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คํานํา 
 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพ่ือจัดทําโครงการลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตใหเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาดวยกระบวนการลูกเสือ  โดยใหเด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ในการทํากิจกรรมอยางครบวงจร ตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน และ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการทํางานเปนระบบหมูตามกระบวนการลูกเสือ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว
เปนการพัฒนาความเปนมนุษยแบบองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา ทําใหเด็ก
และเยาวชนมีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการทําความดี เพ่ือทําประโยชนใหกับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ตอไป 

เริ่มจากการศึกษาความเปนไปได ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของทั้งในและ
ตางประเทศ จัดประชุมผูเชี่ยวชาญท้ังดานลูกเสือ ดานทักษะชีวิต รวมทั้งดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  เพ่ือกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต ที่สอดคลองกับปญหา
ตามวัยและพัฒนาการดานตาง ๆ ของลูกเสือแตละประเภท  

คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต ฉบับทดลอง ไดเร่ิมใชในป พ.ศ. 2553       
มีโรงเรียนจากทุกภูมิภาคของประเทศเขารวมโครงการ จํานวน 26 โรงเรียน โดยไดดําเนินการควบคู
ไปกับการวิจัยและประเมินผลการใชคูมือ และทําการปรับปรุงคูมือคร้ังแรกเม่ือ เมษายน พ.ศ.2554 
โดยไดเพ่ิมเติม เพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นและเนื้อหาใหครบถวนยิ่งขึ้น 

การปรับปรุงครั้งที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามขอเสนอแนะจากการประชุม
ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือ” ซ่ึงจัดโดยสํานักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดขอบังคับคณะลูกเสือ
แหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพิ่มจํานวนแผนการจัดกิจกรรมให
ครบ 40 ชั่วโมง เพ่ือครอบคลุมสาระที่จําเปนอยางครบถวน เปนการเตรียมการขยายผลในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ และไดแบงคูมือออกเปน   
11 เลม สําหรับลูกเสือแตละชั้นป เพ่ือความสะดวกของผูสอน 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ  ขอขอบพระคุณหนวยงานและบุคลากรทุกทาน
ที่มีสวนรวมในโครง ตั้งแตการริเริ่มโครงการและสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดทําหลักสูตรและคูมือ การทดลองวิจัยและประเมินผลการใชคูมือ 
การปรับปรุงคูมือทั้ง 2 คร้ัง ใหสําเร็จลุลวงไว ณ โอกาสน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือชุดน้ีจะชวยสงเสริม
ใหกิจการลูกเสือของประเทศไทย ซ่ึงดําเนินมาครบวาระ 105 ป ในป พ.ศ. 2559 น้ี ไดเปนเคร่ืองมือ
สําคัญและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติตอไป    

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 

กรกฎาคม  2559  
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คําช้ีแจงการใชคูมือ 
  
 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตชุดน้ี  จัดทําขึ้นสําหรับผูกํากับลูกเสือใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลม แยกตามชั้นป สําหรับลูกเสือ 4 ประเภท คือ 
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต มีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับปญหาตามวัยและพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของลูกเสือแตละประเภท นอกจากน้ียังมีเน้ือหาครบถวน เปนไปตามขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ อีกดวย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตในคูมือชุดน้ี ไดออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะชีวิตเขากับวิธีการลูกเสือ คือการใชระบบหมูหรือกลุมยอย โดยใหเด็กเปน
ศูนยกลาง และมีผูใหญทําหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในกลุม แนะนํา สั่งสอน 
และฝกอบรมใหสามารถพ่ึงตนเองได มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสรางคุณคาในตนเอง รวมทั้งใชระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใชขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใชเม่ือใด 

องคประกอบในการประชุมกอง เนนการใชชีวิตกลางแจง นอกหองเรียน ใกลชิดธรรมชาติ  
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เกม และการบริการผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช แบงออกเปน 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน  
การวิเคราะหและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชน  มีการออกแบบกิจกรรม
เพ่ือใหลูกเสือไดใชกระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สรางองคความรูและสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปดโอกาสใหลูกเสือไดประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู
ในชีวิตจริงอีกดวย   
 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  
 1. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพปญหา
ของเด็กแตละวัย 
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 คูมือแตละเลม ไดจัดทําตารางหนวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพ่ือใหเห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไวในตารางชองขวาสุด วาเปนแผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา สื่อการเรียนรู กิจกรรม การ
ประเมินผล องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู เรื่องที่เปนประโยชน) 
 จุดประสงคการเรียนรู  

ผูสอนควรทําความเขาใจใหชัดเจนวาเปนจุดประสงคการเรียนรูดานความรู เจตคติ หรือ
ทักษะ เพ่ือจัดกิจกรรมไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  

จุดประสงคการเรียนรูดานความรู  มีจุดเนนที่การตั้งประเด็นใหวิเคราะห สังเคราะหเน้ือหา 
ความรู ใหเขาใจอยางถองแท และสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง  

จุดประสงคการเรียนรูดานเจตคติ มีจุดเนนที่อารมณความรูสึก และการตั้งประเด็นใหผูเรียน
ไดแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุมคนอ่ืน ๆ  

จุดประสงคการเรียนรูดานทักษะ เนนที่การทําความเขาใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ไดทดลองและฝกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงคการเรียนรูซอนกันมากกวา 1 ดาน ใหเนนดานที่เปน
จุดประสงคหลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เน้ือหา  
เปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผูสอนควรตรวจสอบวาผูเรียนไดเนื้อหาครบถวน

หรือไม 
ส่ือการเรียนรู  
เปนสื่อ อุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรม เชน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู และเรื่องที่

เปนประโยชน ซ่ึงมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว คือ การเปดประชุมกอง/ปดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เปนประโยชน ซ่ึงใสไวในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผูกํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ผูสอนควรจัดกิจกรรมตามที่ไดออกแบบไวเรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมใหเขาใจอยางถองแท
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรูสําหรับผูสอน และใบงานสําหรับผูเรียน เพ่ือที่ผูสอนจะไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหไดเน้ือหาตรงตามจุดประสงคการเรียนรูมากที่สุด 

ทั้งนี้ผูกํากับควรทําความเขาใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 
ใหถองแทดวย โดยศึกษาไดจากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินไดทั้งระหวางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแลว ตามแนวทางที่ไดใหไว 

ในแตละแผนการจัดกิจกรรม 
องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นไดหลายองคประกอบในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ในที่ น้ีไดระบุเพียง

องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทาน้ัน  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เปนสื่อ อุปกรณ ตามรายการที่ระบุไวในสื่อการเรียนรู เชน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู 

และเรื่องที่เปนประโยชน ฯลฯ หากมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคูมือชุดน้ี กรุณาติดตอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศัพท  0-2941-2320  ตอ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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แผนการจัดกจิกรรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2   
 

ชื่อหนวยกิจกรรมตาม
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาต ิ

แผนจัดกิจกรรม 
เร่ือง 

จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหต ุ

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. หนาที่พลเมือง 2. ประวัตลิูกเสือไทย 1  

3. การพัฒนาตนเอง 1  
4. การเยี่ยมหนวยงาน 2  
5. หนาที่ของลูกเสือตามวถิ ี  
   ประชาธิปไตย 

2  

6. สิ่งดีๆ ของฉัน 1 ทักษะชีวติ 
7. คูครองในฝน 2 ทักษะชีวติ 
8. คิดอยางไรไมเปนทุกข 1 ทักษะชีวติ 

3. การเดินทางสํารวจ 9. การเตรียมตัวกอนสํารวจ 2  
10. กิจกรรมระหวางการเดินทาง   
     สํารวจ 

1  

11. การรวบรวมขอมูลและการ 
     รายงาน 

2  

4. การแสดงออกทางศิลปะ 12. การแสดงออกทางศิลปะ 3  
5. สมรรถภาพทางกาย 13. ลูกเสือไทยกายสมารท 2 ทักษะชีวติ 

14. ภัยสังคม 1 ทักษะชีวติ 
15. เสี่ยงไมเสี่ยงรูไดอยางไร 2 ทักษะชีวติ 
16. อยางน้ีตองปฏิเสธ 2 ทักษะชีวติ 
17. ความรุนแรง 2 ทักษะชีวติ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

ชื่อหนวยกิจกรรมตาม
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาต ิ

แผนจัดกิจกรรม 
เร่ือง 

จํานวน 
ชั่วโมง 

หมายเหต ุ

6. บริการ 18. การปฐมพยาบาล 2  
19. การรายงานการใหบริการ 1  
20. บัญชีชวีิต 2 ทักษะชีวติ 
21. ปูมชีวิตปราชญชาวบาน 2  
22. เสียหายเพราะอะไร 1 ทักษะชีวติ 
23. โครงการอันเนื่องมาจาก 
     พระราชดําริ 

2  

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

     ชั้นพิเศษ เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  
     สายยงยศ 

1  

รวม 8 หนวยกิจกรรม รวม  25  แผนการจัดกิจกรรม 40  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

หนวยที่  1     สาระสําคัญของการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1  ปฐมนิเทศ       เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถบอกเกณฑการไดรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษได 
 
2. เน้ือหา 
 หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

รุนใหญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 และคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต 
3.3 ทะเบียนลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

1) ผูกํากับลูกเสือสนทนากับลูกเสือเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรลูกเสือ
โลก 

2) ผูกํากับลูกเสือนําเสนอเกณฑการไดรับเครื่องหมายลกูเสือชั้นพิเศษใหกับลูกเสือ  
3) ผูกํากับลูกเสือสุมลูกเสือ 3 – 5 คน นําเสนอเกณฑการไดรับเครื่องหมายลูกเสือ

ชั้นพิเศษ หลังจากที่ฟงผูกํากับลูกเสือนําเสนอ 
4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปรายละเอียดของเกณฑ ที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึก

ไวเปนขอมูล 
4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดเปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   

 
5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และประเมิน
ความถูกตองของการแตงเคร่ืองแบบและการปฏิบตัิกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

วันนี้ยนิด ี
  วันน้ียินดี  ที่เราไดมาพบกัน  (ซํ้า) 
 ยินดี  ยินดี  ยินดี  มาเถิดมา  เรามารวมสนุก 
 ปลดเปลื้องความทุกข  ใหมันสิ้นไป 
 มาเถิดมา  เรามารวมจิต   
 ชวยกันคิดทําใหการลูกเสือเจริญ 

เกม 

 

ตามผูนํา 
  วิธีเลน 
  แบงลูกเสือออกเปนกลุมๆ ละ 7-8 คน ยืนเขาแถวหนากระดานเรียงหนึ่ง ใหคนกลางหันไป
ทางเสนชัย สวนคนอ่ืนๆ หันหลังใหเสนชัย ใชขอศอกเกี่ยวกันไว เม่ือผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณ ให
ทุกคนวิ่งไปที่เสนชัย กลุมใดถึงกอนเปนฝาย ชนะ 
 

ใบความรู 
หลักสูตรเครือ่งหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

ลักษณะเครื่องหมาย 
 เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดดานละ 1 ซม. ตามแบบ พ้ืนสีกากีภายในมีรูปชอชัยพฤกษสขีาว 
2 ชอ โคงเขาหากัน ปลายชอชัยพฤกษมีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหวางชอชัยพฤกษ มีหนา
เสือสีทอง  เคร่ืองหมายนี้ ติดที่ก่ึงกลางกระเปาเสื้อขางขวา 
\ 

 
 

ที่มารูปภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc001.jpg 
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 หลักสูตร 
 ผูที่เขาเกณฑไดรับเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ จะตองมีคุณสมบัตดัิงน้ี: 
1. ไดรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
2. สอบวิชาพ้ืนฐานระดับลกูเสือชั้นพิเศษได 5 วิชา คอื วิชาการเดินทางสํารวจ วิชาบริการ และวชิา
อ่ืนอีก 3 วิชา ซ่ึงลูกเสือเปนผูเลือก 
3. ผานการฝกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม (Initiative Course) ซ่ึงประกอบดวยการเดินทางไกล ไปอยู
คายพักแรมเปนเวลา 1 คนื การไปอยูคายพักแรมตองเดินไปยังทองถิ่นที่ลูกเสือไมคุนเคยจํานวน
ลูกเสือสามัญรุนใหญที่จะไปอยูคายพักแรม ควรแบงเปนชุด ชุดละ 4 คน การเดินทางไกลตองมี
ระยะทางอยางนอย 8 กิโลเมตร และในระหวางการเดินทางใหสมมุติวามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอยางนอย 
5 อยาง เชน ชวยเหลือผูประสบภัย หรือมีผูติดอยูในทีสู่ง การใชเข็มทศิ การปฏิบตัิงานในเวลา
กลางคืน การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉินทางน้ํา เปนตน เหตุฉุกเฉินเชนวาน้ีใหเวนระยะหางกัน
พอสมควร และลูกเสือจําเปนตองมีความรูในเรื่องแผนที่และเข็มทิศ จึงจะสามารถเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทางไดการฝกอบรมวิชาความคิดริเริ่มน้ีตองมีลักษณะเปนการทดสอบอยางจริงจังใน
เรื่องความตั้งใจจริงความคิดริเริ่ม และการพึ่งตนเอง (Self-reliance) 
4. คณะกรรมการดําเนินงานของกองและผูกํากับลูกเสือเห็นวาเปนผูที่สมควรไดรับเคร่ืองหมาย
ลูกเสือชั้นพิเศษ 
5. ไดรับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด
แลวแตกรณี 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

ความมีน้ําใจ 
 

  นํ้าใจเปนสิ่งไมตองซ้ือหาหรือลงทุนดวยเงินตรา เปนเพียงการกระทําซ่ึงแสดงออกใหเห็นวา
เราตองการชวยเหลือเพ่ือนๆ พอแม และผูมีพระคุณ เทาที่เราพึงจะแสดงออก และกระทําไดในสิ่งที่
คิดวาดีงาม ความมีนํ้าใจจะเปนสิ่งที่จรรโลงใหสังคมมีความสุข 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ทุกคนควรมีนํ้าใจตอกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  2  หนาที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  2    ประวัติการลูกเสือไทย    เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
 อธิบายประวตัิการลูกเสือไทยและวิธีดําเนินการของขบวนการลูกเสือได 
 
2.  เน้ือหา 

2.1 ประวัติการลูกเสือไทย 
2.2 วิธีดําเนินการของขบวนการลูกเสือ 

 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
          4.2 เพลง หรือเกม 
          4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือบรรยายประวตัิการลูกเสือไทย และวธิีดําเนินการของขบวนการลูกเสือ
โดยยอและลูกเสือจดบันทึก 
 2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือซักถามขอสงสัยเก่ียวกบัเนือ้หาที่ฟง 
 3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปเก่ียวกับความรูที่ไดรับจากการบรรยาย 
          4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก) 
 
5.  การประเมินผล  
 สังเกตพฤติกรรมขณะฟงการบรรยาย  ความสนใจ และจากการซักถามปญหา 

 
 
 
 



12 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เพลง 

คายพักแรม 
วันน้ีร่ืนเริง สาราญสุขสันตอุรา  
พวกเราไดมา มาอยูคายพักแรม  
เรารองเรารํา ยามเม่ือมาพักแรม  
สบายคลายคนืจันทรแจม  
พักแรม สุขสันตอุรา (ซํ้า) 

 
ใบความรู 
 

พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระราชโอรสองคที่ 2 ในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระนางเจาเสาวภา
ผองศรี) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ไดรับพระราชทานพระนามวา
สมเด็จเจาฟาวชิราวุธ  
 ทรงศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร เม่ือพระชนมายุได 13 พรรษา จากน้ัน
เสด็จไปทรงศึกษาตอ ณ ประเทศอังกฤษในสาขาประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร วรรณคดี ที่
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และวิชาทหารบกที่โรงเรียนแซนด-เฮิสต รวม 9 ป   
 พระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตอจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เม่ือวันที่ 23 ตุลาคม 
2453ขณะพระชนมายุ 31 พรรษา ตลอดรัชสมัยไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจทํานุบํารุง
ประเทศชาติในดานการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข  การคมนาคม การศาสนา 
โดยเฉพาะทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธทั้งรอยแกว รอยกรอง ประมาณ 200 เร่ือง ดวยพระปรีชา
สามารถของพระองค ประชาชนจึงถวายพระสมัญญาแดพระองควา “พระมหาธีรราชเจา” ทรงอยูใน
ราชสมบัติเพียง 16 ปเสด็จสวรรคตเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระชนมายุ 46 พรรษา 
 ดวยพระราชกรณียกิจที่ทําคุณประโยชนแก บานเมืองอยางใหญหลวง รัฐบาลและประชาชน
ไดรวมใจกันสรางพระบรมรูปของพระองค ประดิษฐานไวที่สวนลุมพินี สําหรับคณะลูกเสือแหงชาติ
และคณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักรไดรวมใจกันสรางพระบรมรูปของพระองคประดิษฐานไวหนาคาย
ลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
 ในระยะที่มีการกอตั้งลูกเสือขึ้นในโลกนั้น ประเทศไทยตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎ-เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 สถานการณของโลกในขณะนั้นกําลังทวีความคับขัน อิทธิพล 
ของวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มไหลเขาสูเมืองไทย พรอมกับการแพรระบาดของระบอบมหาชนรัฐ และ
ภัยของชาติไทยก็คือการถูกรุกเงียบ แตดวยพระปรีชาญาณ ทรงเห็นการณไกล พระองคจึงทรงมี
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พระราชดําริวา การลูกเสืออันสืบเน่ืองมาแตงานปลุกชาติทางตรงนั้น หาก ไดนํามาปรับปรุงใชให
เหมาะสมกับเด็กไทยก็จะเปนคุณประโยชนอันใหญหลวงแกชาติบานเมืองทรงมั่นพระราชหฤทัยเปน
อยางยิ่ง พรอมทั้งทรงประกอบดวยความกลาหาญที่จะฟนฝาอุปสรรคท้ังปวง เปนตนวา คําตําหนิติ
เตียนอันเกิดจากประชาชนที่ยังไมเขาใจวัตถุประสงคและกิจการลูกเสือดีพอ เชน ผูปกครองเด็ก
โดยมากไมใครเต็มใจยินยอมใหเด็กของตน สมัครเขาเปนลูกเสือ โดยเขาใจไปวาการลูกเสือก็คือการ
เปนทหารนั่นเอง ประกอบทั้งการลูกเสือตองเปนการเสียสละดวยความเต็มใจ จึงเปนการลําบากอยู
มาก 
 ในชั้นแรกพระองคไดดําเนินกุศโลบาย โดยทรงพระอุตสาหะจัดตั้ง “กองเสือปา” ขึ้นกอน เม่ือ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2454  ทรงฝกพวกผูใหญ (สวนใหญเปนพวกขาราชการ) เรียกวาพวกพอเสือ 
ดวยพระองคเอง โปรดเกลา ฯ ใหมีการซอมรบ และฝกซอมกลยุทธตาง ๆ ตามหลักวิชาการทหาร ที่
พระองคไดรับการอบรมมา ทั้งนี้เพ่ือเปนการ ปลูกฝงความนิยมใหประชาชนชาวไทยรูจักคุณคาแหง
การทหาร ดวยทรงเล็งเห็นวาประเทศจะดํารงอิสรภาพอยูไดก็ดวยประชาชนทั้งหลายรักประเทศ 
ตอมาไดทรงพระดําริวา กองเสือปาไดตั้งขึ้นเปนหลักฐานแลวพอที่จะหวังไดวาจะเปนผลดีแตผูที่จะ
เปนเสือปาน้ันตองนับวาเปนผูใหญแลว ฝายเด็กผูชายที่ยังอยูในวัยเด็กก็เปนผูที่สมควรไดรับการ
ฝกฝนท้ังในสวนรางกายและจิตใจ ใหมีความรูทางเสือปาเพ่ือวาเม่ือโตขึ้นจะไดรูจักหนาที่ผูชายไทย
ทุกคนควรประพฤติใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองอันเปนบานเกิดเมืองนอนของตน และการ
ฝกฝนปลุกใจใหคิดถูกเชนน้ี ตองรีบฝกฝนเสียตั้งแตยังเยาว เปรียบเหมือนไมที่ยังออนจะดัดใหเปน
รูปอยางไรก็เปนไดโดยงายและงดงาม แตถารอ ไวจนแกเสียแลวเม่ือจะดัดก็ตองเขาไฟ และมักจะหัก
เสียในขณะที่ดัด ดังน้ีฉันใดสันดานคนก็ฉันน้ัน  
 เม่ือมีพระราชดําริดังน้ีแลว จึงโปรดเกลาฯ ใหตั้งกองลูกเสือขึ้นตามโรงเรียนและสถานที่อัน
สมควร และโปรดเกลาฯ ใหมีกําหนดขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้นไว เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 
2454 พระราชประสงคที่ไดคิดจัดใหมีลูกเสือขึ้นนั้น ก็โดยปรารถนาที่จะใหเด็กไทยไดศึกษาและจดจํา 
ขอสําคัญ 3 ประการ คือ   
            1.  ความจงรักภักดีตอผูทรงดํารงรัฐสีมาอาณาจักรโดยตองตามนิติธรรมประเพณี   
            2.  ความรักชาติบานเมือง และนับถือพระศาสนา   
            3. ความสามัคคีในคณะ และไมทําลายซึ่งกันและกัน   
ซ่ึงทั้ง 3 ประการนี้เปนรากฐานแหงความมั่นคงที่จะนําใหชาติดํารงอยูเปนไทยไดสมนาม  กองลูกเสือ
ของประเทศไทยที่ตั้ง นับไดวาเปนลําดับที่ 3 ของประเทศที่มีการลูกเสือในโลก และกองลูกเสือ
กองแรกตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปจจุบัน) ลูกเสือคนแรก คือ 
นายชัพน บุนนาค นักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซ่ึงถือวาไดแตงเครื่องแบบ ลูกเสือเปนคนแรก
และ ผูที่ไดกลาวคําปฏิญาณของลูกเสือเปนคนแรก โดยพระองคทานไดมีพระราช โองการวา “อาย
ชัพน เอ็งเปนลูกเสือแลว” ตอมากิจการลูกเสือก็ไดแพรหลายไปยังทองถิ่นตาง ๆ ใน ประเทศไทย 
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ประวตัิการลกูเสือไทย 

 การลูกเสือไดอุบัติขึ้นเปนแหงแรกของโลก ณ ประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ.2451โดย พลโท 
ลอรดเบเดน เพาเวลล มูลเหตุที่ทําใหกอกําเนิดการลูกเสือขึ้นมาคือในป พ.ศ.2442ทานไดถูกราชการ
ทหารสงไปทําหนาที่รักษาเมืองมาฟคิง (Mafeking) อันเปนเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพ 
อัฟริกาใต ในคราวเกิดสงครามกับพวกบัวร โดยมีทหารอยูในบังคับบัญชาอยูเพียง 2 กองพันแตตอง
ตอสูกับศัตรูซ่ึงมีกําลังมากกวาถึง 3 เทา ตองตกอยูในวงลอมของขาศึกถึง 217 วันทหารในบังคับ
บัญชาไดเสียชีวิตและลมเจ็บลงเปนจํานวนมาก แตทานก็ประวิงเวลาขาศึกไวไดโดยไมเสียที่ม่ัน จนมี
กองทัพหนุนสงไปรวม  
 การที่รักษาเมืองมาฟคิงไวได ก็เน่ืองจากทานไดตั้งกองทหารเด็กขึ้นหนวยหนึ่ง เปนกําลัง
ชวยเหลือในดานตาง ๆ ซ่ึงไดผลดีมากเพราะเด็ก ๆ ไดปฏิบัติหนาที่ที่รับมอบหมาย ไดอยางดีไมแพ
ผูใหญ บางอยางกลับปฏิบัติไดดีกวาผูใหญอีกดวย เม่ือกลับจากสงครามทานจึงเริ่มโครงการอบรม
เด็กขึ้น โดยนําเด็ก 20 คน ไปอยูคายพักแรมที่เกาะบราวนซี ในป พ.ศ.2450ปรากฏวา ไดผลดีมาก 
จึงตั้งกองลูกเสือขึ้นอยางจริงจังเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เม่ือป พ.ศ. 2451 
2.1 การลูกเสือไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6)   
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสแกราษฎร ในงานพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก เม่ือวันเสารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ความตอนหนึ่งวา “การตั้งกองเสือปาขึ้นดวย
ความมุงหมายจะใหคนไทยทั่วกันรูสึกวา ความจงรักภักดีตอผูดํารงรัฐสีมาอาณาจักร โดยตองตามมติ
ธรรมประเพณีประการ 1 ความรักชาติ บานเมืองและนับถือพระศาสนาประการ 1 ความสามัคคีใน
คณะและไมทําลายซึ่งกันและกันประการ 1” 
 นอกจากน้ียังมีพระราชปรารภในการจัดตั้งกองลูกเสือปาวา “มีพลเรือนบางคนที่เปน
ขาราชการและที่มิไดเปนขาราชการ มีความปรารถนาจะไดรับความฝกหัดอยางทหาร แตยังมิไดมี
โอกาสฝกหัด เพราะติดหนาที่ราชการเสียบาง การฝกหัดเปนทหารน้ันยอมมีคุณประโยชนแก
บานเมืองอยูหลายอยางที่เปนขอใหญขอสําคัญก็คือกระทําใหบุคคลซ่ึงไดรับความฝกฝนเชนนั้นเปน
ราษฎรดีขึ้น กลาวคือ ทําใหกําลังกายและความคิดแกกลาในทางที่เปนประโยชนดวยเปนธรรมดาของ
คน ถาไมมี ผูใดหรือสิ่งใดบังคับใชกําลัง และความคิดของตนแลวก็มักจะกลายเปนคนออนแอไป”จึง
ไดทรง พระกรุณาโปรดเกลา สถาปนาเสือปาขึ้นไวตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2454 
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ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเสือปาหญิงและขาราชบริพารถายภาพรวมกับพระองค..... อานตอได

