3 ใบความรู้ เรื่อง ประวัติธงชาตไิทย 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ลูกเสือขับร้องเพลงไตรรงค์ธงไทย แล้วถอดความหมายของธงชาติและสขีองธงชาติไทย
2) ผู้กํากับลูกเสอือธิบายเล่าประวัติของธงชาติไทยประกอบภาพ
3) ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่องวิธีชักธงชาติไทย เช่น เคยเหน็การชักธงชาติไทยแล้ว

หรือไม่ มีวิธีชักอย่างไร ใครเคยเป็นผู้ชักธงบ้าง ฯลฯ และสรุปวิธีการชักธงชาติไทยที่ถูกต้อง 
4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือดธูงลูกเสอืโลก และธงชาติของประเทศอื่นอีก 2 ประเทศ พร้อม

บอกที่ตั้งของประเทศนั้น 
5) ลูกเสือวาดภาพธงชาติไทย
6) สรุปบทเรียนและมอบหมายให้ศึกษาพระราชประวัติของพระมหากษัตริยอ์งค์ปัจจุบัน

  4.4 ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล
5.1 สอบถามประวัติของธงชาตไิทยและวิธีชักธงชาติไทย 
5.2 สอบถามลักษณะของธงลูกเสือโลกและธงชาติของประเทศอื่น ๆ อีก 2 ประเทศ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
เพลง 

ไตรรงค์ธงไทย 

      อันไตรรงค์ธงชัยรวมไทยทั้งชาติ สีแดงคือหยาดเลือดพลีถวาย 
สีขาวแทนศาสนส์ะอาดใจ  สีน้ําเงินนั้นไซร้แทนราชา 
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จงยืนยง เป็นมิ่งขวัญมัน่คงคู่ดินฟฺา 
อํานวยสขุอุ่นเกล้าผองชาวประชา เราพร้อมกันรักษาเทิดไตรรงค์ 

ไตรรงค์ธงไทย 
ไตรรงค์ธงไทยปลิวไสวสวยงามสง่า 

สีแดงคือ ชาติ  สขีาวคอืศาสนา  
น้ําเงิน หมายว่า พระมหากษัตริยไ์ทย   พระมหากษัตริยไ์ทย 
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5. การประเมินผล
5.1 สอบถามประวัติของธงชาตไิทยและวิธีชักธงชาติไทย 
5.2 สอบถามลักษณะของธงลูกเสือโลกและธงชาติของประเทศอื่น ๆ อีก 2 ประเทศ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
เพลง 

ไตรรงค์ธงไทย 

      อันไตรรงค์ธงชัยรวมไทยทั้งชาติ สีแดงคือหยาดเลือดพลีถวาย 
สีขาวแทนศาสนส์ะอาดใจ  สีน้ําเงินนั้นไซร้แทนราชา 
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จงยืนยง เป็นมิ่งขวัญมัน่คงคู่ดินฟฺา 
อํานวยสขุอุ่นเกล้าผองชาวประชา เราพร้อมกันรักษาเทิดไตรรงค์ 

ไตรรงค์ธงไทย 
ไตรรงค์ธงไทยปลิวไสวสวยงามสง่า 

สีแดงคือ ชาติ  สขีาวคอืศาสนา  
น้ําเงิน หมายว่า พระมหากษัตริยไ์ทย   พระมหากษัตริยไ์ทย 

110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
 ประวัติธงชาติไทย 

ความหมายของธงชาติไทย 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ลาอยากร้องเพลง 
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ในธง	3	ส	ีคอื	สีแดง ขำว และน�้ำเงิน 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 111 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21   รักและศรัทธาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกหนา้ที่ของคนไทยที่ต้องปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได ้

2. เนื้อหา
หน้าทีข่องคนไทยที่ต้องปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลงชาต ิ
3.2 พระบรมฉายาลกัษณ์พระมหากษัตริย์, บทสวดมนต์, แผนภมูิภาพ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ลูกเสือดูพระบรมฉายาลกัษณ์พระมหากษตัริย์องค์ปัจจุบนั
2) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถาม

-  ลูกเสือเคยพบเห็นหรอืรู้จักบุคคลในภาพหรือไม่ มีความสําคญัอยา่งไร 
-  หน้าทีข่องคนไทยต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีอะไรบ้าง 

3) ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามฐานเพื่อแสดงความเป็นไทย
ฐานที่ 1  ร้องเพลงชาต ิ
ฐานที่ 2  สวดมนตไ์ด้ถูกตอ้ง 
ฐานที่ 3  การทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย ์

4) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้รับให้แก่ลกูเสือ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
สังเกตการฝึกปฏิบัติการร้องเพลงชาติ การสวดมนต ์การทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

พระมหากษัตริย ์

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

     ชาติไทย 

   ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย  เป็นประชารัฐ 
  ไผทของไทยทุกส่วน   อยู่ดํารงคงไวไ้ด้ทั้งมวล 
  ด้วยไทยล้วนหมาย  รกัสามัคคี  ไทยนี้รกัสงบ  
  แต่ถึงรบไม่ขลาด   เอกราชจะไม่ให้ใครขม่ขี่ 
  สละเลือดทกุหยาดเป็นชาติพล ี  เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย 
บทสวดมนต์ 
  อะระหัง สมัมาสัมพทุโธภะคะวา          พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                   ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ) 
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ (กราบ) 
 
ภาพ 

 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
105

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 111 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21   รักและศรัทธาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกหนา้ที่ของคนไทยที่ต้องปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได ้

2. เนื้อหา
หน้าทีข่องคนไทยที่ต้องปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลงชาต ิ
3.2 พระบรมฉายาลกัษณ์พระมหากษัตริย์, บทสวดมนต์, แผนภมูิภาพ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ลูกเสือดูพระบรมฉายาลกัษณ์พระมหากษตัริย์องค์ปัจจุบนั
2) ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถาม

-  ลูกเสือเคยพบเห็นหรอืรู้จักบุคคลในภาพหรือไม่ มีความสําคญัอยา่งไร 
-  หน้าทีข่องคนไทยต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีอะไรบ้าง 

3) ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามฐานเพื่อแสดงความเป็นไทย
ฐานที่ 1  ร้องเพลงชาต ิ
ฐานที่ 2  สวดมนตไ์ด้ถูกตอ้ง 
ฐานที่ 3  การทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย ์

4) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้รับให้แก่ลกูเสือ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
สังเกตการฝึกปฏิบัติการร้องเพลงชาติ การสวดมนต ์การทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

พระมหากษัตริย ์

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

     ชาติไทย 

   ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย  เป็นประชารัฐ 
  ไผทของไทยทุกส่วน   อยู่ดํารงคงไวไ้ด้ทั้งมวล 
  ด้วยไทยล้วนหมาย  รกัสามัคคี  ไทยนี้รกัสงบ  
  แต่ถึงรบไม่ขลาด   เอกราชจะไม่ให้ใครขม่ขี่ 
  สละเลือดทกุหยาดเป็นชาติพล ี  เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย 
บทสวดมนต์ 
  อะระหัง สมัมาสัมพทุโธภะคะวา          พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                   ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ) 
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ (กราบ) 
 
ภาพ 

 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
106

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 113 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 กบเลือกนาย 

วันหนึ่ง  กบฝูงหนึ่งเกิดความเบื่อหน่าย ที่จะดูแลปกครองกันเอง มันจึงไปร้องทุกข์ต่อเทวดา 
ให้ช่วยหานายให้มัน เทวดาทนรําคาญไม่ได้ส่งซุงลงมาให้ท่อนหนึ่ง ซุงได้ล่องมาอย่างแรงทีเดียว 
กบหวาดกลัวท่อนซุงท่อนนี้มาก  เพราะมันเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ ไม่น่าไว้ใจ  มันจึงหนีออกไปอยู่ห่าง ๆ 
ไม่กล้าเข้าใกล้  มันแทบไม่กล้าดูนายใหม่ของมันเสียด้วยซ้ํา  

ในไม่ช้าความเงียบของท่อนซุงก็ทาํให้พวกกบกล้ากระโดดขึน้เกาะบนท่อนซุง พวกมันพากัน
กระโดดโลดเต้นและค่อย ๆ คุ้นเคยกับท่อนซุง  ในที่สุดไม่ว่ากบจะทําอะไร  ท่อนซุงผู้รักษาความสงบ
ก็นิ่งเงียบไม่ปริปาก   

นานวันเข้าพวกก็เริ่มเบื่อหน่ายท่อนซุง  มันจึงพากันเข้าไปล้อต่อเทวดา “หานายใหม่ให้เรา
เถิดนายของเราคนนี้เกียจคร้านเกินไป วันหนึ่ง ๆ ไม่เห็นทําอะไรเลย” เทวดารําคาญจึงส่งนกกระสา
มาให้  นกกระสาตัวนี้ หิวขึ้นมาเมื่อใด  ก็จะจับกบกินเมื่อนั้น พวกกบจึงไปหาเทวดาอีก เทวดาจึง
กล่าวว่า  “ตอนนี้พวกเจ้าจะเอาอะไรอีก ทําไมพวกเจ้าจึงเปลี่ยนใจบ่อยเหลือเกินล่ะ  จะให้ข้าหานาย
ใหม่ให้อีกเช่นนั้นหรือ นายคนใหม่จะยิ่งโหดร้ายยิ่งกว่านกกระสาอีกนะ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมอียู ่



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 กบเลือกนาย 

วันหนึ่ง  กบฝูงหนึ่งเกิดความเบื่อหน่าย ที่จะดูแลปกครองกันเอง มันจึงไปร้องทุกข์ต่อเทวดา 
ให้ช่วยหานายให้มัน เทวดาทนรําคาญไม่ได้ส่งซุงลงมาให้ท่อนหนึ่ง ซุงได้ล่องมาอย่างแรงทีเดียว 
กบหวาดกลัวท่อนซุงท่อนนี้มาก  เพราะมันเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ ไม่น่าไว้ใจ  มันจึงหนีออกไปอยู่ห่าง ๆ 
ไม่กล้าเข้าใกล้  มันแทบไม่กล้าดูนายใหม่ของมันเสียด้วยซ้ํา  

ในไม่ช้าความเงียบของท่อนซุงก็ทาํให้พวกกบกล้ากระโดดขึน้เกาะบนท่อนซุง พวกมันพากัน
กระโดดโลดเต้นและค่อย ๆ คุ้นเคยกับท่อนซุง  ในที่สุดไม่ว่ากบจะทําอะไร  ท่อนซุงผู้รักษาความสงบ
ก็นิ่งเงียบไม่ปริปาก   

นานวันเข้าพวกก็เริ่มเบื่อหน่ายท่อนซุง  มันจึงพากันเข้าไปล้อต่อเทวดา “หานายใหม่ให้เรา
เถิดนายของเราคนนี้เกียจคร้านเกินไป วันหนึ่ง ๆ ไม่เห็นทําอะไรเลย” เทวดารําคาญจึงส่งนกกระสา
มาให้  นกกระสาตัวนี้ หิวขึ้นมาเมื่อใด  ก็จะจับกบกินเมื่อนั้น พวกกบจึงไปหาเทวดาอีก เทวดาจึง
กล่าวว่า  “ตอนนี้พวกเจ้าจะเอาอะไรอีก ทําไมพวกเจ้าจึงเปลี่ยนใจบ่อยเหลือเกินล่ะ  จะให้ข้าหานาย
ใหม่ให้อีกเช่นนั้นหรือ นายคนใหม่จะยิ่งโหดร้ายยิ่งกว่านกกระสาอีกนะ” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมอียู ่

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 9   การฝีมือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22   มหัศจรรย์จากเศษวัสดุ  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถประดิษฐ์หุน่จําลองหรือสิง่ของงา่ยๆ จากเศษวัสดไุด้ 

2. เนื้อหา
ประดิษฐ์หุ่นจําลองหรือสิง่ของง่ายๆ  จากเศษวสัดุ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เศษวัสดุ  เช่น  เศษผ้า  เศษกระดาษ  ขวดเปล่า  หลอดด้าย  ไม้ไอติม  ก้านมะพร้าว  ฯลฯ 
3.2 อุปกรณ์  เช่น  กรรไกร  สีเมจิก  สีเทยีน  กาว  คัตเตอร์  ฯลฯ 
3.3 ตัวอย่างหุ่นจาํลองหรือสิ่งประดิษฐ ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนา เรือ่งเศษวัสดุทีส่ามารถนาํมาประดิษฐ์เป็นหุ่นจําลอง หรือ
สิ่งของงา่ยๆ   เช่นนําเศษกระดาษมาประดษิฐ์เป็นดอกไม้ ขวดพลาสติกหรอืกล่อง นํามาประดษิฐ์
เป็นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์ ไม้ไอติมนาํมาประดิษฐ์เป็นกล่องใสด่ินสอ เป็นต้น 

2) ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือร่วมกันประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นหุ่นจําลองหรือสิ่งของง่ายๆ หมู่ละ 1 ชิ้น
3) ผู้กํากับลูกเสือให้แต่ละหมู่สง่ตัวแทนนําสนอผลงานของหมู่ตนเอง
4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป

  4.4 ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจและความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม 
5.2 ตรวจสอบผลงานและการนําเสนอ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

ลิมโบลู้กเสือ 
สนุกกนัไปพาใจให้รื่นเริง  ร่วมบันเทิงกับลูกเสือดกีว่า  (ซ้ํา) 

กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า  ยังรักษาอายยุืนนาน 
กิจการงานลูกเสือไม่หวั่น เพราะทุกวันใจเรารื่นเริง 

ใบความรู้ 
ภาพตัวอย่างหุ่นจ าลอง/ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 115 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

ลิมโบลู้กเสือ 
สนุกกนัไปพาใจให้รื่นเริง  ร่วมบันเทิงกับลูกเสือดกีว่า  (ซ้ํา) 

กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า  ยังรักษาอายยุืนนาน 
กิจการงานลูกเสือไม่หวั่น เพราะทุกวันใจเรารื่นเริง 

ใบความรู้ 
ภาพตัวอย่างหุ่นจ าลอง/ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 

116 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

เศษผ้าคุณยาย 

น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 
ปิดเทอมปลาย จิ๊บจิ๊บไปเที่ยวบ้านคุณตา คุณยาย ที่ต่างจังหวัด บ้านคุณตา คุณยายเป็นบ้านสวน 

ปลูกผลไม้ต่าง ๆ  มากมาย จิ๊บจิ๊บจึงสนุกสนานกับการเข้าสวน เพื่อไปเก็บผลไม้กับคุณตาคุณยาย  นานเข้า 
จิ๊บจิ๊บรู้สึกเบื่อ ไม่อยากเข้าสวนอีก จึงบอกคุณยายว่า อยากอยู่เล่นที่บ้าน คุณยายเห็นว่า  ถ้าจิ๊บจิ๊บ 
อยู่บ้าน นั่ง ๆ นอน ๆ เล่นอยู่จะทําให้เสียเวลาเปล่า จึงสอนให้จิ๊บจิ๊บ นําเศษผ้าที่เหลือจากที่ใช้แล้ว
มาประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า จิ๊บจิ๊บจึงเอาเศษผ้าเหลือใช้ของยาย มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ตามที่ยายสอน 
แล้วนํามาสอดกับถุงใส่น้ําตาลทรายขนาดใหญ่ที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยม จิ๊บจิ๊บทําพรมเช็ดเท้าทุกวัน จนเสร็จ 
และนํากลับบ้านไปอวดพ่อกับแม่ ทุกคนชื่นชมจิ๊บจิ๊บ ว่าเป็นเด็กดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เศษวัสดุที่เหลือใช้ สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ หรือของเล่นได้ นอกจาก
ทําให้ได้ของใช้โดยไม่ต้องซื้อใหม่แล้วยังเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 117 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 10   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   สะกดรอย   เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเดนิสะกดรอยตามเครื่องหมายที่กําหนดไว้ได ้

2. เนื้อหา
2.1 การเดินสะกดรอย 
2.2 เครื่องหมายที่ใช้ในการเดินสะกดรอย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ในการทําเครื่องหมาย เช่น กิ่งไม้ ก้อนหนิ กระดาษ มีด กรรไกร  ดินสอสี  ฯลฯ 
3.3 ใบความรู้เรื่อง การเดินสะกดรอยและภาพเครื่องหมายตา่งๆ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เรือ่ง การเดินสะกดรอย
(2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงสญัลักษณ์ของเครือ่งหมายต่างๆ ในการเดนิสะกดรอย
(3) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีเดินสะกดรอยอย่างงา่ยๆ โดยเน้นให้ลูกเสอืรู้จักสังเกต

การทําเครื่องหมาย วัสดุที่ทาํและความเก่าใหมข่องเครื่องหมาย 
 (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปเพือ่เตรียมเดินสะกดรอยในสัปดาห์ตอ่ไป 

4) ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนด์ฮาวส์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้รองผู้กํากับลูกเสอื วิทยากรพิเศษ หรือลกูเสือรุน่พี่ (ลูกเสือสามัญ)
มาช่วยเหลือกิจกรรมเดินสะกดรอย โดยแนะนําผู้ช่วยเหลือกิจกรรมและจัดมอบหมายเป็นหมู่ 

   (2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเริม่ปฏิบัติกิจกรรมการเดนิสะกดรอยเป็นหมู่ ตาม
เครื่องหมายที่กําหนดและกลับมาอภิปรายพรอ้มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม 

118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   (3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 ซักถามเกีย่วกับเครือ่งหมายที่ใช้ในการสะกดรอย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  23 

เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมู่ลกูเสือ  เมื่อเรามาร่วมอยู ่
ต่างคนต่างรู้กันด ี ว่าหน้าที่ทกุอย่าง 
ต้องช่วยกันทาํ  ทําไม่เว้นวา่ง 
งานทุกอย่าง  งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย 

เพื่อน 
เพื่อนเอ๋ย เพื่อนรกั ฉันเคยรูจ้ักเพือ่นรักอยูไ่หน  (ซ้ํา) 

ใครเห็นรอ้งเรียกเร็วไว (ซ้ํา) นั้นยังไงเขาอยู่นี้........ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 10   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   สะกดรอย   เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเดนิสะกดรอยตามเครื่องหมายที่กําหนดไว้ได ้

2. เนื้อหา
2.1 การเดินสะกดรอย 
2.2 เครื่องหมายที่ใช้ในการเดินสะกดรอย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ในการทําเครื่องหมาย เช่น กิ่งไม้ ก้อนหนิ กระดาษ มีด กรรไกร  ดินสอสี  ฯลฯ 
3.3 ใบความรู้เรื่อง การเดินสะกดรอยและภาพเครื่องหมายตา่งๆ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เรือ่ง การเดินสะกดรอย
(2) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงสญัลักษณ์ของเครือ่งหมายต่างๆ ในการเดนิสะกดรอย
(3) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีเดินสะกดรอยอย่างงา่ยๆ โดยเน้นให้ลูกเสอืรู้จักสังเกต

การทําเครื่องหมาย วัสดุที่ทาํและความเก่าใหมข่องเครื่องหมาย 
 (4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปเพือ่เตรียมเดินสะกดรอยในสัปดาห์ตอ่ไป 

4) ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบแกรนด์ฮาวส์ ชกัธงลง เลกิ)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) ผู้กํากับลูกเสอืให้รองผู้กํากับลูกเสอื วิทยากรพิเศษ หรือลกูเสือรุน่พี่ (ลูกเสือสามัญ)
มาช่วยเหลือกิจกรรมเดินสะกดรอย โดยแนะนําผู้ช่วยเหลือกิจกรรมและจัดมอบหมายเป็นหมู่ 

   (2) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเริม่ปฏิบัติกิจกรรมการเดนิสะกดรอยเป็นหมู่ ตาม
เครื่องหมายที่กําหนดและกลับมาอภิปรายพรอ้มนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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   (3) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุป 
4) ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 ซักถามเกีย่วกับเครือ่งหมายที่ใช้ในการสะกดรอย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  23 

เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมู่ลกูเสือ  เมื่อเรามาร่วมอยู ่
ต่างคนต่างรู้กันด ี ว่าหน้าที่ทกุอย่าง 
ต้องช่วยกันทาํ  ทําไม่เว้นวา่ง 
งานทุกอย่าง  งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย 

เพื่อน 
เพื่อนเอ๋ย เพื่อนรกั ฉันเคยรูจ้ักเพือ่นรักอยูไ่หน  (ซ้ํา) 

ใครเห็นรอ้งเรียกเร็วไว (ซ้ํา) นั้นยังไงเขาอยู่นี้........ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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ใบความรู้ 

การเดินสะกดรอย 
การเดินสะกดรอย  ในทางลูกเสือนนั้น เป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักสังเกต และค้นหาสิ่งที่

กําหนดไว้ในเส้นทางหรือจุดต่าง ๆ  ที่กําหนด ให้ผ่านไป  เช่น  กระดาษสีที่ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ  โรยไว้
ตามเส้นทาง  เครื่องหมายต่างๆ  ที่ทําไว้เพื่อทดสอบในการสะกดรอยหรือสิ่งที่ฝึก  โดยอาศัย
ธรรมชาติได้ 

เครื่องหมายสะกดรอยตามความรู้เชิงพราน 
ลูกเสือจะตอ้งรู้เข้าใจและอ่านเครื่องหมายสะกดรอยไดอ้ย่างถูกต้อง เครื่องหมายสะกดรอยที่

นิยมใช้ในวงการลูกเสือมีประมาณ  6  ชนิด  คอื 
1. ทางถูกไปได้ทางนี้
2. ทางผิด อย่าไปทางนี้
3. ที่ซ่อนคําสั่ง
4. หมดเสน้ทาง กลับได้แล้ว
5. มีแหล่งน้ําข้างหน้า
6. อันตรายช่วยด้วย

วัสดุที่ใช้ท าเครื่องหมายก ากับเส้นทาง ได้แก่  ก้อนหินก้อนกรวด กิ่งไม้ ฟูอนหญ้า  เมล็ดพืช ฯลฯ 
ลักษณะของเครื่องหมาย 
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ใบความรู้ 

การเดินสะกดรอย 
การเดินสะกดรอย  ในทางลูกเสือนนั้น เป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักสังเกต และค้นหาสิ่งที่

กําหนดไว้ในเส้นทางหรือจุดต่าง ๆ  ที่กําหนด ให้ผ่านไป  เช่น  กระดาษสีที่ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ  โรยไว้
ตามเส้นทาง  เครื่องหมายต่างๆ  ที่ทําไว้เพื่อทดสอบในการสะกดรอยหรือสิ่งที่ฝึก  โดยอาศัย
ธรรมชาติได้ 

เครื่องหมายสะกดรอยตามความรู้เชิงพราน 
ลูกเสือจะตอ้งรู้เข้าใจและอ่านเครื่องหมายสะกดรอยไดอ้ย่างถูกต้อง เครื่องหมายสะกดรอยที่

นิยมใช้ในวงการลูกเสือมีประมาณ  6  ชนิด  คอื 
1. ทางถูกไปได้ทางนี้
2. ทางผิด อย่าไปทางนี้
3. ที่ซ่อนคําสั่ง
4. หมดเสน้ทาง กลับได้แล้ว
5. มีแหล่งน้ําข้างหน้า
6. อันตรายช่วยด้วย

วัสดุที่ใช้ท าเครื่องหมายก ากับเส้นทาง ได้แก่  ก้อนหินก้อนกรวด กิ่งไม้ ฟูอนหญ้า  เมล็ดพืช ฯลฯ 
ลักษณะของเครื่องหมาย 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ตามล่าหาตัวด้วง 

น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้แต่ง 
เติ้ลกับหนุ่ยเป็นเพื่อนกัน ทั้งสองชอบไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือ           

ที่โรงเรียน  เพราะทั้งสองคนเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน และอยู่บ้านใกล้กัน 
วันหนึ่ง เติ้ลกับหนุ่ยชวนกันไปหาตัวด้วงที่อยู่ชายปูาใกล้ๆกับโรงเรียน เขาทั้งสองเดินหาด้วง   