ที่: https://www.gotoknow.org/posts/281703 
 

 2 เดือน ตอมาจึงไดทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือขึ้นเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ซ่ึงเปน
เวลา 3 ป หลังจากการลูกเสือไดถูกสถาปนาขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยทรงมีพระราชปรารภวา “กอง
เสือปาไดตั้งขึ้นเปน หลักฐานแลว พอจะเปนที่หวังไดวาจะเปนผลดีตามพระราชประสงค  แตผูที่จะ
เปนเสือปาตองเปนผูที่ นับวาเปนผูใหญแลว   ฝายเด็กชายที่ยังอยูในปฐมวัย ก็เปนผูที่สมควรจะไดรับ
ความฝกฝนทั้งในสวน รางกายและในสวนใจใหมีความรูในทางเสือปา เพ่ือวาเม่ือเติบใหญขึ้นแลวจะ
ไดรูจักหนาที่ซ่ึงผูชาย ไทยทุกคนควรจะประพฤติใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองอันเปนที่เกิดเมือง
นอนของตน และการ ฝกฝนปลุกใจใหคิดถูกเชนน้ี ตองเร่ิมฝกฝนเสียแตเมือยังเยาวอยู เปรียบเหมือน
ไมที่ยังออนจะไดดัดไปเปนรูปอยางไรก็เปนไปไดงายและงดงาม แตถารอไวจนแกเสียแลว เม่ือจะตอง
ดัด ก็ตองเขาไฟ และมักจะหักลิไดในขณะที่ดัด ดังน้ีฉันใด สันดานคนก็ฉันน้ัน”จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหกําหนดขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง
กองลูกเสือขึ้นตามโรงเรียนและสถานที่อันสมควร กิจการลูกเสือจึงกําเนิดขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2454 เปนตนมา  
 ในเดือนพฤษภาคม 2456 เรือโดยสาร “บางเบิด” จากกรุงเทพ ฯ จะไปสุราษฎรธานีไดเกิด
อับปางลงเม่ือเวลาราว 22.00 น.บริเวณใกลเกาะสีชังลูกเสือโทฝาย บุญเลี้ยง อายุ14ป แหงกอง
ลูกเสือมณฑลสุราษฎรไดชวยชีวิตชายชราและเด็กหญิงผอง ผูโดยสารมากับเรือใหรอดพนจากความ
ตายอยางเต็มความสามารถ ทั้งสามคนตองอยูในน้ําเปนเวลานาน 8 ชั่วโมงจนกระทั่งรุงเชา จึงมีเรือ
กลไฟชื่อ “ฮอลวาด” ไปพบเขาและนําตัวสงที่เกาะสีชัง ลูกเสือโทฝายไดรับพระราชทานเหรียญ 
ราชนิยมเม่ือวันที่  10 พฤศจิกายน 2457ในพระราชพิธีฉัตรมงคล ตอมาลูกเสือโทฝายผูน้ี ไดรับ
พระราชทานนามสกุลวา "บุญเลี้ยง" ตอมาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวก็ไดเขารับราชการเปนครูไดรับ
พระราชทานบรรดาศักด์ิ เปนขุนวรศาสนดรุณกิจ 
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 ภายหลังจากที่ไดตราขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือออกมาแลวเพ่ือใหการลูกเสือไดดําเนิน
ไปดังพระราชประสงคจึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตั้งสภากรรมการกลางขึ้นโดยไดทรงพระ
กรุณาเขารับตําแหนงหนาที่เปนสภานายกแหงสภากรรมการกลางดวยพระองคเอง         
พรอมกันนี้ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชา 
นุภาพ ซ่ึงขณะนั้นยังทรงดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จกรมพระฯ และกําลังดํารงตําแหนงเสนาบดี 
กระทรวงมหาดไทย เปนผูตรวจการใหญและเปนอุปนายกดวยตามขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ
รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย มาลากุล) ซ่ึง 
ดํารงตําแหนงผูร้ังตําแหนงเสนาบดีกระทรวงธรรมการเปนกรรมการ และทรงพระกรุณา โปรดเกลา ฯ 
ใหพระยาบุรีนวราษฐเปนเลขานุการ       
 ตําแหนงผูตรวจการใหญ และอุปนายกดังกลาวน้ี ตอมาในป พ.ศ.2457 สมเด็จกรมพระยา 
ดํารงราชานุภาพ ไดกราบถวายบังคมลาพักราชการจึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเจาพระยา
เสด็จสุเรนทราธิบดี เขารับตําแหนงแทนสืบมา จนถึงเวลาที่ทานผูน้ีปวยหนักและชราภาพ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระยาไพศาลศิลปศาสตร (ร่ืน ศยามานนท- ตอมาไดเลื่อนขึ้นเปนพระยาราช
นุกูลวิบูลภักดี) อธิบดีกรมศึกษาธิการ เขารับตําแหนงแทนตั้งแต 27 พฤษภาคม พ.ศ.2457 และได
ดํารงอยูในตําแหนงน้ีตลอดมาจนสิ้นรัชสมัย         
 ตอจากตั้งสภากรรมการกลาง และผูตรวจการใหญแลว เพ่ือใหกองลูกเสือไดตั้งขึ้นโดยเร็วใน 
มณฑลกรุงเทพ ฯ อันเปนมณฑลราชธานี เพ่ือจะไดเปนตัวอยางแกมณฑลอ่ืน ๆ ตอไป จึงไดทรงพระ 
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมีสภากรรมการประจํามณฑลกรุงเทพ ฯ ขึ้นในอันดับตอมา โดยไดโปรด ฯ ให 
เจาพระยายมราช (ปนสุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาลอยูในขณะนั้น เปนสภานายก  
 นอกจากนี้วัตถุประสงคที่กลาวมาแลว พระองคยังไดทรงพระราชนิพนธเก่ียวกับวัตถุประสงค
ของการตั้งกองลูกเสือไวในพระราชนิพนธ เรื่องประโยชนแหงเสือปาและลูกเสือในเวลาสงครามวา   
 ...การท่ีจะคิดหวังใหลูกเสือทําการตอสูศัตรูจริง ๆ จัง ๆ น้ัน ยอมไมไดอยูเอง เพราะโดยมาก 
ลูกเสือไมมีปนที่จะยิงแตก็มีหนทางที่จะชวยปลดเปลื้องกังวลแหงฝายทหารมี อาทิ คือ   
                1.  อาจจะเล็ดลอดไปสื่อขาวคราวไดในที่บางแหง         
    2.  เปนผูสงขาวระหวางกองกับกองได ขอน้ีเปนประโยชนไดมากเพราะไมตองถอนพลรบ
ไป ทําหนาที่ไปรษณียบุรุษ         
               3.  ชวยสะกดรอยตามและจับผูที่นาสงสัยวาเปนผูลักลอบสอดแนมได กิจน้ีปรากฏวา
อังกฤษ ไดใชแลวไดประโยชนดีมาก ในการสงครามคราวน้ีลูกเสืออังกฤษจับคนลักลอบสอดแนมของ 
เยอรมันในเมืองอังกฤษไดแลวหลายคน กระทรวงทหารบกอังกฤษ จึงออกประกาศรับรองคณะ 
ลูกเสือเปนคณะผูชวยพลรบคณะหนึ่ง         
 4.  ชวยระวังรักษาการติดตอ เชน สายโทรเลข สะพานและทางรถไฟ เปนตน ซ่ึงทั้งอังกฤษ 
และฝรั่งเศสใชลูกเสือในงานสงครามปน้ี         
 5.  ชวยคุมเสบียงสงที่ฐานทัพ กิจน้ีฝรั่งเศสไดใชลูกเสือกระทําอยูโดยมาก นับวาเปน 
ประโยชนเพราะไมตองถอนกําลังพลรบไปในทางที่หางไกลสนามรบ         
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 6.  ชวยรักษาความสงบภายในเมืองใหญ ๆ กิจน้ีลูกเสือทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสไดแสดงใหเห็น 
ปรากฏแลววาสามารถทําไดดี เชน ที่ปารีสเม่ือกอนจะเกิดสงครามหนวยหนึ่ง ลูกเสือฝรั่งเศสประมาณ 
40 คน ไดตอสูกับพวก "อะปช" (คนจรจัด) 100 กวาคนซ่ึงมีปนพกใชยิง และถือไมกับขวางกอนอิฐ 
พวกลูกเสือใชพลองเขารุกไล ตีพวกจรจัดเจ็บถึงตองเขาโรงพยาบาล 2 หรือ 3 คน หัวแตกอีกหลาย
คน นอกน้ันหนีไป         
 7. ชวยในการพยาบาลคนถูกอาวุธ และคนไข คือชวยหามเลือด และวิ่งเตนตาง ๆ เปนตน         
กิจเหลาน้ี ลวนเปนสิ่งซ่ึงลูกเสือสามารถจะทําไดโดยแทและเปนขอควรลูกเสือไทยเราจะ เตรียมตัวไว
พรอมที่จะทํา เพ่ือเปนประโยชนและเพ่ือกลาวไดวาถึงยังเปนเด็กก็ไดทาการชวยบานเมือง 
 กองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยไดตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยในปจจุบัน) พระองคทรงไดเอาเปนพระราชธุระในการอบรมสั่งสอนตลอดจนการดําเนินงาน 
ทั่ว ๆ ไปของกองลูกเสือน้ีโดยตรง ทั้งน้ีเพ่ือทรงหวังจะใหเปนแบบอยางสําหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ หรือ 
สถานที่ตาง ๆ ที่มีความประสงคจะตั้งกองลูกเสือขึ้น จะไดยึดเปนแบบอยางตอไป กองลูกเสือกองนี้ 
จึงไดนามวา “กองลูกเสือกรุงเทพ ฯ ที่ 1” ผูที่เปนลูกเสือคนแรกคือ นายชัพน บุนนาค เพราะสามารถ 
กลาวคําปฏิญาณไดเปนคนแรกวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2454 ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
กองลูกเสือที่ 1 ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ สโมสรสถานเสือปา และไดสอบซอมวิชาลูกเสือ
ตามแบบที่ทรง พระราชนิพนธไวสําหรับสั่งสอนเสือปาและลูกเสือและไดทรงพระราชทานนามกอง
ลูกเสือมหาดเล็กหลวงซึ่งเปนกองแรกในประเทศไทยนี้วา “กองลูกเสือหลวง”         
 กิจการลูกเสือก็ไดแพรหลายไปทั่ว กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ (ในสมัยน้ัน) จึงได 
เริ่มฝกฝนผูที่จะเปนผูกํากับลูกเสือและรองผูกํากับลูกเสือจนมีจํานวนมากขึ้น จึงทําใหสามารถนําไป
สั่งสอนอบรม นักเรียนใหมีความรูในวิชาลูกเสือมากขึ้น จากการน้ีเอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
ใหตั้งกองลูกเสือเพ่ิมขึ้นเปนลําดับตอมา พระองคจึงทรงใหตั้งกองฝกหัดผูกํากับลูกเสือขึ้นในบริเวณ
สโมสร คณะเสือปา ณ พระราชวังสวนดุสิต สําหรับเปนสํานักศึกษาวิชาผูกํากับลูกเสือ โดยกําหนดให
มี กําหนดเวลาเลาเรียน 2 เดือนเต็ม เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน เปนตนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
เสมอไปทุกๆ ปเม่ือนักเรียนผูใดศึกษาวิชาครบหลักสูตรและสอบไลไดตามหลักสูตรก็ทรงพระกรุณา
โปรด เกลา ฯ พระราชทานใบประกาศนียบัตรเปนสําคัญ        
 หลังจากที่กองลูกเสือไทยไดกําเนิดขึ้นประมาณ 6 - 7 เดือน ขาวจากประเทศไทยก็แพร
สะพัด ไปยังประเทศตาง ๆ วาพระเจาแผนดินไทยทรงใฝพระทัยในกิจการลูกเสือเปนอยางยิ่ง        
ดวยเหตุน้ี มิสเตอรซิดนีย ริเชส ผูกํากับลูกเสือกองลูกเสือที่ 4 กรุงลอนดอน จึงไดมีหนังสือกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขออัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเปนองคอุปถัมภ และขอพระราชทาน
นามกองลูกเสือน้ีวา“กองลูกเสือรักษาพระองคพระเจาแผนดินสยาม” (THE KING OF SIAM'S OWN 
BOY SCOUT GROUP) พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาตามที่ขอมา และใหกองลูกเสืออังกฤษ
กองน้ีติดเคร่ืองหมายเปนรูปธงชาติพ้ืนสีแดงเคร่ืองหมายชางเผือกอยูตรงกลางที่แขนเสื้อทั้ง สองขาง 
ซ่ึงกองลูกเสือกองนี้ยังปรากฏอยูตราบเทาทุกวันนี้  
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 การฝกอบรมลูกเสือไดปรากฏผลดีเปนอยางยิ่ง พระองคทรงใหมีพิธีเขาประจํากอง ลูกเสือ
ขึ้นเปนครั้งแรกในวันที่ 3 สิงหําคม พ.ศ. 2454 โดยใหลูกเสือหลวงที่สอบไลไดแลวน้ันเขา กระทําพิธี
ประจํากองตอหนาพระที่น่ัง ณ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต ในพิธีน้ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกองลูกเสือ
ตาง ๆ ที่มีอยูในกรุงเทพ ฯ ในเวลานั้น เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทดวย เพ่ือศึกษาพิธีการประจํา
กองดวยเมื่อลูกเสือไดทําพิธีเขาประจํากองกันบางแลว จึงทรงพระราชทานธงประจํากอง เพื่อรักษา
ไวตางพระองคตามลําดับไป กองลูกเสือหลวงไดรับพระราชทานธงเปนกองแรกในป พ.ศ.2457 และ
ไดทรงพระราชทานใหกับกองลูกเสือตาง ๆ ในโอกาสอันสมควร เชน การเสด็จหัวเมืองตาง ๆ เปน
ตน ธงที่พระราชทานใหกองลูกเสือน้ีมีรูปรางลักษณะที่แตกตางกันไป สุดแตจะทรง คิดขึ้น 
พระราชทานใหตามความเหมาะสมของแตละมณฑล   
 ในวันที่ 1 เมษายน 2457 พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชกําหนด 
เคร่ืองแตงตัวลูกเสือใหเหมาะสมกับสมัย และในวันที่10 เมษายน พ.ศ. 2459 ไดทรงมีประกาศ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลูกเสือมณฑลปตตานี ใชหมวกกลมแบบมลายูดวยเหตุผลวา
เน่ืองจากลูกเสือในมณฑลปตตานีน้ี เปนบุตรหลานชาวมลายู ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกองลูกเสือมณฑลปตตานีใชหมวกสักหลาด
หรือกํามะหยี่สีดําชนิดกลมแบบหมวกมลายูเปนพิเศษ   
 ปพ.ศ.2461 พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ 
พุทธศักราช 2461 ใหม เพราะขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือพุทธศักราช 2454 น้ัน ไดมีการแกไข
หลายคร้ัง         
 ดวยพระปรีชาญาณและพระราชดําริที่วาพลเมืองทุกเพศทุกวัยยอมเปนทรัพยากรสําคัญ 
ของชาติเม่ือชาติเจริญก็ยอมเจริญดวยกันและเม่ือชาติพินาศลมจมใครเลาจะอยูไดดวยเหตุน้ีหลัง จาก
ไดทรงสถาปนาการลูกเสือขึ้นเปนหลักฐานแลว จึงไดทรงเตรียมการที่จะสถาปนา“เนตรนารี (GIRL 
GUIDE)” หรือที่เรียกกันวา“ลูกเสือหญิง” สําหรับเด็กหญิงดวย เพ่ือคูกับลูกเสือซ่ึงไดตั้งขึ้นเรียบรอย
แลวสําหรับเด็กชายจึงทรงมีพระราชประสงคที่จะใหมีการฝกฝนในแบบเดียวกันเพ่ือความสมบูรณ
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แหงทรัพยากรดังกลาว พระองคจึงทรง มอบใหพระยําไพศาลศิลปศาสตรไปรางกฎระเบียบไว การ
รางกฎระเบียบตาง ๆ เสร็จเรียบรอย แตยังไมทันประกาศใช พระองคไดเสด็จสวรรคตเสียกอน  
 พ.ศ.2463 ไดมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกขึ้นเปนครั้งแรกณ โอลิมเปย กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหคัดเลือกเอานักเรียนกระทรวงธรรมการ ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในประเทศอังกฤษ เปนผูแทนคือนายสวัสด์ิ สุมิตร นายศิริ หัพนานนท นายสง เทพาสิต 
และนายศิริ แกวโกเมน  
 พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมัครเขาเปนสมาชิกของคณะลูกเสือโลก ซ่ึงขณะนั้นมีสมาชิก
รวม 31 ประเทศ ทั้ง 31 ประเทศที่เขาเปนสมาชิกรุนแรกนี้ ถือวาเปนสมาชิกผูกอตั้ง 
 พ.ศ. 2467 ผูแทนลูกเสือไทย 10 คน ไดไปรวมการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังที่ 2 ณ ประเทศ 
เดนมารค โดยมีพระยาภรตราชา ผูดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ เปนหัวหนาคณะ สวนผูแทน 
ลูกเสือไทยอีก 9 คน เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในประเทศอังกฤษ คือ นายประเวศ จันทนยิ่งยง   
นายปุน มีไผแกว   นายสวัสด์ิ สุมิตร นายเล็ก สุมิตร นายนารถ โพธิประสาท  ม.ล.พันธุ ศิริวงศณ 
อยุธยา  นายทวี บุณยเกตุ  นายศิริ หัพนานนท และนายวงศ กุลพงศ และในปเดียวกันนี้ ในฐานะที่
พระองคทรงดํารงอยูในราชสมบัติมาจะครบ 15 ป ในป พ.ศ. 2468จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
ใหเตรียมจัดงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองขึ้นเปนการสมโภชสิริ ราชสมบัติเสมอดวยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พรอมกันนั้นก็ไดโปรดเกลา ฯ ใหเตรียมจัดงานสยามรัฐ
พิพิธภัณฑขึ้นที่สวนลุมพินีดวย ในการเตรียมการสมโภชน้ี ไดทรงพระ กรุณาโปรดเกลา ฯ ให
เจาพระยารามราฆพ เปนผูอํานวยการ และพระยาไพศาลศิลปศาสตรเปน เลขาธิการ  การจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือไดมีการเตรียมการไวทุกอยางพรอมหมดแลว ไดมีประกาศการ ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ
คร้ังแรกและขอกําหนดตาง ๆ ไวอยางพรอมมูลแตแลวในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 เหตุการณ 
มหาวิปโยคก็ไดบังเกิดขึ้นอยางไมมีใครคาดคิดมากอน พระองคทรงมีพระอาการ ประชวรดวย 
พระโรคเกี่ยวกับพระอันตะ (ไสติ่ง) ซ่ึงแพทยหลวงคาดวาพระอาการจะไมหนัก ซ่ึง ขณะนั้นพระองค
ทรงมีพระชนมายุเพียง 45 พรรษา เทาน้ัน แตก็เสด็จสูสวรรคาลัยโดยฉับพลัน อันเปนผลใหงานตาง 
ๆ ที่เตรียมไวตองหยุดชะงักงันในบัดดล งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรกจึง พลอยตองหยุดชะงัก
ไปดวยโดยปริยาย  
2.2 การลูกเสือไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่7)   
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคตตําแหนงนายกสภากรรมการ
กลางวางลง คณะกรรมการสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ จึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขออัญเชิญใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ใหทรงรับตําแหนงนายกสภากรรมการกลาง 
ปรากฏวาไดรับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับตําแหนง ความกาวหนาของกิจการ ลูกเสือไทย จึง
กาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง  
 พ.ศ.2468 ผูอํานวยการสมาคมลูกเสือนานาชาติไดแจงยังคณะลูกเสือไทยวา คณะลูกเสือ
อังกฤษจะจัดใหมีการประชุมเก่ียวกับลูกเสือรุนใหญ (ROVERS) ขึ้น ณ กรุงลอนดอน พระองคก็ทรง
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พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหคัดเลือกนักเรียนไทย 2 คน คือ นายปุน มีไผแกว กับนายประเวศ จันทน
ยิ่งยง ซ่ึงกําลังศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษ เปนผูเขารวมประชุม 
 งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ เมืองคันเดอรเสตก ประเทศสวิสเซอรแลนด ระหวางวันที่ 22 
- 28 สิงหาคม พ.ศ.2469พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ คัดเลือก นักเรียน
ไทยที่กําลังศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเคยเปนรองผูกํากับลูกเสือ หรือนายหมูลูกเสือเอกแลวไป 
เขารวมชุมนุม และทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานใหเรียนฝกหัดวิชาผูกํากับลูกเสือ 
(Scoutmaster’s Training Course) ดวยมีผูไดรับการคัดเลือก 8 คน คือ               
                          1.  นายสวัสด์ิ สุมิตร                
                          2.  นายทวศีักด์ิ บุญหลง                
                          3.  นายประเวศ จนทนยิ่งยง             
                          4.  นายปุน มีไผแกว                
                          5.  นายศิริ หัพนานนท                
                          6.  นายกี ศนวตั                
                          7.  นายเชิน สุนทรวจิารณ               
                          8.  นายจรัส บุนนาค           
อันเนื่องมาจากการเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชําติคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 ได หยุดชะงัก
ลงอยางฉับพลัน เน่ืองดวยเหตุมหาวิปโยค ดังนั้นในป พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว จึงไดทรงใหมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชําติคร้ังแรกขึ้นในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลใน
ปลายป พ.ศ.2470 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหจัดงานชุมนุมขึ้น ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ 
ถึงวันที่ 3 มีนาคม ซ่ึงการชุมนุมครั้งนี้มีลูกเสือเขารวมชุมนุมรวมทั้งสิ้น 14 มณฑลดวยกัน โดยจัดที่
พระราชอุทยานสราญรมยเนื่องจากงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกไดผลดียิ่ง สมพระ
ราชประสงค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ กําหนดใหมีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ทุก 3 ป 
 ตําแหนงอุปนายกสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาติ (ซ่ึงในเวลานั้นใชคําวา "แหง 
สยาม") ซ่ึงพระยาไพศาลศิลปศาสตร ดํารงตําแหนงสนองพระเดชพระคุณมาเปนเวลาชานานนับแต 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และไดสรางสรรคความเจริญรุงเรืองใหแกวงการ 
ลูกเสือไทยเปนอเนกประการน้ัน คร้ันมาในตอนนี้ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหยายพระยา
ไพศาลศิลปศาสตรจากกระทรวงธรรมการไปรับราชการทางดานกระทรวงมหาดไทยจึงทรงพระ 
กรุณาโปรดเกลาใหพระวรวงศเธอพระองคเจาธานีนิวัติ (ตอมาคือพระวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยลาภ 
พฤฒิยากร) เสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนั้น ทรงเขารับหนาที่น้ีแทนตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ.2472 เปนตนมา           
 ตอมาสภากรรมการกลางตองการที่จะใหมีการปรับปรุงกิจการลูกเสือใหมีความเจริญ 
กาวหนามากขึ้นจึงไดจัดใหมีการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขึ้น ณ สมัคยาจารยสมาคม (เดิมตั้งอยูใน
บริเวณสวนกุหลาบวิทยาลัย) ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2472 และในป 
พ.ศ. 2473 จึงไดมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่สองขึ้น โดยกําหนดไวในวันที่ 1 มกราคม 
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ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2473 ที่พระราชอุทยานสราญรมยเชนเดิม ซ่ึงตรงกับอภิลักขิตสมัยคลายวัน
พระบรมราชสมภพแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การชุมนุมคร้ังนี้ลูกเสือญ่ีปุนได
มารวมชุมนุมดวยจํานวน 22 คน เม่ือเสร็จสิ้นงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 2 น้ี ซ่ึงไดผลดี เปน
อยางยิ่ง และเพื่อใหกิจการลูกเสือมีความเจริญยิ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทาน 
สถานที่ในบริเวณพระรามราชนิเวศน จังหวัดเพชรบุรี (พระราชวังบานปน) เปนสถานที่อบรม โดยให
จัดขึ้นทุกป โดยใชเวลาระหวางหยุดภาคเรียนฤดูรอน 2 เดือนในการอบรม        
 ประเทศไทยไดเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา
เปนระบอบประชาธิปไตย เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เปนผลใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลา 
เจาอยูหัว สภานายกสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาติ ตองสละราชสมบัติในกาลตอมา ทําให 
กิจการลูกเสือไทยที่พระองคทรงเก้ือกูลอยูตางพลอยซบเซาไปดวย ประกอบกับพระวรวงศเธอ 
พระองคเจาธานีนิวัติไดทรงลาออกเนื่องจากตองทรงพนจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระยาประมวลวิชาพูล (วงศ บุญหลง) เขารับหนาที่แทน เม่ือวันที่ 
16 สิงหาคม พ.ศ. 2475 แตดํารงตําแหนงอยูเพียงปเศษ ก็กราบถวายบังคมทูลลาออก เน่ืองจากตอง
ยายตําแหนงหนาที่จากตําแหนงเดิม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระยาปรีชานุสาสน (เสริม  ปณ
ยารชุน) ดํารงตําแหนงแทน แตอยูในตําแหนงไมถึงป ก็ตองกราบบังคมทูลลาออกอีก เน่ืองจากมี
อาการเจ็บปวย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาให พระยาประมวลวิชาพูล กลับเขามารักษาการใน
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จนกระทั่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให น.ท.หลวงศุภชลาศัย (ยศขณะนั้น) 
เปนอธิบดี กรมพลศึกษา เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2477 ตําแหนงอุปนายกสภากรรมการการจัดการ
ลูกเสือแหงชาติ จึงตกมาอยูแก อธิบดีกรมพลศึกษา นับตั้งแตบัดน้ัน        
 ความผันผวนทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองยังไมมีที่สิ้นสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ไดมีการเกิดปฏิวัติเกิดขึ้น เรียกกันวา “กบฏบวรเดช” การปฏิวัติคร้ังนี้ปรากฏวา ลูกเสือไดเขาชวย
ฝาย ราชการทหารอยางกลาหาญ จนไดรับคําชมเชยจากฝายทหารเปนอันมาก และในระหวางที่มี
ความผันผวนทางการเมืองอยูน้ี ไดมีการประกาศในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ฉบับใหมซ่ึงมีผลทําใหตองมีการแกไขขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ พุทธศักราช 2461 ไปดวย 
ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแผนดินนั่นเอง โดยใหมีการ
ยุบสภากรรมการจัดการลูกเสือมณฑล และใหมีคณะกรรมการจัดการลูกเสือจังหวัดขึ้น โดยขึ้นตรงตอ
สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือและใหมีคณะกรรมการจัดการลูกเสืออําเภอขึ้นโดยขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการจัดการลูกเสือจังหวัดทําหนาที่บริหารกิจการลูกเสือจังหวัดและอําเภอ ในขณะเดียวกัน
ไดมีการจัดรูปแบบการบริหารราชการของกระทรวงธรรมการ มีกรมใหมเกิดขึ้นคือ กรมพลศึกษา ซ่ึง
มีการแบงสวนราชการออกเปนกองตาง ๆ โดยมี กองลูกเสือ สังกัดอยูในกรมพลศึกษาดวย การ
ลูกเสือไทยจึงอยูในความรับผิดชอบของกรมพลศึกษาตั้งแตน้ันมา  

รัฐบาลในสมัยน้ันมีนโยบายจัดการฝกหัดอบรมวิชาทหารแกนักเรียนกระทรวงธรรมการจึง
ออกระเบียบวาดวยคุณสมบตัินักเรียนที่จะสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาทหาร คือจะตองสอบผาน
วิชาลูกเสือเอกและยังคงเปนลูกเสือประจํากองอยูชวงระยะนี้กิจการลกูเสือไดรับความเอาใจใสจาก
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รัฐบาลเปนอยางดีทั้งน้ีเปนผลสะทอนจากการท่ีลูกเสือไดชวยปราบจลาจล ทําใหรัฐบาลเห็น
ความสําคัญของการลูกเสือ   

กิจการลูกเสือของไทยยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดมีลูกเสือเกิดขึ้นอีกหน่ึงเหลา คือ 
เหลาสมุทรเสนา โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริวาเปนการสมควรที่จะจัดการ
ฝกอบรมเด็กที่มีภูมิลําเนาอยูในทองถิ่นที่สมควรจะตองมีความรูความสามารถในวิทยาการทางทะเล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งกองลูกเสือเหลาสมุทรเสนาในจังหวัดชายทะเล หรือในทองถิ่น
ที่มีการคมนาคมทางน้ําติดตอกับทะเล ก็ใหตั้งกองลูกเสือเหลาสมุทรเสนาได ที่จริงการลูกเสือสมุทร
เสนานี้มิใชเปนของแปลกใหมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไดมีการฝกฝน
อบรมตามจังหวัดชายทะเลมาแลว โดยเลียนแบบจาก “กองเสือนํ้ารักษาพระองค” แตทวา ในครั้งน้ัน
ยังมิไดมีการแยกหนวย ประเภท หลักสูตร และการฝกฝนอบรมตลอดจนเครื่องแบบใหตางกันแต
อยางใด คงใชวิธฝีกรวม ๆ กันไปในหนวยของลูกเสือเสนาน่ันเอง หลังจากที่มีการประกาศตั้ง 
การลูกเสือสมุทรเสนาไดเพียง 7 วัน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงสละราชสมบตัิ
ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เปนตนไป  
2.3 การลูกเสือไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7ทรงสละราชสมบัติแลวพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ก็ไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสนองตามกฎมณเฑียรบาลวา 
ดวยการสืบสันตติวงศตอมา เปนรัชกาลที่ 8 แหงราชวงศจักรี ขณะนั้นพระองคยังทรงพระเยาวมาก 
มี พระชนมายุเพียง 9 พรรษา และกําลังประทับศึกษาวิชาการอยู ณ ตางประเทศ จึงตองมีคณะ
ผูสําเร็จ ราชการแทนพระองค บริหารราชการแผนดินในพระปรมาภิไธย 

การลูกเสือในยุคเร่ิมตนประชาธิปไตยนี้ มีความซบเซาอยางมากเกิดวิกฤตการณทาง
การเมืองภายในและภายนอกประเทศ วิกฤตการณภายในน้ันไดเกิดขอขัดแยงทั้งในฝายสถาบัน
บริหารและสถาบันนิติบัญญัติ จนถึงกับตองยุบสภาเปลี่ยนรัฐบาลใหมหลายครั้ง วิกฤตการณ
ภายนอกเกิดจากลัทธิเผด็จการไดคุกคามสันติภาพของโลกโดยทั่วไป จนเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ใน
ป พ.ศ.2482ประเทศไทยมีกรณีพิพาทเร่ืองดินแดนอินโดจีนของฝร่ังเศสอีก จนถึงขั้นปะทะกันเปน
สงครามที่มิไดประกาศ แตพอเร่ืองสงบลง ประเทศญ่ีปุนก็จุดชนวนสงครามทางดานเอเชียบูรพาเม่ือ8 
ธันวาคม 2484 สงครามไดลุกลามมาถึงประเทศไทยดวย   

วิกฤตการณเหลาน้ีมีผลกระทบถึงกิจการลูกเสือไทยเปนอันมาก เพราะรัฐบาลไดหันไปสนใจ 
ดานความม่ันคงของประเทศที่สําคัญกวา และเม่ือสงครามเกิดขึ้นก็มีผลกระทบใหคูสงครามตัด 
ความสัมพันธทางการทูตกัน เปนผลใหความสัมพันธของกิจการลูกเสือนานาชาติตองหยุดชะงักไป
ดวย ประกอบรัฐบาลในสมัยน้ันไดจัดมีการจัดตั้งยุวชนทหารขึ้นมาซอนกับกิจการของลูกเสือ ทั้งนี้ 
เพ่ือไวใชประโยชนในการรับสถานการณคับขันของโลก ซ่ึงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
เจริญเติบโตข้ึนแทนที่การลูกเสืออยางรวดเร็ว เปนผลใหการลูกเสือยิ่งลดบทบาทลงจนถึงที่สุดถึงกับ
ยุบลงกลายสภาพเปนหนวยหนึ่งขององคการยุวชนทหาร เม่ือป พ.ศ.2486 เปนการสิ้นสุดสมัยของ
รัชกาลที่ 8 
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กิจการลูกเสือนับตั้งแตสถาปนาขึ้นเม่ือ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 ยังไมเคยมีดวงตราเปน
สัญลักษณประจําคณะคงใชเคร่ืองหมายเปนรูปเสือตัวเล็ก ๆ ในทากําลังยาง เดินยกเทาหนาขางขวา
ขึ้นทางหนึ่ง อยูภายในวงกลมธรรมดาบางก็เปนรูปหนาเสือเฉย ๆ บางก็มีคําขวัญวา “เสียชีพ อยา
เสียสัตย” อยูภายใตหนาเสือ ซ่ึงเครื่องหมายเหลาน้ีเคยใชในราชการเสือปามากอน   คร้ันทรงพระ-
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสถาปนา ลูกเสือขึ้น จึงไดใชรวมกันเรื่อยมา ในฐานะที่ลูกเสือเปนสวนหนึ่งของ
เสือปา แตมิไดมีการประกาศเปนทางราชการไว แตเม่ือมีความจําเปนที่จะตองมีตราประจําคณะ
ลูกเสือแหงชาติ เพราะสถาบันตาง ๆ ที่เปนราชการตางก็มีตราประจําคณะของตนดวยกันทั้งสิ้น และ
ลูกเสือตางประเทศทั่วโลกตางก็มี ดวงตราเปนเอกลักษณของตนเองทั้งสิ้น เพ่ือใหเขากับหลักสากล 
และสอดคลองกับการลูกเสือนานาชาติ จึงจําเปนตองมีตราคณะลูกเสือแหงชาติขึ้นโดยตราคณะ
ลูกเสือแหงชาติมีรูป เฟอร เดล ลีร กับรูปหนาเสือประกอบกันและมีตัวอักษรจารึกภายใตวา “เสียชีพ
อยาเสียสัตย”  

เม่ือกิจการลูกเสือไดเวียนมาบรรจบในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2479 ครบ 25 ป ทางสภา 
กรรมการกลางในขณะนั้นไมสามารถจะจัดงานสมโภชเฉลิมฉลองใหใหญโตไดการจัดงานชุมนุม 
ลูกเสือแหงชาติก็ไมสามารถจะจัดได ทั้งน้ีเพราะเหตุการณตาง ๆ บีบบังคับอยู อุปนายกสภา
กรรมการกลางจึงไดมีโครงการที่จะสรางพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระผู 
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยโดยจะอัญเชิญประดิษฐานไว ณ สนามกีฬาแหงชาติ เพ่ือแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอมาสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศสรางพระบรมรูปเชนเดียวกัน จึงไดยุบรวมสราง
เปนองคเดียวกัน และประดิษฐานอยูที่หนาสวนลุมพินี กรุงเทพมหานครจวบจนทุกวันน้ี ดวยเหตุผล
ที่วา เน่ืองจาก ระบอบการปกครองในปจจุบัน เปนประชาธิปไตยแลวประกอบกับขอบังคับลักษณะ
ปกครองลูกเสือ พุทธศักราช2461 ไดใชมาเปนเวลานานแลวและมีการแกไขเพ่ิมเติมกันอีกหลายครั้ง
จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2482 ขึ้น เปนพระราชบัญญัติฉบับแรกของลูกเสือ
ในระบอบประชาธิปไตย ขอความสําคัญ คือ “ใหคณะลูกเสือแหงชาติมีสภาพเปนนิติบุคคล” และในป
เดียวกันนี้ “เสือปา” ซ่ึงไดหยุดชะงักไปหลังจากที่รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต แตไมไดมีการประกาศ
ยก เลิ ก กิ จการ น้ี ในที่ ใ ด  ๆ  รั ฐบาล จึ ง ได ออกพระราชบัญญัติ ให ท รัพย สิ นกอง เ สื อป า 
ตกเปนของคณะลูกเสือแหงชาติ ซ่ึงมีผลเทากับเปนการประกาศเลิกลมกองเสือปาใหสิ้นสภาวะไป
โดยปริยาย จะเห็นไดวากิจการลูกเสือไทยในสมัยรัชกาลที่ 8 น้ันซบเซาเปนอันมาก จากวิกฤตการณ
หลาย ๆ ดานจวบจนส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซ่ึงถูกลอบปลง 
พระชนม ณ พระที่น่ังบรมพิมาน เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เวลา 09.00 น.  
2.4 การลูกเสือไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

ในรัชกาลของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การลูกเสือไดเร่ิมมีการฟนฟูขึ้นใหม และ
เพื่อใหกิจการลูกเสือไทยไดดําเนินการตอไป จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 
2490 ซ่ึงมีหลักการคลายกับพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับปพุทธศักราช 2482 แตมีสาระสําคัญที่
เพ่ิมขึ้น คือ “กําหนดใหพระมหากษัตริย ทรงดํารงตําแหนงพระบรมราชูปถัมภคณะลูกเสือแหงชาติ” 
และไดมีการโอนทรัพยสินของลูกเสือซ่ึงตกเปนขององคการยุวชนทหารกลับมาเปน คณะลูกเสือ
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แหงชาติอยางเดิม ซ่ึงเทากับองคการยุวชนทหารแหงชาติตองสลายตัวไปดวยตามพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ี       

งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ซ่ึงจัดมาแลว 2 คร้ัง แตตองหยุดชะงักไปดวยวิกฤตการณตาง ๆ 
ไดวางเวนไปถึง 24 ป ทางราชการจึงไดกําหนดใหมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังที่ 3 ขึ้น ใน
ระหวางวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ณ กรีฑาสถานแหงชาติ  

พระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2490ไดกําหนดใหมีเหรียญลูกเสือ 2 ชนิด คือ เหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญและเหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือสรรเสริญมีการแบงเปน 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 
ชั้นที่ 2และชั้นที่ 3 โดยถือเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณชนิดหน่ึง สําหรับพระราชทานแกลูกเสือผูมี 
ความดีความชอบท่ีไดบัญญัติไวเปนชั้น ๆ ไปสวนเหรียญลูกเสือสดุดี มีชั้นเดียว โดยถือเปน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอีกชนิดหน่ึง สําหรับพระราชทานแกผูมีความดีความชอบตามที่ไดบัญญัติไว     

กิจการลูกเสือในสมัยน้ีมีความกาวหนาเปนอยางมาก และแพรขยายไปอยางรวดเร็ว ทั้งใน
โรงเรียนและประชาชนในป พ.ศ.2507 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2507อีก 1 
ฉบับ เพ่ือปรับปรุงกฎหมายวาดวยลูกเสือใหทันสมัยและเหตุการณโดยมีหลักการสําคัญ คือ         
มาตรา 5 ใหคณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบดวยบรรดาลูกเสือทั้งปวงผูบังคับบัญชาลูกเสือ  
ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจาหนาที่ลูกเสือ         
มาตรา 8 พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ         

พ.ศ. 2509ออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 2) มีหลักการท่ีสําคัญ แกไขมาตราที่ 43 
พระราชบัญญัติลูกเสือฉบับแรก         

พ.ศ. 2528ออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) มีการแกไขเพ่ิมเติมหลักการหลายประการ
ดวยกันรวมทั้งไดกําหนดใหเหรียญลูกเสือสดุดีแบงเปน 3 ชั้น         

พ.ศ. 2530 ออกพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 4) มีหลักการสําคัญคือ กําหนดใหมี
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เพ่ิมขึ้นอีก 1 เหรียญ         

นอกจากการมีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับตาง ๆ แลว กิจการลูกเสือในสมัยน้ียัง
เขาถึงประชาชนทั่วไปดวย โดยไดมีการฝกอบรมลูกเสือชาวบานรุนแรกของประเทศไทยณ หมูบาน
เหลากอหก ตําบลแสงพา ก่ิงอําเภอนาแหว อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เม่ือ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 
มี พ.ต.ต. สมควร หริกุล ผูกํากับลูกเสือการตํารวจตระเวนชายแดน เขต 4 ในขณะนั้น นายวิโรจน 
พูลสุข อดีตศึกษาธิการเขตเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี นายสมเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวยวิทยากรจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 
เขต 4 และวิทยากรจากเขตการศึกษา 9 เปนผูริเร่ิมจัดทําหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรมปรากฏวา
ไดผลดีเปนอันมาก เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการฝกอบรม เม่ือ19 มีนาคม พ.ศ. 2519 เปนที่พอพระราชหฤทัย จึง
ไดทรงรับกิจการลูกเสือชาวบานไวในพระบรมราชานุเคราะหตั้งแตน้ันมา กิจการลูกเสือชาวบานได
แพรขยายไปทั่วประเทศอยางรวดเร็ว ปจจุบันมีลูกเสือชาวบานทั่วประเทศไทยนับเปนพันรุน 
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สําหรับดานวิชาการและการฝกอบรม นับวามีความกาวหนาอยางมากท้ังการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภทและทุกระดับและการฝกอบรมของสมาคมลูกเสือโลก ทั้งนี้เพ่ือให
เปนเอกภาพ ทางดานวิชาการทุกประเทศ รวมทั้งไดมีการตั้งกองลูกเสือเหลาสมุทรและกองลูกเสือ
เหลาอากาศเพิ่มขึ้น ตอมาไดมีคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการใหนําหลักสูตรวิชาลูกเสือเขาอยูใน
หลักสูตรของโรงเรียนมีการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญในโรงเรียน จัดตั้งคายลูกเสือระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอทั่วประเทศ เพ่ือใชเปนที่ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ        

ดานกิจกรรมของลูกเสือภายในประเทศไดมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ จํานวนหลาย
คร้ัง  และเปนเจาภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟกคร้ังที่ 5 เปนเจาภาพในการจัด
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกเขตเอเชีย-แปซิฟก ในป พ.ศ.2529 มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
หลายทานได รับเลือกใหเปนคณะกรรมการบริหารลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือโลกและ
กรรมการบริหารลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟก รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติไดรับเกียรติ
ใหไดรับเหรียญลูกเสือโลก  

ศูนยฝกอบรมผูบังคับบัญชา-ลูกเสือนานาชาติ แหงกิลเวลปารค ประเทศอังกฤษไดทูลเกลาฯ
ถวายเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือชั้นสูงสุดของโลกแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช (เคร่ืองหมายวูดแบดจ 4 ทอน) ในฐานะที่พระองคทรงเปนพระประมุขของคณะลูกเสือ
แหงชาติ และเปนเพียงพระองคเดียวในโลกที่ไดรับการทูลเกลาถวายเครื่องหมายนี้ 

ดานกิจกรรมตางประเทศ ไดมีการสงผูแทนเขารวมชุมนุมลูกเสือโลก การชุมนุมลูกเสือเขต
เอเชียแปซิฟกทุกคร้ัง และงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติของประเทศตาง ๆ ที่ไดเชิญมา   
การลูกเสือในยุคน้ีจึงนับไดวาเปนยุคที่มีความกาวหนารุงเรืองมากที่สุดกวาทุกยุคและมีความเจริญ
รุดหนาประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศที่เปนสมาชิกของสมาคมลูกเสือโลก ซึ่งปจจุบัน (พ.ศ. 2559)
มีอยูทั้งหมด 163 ประเทศ มีสมาชิกกวา 40 ลานคน เปนยุคที่มีความกาวหนากวาทุกยุคของการ
ลูกเสือไทย และทุกดาน ทั้งทางดานอุดมการณ ดานการบริหารดานวิชาการ และดานกิจกรรม 
นอกจากนี้ กิจกรรมบางอยางยังมีความกาวหนาที่ประเทศอ่ืน ๆ ยังไมมีน่ันคือลูกเสือชาวบาน ซ่ึงเปน
กิจกรรมที่ทําใหประชาชนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความสามัคคีกัน ตลอดจน
การรูจักพัฒนาตนเองและสังคมในชุมชุนของตนใหดีขึ้นเปนอันมาก  
 
วิธีดําเนินการขบวนการลกูเสือ 
3. โครงสรางของการบริหารลูกเสือแหงชาติ   
โครงสรางคณะลูกเสือแหงชาติ                       
การบริหารงานของคณะลูกเสือแหงชาติ สภาลูกเสือไทย ตามพระราชบัญญัติลูกเสอื พ.ศ.2551  
กําหนดใหสภาลูกเสือไทยประกอบดวย  
(1) นายกรัฐมนตรี  เปนสภานายก  
(2) รองนายกรัฐมนตรี  เปนอุปนายก  
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(3) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผู
บัญชาการทหารอากาศ    ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการ
ปกครองทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
ลูกเสือชาวบาน  
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามพระราช
อัธยาศัย  ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ  รองเลขาธิการและ 
ผูชวยเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูชวยเลขานุการ สภาลูกเสือไทยอาจมีสภานายก
กิตติมศักด์ิ อุปนายกกิตติมศักด์ิ และกรรมการกิตติมศักด์ิ ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
สภาลูกเสือไทยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
(1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของคณะลูกเสือแหงชาติ  
(2) ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  
(3) พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ        
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ เปนองคกรบริหารของคณะลูกเสือแหงชาติ  
ประกอบดวย 
(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ  
(2) กรรมการโดยตําแหนงไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรอง
ประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ 
สภากาชาดไทย  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการปกครองทองถิ่น  ผู ว าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน  
(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบหาคน  ซ่ึงสภานายกสภาลูกเสือไทยแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตาม(1) และ(2) ซ่ึงในจํานวนนี้ตองมาจาก ภาคเอกชนไมนอย
กวาก่ึงหน่ึง  

เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนกรรมการเลขานุการ  รองเลขาธิการและผูชวย 
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูชวยเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปและอาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตจะแตงตั้งติดตอกันเกิน 2 วาระมิได                                   
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหม
ภายใน 90 วันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง  และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทา
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วาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา 180 วันจะไม
ดําเนินการแตงตั้งแทนก็ได  
            คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้  
(1) ดําเนินการตามวตัถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของ   สภาลูกเสือไทย  
(2)  สงเสริมความสัมพันธกับคณะลูกเสือนานาชาติ                  
(3)  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  
(4)  สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง  
(5) จัดการทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  
(6) ใหความเห็นชอบในการลงทุนเพ่ือประโยชนของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  
(7) ออกขอบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตามที่ระบุไวในพระราชบญัญัติน้ีโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกิจการลูกเสือ  
(9) จัดทํารายงานประจําปเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาตามมาตรา 12(3)  
(10) แตงตั้งทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ                   
(11) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามทีค่ณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
มอบหมาย  
(12) กํากับดูแล  สนับสนุนและสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบาน  
(13) จัดตั้งตําแหนงกิตติมศกัด์ิ  และตําแหนงอ่ืนใดที่มิไดระบุไวพระราชบัญญัติ  
(14) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ลูกเสือ 
แหงชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
“มดงามกับจักจั่น” 

 
 เชาวันหนึ่งในฤดูฝน แตแดดออกจัดดี มดงามพวกหนึ่งจึงชวยกันขนเมล็ดขาวที่หาไวไดใน
ฤดูรอนออกตากแดด ขณะน้ันมีจักจ่ันผอมเดินโซเซผานมาเห็นเขาจึงแวะเขาไปหามดแลวพูดวา 
“ขาพเจาอดอาหารมาหลายวันแลว หิวเต็มทน ขอทานขาวใหขาพเจากินสักเมล็ดสองเมล็ดพอรอด
ตายจะไดหรือไม” 
 มดถามวา “ก็ในฤดูรอนซ่ึงเปนหนาเก่ียวขาว มีอาหารอุดม ทานไปทําอะไรเสีย จึงไมหา
อาหารเก็บเอาไวเลา” 
 จักจ่ันตอบวา “ขาพเจาหาเวลาวางไมได เพราะฤดูแลงเที่ยวรองเพลงเลนเพลินไปวันยังค่ํา 
จนสิ้นฤดู คร้ันถึงฤดูฝนตกขาวก็งอกเสียหมดแลว” 
 มดจึงเยยใหวา “อาว ! ดีแลวละเปนไร ถาทานรองเพลงเพลินไปในฤดูรอน ทําไมจึงไมหัดรํา
ในฤดูฝนเลา” 
  
เรื่องน้ีสอนใหรูวา  ขณะที่ดีๆ อยูถาเราไมอุตสาหทําการงานสะสมทรัพยสินเอาไวในเม่ือถึงเวลา
เจ็บไขไดยากเราก็จะไดความลําบากยากแคนเปนอยางยิ่ง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  2  หนาที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  3  การพัฒนาตนเอง     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
ลูกเสือรูจักบทบาทของตนเองในฐานะพลเมืองดีได 

2. เน้ือหา 
หลักสูตรการฝกอบรม 

3. ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เอกสารประกอบการฝกอบรมแตละประเภท 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
          4.2 เพลง หรือเกม 
          4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือแนะนําถึงรายละเอียดการฝกอบรม และการสอบไดเคร่ืองหมายวิชา
ลูกเสือสวัสดิภาพนักเรียน หรือวิชาลูกเสอืบรรเทาสาธารณภัย หรือวิชาลูกเสือพยาบาล หรือวชิา
ลูกเสือพัฒนาชุมชน หรือวิชาอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 
 2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสืออภิปรายถึงความตองการทีจ่ะเขารับการฝกอบรมวิชาลูกเสือ
เรื่องอะไร 
 3) ผูกํากับลูกเสือดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมโดยใหลูกเสือที่มีความตองการเขา
รับการฝกอบรมเขียนใบสมัคร โดยผูกํากับลูกเสือกําหนดวันและเวลาในการฝกอบรม 
 4) ผูกํากับลูกเสือดําเนินการจัดการฝกอบรมตามวันและเวลาที่กําหนด 

4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  ชักธง เลิก) 

 
5.  การประเมินผล  
 ประเมินจากการเขารวมปฏบิัติกิจกรรม  ความสนใจใฝรูใฝเรียน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  3 
 
เพลง 

โชคด ี
 

    ชางโชคดีวันน้ีมาพบเธอ (ซํ้า) 
     ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสุขใจ 

    เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร (ซํ้า) 
     มารองรําเพลินฤทยัใหหัวใจสุขสําราญ 

    ตบมือไปกันใหพรอมเพรียง (ซํ้า) 
     ยกมือไวสายหัวเอียงใหพรอมเพรียงตามกัน 

    แลวหมุนกลับปรบัตวัเสยีใหทัน (ซํ้า) 
     มือทาวเอวซอยเทาพลนัใหพรอมกันเถิดเอย 

 
ใบความรู 
 
 หลักสูตรการฝกอบรมแตละประเภท 
 
 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

ลูกอ่ึงอางกับแม 

ลูกอ่ึงอางไดรีบมาเลาใหแมของตนฟงอยางตื่นตระหนกหวาดกลัววาตนเห็นแมวัวเหยียบพ่ี
นองของมันตายหมด“ตัวมันใหญโตมากจะแมจา สัตวสี่เทาอะไรก็ไมรู ลูกไมเคยเห็นมากอนเลยจะ
แม” แมอ่ึงอางจึงพองตัวใหใหญขึ้นใหลูกดูพรอมกับถามวา“ตัวมันใหญเทาน้ีไดไหมลูก”ลูกอ่ึงอางตอบ
แมกลับไปวา ไมจะแมตัวมันใหญกวาน้ันอีก แลวแมอ่ึงอางจึงพองตัวใหใหญขึ้นอีก แตลูกก็บอกวาจะ
พองตัวใหใหญซักแคไหนก็คงไมเทาสัตวตัวน้ัน หรอกจะแมแตแมอ่ึงอางก็ไมยอมหยุด กลับพยายาม
เบงตัวใหตัวพองขึ้นอีก จนตนพุงแตกตายไปในที่สุด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ทําสิ่งใดไมดูกําลังความสามารถของตนก็ตองพบกับภัย อันตรายแนนอน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  2 หนาที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4  การเยี่ยมหนวยงาน     เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
1.1 สามารถไปเยี่ยมหนวยงานตาง ๆได 

  1.2 สามารถรายงานผลการไปเยี่ยมหนวยงานได 
2.  เน้ือหา 

การเยี่ยมหนวยงานราชการตาง ๆ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

(1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสนทนาถึงประสบการณในการไปติดตอหนวยงาน
ตางๆ 

(2) ผูกํากับลกูเสือมอบหมายงานใหลูกเสือแตละคน หรือกับลูกเสือสามัญรุนใหญคน
อ่ืนในกองไปเยี่ยมหนวยงานหรือสถาบัน 2 แหง ที่ไมผิดศีลธรรมและมีความสําคัญในชีวติของ
ชุมชนในทองถิ่น เชนสํานักงานเทศบาล สถานีตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล สถานี
วิทยุหรือโทรทัศน ตลาดสดทาเรือ เมรุเผาศพ ที่ทําการไปรษณียโทรเลข ที่ทําการโทรคมนาคม 
สาํนักงานหนังสือพิมพ ศาลสถติยุตธิรรม ฯลฯ 

(3) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือทํารายงานสงวาหนวยงานหรือสถาบันน้ัน ๆ ทําอะไร ได
งบประมาณในการดําเนินงานมาจากไหน และมีสวนเก่ียวของกับองคการอ่ืนๆ อยางไร แลว
นําเสนอในการประชุมกองคร้ังตอไป 

4)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต ตรวจ สงบน่ิง แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
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(1) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืนําเสนอรายงานการไปเยี่ยมหนวยงานหรือสถาบัน ให
กองลูกเสือรับทราบ 

(2)  ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือในกองมีสวนรวมในการซักถาม 
(3)  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปผลจากการที่ลูกเสือออกไปเยี่ยมหนวยงาน

หรือ 
สถาบัน 

4)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   
 

5.  การประเมินผล  
  5.1 สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม ความสนใจ 
  5.2 ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมและการรายงานผล 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 
เพลง 

 รอคอย 
         รอฉันรอเธออยูแตไมรูเธออยูหนใด         เธอจะมา  ๆ  เม่ือใด  นัดฉันไวทําไมไมมา 
       ฉันเปนหวงฉันเปนหวงตวัเธอ               นัดฉันเกอชะเงอคอยหา 
       นัดแลวทําไมไมมา                             ลูกเสือจาอยาชาเร็วหนอย  รีบหนอย  ๆ  เรง
หนอย  ๆ 

 
ย้ิม 

 
                                    ยิ้มยิ้มกันเถอะนะ        ยิ้มแลวพาคลายเศรา 
                                    ยิ้มทําใหคลายเหงา     ยิ้มพาเราเพลินใจ 
                                    ยิ้มน้ันพาสุขล้ํา          ทําเรื่องยากเปนงาย 
                                    ยิ้มใหกันเม่ือไร   เรื่องรายจะกลายเปนดี 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
สิงโตกับที่ปรึกษา 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลวมีสิงโตตัวหนึ่งถามแกะวา“ลมหายใจของขามีกลิ่นเปนอยางไรบาง”
เม่ือแกะดมแลวจึงไดตอบออกไปตามตรงวา  “เหม็นมากเลยนะเจาปา”สิงโตไดยินดังน้ันจึงโกรธมาก
จึงจับแกะกินเสีย แลวก็เรียกหมาปาเขามาถามคําถามเดียวกันหมาปาเห็นวาแกะถูกจับกินเพราะ
อะไรจึงตอบออกไปวา “ไมมีกลิ่นเลยทานเจาปา” คําตอบของหมาปาที่ตอบออกมาทําใหสิงโตโกรธ 
จึงจับหมาปากินเสียเพราะสิงโตคิดวาหมาปาเอาแตประจบ ไมมีความจริงใจกับตนตอมาสิงโตเรียก
สุนัขจ้ิงจอกเขามาถามบาง สุนัขจ้ิงจอกจึงตอบออกไปวา“วันนี้ขาเปนหวัด จมูกของขาคงดมอะไร
ไมไดกลิ่นหรอกทาน”สิงโตเห็นวาสุนัขจ้ิงจอกพูดมีเหตุผลจึงปลอยตัวไป 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   ถามีปญญา ก็สามารถเอาตัวรอดได 

 
 