ไปเรื่อย ๆ ก็ยังไม่พบด้วงเลย จึงเดินหาด้วงไปเรื่อยๆ จนหลงเข้าไปในปูาลึก เติ้ลกับหนุ่ยหมุนตัวไปมา 
หาทางกลับออกจากปูาไม่ได้ ทั้งสองพยายามช่วยกันคิดหาทางออกจากปูา แล้วเขาก็พยายามคิดว่า 
ระหว่างทางที่เดินมา สังเกตเห็นอะไรบ้าง เติ้ลบอกว่า “พบต้นไม้ที่ยืนต้นตาย อยู่ทางทิศใต้ก่อนจะ
มาถึงที่นี่” ทั้งสองจึงเดินไปที่ต้นไม้ที่ตายนั้น หนุ่ยบอกว่า เขาสังเกตเห็น ก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่เลย
ต้นไม้นี้ไปทางซ้ายมือ ทั้งสองจึงเดินไปจนพบก้อนหินก้อนใหญ่สองก้อน ทั้งสองพยายามช่วยกัน
หาทางออกจากปูา โดยช่วยกันคิดว่าได้พบเห็นอะไรบ้างระหว่างทางทีเ่ดินมา จนในที่สุด เติ้ลกับหนุ่ย
ก็ออกจากปูาได้โดยไม่ได้ตัวด้วงเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสังเกต ช่วยให้ผ่านพน้อุปสรรคไปได้ 

รอยเท้าช่วยชีวิต 
น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 

ณ ปูาแห่งหนึ่ง เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทั้งน้ําและอาหารของสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
ตอนกลางวัน มักจะมีชาวบ้านเข้าไปหาผลไม้ ผักต่างๆ เพื่อนําไปเป็นอาหาร และขายหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว ชาวบ้านในละแวกนี้ตกลงกันว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นอาหารโดยเด็ดขาด สัตว์ต่างๆ 
จึงอาศัยอยู่ในปูาแห่งนี้ด้วยความสุข 

ในระหว่างปิดภาคเรียนก้านตามพ่อเข้าไปหาผลไม้และผักในปูา เขาช่วยพ่อเก็บผักอย่าง
เพลิดเพลินจนพลัดหลงกับพ่อ ก้านพยายามเดินหาพ่อแต่ไม่พบ จนถึงเวลาพลบค่ํา ก้านมองเห็น
กระท่อมหลังหนึ่ง ที่เจ้าหน้าที่ปูาไม้ปลูกทิ้งไว้ จึงตัดสินใจเข้าไปพัก ส่วนพ่อเมื่อแน่ใจว่าก้านหลงทาง 
จึงขอร้องเพื่อนบ้านช่วยกันค้นหา พ่อสังเกตเห็นรอยเท้าคน เป็นรอยเท้าเล็กๆ พ่อและเพื่อนบ้านจึง
เดินตามเรื่อย และเมื่อหมดรอยเท้าแล้ว พ่อพบใบไม้ที่เพิ่งเด็ดวางเป็นระยะๆ ไปจนกระทั่ง พบว่า 
ก้านอยู่ในกระท่อม  พ่อลูกดีใจมากที่พบกัน และลูกปลอดภัย พ่อบอกก้านว่าดีที่ปูาแห่งนี้ชุมชื้นอยู่
ตลอดเวลา ทําให้มองเห็นรอยเท้าชัด และโชคดีที่ชาวบ้านไม่ทําร้ายสัตว์ จึงไม่มีสัตว์มาทําร้ายก้าน 
พ่อชมว่าก้านฉลาดที่รู้จักเด็ดใบไม้ วางเรียงเป็นระยะ เพื่อให้เป็นที่สังเกต ทําให้ติดตามก้านได้     
ทุกคนจึงรีบเดินทางออกจากปูาทันที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเรียนรู้จากการสังเกต จะทําให้ช่วยชีวิตคนได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 11   การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   วิถีไทยและภมูิปญัญาท้องถิ่น  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
ลูกเสือสามารถบอกวิธีการละเลน่พื้นบ้านของไทยที่เป็นวิถีไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได้ 

2. เนื้อหา
การละเล่นพืน้บ้านของไทยตามภูมภิาคต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านของไทย 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) เปิดตลาดนัดการละเล่นพืน้บ้าน โดยจัดวัสดอุุปกรณ์ไว้เป็นฐาน 3 ฐานให้ลูกเสอืเขา้
ร่วมกิจกรรมตลาดนดัฐานการละเล่นพื้นบ้าน ดงันี้ 

ฐานที่ 1 มอญซ่อนผ้า 
ฐานที่ 2 รีรีข้าวสาร 
ฐานที่ 3 เดนิกะลา 

2) ฐานรวม ให้ลูกเสือช่วยกันสรุปประโยชน์ของการละเล่นพื้นบ้านและการสืบสาน
ในโอกาสตา่งๆ และผู้กาํกับลูกเสือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
สังเกตการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านของไทยที่เป็นวิถีไทยและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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1. จุดประสงค์
ลูกเสือสามารถบอกวิธีการละเลน่พื้นบ้านของไทยที่เป็นวิถีไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได้ 

2. เนื้อหา
การละเล่นพืน้บ้านของไทยตามภูมภิาคต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านของไทย 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) เปิดตลาดนัดการละเล่นพืน้บ้าน โดยจัดวัสดอุุปกรณ์ไว้เป็นฐาน 3 ฐานให้ลูกเสอืเขา้
ร่วมกิจกรรมตลาดนดัฐานการละเล่นพื้นบ้าน ดงันี้ 

ฐานที่ 1 มอญซ่อนผ้า 
ฐานที่ 2 รีรีข้าวสาร 
ฐานที่ 3 เดนิกะลา 

2) ฐานรวม ให้ลูกเสือช่วยกันสรุปประโยชน์ของการละเล่นพื้นบ้านและการสืบสาน
ในโอกาสตา่งๆ และผู้กาํกับลูกเสือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
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ท้องถิ่น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 

เพลง 

 ตีกลองร้องร า 
      ตกีลองรอ้งรํา ๆ ระบําบรรเลงแบบไทย     สุขใจชื่นบาน ๆ สําราญเริงรืน่ตื่นตา 
ยามร้องยามเรียนยามเล่น  เราแบ่งกนัเป็นเวลา  ยามไหนยามเรยีนยามอา่น  เราไม่หลีกงานหลบมา 
(สร้อย)  ปะมง   เท่งมง  เท่งมง  ฉิ่งฉับ ฉิ่งฉับ  เท่งมง  เท่งมง   เท่งมง 
ปะมง   เท่งมง  เท่งมง  (ฮ้า)  ซ้ํา 

 เสียงโทน 

โทนเอ๋ยโทน  ปะติงโทนโท่นโทน 
เสียงโทนตะโพนเรา้ใจ  โทนเอย๋  โทนจา๋  ฉนัสขุอุราเสยีนี่กะไร 
ชุ่มชื่นหัวใจ  เมื่อได้ยนิเสียงสําเนยีงเพลงโทน 
ปะโทน  ปะโท่นๆปะโท่นปะโท่นปะโท่น ๆ 

ว่าว 

ว่าวเอย ว่าวไทย  มีมากมาย อยู่ในบ้านเรา 
ว่าวลม ว่าวงู ปั๊กเปฺา  ว่าวคน ว่าวจุฬา ว่าวเต่า 
ว่าวนก ว่าวดาว  ไม้ใผม่าเหลา ทําว่าวกัน 
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ใบความรู้ 
 การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

 มอญซ่อนผ้า
อุปกรณ์ประกอบการเล่นคือ ผ้า 1 ผืน ขนาดไม่โตนัก 
อาจเป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้ มีกติกาและวิธีเล่นดังนี้ 
กติกา 

1. ผู้ที่นั่งล้อมวงทกุคนจะต้องนั่งราบ
กับพื้นหา้มนั่งยอง ๆ 

2. ผู้เล่นทุกคนจะหนัไปดูขา้งหลังไมไ่ด้
อนุญาตใหใ้ช้เพียงมือคลําดูเทา่นั้น 

3. ผู้ซ่อนผ้าต้องวางผ้าให้ใกล้ตัวผู้นั่งพอสมควรเมื่อวางแล้วให้เดินหรือวิ่งต่อไปจะหันหลัง
กลับไม่ได้ 
วิธีเล่น 

        เล่นกี่คนก็ได้ ผู้เล่นจะนั่งล้อมวงกัน มีคนหนึ่งสมมุติเป็น “มอญ” ถือผ้า อาจเป็นผ้าเช็ดหน้า
หรือผ้าอื่นที่มีขนาดไม่โตนัก สามารถเก็บซ่อนได้ เดินหรือวิ่งไปรอบๆวง  ผู้ที่นั ่งล้อมวงจะร้อง  
บทร้องพร้อมๆกัน(ดูหัวข้อเพลงประกอบการเล่น) ผู้ที่เป็น “มอญ” จะต้องคอยสังเกตว่า ผู้นั่งล้อมวง
คนใดเผลอ จะเอาผ้าที่ถือไว้ วางข้างหลังผู้นั้นแล้วเดินหรือวิ่งต่อไป ทําทีเหมือนกับยังไม่ได้วางผ้า 
หากผู้ถูกวางข้างหลังยังไม่รู้ตัว เมื่อผู้เป็น “มอญ” เดินหรือวิ่งมาถึง จะหยิบผ้านั้นตีผู้ที่นั่งอยู่ ซึ่งผู้ที่
ถูกตีจะต้องรีบลุกออกจากที่นั่ง วิ่งหนีไปรอบวงครบ 1 รอบ จึงกลับเข้านั่งที่ตามเดิม ผู้ที่เป็น “มอญ” 
จะถือผ้าเดินหรือวิ่งรอบๆวง เพื่อจะวาง  ผ้าซ่อนไว้ข้างหลังผู้นั่งคนอื่นต่อไป ในทางกลับกันหากผู้นั่ง
ที่ถูกวางผ้าข้างหลังรู้ตัว ก็จะหยิบผ้าและลุกขึ้นวิ่งไล่ตีผู้เป็น “มอญ” ไปรอบวง ซึ่งผู้เป็น “มอญ” 
จะต้องรีบว่ิงหนีและเข้านั่งแทนที่ผู้ที่วิ่งไล่ และผู้ที่ได้ผ้าก็จะเป็น“มอญ” ซ่อนผ้าคนอื่นต่อไป 

เพลงประกอบการเล่น 
"มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ขา้งหลัง ไว้โน่นไวน้ี่ ฉนัจะตีก้นเธอ” 

 รีรีข้าวสาร
ผู้เล่น 2 คน มายืนหันหน้าเข้าหากันประสานมือ

ยกขึ้นทําเป็นซุ้ม ผู้ เล่นที่ เหลือเกาะเอวกันเป็นแถว     
เดินลอดซุ้ม พร้อมร้องเพลง “รีรีข้าวสาร สองทะนาน 
ข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่
จาน พาลเอาคนข้างหลังไว้” ทันทีที่จบเพลง ซุ้มจะกระตุก
แขนลงมา  กั้นคนที่กําลังลอดไว้ คนที่ถูกกั้นไว้ได้ จะต้อง
ถูกคัดออก แล้วเริ่มเล่นต่อจนกว่าจะกั้นได้หมดทุกคน 
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 เดินกะลา
ให้ขีดเส้นชัย โดยห่างจากเส้นเริ่มต้น 3 เมตร 

หรือ 5 เมตร หรือตามแต่จะตกลงกัน ผู้เล่นจะต้องขึ้นไป  
ยืนบนกะลาที่คว่ําลงทั้งสองซีก ใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้
คีบหนีบเชือกไว้ มือจับเชือกดึงให้ถนัด เริ่มเล่นโดยการ
ให้ทุกคนเดินจากเส้นเริ่มต้นแข่งขันกัน ใครที่ถึงเส้นชัย
ก่อนก็ชนะหรือถ้าไม่เล่นแบบแข่งขันกัน ก็ใช้เล่นเดินใน
สวน หรือที่สนามก็ ใช้ออกกําลังกายก็เป็นการเล่นที่สนุก
อีกแบบนึง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 กวางหลงเขาของตนเอง 

กวางตัวหนึ่งมองดูเงาของตนในน้ํา มันมองดูเขาของตนเองอย่างชื่นชม เขาของมันแตก
ออกเป็น กิ่งก้าน  งดงาม ทําให้เกิดความพอใจยิ่งนัก  แต่เมื่อมันมองดูขาของตนเอง  กลับรู้สึกไม่
พอใจขาทั้งสี่ข้าง  มันเห็นว่าไม่สวย  ไม่น่าดูเลย  มันคิดว่า “เขาของเราช่วยให้หัวของเราสง่างามขึ้น
เป็นอันมาก แตกแขนงออกไปสูงกว่าพุ่มไม้เสียอีก  แต่ทําไมนะ ขาของเราถึงได้ดูน่าเกลียดนัก” 

ขณะนั้นเอง  มันก็เหลือบไปเห็นสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งเข้า  จึงกระโจนหนีเข้าไปในปูาทึบ 
ขาของมันซึ่งคิดว่าน่าเกลียดนั้น กลับช่วยให้มันวิ่งได้อย่างรวดเร็ว  แต่เขาซึ่งมีกิ่งสวยงามของมัน  
กลับเอาแต่ชนและเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้  มันเพิ่งรู้ในตอนนั้นเองว่า  เขาของมันเป็นสิ่งนําตัวมันไปสู่หายนะ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความหลงผิด  นาํไปสูค่วามตาย 
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ใบความรู้ 
 การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

 มอญซ่อนผ้า
อุปกรณ์ประกอบการเล่นคือ ผ้า 1 ผืน ขนาดไม่โตนัก 
อาจเป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้ มีกติกาและวิธีเล่นดังนี้ 
กติกา 

1. ผู้ที่นั่งล้อมวงทกุคนจะต้องนั่งราบ
กับพื้นหา้มนั่งยอง ๆ 

2. ผู้เล่นทุกคนจะหนัไปดูขา้งหลังไมไ่ด้
อนุญาตใหใ้ช้เพียงมือคลําดูเทา่นั้น 

3. ผู้ซ่อนผ้าต้องวางผ้าให้ใกล้ตัวผู้นั่งพอสมควรเมื่อวางแล้วให้เดินหรือวิ่งต่อไปจะหันหลัง
กลับไม่ได้ 
วิธีเล่น 

        เล่นกี่คนก็ได้ ผู้เล่นจะนั่งล้อมวงกัน มีคนหนึ่งสมมุติเป็น “มอญ” ถือผ้า อาจเป็นผ้าเช็ดหน้า
หรือผ้าอื่นที่มีขนาดไม่โตนัก สามารถเก็บซ่อนได้ เดินหรือวิ่งไปรอบๆวง  ผู้ที่นั ่งล้อมวงจะร้อง  
บทร้องพร้อมๆกัน(ดูหัวข้อเพลงประกอบการเล่น) ผู้ที่เป็น “มอญ” จะต้องคอยสังเกตว่า ผู้นั่งล้อมวง
คนใดเผลอ จะเอาผ้าที่ถือไว้ วางข้างหลังผู้นั้นแล้วเดินหรือวิ่งต่อไป ทําทีเหมือนกับยังไม่ได้วางผ้า 
หากผู้ถูกวางข้างหลังยังไม่รู้ตัว เมื่อผู้เป็น “มอญ” เดินหรือวิ่งมาถึง จะหยิบผ้านั้นตีผู้ที่นั่งอยู่ ซึ่งผู้ที่
ถูกตีจะต้องรีบลุกออกจากที่นั่ง วิ่งหนีไปรอบวงครบ 1 รอบ จึงกลับเข้านั่งที่ตามเดิม ผู้ที่เป็น “มอญ” 
จะถือผ้าเดินหรือวิ่งรอบๆวง เพื่อจะวาง  ผ้าซ่อนไว้ข้างหลังผู้นั่งคนอื่นต่อไป ในทางกลับกันหากผู้นั่ง
ที่ถูกวางผ้าข้างหลังรู้ตัว ก็จะหยิบผ้าและลุกขึ้นวิ่งไล่ตีผู้เป็น “มอญ” ไปรอบวง ซึ่งผู้เป็น “มอญ” 
จะต้องรีบว่ิงหนีและเข้านั่งแทนที่ผู้ที่วิ่งไล่ และผู้ที่ได้ผ้าก็จะเป็น“มอญ” ซ่อนผ้าคนอื่นต่อไป 

เพลงประกอบการเล่น 
"มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ขา้งหลัง ไว้โน่นไวน้ี่ ฉนัจะตีก้นเธอ” 

 รีรีข้าวสาร
ผู้เล่น 2 คน มายืนหันหน้าเข้าหากันประสานมือ

ยกขึ้นทําเป็นซุ้ม ผู้ เล่นที่ เหลือเกาะเอวกันเป็นแถว     
เดินลอดซุ้ม พร้อมร้องเพลง “รีรีข้าวสาร สองทะนาน 
ข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่
จาน พาลเอาคนข้างหลังไว้” ทันทีที่จบเพลง ซุ้มจะกระตุก
แขนลงมา  กั้นคนที่กําลังลอดไว้ คนที่ถูกกั้นไว้ได้ จะต้อง
ถูกคัดออก แล้วเริ่มเล่นต่อจนกว่าจะกั้นได้หมดทุกคน 
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 เดินกะลา
ให้ขีดเส้นชัย โดยห่างจากเส้นเริ่มต้น 3 เมตร 

หรือ 5 เมตร หรือตามแต่จะตกลงกัน ผู้เล่นจะต้องขึ้นไป  
ยืนบนกะลาที่คว่ําลงทั้งสองซีก ใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้
คีบหนีบเชือกไว้ มือจับเชือกดึงให้ถนัด เริ่มเล่นโดยการ
ให้ทุกคนเดินจากเส้นเริ่มต้นแข่งขันกัน ใครที่ถึงเส้นชัย
ก่อนก็ชนะหรือถ้าไม่เล่นแบบแข่งขันกัน ก็ใช้เล่นเดินใน
สวน หรือที่สนามก็ ใช้ออกกําลังกายก็เป็นการเล่นที่สนุก
อีกแบบนึง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 กวางหลงเขาของตนเอง 

กวางตัวหนึ่งมองดูเงาของตนในน้ํา มันมองดูเขาของตนเองอย่างชื่นชม เขาของมันแตก
ออกเป็น กิ่งก้าน  งดงาม ทําให้เกิดความพอใจยิ่งนัก  แต่เมื่อมันมองดูขาของตนเอง  กลับรู้สึกไม่
พอใจขาทั้งสี่ข้าง  มันเห็นว่าไม่สวย  ไม่น่าดูเลย  มันคิดว่า “เขาของเราช่วยให้หัวของเราสง่างามขึ้น
เป็นอันมาก แตกแขนงออกไปสูงกว่าพุ่มไม้เสียอีก  แต่ทําไมนะ ขาของเราถึงได้ดูน่าเกลียดนัก” 

ขณะนั้นเอง  มันก็เหลือบไปเห็นสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งเข้า  จึงกระโจนหนีเข้าไปในปูาทึบ 
ขาของมันซึ่งคิดว่าน่าเกลียดนั้น กลับช่วยให้มันวิ่งได้อย่างรวดเร็ว  แต่เขาซึ่งมีกิ่งสวยงามของมัน  
กลับเอาแต่ชนและเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้  มันเพิ่งรู้ในตอนนั้นเองว่า  เขาของมันเป็นสิ่งนําตัวมันไปสู่หายนะ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความหลงผิด  นาํไปสูค่วามตาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 11   การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   การแสดงเงียบ  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
ลูกเสือสามารถแสดงเงียบตามลําพัง  หรอืร่วมกับเพื่อนได ้

2. เนื้อหา
การแสดงเงยีบ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ในการแต่งตัว  เช่น  ผ้า  กระดาษ  กิ่งไม้  พลาสติก  ฯลฯ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาเกีย่วกับการแสดงต่างๆ
2) ให้ลูกเสือเลา่ประสบการณ์ที่ตนเคยชมการแสดง
3) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายความหมาย และ ลักษณะของการแสดงเงียบ พร้อมทั้งสาธิตวิธี

แสดงเงียบ 
4) ผู้กํากับลูกเสือทําสลากกําหนดตัวละคร ให้ลูกเสือจับสลากและออกมาแสดงตามที่

กําหนด และให้ลูกเสือคนอื่น ๆ ทายว่า แสดงเป็นตัวอะไร 
5) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่คดิเรื่องแล้วนํามาแสดงให้เพื่อนชมและทาย
6) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 
5.2 สังเกตจากการแสดงเงียบรายบคุคลและเปน็หมู่ 
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1. จุดประสงค์
ลูกเสือสามารถแสดงเงียบตามลําพัง  หรอืร่วมกับเพื่อนได ้

2. เนื้อหา
การแสดงเงยีบ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณ์ในการแต่งตัว  เช่น  ผ้า  กระดาษ  กิ่งไม้  พลาสติก  ฯลฯ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสอืสนทนาเกีย่วกับการแสดงต่างๆ
2) ให้ลูกเสือเลา่ประสบการณ์ที่ตนเคยชมการแสดง
3) ผู้กํากับลูกเสืออธิบายความหมาย และ ลักษณะของการแสดงเงียบ พร้อมทั้งสาธิตวิธี

แสดงเงียบ 
4) ผู้กํากับลูกเสือทําสลากกําหนดตัวละคร ให้ลูกเสือจับสลากและออกมาแสดงตามที่
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5) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่คดิเรื่องแล้วนํามาแสดงให้เพื่อนชมและทาย
6) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 
5.2 สังเกตจากการแสดงเงียบรายบคุคลและเปน็หมู่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

เพลง 

อยู่ไหน 

สี......อยู่ไหน   จะต้องไปหา อยู่ไกลหนกัหนา แม้ขอบฟฺาบัง 
 คิดถึงเธออยู่ ไม่เคยนึกชัง ใจเรายัง คิดถึงกัน ทกุวันคนื 
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ใบความรู้ 

การแสดงเงียบ  เป็นการแสดงท่าทางที่ไม่ออกเสียงหรือไม่แสดงคําพูดใดออกมาทั้งสิ้น  
เป็นการแสดงที่ให้ผู้ดู แปลความหมายจากกริยาท่าทางและการแต่งกาย 

การแสดงเงยีบ  เป็นการแสดงที่ฝกึฝนให้ผู้แสดงมีความเชื่อมัน่ในตนเอง  กล้าแสดงออก 
วิธีการแสดงเงียบ 
1) ผู้กํากับลูกเสือจัดทําฉลากกําหนดการแสดงให้ครบจํานวนลูกเสือ หรืออาจจะแสดงเป็น

หมู่ตามเนื้อเรื่องที่กําหนดให้ เช่น คนบ้า ครู นักมวย ลิเก 
2) ผู้กํากับลูกเสอือธิบายวิธีเล่น (หา้มบอกคนอื่นว่าตนจับฉลากได้แสดงเป็นอะไร)
3) ให้ลูกเสอืจับฉลากไดค้นละใบ แล้วไปเตรียมตัวและกลับมานั่งทีเ่ดิม
4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือออกมาแสดงทีละคน หรือหลายๆ คน ที่แสดงเหมอืนกนั
5) ให้ผู้ดูทายว่าแสดงเป็นอะไร ถ้าทายถูกก็เลิกแสดง ถ้าทายผิดให้แสดงต่อไปจนกว่าจะทายถูก

ต่อจากนั้นก็ให้คนอื่นแสดงต่อไป 
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จับผิดตัว 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 
เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนแล้ว อานนท์และเพื่อนๆ เล่นฟุตบอลอยู่สนามเด็กเล็กใกล้บ้าน มี

ชายแปลกหน้าสองคนขับขี่รถมอร์เตอร์ไซต์มาจับตัวอานนท์ขึ้นซ้อนมอร์เตอร์ไซต์ออกไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อนๆ ตกใจมาก อานนท์ถูกพาไปในบ้านร้างแห่งหนึ่ง เขาถูกมัดเท้า  มัดมือและปิดปาก 
อานนท์พยายามดิ้น     จนเชือกที่มัดมือหลุด ขณะที่กําลังพยายามแกะผ้ามัดปากออก ชายคนหนึ่ง
เข้ามาพบ จึงไม่ยอมให้อานนท์แกะผ้า อานนท์พยายามทําท่าทางเพื่อบอกให้เขารู้ว่าตนเองเป็นเด็ก
นักเรียนและเป็นลูกเสือ โดยทําท่าวันทยาหัตถ์แบบลูกเสือสํารอง ชายอีกคนหนึ่งจึงบอกเพื่อนเขาว่า 
"ตายล่ะสิ จับตัวมาผิด มันไม่ใช่เจ้าเด็กเกเรที่ขโมยสินค้าเราบ่อยๆ แล้วนะ มันเป็นลูกเสือ" ทั้งสอง
เลยตกลงปล่อยตัวอานนท์กลับไปบ้านอย่างปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักวิธีแสดงท่าทาง ทาํให้รอดพ้นจากอนัตรายได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 12   การผูกเง่ือน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26   การผูกเง่ือนต่อเชือก  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถผูกเงือ่นพิรอด เงือ่นขดัสมาธิ และเก็บเชือกอย่างงา่ยได้ 
1.2 ลูกเสือสามารถใช้เงื่อนพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิได้ 

2. เนื้อหา
การผูกเงื่อนพิรอด เงือ่นขดัสมาธิ และการเก็บเชือกอยา่งง่าย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 เชือก 
3.3 ใบความรู้  1) เรื่อง การผูกเงือ่น   2) เรื่อง การเก็บเชือกอยา่งง่าย 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตและให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม
เท่า ๆ กัน  ให้แต่ละกลุ่มเข้าฐานที่ 1 หรือ 2 เพียงฐานเดียว จากนั้นเข้าฐานรวม 

 ฐานที่ 1 การผูกเชือกด้วยเงือ่นพิรอด และการใช้เงื่อนพิรอด 
 ฐานที่ 2 การผูกเชือกด้วยเงือ่นขดัสมาธิ และการใช้เงื่อนขดัสมาธ ิ
 ฐานรวม ลูกเสือที่เคยผ่านฐานที่ 1 จับคู่กับลูกเสือที่เคยผ่านฐานที่ 2 แลกเปลี่ยนกัน

สอนผูกเงื่อนพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิ 
2) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตการเก็บเชือกอย่างง่ายๆ
3) ผู้กํากับลูกเสอืประเมินผล โดยการให้ลกูเสอืเล่นเกมตอ่เชือก
4) ผู้กํากับลูกเสือสรุปประโยชน์ของเงื่อนพิรอด และเงื่อนขัดสมาธิ แนะนําให้ลูกเสือหา

โอกาสฝึกการผูกเงื่อนให้คล่อง เช่น ผูกผ้าผูกคอ ผูกสายรองเท้า เป็นต้น 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
ตรวจสอบความถกูต้องของการผูกเงือ่น  และเก็บเชือก 
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ใบความรู้ 

การแสดงเงียบ  เป็นการแสดงท่าทางที่ไม่ออกเสียงหรือไม่แสดงคําพูดใดออกมาทั้งสิ้น  
เป็นการแสดงที่ให้ผู้ดู แปลความหมายจากกริยาท่าทางและการแต่งกาย 

การแสดงเงยีบ  เป็นการแสดงที่ฝกึฝนให้ผู้แสดงมีความเชื่อมัน่ในตนเอง  กล้าแสดงออก 
วิธีการแสดงเงียบ 
1) ผู้กํากับลูกเสือจัดทําฉลากกําหนดการแสดงให้ครบจํานวนลูกเสือ หรืออาจจะแสดงเป็น

หมู่ตามเนื้อเรื่องที่กําหนดให้ เช่น คนบ้า ครู นักมวย ลิเก 
2) ผู้กํากับลูกเสอือธิบายวิธีเล่น (หา้มบอกคนอื่นว่าตนจับฉลากได้แสดงเป็นอะไร)
3) ให้ลูกเสอืจับฉลากไดค้นละใบ แล้วไปเตรียมตัวและกลับมานั่งทีเ่ดิม
4) ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือออกมาแสดงทีละคน หรือหลายๆ คน ที่แสดงเหมอืนกนั
5) ให้ผู้ดูทายว่าแสดงเป็นอะไร ถ้าทายถูกก็เลิกแสดง ถ้าทายผิดให้แสดงต่อไปจนกว่าจะทายถูก

ต่อจากนั้นก็ให้คนอื่นแสดงต่อไป 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

จับผิดตัว 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผู้แต่ง 
เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนแล้ว อานนท์และเพื่อนๆ เล่นฟุตบอลอยู่สนามเด็กเล็กใกล้บ้าน มี

ชายแปลกหน้าสองคนขับขี่รถมอร์เตอร์ไซต์มาจับตัวอานนท์ขึ้นซ้อนมอร์เตอร์ไซต์ออกไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อนๆ ตกใจมาก อานนท์ถูกพาไปในบ้านร้างแห่งหนึ่ง เขาถูกมัดเท้า  มัดมือและปิดปาก 
อานนท์พยายามดิ้น     จนเชือกที่มัดมือหลุด ขณะที่กําลังพยายามแกะผ้ามัดปากออก ชายคนหนึ่ง
เข้ามาพบ จึงไม่ยอมให้อานนท์แกะผ้า อานนท์พยายามทําท่าทางเพื่อบอกให้เขารู้ว่าตนเองเป็นเด็ก
นักเรียนและเป็นลูกเสือ โดยทําท่าวันทยาหัตถ์แบบลูกเสือสํารอง ชายอีกคนหนึ่งจึงบอกเพื่อนเขาว่า 
"ตายล่ะสิ จับตัวมาผิด มันไม่ใช่เจ้าเด็กเกเรที่ขโมยสินค้าเราบ่อยๆ แล้วนะ มันเป็นลูกเสือ" ทั้งสอง
เลยตกลงปล่อยตัวอานนท์กลับไปบ้านอย่างปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักวิธีแสดงท่าทาง ทาํให้รอดพ้นจากอนัตรายได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 12   การผูกเง่ือน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26   การผูกเง่ือนต่อเชือก  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถผูกเงือ่นพิรอด เงือ่นขดัสมาธิ และเก็บเชือกอย่างงา่ยได้ 
1.2 ลูกเสือสามารถใช้เงื่อนพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิได้ 

2. เนื้อหา
การผูกเงื่อนพิรอด เงือ่นขดัสมาธิ และการเก็บเชือกอยา่งง่าย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 เชือก 
3.3 ใบความรู้  1) เรื่อง การผูกเงือ่น   2) เรื่อง การเก็บเชือกอยา่งง่าย 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ผู้กํากับลูกเสือสาธิตและให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม
เท่า ๆ กัน  ให้แต่ละกลุ่มเข้าฐานที่ 1 หรือ 2 เพียงฐานเดียว จากนั้นเข้าฐานรวม 

 ฐานที่ 1 การผูกเชือกด้วยเงือ่นพิรอด และการใช้เงื่อนพิรอด 
 ฐานที่ 2 การผูกเชือกด้วยเงือ่นขดัสมาธิ และการใช้เงื่อนขดัสมาธ ิ
 ฐานรวม ลูกเสือที่เคยผ่านฐานที่ 1 จับคู่กับลูกเสือที่เคยผ่านฐานที่ 2 แลกเปลี่ยนกัน

สอนผูกเงื่อนพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิ 
2) ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตการเก็บเชือกอย่างง่ายๆ
3) ผู้กํากับลูกเสอืประเมินผล โดยการให้ลกูเสอืเล่นเกมตอ่เชือก
4) ผู้กํากับลูกเสือสรุปประโยชน์ของเงื่อนพิรอด และเงื่อนขัดสมาธิ แนะนําให้ลูกเสือหา

โอกาสฝึกการผูกเงื่อนให้คล่อง เช่น ผูกผ้าผูกคอ ผูกสายรองเท้า เป็นต้น 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
ตรวจสอบความถกูต้องของการผูกเงือ่น  และเก็บเชือก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 
เพลง 

เง่ือน 
เชือกเส้นยาวกลมๆ  ดูงามน่าชม ถา้เราเอามาผูกเงื่อน 
ประโยชน์ก็มีมากมาย ผูกงา่ยแก้งา่ย นี่แหละความหมายของเงื่อน 
 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกร่อน ผูกซุง ผูกถงันอน 
บ่วงสายธนู เลข 8 ปมตาไก ่จําชื่อเงื่อนเอาไว้ จะได้ไม่งง 

เกม 

ต่อเชือก 
วิธีเล่น 
1) ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนลกึ
2) ให้ลูกเสือคนที ่  1 - 2 - 3  ของแต่ละหมู่ดึงเชือกกันด้วยเงื่อนพิรอด  คนที่  4- 5 - 6

ต่อเชือกด้วยเงื่อนขัดสมาธิ 
3) ผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณ ลูกเสือเริ่มต่อเชือกกับเพื่อนตามที่กําหนดไว้ โดยผูกเป็นเส้น

เดียวกัน   ดึงให้ตึง แล้ววางลง 
4) ผู้กํากับลูกเสอืตรวจ ถ้าหมู่ใดผูกได้ถูกตอ้งและเสร็จก่อน หมูน่ั้นชนะ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 
เพลง 

เง่ือน 
เชือกเส้นยาวกลมๆ  ดูงามน่าชม ถา้เราเอามาผูกเงื่อน 
ประโยชน์ก็มีมากมาย ผูกงา่ยแก้งา่ย นี่แหละความหมายของเงื่อน 
 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกร่อน ผูกซุง ผูกถงันอน 
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2) ให้ลูกเสือคนที ่  1 - 2 - 3  ของแต่ละหมู่ดึงเชือกกันด้วยเงื่อนพิรอด  คนที่  4- 5 - 6

ต่อเชือกด้วยเงื่อนขัดสมาธิ 
3) ผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณ ลูกเสือเริ่มต่อเชือกกับเพื่อนตามที่กําหนดไว้ โดยผูกเป็นเส้น
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ใบความรู้ 
 การผูกเง่ือน 

เง่ือนพิรอด 
ประโยชน์ของเงื่อนพิรอด 

1. ใช้ในการต่อเชอืกทีม่ีขนาดเท่ากันและเหนียวเท่ากัน
2. ใช้ผูกปลายเชือกเสน้เดียวกัน  เพื่อผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่าง ๆ
3. ใช้ผูกเชือกผูกรองเท้า (ใช้เงื่อนพิรอดกระตุกปลาย 2 ข้าง)
4. ใช้ผูกโบว์  ผูกชายผ้าพันแผล  ผูกชายผ้าทาํสลงิ
5. ใช้ผูกปลายเชือกกากบาทญี่ปูุน

วิธีผูกเง่ือนพิรอด 

1. นําปลายเชือกด้านซา้ยทับปลายเชอืกดา้นขวา
2. อ้อมปลายเชือกด้านซ้ายลงลอดใต้เส้นเชือกด้านขวา
3. รวบปลายเชือกเข้าหากัน โดยให้ด้านขวาทบัด้านซ้าย จัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย

เง่ือนขัดสมาธิ 
ประโยชน์ของเงื่อนขัดสมาธิ 

1. ใช้ในการต่อเชอืกทีม่ีขนาดต่างกัน
2. ใช้ผูกกับสิ่งที่มีลกัษณะเป็นขอหรือเป็นหอูยู่แล้ว  เช่น  เชือกร้อยธงชาต ิ เป็นต้น
3. ใช้ต่อเส้นด้าย  เส้นไหมทอผ้า

วิธีผูกเง่ือนขัดสมาธิ 
1. งอเชือกเส้นใหญ่ใหเ้ป็นบ่วง สอดปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งเข้าในบ่วงทีท่ําไว้ โดยสอดจาก

ด้านล่าง 
2. ม้วนปลายเชือกลงอ้อมด้านหลังของบ่วงที่ทาํไว้ครั้งแรก
3. จับปลายเชือกขึ้นไปลอดขัดตัวเอง แล้วจัดเงื่อนให้แนน่และเรียบร้อย โดยการดึงตามทิศทาง

ของลูกศร 
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การเก็บเชือกอย่างง่าย 
 เชือก  เมื่อใช้งานเสร็จแล้วคววรเก็บให้เรียบร้อย  เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เชือกจะพันกัน ทําให้
เสียรูปทรง  และชํารุด  เมื่อจะใช้งานก็ต้องเสียเวลาแก้อีก หลังจากใช้เชือกแล้ว ให้เก็บเชือกร้อยไว้ที่
เข็มขัดห้อยม้วนเชือกลงด้านข้างตัว เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม 

วิธีที่ 1 นําปลายเชือกมาวางไว้ในระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้ แล้วพันทบเชือกระหว่างศอกกับ
ช่องหัวแม่มือกับนิ้วชี้ พันไปจนเหลือประมาณ 2 ฟุต เอามือจับรวบกึ่งกลางม้วนเชือก เอาปลายเชือก
ที่เหลือ   2 ฟุตนั้น พันรัดตรงกลางที่จับ แล้วผูกแน่นปลายเชือกที่ใช้มือจับครั้งแรก โดยโผล่ออกมา
พอใช้ถือได้ 

วิธีที่ 2 แบ่งเชือกออกเป็น 2 ส่วน เท่า ๆ กัน เอาส่วนหนึ่งพับกลับไปกลับมา 3 ครั้ง       
เอาปลายเชือกด้านที่เหลือมาพันรอบส่วนที่ทบจนจรดปลายเชือกของส่วนที่ทบ แล้วสอดปลายเชือก
เข้าในห่วง   แล้วดึงให้แน่น 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ไข่ทองค า 
 ชายชราผู้หนึ่ง มีฐานะยากจน สมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือ บ้านเก่า ๆ หลังหนึ่งกับแม่

ห่านตัวหนึ่ง ชึ่งจะออกไข่ให้เขานําไปขายที่ตลาดทุกวันวันละฟอง วันหนึ่งแม่ห่านนึกสงสารชายชรา
จึงออกไข่เป็นทองคําให้ฟองหนึ่ง ชายชราดีใจมาก รีบนําไข่ทองคําไปขายได้เงินมากมาย ฐานะก็ดี
ขึ้น ชายชราเกิดความโลภ อยากจะได้ไข่ทองคําคราวเดียวกันหลาย ๆ ใบ ด้วยความคิดที่ว่าในท้อง
ห่านมีไข่ทองคําอยู่อีกมาก วันหนึ่งชายชราจึงแอบย่อง เข้าไปในเล้าห่าน แล้วเอามีดที่เตรียมไปผ่า
ท้องห่านทันที แต่อนิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคําแม้แต่ใบเดียวแล้ว ห่านก็ต้องมาตายอีก  ตั้งแต่
นั้นมาเมื่อไม่มีห่านก็ไม่มีไข่ทองคําให้ชายชรานําไปขายอีก 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมากมักลาภหาย 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
125

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 131 
 

การเก็บเชือกอย่างง่าย 
 เชือก  เมื่อใช้งานเสร็จแล้วคววรเก็บให้เรียบร้อย  เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เชือกจะพันกัน ทําให้
เสียรูปทรง  และชํารุด  เมื่อจะใช้งานก็ต้องเสียเวลาแก้อีก หลังจากใช้เชือกแล้ว ให้เก็บเชือกร้อยไว้ที่
เข็มขัดห้อยม้วนเชือกลงด้านข้างตัว เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม 

วิธีที่ 1 นําปลายเชือกมาวางไว้ในระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้ แล้วพันทบเชือกระหว่างศอกกับ
ช่องหัวแม่มือกับนิ้วชี้ พันไปจนเหลือประมาณ 2 ฟุต เอามือจับรวบกึ่งกลางม้วนเชือก เอาปลายเชือก
ที่เหลือ   2 ฟุตนั้น พันรัดตรงกลางที่จับ แล้วผูกแน่นปลายเชือกที่ใช้มือจับครั้งแรก โดยโผล่ออกมา
พอใช้ถือได้ 

วิธีที่ 2 แบ่งเชือกออกเป็น 2 ส่วน เท่า ๆ กัน เอาส่วนหนึ่งพับกลับไปกลับมา 3 ครั้ง       
เอาปลายเชือกด้านที่เหลือมาพันรอบส่วนที่ทบจนจรดปลายเชือกของส่วนที่ทบ แล้วสอดปลายเชือก
เข้าในห่วง   แล้วดึงให้แน่น 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ไข่ทองค า 
 ชายชราผู้หนึ่ง มีฐานะยากจน สมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือ บ้านเก่า ๆ หลังหนึ่งกับแม่

ห่านตัวหนึ่ง ชึ่งจะออกไข่ให้เขานําไปขายที่ตลาดทุกวันวันละฟอง วันหนึ่งแม่ห่านนึกสงสารชายชรา
จึงออกไข่เป็นทองคําให้ฟองหนึ่ง ชายชราดีใจมาก รีบนําไข่ทองคําไปขายได้เงินมากมาย ฐานะก็ดี
ขึ้น ชายชราเกิดความโลภ อยากจะได้ไข่ทองคําคราวเดียวกันหลาย ๆ ใบ ด้วยความคิดที่ว่าในท้อง
ห่านมีไข่ทองคําอยู่อีกมาก วันหนึ่งชายชราจึงแอบย่อง เข้าไปในเล้าห่าน แล้วเอามีดที่เตรียมไปผ่า
ท้องห่านทันที แต่อนิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคําแม้แต่ใบเดียวแล้ว ห่านก็ต้องมาตายอีก  ตั้งแต่
นั้นมาเมื่อไม่มีห่านก็ไม่มีไข่ทองคําให้ชายชรานําไปขายอีก 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมากมักลาภหาย 

132 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27   การวิเคราะห์ตนเอง              เวลา   1    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ลูกเสือสามารถบอกจุดดี จุดเดน่ ของตนเองได ้
 1.2 ลูกเสือบอกได้ว่าตนเองมคีวามสามารถอะไรและพัฒนาความสามารถให้ดขีึ้นได้อยา่งไร 
2.  เนื้อหา 
 การค้นหาจุดดี จุดเด่น ของเพื่อน และความสามารถของตนเอง รวมทั้งหาแนวทางพัฒนา
ความสามารถให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 1) ลูกเสือทําวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงกลมวงนอกซ้ายหัน วงกลมวงใน ขวาหนั 
 2) ผู้กํากับลูกเสอืนําร้องเพลง “ยนิดีพบเธอ” ลกูเสือปรบมือและเดินตามจังหวะเพลง 
 3) ผู้กํากับลูกเสือเปูานกหวีดให้สัญญาณหยุด ลูกเสือในวงกลมนอกและวงกลมในหันหน้า  

เข้าหากันจับมือซ้าย พร้อมกับพูดว่า “ยินดีที่ได้พบกัน” 
 4) ในรอบต่อไปเมื่อเพลงหยุดให้ลูกเสือผลัดกันพูดถึงสิ่งดี ๆ ที่เห็น ในตัวของเพื่อนที่หันหน้า

เจอกัน 
 5) ผู้กํากับลูกเสือชวนสนทนา 

    -  สุ่มถามลกูเสือ 3 – 4 คน โดยให้บอกจุดดี จดุเด่นของตนเอง และรู้สึกอย่างไรเมือ่ 
มีคนพูดถึงสิ่งดี ๆ ในตัวของเขา 

      -  ให้ลูกเสอืแต่ละคน ค้นหาสิ่งที่ตนเองทาํไดด้ทีี่สุด คนละ 1 อย่าง 
      -  สุ่มถามลกูเสือ  5 – 6 คน การที่เรารู้ตัวว่ามคีวามสามารถอะไรบ้าง จะเป็น 

ประโยชน์กับลูกเสืออย่างไร (จะไดใ้ช้ประโยชน์จากความสามารถนัน้ และพัฒนาให้เก่งมากยิ่งขึ้น) 
 6) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้ (การพูดถึงสิ่งดี ๆ ของผู้อื่น จะสร้างกําลังใจและ

ความรู้สึกที่ดี ๆ ให้กับเพื่อน รวมถึงการที่เราได้รู้ว่าตนเองมีความสามารถในเรื่องอะไร จะช่วยให้เรา
ได้ใช้ประโยชน์จากความเก่งนั้นและพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น) 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส ์ชักธงลง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการร่วมกิจกรรมและการตอบคาํถาม 
 5.2 สอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาตนเอง 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจ/ เห็นใจผูอ้ื่น ภมูิใจ/ เห็นคุณค่าตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
 
เพลง  

ยินดีที่พบเธอ 
วันนี้ยินด ี    ที่เราไดม้าพบกัน (ซ้ํา)   ยินดี ๆ ๆ  

มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก  ปลดเปลื้องความทุกข ์ ใหม้ันสิน้ไป  
มาเกดิมา  เรามาร่วมจิต    ช่วยกันคิดทําใหก้ารลูกเสือเจริญ 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

     หนูกับอีเห็น 
 หนูกับอีเห็นเป็นศัตรูกัน ยกพวกเข้าต่อสู้กันหลายครั้ง ฝูายหนูนั้นสู้ไม่ได้ แพ้กลับไปทุกครั้ง     
พวกหนูประชุมกันว่าทําไมจึงสู้ไม่ได้ ก็พบว่าเป็นเพราะพวกหนูไม่มีระเบียบวินัย เวลาสู้ก็ไม่พร้อมเพรียง      
ต่างคนต่างสู้ ไม่มีใครฟังใคร  
 เมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้ พวกหนูจึงลงมติเลือกหนูบางตัวขึ้นมาบังคับบัญชาในสนามรบ หนูที่
ได้รับแต่งตั้งจึงแต่งตัวประดับประดาเครื่องประดับมากมาย ให้ดูภาคภูมิสมกับตําแหน่งที่ได้รับ และ
วางตัวเป็นนายคอยออกคําสั่ง ส่วนหนูที่เหลือเป็นพวกพลรบ   
 ในการต่อสู้ครั้งต่อไป พวกหนูก็พ่ายแพ้ยับเยินอีก หนูพลรบได้หนีเข้าโพรงเอาตัวรอด  ส่วน
พวก ตัวนายซึ่งมีเครื่องประดับมากมาย อุ้ยอ้ายหนีไม่ทัน ถูกจับเป็นเชลยและถูกอีเห็นกินทั้งหมด 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความฟฺุงเฟฺอนั้น  มักเป็นเหตุให้เกดิความพินาศ 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการร่วมกิจกรรมและการตอบคาํถาม 
 5.2 สอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาตนเอง 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
 
เพลง  

ยินดีที่พบเธอ 
วันนี้ยินด ี    ที่เราไดม้าพบกัน (ซ้ํา)   ยินดี ๆ ๆ  

มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก  ปลดเปลื้องความทุกข ์ ใหม้ันสิน้ไป  
มาเกดิมา  เรามาร่วมจิต    ช่วยกันคิดทําใหก้ารลูกเสือเจริญ 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