วัวกับแมลงหวี่ 

วัวเปนสัตวที่ตัวใหญและมีพละกําลังมหาศาลแตเม่ือมีสัตวตัวเล็กๆ อยางแมลงหวี่มากอกวน
แถมทาทายแทนที่วัวจะวางตนนิ่งเฉยแตวัวกลับเขาทะเลาะตอตีไมยอมใหแมลงหวี่คุยขมตนซ่ึงตัว
ใหญกวาแมลงหวี่จึงไดทาตอสูกัน ถาใครชนะก็แสดงวาผูน้ันยิ่งใหญกวา เกงกวา และแข็งแรงกวาเม่ือ
วัวไดยินดังนั้นก็ตอบตกลงไปในทันที แมลงหวี่ก็ไดบินตอมวนเวียนอยูรอบๆเขาและเหนือหัวของวัว
แตวัวไมสามารถจะขวิดหรือทําอะไรแมลงตัวนอยตัวน้ันไดเลยแมแตนอยวัวไดแตตองทนอับอายกับ
บรรดาสัตวนอยใหญทั้งหลาย ที่มามุงดูกันเปนจํานวนมากในบริเวณนั้น 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ถาวางตนนิ่งเฉยไมวุนวายกับสิ่งที่ไมคูควร ก็ไมตอง อับอายเปลืองตัว 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  2     หนาที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  5  หนาที่ของลูกเสือตามวถีิประชาธิปไตย  เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
บอกบทบาทและหนาที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2.  เน้ือหา 
2.1 คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2.2 การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษปรูฟ ปากกาเมจิก  ฯลฯ 
3.3 ใบความรูเรื่อง “พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคําพอสอนพระบรมราโชวาท 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจริยธรรมของการเปนพลเมืองดี” 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาถึงความหมายของคําวา “พลเมืองดี” ลูกเสือรวมกัน
แสดงความคดิเห็นโดยยังไมตองสรุป 
 (2) ผูกํากับลูกเสือ แบงเอกสารเทาจํานวนหมูลูกเสือ(ไมซํ้ากัน)ใหหมูลูกเสือรวมกัน
ศึกษา และวิเคราะห ในประเด็น 

-  คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตยควรเปนอยางไร (พลเมืองที่มี
คุณลักษณะทีดี่  คือ  เปนผูที่ยึดม่ัน  ในหลักศลีธรรมและคุณธรรม มีหลักประชาธปิไตยในการ
ดํารงชีวิต คือ มีสวนรวมในกิจการสาธารณะของชุมชน มีความรับผิดชอบในชุมชน ปฏิบัตติน
ตามกฎหมาย ดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม  โดยมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน อันจะกอใหเกิด
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ใหเปนสังคมและประเทศที่มีวิถชีีวติแบบประชาธิปไตย
อยางแทจริง) 

-  แนวทางการปฏิบัตตินเปนพลเมืองตามวิถีประชาธปิไตยควรทําอยางไร(ดู
ใบความรูประกอบ) 
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 (3)  สุมใหหมูลูกเสือรายงานทีละประเด็น และใหหมูอ่ืน ๆ ชวยเพิ่มเติมในสวนของ
ตนเอง ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายสรุป และชวยเพ่ิมเติมจนครบ โดยมอบหมายใหลูกเสือทุก
หมูจดบันทึกขอสรุปที่ไดเพ่ือใชปฏิบัติกิจกรรมในคาบตอไป 
 (4)  ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหแตละหมู ศึกษาขอสรุปที่ได แลวเขียนบทละครสั้น 
หมูละ 1 เรื่อง ที่เนนพฤติกรรมหรือแสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
โดยใหเวลาในการแสดงหมูละประมาณ 5 - 8 นาที 

4)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1)  พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  ตรวจ  สงบน่ิง แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

(1) ลูกเสือแสดงละครสั้นทลีะหมู หลังจบการแสดงนายหมูออกมาสรุปขอคิดใน 
ละครสั้น “การกระทําที่เรียกวาพลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย” 

   (2) ผูกํากับลูกเสือและหมูลูกเสืออ่ืน ๆ แสดงความชื่นชมหรือชมเชยใหกําลังใจ 
  (3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ไดและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

เพ่ือใหไดชื่อวาเปน “ลูกเสือประชาธิปไตย”  
 4)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   

5.  การประเมินผล  
 ลูกเสือมีพฤตกิรรมความเปนประชาธิปไตยในการทํางานในหมูลูกเสือ  กองลูกเสือ  เชน  
ความรวมมือการรับฟงความคิดเห็น  การแสดงความคดิเห็น  การเปนผูนําและผูตามที่ดี  เปนตน 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
 คําขวัญลูกเสือ 

เกียรติคุณลูกเสือ  เราจะเทิดเหนือดวงฤทัยเรานั้น 
เราม่ันใจในคําขวัญ  “เสียชีพอยาเสียสัตย”   ไวจนตาย เรานั้น 
ประพฤติตนสมกับที่เราเปนลูกผูชาย  ไวลาย  ไลลาย  ลูกเสือไทย 
กลาหาญการชวยเหลือนาๆ เมตตาโดยมิเลือกวาใคร 
เปนมิตรที่ดีของคนทั่วไป  รวมจิต  รวมใจ  สามัคคีมีวัฒนธรรม 
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ลูกเสือของชาติ 

  ชาติตองการชายฉกรรจ  จรรโลงชาต ิ เอกราชคงอยูศัตรขูาม 
 เกิดเปนไทยฟนฝาพยายาม   รักษาความเกงกลาสามัคค ี
  เหลาลูกเสือเชื้อไทยใจนักสู  ตองรอบรูทุกอยางทางไลหนี 
 มีความสัตยสจุริตมิตรไมตรี   เพ่ือศักด์ิศรีลกูเสือเชื้อชาตไิทย 
 
ใบความรู 
 

ชุดที่ 1 พระราชดํารัส 
พระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานคุณธรรม  4  ประการ  แกขาราชการและ
ประชาชน  ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ความวา  
 “ประการแรก  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของ
ตนเอง  เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
 ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤตปิฏิบตัิอยูในความสัจ ความดีน้ัน 
 ประการที่สาม คือ การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต  ไมวา
จะดวยเหตุประการใด 
 ประการที่สี่  คือ การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย
ของตน  เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง” 
พระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 “.....การฝกฝนและปลูกฝงความรูจักเหตผุล ความรูจักผิดชอบชั่วดี เปนสิ่งจําเปนไมนอยกวา
การใชวชิาการ เพราะการรูจักพิจารณาใหเห็นเหตุเห็นผล ใหรูจักจําแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีไดโดย
กระจาง ยอมทําใหมองบุคคล มองสิ่งตาง ๆ ไดลึกลงไปจนเห็นความจริง.....” 
(พระราชดํารัส  เม่ือวันที่  26พฤศจิกายน 2516) 
คําพอสอน 
 “....ความสามัคคีพรอมเพรียงกัน เปนพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติ บริหารงานใหญ ๆ 
เชน งานของแผนดิน และความสามัคคีน้ีจะเกิดมีขึ้นม่ันคงได ก็ดวยบุคคลในหมูคณะมีคุณธรรมเปน
เคร่ืองยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น 
 ประการหนึ่ง  ไดแก  การให  คือใหการสงเคราะหชวยเหลือกัน  ใหอภัยไมถือโทษกันให
คําแนะนําตักเตือนที่ดีตอกัน 
 ประการที่สอง  ไดแก  การมีวาจาดี  คือพูดแตคําสัจคําจริงตอกัน  พูดใหกําลังใจกัน  พูด
แนะนําประโยชนกัน  และพูดใหรักใครปรองดองกัน 
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 ประการที่สาม  ไดแก  การทําประโยชนใหแกกัน  คือประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน
เก้ือกูลทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม 
 ประการที่สี่  ไดแก  การวางตนไดสมํ่าเสมอ  อยางเหมาะสม  คือ  ไมทําตัวดีเดนเกินกวา
ผูอ่ืนและไมดอยใหต่ําทรามไปจากหมูคณะ 
 หมูใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหน่ียวกันไวดังกลาว  หมูคณะน้ันยอมจะมีความเจริญม่ันคงขึ้น
ดวยสามัคคีธรรม....” 
(พระราชดํารัส  พระราชทานแกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถมัภในการเปดประชุม  ประจําป   
พ.ศ.2525ระหวางวันที่ 10 – 11 เมษายน 2525) 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

“…. บานเมืองไทยของเราดํารงม่ันคงมาชานาน เพราะคนไทยมีความพรอมเพรียงกัน
เขมแข็ง  ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้บางตามกาลตามสมัย  ก็เปนไปตามความปรารถนาของ
พวกเราเอาทีจ่ะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา  การทํานุบํารุงบานเมืองนั้น  เปนงานสวนรวมของ
คนทั้งชาติ  จึงเปนธรรมดาอยูเองที่จะตองมีความขัดแยงเกิดขึ้นบาง  จะใหทุกคนทุกฝายมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันตลอดทุก ๆ เรื่องไปยอมเปนการผิดวิสัย  เพราะฉะนั้นแตละฝายแตละคนจึงควร
คํานึงถึงจุดประสงครวมกัน  คือ  ความเจริญไพบูลยของชาติเปนขอใหญ  ทุกฝายชอบท่ีจะทําใจให
เที่ยงตรงเปนกลาง  ทําความคิดความเห็นใหกระจางแจมใส  ทําความเขาใจอันดีในกันและกันให
เกิดขึ้น  แลวนําความคิดความเห็นของกันและกันน้ัน  มาพิจารณาเทียบเคยีงกันโดยหลักวิชาเหตุผล  
ความชอบธรรม  และความเมตตาสามัคค ี ใหเห็นแจงจริง  ทุกฝายจะสามารถปรับเปลี่ยนความคิด 
และวธิีปฏบิัตใิหสอดคลองเขารูปเขารอยกันไดทุกเร่ือง.....”  
(พระบรมราโชวาท  พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม  พุทธศกัราช  2535 เม่ือ
วันที่ 31 ธันวาคม 2534) 
 

ชุดที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ความหมายของ  พลเมืองดี  ในวิถีประชาธิปไตย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  ไดใหความหมายของคําวา 
 พลเมือง  หมายถึง  ชาวเมือง  ชาวประเทศ  ประชาชน  และ 
 วิถี  หมายถึง  สาย  แนว  ทาง  ถนน 
 ประชาธิปไตย เปนคําที่ประกอบดวยประชา + อธิปไตย เม่ือ “อธิปไตย” แปลวา “เปนใหญ” 
ประชาธิปไตยจึงหมายถึง การที่ประชาชนผูเปนใหญมีอํานาจการตัดสินใจในสังคมชุมชนที่ตนอาศัย
ผูกพันอยู 
 “พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” จึงหมายถึง  พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ดี  คือ  เปนผูที่ยึดม่ัน  
ในหลักศลีธรรมและคุณธรรม มีหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต คือ มีสวนรวมในกิจการสาธารณะ
ของชุมชน มีความรับผิดชอบในชุมชน ปฏิบัตตินตามกฎหมาย ดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม  โดย
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มีการชวยเหลอืเก้ือกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ ใหเปนสังคมและประเทศที่
มีวิถีชวีิตแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง 
แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตย 
 1) ดานสังคม ไดแก 
  (1)  การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล 
  (2)  การรับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืน  และยอมรับเม่ือผูอ่ืนมีเหตุผลทีดี่กวา 
  (3)  การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 
  (4)  ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละพรอมชวยเหลือผูอ่ืน 
  (5)  การเคารพกฎหมายและกติกาตาง ๆ 
  (6)  การมีจิตสาธารณะ คือ การรักษาสาธารณสมบัติและการอาสาทํางานเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม 
 2) ดานเศรษฐกิจ ไดแก 
  (1)  การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
  (2)  การซ่ือสัตยสุจริตตออาชีพที่ทํา 
  (3)  การพัฒนางานอาชีพใหกาวหนา 
  (4)  การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

(5)  การสรางงานและสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
สังคมไทยและสังคมโลก 

  (6)  การเปนผูผลิตที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและผูบริโภคที่มีความพอเพียง 
 (7)  อุตสาหะหม่ันเพียรทํางานดวยความรับผิดชอบและอยางเต็มกําลังความสามารถ
และสตปิญญา 

 3)  ดานการเมือง ไดแก 
  (1)  การเขามีสวนรวมรบัผดิชอบชุมชนสงัคม 
  (2)  การยอมรับในความแตกตางหลากหลายที่มีอยูในชุมชนสังคม 
  (3)  การมีความอดทนตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นและมุงแสวงหาการแกไขความ

ขัดแยงโดยสันติวธิ ี
(4) ความรับผิดชอบและซ่ือสัตยตอหนาที่โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
(5)  การกลาเสนอความคิดเห็นตอสวนรวม  กลาเสนอตนเองเขารวมกิจกรรมการเมือง 

จริยธรรมของการเปนพลเมืองด ี
 จริยธรรม  หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ  จริยธรรม  ที่สงเสริมความเปนพลเมือง

ดี  เปนไปตามหลักคารวธรรม  สามัคคีธรรมและปญญาธรรม  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
1) ความสามัคคี  หมายถึง  การยึดม่ันในการอยูรวมกันโดยเคารพกติกาที่ตกลงกัน 
2) ความกลาทางจริยธรรม หมายถึง  ความกลาหาญที่จะกระทาํในส่ิงทีเ่ห็นวาถกูตอง เปนธรรม 
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3) ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การยอมรับผลของการกระทําทีต่นเองเปนผูกอขึ้นไมวาผล
ของการกระทาํน้ันเปนผลทีดี่หรือไมดีก็ตาม 

4) การเสียสละ  หมายถึง  การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือผูอ่ืน  หรือสังคมโดยรวม 
5) การตรงตอเวลา  หมายถึง  การรักษาเวลาที่ตกลงกันไว 

การสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 เม่ือบุคคลปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแลว  ควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคคล
อ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยดวย  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 
 1.  ปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  โดยยึดม่ันและใชหลักคุณธรรม  จริยธรรมของ
ศาสนาและหลักการของประชาธิปไตย  ในวิถีการดํารงชีวิตประจําวันเพ่ือนเปนแบบอยางที่ดีแกคนรอบ
ขาง 
 2.  เผยแพร  อบรม  หรือสั่งสอนโนมนาวบุคคลในครอบครัว  เพ่ือนบานคนในสังคมใหใช
หลักประชาธิปไตยเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 3.  สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย  โดยการบอก
กลาวหรือชวยประชาสัมพันธ  โดยวิธีตาง ๆ เชน เขียนบทความเผยแพรผานสื่อมวลชน  เปนตน 
 4.  ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีสวนรวมกิจกรรมทางการเมืองหรือ
กิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน 
 5.  เปนหูเปนตาใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐในการสนับสนุนคนดี และปองกันดูแลมิใหคนไมดี
ทําผิดกฎหมายบานเมือง 
 การสนับสนุนใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  ควรเปนจิตสํานึกที่บุคคล
พึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 

 ราชสีหกับหมาปา 
หมาปาตัวหน่ึงออกลาลูกแกะมาได  และกําลังพยายามที่จะนําซากลูกแกะผูนาสงสารนั้น

กลับไปที่รัง  แตโชครายทีมั่นไปพบกับราชสีหอดโซเขาตัวหน่ึง  ราชสีหตรงเขามาแยงลูกแกะน้ัน
ทันที  ซ่ึงสรางความขุนเคืองใหกับหมาปามากมันตะโกนบอกราชสหีวา “ทานไมนึกละอายใจบางหรือ
อยางไรที่ทําตวัเปนเหมือนโจรราย เขาแยงอาหารของขาแบบน้ี”ราชสีหไดฟงดังน้ันก็หัวเราะรา แลว
ตอบกลบัไปวา “ตัวขานะรึ  ที่เจาประณามวาเปนไอโจรราย  ฮะ...ฮะ...แลวสิ่งที่เจากระทํามาน้ันเลา
เรียกวาความสุจริตหรอกรึ  ขาไมเชื่อหรอกวา  คนเลีย้งแกะจะคิดวาเจาเปนผูบรสิุทธิ์  ทั้ง ๆ ทีเ่จา
ขโมยเอาลูกแกะของเขามาเชนนี้!” 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา   คนที่ทุจริต  ยากจะหาความยุตธิรรมจากผูอ่ืนได 
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นกกา 

รูกันทั่วไปวา  นกกาเปนนกที่ขี้ขโมย โดยเฉพาะอาหารแลว  นกกาขโมยไดเกงนัก  กาจึง
เปนนกที่หนาดานที่สุด  นอกจากน้ีแลวกายังเปนนกที่ขี้ริษยาตารอน  เห็นนกตัวอ่ืนสวยกวาตน  กา
เกิดความไมพอใจโดยเฉพาะนกยูงดวยแลว  กาไมชอบหนาเอาเลย 

วันหนึ่ง  กาลงสํารวจตรวจดูขนของตัวเองแลว  รูสึกไมพอใจในความดําสนิทมิดหมีมองไม
เห็นความสวยงามสวนไหน ๆเลย จึงไปเที่ยวหาขนนกยูงมาแซมขนของตน  เสร็จแลวก็เที่ยว
โฆษณาวาตัวเองเปนนกที่สวยงามกวานกใด ๆ ในโลก  จนเปนที่เกลียดชังของนกทั่วไป  เพราะนก
ทั้งหลายเห็นแลวก็รูวามิใชขนของกาจริง ๆ เปนขนของนกยูง  จึงตางพากันมารุมจิกขนที่แซมออก
หมด  แตเพราะความหม่ันไสมากจึงชวยกันจิกขนดําของกาออกดวย  กาจึงเหลือแตตัวลอนจอนนา
อับอาย ขายหนาจริง ๆ  

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู  ไมฉกฉวยของผูอ่ืน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  2     หนาที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  6  ส่ิงดี ๆ ของฉัน      เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
วิเคราะหตนเอง สามารถนําคุณสมบัติทีดี่และความสามารถพิเศษของตนไปใชใหเกิด

ประโยชนกับตนเองและหมูคณะ 
2.  เน้ือหา 

การรูจักตนเองเพื่อการพัฒนาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 เกม 
3.2 กระดาษวาดภาพสัญลักษณของลูกเสือเคร่ืองหมายประกอบเครื่องแบบตําแหนงลูกเสือ 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเร่ืองหนาที่ความรับผิดชอบในกองลูกเสือ การประดับ
เคร่ืองหมายประกอบเครื่องแบบของนายหมู รองนายหมู พลาธิการและการเลือกหนาที่ของสมาชิกใน
หมูลูกเสือแตละหมู 
 2) ผูกํากับลูกเสือแจกกระดาษวาดภาพใหลูกเสือแตละคนและใหลูกเสือภายในหมู
วิเคราะหศักยภาพตนเองและทําแผนปลิววาดภาพสัญลักษณบอกความถนัดและความสามารถพิเศษ
ของตนที่เหมาะสม 
 3) ลูกเสือประชาสัมพันธแนะนําตนเอง ตอสมาชิกคนอ่ืน ขอเขารับการคัดเลือกเพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ภายในหมู 
 4) เพ่ือนในหมูลูกเสือรวมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปเลือกผูที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงตางๆในหมูลูกเสือโดยทําเปนแผนภูมิคณะกรรมการผูนําหมูลูกเสือติดบอรดไว 
 5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือในกองรวมกันประกาศคุณสมบัติและความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ของลูกเสือแตละหมู เพ่ือใหลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในหนาที่ที่จะปฏิบัติในหมูและกอง
ลูกเสือ 
 6) ลูกเสือสรุปและนําเอาความสามารถพิเศษไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและหมู
คณะ 

4.4 ผูกํากับลูกเสือเลาเร่ืองที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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ผูกํากับลูกเสอืนัดหมายลูกเสือแตงเคร่ืองแบบใหถูกตองตามบทบาทหนาที่ของตนเองในหมู
ลูกเสือเพ่ือเปนแบบอยางสาํหรับลูกเสือรุนนอง 
 
5.  การประเมินผล  

5.1 ลูกเสือรูคุณสมบัติที่ดีและความสามารถพิเศษของเพ่ือน ๆ ไดรอยละ 90 ของกลุมเพ่ือน 
5.2 ลูกเสือภูมิใจและรูจักจุดเดนของตนในมุมมองของเพื่อน 

 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูในตนเอง 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เกม 
      เพื่อนฉัน .....  คนเกง 

วิธีเลน 
1.  ลูกเสือน่ังรอบวง  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรองเพลงพรอมปรบมือใหจังหวะ 
2.  ผูกํากับลูกเสือนําฉลาดที่เขียนไวในกระดาษมามวนเปนกอนกลมหรือใสในกลองก็ไดสง

ใหลูกเสือในวง 
3.  ลูกเสือเม่ือรับกลองฉลากมาแลวใหสงตอไปใหเพ่ือนลูกเสือคนตอไป 
4.  ผูกํากับลูกเสือหยุดรองเพลงกลองฉลากอยูที่ลูกเสือคนใด  ลูกเสือคนน้ันจะตองบอก

ความสามารถของเพื่อนคนใดคนหน่ึงในหมูหรือในกองวามีความสามารถอะไรบางที่ผู อ่ืนขอความ
ชวยเหลือได  เชน  ตอกตะปูเกง รองเพลง เลานิทาน เลนกีตาร  ตีฉิ่ง  รูรักตนไม  รอยลูกปด  สเกตภาพ 
พูดเลียนเสียงฯลฯ 
 
เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 
    คนข้ีเหนียวกับทองคํา 

ชายคนหนึ่งเปนคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝงดิน ไวรอบๆ บานไมยอมนํามาใชจายให
เกิดประโยชนตอมาเขากลัววาจะไมปลอดภัยถาฝงเงินทอง ไวหลายเเหงเขาจึงขายสมบัติทั้งหมดเเล
วซ้ือทองคําเเทงหน่ึง มาฝงไวที่หลังบานเเลวหม่ันไปดูทุกวันคนใชผูหน่ึงสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่หลัง
บาน เเลวก็ขุดเอาทองเเทงไปเสียชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่วางเปลาในวันตอมาก็เสียใจ รองหม
ร อ ง ไ ห ไ ป บ อ ก เ พ่ื อ น บ า น ค น ห นึ่ ง เ พ่ื อ น บ า น จึ ง เ เ น ะ นํ า แ บ บ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น ว า 
"ทานก็เอากอนอิฐใสในหลุมเเลวคิดวาเปนทองคําสิ เพราะถึงอยางไรทานก็ไมเอาออกมาใชอยูเเลว” 
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เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ของมีคา ถาไมนํามาทําใหเกิดประโยชนก็ยอมเปนของไรคา 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  2     หนาที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  7   คูครองในฝน     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
เห็นคุณคาของความเปนสภุาพบุรุษ และสุภาพสตรี 

2.  เน้ือหา 
คุณสมบัติสําคัญที่ควรพิจารณาในการเลอืกคูครอง 

3.ส่ือการเรียนรู 
 3.1 กระดาษแผนเล็ก กระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาด ปากกา  
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ผูกํากับลกูเสือชวนสนทนาเกี่ยวกบัละครโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา ถึงพฤตกิรรม
ตางๆของตวัละครและรวมกันวิจารณพฤติกรรมของตวัละครทีต่นเองพบเห็น 
  (2) หมูลูกเสือน่ังลอมวง แตละคนเขียนคณุสมบัติของตนเองที่แสดงความเปน
สุภาพบุรุษหรอืสุภาพสตรีที่เพศตรงขามจะตัดสินใจเลือกมาเปนคูครองในอนาคตคนละ 3 ขอ 
ลงกระดาษแผนเล็ก แผนละ 1 คุณสมบัต ิ

 (3) เขยีนคณุสมบัตขิองเพศตรงขามที่ตนเองจะตดัสินใจเลือกเปนคูครองใน 
 อนาคตคนละ 3ขอลงกระดาษแผนเล็กแผนละ 1 คุณสมบัต ิ
 (4) นําไปจัดแยกประเภทคณุสมบัติสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยไมใชเสียง 

(5) นายหมูเลือกมาเพศละ 4 คุณสมบัติทีมี่ผูเขียนมากที่สุดและรองลงมา 
 ตามลําดับ  

 (6) รวมกันวิเคราะหความหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแตละคุณสมบตัทิี่
สําคัญของสุภาพบุรุษและสภุาพสตรีที่เพศตรงขามตองการเปนคูครอง 

 (7) สรุปผลกิจกรรมรายงานในกองลูกเสือคาบตอไป  
4)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
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2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 (1) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย รวบรวม และสรุปคุณสมบัติ
ของทั้งสองเพศเขียนลงกระดาษปรูฟ 
 (2)  ผูกํากับลกูเสือนําอภิปรายใหเลือกคณุสมบัติที่สําคัญที่สุดเหลือเพศละ 3 ขอ ให
กองลูกเสือโหวตวาจะตัดคณุสมบัติขอใดออกไป 
 (3)  ถามขอคิดที่ไดจากกิจกรรมและการนําไปปฏิบตัิในชีวติประจําวนั (ในคุณสมบัติ
ที่ดีทั้งหมด เม่ือพิจารณาอยางถองแท จะพบวามีคุณสมบัติที่สําคัญมากนอยตางกัน) 

4) ผูกํากับลูกเสือเลาเร่ืองทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 

5.  การประเมินผล 
สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหความคิดเห็นในหมู และ

กองลูกเสือ 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงคุณคาของการเปนสุภาพบรุุษ      

และสุภาพสตรี 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  7 
 
เพลง 
     พวกเดียวกัน 

  มาเถิดเรามามารวมรองเพลงกัน     พวกเราทั้งน้ันลุกขึ้นพลันทันท ี
แลวเราก็หันหนามาหากัน  (ซํ้า)                สงยิ้มใหกันแลวปรบมือ 5 ที( 1 2 3 4 5 ) 
เสร็จพลันก็หันกลับมา                            สนุกหนักหนา แลวสายเอว 5 ที  ( 1 2 3 4 5 ) 

 
 
 
 
 
 



46 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

 

 
เกม 
     ปดตาเดินทาง 

วิธีเลน  
 1.ลูกเสือเขาแถวตอนนายหมูอยูหัวแถว รองนายหมูอยูถัดจากนายหมู นําเชือกผูก

เอวนายหมูและลูกหมูทุกคนไมใหหลุดจากกัน 
 2.นําผาปดตานายหมู และรองนายหมู  
 3.เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มเลน ใหลูกเสือพากันเดินโดยมีนายหมูนําหนา และใหลูกหมู

จับเอวตอๆ กันไปและหามลูกหมูบอกเสนทางนายหมูโดยการพูด แตใหใชสัญญาณอยางอ่ืนแทน  
 4.หากหมูใดผิดกติกาใหออกจากการแขงขันหรือมาเริ่มเดินใหม หมูใดถึงเสนชัยกอน

เปนหมูชนะ ใหหมูอ่ืนกลาวคําชมเชย (เยล) ให  
 

 
เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 
 

เด็กโลภ 

เด็กชายคนหน่ึงอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงลวงมือลงไปในโถ เเลวกอบเอาลูกเกาลัดจนเต็ม
กํามือเเละไมสามารถเอามือออกจาก ปากโถเเคบๆ ไดเด็กชายจึงรองไหอยูอยางน้ันเพราะไมยอม
ปลอยลูกเกาลัด ออกจากมือเม่ือผูใหญคนหนึ่งเดินผานมาเห็นเขาจึงวา"ทําไมไมปลอยลูกเกาลัดในมือ
เสียกอน ถาลวงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินไดจนอ่ิมเหมือนกัน มือก็ไมติด ปากโถ
ดวย" 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ไดทีละนอย ก็สามารถเก็บใหเปนมากได 
 
 

ตั๊กเเตนผูหิวโหย 

ตั๊กเเตนตัวหน่ึงไมไดกินอาหารมาหลายวันเเลวมันเดินโซเซเพราะไรเเรงกระโดดมาจนถึง
ลานดิน ใตตนโอกใหญทามกลางลมฤดูหนาวพวกมดกําลังขนเมล็ดขาวโพดออกจากรังมาตากให
เเหงตั๊กเเตนจึงเดินไปขอกินเมล็ดขาวโพดสัก 2-3 เม็ดเพ่ือประทังชีวิต เเตมดกลับถามวา ทําไมตอน 
ฤดูรอน ไมหาเสบียงอาหารกักตุนไวตั๊กเเตนก็ตอบวาตนรองเพลงเที่ยวเลนไปตลอดฤดูรอน        
"ถาเชนนั้น เจาก็ควรจะเตนรําไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเลวก็ขนเมล็ดขาวโพดกลับเขารังไปให
พวกของตนกิน 
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เร่ืองน้ีสอนใหรูวา ควรขยนัทํามาหากิน เพ่ือใหมีพอเพียงในยามยาก 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
หนวยที่  2     หนาที่พลเมือง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  8  คิดอยางไรไมเปนทุกข    เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงค 
สามารถคิดเชงิบวกในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติประจําวัน 

2.  เน้ือหา 
การคิดเชิงบวกเปนการวิเคราะหหาส่ิงดีๆที่มีอยูในสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชวีิตประจําวัน การ

ฝกคิดเชิงบวกจะชวยใหมองโลกในแงดี มีความหวัง และหาทางออกจากปญหาไดงายขึ้น 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 กระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาด 
3.3 กรณีศึกษาเรื่อง นางฟากับซาตาน 
3.4 ใบความรู เรื่อง ความคิด 2 ประเภท 
3.5 เรื่องเลาที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม   
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 1) ผูกํากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสืออานกรณีศึกษา เรื่อง “นางฟากับซาตาน” 
2) ผูกํากับลูกเสือตั้งคําถามในกองลูกเสือ ใหลูกเสือรวมกันแสดงความเห็น และสรุปดังน้ี 

-  คิดวาพิมจะรูสึกอยางไร 
-  ความรูสึกเชนนี้มาจากความคิดอยางไร 

3) ใหหมูลูกเสือรวมกันคิดวา ในสถานการณเชนน้ี พิมควรจะคิดอยางไร จึงจะไมเปน
ทุกข แตละหมู ระดมสมองใหไดมากที่สุดในเวลา 5 นาที แลวเขียนลงกระดาษปรูฟ 

4) นายหมูนําความคิดทุกขอมาโหวต วาความคิดขอใดจะทําใหเกิดอารมณทางบวก
มากกวากัน โดยใหสมาชกิเลือกไดคนละ 2 ขอ แลวรวมคะแนนเรียงลาํดับคะแนนมากสุดและ
รองลงมา 

5) สงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือทีละหมู จนครบ 
6) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติมเรื่อง ความคิด 2 ประเภท ตามใบความรู  
7) ผูกํากับลูกเสือถามขอคิดที่ไดและการนําไปใชในชีวติประจําวัน 

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะหการใชเหตุผล  ความคิดความรูสกึในการปรับเปลี่ยนมุมมอง 
 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่8 
เพลง 

หากวาเรากําลังสบาย 
หากวาเรากําลังสบายจงตบมือพลัน(ซํ้า) 

หากวาเรากําลังมีสุขหมดเรื่องทุกขใดๆ ทุกส่ิง 
มัวประวิงอะไรกันเลา จงตบมือพลัน 

(ผงกหัวพลัน – กระทืบเทา – จงสงเสียงดัง – จงออกทาทาง) 
 

กรณีศึกษา  
นางฟากับซาตาน 

พิมเปนคนผิวคล้ํา เกศเปนคนผิวขาวและสวย มักมีคําลอเลียนเสมอวา ใครอยากขาวใหไป
อยูใกลพิมแลวจะขาวทันตาเห็น พิมนอยใจและแอบไปรองใหอยูเสมอ 

 
ใบความรู 

ความคิด  2 ประเภท 
 ลักษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ 
คิดทางลบ  เปนประเภททีค่ิดแลวนําความทุกขมาสูตนเอง ไดแก 
 1) การตั้งความหวังไวสูงเกินไป ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
 2) การคาดการณราย  คิดถึงแตสิ่งไมดีที่อาจจะเกิดหรือไมเกิดขึ้นก็ได 
 3) การตําหนิตนเอง หรือมองตนเองวาไรความสามารถ เปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืน มองวา
ตนเองมีปมดอย หวั่นไหวตามคําพูดคนอื่น 
 4) การไมอยูกับปจจุบัน  วติกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไมถึง หรือหมกหมุนอยูกับอดีตที่ผาน
ไปแลว และอยากแกไขอดีตซ่ึงเปนไปไมได 
คิดทางบวก  เปนประเภทที่คิดแลวนําความสุขมาสูตนเอง ไดแก 
 1) ตั้งความหวัง และคาดการณตาง ๆ อยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ทั้งของตนเอง
และผูอ่ืน ไมคาดหวังจนเกินความสามารถที่จะทําใหสําเร็จได 
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 2) ยอมรับจุดดี และจุดที่ตองแกไขของตนเอง อยางที่เปน ไมตําหนิหรือเปรียบเทยีบกับคน
อ่ืน เนนการพัฒนาคุณคาภายในที่สามารถสรางใหมีมากขึ้นไดเรื่อย ๆ เชน ความสามารถทาง
สติปญญา ความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน ความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
ฯลฯ มากกวาการแกไขรูปลกัษณภายนอก ซ่ึงเปนธรรมชาติที่มีมาของแตละบคุคล 
 3) มีสติอยูกับปจจุบัน  รูวาตนเองทําอะไร เพ่ืออะไร คนอ่ืนไมรู ไมเขาใจ ไมเปนไร ใหอภัย
เพราะเขาไมรู แตเราตองรูจักตนเอง ทําความเขาใจตนเอง มีแผนสําหรับอนาคต และทําปจจุบันใหดี
ที่สุด เพ่ือเปนรากฐานที่ดีสําหรับอนาคต และไมตองกังวลกบัการอยากแกไขอดีตซึ่งเปนไปไมได 
 4) มองปญหาวามีทางแกไขเสมอ มองหาวา “อะไรผิด” ที่ตองแก แทนการมองหาวา “ใคร
ผิด” เพ่ือกลาวโทษ 
 5) มองสิ่งที่เหลืออยูมากกวาสิ่งที่ขาดหายไป หรือหาส่ิงตอบแทนจากการสูญเสีย เชน มอง
ความผิดพลาดเปนครูสอนไมใหผิดซํ้า มองการเยาแหยจากเพ่ือนเปนการสรางสัมพันธภาพที่สนิท
สนมตอกันมากขึ้น 
 6) มีอารมณขันเชน มองการลอของเพ่ือนเปนเรื่องเลนกันสนุก ๆ ไมใสใจเอามาเปนอารมณ 

 

เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 
ตัดเทาไหรถึงจะพอ 

นายชุมชื่นอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆแหงหน่ึงใกลเชิงเขา ทุกวันเขาจะเก็บก่ิงไมแหงจากเชิง
เขาเพ่ือนําไปขายใหชาวบานใชทําฟนสําหรับหุงตม  ฟนของนายชุมชื่นขายดิบขายดีมากเพราะเน้ือ
ไมแหงสนิทจุดงายติดง าย  เ ม่ือได เ งินกลับบานเขาก็แบงใหภรรยาไว ใชสอยประจําวัน    
 วันหนึ่งภรรยานายชุมชื่นพูดกับสามีวา“เดินเก็บก่ิงไมแหงไปขายเม่ือไหรจะร่ํารวยสักทีฉันวา
นะ แทนที่จะเก็บก่ิงไม เปลี่ยนเปนไปตัดตนไมนาจะดีกวา” 

รุงเชานายชุมชื่นจึงออกตัดตนไมที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุมชื่นกําลังตัดตนไมตนหนึ่งก็
มีแมนกกางเขนตัวหน่ึงบินมาขอรองไมใหตัดตนไมตนนั้น..แตนายชุมชื่นไมสนใจ คงตัดตนไมตอไป 
จนไดไมกองใหญ เม่ือนําไปขายก็ไดเงินมากขึ้นกวาเดิม 

ดวยความโลภคราวนี้นายชุมชื่นจึงเกณฑญาติพ่ีนองมาชวยกันตัดตนไม  แตมีสัตวปาฝูงหน่ึง
มาขอรองใหเลิกเพราะจะทําลายที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวเหลาน้ัน นายชุมชื่นไมสนใจ
ยังคงตัดตนไมตอไป 
 ..โคน โคน โคน  ตัด  ตัด  ตัดไมใหญ ไมเล็ก เรามาตัดกัน!!! 

และแลวก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเม่ือปาไมเหลือแตตอไมมีตนไมคอยโอบอุมซับนํ้าฝน เม่ือ
พายุใหญมา ลม และฝนโหมกระหน่ํา นํ้าปาจึงไหลบาพัดพาเอาทอนซุงที่กองไวมาทับถมหมูบานจน
พังพินาศทั้งหมูบานจมอยูใตนํ้า ตัวนายชุมชื่นและภรรยาตองไปอาศัยอยูบนหลังคาบาน จึงเพ่ิงจะ
สํานึกไดถึงความผิดพลาดของตนเอง 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา การเบยีดเบียนและทําลายธรรมชาติ โดยไมคิดถึงผลกระทบตอสวนรวม จะถูก
ธรรมชาตลิงโทษ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  3 การเดินทางสาํรวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  9   การเตรียมตัวกอนสํารวจ    เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1 สามารถวางแผนการเดินทางสํารวจอยางเปนขั้นตอน 
 1.2 สามารถเตรียมความพรอมเพ่ือใชในการเดินทางสํารวจได 
2.  เน้ือหา 
 การเตรียมตวักอนสํารวจเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือใหการเดินทางสํารวจนั้นสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค ในการเตรียมตัวกอนสํารวจนั้นมีหลายสิ่งที่ตองจัดเตรียมใหพรอมไดแกเรื่องของการปฐม
พยาบาล ความปลอดภัย แผนที่และเข็มทิศ เสนทาง  
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรูเรื่อง การเตรียมตวักอนสํารวจ (การปฐมพยาบาล ความปลอดภัย แผนที่และ 

เข็มทิศ เสนทาง ) 
          3.3 แผนที่ แสดงเสนทางการเดินทางสํารวจ  

3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 (1) ผูกํากับลกูเสือใหหมูลูกเสือรวมกันอภิปรายกลุมเก่ียวกับการเตรียมตัวกอน
สํารวจในเรื่องของการปฐมพยาบาล  ความปลอดภัย  แผนที่และเขม็ทิศเสนทางในการเดินทาง
สํารวจ 

  (2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืแตละหมูนําเสนอเก่ียวกับการเตรียมตวักอนสํารวจใน
เรื่องของการปฐมพยาบาล ความปลอดภัย  แผนที่และเข็มทศิเสนทางในการเดินทางสํารวจ ในที่
ประชุมใหญ 
  (3) ผูกํากับลกูเสือใหคําแนะนําเพ่ิมเติมจนครบทุกหมู  
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

4.2 กิจกรรมครั้งที2่ 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
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 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือรวมกันอภิปรายกลุมเก่ียวกับการเตรียมตัวกอน

สํารวจในเร่ืองของ วิชาชาวคายรวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ ทักษะที่จําเปนตองใชในการเดินทาง
สํารวจ 
 (2) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละหมูนําเสนอผลการอภิปรายเก่ียวกับการเตรียมตัว
กอนสํารวจในเรื่องของวิชาชาวคาย รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณ ทักษะที่จําเปนตองใชในการ
เดินทางสํารวจ ในที่ประชุมใหญ 
  (3) ผูกํากับลกูเสือใหคําแนะนําเพ่ิมเติมจนครบทุกหมู  
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 

5.  การประเมินผล  
 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางและสามารถเขียนรายงานการสํารวจได 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  9 
 
เพลง 

ยก ยาง ยก 

 
ยก ยางยก ยก ยาง ยก เขาปา forest ไปกับฝูง mad dog หมู animal พากันแตกตื่น 
ตี๊ดตะลิว bird บินสู sky butterfly ดอมดม flower ดอมดม flower แขนก็บอกวาแขนขาก็บอก
วาขา ดอกไมปาจะมา beautiful 

รองเทาสึก 

หน่ึงกิโลเมตรเดินมา รองเทาสึก (ซํ้า) รองเทาทะลเุปนร ู(ซํ้า) 

1, 2 สองกิโลเมตร เดินมา รองเทาสึก (ซํ้า) รองเทาทะลเุปนร ู(ซํ้า) 

1, 2, 3 สามกิโลเมตร เดินมา รองเทาสึก (ซํ้า) รองเทาทะลุเปนร ู(ซํ้า) 

1, 2, 3, 4 สี่กิโลเมตร เดินมา รองเทาสึก (ซํ้า) รองเทาทะลุเปนร ู(ซํ้า) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สิบกิโลเมตร เดินมา รองเทาสึก (ซํ้า) รองเทาทะลเุปนร ู(ซํ้า) 
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ใบความรู  
การเตรียมตวักอนสํารวจ 

 ในการเดินทางสํารวจนั้น ควรเตรียมตัวกอนการสํารวจใหเปนอยางดีสิ่งที่ควรคํานึงถึงเปน
อันดับแรกคือเรื่องของความปลอดภัย  คณะเดินทางสํารวจจะตองจัดเตรียมเวชภัณฑยาที่จําเปนตาง 
ๆ เพ่ือไวใชในการปฐมพยาบาลหากมีผูรวมเดินสํารวจปวย เกิดอุบัติเหตุ หรือพบผูคนทั่วไปท่ี
ตองการความชวยเหลือ  คณะผูเดินทางสํารวจทุกคนตองมีความรูสามารถทําการปฐมพยาบาล
เบื้องตนได  และใหศึกษาเสนทางที่จะเดินสํารวจนั้นเปนอยางดี พรอมทั้งมีความรู ความชํานาญใน
การใชแผนที่และเข็มทิศ ไดพอสมควรนอกจากน้ันคณะเดินทางสํารวจจะตองมีความรูในเรื่องของวิชา
ชาวคาย รวมทั้งจัดเตรียมเรื่องอาหารและอุปกรณ ในการประกอบอาหาร ใหพรอมคณะผูเดินทาง
สํารวจทุกคนตองมีทักษะที่จําเปนตองใชในการเดินทางสํารวจ เชนการสังเกต การจํา การสะกดรอย 
เง่ือน เปนตน 
 
เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 

คนตัดไมกับสุนัขจิ้งจอก 
 

          คนตัดไมพาสุนัขจ้ิงจอกเขาไปซอนที่ขางกระทอม เม่ือถูกขอความชวยเหลือพวกลาสัตว    
จูงหมาลาเน้ือมาถึงก็ถามคนตัดไมวาเห็นสุนัขจ้ิงจอกหรือไม "ไมเห็นเลยเพื่อนเอย"คนตัดไมปฏิเสธ 
แตก็ชี้น้ิวไปทางขางกระทอมพวกลาสตัวไมเขาใจสัญญาณบอกใบน้ันจึงพากันกลับไปสุนัขจ้ิงจอกรอ
อยูอีกสักครูก็ออกมาจากที่ซอนแลววิ่งผานหนาคนตัดไมไป คนตัดไมจึงรองขึ้นวา"ขาชวยชวีิตเจาไว 
เจาไมขอบคณุเขาเลยหรือ""ลิ้นของเจาไมตรงเหมือนน้ิวของเจาเลยนะจะใหขอบใจไดอยางไร"สุนัข
จ้ิงจอกกลาวแลวก็วิ่งเขาปาไป 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนไมซ่ือ ยอมไมมีผูใดนับถือ 

 
สุนัขจิ้งจอกกับลา 

 
วันหน่ึง สุนัขจ้ิงจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางปา มันรูวาสิงโต จะตองจับมันกินเปนอาหารแนๆ สุนัข
จ้ิงจอกจึงรีบกลาวกับ สิงโตวา  "ขารูจักลาตัวอวนตัวหน่ึง ขาจะไปหลอกมันมาใหทาน"หลังจากน้ัน
สุนัขจ้ิงจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางปาลายอมตามมาเพราะไดเคยตกลงทําสัญญาเปนเพ่ือนตาย 
ตอกันมานานแลวเม่ือลาเดินเขาไปติดกับที่สิงโตวางไว สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจ้ิงจอกกอน 
เพราะคิดวาลานั้นเก็บไวกินทีหลังสุนัขจ้ิงจอกก็ได 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนไมซ่ือกับมิตรสหายยอมไมมีใครอยากคบหา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  3  การเดินทางสํารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10  กิจกรรมระหวางเดินทางสํารวจ    เวลา 1 ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถปฏิบตัิกิจกรรมระหวางการเดินทางสํารวจได 
2.  เน้ือหา 
 การปฏิบัติกิจกรรมระหวางการเดินทางสํารวจ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู เรื่องกิจกรรมระหวางเดินทางสํารวจ 
3.3เรื่องเลาที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

 4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสนทนาถึงประสบการณในการเดินทางไปยังสถานที่
ตาง ๆ ของลกูเสือเชน การไปทองเท่ียว ทัศนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมหวางเดินทาง   
เปนตน 

 2) ผูกํากับลูกเสือชี้แจงเก่ียวกับการปฏบิตัิกิจกรรมระหวางเดินทางสาํรวจ  
 3) ผูกํากับลูกเสือแบงหมูลูกเสือใหออกเดินทางสํารวจ พรอมแจกใบงานใหลูกเสือได
ปฏิบัติกิจกรรมระหวางเดินทางสํารวจ (สเก็ตภาพสถานที่สาํคัญระหวางทาง สเก็ตภาพภูมิ
ประเทศ สํารวจอาชีพของประชาชน สะกดรอย คาดคะเน ฯลฯ) 

 4) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือนําเสนอผลงานตอที่ประชุมใหญ 
 5) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสรุปถึงผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 

5.  การประเมินผล  
 ลูกเสือสามารถปฏิบตัิกิจกรรมระหวางการเดินทางสํารวจได 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  10 
 
เพลง 

เดินทางสํารวจ 

มา มา เถิดพวกเรา  จับมือกันกาวเดินไป 
บานเราแสนสขุใจ    ธรรมชาติมากมายวัดวาก็มี 
ภูมิปญญาทองถิ่น    แหลงทองเท่ียวทําเราสขุ ี
สํารวจใหดี   ชุมชนเรานี้มีอะไร 
 

อยาเกียจคราน 

อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา   งานหนักงานเบาเหนื่อยแลวเราพักผอนก็หาย 
ไมทํางานหลบหลีกงานดวยเกียจครานเอาแตสบาย   แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ 

 
ใบความรู  
    กิจกรรมระหวางเดินทางสํารวจ 

 ในการเดินทางสํารวจนั้น ระหวางทางคณะเดินทางสํารวจจะตองปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงคและปลอดภัย เชน สเก็ตภาพสถานที่สําคัญระหวางทาง สเก็ตภาพภูมิประเทศ 
สํารวจอาชีพของประชาชน สะกดรอย คาดคะเน เปนตน  
 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
      

สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ 
 
เมนตัวหน่ึงเดินผานมาเห็นสุนัขจ้ิงจอกบาดเจ็บติดอยูในซอกหิน ริมลําธารมีเหลือบฝูงใหญ 

ตอมดูดเลือดของมัน เมนเวทนาจึงเอยวา "ขาจะไลพวกเหลือบเหลาน้ันใหดีไหม” สุนัขจ้ิงจอกสาย
หนาแลววา"ขอบใจเพื่อนเอยถาทานไลเหลือบฝูงน้ีไปฝงูใหมที่หิวโซก็จะมาตอมดูดเลือดขาอีก แตฝูง
น้ีมันอ่ิมแลวมันก็อยูเฉยๆขาจึงไมเจ็บปวดมากนัก" 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เม่ือสิ้นคนที่ไดผลประโยชนจากเรา ก็อาจมีคนใหมๆ ที่หวังผล ประโยชนจากเรา
เขามาในชวีิตอีกจนได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  3 การเดินทางสาํรวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11 การรวบรวมขอมูลและการรายงาน   เวลา 2 ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถรวบรวมขอมูลระหวางการเดินทางสํารวจและเขียนรายงานการเดินทางสํารวจได 
2.  เน้ือหา 

การรวบรวมขอมูลระหวางการเดินทางสํารวจและการรายงานการเดินทางสํารวจ  
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1แผนภูมิเพลง 
3.2ใบความรู 
3.3เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสนทนาถึงการเดินทางสํารวจ โดยใหลูกเสือได
แลกเปลีย่นประสบการณทีผ่านมา 
 (2) ผูกํากับลกูเสือแนะนําใหลูกเสือรูจักวธิีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่พบเห็นใน
ระหวางการเดินทางสํารวจ 
 (3) ผูกํากับลกูเสือแบงหมูลูกเสือเพ่ือวางแผนกําหนดรูปแบบสมุดบนัทึกไวสําหรับ
เก็บขอมูลในการเดินทางสํารวจ   

(4)ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือนําเสนอรูปแบบสมุดบันทึก  โดยผูกํากับลูกเสือให 
คําแนะนําเพ่ิมเติมจนครบทุกหมูหมูลูกเสือปรับปรุงสมุดบันทึกของตนเองตามความ
เหมาะสม 

 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
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 (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันทบทวนถึงเรื่องการออกแบบสมุดบันทึก
ขอมูลในการประชุมกองคร้ังที่ผานมา 
 (2) ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึการเก็บรวบรวมขอมูลและนําไปสูการเขียนรายงาน
การเดินทางสํารวจ 

 (3) ผูกํากับลกูเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือวางแผนกําหนดรูปแบบวธิีการเขียน
รายงาน หลังการเดินทางสํารวจ   

 (4) ผูกํากับลกูเสือใหหมูลูกเสือนําเสนอรูปแบบวิธีการเขียนรายงาน  โดยผูกํากับ
ลูกเสือใหคําแนะนาํเพ่ิมเติมจนครบทุกหมู  หมูลูกเสือปรับปรุงแบบแสดงรายงานการเดินทางสํารวจ
ตามความเหมาะสม 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 

5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

 

5.  การประเมินผล  
 ลูกเสือสามารถเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการเดินทางและเขยีนรายงานการสํารวจได 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  11 
 
เพลง 

สามัคคีรวมใจ 

สามัคคีรวมใจ เร็วไวชวยกันทําการงานดวยความสําราญเริงใจ 
มาชวยกันซิเรว็ไว จะไดเสร็จทันใดใครๆก็พากันยกยอง 

 
 

เงาะหรือแงะ 

   เงาะหรือแงะมันแปลกดีแฮะน่ีแงะหรือเงาะ 
   กลม ๆ แลวมีขนดวย (ซํ้า)  โอแมคนสวยนี่เงาะหรือแงะ 
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ใบความรู  
    การรวบรวมขอมูลและการรายงาน 
 
 ในการเดินทางสํารวจนั้น คณะเดินทางสํารวจควรมีสมุดบันทึกในการเดินทางสํารวจ เพ่ือเก็บ
ไวเปนหลักฐานในการสอบวิชาการเดินทางสํารวจตอไป และเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
เดินทางสํารวจมาศึกษาหาความรู และจัดทํารายงาน 
 การทําแบบรายงานการสํารวจ 
 ลูกเสือควรจะมีการบันทึกส่ิงตาง ๆ ลงในสมุดบันทึกเหมือน ๆ กัน ดวยการกระทําดังน้ีคือ 
 1. แบบฟอรมรายงานจะตองบอกใหทราบถึง วัน เดือน ป ที่กําลังกระทํากิจกรรมเดินทาง
สํารวจ 
 2. เวลา แสดงรายละเอียดวา เวลาเทาไหรของวันน้ัน ๆ ใชบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง 
 3. รายงานอยางละเอียดโดยเฉพาะอยางยิ่งรายการที่สําคัญๆ 
 4. บอกระยะทางเปนกิโลเมตร บอกตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ตาง ๆ หรือจะบอกระยะหาง
จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงก็ได 
 5. ตองมีแผนที่สังเขป ทําอยางประณีตและสะอาดเรียบรอย ซ่ึงลูกเสือจะตองเขียนสัญลักษณ
แทนสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง เชน ถนน ทางรถไฟ แมนํ้า สะพาน เปนตน 
 

แบบแสดงรายงาการเดินทางสํารวจ 
 

วัน  เดือน  ป เวลา รายการ ระยะทาง 
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เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 

     กวางปากับพวงองุน 

กวางปาวิ่งไปในเพิงองุนเพ่ือซอนตัวจากการตามลาของนายพราน “ขอใหขาซอนตัวดวยเถิด
นะองุน"กวางปากลาวอยางนอบนอม องุนก็อนุญาตเม่ือพรานตามมาถึงบริเวณนั้นแตไมพบกวางปา 
ก็จึง วิ่งไปอีกทางหนึ่งกวางปาเห็นวาปลอดภัยแลวจึงกัดพวงองุนอยางเอร็ดอรอย"เจากินขาทําไม
เพ่ือนเอย "ตัวองุนถามอยางนอยใจ กวางปาจึงวา" ถาขาไมกินเจา ก็มีคนอ่ืนมากินเจาอยูดีน่ันแหละ"
ขณะท่ีกัดกินพวงองุนเอง พรานอีกคนหน่ึงผานมาเห็นวามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยูใตเพิงองุนจึงเล็งธนูยิง
ใสกวางปาทันที 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนไมรูบุญคุณคนมักประสบความหายนะ 
 
 
     สุนัขจิ้งจอกในดงหนาม 
 

สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงชอบไปขโมยลูกไกและแมไก ของชาวบานมากินเปนประจําวันหน่ึงพวก
ชาวบานใหพรานดักซุมรอเลนงานสุนัขจ้ิงจอก แตสุนัขจ้ิงจอกเห็นเขากอนจึงรีบวิ่งหนี ออกจาก
หมูบานโดยเร็วพรานยังคงไลลาตามมาติดๆ สุนัขจ้ิงจอกจึงกระโดด เขาไปซอนตัวในดงหนามที่ชาย
ปาหนามอันแหลมคมทิ่มตําสุนัขจ้ิงจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพอดงหนามวา "ทําไมตองทําราย
เราดวย ในเม่ือเราไมเคยทํารายเจา"ดงหนามจึงตอบวา ลูกไกและแมไกก็ไมเคยทํารายสุนัขจ้ิงจอก
เชนกันและการที่กระโดดเขามาก็ทําใหก่ิงกานของดงหนามหักรานไปไมนอย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  กอนจะตําหนิวาใคร ควรยอนดูตนเสียกอนวาเคยทําผิด เชนน้ันมากอนหรือไม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  4    การแสดงออกทางศิลปะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  12  การแสดงออกทางศิลปะ    เวลา  3  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
  1.1 เพ่ือใหลูกเสือมีการพัฒนา ในเรื่องการรูจักคุณคาของศิลปะ  

1.2 เพ่ือใหลูกเสือมีสวนรวม ในงานศิลปะประเภทตางๆ 
2. เน้ือหา  

การแสดงออกทางดานศิลปะ 
3. ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 อุปกรณประกอบการแสดงออกทางดานศิลปะ 
3.3 ใบความรู  
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4. กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือสนทนารวมกันเก่ียวกับงานศิลปะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานดานศิลปะ 

 (2) ผูกํากับลกูเสือใหขอมูลเก่ียวกับงานศลิปะตามขอบขายที่การลูกเสือกําหนด  
(3) ผูกํากับลกูเสือ และลูกเสือรวมกัน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสที่ลูกเสือจะ

ไดแสดงออกทางดานศิลปะที่เหมาะสมหรือ การเขารวมกิจกรรมศลิปะดานตางๆ  
 (4) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปถึงองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาเรือ่ง
ศิลปะ 

4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

 (1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันสนทนา และทบทวนเกี่ยวกับเรื่องศลิปะในสัปดาห
ที่ผานมา 
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    (2)  ผูกํากับลูกเสือมอบหมายลูกเสือรวมกันวิเคราะห ความสนใจทางดานศิลปะ ของ
ตนเอง และหมูลูกเสือ แลวเลือกแสดงออกดานศิลปะทีต่นเอง และหมูลูกเสือสนใจหรือถนัด  