     หนูกับอีเห็น 
 หนูกับอีเห็นเป็นศัตรูกัน ยกพวกเข้าต่อสู้กันหลายครั้ง ฝูายหนูนั้นสู้ไม่ได้ แพ้กลับไปทุกครั้ง     
พวกหนูประชุมกันว่าทําไมจึงสู้ไม่ได้ ก็พบว่าเป็นเพราะพวกหนูไม่มีระเบียบวินัย เวลาสู้ก็ไม่พร้อมเพรียง      
ต่างคนต่างสู้ ไม่มีใครฟังใคร  
 เมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้ พวกหนูจึงลงมติเลือกหนูบางตัวขึ้นมาบังคับบัญชาในสนามรบ หนูที่
ได้รับแต่งตั้งจึงแต่งตัวประดับประดาเครื่องประดับมากมาย ให้ดูภาคภูมิสมกับตําแหน่งที่ได้รับ และ
วางตัวเป็นนายคอยออกคําสั่ง ส่วนหนูที่เหลือเป็นพวกพลรบ   
 ในการต่อสู้ครั้งต่อไป พวกหนูก็พ่ายแพ้ยับเยินอีก หนูพลรบได้หนีเข้าโพรงเอาตัวรอด  ส่วน
พวก ตัวนายซึ่งมีเครื่องประดับมากมาย อุ้ยอ้ายหนีไม่ทัน ถูกจับเป็นเชลยและถูกอีเห็นกินทั้งหมด 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความฟฺุงเฟฺอนั้น  มักเป็นเหตุให้เกดิความพินาศ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 13  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28   หลีกเลี่ยงความรุนแรงต่อสัตว ์                        เวลา   1    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือมเีมตตาตอ่สัตว์และหลีกเลี่ยงการกระทํารุนแรงต่อสัตว์ได ้
2.  เนื้อหา   

ความเมตตาต่อสัตว์และหลกีเลี่ยงการกระทํารนุแรงต่อสัตว์ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ภาพนกโพระดก 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 1) ผู้กํากับลูกเสอืชวนคิด ชวนคุย 

-  เคยเหน็นกไหม เหน็ที่ไหนรู้จักนกอะไรบ้าง 
-  ใครรู้จักนกโพระดกบ้าง ยกมอืขึ้นให้ตอบ 

 2)  ผู้กํากับลูกเสือให้ดูภาพนกโพระดกและอธิบายเพิ่มเติมลักษณะและธรรมชาติของนก
โพระดก 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืร้องเพลงนกโพระดก ถอดความหมายของเนือ้เพลงและ
ถามความรู้สึกว่ารู้สกึอยา่งไรกับคําชมของนกโพระดก 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามให้คิดวิเคราะห ์เช่น  
-  นอกจากการยิงนกแล้ว ลูกเสอืคิดวา่สัตว์จะถกูรังแกโดยวิธีใด รู้สึกอย่างไรกับสัตว์ที่

ถูกรังแก (เตะสุนัข โยนแมวลงน้าํ ขังนกไว้ในกรง วางยาเบื่อ ฯลฯ) 
 -  ลูกเสือคิดว่าคนที่รังแกสัตว์  เขาทําเพราะอะไร  และรู้สึกอย่างไรกับคนที่รังแก

สัตว ์(สนุก ไม่เห็นความทุกข์ของผู้อื่น ใจร้าย ฯลฯ) 
 -  ลูกเสืออยากช่วยสัตว์ไม่ให้ถูกรังแกไหม มาช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรคนจึงไม่รังแกสัตว์    

 5) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้รับให้แก่ลูกเสือ (อยากช่วย โดยเริ่มที่ตัวเองไม่รังแกสัตว์  
และชักชวนเพื่อนและคนในครอบครัวให้ทาํตามด้วย) 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สอบถามความคิดเหน็ของลูกเสอืที่แสดงออกถึงความเมตตาและไมก่ระทํารุนแรงตอ่สัตว์
ตลอดจนแนวคิดของลูกเสอืว่า “จะทําอยา่งไร.... คนจึงไม่รังแกสัตว์” 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ เข้าใจและเหน็ใจผู้อืน่ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 13  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28   หลีกเลี่ยงความรุนแรงต่อสัตว ์                        เวลา   1    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือมเีมตตาตอ่สัตว์และหลีกเลี่ยงการกระทํารุนแรงต่อสัตว์ได ้
2.  เนื้อหา   

ความเมตตาต่อสัตว์และหลกีเลี่ยงการกระทํารนุแรงต่อสัตว์ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ภาพนกโพระดก 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 1) ผู้กํากับลูกเสอืชวนคิด ชวนคุย 

-  เคยเหน็นกไหม เหน็ที่ไหนรู้จักนกอะไรบ้าง 
-  ใครรู้จักนกโพระดกบ้าง ยกมอืขึ้นให้ตอบ 

 2)  ผู้กํากับลูกเสือให้ดูภาพนกโพระดกและอธิบายเพิ่มเติมลักษณะและธรรมชาติของนก
โพระดก 

 3) ผู้กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืร้องเพลงนกโพระดก ถอดความหมายของเนือ้เพลงและ
ถามความรู้สึกว่ารู้สกึอยา่งไรกับคําชมของนกโพระดก 

 4) ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคําถามให้คิดวิเคราะห ์เช่น  
-  นอกจากการยิงนกแล้ว ลูกเสอืคิดวา่สัตว์จะถกูรังแกโดยวิธีใด รู้สึกอย่างไรกับสัตว์ที่

ถูกรังแก (เตะสุนัข โยนแมวลงน้าํ ขังนกไว้ในกรง วางยาเบื่อ ฯลฯ) 
 -  ลูกเสือคิดว่าคนที่รังแกสัตว์  เขาทําเพราะอะไร  และรู้สึกอย่างไรกับคนที่รังแก

สัตว ์(สนุก ไม่เห็นความทุกข์ของผู้อื่น ใจร้าย ฯลฯ) 
 -  ลูกเสืออยากช่วยสัตว์ไม่ให้ถูกรังแกไหม มาช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรคนจึงไม่รังแกสัตว์    

 5) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้รับให้แก่ลูกเสือ (อยากช่วย โดยเริ่มที่ตัวเองไม่รังแกสัตว์  
และชักชวนเพื่อนและคนในครอบครัวให้ทาํตามด้วย) 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สอบถามความคิดเหน็ของลูกเสอืที่แสดงออกถึงความเมตตาและไมก่ระทํารุนแรงตอ่สัตว์
ตลอดจนแนวคิดของลูกเสอืว่า “จะทําอยา่งไร.... คนจึงไม่รังแกสัตว์” 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ เข้าใจและเหน็ใจผู้อืน่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 
เพลง 

    นกโพระดก 
    ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   คว้าหนังสติ๊ก จะไปยิงนก 
  โอ้โฮ    นกโพระดก   (ซ้าํ)   มนัร้อง   โฮกปก   อย่ายิง   อยา่ยิง 
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   เก็บหนงัสติ๊ก  เอาไว้ชายพก 
  ไม่ยิง   นกโพระดก   (ซ้ํา)   มันรอ้ง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี  
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   คว้าหนังสติ๊ก จะไปยิงนก 
  โอ้โฮ    นกโพระดก   (ซ้าํ)   มนัร้อง   โฮกปก   อย่ายิง   อยา่ยิง 
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   เก็บหนงัสติ๊ก  เอาไว้ชายพก 
  ไม่ยิง   นกโพระดก   (ซ้ํา)   มันรอ้ง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี 
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   เก็บหนงัสติ๊ก  เอาไว้ชายพก 
  ไม่ยิง   นกโพระดก   (ซ้ํา)   มันรอ้ง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี(ซ้ําบรรทัดสดุท้าย) 
 
ภาพนกโพระดก 
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นกโพระดก 
 นกโพระดก ธรรมดาทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน  ขนตามลําตัวมีสีเขียวสด        
ส่วนหัวและอกมีสีน้ําตาลอ่อนและมีลายสีเหลืองเป็นขีดปากสีเหลือง 
ถิ่นอาศัยและอาหาร 
      ในประเทศไทย พบอยู่ทั่วทุกภาคยกเว้นภาคอีสานตอนบน อาศัยอยู่ตามปูาโปร่ง ปูาผลัด
ใบและเรือกสวนทั้งที่ลุ่มและบนปูาภูเขา ในฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ ส่งเสียงร้องดัง (โฮก - ปก) ซ้ํา
ทุก ๆ      3 - 4 นาที นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ชอบทํารังอยู่ตามโพรง
ไม้ในปูาสูง วางไข่ครั้งละ 2 - 4 ฟอง 
      นกโพระดกธรรมดาจะออกหากินตามธรรมชาติ ชอบกินแมลง หนอน สัตว์เลื้อยคลานและ
ผลไม้ต่าง ๆ เป็นการช่วยกําจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกร 
 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 นกสาวมีลูก 
 วันหนึ่งของฤดูหนาวบนกิง่ไมก้ิ่งหนึ่ง นกพิราบสาวได้ทาํรังที่แสนอบอุ่นไวพ้ร้อมสําหรับ
ต้อนรับลูกนกตัวน้อย ๆ ทีก่ําลังจะฟักออกจากไข่ แมน่กสาวนั้นได้แต่ตั้งหน้าตัง้ตาคอยบรรดาลูก
น้อยอยู่อย่างใจจดใจจอ่มาหลายวนัแล้ว 
 เมื่อกกไข่ได้หลายตัว นกพิราบสาวก็ดีอกดีใจเป็นยิ่งนัก จึงได้คุยอวดกับกาเฒ่าว่า "ฉันมีลูก
เพิ่มขึ้นอีกหลายตัวเเล้วจ้ะ" กาเฒ่ามองนกพิราบสาวอย่างเวทนาพลางพูดว่า "การที่มีลูกเพิ่มอีกหนึ่ง
ตัวก็เท่ากับมีภาระเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามีลูกเพิ่มอีกห้าตัว ก็มีภาระเพิ่มอีกห้าอย่าง" นกพิราบสาว
ตอบว่า “ถึงมีภาระเพิ่ม ฉันก็ยินดี เพราะฉันรักลูก” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม่สามารถทําทุกอย่างให้ลกูได้ เพราะความรัก  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28 
เพลง 

    นกโพระดก 
    ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   คว้าหนังสติ๊ก จะไปยิงนก 
  โอ้โฮ    นกโพระดก   (ซ้าํ)   มนัร้อง   โฮกปก   อย่ายิง   อยา่ยิง 
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   เก็บหนงัสติ๊ก  เอาไว้ชายพก 
  ไม่ยิง   นกโพระดก   (ซ้ํา)   มันรอ้ง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี  
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   คว้าหนังสติ๊ก จะไปยิงนก 
  โอ้โฮ    นกโพระดก   (ซ้าํ)   มนัร้อง   โฮกปก   อย่ายิง   อยา่ยิง 
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   เก็บหนงัสติ๊ก  เอาไว้ชายพก 
  ไม่ยิง   นกโพระดก   (ซ้ํา)   มันรอ้ง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี 
  ยุกยิก   ยุกยกิ  ยกุยกิ   ยุกยกิ   เก็บหนงัสติ๊ก  เอาไว้ชายพก 
  ไม่ยิง   นกโพระดก   (ซ้ํา)   มันรอ้ง   โฮกปก   เด็กดี    เด็กดี(ซ้ําบรรทัดสดุท้าย) 
 
ภาพนกโพระดก 
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นกโพระดก 
 นกโพระดก ธรรมดาทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน  ขนตามลําตัวมีสีเขียวสด        
ส่วนหัวและอกมีสีน้ําตาลอ่อนและมีลายสีเหลืองเป็นขีดปากสีเหลือง 
ถิ่นอาศัยและอาหาร 
      ในประเทศไทย พบอยู่ทั่วทุกภาคยกเว้นภาคอีสานตอนบน อาศัยอยู่ตามปูาโปร่ง ปูาผลัด
ใบและเรือกสวนทั้งที่ลุ่มและบนปูาภูเขา ในฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ ส่งเสียงร้องดัง (โฮก  - ปก) ซ้ํา
ทุก ๆ      3 - 4 นาที นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ชอบทํารังอยู่ตามโพรง
ไม้ในปูาสูง วางไข่ครั้งละ 2 - 4 ฟอง 
      นกโพระดกธรรมดาจะออกหากินตามธรรมชาติ ชอบกินแมลง หนอน สัตว์เลื้อยคลานและ
ผลไม้ต่าง ๆ เป็นการช่วยกําจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกร 
 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 นกสาวมีลูก 
 วันหนึ่งของฤดูหนาวบนกิง่ไมก้ิ่งหนึ่ง นกพิราบสาวได้ทาํรังที่แสนอบอุ่นไวพ้ร้อมสําหรับ
ต้อนรับลูกนกตัวน้อย ๆ ทีก่ําลังจะฟักออกจากไข่ แมน่กสาวนั้นได้แต่ตั้งหน้าตัง้ตาคอยบรรดาลูก
น้อยอยู่อย่างใจจดใจจอ่มาหลายวนัแล้ว 
 เมื่อกกไข่ได้หลายตัว นกพิราบสาวก็ดีอกดีใจเป็นยิ่งนัก จึงได้คุยอวดกับกาเฒ่าว่า "ฉันมีลูก
เพิ่มขึ้นอีกหลายตัวเเล้วจ้ะ" กาเฒ่ามองนกพิราบสาวอย่างเวทนาพลางพูดว่า "การที่มีลูกเพิ่มอีกหนึ่ง
ตัวก็เท่ากับมีภาระเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามีลูกเพิ่มอีกห้าตัว ก็มีภาระเพิ่มอีกห้าอย่าง" นกพิราบสาว
ตอบว่า “ถึงมีภาระเพิ่ม ฉันก็ยินดี เพราะฉันรักลูก” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม่สามารถทําทุกอย่างให้ลกูได้ เพราะความรัก  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29   ทักษะการสื่อสาร  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถสรา้งสัมพันธภาพและสือ่สารกับผู้อื่นได ้

2. เนื้อหา
การใช้คําว่า “สวัสดี” “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ลูกเสือทําวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงกลมวงนอกซ้ายหัน วงกลมวงใน ขวาหนั
2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันร้องเพลง “สวัสดี” (เพลงที่ 2) ลูกเสือปรบมือ เดิน

ตามจังหวะเพลง และทําทา่ทางตามเพลง 3 รอบ 
3) ขออาสาสมัครออกมาเล่าเรื่องที่ลูกเสือเคยใช้คําว่า สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ คําพูดละ 1 คน
4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป “ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น คําพูดที่ลูกเสือ

ต้องใช้อยู่เสมอ คือ คําว่า “สวัสดี” ใช้เป็นคําทักทาย “ขอโทษ” เมื่อเราได้กระทําสิ่งผิดพลาดต่อผู้อื่น แม้แต่
เพียงเล็กน้อย และคําว่า “ขอบคุณ” ใช้เมื่อมีใครทําดีต่อเราแม้เพียงเล็กน้อย 

5) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคดิที่ได้รับให้แกลู่กเสือ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
สังเกตการให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การสร้างสัมพนัธภาพและการสือ่สาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 

เพลง 
 สวัสดี (1) 

สวัสดี  สวัสดี   วันนี้เรามาพบกนั  
เธอและฉัน   พบกนัสวัสดี 
สวัสดีคะ  สวัสดคีรับ 

สวัสดี (2) 
เมื่อเจอะกันเราทักกันสวัสด ีสวัสดคี่ะ  สวัสดีครบั   
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที  ขอโทษค่ะ  ขอโทษครับ 
เมื่อจากไปยกมอืไหว้ ขอลาที ลากอ่นคะ ลาก่อนค่ะ 
ผู้ใดมีมิตรไมตรี ขอขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ขอบคณุครับ 

ท่าทางประกอบบทเพลง 
เมื่อเจอะกันเราทักกันสวัสด ีสวัสดคี่ะ  สวัสดีครบั 

ท่าทาง (ปรบมือตามจังหวะ) 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที  

ท่าทาง (พนมมอืไหว้คู่ของตน พร้อมกล่าวว่า ขอโทษค่ะ , ขอโทษครับ) 
เมื่อจากไปยกมอืไหว้  “สวัสดี”   

ทา่ทาง (กา้วเท้าไปทางด้านขวามือ และยกมอืโบกลา ยกมือไหว้พรอ้มกลา่ว  สวัสดี) 
ผู้ใดมีจิตไมตรี ขอขอบคุณ  

ท่าทาง (พบคู่คนใหม ่ยกมือไหว้ พรอ้มกลา่ว ขอบคุณค่ะ, ขอบคุณครับ) 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29   ทักษะการสื่อสาร  เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถสรา้งสัมพันธภาพและสือ่สารกับผู้อื่นได ้

2. เนื้อหา
การใช้คําว่า “สวัสดี” “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1) ลูกเสือทําวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงกลมวงนอกซ้ายหัน วงกลมวงใน ขวาหนั
2) ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันร้องเพลง “สวัสดี” (เพลงที่ 2) ลูกเสือปรบมือ เดิน

ตามจังหวะเพลง และทําทา่ทางตามเพลง 3 รอบ 
3) ขออาสาสมัครออกมาเล่าเรื่องที่ลูกเสือเคยใช้คําว่า สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ คําพูดละ 1 คน
4) ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป “ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น คําพูดที่ลูกเสือ

ต้องใช้อยู่เสมอ คือ คําว่า “สวัสดี” ใช้เป็นคําทักทาย “ขอโทษ” เมื่อเราได้กระทําสิ่งผิดพลาดต่อผู้อื่น แม้แต่
เพียงเล็กน้อย และคําว่า “ขอบคุณ” ใช้เมื่อมีใครทําดีต่อเราแม้เพียงเล็กน้อย 

5) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคดิที่ได้รับให้แกลู่กเสือ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล
สังเกตการให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การสร้างสัมพนัธภาพและการสือ่สาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 

เพลง 
 สวัสดี (1) 

สวัสดี  สวัสดี   วันนี้เรามาพบกนั  
เธอและฉัน   พบกนัสวัสดี 
สวัสดีคะ  สวัสดคีรับ 

สวัสดี (2) 
เมื่อเจอะกันเราทักกันสวัสด ีสวัสดคี่ะ  สวัสดีครบั   
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที  ขอโทษค่ะ  ขอโทษครับ 
เมื่อจากไปยกมอืไหว้ ขอลาที ลากอ่นคะ ลาก่อนค่ะ 
ผู้ใดมีมิตรไมตรี ขอขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ขอบคณุครับ 

ท่าทางประกอบบทเพลง 
เมื่อเจอะกันเราทักกันสวัสด ีสวัสดคี่ะ  สวัสดีครบั 

ท่าทาง (ปรบมือตามจังหวะ) 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที  

ท่าทาง (พนมมอืไหว้คู่ของตน พร้อมกล่าวว่า ขอโทษค่ะ , ขอโทษครับ) 
เมื่อจากไปยกมอืไหว้  “สวัสดี”   

ทา่ทาง (กา้วเท้าไปทางด้านขวามือ และยกมอืโบกลา ยกมือไหว้พรอ้มกลา่ว  สวัสดี) 
ผู้ใดมีจิตไมตรี ขอขอบคุณ  

ท่าทาง (พบคู่คนใหม ่ยกมือไหว้ พรอ้มกลา่ว ขอบคุณค่ะ, ขอบคุณครับ) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 ปากเป็นเอก 
   ชายคนหนึ่งมีศีรษะล้าน และเป็นคนใจน้อย มีลูกสาวสวยคนหนึ่ง ชายคนนี้เป็นช่างฝีมือดี         

ต่อเกวียนไว้เล่มหนึ่งสวยงามมาก  นอกจากนี้ ยังมีวัวคู่หนึ่งลักษณะดีต้องตามตํารา เป็นที่เลื่องลือไป
ทั่ว    มีผู้พยายามไปขอซื้อให้ราคาสูงเท่าใดก็ไม่ยอมขาย วันหนึ่งข่าวนี้รู้ถึงหูเจ้าเมือง  เกิดอยาก
ได้  จึงประกาศแก่ทาสทั้งหลายว่า หากทาสคนใดสามารถเอาเกวียนและวัวจากชายคนนี้ได้  จะได้รับ
รางวัลและปลดปล่อยให้เป็นไท  มีทาส อาสาสมัคร 3 คน  เจ้าเมืองจึงให้จับฉลาก  ทาสคนท่ี 1 ใช้
วิธีการขู่ตะคอก  พูดจาไม่ไพเราะ  ปรากฏว่าเจรจาไม่สําเร็จ  ทาสคนที่ 2  ไปเฝฺาอ้อนวอนตั้งแต่บ่าย
จนเที่ยงคืน  ก็ยังไม่สําเร็จ   ทาสคนที่ 3  เมื่อไปถึงบ้านก็ทําความเคารพอย่างนอบน้อม  ใช้วิธีการ
พูดเสนาะหู  ต้องใจชายศีรษะล้านจึงยกวัวและเกวียนให้  และในตอนหลังยังยกปฏักด้ามทองพร้อม
ลูกสาวให้แก่ทาสคนนั้นอีกด้วย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การพูดด ี และพูดให้เหมาะกาลเทศะ เป็นประโยชน์กับตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30   การรับรู้อารมณ ์    เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
ลูกเสือสามารถบอกอารมณ์เปลี่ยนแปลงของเพือ่นได ้

2. เนื้อหา
2.1 การรับรู้อารมณ์เพื่อน ด้วยการสังเกตสีหนา้ท่าทางที่แสดงอารมณ์ 
2.2 การปฏิบัติต่อเพือ่นใหส้อดคล้องกับอารมณ์ของเขา 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 หน้ากากอารมณ์ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) สนทนาถึงอารมณ์ของคน และการแสดงใบหน้าท่าทางประกอบอารมณ์ต่าง ๆ  เป็นอย่างไร
2) ผู้กํากับลูกเสอืแสดงหน้ากากอารมณ์ให้ลูกเสือดู
3) อาสาสมัครลูกเสือมาทําสีหน้าท่าทางแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ตามที่เห็นจากรูปหน้ากาก
4) แจกหน้ากากอารมณ์ให้ลูกเสือหมู่ละ 2 แบบ เป็นอารมณ์ทุกข์ 1 แบบ และอารมณ์สุข 1 แบบ

ให้สมาชิกหมู่ช่วยกันทายว่าเป็นอารมณ์อะไร เพราะเหตุใดหน้าตาจึงเป็นอย่างนั้น 
5) ผู้กํากับลูกเสอืชวนคิดชวนคุยด้วยคําถาม

- เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าเพือ่นมอีารมณ์ดี หรืออารมณ์ไม่ดี (จากการสังเกต)
- การรับรู้อารมณ์ของเพือ่นมีประโยชนก์ับลูกเสืออย่างไร (ปฏิบัติตนได้เหมาะสม)
- ถ้าเพื่อนกําลังโกรธ ลูกเสอืคิดว่าควรทําอย่างไร (ขอโทษถ้าเราเป็นตน้เหตุ)
- ถ้าเพื่อนกําลังเศร้าเสยีใจ ลูกเสือคิดว่าควรทําอย่างไร (ใหก้ําลังใจ)
- ถ้าเพื่อนกําลังดใีจ สอบได้ที ่1 ลูกเสอืควรทาํอย่างไร (แสดงความยินดดี้วย)

6) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้ (อารมณ์ของคนมี 2 ลักษณะ คือ อารมณ์เป็นสุข ได้แก่
อารมณ์ ดีใจ สุขใจ สบายใจ มองโลกในแง่ดี และอารมณ์เป็นทุกข์ ได้แก่ กลัว โกรธ โมโห แค้น เศร้า เจ็บ 
ฯลฯ ถ้าเราสังเกตและรู้อารมณ์ของเพื่อน จะสามารถแสดงออกต่อเพื่อนได้อย่างเหมาะสม) 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 ปากเป็นเอก 
   ชายคนหนึ่งมีศีรษะล้าน และเป็นคนใจน้อย มีลูกสาวสวยคนหนึ่ง ชายคนนี้เป็นช่างฝีมือดี         