 (3)  ลูกเสือนําเสนอแนวทางการแสดงออกของตนเอง และของหมู ใหกองลูกเสือ
ไดรับทราบ และใหขอเสนอแนะ  

 (4)  ผูกํากับลกูเสือมอบหมายใหลูกเสือวางแผนฝกซอม เพ่ือจัดการแสดงในชั่วโมง
สัปดาหตอไปโอกาสที่เหมาะสม 

4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

4.3 กิจกรรมครั้งที ่3 
1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือนําเสนองานการแสดงออกดานศลิปะทีไ่ดนัดหมายไวใน
สัปดาหที่ผานมา ใหกองลูกเสือไดรับชม 

(2)  ผูกํากับลกูเสือและลูกเสอืรวมกันแสดงความชื่นชมถึงการแสดงออกดานศิลปะ
ของลูกเสือแตละคนและของหมูลูกเสือแตละหมู  
  (3)  ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือวางแผนฝกซอม และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพ่ือ

จัดการแสดงตอไปโอกาสที่เหมาะสม 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
ขอเสนอแนะ 
 โอกาสการจัดการแสดงทางดานศิลปะที่เหมาะสมไดแก วันสําคัญตางๆ เชนวันเด็ก วันสําคัญ
ทางดานศาสนา ชาติ พระมหากษัตริย วันสําคัญทางลูกเสือ และการอยูคายพักแรม 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 ลูกเสือสามารถแสดงออกทางศิลปะไดอยางนอยคนละ 1 อยาง 
 5.2สามารถบอกคุณคาของทางศิลปะตอตนเอง ชุมชน และนําไปใชในชีวติประจําวนัได 
 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 

 เพลง 
มารองเพลงกัน 

 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 61 
 

  มารองเพลงกันเถิดนะจะ   มาเรามารองรําทําเพลง 
ฟงเสียงเพลงแลวชื่นใจ   ฟงเสียงเพลงแลวชื่นใจ 
 

 เกียรติศักดิล์ูกเสือไทย 

   ลูกเสือ  ลูกเสือ ไวศักด์ิซิลูกผูชาย ลูกเสือ  ลูกเสือ  ไวลายซิลูกเสือไทย 
  รักเกียรติวินัย  แข็งแรงและอดทน  เราจะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
 

 ชางโชคดี 

    ชางโชคดวีันน้ีมาพบเธอ (ซํ้า) ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอฉันสุขใจ 
  เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร (ซํ้า)  มารองรําเพลินฤทัยใหหัวใจสุขสําราญ 
  ตบมือไปกันใหพรอมเพรียง (ซํ้า) ยกมือไว สายหัวเอียง ใหพรอมเพรียงตามกัน 
  แลวหมุนกลบัปรับตวัเสียใหทัน (ซํ้า) มือเทาเอวซอยเทาพลัน ใหพรอมกันเถิดเอย 
 

เกม 
 กระรอกแยงรัง 

 วิธีเลน 
1.  แบงลูกเสือออกเปนหมู หมูละ 3 คน แตละหมูให 2 คนจับมือกัน (รัง) อีกคนหน่ึงเขาไปยืน

ระหวางกลาง (ใหเปนกระรอก) 
2. จัดใหแตละหมูหางกันประมาณ 2 –3 เมตร วางใหเปนรูปวงกลม ใหกระรอกตัวที่ไมมีรังมา

ยืนตรงกลาง 
3. ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณเริ่มเลนโดยการเปานกหวีด เม่ือไดยินสัญญาณใหกระรอกในแตละ

รังวิ่งเปลี่ยนรังกัน ตัวที่ไมมีรังตองคอยวิ่งแยงรังตัวอ่ืน ถาแยงไดใหเขาไปอยูแทน ตัวที่เขารังไมไดก็คอย
แยงรังของตัวอ่ืนตอไป 
 

กระซิบขาว 
  วิธีเลน 

1. ใหลูกเสือเขาแถวเปน 2 แถว หรือมากกวาน้ัน แตละคนหางกัน 2 หลา 
2. การเริ่มเลน ใหคนแรก(คนทายสุด)กระซิบคนที่อยูขางหนา แลวตอไปเรื่อยๆ  
 จนถึงคนหัวแถว 
3. เม่ือแถวใดทําเสร็จกอน และรายงานขาวไดถูกตองที่สุดเปน “ผูชนะ” 

การกระซิบหามตะโกนดังๆ 
 

จับคูตามสั่ง 
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 วิธีเลน 
 1. ใหลูกเสือเขาแถวเปนวงกลม 
 2. สั่งใหลูกเสือเดินเปนวงกลม ตบมือพรอมเทา เม่ือไดยินคําส่ังใหจับ “3” ใหทุกคนวิ่งเขา
หากันจับเปนกลุม ๆ ละ 3 คน คนใดจับไมไดหรือจับชาใหคัดออกมานอกวง การส่ังจะส่ังเทาไรก็ได 
เชน 4, 5, 2 ฯลฯ เม่ือเห็นวาลูกเสือสนุกสนานพอสมควรก็ยุติการเลนได 
 
ใบความรู  

การแสดงออกทางศิลปะ 
 

เพ่ือใหมีการพัฒนาในเรื่องการรูจักคุณคาของศิลปะ โดยมีสวนรวมอยางจริงจังในงานศิลปะ
ประเภทตางๆ ที่ลูกเสือสนใจเปนพิเศษ 

คําวา “ศลิปะ” (The Arts) มีความหมายกวางมาก และอาจคลุมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Cultural activity) แทบทุกอยาง 

ศิลปะอาจแบงออกเปน 5 กลุมคือ 
1. ศิลปทางการแสดง เชน ดนตรี ละคร การฟอนรํา วิพิธทัศนา หุนกระบอก การแสดงกล 

การพูดในที่สาธารณะ การโตวาที ฯลฯ 
2. ทัศนศลิป (Visual Arts) เชน การวาดภาพลายเสน (Drawing) การวาดภาพระบายสี 

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

3. การชาง (Crafts) เชน การพิมพภาพดวยวิธีสกรีน (Screen Printing) เคร่ืองปนดินเผา 
การลงยา การทําเคร่ืองเขิน การทําเคร่ืองถม การแกะสลักไม การชางหนัง การทอ การชางโลหะ  
การจักสาน การเขาเลมหนังสือ ฯลฯ 

4. ศิลปะทางอักษรศาสตร (Literary Arts) เชน นวนิยาย บทรอยกรอง การหนังสือพิมพ 
ชีวประวตัิ ความเรียง ฯลฯ 

5. ศิลปะการวจิารณ (Criticism) เชน ดนตรี ละคร ภาพยนตร โทรทัศน นิทรรศการศิลปะ 
สถาปตยกรรม ฯลฯ 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
แสดงความกาวหนาในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระทําเร่ืองหน่ึงเรื่องใดตอไปน้ีใหเปน

ผลสําเร็จ 
1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซ่ึงแสดงความกาวหนา (เชน ภาพวาดระบายสี การปน งานเขียน 
การถายภาพ ฯลฯ) 
2. แสดงหรือมีสวนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลูกเสือ หรือชั้นเรียน 3 คร้ัง (เชน 
ดนตรี ละคร การพูดในที่ประชุม ฯลฯ) 
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3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอยางนอย 3 คร้ัง หรืออานหนังสือในทางศิลปะอยาง
นอย 3 เลม ตามคําแนะนําของกรรมการสอบ และตอมากรรมการสอบผูไดทําการ
สัมภาษณเห็นวามีความรูในทางศิลปะกวางขวางยิ่งขึน้พอสมควร 

หมายเหตุ  ลูกเสือสามัญรุนใหญที่มีความสามารถในทางศิลปะอยูเดิม ควรพยายามผานการทดสอบ
ตามขอ 1 หรือขอ 2  

เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 

    คุณคาของ “ลมหายใจ” 

 ทุกวันนี้เรามีชีวติอยูไดก็เพราะอาศัยลมหายใจแตลมหายใจยังมีคุณคาอ่ืนที่เรามักมองขามก็
คือลมหายใจนั้นเปนเพ่ือนเตือนใจเราได 
 เวลาโกรธใครสักคน ลองหายใจเขาลึก ๆแลวผอนออกมาชา ๆ สัก 5 เที่ยวความอัดอ้ันเก็บ
กดอยากระบายโทสะจะลดลงไปมากสติที่เกือบจะหลุดไปกลับคืนมาอยางรวดเร็ว ลมหายใจจึงเปนยา
สลายความโกรธชั้นดี หรือจะใชสลายความกลัวก็ได สลายความเครียดก็ยิ่งดีเขาไปใหญ 
 รางกายกับจิตใจนั้นมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เวลาเกิดโทสะหัวใจจะเตนเรว็ ลมหายใจ
ถี่กระชั้นเรียกวาใจมีผลตอกาย ขณะเดียวกันกายก็มีผลตอใจดวยลองหายใจเร็ว ๆ สั้น ๆ สักพัก จะ
รูสึกเครียดคนที่หายใจตื้นและถี่จะเปนคนหงุดหงิดงาย ตรงกันขามการหายใจเขาลึก ๆ และหายใจ
ออกยาว ๆ ใจจะเบาคลาย 
 ถาเรารูตวัจับความรูสึกของตัวเองทันรบีเอาลมหายใจมาใชใหเปนประโยชนดวยการกําหนด
ลมหายใจเขาออกลึก ๆความรูสึกโปรงโลงจะเขามาแทนที่ความเรารอนวุนวายใจ 
 นอกจากนี้ยังพบอีกวาในลมหายใจนั้นมีทรัพยล้ําคาทีใ่ชเทาไรก็ไมมีวันหมด คือความสุขสงบ
การหายใจเขาออกชา ๆเปนบันไดเบื้องตนสูความสงบถาจะใหไดผลดียิ่งขึ้นก็เอาใจไปจดจออยูที่ลม
หายใจดวยยิ่งจิตใจแนบชิดสนิทกับลมหายใจมากเทาไร ก็ยิ่งดีมากเทาน้ันหรือจะนับดวยก็ได เชน 
หายใจเขานับ 1 หายใจออกนับ 1จากน้ันหายใจเขานับ 2 หายใจออกนับ 2 เรียงไปจนถึง 5 หรือ
ตอไปถึง 10 ก็ได 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนเรามักแสวงหาความสุขนอกตวั หารูไมวาในลมหายใจนั้นมีทั้งสติทั้งความ
ผอนคลายและความสุขสงบขอสําคัญคือเราตองใสใจกับลมหายใจของเราใหมากกวาน้ี แทนที่       
จะละเลยจนลมืตัวบอย ๆ วาเรากําลังหายใจอยู.  
 

กบกับสิงโต 

  กบตัวหน่ึงกระโดดเลนน้ําฝน และหาเหยื่ออยูที่เชิงเขาแหงหนึ่งดวยความสุขใจ ในขณะนั้นก็
มีสิงโตตัวหน่ึงเดินมาพบเขาพรอมกับไลกบใหไปอยูที่อ่ืน มิฉะน้ัน จะฆาเสียใหตาย ฝายกบนั้นตกใจ
มากไดออนวอนขอใหสิงโตอนุญาตใหตนอยูในถิ่นน้ีตอไปเถิด เพราะที่น้ีตนไดอยูตั้งแตเกิดแลว และก็
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มีอาหารอุดมสมบูรณดวย แตสิงโตไมยอม เม่ือกบเห็นวาจะพูดอยางไรสิงโตก็ไมยอมฟงทั้งนั้น จึง
บอกกับสิงโตวา “เอาละ เม่ือทานไมยอมใหอยูก็ไมเปนไร แตกอนจะจากไปขอชมความงามรอบภูเขา
น้ีสักหน่ึงรอบเถิด” สิงโตก็อนุญาต แลวกบก็พูดตอไปวา  
  “เอาอยางน้ีดีไหม เรามาวิ่งแขงขันกันในวันพรุงน้ีใหรอบภูเขานี้ หากใครชนะผูน้ันก็จะไดอยูที่
ภูเขานี้ตอไป หากใครแพผูน้ันตองจากภูเขานี้ไป” 
  สิงโตไดยินกบพูดดังน้ันก็หัวเราะ พรอมกับพูดวา “ไดซิ อยามาทาแขงใหเสียเวลาเลย 
อยางไรเสียทานก็ตองแพแนๆ ” 
  ฝายกบเม่ือไดตกลงนัดหมายเวลาและสถานที่กับสิงโตเรียบรอยแลว ก็กลับไปเรียกประชุม
กบทั้งหลาย วางแผนที่จะเอาชนะสิงโตใหได 
  วันรุงขึ้นกบกับสิงโตก็ไปยังที่นัดหมาย สิงโตพูดขึ้นกอนวา “กบโวย เริ่มแขงขันแลวหรือยัง” 
แลวสิงโตก็ไดยินเสียงกบตอบวา “เริ่มแขงขันไดเลย เด๋ียวนี้แหละ” 
  เม่ือสิงโตวิ่งไปไดสักครูก็เหน่ือย ก็คิดวาจะหยุดนอนหลับซักพักหน่ึงก็วิ่งไปทันกบ ถมเถไป 
วาแลวสิงโตก็นอนหลับไปพักใหญๆ พอตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปอยางรวดเร็วทันที พอวิ่งไปไดสักครูหน่ึง
สิงโตตะโกนวา “กบโวย ขาชนะแลว” 
  พอสิ้นเสียงของสิงโต ก็ไดยินเสียงกบรองตะโกนอยูขางหนาวา “ขาอยูที่น่ี ทานยังตามขาไม
ทันหรอก” 
  สงิโตพอไดยินดังน้ันก็ตกใจวิ่งอยางสุดแรงเกิดเพ่ือเอาชนะกบใหได พอสิงโตวิ่งไปไดสักครู
ใหญๆ ก็คิดวาตนตองวิ่งเลยกบมามาแลว จึงตะโกนออกไปวา “กบโวย ฉันชนะแลว” 
  แตแลวก็ไดยนิเสียงกบตอบทางหนาสิงโตอีกวา “ทานจะชนะขาไดอยางไร เม่ือทานยังวิ่งอยู
ขางหลังขา” 
  สิงโตพอไดยินดังน้ันก็ตกใจสุดขีด รีบกระโดดออกวิ่งไปอยางรวดเร็วอีกคร้ัง วิ่งไปไดสักพัก
หน่ึงก็ตะโกนออกไปใหมวา “กบโวย ขาชนะเจาแนๆ คราวนี”้ 
  แลวสิงโตก็ไดยินเสียงกบตอบอยูขางหนาวา “ทานยังวิง่อยูขางหลังขา ทานจะชนะได
อยางไร” 
  สิงโตหมดแรงวิ่งตอไปแลว คิดวาเราแพกบแลว ถาขืนอยูตอไปเราตองไดรับความอับอาย
จากบรรดาสรรพสัตวทั้งหลายแนๆ วาวิ่งแขงขันแพกบแลวสิงโตก็ไปแอบเสียที่ในปาตรงเชิงภูเขา
น่ันเอง และแลวสิงโตก็ไดยินเสียงกบพูดขึ้นวา 
  “ทานแพขาแลว แตขาจะไมไลทานจากภูเขานี้หรอก ขอใหทานทําใจใหสบาย และจงอยูตอ
ที่น่ีตอไปเถิด” 
  สิงโตพอไดยินเสียงกบพูดดังน้ันยิ่งใหรูสึกอับอายมาก จึงรีบวิ่งหนีออกจากภูเขาแหงน้ันไป 
และไมกลบัมาที่ภูเขานั้นอีกเลย 
  
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  เม่ือเปนใหญเปนโตแลวอยาเที่ยววางอํานาจ และอยาเที่ยวไปทาทายแขงขันกับ
ผูที่มีกําลังนอยกวาถาชนะก็ไมเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ แตเม่ือแพจะไดรับความอับอายการแขงขันนั้น
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อยานึกวาตนมีอะไรหลายอยางเหนือกวาคูตอสูมากจะชนะเสมอไปอาจจะพายแพดวยความ
รูเทาไมถึงการณก็เปนได 

 
 

ความมีระเบียบวินัย 
 

 คุณแมของชัยยุทธเลาวา การจัดดอกไมเขาแจกันนั้น จะทําใหดอกไมที่อยูในแจกันดูสวยงาม  
เหมาะสมที่จะนํามาบูชาพระ  เปนของขวัญกํานัลอันมีคุณคา   ตรงขามกับดอกไมประเภทเดียวกัน 
แตเหลือทิ้งจากการจัดเขาแจกันก็หาคามิได   และจะถูกกวาดลงถังขยะไปในที่สุด คุณแมจึงถามชัย 
ยุทธวา “ลูกคิดจะเลือกทําตนแบบไหน เปนแบบดอกไมในแจกัน หรือนอกแจกัน” ชัยยุทธตอบวา  
“ผมอยากเปนดอกไมในแจกันครับ เพราะผมอยากเปนคนที่มีคุณคา”คุณแมจึงชื่นชมชัยยุทธที่รูจักคิด 
อยางมีเหตุผล 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา เราควรทําตัวใหมีคุณคาเหมือนดอกไมในแจกัน เพราะจะไดรับการยกยอง 
วาเปนคนดี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  ลูกเสือไทยกายสมารท                  เวลา  2  ชั่วโมง 
 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
ตระหนักรูถึงสถานการณสุขภาพของตนเองในเรื่องความอวน โดยใชดัชนีมวลกายเปน

ตัวชี้วัด และมีแนวทางในการดูแลตนเอง 
 

2.  เน้ือหา 
ความตระหนักถึงสถานการณสุขภาพของตนเองในเรื่องความอวน และการปฏบิัตตินใหมี

ดัชนีมวลกายตามเกณฑสุขภาพ จะชวยใหมีสุขภาพดีแข็งแรง  
 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 เกม 
3.2 ใบความรูเรื่อง อยางไรเรียกวาอวน, เร่ือง พลังงานท่ีไดจากอาหาร และพลังงานที่ใชใน

กิจกรรมตาง ๆ 
3.3 เรื่องเลาที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  

 1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาดวยคําถาม “ลูกเสือคิดวาตนเองอวนหรือไม เพราะ
อะไร” สุมใหลกูเสือตอบ 2 – 3 คนแลวนําเขาสูกิจกรรม 
  (2) ลูกเสือชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูง คํานวณหาคาดัชนีมวลกาย โดยศึกษาจากใบความรู 
เรื่องอยางไรเรียกวาอวน  

   (3) หมูลูกเสือน่ังลอมวง สมาชิกแตละคนผลัดกันพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น  
-  คาดัชนีมวลกายที่ไดของตนเองตรงกับที่คิดไวตอนแรกหรือไม เพราะอะไร  
-  ทบทวนการปฏิบัติตนแลวมีปจจัยอะไรที่ทําใหคาดัชนีมวลกายออกมาเชนนี้  
(ต่ํากวาเกณฑ อยูในเกณฑ สูงกวาเกณฑ) 
-  ตั้งใจจะปรับพฤติกรรม หรือ ปฏิบัติตน อยางไรบาง 

  (4)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสอืเพ่ิมเติมเรื่องการรับประทานอาหาร และการออกกําลัง
กาย เพ่ือควบคุมดัชนีมวลกายใหอยูในคาปกติ และนัดแนะการติดตามผลการปฏบิัตติน ใน
อีก 3 เดือน 
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 4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 
4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 ( 3 เดือน หลังกิจกรรมคร้ังที่ 1) 
 1) พิธีเปดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูง คํานวณหาคาดัชนีมวลกาย เทียบ
กับเกณฑ และคาเดิมในครัง้กอน 
  (2)  หมูลูกเสือน่ังลอมวง ใหสมาชิกแตละคนผลัดกันพูดคุยแลกเปลีย่นในประเด็น 
   -  คาดัชนีมวลกายเปนไปตามที่คาดไวหรือไม  
   -  ทบทวนการปฏิบัติตนแลวมีปจจัยอะไรที่ทําใหคาดัชนีมวลกายออกมาเชนนี้  
(เปนหรือไมเปนตามที่คาดไว) 
   -  การปรบัพฤติกรรม หรือ ปฏิบตัติน ใน 3 เดือนที่ผานมามีผลตอสขุภาพ 
   อยางไรบาง 
  (3)  รวมกอง ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย และสรุปในประเด็น “ไดขอคิดอะไรจาก
กิจกรรม และจะนําไปปฏิบตัิในชวีิตประจําวันอยางไร” 
 4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
5.1  ลูกเสือมีพฤติกรรมการใฝรูใสใจปฏบิัตติามคําส่ังผูกํากับลูกเสือ  รับฟงความคิดเห็น  

เสนอความคดิเห็น  การเปนผูนําผูตามทีดี่ 
5.2  ลูกเสือประเมินสุขภาพตัวเองโดยใชดัชนีมวลกายเปนตวัชีว้ัด และปรับปรุงตนเองเพ่ือ

การพัฒนาสุขภาพใหไดมาตรฐานสภาวะโภชนาการ 
 

6.  องคประกอบทักษะชีวิตสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค และความตระหนักถึงสถานการสุขภาพของ

ตนเองในเรื่องความอวนและมีแนวทางในการดูแลตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เกม   

เกมแขงขันยนืกระโดดไกล 

ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละหมูแขงขันยืนกระโดดไกล โดยใหลูกเสือแตละหมูยืนอยูที่เสน
เริ่มตน เม่ือไดสัญญาณจากผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือทุกคนในหมูกระโดดไปขางหนาใหไดระยะไกล
ที่สุด และเมื่อเทาถึงพ้ืนใหยืนอยูกับที่ ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือหน่ึงนายวัดระยะกระโดด
ของลูกเสือแตหมู แลวรวมระยะกระโดดของหมู วาไดระยะเทาใด หมูใดไดระยะมากที่สุด เปนหมูชนะ  

 
เกมแขงขันมาโรมัน 

ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือเลือกสมาชิกที่ตัวใหญแข็งแรง 3 คน ยืนเรียงกันคนกลางเปนมา 
อีกสองคนยืนดานขางเปนรถ คนกลางใชมือสองขางโอบเอวของคนดานขางทั้งสองไว สองคน
ดานขางประสานมือตนเองไวขางหลัง และเลือกสมาชิกตัวเล็กสุดเปนคนบังคับ โดยขึ้นไปยืนบนมือที่
ประสานกันไวของคนที่ยืนทั้งสองขาง  ใชมือเกาะบาคนกลางไวใหแนน 

เม่ือไดยินสัญญาณใหทั้ง 3 คน ออกวิ่งพรอมกันจากจุดเร่ิมตน ไปใหถึงเสนชัย หมูใดไปถึง
กอนเปนผูชนะ 
 

ใบความรู 
อยางไรเรียกวาอวน 

 ความอวน คอืภาวะที่รางกายมีนํ้าหนักเกินปกติ  และมีการสะสมไขมันมากเกินความ
ตองการของรางกาย 

เราจะรูไดอยางไรวาเปนโรคอวน 
วิธีที่นิยมใช  คือการคํานวณหาคาดัชนีมวลกาย โดยมีสูตรดังน้ี 

 ดัชนีมวลกาย= นํ้าหนักตวัเปนกิโลกรัม หารดวย (สวนสงูเปนเมตร ยกกําลังสอง) 
การแปลผล 

< 20   นน. นอยกวาปกต ิ
20 – 24.9  นน. ปกติ 
25 – 29.9  นน. มากกวาปกต ิ
30 – 39.9  โรคอวน 
> 40   โรคอวนขั้นรนุแรง 

ตัวอยาง  นายหมู หนัก 60 กิโลกรัม สูง  1 เมตร  50  เซนติเมตร 
    ดัชนีมวลกาย   =      60        =    26.66 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

           (1.5)2 
แสดงวานายหมูเริ่มมีนํ้าหนักมากกวาปกติแลว  
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คาที่นอยกวา 20 กิโลกรัมตอตารางเมตร ถือวาผอมไป ควรตองปรับปรุงภาวะโภชนาการให
สมดุลย และเพียงพอตอการเจริญเติบโตของรางกาย เพราะลูกเสือสามัญรุนใหญอยูในวัยที่รางกาย
กําลังเติบโตและสูงขึ้นอยางรวดเร็ว การกินอาหารที่สมดุลยครบ 5 หมู และเพียงพอตอความตองการ
จึงเปนเรื่องที่สําคัญตอสุขภาพในระยะยาว 

ความอวนเปนปญหาตอสุขภาพอยางไร 
-  เด็กอวนมีโอกาสเปนโรคเชนเดียวกับผูใหญอวน  เพราะความอวนมีผลตอการทํางานของ

ฮอรโมนหลายชนิด เชนอินซูลิน  ซ่ึงทําใหเกิดโรคเบาหวาน  และยังทําใหเสี่ยงตอโรคอ่ืนๆ  เชน 
โรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  กรดยูริกในเลือดสูง  เปนตน 

- เด็กอวนจะเปนหนุมเปนสาวเร็วขึ้น แตหยุดเติบโตเรว็เชนกัน ในระยะแรกจึงดูวาโตเร็วกวา
เด็กอ่ืน แตระยะทายกลบัตวัเตีย้กวาเด็กที่ไมอวน นอกจากนี้การรับนํ้าหนักที่มากเกินไป มีผลทําให
โครงสรางของกระดูกและขอผิดปกติโดยเฉพาะกระดูกขาซ่ึงทําหนาที่รับนํ้าหนัก เชน  ปวดขอสะโพก  
ปวดเขา ขาโกง ฯลฯ 

-  ปญหาทางระบบหายใจ  เน่ืองจากผนังลําตวัหนาทําใหปอดขยายตวัไดนอย และชองทาง
เดินหายใจแคบลงจากความอวน ทําใหมีอาการหายใจติดขัดในชวงนอนหลับ กรนเสียงดัง 

-  ผิวหนังของเด็กอวนบริเวณรอยพับ เชน ซอกคอ  หลังคอ  รักแร  ใตราวนมและขอพับจะ
มีสีคล้ํา  ซ่ึงลักษณะที่ผวิหนังน้ีจะดีขึ้นเม่ือมีการลดน้ําหนักลง 

-  ปญหาจิตใจ  เด็กอวนมักขาดความม่ันใจ  ในรูปรางและบุคลิกภาพของตนเอง ถูกเพ่ือนลอ  
อายจนไมกลาไปไหน  และอาจเกิดปญหาการเขากลุมกับเพ่ือนตามมา  

เร่ิมอวนแลวจะทําอยางไร 
 1.  กินอาหารใหครบ 5 หมู  และครบ 3 ม้ือ โดยมีสูตรวา ผักคร่ึงหน่ึงและอยางอ่ืนครึ่งหน่ึง 
ไมควรอดอาหาร เพราะเม่ือเกิดความหิวจะทําใหกินมากขึ้น ลดอาหารประเภท  แปง  นํ้าตาล และ
ไขมัน ที่สําคัญคือกินอาหารเปนเวลา  ไมกินจุบจิบ  งดเคร่ืองด่ืมที่มีนํ้าตาลผสมอยู ควรดื่มนํ้าสะอาด
แทน ปริมาณอาหารที่กินตอวันเม่ือคํานวณพลังงานที่ไดควรอยูระหวาง 1,200 – 1,500 แคลอรี่ ไมควร
เกินกวาน้ี  โดยสามารถคํานวณปริมาณพลังงานที่ไดจากอาหาร จากตารางพลังงานจากอาหาร 
 2. ออกกําลังกายใหสมํ่าเสมอ เชน เดิน วิ่ง  ขี่จักรยาน  กระโดดเชือก  วายนํ้า เปนตน เพ่ือ
เผาผลาญพลังงานและดึงไขมันที่สะสมอยูในรางกายออกโดยสามารถคํานวณพลังงานที่ใชไปได จาก
ตารางพลังงานที่ใชในการออกกําลังกายซึ่งทางการแพทย คําวา แคลอรี มักใชในความหมายถึง "กิโล
แคลอรี" 

ผูออกกําลังกายควรมีหลักปฏิบัตเิพ่ือความพอเหมาะพอดี คือ 
-  ความหนักของการออกกําลังกาย ผูออกกําลังกายมีความจําเปนจะตองทราบวาควรออก

กําลังกายเทาใด จึงจะไมเปนอันตราย ตอรางกายและไดผลดีที่สุดโดยปกติเราจะใชอัตราการเตนของ
หัวใจเปนตัววัดความหนักของงานถาเปนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอัตราการเตนของหัวใจของผู
ออกกําลังกายควรอยูในอัตรา 70–80 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเตนของ
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หัวใจสูงสุดมีสูตรในการคํานวณดังตอไปน้ีชีพจรสูงสุด = (220 – อายุป) X (0.7 - 0.8) ตัวอยาง “ตาย 
อายุ 30 ป อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดในการออกกําลังกาย คือ133 – 152 คร้ัง / นาที” 

-  ความนานของการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแตละครั้ง โดยทั่วๆ ไป
ควรใชเวลาอยางนอย 20 –30 นาที โดยใหอัตราการเตนของหัวใจคงที่ (ตามการคํานวณ) ไป
ตลอดเวลานั้น 

-  ความบอยของการออกกําลังกาย ความเหมาะสมในการออกกําลังกายในหนึ่งสัปดาหน้ัน
ควรออกกําลังกายไมนอยกวา 3 วัน และไมเกิน 6 วันและควรมีวันพักผอนสัปดาหละไมนอยกวา 1 วัน 
 3. สรางแรงจูงใจ เชน ชื่นชมและใหกําลังใจตนเองทุกวนั ที่ปฏิบัตตินไดตามเที่ตั้งใจไว หา
เพ่ือนออกกําลงักายรวมกัน แขวนชุดสวยๆ หลอๆ ที่เคยใสไดเพ่ือกระตุนใหเกิดความพยายามมากขึ้น 
 

 
พลังงานที่ไดจากอาหาร และพลงังานที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ 

พลังงานที่ไดจากอาหาร 

อาหาร แคลอรี ่ อาหาร แคลอรี ่

สม 1 ผล 40 ขาวตมมัด 1 คู  320 
ตมยํากุง  50 ถั่วดําตมนํ้าตาล 1 ถวย 340 
ผัดผักบุงจีน คร่ึงถวย  75 ขาวสวย 1 จาน 350 
แกงจืดผักกาดขาว 1 ถวย 110 แกงกระหรี่ไก 1 ถวย 365 
สมตํา 1 จาน  120 กวยจ๊ับ 1 ชาม  400 
ไขลูกเขย 1 ฟอง  160 ผัดซีอ้ิวไสไข 440 
นมจืด 1 กลอง 160 ขาวขาหม ู 450 
กลวยไขเชื่อม 2 ลูก 180 ขาวหมูแดง  500 
ขาวสวย 1 ถวย  230 ขาวมันไก 600 
ขาวตมทรงเครื่อง 1 ถวย 230 หอยทอดใสไข  650 
ลอดชองน้ํากระทิ 1 ถวย  290 ผัดไทย 1 จาน 800 
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พลังงานที่ใชในกิจกรรมตางๆ 

กิจกรรมในเวลา 1 ชัว่โมง แคลอรี่ที่ใช กิจกรรมในเวลา 1 ชัว่โมง แคลอรี่ที่ใช 

นอนหลับ 75 วอลเลยบอล, เลนเพ่ือสนุก 350 

ลงนอน (ไมหลับ) 85 
ขี่จักรยานดวยความเรว็ 14.4 
กม./ชม. 