ต่อเกวียนไว้เล่มหนึ่งสวยงามมาก  นอกจากนี้ ยังมีวัวคู่หนึ่งลักษณะดีต้องตามตํารา เป็นที่เลื่องลือไป
ทั่ว    มีผู้พยายามไปขอซื้อให้ราคาสูงเท่าใดก็ไม่ยอมขาย วันหนึ่งข่าวนี้รู้ถึงหูเจ้าเมือง  เกิดอยาก
ได้  จึงประกาศแก่ทาสทั้งหลายว่า หากทาสคนใดสามารถเอาเกวียนและวัวจากชายคนนี้ได้  จะได้รับ
รางวัลและปลดปล่อยให้เป็นไท  มีทาส อาสาสมัคร 3 คน  เจ้าเมืองจึงให้จับฉลาก  ทาสคนที่ 1 ใช้
วิธีการขู่ตะคอก  พูดจาไม่ไพเราะ  ปรากฏว่าเจรจาไม่สําเร็จ  ทาสคนที่ 2  ไปเฝฺาอ้อนวอนตั้งแต่บ่าย
จนเที่ยงคืน  ก็ยังไม่สําเร็จ   ทาสคนที่ 3  เมื่อไปถึงบ้านก็ทําความเคารพอย่างนอบน้อม  ใช้วิธีการ
พูดเสนาะหู  ต้องใจชายศีรษะล้านจึงยกวัวและเกวียนให้  และในตอนหลังยังยกปฏักด้ามทองพร้อม
ลูกสาวให้แก่ทาสคนนั้นอีกด้วย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การพูดด ี และพูดให้เหมาะกาลเทศะ เป็นประโยชน์กับตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยที่ 13   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30   การรับรู้อารมณ ์    เวลา   1    ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์
ลูกเสือสามารถบอกอารมณ์เปลี่ยนแปลงของเพือ่นได ้

2. เนื้อหา
2.1 การรับรู้อารมณ์เพื่อน ด้วยการสังเกตสีหนา้ท่าทางที่แสดงอารมณ์ 
2.2 การปฏิบัติต่อเพือ่นใหส้อดคล้องกับอารมณ์ของเขา 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 หน้ากากอารมณ์ 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

1) สนทนาถึงอารมณ์ของคน และการแสดงใบหน้าท่าทางประกอบอารมณ์ต่าง ๆ  เป็นอย่างไร
2) ผู้กํากับลูกเสอืแสดงหน้ากากอารมณ์ให้ลูกเสือดู
3) อาสาสมัครลูกเสือมาทําสีหน้าท่าทางแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ตามที่เห็นจากรูปหน้ากาก
4) แจกหน้ากากอารมณ์ให้ลูกเสือหมู่ละ 2 แบบ เป็นอารมณ์ทุกข์ 1 แบบ และอารมณ์สุข 1 แบบ

ให้สมาชิกหมู่ช่วยกันทายว่าเป็นอารมณ์อะไร เพราะเหตุใดหน้าตาจึงเป็นอย่างนั้น 
5) ผู้กํากับลูกเสอืชวนคิดชวนคุยด้วยคําถาม

- เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าเพือ่นมอีารมณ์ดี หรืออารมณ์ไม่ดี (จากการสังเกต)
- การรับรู้อารมณ์ของเพือ่นมีประโยชนก์ับลูกเสืออย่างไร (ปฏิบัติตนได้เหมาะสม)
- ถ้าเพื่อนกําลังโกรธ ลูกเสอืคิดว่าควรทําอย่างไร (ขอโทษถ้าเราเป็นตน้เหตุ)
- ถ้าเพื่อนกําลังเศร้าเสยีใจ ลูกเสือคิดว่าควรทําอย่างไร (ใหก้ําลังใจ)
- ถ้าเพื่อนกําลังดใีจ สอบได้ที ่1 ลูกเสอืควรทาํอย่างไร (แสดงความยินดดี้วย)

6) ผู้กํากับลูกเสือสรุปแนวคิดท่ีได้ (อารมณ์ของคนมี 2 ลักษณะ คือ อารมณ์เป็นสุข ได้แก่
อารมณ์ ดีใจ สุขใจ สบายใจ มองโลกในแง่ดี และอารมณ์เป็นทุกข์ ได้แก่ กลัว โกรธ โมโห แค้น เศร้า เจ็บ 
ฯลฯ ถ้าเราสังเกตและรู้อารมณ์ของเพื่อน จะสามารถแสดงออกต่อเพื่อนได้อย่างเหมาะสม) 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล
สังเกตความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเพือ่น 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การเข้าใจ / เห็นใจผู้อื่น การจดัการกับอารมณ์ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30 
เกม 

ท าตรงกันข้าม 

เลือกผู้นํา 1 คน    ให้ผู้นําทําท่าทางต่าง ๆ   ส่วนผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทําตรงกันข้ามกับ  
ที่ผู้นําทํา  เช่น  ผู้นําหัวเราะ  - ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้  ,  ผู้นํานั่งลง  – ลูกเสือต้องยืนขึ้น , 
ผู้นําก้าวเท้าซ้าย   -   ลูกเสือก้าวเท้าขวา  การทําจะเร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ 
การตัดสิน   ลูกเสือที่ทาํตามผู้นาํหรือทําช้า  จะต้องออกจากการแขง่ขัน  หรือเปลีย่นมาเป็นผู้นํา 

หน้ากากอารมณ ์
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 กระตา่ยกับกบ 
กระต่ายตัวหนึ่ง  มีนิสัยขี้ขลาด หวาดระแวง และตื่นตกใจง่าย  แม้จะอยู่ท่ามกลางฝูง

กระต่ายด้วยกัน ก็ยังวิตกกังวลหวาดกลัวไปสารพัด  ไม่มีความสุข เป็นกระต่ายผู้แสนเศร้า  บ่อยครั้ง
มันเฝฺาแต่สงสัยว่าเหตุใดมันจึงมีแต่ความทุกข์  ไม่อาจหาความสุขสบายได้เลย นอนหลับก็ไม่สนิท 
จะกินอาหารก็รีบร้อน ระหว่างกินก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลัง สายลมกรรโชกแรงหน่อย หรือมีเงา
อะไรผ่านมาสักแวบ  ก็ทําให้มันอยู่ไม่สุขเสียแล้ว  ทําอย่างไรหนอเราถึงจะเอาชนะความกลัวได้ 

วันหนึ่ง ขณะที่กระต่ายนี้นอนอยู่กลางทุ่งหญ้า  มันได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากกระต่าย
ตัวหนึ่ง เป็นเสียงเล็ก ๆ แผ่วเบา  เจ้ากระต่ายขี้ขลาด  รีบออกวิ่งเต็มเหยียดมุ่งหน้าไปสู่โพรงที่มัน
อาศัยอยู่ทันที  ในระหว่างนั้น มันวิ่งผ่านสระน้ําแห่งหนึ่ง  กบที่นั่งอยู่ริมสระก็ต่างพากันตกใจสุดขีด  
พากันกระโดดหนีลงในน้ําเป็นจ้าละหวั่น  ทั้งที่กระต่ายมิใช่ศัตรูของกบเลย  เมื่อกระต่ายขี้ขลาดได้
เห็นเช่นนั้นเข้า  มันก็เข้าใจได้ทันทีว่า  ความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจของพวกกบนั้น  ไม่มีเหตุผลเลย   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนขี้ขลาดตื่นตกใจง่ายดายเสมอ 
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5. การประเมินผล
สังเกตความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเพือ่น 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การเข้าใจ / เห็นใจผู้อื่น การจดัการกับอารมณ์ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30 
เกม 

ท าตรงกันข้าม 

เลือกผู้นํา 1 คน    ให้ผู้นําทําท่าทางต่าง ๆ   ส่วนผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทําตรงกันข้ามกับ  
ที่ผู้นําทํา  เช่น  ผู้นําหัวเราะ  - ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้  ,  ผู้นํานั่งลง  – ลูกเสือต้องยืนขึ้น , 
ผู้นําก้าวเท้าซ้าย   -   ลูกเสือก้าวเท้าขวา  การทําจะเร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ 
การตัดสิน   ลูกเสือที่ทาํตามผู้นาํหรือทําช้า  จะต้องออกจากการแขง่ขัน  หรือเปลีย่นมาเป็นผู้นํา 
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 กระต่ายกับกบ 
กระต่ายตัวหนึ่ง  มีนิสัยขี้ขลาด หวาดระแวง และตื่นตกใจง่าย  แม้จะอยู่ท่ามกลางฝูง

กระต่ายด้วยกัน ก็ยังวิตกกังวลหวาดกลัวไปสารพัด  ไม่มีความสุข เป็นกระต่ายผู้แสนเศร้า  บ่อยครั้ง
มันเฝฺาแต่สงสัยว่าเหตุใดมันจึงมีแต่ความทุกข์  ไม่อาจหาความสุขสบายได้เลย นอนหลับก็ไม่สนิท 
จะกินอาหารก็รีบร้อน ระหว่างกินก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลัง สายลมกรรโชกแรงหน่อย หรือมีเงา
อะไรผ่านมาสักแวบ  ก็ทําให้มันอยู่ไม่สุขเสียแล้ว  ทําอย่างไรหนอเราถึงจะเอาชนะความกลัวได้ 

วันหนึ่ง ขณะที่กระต่ายนี้นอนอยู่กลางทุ่งหญ้า  มันได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากกระต่าย
ตัวหนึ่ง เป็นเสียงเล็ก ๆ แผ่วเบา  เจ้ากระต่ายขี้ขลาด  รีบออกวิ่งเต็มเหยียดมุ่งหน้าไปสู่โพรงที่มัน
อาศัยอยู่ทันที  ในระหว่างนั้น มันวิ่งผ่านสระน้ําแห่งหนึ่ง  กบที่นั่งอยู่ริมสระก็ต่างพากันตกใจสุดขีด  
พากันกระโดดหนีลงในน้ําเป็นจ้าละหวั่น  ทั้งที่กระต่ายมิใช่ศัตรูของกบเลย  เมื่อกระต่ายขี้ขลาดได้
เห็นเช่นนั้นเข้า  มันก็เข้าใจได้ทันทีว่า  ความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจของพวกกบนั้น  ไม่มีเหตุผลเลย   

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนขี้ขลาดตื่นตกใจง่ายดายเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 14   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 31   การประเมินผล  เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสอืได้รับการพัฒนา 
1.3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้กาํกับลูกเสือได ้

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

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
3.3 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่กําหนด  
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน

กิจกรรมลกูเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน

ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 31 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ผังกระบวนการประเมิน 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลการเรียน 
ของลูกเสือท่ีร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายช้ันลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 14   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 31   การประเมินผล  เวลา   1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสอืได้รับการพัฒนา 
1.3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้กาํกับลูกเสือได ้

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

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
3.3 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่กําหนด  
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน

กิจกรรมลกูเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน

ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ้มของลกูเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 31 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ผังกระบวนการประเมิน 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลการเรียน 
ของลูกเสือท่ีร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายช้ันลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จ�กกิจกรรม

ลูกเสือเสริมสร้�งทักษะชีวิต

รบัเครื่่องหม�ยชัน้ลกูเสอื

ต�มประเภทลูกเสือ

ผู้กำ�กับประเมินผลก�รเรียน 

ของลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม

ผลก�รประเมิน

เกณฑ์ก�รประเมิน

1.	 เวล�เข้�ร่วมกิจกรรม

2.	ก�รปฏิบัติกิจกรรม

3.	ผลง�น/ชิ้นง�น

4.	พฤติกรรม/คุณลักษณะของ

ลูกเสือ

ตัดสินผลก�รเรียนรู้ผ่�นเกณฑ์

-	ซ่อมเสริม

-	พฒัน�ซำ้�
ผ่�น

ผ่�น

ไม่ผ่�น
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ช่ือ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 

รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 ร่วมกิจกรรมวันสาํคัญ เช่น

  - วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 
  - วันคล้ายวันสวรรคต ร.6  
  - วันพ่อแห่งชาติ 
  - วันแม่แห่งชาติ 
  - วันต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม / ประเพณี 
 - ............................................ 
 - ........................................... 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูค่่ายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ ปี 
5 ครั้ง / ปี 

2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู้
กิจกรรมลกูเสือ 
    2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร้างสรรค์ 
    2.3 อื่น ๆ เช่น รายงานฯ 

1 รายการ/ ป ี
1 รายการ/ ป ี
1 รายการ/ ป ี

3. มีความพรอ้มเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 
    3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 

ผ่านและความพร้อม 

สรุป  ฉันมั่นใจว่าผ่าน  ฉันมีความพรอ้มให้ประเมิน  ฉันยังไม่พรอ้ม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ลูกเสือสํารอง (ให้เลือกภาพต่อไปนี้แทนการยืนยันการประเมินตนเอง)

  
มั่นใจมากทีไ่ด้รับ

เครื่องหมาย 
วิชาพิเศษ 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 

ผู้กํากับ 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 

รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 ร่วมกิจกรรมวันสาํคัญ เช่น

  - วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 
  - วันคล้ายวันสวรรคต ร.6  
  - วันพ่อแห่งชาติ 
  - วันแม่แห่งชาติ 
  - วันต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม / ประเพณี 
 - ............................................ 
 - ........................................... 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูค่่ายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ ปี 
5 ครั้ง / ปี 

2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู้
กิจกรรมลกูเสือ 
    2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร้างสรรค์ 
    2.3 อื่น ๆ เช่น รายงานฯ 

1 รายการ/ ป ี
1 รายการ/ ป ี
1 รายการ/ ป ี

3. มีความพรอ้มเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 
    3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 

ผ่านและความพร้อม 

สรุป  ฉันมั่นใจว่าผ่าน  ฉันมีความพรอ้มให้ประเมิน  ฉันยังไม่พรอ้ม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ลูกเสือสํารอง (ให้เลือกภาพต่อไปนี้แทนการยืนยันการประเมินตนเอง)

  
มั่นใจมากทีไ่ด้รับ

เครื่องหมาย 
วิชาพิเศษ 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 

ผู้กํากับ 

งุนงง 
ไม่เขา้ใจ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือ 
(ส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ) 

ค าช้ีแจง ให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกขอ้โดยแต่ละข้อให้ทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

2.1 พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้
3. ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล
5. ลูกเสือรู้จักรกัษาสขุภาพและปฏิเสธสิ่งเสพตดิ
6. ลูกเสือรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืให้การช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมื่อประสบเหตุวิกฤต
7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
ฉันมีทกัษะชีวิต ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 
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ใบความรู้ 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่

มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
และดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัย
ของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อีกด้วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมง

ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551        

มีประเด็น / สิ่งที่ต้องประเมินดังนี้ 
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุ่ม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือ

การเปลี่ยนแปลงตนเอง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือ 
(ส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ) 

ค าช้ีแจง ให้ผู้ตอบทําแบบประเมินทุกขอ้โดยแต่ละข้อให้ทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

2.1 พฤติกรรมลูกเสือส ารองที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได้
3. ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพและไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล
5. ลูกเสือรู้จักรกัษาสขุภาพและปฏิเสธสิ่งเสพตดิ
6. ลูกเสือรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรอืให้การช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมื่อประสบเหตุวิกฤต
7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ําหนักตามเกณฑม์าตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  
ฉันมีทกัษะชีวิต ฉันจะมีทกัษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอกีมาก 

150 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ใบความรู้ 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่

มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
และดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัย
ของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อีกด้วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมง

ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551        

มีประเด็น / สิ่งที่ต้องประเมินดังนี้ 
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ของตนและการทํางานกลุ่ม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือ

การเปลี่ยนแปลงตนเอง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

 
 
 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือท่ี

เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

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

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

152 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน ในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ   
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น  ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เพื่อตัดสิน ควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง

ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านใน แต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อน
ชั้นระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
1. กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551

กําหนดไว้  2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี

แผนก�รจดักจิกรรมลกูเสอื

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหม�ยลกูเสอื

ต�มประเภทลกูเสอื

ไมผ่�่น

ผ�่น

ซ่อมเสรมิ

ผ�่น

เกณฑก์�รประเมนิ

1.	เวล�เข�้รว่มกจิกรรม

2.	ก�รปฏบิตักิจิกรรม

3.	ผลง�น	/	ชิน้ง�น

4.	พฤตกิรรม	/	คณุลกัษณะของลกูเสอื

จดักจิกรรมลกูเสอื

ต�มคูม่อืก�รจดักจิกรรมลกูเสอื

ทีเ่สรมิสร�้งทกัษะชวีติ

ประเมนิผลก�รเรยีนรู้

ผลก�รประเมนิ

สรปุผลก�รประเมนิ/

ตดัสนิผลก�รเรยีนรู้

ร�ยง�น	/	ส�รสนเทศ
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152 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน ในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้กํากับลูกเสือต้องดําเนินการ   
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น  ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เพื่อตัดสิน ควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง

ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านใน แต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อน
ชั้นระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
1. กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551

กําหนดไว้  2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม

ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 153 

     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ 
แต่ละประเภทที่กําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทที่กําหนด รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น
รายชั้นปี 

     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได้) 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด. 2551. 

ุุุุุุุุุุุุุุุ 
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น
4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
1) ลูกเสือส ารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 

154 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

(4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

อ้างอิงจาก หัวข้อในคูม่ือ Bench Marking 
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     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือ 
แต่ละประเภทที่กําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทที่กําหนด รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 

4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น
รายชั้นปี 

     ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

(หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได้) 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด. 2551. 

ุุุุุุุุุุุุุุุ 
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
2) ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น
4) เห็นคุณค่าตนเอง
5) รับผิดชอบต่อสังคม
6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
7) ความสามารถในการตัดสนิใจ
8) ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา
9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด

2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
1) ลูกเสือส ารอง

(1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
(2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ้
(3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
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(4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
(6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
(7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(8) ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 

อ้างอิงจาก หัวข้อในคูม่ือ Bench Marking 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 155 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 15   พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 32   พิธีเข้าประจ ากองและพิธีประดับดาวดวงที่  1 เวลา  1 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือได้ร่วมพิธีเข้าประจํากองลูกเสือสาํรอง 
1.2 ลูกเสือร่วมพิธีประดับดาวดวงที่ 1 

2. เนื้อหา
2.1 พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสาํรอง 

-  มีกองลกูเสอือยู่แล้ว 
-  ยังไมม่ีกองลูกเสอื 

2.2 พิธีประดับดาวดวงที่ 1 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 ดาวลูกเสือสาํรอง 
3.2 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสาํรองทกุคนพร้อมกันบริเวณที่นัดหมาย เช่น  สนามโรงเรียน  

ห้องประชุม  หรือบริเวณที่เหมาะสม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือจดัพธิีเข้าประจํากองลกูเสือสํารอง 
4.3 ผู้กํากับลูกเสือจัดพธิีประดับดาวดวงที่  1 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือแสดงความยนิดีกับลูกเสือทกุคนและนัดหมาย เพื่อร่วมกิจกรรมดาวดวงที ่2 

5. การประเมินผล
สังเกตการร่วมกิจกรรมและจํานวนลกูเสอืที่ไดป้ระดับดาวดวงที่  1 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 32 
ใบความรู้ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสอื พ.ศ. 2509 ข้อ 289 
ข้อ  288  พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือส ารอง 

ในพิธีเขา้ประจํากองลูกเสอืสํารอง หรอืเรียกวา่ พิธีปฏิญาณตน หรือเรียกว่า พธิีต้อนรับ
ลูกเสือใหม่นัน้ ให้เป็นหน้าที ่ของกองลูกเสอื ตา่งกองตา่งจัดทํา  มีอยู ่2 วิธ ีคือ    

วิธีที่ 1   มีกองลกูเสืออยูก่่อนแล้ว  และวิธีที่ 2 ยังไมม่ีกอง เป็นการตั้งกองขึ้นใหม ่ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

ก.  มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว 
(1) กองลูกเสือสํารอง  ทํารูปวงกลมใหญ ่
(2) หมวกที่ติดเครือ่งหมายลกูเสือสํารองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสอืสํารอง ที่จะตดิ

กระเปาเสื้ออยู่ที่ผู้กาํกับ 
(3) ธงประจํากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กาํกับลูกเสอืถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม  
(4) ลูกเสือใหมอ่ยู่นอกวงกลม (แต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสอืสํารอง

ที่จะติดกระเปาเสือ้กับหมวกอยู่ที่ผู้กํากับ) ด้านหลังของหมู่ ที่ตนจะเข้าไปอยู ่
(5) ผู้กํากับเรียกลูกเสือใหม่เขา้มาในวงกลม หน้าผู้กํากับ (หากหลายคนให้เข้าแถว

หน้ากระดาน) 
(6) ผู้กํากับสอบถามลกูเสือใหม ่ ดังนี้ 

ผู้กํากับ “เจ้าต้องการเป็นลกูเสือสํารองใช่ไหม ” 
ลูกเสือใหม ่ “ใช่ครับ” 
ผู้กํากับ “เจ้าเข้าใจกฎ  คําปฎิญาณ  การทําความเคารพ และการทําแกรนด์ฮาวล์หรือไม ่”  
ลูกเสือใหม ่ “ข้าเข้าใจและปฏิบัติได ้” 
ผูก้ํากับ “กฎมีว่าอยา่งไร”  
ลูกเสือใหม ่ “ข้อ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุ่นพี่ 

ข้อ 2 ลูกเสือสํารองไม่ทาํตามใจตนเอง”  
ผู้กํากับ “ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อไดห้รือไม่ว่า 

ข้อ 1 เจ้าจะจงรกัภกัดีต่อชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์ 
ข้อ 2 เจ้าจะยดึมั่นในกฎของลกูเสือสํารอง และบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทกุวัน”  

ลูกเสือใหม ่ ทําวันทยหัตถ ์ “ข้าสัญญาว่า       
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภกัดีต่อชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์       
ข้อ 2 ข้าจะยดึมัน่ในกฎของลกูเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทกุวัน” 

ผูก้ํากับ “เจ้าจงรักษาคํามั่นสัญญา ของเจ้าไว้ให้มัน่ต่อไป  บัดนี้เจ้าได้เขา้เป็น 
ลูกเสือสาํรอง และเป็นสมาชิกผู้หนึ่ง ของคณะพี่น้องลกูเสือแหง่โลกอัน 
ยิ่งใหญ่แล้ว” ลูกเสือลดมอืลง 
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149
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 15   พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 32   พิธีเข้าประจ ากองและพิธีประดับดาวดวงที่  1 เวลา  1 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสือได้ร่วมพิธีเข้าประจํากองลูกเสือสาํรอง 
1.2 ลูกเสือร่วมพิธีประดับดาวดวงที่ 1 

2. เนื้อหา
2.1 พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสาํรอง 

-  มีกองลกูเสอือยู่แล้ว 
-  ยังไมม่ีกองลูกเสอื 

2.2 พิธีประดับดาวดวงที่ 1 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 ดาวลูกเสือสาํรอง 
3.2 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสาํรองทกุคนพร้อมกันบริเวณที่นัดหมาย เช่น  สนามโรงเรียน  

ห้องประชุม  หรือบริเวณที่เหมาะสม 
4.2 ผู้กํากับลูกเสือจดัพธิีเข้าประจํากองลกูเสือสํารอง 
4.3 ผู้กํากับลูกเสือจัดพธิีประดับดาวดวงที่  1 
4.4 ผู้กํากับลูกเสือแสดงความยนิดีกับลูกเสือทกุคนและนัดหมาย เพื่อร่วมกิจกรรมดาวดวงที ่2 

5. การประเมินผล
สังเกตการร่วมกิจกรรมและจํานวนลกูเสอืที่ไดป้ระดับดาวดวงที่  1 

156 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 32 
ใบความรู้ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสอื พ.ศ. 2509 ข้อ 289 
ข้อ  288  พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือส ารอง 

ในพิธีเขา้ประจํากองลูกเสอืสํารอง หรอืเรียกวา่ พิธีปฏิญาณตน หรือเรียกว่า พธิีต้อนรับ
ลูกเสือใหม่นัน้ ให้เป็นหน้าที ่ของกองลูกเสอื ตา่งกองตา่งจัดทํา  มีอยู ่2 วิธ ีคือ    

วิธีที่ 1   มีกองลกูเสืออยูก่่อนแล้ว  และวิธีที่ 2 ยังไมม่ีกอง เป็นการตั้งกองขึ้นใหม ่ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