415 

น่ังดูโทรทัศน 107 เทนนิส, เลนเพ่ือสนุก 450 
น่ังทํางานใชสมอง 110 เลื่อยไม 515 
เย็บผา 115 วายน้ําดวยความเร็ว 2.00 กม./ชม. 600 
รีดผา 150 วอลเลยบอล, แขงขัน 600 
เดินบนทางราบดวยความเรว็  
3.2 กม./ชม. 

180 เทนนิส, แขงขัน 600 

เดินลงบันได 214 
เดินขึ้นบันไดดวยความเรว็ 
3.2 กม./ชม. 

640 

ซักผาดวยมือ 240 ว่ิงบนทางราบดวยความเร็ว 8.8 กม./ชม. 660 
ขี่จักรยานดวยความเรว็ 8.8  
กม./ชม. 

240 
ขี่จักรยานดวยความเรว็ 20.0  
กม./ชม. 

660 

ทําสวน 250 
กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 5.6  
กม./ชม. 

660 

เดินบนทางราบดวยความเรว็  
4.8 กม./ชม. 

260 
วายน้ําดวยความเร็ว 2.56  
กม./ชม. 

700 

เดินบนทางราบดวยความเรว็  
5.6 กม./ชม. 

300 
วิ่งบนทางราบดวยความเรว็  
12.8 กม./ชม. 

825 

วายน้ําดวยความเร็ว  
1.12 กม./ชม. 

300 
วายน้ําดวยความเร็ว 3.00 กม./
ชม. 

850 

กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 4.0 
กม./ชม. 

300 
กรรเชียงเรือดวยความเร็ว  
17.6 กม./ชม. 

970 

เดินบนทางราบดวยความเรว็  
6.4 กม./ชม. 

350 
วิ่งบนทางราบดวยความเรว็  
18.2 กม./ชม. 

1,390 
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เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 
นายพลกับเด็ก 

คร้ังหน่ึงมีนายพลทหารมาตองการที่จะขามแมนํ้าเขาไมแนใจวาแมนํ้าน้ันลึกขนาดไหนและ
ไมแนใจวามาของเขาจะขามจะสามารถขามแมนํ้าน้ีไปไดเขาจึงมองไปรอบๆเพื่อขอความชวยเหลือ
 มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งอยูในละแวกนั้น นายพลจึงพูดกับเด็กชายวา “ เจาคิดวามาของขา
จะสามารถพาขาขามแมนํ้าไปฝงโนนไดไหม?” เด็กชายมองมาของนายพลและก็คิดอยูครูหน่ึงแลว
พยักหนาบอกอยางเชื่อม่ันวา “ได” 

นายพลจึงกระตุนมาใหขามแมนํ้าไปเม่ือไปถึงกลางแมนํ้าจึงพบวาแมนํ้าน้ันลึกมากและทั้งตัว
เขาและมากําลังจะจมน้ําเขาโกรธเด็กมากจึงตะโกนบอกวาเด็กจะตองถูกลงโทษ   

เด็กชายตกใจจึงตอบกลับมาดวยความไรเดียงสาวา “ก็ผมเคยเห็นเปดขามแมนํ้าอยูทุกวัน 
ในเม่ือมามีขายาวกวาเปดตั้งเยอะ ผมจึงคิดวาตองขามแมนํ้าไดแน ๆ” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ควรขอคําแนะนําจากผูที่รูจริงในเรื่องนั้นๆ 

 

ความหมายของ HB และ 2B บนดินสอ 

 ดินสอดํา ที่ใชโดยทั่วไปนั้น ไสดินสอทําดวยถานกราไฟต ผสมกับดินชนิดหน่ึงความแข็งหรือ
ออนของไสน้ัน ขึ้นอยูกับความมากนอยของดินที่ใชผสมดินสอออนมากขนาด 6B จะมีดินผสมอยูเปน
สวนนอย แตถาดินสอขนาด 6H จะมีดินผสมอยูมากที่สุดตัว B และ H มาจากคําวา Black และ Hard 
ซ่ึงบงบอกถึงความแข็งแรงของไสและความเขมของไส  

 ดินสอที่ใชในการวาดเขียนมักจะใชดินสอที่มีจํานวน B กํากับซ่ึงอาจเร่ิมตั้งแต HB, 2B ไป
จนถึง 6B ดินสอที่มีความเขมนอย ๆ อาจใชในการรางภาพและใชดินสอที่มีจํานวน B มากในการแร
เงาแตโดยปกติผูวาดจะไดรับการแนะนําใหใชดินสอที่มีจํานวน B มากที่สุดคือดําที่สุดเพียงแทงเดียว 
ใชทั้งรางภาพและแรเงาเหตผุลคือไมตองสิ้นเปลืองและวุนวายอยูกับการกะความเขมของดินสอแตจะ

สอนใหฝกควบคุมนํ้าหนักมือและกะระยะน้ําหนักเขมใหสัมพันธกับนํ้าหนักมือโดยใชดินสอดํา     
แทงเดียว           

        ที่มา 108 ซองคําถาม 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การเลือกใชสิ่งที่เหมาะสมกับงาน จะทําใหงานมีคุณภาพและสิน้เปลืองนอย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   ภัยสังคม     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
มีแนวทางในการแกปญหาเม่ือเผชิญภัยสังคมในรูปแบบตาง ๆ  

 

2.  เน้ือหา 
ภัยสังคมเกิดขึ้นไดหลากหลายรูปแบบ และไมทันตั้งตวั การไดฝกคดิหาทางออกในเวลาปกติจะชวย
ใหลูกเสือไดนําประสบการณการแกปญหาไปใชได  เม่ือตองเผชิญเหตุการณตาง ๆ 

 

3.  ส่ือการเรียนรู 
3.1 เกม 
3.2 บัตรคํา 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือแจกบัตรคาํใหลูกเสือหมูละ 1 ใบ ใหสมาชิกรวมกันอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือหาคําตอบวา “หากลูกเสอืตกอยูในสถานการณเชนนั้น จะแกปญหาอยางไร” และ
นําเสนอในกองลูกเสือในรูปแบบบทบาทสมมุติ 

- ถูกจ้ีเอาโทรศัพทมือถือ 
-  ถูกถ้ํามองเวลาอาบนํ้า 
-  ถูกขมขูรีดไถเงิน 
-  ถูกลวนลามทางเพศ 

 2) รวมกอง นําเสนอผลการอภิปรายทีละหมู ในรูปแบบบทบาทสมมุติ ผูกํากับลกูเสือนํา
อภิปรายใหหมูอ่ืน ๆ รวมแสดงความคิดเห็น  

 3) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายสรุปแนวทางแกปญหาเม่ือเผชิญภัยสังคมในรูปแบบตางๆ 
(1. อยาเก็บเรื่องเปนความลบั ตองแจงใหครู ผูปกครอง หรือผูใหญที่ไวใจทราบเพ่ือชวยแกปญหา    
2.ไมทาํใหเกิดอันตรายตอตนเอง 3. ปองกันไวดีกวาตามแกไข)  

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   
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5.  การป

กองลูกเสื

6.องคป

เกม 

ทั้งใหจัง

 

บัตรคํ

 

ถู

 

คูมือการจดั

ประเมินผล 
สังเกต การมี
สอื 
 

ประกอบทักษ
คือ ความคิด

  

1.  จัดลูกเสือ
2.  ลูกเสือทีน่
3.  เม่ือผูกําก
หวะดัง ๆ  
กติกา หมูใ
ขอจํากัด   ไ

า 

ถูกจี้เอาโท

ถูกลวนล

ดกิจกรรมลูกเ

  
มีสวนรวมในก

ษะชวีติสําคญั
ดวเิคราะห คว

ภาคผนว

 

อน่ังเปนรูปแ
น่ังอยูขางหลั
กับลูกเสือใหส

ใดถึงเสนชยัก
ไมควรเลนบริ

 

ทรศัพทมือ

 

ลามทางเพ

เสือสามัญรุนใ

การทํากิจกรร

ญทีเ่กิดจาก
วามคิดสรางส

วกประกอบ

 แขง

ถวตอนหมู 
ลงัใชขาทั้งสอ
สญัญาณเริ่ม

กอนหมูน้ันชน
รเิวณพื้นดินล

อถือ 

พศ 

ใหญเสริมสรา

รม การแสดง

กิจกรรม 
สรรค การตดั

บแผนการจ

งก้ิงกือ 

งขางเก่ียวเอ
ใหทั้งหมดเค

นะ  (แถวไมข
ลวน ๆ มีหิน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

างทักษะชีวิต 

งออก และกา

ดสินใจและแก

จัดกิจกรรม

อวคนขางหนา
คลื่อนไปขางห

ขาดจากกัน) 
 กรวด ทราย

ถูกถ้ําม

ถูกข

 ชั้นมัธยมศกึ

ารใหความคดิ

กไขปญหา 

มที่ 14 

า (ตลอดทั้งแ
หนา  โดยใชมื

 
ย และควรถอ

 

องเวลาอ

 

มขูรีดไถเ

กษาปท่ี  2 

ดเห็นในหมูแล

แถว) 
มือยกตัวไปพ

ดรองเทา 

าบนํ้า 

เงิน 

ละใน

 

พรอม 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 75 
 

เร่ืองเลาที่เปนประโยชน 
 

คุณจะเปน นกอินทรีหรือ ลูกไก 

แมนกอินทรีตัวหน่ึงมีลูกนอย 2 ตัว อาศัยอยูในรังบนหนาผาแหงหน่ึง มันเฝาฟูมฟกลูกทั้ง
สองอยางดีอยูมาวันหน่ึงมีพายุแรงมาก ไดพัดเอาลูกนกอินทรีตัวนองตกลงไปยังพ้ืนดินเบื้องลาง 
เดชะบุญที่ตรงนั้นมีกองฟางรองรับอยู  

ในบริเวณนั้แมไกกับลูกฝูงหนึ่งอาศัยอยู แมไกไดฟูมฟกลูกนกอินทรีหมือนกับลูก ๆของ
ตัวเองจนเติบใหญสอนใหเดินแบบไก หากินแบบไกและก็รองแบบไกจนนกอินทรีผูนองเขาใจวา
ตนเองนั้นคือไกจริงๆ 

สวนแมนกอินทรีก็หัดใหลูกนกผูพ่ีบินอยูบนฟานองที่อยูดานลางเห็นพ่ีบินอยูจึงวิ่งไปบอกแม
ไกวา “แมๆดูนกบนนั้นบินสิครับ ชางสงางามจริง ๆ ผมอยากบินไดแบบนั้นจัง” แมไกไดตอบนก
อินทรีผูนองวา “ลูกเอยเปนไปไมไดหลอกขางบนนั้นคือพญานก เปนนกอินทรีผูสงางามแตเราเปนไก
เราทําแบบเขาไมไดหรอกลูก” ลูกนกอินทรีผูนองก็รับคําและอยูกับแมไกสืบตอไป 

 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา วันน้ีเราอาจเปนลูกนกอินทรีที่อาศัยอยูกับฝูงไกก็ไดเม่ือเราทําอะไรบางสิ่ง
บางอยางที่ยิ่งใหญอาจมีเสียงทักจากบุคคลรอบขางวา “เปนไปไมไดทําไมได” แตถาเราไมตัดสินใจลง
มือทําและแสดงศักยภาพอยางเต็มที่แลวจะรูอยางไรวาเราไมใชพญานกอินทรี 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15   เสี่ยง ไมเสี่ยงรูไดอยางไร     เวลา  2  ชั่วโมง 
 

 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถประเมินความเสี่ยงทางเพศในสถานการณตาง ๆ ได 
2.  เน้ือหา 
 สถานการณตางๆในชีวิตประจําวันอาจนําไปสูอันตรายที่ไมคาดคิด โดยเฉพาะภัยทางเพศ  
ความสามารถในการประเมนิสถานการณเสี่ยงจะนําไปสูการรูเทาทันและระมัดระวงัตนเองมากขึ้น 
3.  ส่ือการเรียนรู  

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 กระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาด 
3.3 เรื่องเลาที่มีประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
 1) พิธีเปดประชมุกอง(ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง วางกระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาด ไวกลางวงแจกหิน
กอนเล็กๆ ใหคนละ 10 กอน 
  (2) ใหลูกเสือระดมสมองคิดสถานการณที่เสี่ยงตอภัยทางเพศใหไดมากที่สุด ในเวลา 
5 นาที เขียนลงกระดาษปรูฟ เรียงลําดับบรรทัดละ 1 ขอ 
  (3) นายหมูอานสถานการณทีละขอ ใหสมาชิกอภิปรายวาทําไมจึงเสี่ยง จนครบทุก
ขอ 
  (4) ลูกเสือแตละคนใหคะแนนความเสี่ยง โดยวางกอนหินของตนลงบนกระดาษตรง
หัวขอที่เลือก ใหนํ้าหนักความเสี่ยงตามจํานวนกอนหิน แตละคนวางไดแค 10 กอน 
  (5) นายหมูนับจํานวนกอนหิน จัดลําดับสถานการณที่มีกอนหินมากสุดลงมานอยสุด 
จํานวน 5 ขอ นําผลที่ไดรายงานในกองลูกเสือทีละหมู 
  (6) ผูกํากับลูกเสือรวบรวมสถานการณที่ทุกหมูรายงาน นําอภิปราย และเพิ่มเติม 
ดังน้ี 
   -  รูไดอยางไรวาสถานการณใดเปนสถานการณเสี่ยงทางเพศ (จากสถิติ 
และจากการไดยินหรือรับรูมาวา มักจะเกิดเหตุการณที่เปนภัยทางเพศในสถานการณเหลาน้ี
บอย ๆ) 
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   - ผูกํากับลูกเสืออธิบายวาสิ่งที่เรากําลังทําอยูน้ีเรียกวา“เกณฑประเมินความ
เสี่ยงทางเพศ” ซ่ึงก็คือ สถานการณที่มักเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในเร่ืองเพศ ซ่ึงแตละ
สถานการณยังมีความเสี่ยงมากนอยตางกัน เราจะมาดูกันในครั้งตอไป 
 4)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) เขียนสถานการณเสี่ยงทางเพศที่รวบรวมจากการรายงานในครัง้กอน และเกณฑ

ประเมินความเสี่ยงที่มีผูทําไว 5 ขอ ลงกระดาษปรูฟ ชดุละ 1 แผน  
 (2)  ผูกํากับลกูเสือนําอภิปราย และเพิ่มเติม ดังน้ี 

-  ใหกองลูกเสือรวมกันเปรยีบเทียบสถานการณเสี่ยงที่เขียนบนกระดาษ
ปรูฟ กับเกณฑประเมินความเสี่ยงในเรื่องเพศท่ีเคยมีผูเชี่ยวชาญทําไว 5 ขอ วาเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร (1.การอยูดวยกันลําพังสองตอสองในที่ลับตา 2. มีการสัมผัส ถูกเน้ือตองตัว         
3. หญิงแตงกายลอแหลม  4. ดูสิ่งยั่วยุ เชน หนังสือ/วิดีโอโป ฯลฯ 5.มีการใชสุราหรือยาเสพตดิ) 
และลูกเสือตองการปรับลดหรือเพ่ิมเติมเกณฑขอใดบาง 

-  ผูกํากับลูกเสือดําเนินการปรับลด/เพ่ิมเติม ตามผลการอภิปราย และ
สรุปวาน่ีคือเกณฑประเมินความเสี่ยงตามขอสรุปของกองลูกเสือ 

 (3)  ผูกํากับลกูเสืออธิบายขัน้ตอนในการประเมินความเสี่ยง 3ขั้นตอนคือ 
-  วิเคราะหขอมูลสถานการณที่เปนอยูวาเปนอยางไร 
-  เทียบกับเกณฑประเมินความเสี่ยง  
-  ถาเทียบแลวเขาเกณฑวาเสี่ยงใหเอาตนเองออกจากสถานการณ โดยการ

ปฏิเสธ / ปลีกตัวหรือเดินหนีออกจากเหตุการณ หรือ ขอความชวยเหลือถาออกจากสถานการณ
ไมได(ยกตัวอยางเชน การมีเพศสัมพันธไมคาดคิด มักเกิดในสถานการณที่ชายหญิงอยูดวยกัน
ลําพังในท่ีลับตา โดยอาจมีการด่ืมสุรา การสัมผัสถูกเน้ือตองตัว เปนปจจัยเสริมยั่วยุอารมณเพศ 
ซ่ึงมักเปนเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ไมไดมีการปองกัน ทําใหเกิดปญหาตามมา เชนติดเชื้อเอดส 
ตั้งครรภ ฯลฯ ดังนั้นเม่ือวิเคราะหไดวา การอยูดวยกันลําพังในที่ลับตา เขาเกณฑประเมินความ
เสี่ยง จึงควรหลีกเลี่ยงนําตัวออกจากเหตุการณตั้งแตแรก เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดตามมา) 

 (4)  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันทบทวนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  
 (5)  ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปขอคิดที่ได และการนําไปใชใน

ชีวติประจําวัน  
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหความคิดเห็นในหมู และใน
กองลูกเสือ 
6.  องคประกอบทักษะชีวิตสําคญัทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักรูถงึสถานการณเสี่ยงทางเพศที่อาจ
เกิดขึ้นไดในสถานการณตาง ๆ การตัดสินใจและแกไขปญหา 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
เพลง 
     ลูกเสือคืออะไร 

ลูกเสือน้ันคืออะไร       ลูกเสือมีดีอยางไร 
มาพวกเราเรว็ไว  รีบเขาไปใหเห็นดวยตา 
กิจกรรมลูกเสอืชวยเหลือผูคน    ความอดทนนั้นติดตามมา 
ฝกการสังเกตจดจํา  รวมทํารวมพัฒนา 
เราแสนสุขอุรา   เม่ือไดมาเขาเปนลูกเสือ 

 
เกม   

ชนไก 
ลูกเสือทุกคนเขาแถวเปนวงกลม แตละคนประสานมือของตัวเองแลวน่ังยองๆลงไป สอดแขน

ไวใตขอพับเขา หนีบแขนทั้งสองขางไว  เม่ือไดรับสัญญาณจากผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือแตละคนใช
บริเวณไหลกระแทกกับลูกเสือคนอ่ืนใหลมลง  หากลูกเสือคนใดถูกกระแทกลมลงใหออกจากการเลน
เกม จนเหลือลูกเสือคนสุดทายถือเปนผูชนะ 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
หนูนากับหนูเมือง 

 
คร้ังหน่ึงหนูนาชวนหนูเมืองมาเยี่ยมที่บาน  มันเตรียมของกินมากมาย  ไมวาจะเปนเนยแข็ง  

ขาวโอต  ผลไม  และอื่น ๆ หลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแลว  หนูเมืองก็บอกวา  “เพ่ือนรัก ขาอยากจะ
ถามสักหนอยวา ทําไมถึงยอมทนใชชีวิตลําบาก อด ๆ อยาก ๆ อยูอยางนี้  ทั้งที่เจาสามารถไปหากินใน
เมืองกับขาไดอยางสะดวกสบาย”  หนูนาจึงตัดสินใจยายตามไปทันที 

เม่ือไปถึง  หนูเมืองพาเพื่อนไปที่หองเก็บอาหาร  ทั้งสองยิ้มราและมุงหมายจะกินใหเอร็ดอรอย  
แตทันใดนั้นเอง  ประตูก็เปดออกและมีชายสองคนเดินเขามาพรอมกับหมาตัวโต  พวกมันเห็นดังนั้นจึง
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รีบวิ่งหนีไปซอนตัวดวยความกลัว  หนูนาเอยขึ้นวา  “น่ีนะรึเพ่ือนเอย สภาพชีวิตสุขสบายท่ีวา แตถาเรา
ตองอยูดวยความหวาดกลัวอยางน้ีละก็ ขาขอกลับไปใชชีวิตอยูที่กระทอมโกโรโกโสที่บานนอกดีกวาอยู
ในเมืองที่เต็มไปดวยอันตรายและความวุนวายเชนน้ี” 
 
เรื่องน้ีสอนใหรูวา การมีชีวิตที่สงบสุขแตยากจน  ยังดีกวาที่จะมีชีวิตที่ รํ่ารวยแตเต็มไปดวยความ
หวาดกลัว  และเผชิญปญหาตาง ๆ โดยไมมีความสุข 

 
เนกอินทรีกับอีกา 

 
นกอินทรีตัวหน่ึงคอยจองตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง  เม่ือไดโอกาสเหมาะ  มันก็โฉบเอา

ลูกแกะขึ้นไปดวยอุงเล็บอันแข็งแกรง  แลวบินกลับสูรังบนยอดผาสูง 
อีกาซ่ึงอยูบริเวณน้ันเห็นการกระทําของนกอินทรีมาโดยตลอด  ก็คิดจะเอาอยางบาง  จึงบิน

ถลาตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญาอยูเพ่ือจับตัวมันบินขึ้น  แตอุงเล็บของมันกลับจิกแนนเขาไปในเนื้อ
ลูกแกะ  ไมวาจะพยายามสลัดออกอยางไรก็ไมหลุด  เม่ือคนเลี้ยงแกะเห็นเขา  ก็รองทักวา  “โอโห!  
น่ีมันนกอะไรกัน” ลูกชายผูซ่ึงเห็นเหตุการณโดยตลอดกลาวขึ้นวา “พอ  ที่ขาเห็นอยูเม่ือครูน้ี  มัน
แสดงทาทางราวกับเปนนกอินทรี  แตตอนนี้ขาวามันคงเขาใจแลวละ  วาตนเองเปนเพียงอีกาเทาน้ัน” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  1. คนโงเขลามักคิดทําในสิ่งที่เกินความสามารถของตน 

      2. คนฉลาดรูวาจะใชความสามารถที่มีอยูของตนใหเกิดประโยชน ไดอยางไร 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16   อยางน้ีตองปฏิเสธ     เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถปฏิเสธการชวนของเพ่ือน ที่ชวนไปทํากิจกรรมเส่ียงตาง ๆ โดยเพื่อนไมโกรธ 

2.  เน้ือหา 
 ทักษะปฏิเสธ เปนการสื่อสารที่จําเปน สําหรับใชปฏเิสธเพ่ือนที่ชวนไปทํากิจกรรมที่ เสี่ยง
ตางๆโดยเพ่ือนไมโกรธ เพราะการปฏิเสธไมสําเร็จมักเกิดจากกลัวเพ่ือนจะโกรธ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
3.2 กระดาษแผนเล็ก กระดาษปรูฟ ปากกา ปากกาสักหลาด 
3.3 ใบความรู เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่  1 

1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง ระดมสมองวา เคยถูกชวนไปทําอะไรบาง ในชีวติประจําวนั   

ใหเขียนลงกระดาษแผนเลก็ แผนละ 1 กิจกรรม เขียนใหไดมากที่สุด ในเวลา 3 นาที 
 (2) นํากิจกรรมที่เขียนไวมาจัดแยกประเภทเปน 3 ประเภท คือ ทําได ไมควรทํา 

และไมแนใจ ตามความเห็นของหมูลูกเสือ 
 (3) เลือกกิจกรรมที่ไมควรทํา หมูละ 1 อยาง ใหแตละหมูเลนบทบาทสมมุติ ปฏิเสธ

การชวนโดยเพื่อนไมโกรธ นําเสนอในกองลูกเสือ 
 (4) ลูกเสือแตละหมูเลนบทบาทสมมตุิ เม่ือแตละหมูเลนจบ ผูกํากับลูกเสือใหกอง

ลูกเสือโหวตวา ลูกเสือหมูน้ีจะ “ปฏิเสธไดสําเร็จหรือไม” จนครบทุกหมู 
 (5) ผูกํากับลกูเสือแจกใบความรูเรื่อง “ทักษะการปฏิเสธ” ใหแตละหมูไปศึกษา 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

  
 4.2 กิจกรรมครั้งที่  2  

1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
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3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืรวมกันทบทวนใบความรูเร่ือง “ทักษะการปฏิเสธ” โดยผู

กํากับลูกเสือชวยเพ่ิมเติม และอธิบายขอสงสัย 
 (2) ผูกํากับลกูเสือมอบหมายใหแตละหมูเลนบทบาทสมมติ ปฏิเสธการชวนใน