ก.  มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว 
(1) กองลูกเสือสํารอง  ทํารูปวงกลมใหญ ่
(2) หมวกที่ติดเครือ่งหมายลกูเสือสํารองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสอืสํารอง ที่จะตดิ

กระเปาเสื้ออยู่ที่ผู้กาํกับ 
(3) ธงประจํากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กาํกับลูกเสอืถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม  
(4) ลูกเสือใหมอ่ยู่นอกวงกลม (แต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสอืสํารอง

ที่จะติดกระเปาเสือ้กับหมวกอยู่ที่ผู้กํากับ) ด้านหลังของหมู่ ที่ตนจะเข้าไปอยู ่
(5) ผู้กํากับเรียกลูกเสือใหม่เขา้มาในวงกลม หน้าผู้กํากับ (หากหลายคนให้เข้าแถว

หน้ากระดาน) 
(6) ผู้กํากับสอบถามลกูเสือใหม ่ ดังนี้ 

ผู้กํากับ “เจ้าต้องการเป็นลกูเสือสํารองใช่ไหม ” 
ลูกเสือใหม ่ “ใช่ครับ” 
ผู้กํากับ “เจ้าเข้าใจกฎ  คําปฎิญาณ  การทําความเคารพ และการทําแกรนด์ฮาวล์หรือไม ่”  
ลูกเสือใหม ่ “ข้าเข้าใจและปฏิบัติได ้” 
ผูก้ํากับ “กฎมีว่าอยา่งไร”  
ลูกเสือใหม ่ “ข้อ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุ่นพี่ 

ข้อ 2 ลูกเสือสํารองไม่ทาํตามใจตนเอง”  
ผู้กํากับ “ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อไดห้รือไม่ว่า 

ข้อ 1 เจ้าจะจงรกัภกัดีต่อชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์ 
ข้อ 2 เจ้าจะยดึมั่นในกฎของลกูเสือสํารอง และบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทกุวัน”  

ลูกเสือใหม ่ ทําวันทยหัตถ ์ “ข้าสัญญาว่า       
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภกัดีต่อชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์       
ข้อ 2 ข้าจะยดึมัน่ในกฎของลกูเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทกุวัน” 

ผูก้ํากับ “เจ้าจงรักษาคํามั่นสัญญา ของเจ้าไว้ให้มัน่ต่อไป  บัดนี้เจ้าได้เขา้เป็น 
ลูกเสือสาํรอง และเป็นสมาชิกผู้หนึ่ง ของคณะพี่น้องลกูเสือแหง่โลกอัน 
ยิ่งใหญ่แล้ว” ลูกเสือลดมอืลง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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 (7) ผู้กํากับมอบเครื่องหมายลกูเสือสํารอง สําหรับติดกระเปา และมอบหมวก  
ให้ลูกเสอืรับมาสวมเอง ลูกเสือทําวันทยหัตถ์ และลดมือลง แล้วสัมผัสมือกับผู้กํากับ 

ในกรณีที่ผู้กํากับกลุ่มเป็นประธาน หรือเชิญผู้อื่นเป็นประธาน ก็ควรให้ทาํหน้าที่แทน  
ผู้กํากับตาม ข้อ 7 นี้  

(8) เสร็จแล้ว ลูกเสือใหม่ทํากลับหลังหัน ทําความเคารพลูกเสือเก่า ด้วยท่าวันทยหัตถ์
ลูกเสือเก่ารับการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์เช่นกนั แล้วลดมือลงพร้อมกัน (โดยไม่ตอ้งสั่ง)   

(9) ผู้กํากับสั่งลูกเสอืใหม ่เข้าประจาํหมู ่โดยสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เขา้ประจําหมู ่– วิ่ง” 
ลูกเสือใหม่วิ่งเขา้ประจําหมู่ของตน (ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว)  

  (10) เสร็จสิ้นด้วยการทําแกรนดฮ์าวล์ 
ข. ยังไม่มีกองลูกเสือ 

(1) ลูกเสือใหมท่ั้งหมด เข้าแถวเป็นแนวตอนหมู่ หนา้ผู้กํากับ แต่งเครื่องแบบครบ
เว้นแต่เครื่องหมายลกูเสือสํารองที่จะติดกระเปาเสื้อกับหมวก อยู่ที่ผูก้ํากับ 

(2) หมวกที่ติดเครือ่งหมายลกูเสือสํารองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสอืสํารองที่จะติด
กระเปาเสื้ออยู่ที่ผู้กาํกับ 

(3) ธงประจํากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กาํกับ ถือไวใ้นท่าตรง นอกวงกลม  
(4) ผู้กํากับเรียกลูกเสือใหม่ ออกมายนืหนา้ผู้กาํกับครั้งละหมู่ โดยออกคําสั่งว่า 

“หมู่สี....” ให้หมู่สีนัน้ออกมายืนเป็นแถวหนา้กระดาน 
(5) ผู้กํากับสอบถามลกูเสือใหม ่(เหมือนอยา่งมกีองลูกเสืออยู่กอ่นแล้ว) 
(6) เมื่อผู้กํากับหรอืประธานมอบเครือ่งหมายและหมวก และสมัผัสมือกับลูกเสอืใหม่

แล้วให้ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถว เตรียมเป็นรูปวงกลม (หมายความว่า เมื่อทุกหมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว   
จะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบผู้กํากับ) โดยออกคาํสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เข้าประจําที่ – วิ่ง” ลูกเสือใหม่วิ่งไป
เข้าที่ของตน  
(ซึ่งผู้กํากับนัดหมายไว้กอ่นแล้ว)  

(7) เสร็จสิ้นด้วยการทําแกรนด์ฮาวล์ 
หมายเหตุ 

1. ขณะที่ลูกเสือกลา่วคําปฎิญาณ ต่อหน้าผู้กาํกับนั้น ผู้กาํกับทําวันทยหัตถ ์(2 นิ้ว)
ส่วนรองผู้กํากับหรือผู้บังคับบัญชาลกูเสืออื่น ๆ ทํารหัสลกูเสือ 3 นิ้ว 

2. ลูกเสือผู้ใด ได้กระทาํพิธีปฎิญาณตนแล้ว  ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคําปฎิญาณนั้น
ต้องทําวันทยาหัตถ์ด้วย  ลูกเสือผู้ใดยังไม่ได้ปฎิญาณตน ไม่ตอ้งทํา คงยนืตรงเฉย ๆ 

3. การสั่งให้แถวแยก หมายความว่า แยกไปเรียนวิชาอื่นกอ่น  ให้สั่งว่า “แพ๊ค - แยก”
ลูกเสือทาํขวาหนัแล้วแยกไป 

4. การสั่งให้เลกิแถว หมายความว่า เลิกจากการเรียนแล้ว หรือปิดการประชุม ให้สัง่
ว่า “แพ๊ค - เลิก”  ลูกเสือทาํวันทยหัตถ์ พร้อมกล่าวคําว่า “ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ” แล้วลดมือลง 
ทําขวาหนั เลิกแถวไป 
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พิธีประดบัดาวดวงที ่ 1 
เมื่อลูกเสือสอบได้วิชาดาวดวงที่ 1 ครบแล้ว  ให้ทําพิธีประดับดาวดวงที่ 1 ให้ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี ้
(1)  กองลูกเสอืสํารองทําเป็นรูปวงกลมใหญ ่
(2)  ผู้กํากับลูกเสือสํารองอยูก่ลางวงกลม มีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผูก้ํากับ 
(3)  หมวกที่ติดดาวดวงที ่1 แล้ว  อยู่ที่ผู้กาํกับ 
(4)  ผู้กํากับประกาศให้กองรู้ว่า จะกระทําพิธีประดับดาวดวงที ่1 
(5)  ผู้กํากับเรียกลูกเสือทีจ่ะไดด้าวดวงที ่1 มายืนหนา้ผู้กํากับ (ซึ่งขณะนั้นต่างก็ยนือยู่ในหมู่ของตน) 
(6)  ผู้กํากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ 1 ให้ลูกเสอืที่จะได้รับทราบแล้วสั่งสอน 
(7)  ผู้กํากับมอบหมวกให้ลกูเสอื ลูกเสอืรับไปสวมเองแล้วทําวันทยหัตถ์ผู้กํากับ 
(8)  ผู้กํากับแสดงความยินดีด้วยการสมัผัสมือกับลูกเสือ 
(9)  ลูกเสือที่ได้รับ ทํากลับหลังหัน วิ่งเข้าประจาํหมู่ของตน 
(10)  ลูกเสือในหมู่ของตน  (เฉพาะในหมูท่ี่ลูกเสือได้รับดาวเท่านัน้) ต่างมาแสดงความยนิดีด้วย       
การสัมผัสมือ เสร็จพิธ ีไม่มีแกรนด์ฮาวล์) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
151

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 157 

 (7) ผู้กํากับมอบเครื่องหมายลกูเสือสํารอง สําหรับติดกระเปา และมอบหมวก  
ให้ลูกเสอืรับมาสวมเอง ลูกเสือทําวันทยหัตถ์ และลดมือลง แล้วสัมผัสมือกับผู้กํากับ 

ในกรณีที่ผู้กํากับกลุ่มเป็นประธาน หรือเชิญผู้อื่นเป็นประธาน ก็ควรให้ทาํหน้าที่แทน  
ผู้กํากับตาม ข้อ 7 นี้  

(8) เสร็จแล้ว ลูกเสือใหม่ทํากลับหลังหัน ทําความเคารพลูกเสือเก่า ด้วยท่าวันทยหัตถ์
ลูกเสือเก่ารับการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์เช่นกนั แล้วลดมือลงพร้อมกัน (โดยไม่ตอ้งสั่ง)   

(9) ผู้กํากับสั่งลูกเสอืใหม ่เข้าประจาํหมู ่โดยสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เขา้ประจําหมู ่– วิ่ง” 
ลูกเสือใหม่วิ่งเขา้ประจําหมู่ของตน (ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว)  

  (10) เสร็จสิ้นด้วยการทําแกรนดฮ์าวล์ 
ข. ยังไม่มีกองลูกเสือ 

(1) ลูกเสือใหมท่ั้งหมด เข้าแถวเป็นแนวตอนหมู่ หนา้ผู้กํากับ แต่งเครื่องแบบครบ
เว้นแต่เครื่องหมายลกูเสือสํารองที่จะติดกระเปาเสื้อกับหมวก อยู่ที่ผูก้ํากับ 

(2) หมวกที่ติดเครือ่งหมายลกูเสือสํารองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสอืสํารองที่จะติด
กระเปาเสื้ออยู่ที่ผู้กาํกับ 

(3) ธงประจํากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กาํกับ ถือไวใ้นท่าตรง นอกวงกลม  
(4) ผู้กํากับเรียกลูกเสือใหม่ ออกมายนืหนา้ผู้กาํกับครั้งละหมู่ โดยออกคําสั่งว่า 

“หมู่สี....” ให้หมู่สีนัน้ออกมายืนเป็นแถวหนา้กระดาน 
(5) ผู้กํากับสอบถามลกูเสือใหม ่(เหมือนอยา่งมกีองลูกเสืออยู่กอ่นแล้ว) 
(6) เมื่อผู้กํากับหรอืประธานมอบเครือ่งหมายและหมวก และสมัผัสมือกับลูกเสอืใหม่

แล้วให้ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถว เตรียมเป็นรูปวงกลม (หมายความว่า เมื่อทุกหมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว   
จะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบผู้กํากับ) โดยออกคาํสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เข้าประจําที่ – วิ่ง” ลูกเสือใหม่วิ่งไป
เข้าที่ของตน  
(ซึ่งผู้กํากับนัดหมายไว้กอ่นแล้ว)  

(7) เสร็จสิ้นด้วยการทําแกรนด์ฮาวล์ 
หมายเหตุ 

1. ขณะที่ลูกเสือกลา่วคําปฎิญาณ ต่อหน้าผู้กาํกับนั้น ผู้กาํกับทําวันทยหัตถ ์(2 นิ้ว)
ส่วนรองผู้กํากับหรือผู้บังคับบัญชาลกูเสืออื่น ๆ ทํารหัสลกูเสือ 3 นิ้ว 

2. ลูกเสือผู้ใด ได้กระทาํพิธีปฎิญาณตนแล้ว  ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคําปฎิญาณนั้น
ต้องทําวันทยาหัตถ์ด้วย  ลูกเสือผู้ใดยังไม่ได้ปฎิญาณตน ไม่ตอ้งทํา คงยนืตรงเฉย ๆ 

3. การสั่งให้แถวแยก หมายความว่า แยกไปเรียนวิชาอื่นกอ่น  ให้สั่งว่า “แพ๊ค - แยก”
ลูกเสือทาํขวาหนัแล้วแยกไป 

4. การสั่งให้เลกิแถว หมายความว่า เลิกจากการเรียนแล้ว หรือปิดการประชุม ให้สัง่
ว่า “แพ๊ค - เลิก”  ลูกเสือทาํวันทยหัตถ์ พร้อมกล่าวคําว่า “ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ” แล้วลดมือลง 
ทําขวาหนั เลิกแถวไป 
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พิธีประดบัดาวดวงที ่ 1 
เมื่อลูกเสือสอบได้วิชาดาวดวงที่ 1 ครบแล้ว  ให้ทําพิธีประดับดาวดวงที่ 1 ให้ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี ้
(1)  กองลูกเสอืสํารองทําเป็นรูปวงกลมใหญ ่
(2)  ผู้กํากับลูกเสือสํารองอยูก่ลางวงกลม มีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผูก้ํากับ 
(3)  หมวกที่ติดดาวดวงที ่1 แล้ว  อยู่ที่ผู้กาํกับ 
(4)  ผู้กํากับประกาศให้กองรู้ว่า จะกระทําพิธีประดับดาวดวงที ่1 
(5)  ผู้กํากับเรียกลูกเสือทีจ่ะไดด้าวดวงที ่1 มายืนหนา้ผู้กํากับ (ซึ่งขณะนั้นต่างก็ยนือยู่ในหมู่ของตน) 
(6)  ผู้กํากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ 1 ให้ลูกเสอืที่จะได้รับทราบแล้วสั่งสอน 
(7)  ผู้กํากับมอบหมวกให้ลกูเสอื ลูกเสอืรับไปสวมเองแล้วทําวันทยหัตถ์ผู้กํากับ 
(8)  ผู้กํากับแสดงความยินดีด้วยการสมัผัสมือกับลูกเสือ 
(9)  ลูกเสือที่ได้รับ ทํากลับหลังหัน วิ่งเข้าประจาํหมู่ของตน 
(10)  ลูกเสือในหมู่ของตน  (เฉพาะในหมูท่ี่ลูกเสือได้รับดาวเท่านัน้) ต่างมาแสดงความยนิดีด้วย       
การสัมผัสมือ เสร็จพิธ ีไม่มีแกรนด์ฮาวล์) 
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ภาคผนวก ก 

แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ที่จาํเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรยีมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังนี้ 

พุทธิพิสั 

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสั ทักษะพิสั 

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพืน้ฐาน
ของทกุองค์ประกอบ ได้แก่ 

- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

- ความคิดสร้างสรรค์ 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 
- ทักษะการการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้

คําพูดและภาษาท่าทาง เพือ่สื่อสารความรู้สกึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพทีด่ีต่อกัน 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ข้อดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลอืกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 
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ภาคผนวก ก 

แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ที่จาํเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรยีมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังนี้ 

พุทธิพิสั 

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสั ทักษะพิสั 

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพืน้ฐาน
ของทกุองค์ประกอบ ได้แก่ 

- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

- ความคิดสร้างสรรค์ 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 
- ทักษะการการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้

คําพูดและภาษาท่าทาง เพือ่สื่อสารความรู้สกึนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิด 
ความต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพทีด่ีต่อกัน 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีทีม่ีทางเลอืกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะหข์้อดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ข้อดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลอืกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้
วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครียดเป็นความสามารถในการ
รับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไ้ข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเอง
อย่างเหมาะสม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูท่ีปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา 

ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 163 

ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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162 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเร่ืองสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา 

ทักษะชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
สําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 163 

ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 

เข้ำใจ/เห็นใจผู้ได้รับผลกระทบจำกสำรเสพติด
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164 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ

และทักษะ ที่จาํเป็นในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกจิวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐาน
ของชีวิต มกัเป็นทกัษะทางกายภาพ เชน่ อาบน้ํา แต่งตัว ซักเสื้อผ้า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและ
ใช้ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถกูที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธท์ี่ดี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชน่ อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซกั

เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 165 

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระทากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาต ิซึง่ขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ี จึงไม่มีทิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันใน

กลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เดก็ต้องมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ 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 

ผิดชอบและปลอดภัย
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ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและ
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• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)
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1. เรียนรู้เองตามธรรมชาต ิซึง่ขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างทีด่ี จึงไม่มีทิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันใน

กลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เดก็ต้องมีส่วนร่วมทั้งทางรา่งกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทาง
ความคดิคอืการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 
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ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 
3 คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด  

 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจ
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การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็น
คุณค่าตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์ 
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จริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
160

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

8 �        
�          

�   �        
        

�  �   
      

�  �   
  �     

�  �             
   

              

  �                
                  

           

�  �   
       
    

                

 
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 ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 167 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธกีารลูกเสอืโลก ม ี8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เปน็ลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ 
คือ 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
161

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

8 �        
�          

�   �        
        

�  �   
      

�  �   
  �     

�  �             
   

              

  �                
                  

           

�  �   
       
    

                

 
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 ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 167 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธกีารลูกเสอืโลก ม ี8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เปน็ลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ 
คือ 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
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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

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 169 

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 เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

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



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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168 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 169 

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 เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

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



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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170 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมท้ัง

สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ช้ันสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้
ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้ าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 171 

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  รวมทั้งความคดิ

สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ

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 
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หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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170 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง

สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ช้ันสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้
ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้ าง
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  รวมทั้งความคดิ

สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ

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 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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172 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1.3 เล่านิทาน   
1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ

ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น

จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 

4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ
ได้แก่  การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน 

และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 

2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  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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1.3 เล่านิทาน   
1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อ

ในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น

จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่อง ฯลฯ 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน

4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ  เป็นต้น 

4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ
ได้แก่  การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน 

และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 

2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  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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ภาคผนวก ค 

พิธีการทางลูกเสือ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 
พิธีลูกเสือส ารอง 
ข้อ 286 การท าแกรนด์าาวล์  

 การทําแกรนด์ฮาวล์ ผู้กํากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน และยืนอยู่ในท่าตรง แล้วจึง
เรียก และให้ปฏิบัติต่อไปนี้ 

 1.  ผู้กํากับลูกเสือ เรียก “แพ็ค – แพ็ค - แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทํา 

สัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นวงกลม  (มีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ) 
          2 .   ลูกเสือสํารอง เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันที
ว่า  “แพ็ค”  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก   ล้อมรอบผู้กํากับ  (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่
ตรงหน้าผู้กํากับ  จากนั้นก็เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน) 
          3 .   ผู้กํากับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย  
(แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย) 

        4.   ลูกเสือสํารอง  เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขน
ตึงจึงปล่อยมือ  และจัดวงกลมให้เรียบร้อย 

       5.   ผู้กํากับลูกเสือ ตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ  
เสมอไหล่  ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุ้ม  เป็น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง 

6. ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง  แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่
ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วช้ีและนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิด
กัน  และแตะพื้น  นิ้วอื่น ๆ  งอไว้ในอุ้งมือ  (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) 
          7.   ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง 
          8.   ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ทํา-ดี-ที่-สุด”  พอ
ขาดคําว่า  “สุด”  ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น  เท้าทั้งสองชิดติดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู 
          9.   นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น(ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ)จะร้องขึ้นว่า
“จงทําดี – จงทําดี - จงทําดี”  การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา  ทีละครั้ง  (เวลาร้อง
ไม่ต้องผงกศีรษะ) 
          10 .   เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(แบมือออก)
ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์  แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “เราจะทําดี-จะทําดี-จะทําดี” 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 175 

          ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรับ
การเคารพของลูกเสือ  และอาจจะกล่าวคําขอบใจหรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ  ก็ได้  

รองผู้กํากับอื่น ๆ  ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 

(1) พิธีเปิด (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
1. แกรนด์ฮาวล์

1.1 ผู้กํากับลูกเสอืยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว
“แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คาํท้ายให้เนน้ให้หนกั) พร้อมกับทําสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
โดยมีรองผูก้ํากับยนือยูน่อกวงกลมและหลังผูก้าํกับ 

 1.2 ลูกเสือสาํรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพรอ้มกนั
ทันทีว่า “แพค็” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กาํกับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้กํากับ 
จากนัน้เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกนั 

 1.3 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เลก็น้อย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน ฝูามอืแบหงาย 
แล้วลดมือลงเพือ่ตรวจดูความเรียบร้อย 

 1.4 ลูกเสือสาํรองเมื่อเหน็สัญญาณของผู้กํากับซึ่งผายมือออกไปขา้ง ๆ ให้ทกุคนจับ
มือกนัขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึงปล่อยมอื และจัดวงกลมให ้ เรียบร้อย 

 1.5 ผู้กํากับตรวจดูเหน็ว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ใหก้างแขนทั้งสองออกไปขา้งๆ 
เสมอไหล่ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชดิกัน ฝูามอืแบหงาย แล้วพลกิฝูามอืคว่ําลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้
ลูกเสือนั่งลง 

 1.6 ลูกสํารองทุกคนนั่งลงทนัทีที่เห็นสัญญาณจากผูก้ํากับ โดยใหน้ั่งลงบนสน้เท้าทั้ง
สอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มอืทั้งสองห่างกันพอสมควร และเขา่ออกเล็กนอ้ย นิ้วช้ี
และนิ้วกลางทั้งสองมอืเหยยีดชิดกนั และแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งดไว้ในอุ้งมือ  (นิ้วหัวแม่มอืกดนิ้วนางกับ
นิ้วก้อยไว้) 

1.7 ผู้กํากับลูกเสอืพลกิฝูามอืทั้งสองหงายขึน้เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรอ้ง 
 1.8 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “อา-เคลา-เรา-จะ-ท า-ดี-ที-่

สุด”  พอขาดคําว่า “สุด” ให้ลกูเสือทุกคนกระโดดยืนขึน้ เท้าทั้งสองชิดตดิกัน พรอ้มกับยกมือทัง้สองที่
อยู่ในทา่นั่งไปไว้เหนอืหูและชิดหู 

1.9 นายหมู่ลูกเสอืซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวนันั้น (ที่หนัหนา้ตรงกับ ผูก้ํากับ) 
จะร้องขึ้นว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าดี” การรอ้งให้หนัหนา้ไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง 
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ) 10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
169

174 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคผนวก ค 

พิธีการทางลูกเสือ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 
พิธีลูกเสือส ารอง 
ข้อ 286 การท าแกรนด์าาวล์  

 การทําแกรนด์ฮาวล์ ผู้กํากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน และยืนอยู่ในท่าตรง แล้วจึง
เรียก และให้ปฏิบัติต่อไปนี้ 

 1.  ผู้กํากับลูกเสือ เรียก “แพ็ค – แพ็ค - แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทํา 

สัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นวงกลม  (มีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ) 
          2 .   ลูกเสือสํารอง เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันที
ว่า  “แพ็ค”  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก   ล้อมรอบผู้กํากับ  (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่
ตรงหน้าผู้กํากับ  จากนั้นก็เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน) 
          3 .   ผู้กํากับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย  
(แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย) 

        4.   ลูกเสือสํารอง  เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขน
ตึงจึงปล่อยมือ  และจัดวงกลมให้เรียบร้อย 

       5.   ผู้กํากับลูกเสือ ตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ  
เสมอไหล่  ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุ้ม  เป็น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง 

6. ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง  แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่
ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วช้ีและนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิด
กัน  และแตะพื้น  นิ้วอื่น ๆ  งอไว้ในอุ้งมือ  (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) 
          7.   ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง 
          8.   ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ทํา-ดี-ที่-สุด”  พอ
ขาดคําว่า  “สุด”  ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น  เท้าทั้งสองชิดติดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู 
          9.   นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น(ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ)จะร้องขึ้นว่า
“จงทําดี – จงทําดี - จงทําดี”  การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา  ทีละครั้ง  (เวลาร้อง
ไม่ต้องผงกศีรษะ) 
          10 .   เมื่อสิ้นคําที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว(แบมือออก)
ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์  แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “เราจะทําดี-จะทําดี-จะทําดี” 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 175 

          ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรับ
การเคารพของลูกเสือ  และอาจจะกล่าวคําขอบใจหรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ  ก็ได้  

รองผู้กํากับอื่น ๆ  ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 

(1) พิธีเปิด (แกรนด์ฮาวล์ ชกัธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
1. แกรนด์ฮาวล์

1.1 ผู้กํากับลูกเสอืยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว
“แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คาํท้ายให้เนน้ให้หนกั) พร้อมกับทําสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
โดยมีรองผูก้ํากับยนือยูน่อกวงกลมและหลังผูก้าํกับ 

 1.2 ลูกเสือสาํรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพรอ้มกนั
ทันทีว่า “แพค็” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กาํกับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้กํากับ 
จากนัน้เรียงไปตามลําดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกนั 

 1.3 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เลก็น้อย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน ฝูามอืแบหงาย 
แล้วลดมือลงเพือ่ตรวจดูความเรียบร้อย 

 1.4 ลูกเสือสาํรองเมื่อเหน็สัญญาณของผู้กํากับซึ่งผายมือออกไปขา้ง ๆ ให้ทกุคนจับ
มือกนัขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึงปล่อยมอื และจัดวงกลมให ้ เรียบร้อย 

 1.5 ผู้กํากับตรวจดูเหน็ว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ใหก้างแขนทั้งสองออกไปขา้งๆ 
เสมอไหล่ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชดิกัน ฝูามอืแบหงาย แล้วพลกิฝูามอืคว่ําลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้
ลูกเสือนั่งลง 

 1.6 ลูกสํารองทุกคนนั่งลงทนัทีที่เห็นสัญญาณจากผูก้ํากับ โดยใหน้ั่งลงบนสน้เท้าทั้ง
สอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มอืทั้งสองห่างกันพอสมควร และเขา่ออกเล็กนอ้ย นิ้วช้ี
และนิ้วกลางทั้งสองมอืเหยยีดชิดกนั และแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งดไว้ในอุ้งมือ  (นิ้วหัวแม่มอืกดนิ้วนางกับ
นิ้วก้อยไว้) 

1.7 ผู้กํากับลูกเสอืพลกิฝูามอืทั้งสองหงายขึน้เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรอ้ง 
 1.8 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “อา-เคลา-เรา-จะ-ท า-ดี-ที-่

สุด”  พอขาดคําว่า “สุด” ให้ลกูเสือทุกคนกระโดดยืนขึน้ เท้าทั้งสองชิดตดิกัน พรอ้มกับยกมือทัง้สองที่
อยู่ในทา่นั่งไปไว้เหนอืหูและชิดหู 

1.9 นายหมู่ลูกเสอืซึ่งทาํหนา้ที่เป็นหมู่บริการในวนันั้น (ที่หนัหนา้ตรงกับ ผูก้ํากับ) 
จะร้องขึ้นว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าดี” การรอ้งให้หนัหนา้ไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง 
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ) 
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 1.10 เมื่อสิ้นคําที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว (มือ
แบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าดี” 
ขณะที่ลูกเสือรอ้งนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสาํรอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพ
ของลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กํากับอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง หลังจากผู้กาํกับและลูกเสือเอามอืลงพร้อมกัน 

2. ชักธงขึ้น
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงชาติ” ลกูเสือที่เป็นหมู่บริการหรอืทําหน้าที่

หมู่บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาต ิวิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสอืวิ่งออกด้วยเท้าซา้ยกอ่น วางปลายเท้า
ลงบนพื้น พร้อมกันนัน้ยกมือขึ้นเสมอราวนม กํามอื และหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง 
ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวได้พอสมควร 

 2.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง 
ห่างเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพทา่วันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน ลกูเสือคน
ทางขวามือกา้วไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลัง 2 ก้าว กลับมายืนที่
เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือ (ให้ผนืธงชาติอยู่ทางขวามอืของชักธง
ชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาตแิตะพื้นเป็นอันขาด) คนทางซ้ายมอืเป็นคนชักธงชาต ิ
คนทางขวามอืเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคน  ยืนตรง ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทัง้สองด้านตึง
ตลอดเวลาจนกว่าธงชาติจะขึ้นสูย่อดเสา 

 2.3 ผู้กํากับสั่ง “แพค็-วันทยหัตถ์” (คําสัง่วันทยหัตถ์นีไ้ม่ใช่คาํบอกแบ่ง   แต่เป็นคําบอก
รวดว่า “วันทยหัตถ์” ลูกเสอืในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํกับและรองผู้กาํกับอื่น ๆ ทําวนัทยหัตถ์
พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทาํวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว 

 2.4 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนํารอ้งเพลงชาติ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชือ้
ไทย” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทกุคนร้องเพลงพรอ้มกัน “เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทกุ
ส่วน…..” จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้   ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
อย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามอืคอ่ย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาตขิึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน 
ผู้ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่า พอเพลงชาตจิบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อธงชาตขิึ้นยอดเสาแล้ว 
ลูกเสือคนทางขวามอืรับเชือกจากลูกเสือทางซา้ยมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปขา้งหนา้ 2 กา้ว และ
ชิดเท้ายืนตรง ผูกเชือกธง กา้วถอยหลังและชิดเท้า กลับมายืนตรงที่เดมิ ลูกเสอืทั้งสองยืนตรง 
ทําวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทกุคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลบัหลังหัน 
วิ่งกลับมาเขา้แถวในหมูข่องตน แล้วทําวันทยหตัถ์เหมือนลกูเสือในแถว 

2.5 ผู้กํากับสั่ง “มอืลง” ลูกเสอืทุกคนลดมือลงพร้อมกัน 
3. สวดมนต์

3.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการน าสวดมนต์” ลูกเสอืทุกคนใช้มอืขวาจับทีห่มวก
ด้านหน้า แล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซา้ยขึ้นมาประกบกับมอืขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของ
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หมวกหนัไปทางซ้าย หนา้หมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ในระหว่างฝูามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้ 
ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอดหมวกด้วย 

 3.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายนําสวดมนต์ยอ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพรอ้มกนั (สวดนํา) “อรห สมมา สมพุทโธ ภควา” (สวดตาม) “อรห 
สมมา สมพุทโธ ภควา” สวดนําและสวดตามจนจบ 

4. สงบนิ่ง
4.1 ผู้กํากับสั่ง “สงบนิ่ง” (ผู้กํากับและลูกเสอืทุกคนลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่

กึ่งกลางลาํตัว แขนเหยียดตรง พร้อมกับวางฝาูมือซา้ยทับลงบนหลังมอืขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบ
นิ่งประมาณ 1 นาที 

4.2 ผู้กํากับสั่ง “สวมหมวก” ผู้กํากับและลูกเสือทุกคนเงยหน้าขึ้น สวมหมวก และอยู่ในท่าตรง 
4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค, ตามระเบียบ-พัก” ผู้กํากับก้าวเข้าไปยืนตรงที่หน้าเสาธงเช่นเดิม 

5. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ โดยมี ข้อเสนอแนะในการตรวจ

ดังนี้ 
 ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรกไ็ด้ เช่น เครือ่งแบบ เล็บ 

ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพของรา่งกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียน การสอน 
 ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง ให้ตรวจเครื่องแบบอยา่งเดยีว เพราะเหตุ

ว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแตง่กายย่อมไม่เรยีบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับ
บ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนาํความเสื่อมเสียมาสูก่องลกูเสือของตนได้ 

5.1 รองผู้กํากับตรวจ 
 5.1.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผูก้ ากับตรวจฟัน” รองผู้กาํกับทุกคนวิ่งออกไปหาผูก้ํากับ 

ทําความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กาํกับเสียก่อน  ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง 
แล้วรองผู้กํากับรีบว่ิงไปตรวจหมู่ลกูเสือทนัที 

 5.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงหน้านายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว 
นายหมู่สั่ง “หมู่สี……….ตรง” ลูกเสือทกุคนตรง นายหมูค่นเดยีวทําวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลง ก้าวไป
ข้างหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถพ์ร้อมกล่าวรายงานว่า “หมูส่ี……….พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครบั” (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ เมือ่นายหมู่รายงานและลดมือลงเมอืรายงานจบ) เมือ่รายงาน
จบ ลดมือลง ถอยหลังเขา้ที่เดมิ 

5.1.3 รองผู้กํากับออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก  
5.1.4 รองผู้กํากับสัง่นายหมู่ “เดนิตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสือคนแรก และลูกเสอื

คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชดิอย่าง
แข็งแรงก่อน นายหมูก่้าวไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซา้ยไปชิดอย่างแข็งแรง ยนืในแนว
เดียวกับรองผู้กาํกับ 1 ก้าว ตรวจลูกเสอื 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคน  สุดท้ายแล้ว ใหน้ายหมู่ลูกเสือ
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 1.10 เมื่อสิ้นคําที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว (มือ
แบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าดี” 
ขณะที่ลูกเสือรอ้งนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสาํรอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพ
ของลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กํากับอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง หลังจากผู้กาํกับและลูกเสือเอามอืลงพร้อมกัน 

2. ชักธงขึ้น
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงชาติ” ลกูเสือที่เป็นหมู่บริการหรอืทําหน้าที่

หมู่บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาต ิวิ่งออกไปพร้อมกัน (ลูกเสอืวิ่งออกด้วยเท้าซา้ยกอ่น วางปลายเท้า
ลงบนพื้น พร้อมกันนัน้ยกมือขึ้นเสมอราวนม กํามอื และหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง 
ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวได้พอสมควร 

 2.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง 
ห่างเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพทา่วันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน ลกูเสือคน
ทางขวามือกา้วไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลัง 2 ก้าว กลับมายืนที่
เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือ (ให้ผนืธงชาติอยู่ทางขวามอืของชักธง
ชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาตแิตะพื้นเป็นอันขาด) คนทางซ้ายมอืเป็นคนชักธงชาต ิ
คนทางขวามอืเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคน  ยืนตรง ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทัง้สองด้านตึง
ตลอดเวลาจนกว่าธงชาติจะขึ้นสูย่อดเสา 

 2.3 ผู้กํากับสั่ง “แพค็-วันทยหัตถ์” (คําสัง่วันทยหัตถ์นีไ้ม่ใช่คาํบอกแบ่ง   แต่เป็นคําบอก
รวดว่า “วันทยหัตถ์” ลูกเสอืในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กาํกับและรองผู้กาํกับอื่น ๆ ทําวนัทยหัตถ์
พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทาํวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว 

 2.4 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนํารอ้งเพลงชาติ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชือ้
ไทย” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทกุคนร้องเพลงพรอ้มกัน “เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทกุ
ส่วน…..” จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลกูเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้   ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
อย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามอืคอ่ย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาตขิึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน 
ผู้ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่า พอเพลงชาตจิบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อธงชาตขิึ้นยอดเสาแล้ว 
ลูกเสือคนทางขวามอืรับเชือกจากลูกเสือทางซา้ยมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปขา้งหนา้ 2 กา้ว และ
ชิดเท้ายืนตรง ผูกเชือกธง กา้วถอยหลังและชิดเท้า กลับมายืนตรงที่เดมิ ลูกเสอืทั้งสองยืนตรง 
ทําวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทกุคนลดมือลง) ลูกเสือทั้งสองกลบัหลังหัน 
วิ่งกลับมาเขา้แถวในหมูข่องตน แล้วทําวันทยหตัถ์เหมือนลกูเสือในแถว 

2.5 ผู้กํากับสั่ง “มอืลง” ลูกเสอืทุกคนลดมือลงพร้อมกัน 
3. สวดมนต์

3.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการน าสวดมนต์” ลูกเสอืทุกคนใช้มอืขวาจับทีห่มวก
ด้านหน้า แล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซา้ยขึ้นมาประกบกับมอืขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของ
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หมวกหนัไปทางซ้าย หนา้หมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ในระหว่างฝูามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้ 
ผู้บังคับบัญชาทุกคนถอดหมวกด้วย 

 3.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายนําสวดมนต์ยอ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพรอ้มกนั (สวดนํา) “อรห สมมา สมพุทโธ ภควา” (สวดตาม) “อรห 
สมมา สมพุทโธ ภควา” สวดนําและสวดตามจนจบ 

4. สงบนิ่ง
4.1 ผู้กํากับสั่ง “สงบนิ่ง” (ผู้กํากับและลูกเสอืทุกคนลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่

กึ่งกลางลาํตัว แขนเหยียดตรง พร้อมกับวางฝาูมือซา้ยทับลงบนหลังมอืขวา ก้มหน้าเล็กน้อย) สงบ
นิ่งประมาณ 1 นาที 

4.2 ผู้กํากับสั่ง “สวมหมวก” ผู้กํากับและลูกเสือทุกคนเงยหน้าขึ้น สวมหมวก และอยู่ในท่าตรง 
4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค, ตามระเบียบ-พัก” ผู้กํากับก้าวเข้าไปยืนตรงที่หน้าเสาธงเช่นเดิม 

5. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ โดยมี ข้อเสนอแนะในการตรวจ

ดังนี้ 
 ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรกไ็ด้ เช่น เครือ่งแบบ เล็บ 

ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพของรา่งกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียน การสอน 
 ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง ให้ตรวจเครื่องแบบอยา่งเดยีว เพราะเหตุ

ว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแตง่กายย่อมไม่เรยีบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับ
บ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนาํความเสื่อมเสียมาสูก่องลกูเสือของตนได้ 

5.1 รองผู้กํากับตรวจ 
 5.1.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผูก้ ากับตรวจฟัน” รองผู้กาํกับทุกคนวิ่งออกไปหาผูก้ํากับ 

ทําความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กาํกับเสียก่อน  ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง 
แล้วรองผู้กํากับรีบว่ิงไปตรวจหมู่ลกูเสือทนัที 

 5.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงหน้านายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว 
นายหมู่สั่ง “หมู่สี……….ตรง” ลูกเสือทกุคนตรง นายหมูค่นเดยีวทําวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลง ก้าวไป
ข้างหนา้ 1 ก้าว ทําวันทยหัตถพ์ร้อมกล่าวรายงานว่า “หมูส่ี……….พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครบั” (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ เมือ่นายหมู่รายงานและลดมือลงเมอืรายงานจบ) เมือ่รายงาน
จบ ลดมือลง ถอยหลังเขา้ที่เดมิ 

5.1.3 รองผู้กํากับออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก  
5.1.4 รองผู้กํากับสัง่นายหมู่ “เดนิตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสือคนแรก และลูกเสอื

คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชดิอย่าง
แข็งแรงก่อน นายหมูก่้าวไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซา้ยไปชิดอย่างแข็งแรง ยนืในแนว
เดียวกับรองผู้กาํกับ 1 ก้าว ตรวจลูกเสอื 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคน  สุดท้ายแล้ว ใหน้ายหมู่ลูกเสือ
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หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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และรองผู้กํากับเดนิย้อนกลับที่เดมิเหมือนตอนแรก นายหมู่ยนืตรง ทําวันทยหัตถ์ และกล่าวว่า 
“ขอบคุณครับ” (ยืนอยู่กับทีไ่ม่ตอ้งก้าวออกไป)  รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง  
นายหมู่ลดมอืลงแล้วสั่งต่อไป “ตามระเบียบ-พกั” 

5.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสอื บางครั้งรองผู้กาํกับไม่อยู่หรือมีน้อย จําเป็นตอ้งให้

นายหมู่ตรวจแทน แนวปฏิบัติคือ ผู้กาํกับสั่ง “นายหมู่ตรวจฟัน” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงแล้วก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งออ้มหลังหมู่มายนื
แทนที่   นายหมู่ และทําหน้าทีน่ายหมู่ แล้วทําการตรวจแบบรองผู้กํากับในข้อ 5.1.4 

5.3 การรายงานการตรวจ 
5.3.1 รองผู้กํากับรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสอืขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลงัการตรวจ   เรียบร้อยแล้ว 

รองผู้กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า 
“ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟนัหมู่สี……….ปรากฎว่า………..และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ” 
เสร็จแล้ววิ่งกลับที่เดิม รองผูก้ํากับคนต่อไปก็รายงานตอ่ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมือ่ตรวจเสร็จแล้ว ให้
รายงานผลการตรวจได้เลย ใครตรวจเสร็จก่อนให้รายงานกอ่นโดยไม่ต้องรอกนั) 

5.3.2 นายหมู่ลูกเสอืรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง 

(อยู่ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไป
เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่
ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก 
ผู้กํากับยืนอยู่กึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลกูเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หันหนา้ไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจา้ได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับใหไ้ปตรวจฟันหมู่
สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมือ่จบการรายงาน นายหมู่
ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเขา้ที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมูค่นต่อไปทําท่าตรง 
วันทยหัตถ์พรอ้มกับนายหมู่คนแรก ลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏิบัติ เช่นเดยีวกัน จนกระทั่งการรายงาน
ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลบัที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทกุคนทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง
พร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลบัมายืน
ทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

6. แยก
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ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง, แพ็ค-แยก” ลูกเสือทุกคนขวาหัน แล้วแยกไปปฏิบัติกิจกรรม
อื่นต่อไป 

 (2) เกม - เพลง 

เกมหรอืการเล่นของลกูเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคญัที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสอืทุก
ประเภท ทั้งใจทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรือ่งนิสยัใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจนกักีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เหน็ –แก่ตัว ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเปน็การฝึกอบรมเดก็ในทางจิตใจไป
ในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลอืกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ 
คลายอารมณ์ กอ่ให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรอืร้องพรอ้ม ๆ กัน 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามัคคี 

(3) การสอนตามเนื้อหา 

ผู้กํากับลูกเสอืจะกาํหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรอืโครงการ
สอนในแต่ละคาบ จะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขยีนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน 
แล้วมีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐาน หรือมากกว่ากไ็ด้ ขึน้อยูก่ับลูกเสือและ
ความเหมาะสมต่าง ๆ   ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย  สาธิต  หรอืปฏิบัติ
จริง แล้วแต่เนื้อหาทีก่ําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองกไ็ด้ 

การรายงานเพือ่เข้าฝกึตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยม  

มีศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทาง
เข้าสู่ฐานไม่ตรงต้องอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทาง  ให้เท่ากับฐานอื่น 
ๆ มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดินทาง ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เขา้ฐานนยิมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา ฉะนัน้ ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ ่ เมือ่ลูกเสอืฝึกครบเวลามี
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมูไ่ด้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่   แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ตอ้งรายงานเองทุกหมู่  ให้รายงานที
ละหมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมูจ่ะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่
ตนเองเท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกนิไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดยีวได้เสมือนครูเขา้ห้องสอน 
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และรองผู้กํากับเดนิย้อนกลับที่เดมิเหมือนตอนแรก นายหมู่ยนืตรง ทําวันทยหัตถ์ และกล่าวว่า 
“ขอบคุณครับ” (ยืนอยู่กับทีไ่ม่ตอ้งก้าวออกไป)  รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และลดมือลง  
นายหมู่ลดมอืลงแล้วสั่งต่อไป “ตามระเบียบ-พกั” 

5.2 นายหมู่ตรวจ 
 ในการประชุมกองลูกเสอื บางครั้งรองผู้กาํกับไม่อยู่หรือมีน้อย จําเป็นตอ้งให้

นายหมู่ตรวจแทน แนวปฏิบัติคือ ผู้กาํกับสั่ง “นายหมู่ตรวจฟัน” นายหมู่ทุกคนทาํวันทยหัตถ์ ลดมือ
ลงแล้วก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งออ้มหลังหมู่มายนื
แทนที่   นายหมู่ และทําหน้าทีน่ายหมู่ แล้วทําการตรวจแบบรองผู้กํากับในข้อ 5.1.4 

5.3 การรายงานการตรวจ 
5.3.1 รองผู้กํากับรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสอืขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลงัการตรวจ   เรียบร้อยแล้ว 

รองผู้กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า 
“ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟนัหมู่สี……….ปรากฎว่า………..และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ” 
เสร็จแล้ววิ่งกลับที่เดิม รองผูก้ํากับคนต่อไปก็รายงานตอ่ ๆ ไป (รองผู้กํากับเมือ่ตรวจเสร็จแล้ว ให้
รายงานผลการตรวจได้เลย ใครตรวจเสร็จก่อนให้รายงานกอ่นโดยไม่ต้องรอกนั) 

5.3.2 นายหมู่ลูกเสอืรายงาน 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง 

(อยู่ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไป
เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่
ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก 
ผู้กํากับยืนอยู่กึ่งกลางของแถว 

ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลกูเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หันหนา้ไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจา้ได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับใหไ้ปตรวจฟันหมู่
สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมือ่จบการรายงาน นายหมู่
ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเขา้ที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมูค่นต่อไปทําท่าตรง 
วันทยหัตถ์พรอ้มกับนายหมู่คนแรก ลดมือลง ก้าวออกไปขา้งหนา้ 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏิบัติ เช่นเดยีวกัน จนกระทั่งการรายงาน
ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลบัที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทกุคนทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง
พร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลบัมายืน
ทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

6. แยก
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ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง, แพ็ค-แยก” ลูกเสือทุกคนขวาหัน แล้วแยกไปปฏิบัติกิจกรรม
อื่นต่อไป 

 (2) เกม - เพลง 

เกมหรอืการเล่นของลกูเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคญัที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสอืทุก
ประเภท ทั้งใจทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรือ่งนิสยัใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจนกักีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เหน็ –แก่ตัว ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพื่อบริหารร่างกายเปน็การฝึกอบรมเดก็ในทางจิตใจไป
ในตัว เกมที่ใช้จะต้องเลอืกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ 
คลายอารมณ์ กอ่ให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรอืร้องพรอ้ม ๆ กัน 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามัคคี 

(3) การสอนตามเนื้อหา 

ผู้กํากับลูกเสอืจะกาํหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรอืโครงการ
สอนในแต่ละคาบ จะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขยีนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน 
แล้วมีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐาน หรือมากกว่ากไ็ด้ ขึน้อยูก่ับลูกเสือและ
ความเหมาะสมต่าง ๆ   ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย  สาธิต  หรอืปฏิบัติ
จริง แล้วแต่เนื้อหาทีก่ําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองกไ็ด้ 

การรายงานเพือ่เข้าฝกึตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยม  

มีศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทาง
เข้าสู่ฐานไม่ตรงต้องอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทาง  ให้เท่ากับฐานอื่น 
ๆ มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดินทาง ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เขา้ฐานนยิมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา ฉะนัน้ ผู้อยู่
ประจําฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ ่ เมือ่ลูกเสอืฝึกครบเวลามี
สัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมูไ่ด้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่   แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ตอ้งรายงานเองทุกหมู่  ให้รายงานที
ละหมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมูจ่ะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่
ตนเองเท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกนิไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดยีวได้เสมือนครูเขา้ห้องสอน 
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1. การรายงานของลูกเสอืสํารองซึ่งไมม่ีอาวุธ
นายหมู่จะสั่ง “หมูส่ี………ตรง” เฉพาะนายหมูเ่มื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ ์ลดมือลง

ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานกท็ําวันทยหัตถ์ รายงานว่า “หมู่สี……….พร้อมทีจ่ะรับการฝึกแล้ว
ครับ” รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลังเขา้ไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสั่ง “ตามระเบียบ-
พัก” (ถอยเขา้ไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหตัถุ์) 

สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่าตรง 
ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 

2. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลือ่นที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลกูเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละหลายหมู่

หากจะให้ลูกเสอืเคลือ่นที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุม่     กลุม่ละหลาย ๆ หมู่ 
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทาํเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 

ลูกเสือกท็ําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตัง้หัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า 
“ลูกเสือ-ตรง” หัวหน้าทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสั่ง “ตามระเบียบ, พัก” 

สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา  (วันทยหัตถ์ 
ลดมือลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน) 

3. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคาํสั่งว่า “หมู่สี……….ตรง” นายหมู่ทําวนัทยหัตถ ์ และ

กล่าวว่า “ขอบคุณ-ครับ” นายหมู่ลดมือลง แล้วสั่ง “ขวาหัน, ตามขา้พเจา้” 

(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเลา่ให้ลกูเสือฟัง เพือ่แทรกคติธรรมต่าง ๆ โดยที่

ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเปน็กันเอง 
เพื่อให้ลกูเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาต ิเสียสละ กตัญํู 

 (5) พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 

1. นัดหมาย
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว

“แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทําสัญญาณเมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
โดยมีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ 

 1.2 ลูกเสือสํารองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกัน
ทันทีว่า “แพ็ค” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้
กํากับ จากนั้นเรียงไปตามลําดับให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 181 
 

  1.3 ผู้กํากับนัดหมายกับลูกเสือ เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อน ลูกเสือเตรียมเชือก 
 2. ตรวจ 
  2.1 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กนอ้ย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน  ฝูามือแบหงาย 
แล้วลดมือลง เพือ่ตรวจดูความเรียบร้อย แล้วสัง่ “แพ็ค-ตามระเบียบ, พัก” 
 สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะลูกเสอื
จะต้องเดินผา่นชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ทีพ่บเห็นได ้
 
  2.2 รองผู้กํากับตรวจ 
   2.2.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหา
ผู้กํากับ ทําวันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อ  
รองผู้กํากับลดมือลง  รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 
   2.2.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง “หมู่สี……….ตรง”  ลูกเสือทุกคนยืนตรง  นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไป
ข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวว่า “หมู่สี……….พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ” (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ)     
นายหมู่ลดมือลง ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง 
   2.2.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก 
โดยมีข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 
 การตรวจเครื่องแบบนายหมู่เป็นคนแรก จะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะต้องตรวจใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  หมวกทรงกลมมกีะบังหนา้หมวก ทําด้วยผา้สกีรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผา้  6 ชิ้น 
แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพธิีประจํา
กองแล้ว มีตราหนา้หมวกรูปหน้าเสอืและอักษรใต้หน้าเสอืว่า “ลูกเสือ” สเีหลือง บนผ้าสกีรมท่าขลิบ
ริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม. หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทั้งหมด 
 2) เสื้อ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่  หน้าอก 
ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโคง้ไปตามตะเข็บไหล ่ติดต่ํากว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อ
กลุ่ม กอง ติดอยู่กลางปฺายชื่อโรงเรยีน (ตัวขาว พื้นแดง)  ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสามเหลี่ยม
ด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซา้ย 1 เซนติเมตร ใหมุ้มแหลมขึ้น 
เครื่องหมายนายหมูม่ีแถบผ้าสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตา ติดรอบแขนเสือ้ข้างซ้าย สูงกว่าแขนเสื้อ 
1 เซนติเมตร 2 แถบ ห่างกัน 1 เซนติเมตร 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
175

180 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1. การรายงานของลูกเสอืสํารองซึ่งไมม่ีอาวุธ
นายหมู่จะสั่ง “หมูส่ี………ตรง” เฉพาะนายหมูเ่มื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ ์ลดมือลง

ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานกท็ําวันทยหัตถ์ รายงานว่า “หมู่สี……….พร้อมทีจ่ะรับการฝึกแล้ว
ครับ” รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลังเขา้ไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสั่ง “ตามระเบียบ-
พัก” (ถอยเขา้ไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหตัถุ์) 

สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่าตรง 
ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 

2. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลือ่นที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลกูเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละหลายหมู่

หากจะให้ลูกเสอืเคลือ่นที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุม่     กลุม่ละหลาย ๆ หมู่ 
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทาํเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป 

ลูกเสือกท็ําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตัง้หัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า 
“ลูกเสือ-ตรง” หัวหน้าทาํวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสั่ง “ตามระเบียบ, พัก” 

สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา  (วันทยหัตถ์ 
ลดมือลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน) 

3. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคาํสั่งว่า “หมู่สี……….ตรง” นายหมู่ทําวนัทยหัตถ ์ และ

กล่าวว่า “ขอบคุณ-ครับ” นายหมู่ลดมือลง แล้วสั่ง “ขวาหัน, ตามขา้พเจา้” 

(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเลา่ให้ลกูเสือฟัง เพือ่แทรกคติธรรมต่าง ๆ โดยที่

ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเปน็กันเอง 
เพื่อให้ลกูเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาต ิเสียสละ กตัญํู 

 (5) พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮ์าวล์ ชักธงลง เลิก) 

1. นัดหมาย
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว เรียกแถว

“แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็คคําท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทําสัญญาณเมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
โดยมีรองผู้กํากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กํากับ 

 1.2 ลูกเสือสํารองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กํากับ ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกัน
ทันทีว่า “แพ็ค” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้กํากับ โดยนายหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้
กํากับ จากนั้นเรียงไปตามลําดับให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 181 
 

  1.3 ผู้กํากับนัดหมายกับลูกเสือ เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อน ลูกเสือเตรียมเชือก 
 2. ตรวจ 
  2.1 ผู้กํากับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กนอ้ย นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน  ฝูามือแบหงาย 
แล้วลดมือลง เพือ่ตรวจดูความเรียบร้อย แล้วสัง่ “แพ็ค-ตามระเบียบ, พัก” 
 สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะลูกเสอื
จะต้องเดินผา่นชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ทีพ่บเห็นได ้
 
  2.2 รองผู้กํากับตรวจ 
   2.2.1 ผู้กํากับสั่ง “รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ” รองผู้กํากับทุกคนวิ่งออกไปหา
ผู้กํากับ ทําวันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อ  
รองผู้กํากับลดมือลง  รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 
   2.2.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง “หมู่สี……….ตรง”  ลูกเสือทุกคนยืนตรง  นายหมู่ทําวันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไป
ข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวว่า “หมู่สี……….พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ” (รอง
ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ)     
นายหมู่ลดมือลง ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง 
   2.2.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก 
โดยมีข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 
 การตรวจเครื่องแบบนายหมู่เป็นคนแรก จะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะต้องตรวจใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  หมวกทรงกลมมกีะบังหนา้หมวก ทําด้วยผา้สกีรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผา้  6 ชิ้น 
แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพธิีประจํา
กองแล้ว มีตราหนา้หมวกรูปหน้าเสอืและอักษรใต้หน้าเสอืว่า “ลูกเสือ” สเีหลือง บนผ้าสกีรมท่าขลิบ
ริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม. หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทั้งหมด 
 2) เสื้อ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่  หน้าอก 
ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโคง้ไปตามตะเข็บไหล ่ติดต่ํากว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อ
กลุ่ม กอง ติดอยู่กลางปฺายชื่อโรงเรยีน (ตัวขาว พื้นแดง)  ส่วนเครื่องหมายหมู่ทําด้วยผ้าสามเหลี่ยม
ด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซา้ย 1 เซนติเมตร ใหมุ้มแหลมขึ้น 
เครื่องหมายนายหมูม่ีแถบผ้าสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตา ติดรอบแขนเสือ้ข้างซ้าย สูงกว่าแขนเสื้อ 
1 เซนติเมตร 2 แถบ ห่างกัน 1 เซนติเมตร 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำารอง 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำารอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
176

182 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 3) ผ้าผูกคอ 
  ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลีย่มหน้าจั่ว ดา้นฐาน 100 เซนติเมตร ดา้นตั้ง 75 เซนติเมตร 
ม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรยีบเหลือชายประมาณ 1 ฝูามือให้รอยพับอยู่ดา้นใน รวบชายผ้าผูกคอไว้
ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ให้ปลอกห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง 
 4) กางเกง 
  กางเกงสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืแต่ละโรงเรียนกําหนด ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 
5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงเมือ่ยืนตรงห่างจากขาตัง้แต่ 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้า
กว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มีซิปซอ่นไว้ข้างใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บขา้งละ 1 กระเปา 
และมีหูร้อยเข็มขดัยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กวา้ง 1 เซนติเมตร 
 5) เข็มขดั 
  เข็มขดัหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดัทําด้วยโลหะ  สีทอง มี
ลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาตภิายในกรอบช่อชัยพฤกษ ์ ตรงส่วนล่างของกรอบมคีติพจน์ว่า 
“เสียชีพ อยา่เสียสัตย์” เวลาคาดเขม็ขดัทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้ัวเข็มขัดห้อยยาน 
 6) ถุงเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาแต่ละโรงเรียนกาํหนด 
 7) รองเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด จะทําด้วยหนังหรือผ้าใบ
ก็ได้ แตไ่มม่ีลวดลาย หุ้มสน้ มเีชือกผูกแข็งแรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด ถ้าเป็น รองเทา้หนังให้ขัดให้
เงางาม 
   2.2.4 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจดา้นหน้าเสร็จเรยีบร้อยแล้วสั่ง “กลับหลังหัน” เพื่อ
ตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหนั รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยดา้นหลัง เชน่   ผ้า
ผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้อออกนอกกางเกงหรอืไม่ 
   2.2.5 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอง – ผู้กํากับ
สั่ง “กลับหลังหัน” รองผู้กํากับสั่งตอ่ไป “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสอืด้านหนา้ ตรวจลูกเสอืคนแรก
และคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซา้ยไปชิด
อย่างแขง็แรง นายหมูก่้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชัก   เทา้ซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง ยืนใน
แนวเดียวกับรองผู้กาํกับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่
ด้านหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสขุภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน จะไมเ่ดินอ้อมหลัง 
 เมื่อตรวจด้านหนา้เสร็จทกุคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลงัต่อไป (เดินออ้มหลงั) การเดิน
ตรวจด้านหลังให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจ
นายหมู่ เมื่อตรวจด้านหลังเสร็จทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมูก่ลับมายืนที่เดมิอกีครั้งหนึง่ นาย
หมู่ยืนตรง ทําวันทยหัตถ์ และกลา่วว่า “ขอบคณุครับ” (ยืนอยู่กับที่    ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับ
รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมอืลง นายหมู่สั่งตอ่ไป “ตามระเบียบ-พัก” 
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  2.3 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครั้งรองผู้กาํกับไมม่า จําเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจ” นายหมูทุ่กหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู ่ และทําหน้าทีน่ายหมู ่ โดยทาํการตรวจ
แบบรองผู้กํากับทุกประการ 
  2.4 การรายงานการตรวจ 
   2.4.1 รองผู้กํากับรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
รองผู้กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปด้านหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า “ข้าพเจ้า
ได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ……….หมู่สี………ปรากฎว่า………..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ” 
เสร็จแล้ววิ่งกลับเข้าที่เดิม (โดยไม่วิ่งไปตัดหน้าผู้อื่น)  รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 
   2.4.2 นายหมู่รายงาน 
    เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง   
(อยู่ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไป
เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่
ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก 
ผู้กํากับยืนอยู่กึ่งกลางของแถว 
 ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟัน      
หมู่สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมื่อจบการรายงาน นาย
หมู่ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเข้าที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมู่คนต่อไปทําท่า
ตรง วันทยหัตถ์พร้อมกับนายหมู่คนแรก ลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงาน
ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลับที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทําวันทยหัตถ์และลดมือลง
พร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมูข่องตนเองในตําแหนง่เดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายนื
ทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 
 3. แกรนด์ฮาวล์ 
  3.1 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง” ผู้กํากับกางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ เสมอไหล่ ขนาน
กับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง 
  3.2 ลูกเสือทุกคนนั่งลงทันทีเมื่อเห็นสัญญาณจากผู้กํากับ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้ง
สอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอสมควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้
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 3) ผ้าผูกคอ 
  ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลีย่มหน้าจั่ว ดา้นฐาน 100 เซนติเมตร ดา้นตั้ง 75 เซนติเมตร 
ม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรยีบเหลือชายประมาณ 1 ฝูามือให้รอยพับอยู่ดา้นใน รวบชายผ้าผูกคอไว้
ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ให้ปลอกห่างจากคางระยะ 1 กํามือของตนเอง 
 4) กางเกง 
  กางเกงสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืแต่ละโรงเรียนกําหนด ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 
5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงเมือ่ยืนตรงห่างจากขาตัง้แต่ 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้า
กว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มีซิปซอ่นไว้ข้างใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บขา้งละ 1 กระเปา 
และมีหูร้อยเข็มขดัยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กวา้ง 1 เซนติเมตร 
 5) เข็มขดั 
  เข็มขดัหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดัทําด้วยโลหะ  สีทอง มี
ลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาตภิายในกรอบช่อชัยพฤกษ ์ ตรงส่วนล่างของกรอบมคีติพจน์ว่า 
“เสียชีพ อยา่เสียสัตย์” เวลาคาดเขม็ขดัทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้ัวเข็มขัดห้อยยาน 
 6) ถุงเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาแต่ละโรงเรียนกาํหนด 
 7) รองเท้า 
  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกําหนด จะทําด้วยหนังหรือผ้าใบ
ก็ได้ แตไ่มม่ีลวดลาย หุ้มสน้ มเีชือกผูกแข็งแรง และผูกด้วยเงื่อนพิรอด ถ้าเป็น รองเทา้หนังให้ขัดให้
เงางาม 
   2.2.4 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจดา้นหน้าเสร็จเรยีบร้อยแล้วสั่ง “กลับหลังหัน” เพื่อ
ตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  นายหมู่กลับหลังหนั รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยดา้นหลัง เชน่   ผ้า
ผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้อออกนอกกางเกงหรอืไม่ 
   2.2.5 เมื่อรองผูก้ํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอง – ผู้กํากับ
สั่ง “กลับหลังหัน” รองผู้กํากับสั่งตอ่ไป “เดินตามข้าพเจ้า” ตรวจลูกเสอืด้านหนา้ ตรวจลูกเสอืคนแรก
และคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซา้ยไปชิด
อย่างแขง็แรง นายหมูก่้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชัก   เทา้ซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง ยืนใน
แนวเดียวกับรองผู้กาํกับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่
ด้านหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสขุภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน จะไมเ่ดินอ้อมหลัง 
 เมื่อตรวจด้านหนา้เสร็จทกุคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลงัต่อไป (เดินออ้มหลงั) การเดิน
ตรวจด้านหลังให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจ
นายหมู่ เมื่อตรวจด้านหลังเสร็จทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมูก่ลับมายืนที่เดมิอกีครั้งหนึง่ นาย
หมู่ยืนตรง ทําวันทยหัตถ์ และกลา่วว่า “ขอบคณุครับ” (ยืนอยู่กับที่    ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้กํากับ
รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมอืลง นายหมู่สั่งตอ่ไป “ตามระเบียบ-พัก” 
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  2.3 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครั้งรองผู้กาํกับไมม่า จําเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่ตรวจ” นายหมูทุ่กหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู ่ และทําหน้าทีน่ายหมู ่ โดยทาํการตรวจ
แบบรองผู้กํากับทุกประการ 
  2.4 การรายงานการตรวจ 
   2.4.1 รองผู้กํากับรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
รองผู้กํากับกลับหลังหัน ก้าวออกไปด้านหน้า 1 ก้าว ทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า “ข้าพเจ้า
ได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ……….หมู่สี………ปรากฎว่า………..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ” 
เสร็จแล้ววิ่งกลับเข้าที่เดิม (โดยไม่วิ่งไปตัดหน้าผู้อื่น)  รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 
   2.4.2 นายหมู่รายงาน 
    เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง   
(อยู่ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จ
เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไป
เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่
ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก 
ผู้กํากับยืนอยู่กึ่งกลางของแถว 
 ผู้กํากับสั่ง “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสือยืนตรง วันทยหัตถ์ และลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้
กํากับ วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟัน      
หมู่สี……….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ” เมื่อจบการรายงาน นาย
หมู่ลูกเสือลดมือลง ถอยกลับเข้าที่ทําวันทยหัตถ์ ลดมือลง ตามระเบียบพัก นายหมู่คนต่อไปทําท่า
ตรง วันทยหัตถ์พร้อมกับนายหมู่คนแรก ลดมือลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ 
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏิบัติ เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงาน
ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง “กลับที่เดิม-วิ่ง” นายหมู่ทุกคนทําวันทยหัตถ์และลดมือลง
พร้อมกัน กลับหลังหันวิ่งมายืนในหมูข่องตนเองในตําแหนง่เดิม รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายนื
ทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 
 3. แกรนด์ฮาวล์ 
  3.1 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-ตรง” ผู้กํากับกางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ เสมอไหล่ ขนาน
กับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝูามือแบหงาย แล้วพลิกฝูามือคว่ําลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง 
  3.2 ลูกเสือทุกคนนั่งลงทันทีเมื่อเห็นสัญญาณจากผู้กํากับ โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้ง
สอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอสมควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้
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แจะนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกันและแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ (นิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วนาง
กับนิ้วก้อยไว้) 
  3.3 ผู้กํากับลูกเสือพลิกฝูามือทั้งสองหงายขึ้น เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง 
  3.4 ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “อา-เคล่า-เรา-จะ-ท า-ดี-ที่-สุด”  
พอขาดคําว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้ งสองที่อยู่
ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู 
  3.5 นายหมู่ลูกเสือซึ่งทําหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กํากับ) 
จะร้องขึ้นว่า “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง 
(เวลาร้องไม่ร้องผงกศีรษะ) 
  3.6 เมื่อสิ้นคําที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลําตัวอย่างว่องไว  
(มือแบออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทําท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะท าดี-จะท าดี-จะท า
ดี” ขณะที่ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กํากับทําวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสํารอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการ
เคารพของลูกเสือ และอาจกล่าวคําขอบใจ หรือคําอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ เช่น “ขอบใจ-แพ็ค” รองผู้กํากับอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง หลังจากนั้นผู้กํากับและลูกเสือเอามือลงพร้อมกัน 
 4. ชักธงลง 
  4.1 ผู้กํากับสั่ง “ผู้แทนหมู่บริการชักธงลง” ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทําหน้าที่หมู่
บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติวิ่งออกไป (ลูกเสือวิ่งออกด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงพื้น พร้อม
กันนั้นยกมือขึ้นเสมอราวนม กํามือและหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอก และศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขน
ที่งอตามจังหวะก้าวได้ตามสมควร 
  4.2 ลูกเสือผู้ชักธงชาติวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธงห่างเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทาง
ขวามือก้าวไปข้างหลัง 2 ก้าว และชิดเท้า แก้เชือกที่ผูกธงออก แล้วถอยหลัง 2 ก้าว กลับมายืนที่เดิม
และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือ (ให้ผืนธงชาติอยู่ทางขวามือของคนชักธง
ชาติเสมอ) คนทางขวามือเป็นคนชักธงชาติลง คนทางซ้ายมือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคน
ยืนตรงในขณะที่ชักธงชาติลง เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา 
  4.3 ผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” ลูกเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กํากับและรองผู้
กํากับอื่น ๆ ทําวันทยหัตถ์พร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทําวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว) ในการปิดประชุมนี้
ไม่ต้องร้องเพลงชาติ เมื่อผู้กํากับสั่ง “แพ็ค-วันทยหัตถ์” จบ ให้ผู้ชักธงชาติชักธงชาติได้ทันที 
 เมื่อธงชาติลงจากยอดเสามาถึงด้านล่างแล้ว ให้ลูกเสือคนที่อยู่ทางขวามือรวบเชือกธง
แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และเท้าชิดกัน พร้อมกับผูกเชือกธงชาติกับเสาธง แล้วถอยหลัง      
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ได้หมุนเวียนไปได้ทุกฐานๆ ละ 1 หมู่ หรือ 2 หมู่ 
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กําหนด เข้าแถวรูปหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืนอยู่หน้าวิทยากรผู้ประจําฐาน ห่างจากวิทยากร
ประมาณ 3 ก้าว เมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว นายหมู่สั่ง “หมู่สี....ตรง” (บอกชื่อหมู่) เฉพาะนายหมู่ทํา
วันทยหัตถ์ ลดมือลง แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว (ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว เท้าขวาชิด)      
ทําวันทยหัตถ์และรายงานว่า “หมู่สี...พร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วครับ (ค่ะ)” จากนั้น นายหมู่ลดมือลง 
ถอยหลังเข้าที่เดิม ( ก้าวเท้าซ้าย ถอยหลัง 1 ก้าว เท้าขวาชิด) ทําวันทยหัตถ์อีกครั้งและลดมือลง 
แล้วสั่ง ตามระเบียบ พัก”  

เริ่มฝึกอบรมในฐาน ตามคําแนะนําของวิทยากรประจําฐาน เมื่อหมดเวลาจะได้ยินเสียง
สัญญาณนกหวีดหรือประทัด (เปูายาว 1 ครั้ง หรือเสียงประทัด 1 ครั้ง (ให้ทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อย 
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดเปูายาว  2 ครั้ง หรือเสียงประทัด 2 ครั้ง ให้นายหมู่สั่ง “หมู่สี....ตรง” 

ตรง นายหมู่ทําวันทยหัตถ์   กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ประจําฐานด้วยคําว่า “หมู่สี...  . ขอขอบคุณครับ (ค่ะ)”
(นายหมู่ไม่ต้องก้าวออกไปข้างหน้า) จากนั้นนายหมู่ลดมือลง แล้วส่ัง  “ขวา - หัน ตามข้าพเจ้า”    
แล้วเคลื่อนไปฐานต่อไป 
หมายเหตุ 
1. ในกรณีที่เข้าฐานมากกว่าหนึ่งหมู่ ให้มีการรายงานทุกหมู่ 
2. วิทยากรประจําฐานรับความเคารพโดยการทําวันทยหัตถ์ตอบโดยตลอด รอจนกระทั่งนายหมู่ 
กลับเข้าที่ ทําวนัทยหัตถ์ ลดมือลง วิทยากรประจําฐานจึงเลิกรับความเคารพ 
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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 
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. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
   โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว,  2534. 
อุบลวรรณ   แสนมหายักษ์.  เพลงลูกเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลกูเสือ

ส ารอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ช้ันสูง : (เอกสารอัดสําเนา),  2539. 
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http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/RDPBImportantProject.aspx 
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ด�ำเนินกำรโดย
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โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ด าเนินการโดย 

 
 
 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
154 ศาลาวชิราวุธ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    
โทรศัพท์ 0-2219-2731 โทรสาร 0-2219-2108 
website : http://www.scoutthailand.org 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท ์0-2288-5511  
website : http://www.obec.go.th 

 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
อาคารศูนย์เรียนรู้สขุภาวะ 99/8 ซอยงามดพูลี แขวงทุ่งมหาเมฆ        
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท์ 0-2343-1500 
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th 

 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0-941-2320  โทรสาร 0-2561-5130  
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th 

  
          ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
        สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
        ถนนราชดําเนนินอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    
        โทรศัพท์ 0-2282-0850  
        website : http://www.srs.moe.go.th 
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