สถานการณเดิม แตใชขั้นตอนการปฏิเสธตามใบความรู แลวนําเสนอในกองลูกเสือ 
 (3) ลูกเสือแตละหมูเลนบทบาทสมมติ หลังการนําเสนอของแตละหมู ผูกํากับลูกเสือ

ใหกองลูกเสือรวมกันประเมินวา “ครบขั้นตอนทักษะการปฏิเสธหรือไม” ถาไมครบ ขาดขั้นตอนใด  
 (4) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปขั้นตอน “ทกัษะการปฏิเสธ” และเพิ่มเตมิ

เรื่องการหาทางออกเม่ือถูกเซาซ้ี 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่มีประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเห็น และประเมิน
ความถูกตองของขั้นตอนการทําทักษะปฏิเสธ 
6. องคประกอบทักษะชีวติที่ไดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรคการตัดสินใจ การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 

 
เพลง 

บริการ 
   บริการ  บริการ  งานที่พวกเราทํา      เปนประจําเราทําไปไมเคยคิดรวนเร 
 ปดกวาดเราทําทุกอยาง สะอาดทุกทางที่ผาน    หนาที่ทุกๆ สถาน เรานั้นบริการทั่วไป 
 
เกม 
      ทิศอะไร  

วิธีเลน 
1)  ใหแตละหมูเขาแถวตอนยืนหางกันประมาณ 1 ศอก ทุกคนเตรียมหันไปตามทศิที่ผูสั่ง  
2)  เม่ือไดยินผูสั่งเรียกชื่อทศิใดทุกคนตองหันไปทางทศิน้ันๆ เชน “ทิศเหนือ” ทุกคนตองหันไป

ทางทศิเหนือ ใครหันผิดตองออกจากการเลน ผูสั่งจะเรียกชื่อทศิซํ้ากันก็ได หรือเปลีย่นชื่อทศิใดกไ็ด  
3)  หลังจากการเลิกเลนแลว หมูใดมีคนเหลือมากกวาหมูอ่ืนเปนหมูชนะ ใหหมูอ่ืนกลาวคํา     

ชมเชย (เยล) ให ผูกํากับลูกเสืออธิบายถึงประโยชนของเกม 
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ใบความรู 
ทักษะการปฏิเสธ 

 การปฏิเสธเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีทุกคนควรเคารพและยอมรับการปฏิเสธจะสําเร็จไดน้ัน  
ผูปฏิเสธตองมีความตั้งใจชดัเจนที่จะปฏิเสธ 

ข้ันตอนการปฏิเสธ 
1)  อางความรูสึกประกอบเหตุผล เพราะความรูสึกโตแยงไดยากกวาการใชเหตุผล 
2)  ปฏิเสธชัดเจน 
3)  ถามความเห็นเปนการรักษาน้ําใจผูชวน ขั้นตอนนี้จะชวยใหเพ่ือนมีความรูสึกที่ดี และไมโกรธ 
4)  ขอบคุณเม่ือเขายอมรับ 
ถาผูชวนตื๊อไมเลิก  
โดยการ เซาซ้ี, สบประมาท, ยกเหตผุลหวานลอม, ปลอบหรือรับรองวาไมมีปญหา หรือ

แมกระทั่งขมขู ฯลฯ ไมควรหวั่นไหว  ควรหาทางออกดวยวธิีใดวธิีหน่ึงตอไปน้ี 
1)  ปฏิเสธซํ้า แลวรีบขอตวัออกจากเหตุการณไป 
2)  ผัดผอน แลวรบีขอตวัออกจากเหตุการณไป 
3)  ตอรองหาทางเลือกอ่ืนที่ยอมรับไดทัง้สองฝาย 
จุดออนที่ทําใหมักปฏิเสธไมสําเร็จ 
1)  ปากบอกปฏิเสธ  แตใจไมปฏิเสธแทจริง เลยใจออนปฏิเสธไมสําเร็จ 
2)  ใชเหตุผลเปนขออาง  ผูชวนเลยเอาเหตุผลอ่ืนมาหักลางทําใหปฏิเสธไมสําเร็จ 
3)  ไมออกจากสถานการณ  อยูใหเขาตื๊อไปเรื่อย ๆ ก็เลยปฏิเสธไมสาํเร็จจนได 
4)  เกรงใจโดยเฉพาะกับผูอาวุโสสูงกวา เลยทําใหไมรักษาสิทธิในการปฏิเสธของตนเอง 
 
ตัวอยางประโยคคําพูด 
สถานการณ: เพ่ือนชวนลองสูบบุหร่ี 

ข้ันตอน ตัวอยางประโยคคําพูด 
อางความรูสึกประกอบเหตผุล เราไมชอบ รูสึกวามันเปนสิง่ที่ไมดี 
ปฏิเสธชัดเจน ขอไมลอง 
ถามความเห็นเปนการรักษาน้ําใจผูชวน นะเพ่ือน 
ขอบคุณเม่ือเขายอมรับ ขอบคุณที่เขาใจเรา 

ถาผูชวนตื๊อไมเลิก เลือกวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี 
ปฏิเสธซํ้า แลวรีบขอตัวออกจากเหตุการณ ไมละ ขอตวักอนนะเพ่ือน (รีบเดินจากไป) 
ผัดผอน แลวรีบขอตวัออกจากเหตุการณ เอาไวชวนเรื่องอ่ืนแลวกัน ขอตัวนะเพื่อน 

(รีบเดินจากไป) 
ตอรองหาทางเลือกอ่ืนที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย เรามาหาอะไรทําอยางอ่ืนกันดีกวา ไปกิน

ไอศครีมกันดีไหมเพ่ือน 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 83 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
พรานใหมผูกลาหาญ 

พรานใหมคนหนึ่งมักจะเขาไปถามพวกคนตัดไมวาเห็นหมูปา บางไหม บริเวณใดมีกวางมี
เน้ือบางเเตพวกคนตัดไมก็ยังไมเคยเห็นพรานใหมผูน้ีลาสัตวใดไดสกัตัว 

วันหนึ่งพรานใหมเขาปามาเเตเชาพลางถามคนตัดไมวา"พ่ีชาย เห็นรอยเทาสิงโตที่ไหนบาง 
ชวยบอกดวยเถิด"คนตัดไมก็บอกวาเห็นอยูไมไกลนัก ตนยินดีจะพาไปลาถึง หนาปากถ้ําสิงโตเลย
ทีเดียวเม่ือไดยินเชนน้ันพรานใหมก็ถึงกับสายหนาปฏเิสธเปนพัลวัน วาตนเพียงอยากเห็นรอยเทา
สิงโตเทาน้ัน มิไดอยากลาสิงโต 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา พวกทีข่ี้ขลาด มักเเสดงวากลาหาญเม่ือภัยยังไมมาถึง 
 
 

มากับหมาปา 

หมาปาเดินมาพบมาที่กลางทางจึงเอยขึ้นวา"พ่ีมาเอย ขาเพ่ิงผานไรขาวโอตมาเมื่อครูน้ี เห็น
ขาวโอตออกรวงงาม นากินเปนยิ่งนัก เเตขาไมไดกินมันสักคําเพราะคิดจะเก็บไวใหทานกิน ทานมา
กับขาสิ ขาจะพาไป"มาไดฟงดังน้ันก็หัวเราะเบาๆ เเลววา"ขาขอบใจนะ ที่เจาบอกเรื่องไรขาวโอต เเต
ขาไมไดขอบใจ ที่เจาไมกินขาวโอต เพราะขารูดีวาขาวโอต ไมใชอาหาร ของหมาปาอยางเจา" 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  หากใหดวยความไมจริงใจ ไมทําใหผูรับเกิดความซาบซึ้ง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17   ความรุนแรง     เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
  ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ  คานิยม และพฤติกรรมตาง ๆ ที่นําไปสูความรุนแรง 
2. เน้ือหา 
 เด็กที่มีนิสัยชอบใชหรือนิยมความรุนแรง  เปนเพราะไดรับประสบการณในเรื่องความรุนแรง 
บมเพาะและปลูกฝงเปนเวลายาวนาน จนชินชาเห็นความรุนแรงเปนเรื่องปกติ ไมรูสึกวาเปนสิ่งผิด 
ไมยังยั้งชั่งใจ และกระทําความรุนแรงโดยเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อตาง ๆ รวมทั้งคานิยมและ
พฤติกรรมที่มีในกลุมเพ่ือน  ลวนมีอิทธิพลชักนําไปสูความรุนแรงได  ความตระหนักในเรื่องนี้จะชวย
ใหหลีกเลี่ยงการรับสื่อตาง ๆ รวมทั้งคานิยมและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 เกม 
3.2 บัตรคํา สถานการณความรุนแรง  4  ชุด 
3.3 ใบความรู 
3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาดวยคําถาม “ในชีวิตประจําวันลูกเสือเคยพบพฤติกรรม

อะไรบางที่คิดวาเปนความรนุแรง” ใหลูกเสือเลาประสบการณ 1 – 2 คน แลวนําเขาสู
กิจกรรม 

 (2) ผูกํากับลกูเสือใหลูกเสอืน่ังตามหมูของตนเอง แจกชุดบัตรคําใหหมูละ 1 ชุด 
 (3) นายหมูอานบัตรคําทีละใบพรอมอภิปรายและหาขอสรุปเพ่ือรายงานในกลุมใหญ 

ในประเด็นตอไปน้ี และสงตวัแทนรายงาน 
-  สถานการณในบัตรคํามีแนวโนมจะเกิดอะไรตามมาไดบาง 
-  เรียงลําดับความรุนแรงของสถานการณในบัตรคําตามความเห็นของหมู 

จากรุนแรงมากที่สุดไปหารุนแรงนอยที่สุด   
 (4) ตัวแทนหมูรายงานทีละหมูจนครบ 
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 (5)  ผูกํากับลกูเสือชวยเพิ่มเติม “ความรุนแรงมีไดหลายระดับ ตั้งแตนอยที่สุดคือ
ความรุนแรงในจินตนาการเชน เกม การตูน ความรุนแรงทางใจ เชน การนอกใจ ความรุนแรง
ทางคําพูด เชน ดุ ดาวา ความรุนแรงทางกายซ่ึงรุนแรงที่สุด เชน การทํารายรางกาย” 

 (6) ผูกํากับลกูเสือนําอภิปรายในกอง และสรุป ในประเด็น “สรุปความหมายของ
ความรุนแรงตามความเขาใจของลูกเสือ” และ “ไดขอคดิอะไรบางจากกิจกรรมน้ี” 

4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) หมูลูกเสือน่ังลอมวง ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรูเรือ่ง “ความรุนแรง” ใหรวมกัน

อภิปรายประเด็นตอไปน้ี และสงตวัแทนรายงานในกองลูกเสือ 
หมูที่ 1  เหตุใดบางคนจึงมีนิสัยชอบใชความรุนแรง มีปจจัยอะไรที่ทําใหเปนเชนน้ัน 
หมูที่ 2  จากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คิดวาลูกเสือควรมีทาทตีอการใชความรุนแรง

อยางไร 
หมูที่ 3 และ 4  ทานคิดวาในโรงเรียนมีปญหาความรนุแรงอะไรบาง ในฐานะลูกเสือ

สามัญรุนใหญ จะลดปญหาความรุนแรงในโรงเรียนอยางไร 
 (2) ตัวแทนหมูลูกเสือรายงานทีละประเด็น ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย เพ่ิมเติม และ

สรุป 
 (3) ผูกํากับลกูเสือขอใหกองลูกเสือรวมกันหาแนวทางปฏิบัตเิพ่ือแกไขปญหาความ

รุนแรงในโรงเรียนใหเปนรูปธรรมในโอกาสตอไป 
4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

5.  การประเมินผล  
สังเกตการมีสวนรวมการทํากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเห็นอยางสรางสรรค

เพ่ือลดปญหาความรุนแรงในโรงเรียน 
 

6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงสาเหตุของปญหาความรุนแรงใน

โรงเรียน รวมทั้งตระหนักวาตนเองควรมสีวนรวมในการปองกันและแกไข 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เกม 

กระซิบขาว 
1. แบงลูกเสือออกเปน 4 แถวเทาๆ กัน 
2. ใหแตละแถวน่ังเปนแถวตอน คนหนาหางจากจุดที่กําหนดไวประมาณ 1 เมตร 
3.เม่ือไดยินสัญญาณ คนแรกรีบวิ่งไปอานขอความในกระดานที่ผูกํากับลูกเสือเขยีนเตรียมไว

จนจําได แลววิ่งกลับมากระซิบคนที่สอง คนที่สองกระซิบตอๆ ไปจนถึงคนสุดทายรีบวิ่งมาเขยีน
หรือบอกกับผูกํากับลูกเสือ 

4. แถวใดสงขาวไดเร็วและถูกตองที่สุดเปนผูชนะ 
 

แขงเรือ 
1. หมูลูกเสือยืนเขาแถวตอน หางกันประมาณ 1 เมตร 
2. คนแรกเอามือเทาสะเอว คนตอ ๆ ไป เอามือจับที่เอวของคนขางหนา แลวน่ังยอง ๆ 
3. การเคลื่อนที่ใหกาวไปทีละเทาหรือจะกระโดดไปพรอม ๆ กันก็ได แตมือตองไมหลุดจากกัน 
4. เม่ือไดยินสัญญาณใหแตละแถวเคลื่อนที่ไปขางหนายังจุดหมาย 
5. แถวใดถึงจุดหมายกอนเปนผูชนะ 
 
บัตรคํา 

บัตรคํา...หมูที่ 1 
 

นกเลาเร่ืองสวนตัวของตายใหจุมฟง 
โดยบอกใหเก็บเปนความลับ จุมนําเร่ืองของตายไป 

เลาตอจนรูกันทัง้หอง 
 

มดปากแหวงและเพดานโหวแตกาํเนิด  
แมจะผาตัดแกไขแลว แตก็ยังพดูไมชัด  

ถูกเพื่อนลอเลียนอยูเสมอ ๆ 
 

วิชัยอยูกับลุงข้ีเหลา เวลาลุงเมาเหลามักจะโมโหราย  
ทุบตีและทําโทษวิชัยอยางรุนแรง เปนประจํา 
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เอกชอบเลนเกมที่มีความรุนแรงมากๆ 
และติดเกมออนไลนอยางมาก มกัหนีเรียน 

ไปเลนเกมบอย ๆ 
 

 
 
 

บัตรคํา...หมูที่ 2 

 
 

หนึ่งกับสองเปนฝาแฝดกัน ชอบดูหนังและ 
เลนเกมบูลางผลาญทั้งคู เขามีปนเด็กเลน 

คนละกระบอกเอาไวเลนไลยิงกนั 
 

 
มะลิมีพอแมที่ทะเลาะตบตี 

ทํารายรางกายกนัใหเห็นเปนประจํา 
 

 
หนุมพนนักับเพือ่นในกลุมวาจะหลอก 

ใหนอยรักแลวหักอกใหดู 
 

 

ขาวดัง!!...พอแมชาวเกาหลีคูหนึ่งถูกตํารวจจับขอหาละเลย
ลูกอายุ 3 เดือนจนขาดอาหารเสียชีวิต เพราะทัง้คูติดเกมจน

ไมสนใจลูก ปอนนมใหแควันละคร้ังเดียว 
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บัตรคํา...หมูที่ 3 

 

 
โตข้ึนวฒุิอยากเปนหัวหนาแกงอันธพาล  

เพราะเคยเห็นพอถูกซอม จะไดปกปองพอได 
 
 

กองไมอยากมาโรงเรียน 
เพราะถกูเด็กโตกวาขมขูรีดไถเงิน 

 
 

นารีถูกแซวอยูเสมอเวลาเดินผาน 
วินมอเตอรไซคปากซอยเขาบาน 

เธอไดแตกมหนากมตารีบเดินใหเร็วที่สุด 
 

 
อวนแอบขโมยมือถือเพื่อนไปขาย 

เพื่อเอาเงินไปเลนเกม 
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บัตรคํา...หมูที่ 4 

 
 

เสรีเลี้ยงปลากดั เขาชอบดูเวลามนัตอสูกนั  
ถาตัวไหนแพ เขาก็จะปลอยใหมันตาย ไมเลี้ยงมนัอีกตอไป 

 
วาดอิจฉาน้ําทีม่ีกระโปรงสวย ๆ ใส  

จึงแอบเอากรรไกรไปตัดขาดเปนร้ิว ๆ โดยน้ําไมรู 
 
 

มนัสชอบไปเขากลุมกับเด็กที่โตกวา เขาหัดดื่มเหลา สูบบุหร่ี 
ออกเที่ยวกลางคนื และพูดจาหยาบคาย ตามคนในกลุม  

เพราะมนัทําใหเขาดู “แมน” ข้ึน 
 

 
สมจับไดวาผูชายที่ยืนขางหลัง 

แอบถายรูปใตกระโปรงเธอ ขณะข้ึนบันไดเลื่อน 
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ใบความรู 
ความรุนแรง 

 

 ความรุนแรง หมายถึง การทําใหเกิดความเสียหายตอชีวติและทรัพยสิน  คําวาชวีิตนี้หมาย
รวมถึงทั้งรางกาย จิตใจ และศักยภาพหรอืความสามารถที่มีอยู 

 ระดับของความรุนแรง  มีไดหลายระดับ ตั้งแตนอยที่สุดคือความรุนแรงในจินตนาการเชน  
เกม การตนู ภาพยนต ความรุนแรงทางใจ เชน การนอกใจ การทาํรายจิตใจดวยคาํพูดหรือการ
กระทํา ความรุนแรงทางคําพูด เชน การดุ ดาวา การลอปมดอยใหอับอาย ความรุนแรงทางกาย 
ซ่ึงรุนแรงที่สุด เชน การทํารายรางกาย การทอดทิ้งเด็กที่ชวยเหลือตนเองไมได 

 ความขัดแยงกับความรนุแรง 
 ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติของคนทีอ่ยูรวมกนัในสงัคม ซ่ึงมีความคิดเห็นที่แตกตางกันได 
การแลกเปลีย่นและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง จึงเปนรากฐานสําคัญของการสรางองคความรูใหมๆ
อยางตอเน่ือง จัดเปนการแกไขความขัดแยงแบบสรางสรรค 
 ความรุนแรงไมใชเรื่องธรรมชาติ และไมใชความขัดแยง แตมีการใชความรุนแรงมาแกไข
ความขัดแยง ดวยอารมณและความคิดความเชื่อที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดความขัดแยงที่มากขึ้นกวาเดิม 

 พึงระลึกเสมอวาความขัดแยงสามารถแกไขได โดยไมตองใชความรุนแรง 

 ความรุนแรงในโรงเรียน 
 เด็กยอมมีการแกลงและหยอกลอกันเปนเรื่องธรรมดา แตตองมีขอบเขตระหวางความสนุก
และความทุกขของผูอ่ืน และเรียนรูที่จะควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพ่ือน  
 การสํารวจปญหาความรุนแรงในโรงเรียน โดยการสุมทั่วประเทศ กับเด็กประถมศึกษาปที ่ 4 
ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3,047 คน ในป 2549 พบวา เด็ก 40% ถูกรังแกถึงเดือนละ 2-3 คร้ัง 
การรังแกกันเกิดมากที่สุดในชั้นประถมศกึษาปที ่ 4 และลดลงตามระดบัชั้นที่สูงขึ้น พฤติกรรมที่พบ
ไดแก การลอเลียน ทํารายจิตใจดวยวาจา เหยียดหยามเชื้อชาติ ผวิพรรณ และการคุกคามทางเพศ 
บางแหงยังพบวัยรุนอันธพาลหรือคนเมา รีดไถเงินหรือใชวาจาที่ไมเหมาะสมกับเด็กอีกดวย 
 การสํารวจนี้สะทอนวา ความรุนแรงในโรงเรียนเปนเรือ่งเรงดวนที่ตองแกไข เพราะเด็กที่ถูก
กระทําความรุนแรงตั้งแตชวงตนของชีวติ จะเติบโตดวยความไมม่ันคง เปนผูใหญที่ไมสมบูรณและสิ่ง
สําคัญที่สุดคือ อาจทําใหเด็กคนนั้นกลายเปนผูกระทําความรุนแรงเสยีเอง  

 ทําไมเด็กบางคนจึงนิยมใชความรุนแรง 
 เด็กที่ไดรับประสบการณความรุนแรง บมเพาะและปลูกฝงเปนเวลายาวนานจนชินชา จนเห็น
ความรุนแรงเปนเรื่องปกติ ไมรูสึกวาเปนสิ่งผิด ไมยับยั้งชั่งใจ ไมควบคุมตัวเอง ปลอยใหอารมณ
รุนแรงชักนําใหกระทําความรุนแรง โดยเลียนแบบพฤติกรรมตามประสบการณที่มี ตัวอยาง
ประสบการณความรุนแรงในเด็ก ไดแก 
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 เด็กในครอบครัวแตกแยกทีพ่อแมทะเลาะทํารายรางกายกันใหเด็กเห็นเปนประจํา 
 เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสม ขาดแคลน  ถูกทํารายรางกาย ทําโทษรุนแรง  

เปนประจํา จะรูสึกวาตนเองไมเปนที่ตองการขาดความรัก รักคนอ่ืนไมเปน ไมผูกพันกับใคร 
 เด็กที่ไดเห็น รับรู เรื่องราวการใชความรุนแรงจากตัวอยางในสังคม เกม การตูนและสื่อตางๆ  

อยูเปนประจํา เชน ภาพยนตร ละครโทรทัศน ขาวหนังสือพิมพ ขาวโทรทศัน เกมกด เกมวิดีโอ  
เกมออนไลน  หนังสือการตูนญี่ปุน 

 เด็กที่มีพ้ืนฐานอารมณไมม่ันคง ออนไหวงาย อาจถูกชักจูง และเลียนแบบกลุมเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมรุนแรง เพ่ือตองการการยอมรับในกลุมเพ่ือน 

 เด็กที่มีพ้ืนฐานอารมณรุนแรง ไดรับการเลี้ยงดูแบบปลอย ตามใจ ทําอะไรตามอารมณและ 
สิ่งเราที่เขามา โดยไมเคยฝกการควบคุมตนเอง ไมยับยั้งชั่งใจ อาจกอความรุนแรงโดยไมยั้งคิดได 

 การด่ืมสุราและแสพสารเสพติด ทําใหขาดความยับยั้งชัง่ใจ และนําไปสูการใชความรุนแรงได 
 เด็กที่ถูกเพ่ือนแกลง รังแก ลอเลียน เกิดความรูสึกโกรธ อับอายและเก็บกดเปนเวลานาน 

อาจระเบิดอารมณโกรธแคนออกมา เปนการกระทําความรุนแรงตอคนอ่ืนไดหรือใชความรุนแรงเพื่อ
ปกปองตนเอง 

 การแอบถายคลิปเร่ืองสวนตัวของผูอ่ืน แลวไปเปดเผย ประจาน หรือใชขมขูเพ่ือทรัพยสิน 
 การนินทา การใสราย ทําใหผูอ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียง 

ส่ือกับความรุนแรง 
 ครัวเรอืนไทยมีโทรทัศน รอยละ 96 โทรทัศนจึงเปนสื่อที่มีอิทธิพลสูงมากในการชี้นําความคิด 
ความเชื่อ และคานิยมของสังคม ขาวสารทางโทรทัศนเปน "ขาวราย" ถึง รอยละ71 ในขณะที่เรือ่งดีๆ 
ที่ชวนใหมีความหวัง มีเพียงรอยละ 12 ทาํนอง “ขาวรายฟรีขาวดีตองจาง” 
 - เด็กไทยที่อายุต่ํากวา 5 ป ชมภาพความรุนแรง เชน ตีกัน ฆากันทั้งจากขาวและละครหรือ
โฆษณาวันละ 501 คร้ัง 
 - เด็กสวนใหญใชเวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนปละ 900 - 1, 000 ชั่วโมง แตใชเวลาดู
โทรทัศน ปละ 1,000 - 1,200 ชั่วโมง 
 สื่อจึงเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่สําคัญที่สุด เพราะเด็ก
และเยาวชนยังขาดประสบการณ และวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ รวมทั้งความสามารถในการ
วิเคราะหแยกแยะเนื้อหาสาระท่ีสื่อนําเสนออยางมีเหตุผล นอกจากน้ียังไมมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความเปนมาและเบื้องหลังของสื่อ จึงยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอโดยไมมีขอสงสัย และคิดเองวาสิ่งที่
สื่อเสนอนั้นถูกตองเหมาะสมส่ือจึงมีผลตอความคิดและพฤติกรรมของผูที่ไมรูเทาทัน ทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  
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 การแกปญหาความรุนแรงในโรงเรยีน  
ครอบครัว เปนจุดเร่ิมตนของการแกปญหาตาง ๆ เพราะอยูใกลชดิกับเด็กมากที่สุด  

 พอแมจําเปนตองเรียนรู และเขาใจความตองการของลูกในแตละชวงวัย เพ่ือรับรูถึงอารมณ 
และความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับลูก 

 ใหเวลาทํากิจกรรม ใชเวลาวางอยูกับลูก เชน ทําอาหารหรือเลนกีฬา เพ่ือชวยสราง
บรรยากาศของครอบครัวมีสุขแสดงออกถึงความรักความอบอุน ใหการอบรมและสรางวินัยใหกับลูก
อยางเหมาะสมเพื่อลูกจะไมตองพ่ึงพาสิ่งเราภายนอก  เชน  เพ่ือน  เกม  หรือส่ืออ่ืนๆอันจะซึมซับให
เกิดความรุนแรงตามมา 

 การกระทําที่เปนความรุนแรงมักมีจุดเร่ิมตนมาตั้งแตวยัเด็กเล็ก การปลูกฝงใหมีจิตใจ  
ออนโยน มีเมตตาตอสัตว เปนวิธีหน่ึงทีช่วยลดปญหาความรุนแรงลงได 

 วางตวัเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกไมม่ัวสมุสิ่งเสพติดหรือหมกมุนอบายมุข  
 แกไขความขดัแยงในครอบครัวอยางสนัติ ไมทะเลาะดาทอหรือตบตีกัน เพราะเม่ือลูกรับรู

เปนประจําจนเห็นเปนเรื่องธรรมดาก็จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงดังกลาว 
 ไมลงโทษหรอืใชวิธทีี่รุนแรงแบบไรเหตผุล ควรใชวธิีการพูดคุย แลกเปลี่ยนตั้งกตกิารวมกัน

กับลูกแทน 
 ไมตามใจลูกมากเกินไป จะทําใหเด็กเปนคนเอาแตใจตนเอง ขี้นอยใจ ทําใหปญหาเล็ก ๆ 

กลายเปนเรื่องใหญโต 
 ใหคําปรึกษา หรือเปดโอกาสใหลูกไดระบายความทุกขที่อยูในใจ ใหกําลังใจกับลูกเม่ือลูก 

ทําผิด เม่ือเกิดปญหาลูกจะไดกลาบอก เพ่ือชวยกันหาทางออก 
 สอนลูกเสมอวา ไมควรเอาปมดอยของเพื่อนมาลอเลียน เพราะจะทําใหเพ่ือนเสียใจ  

ตรงกันขามควรเห็นใจและเปนกําลังใจใหกับเพ่ือน 
โรงเรียน  มีบทบาทสําคญัในการแกปญหา โดยเฉพาะ “ครู” ผูเปนพอแมคนที่สอง ที่สําคัญ 

ก็คือครอบครวัตองมีสวนรวมกับโรงเรียน 
 ตองใหความรกั ความเขาใจตอเด็กๆ ทุกคน  อยางเทาเทียมกันไมเลอืกปฏิบัต ิ
 มีความรูความเขาใจตอเด็กในแตละชวงวัยที่แตกตางกัน  
 รูจักเด็กเปนรายบุคคล ใหความชวยเหลือในเรื่องที่จําเปนประสานความรวมมือกับผูปกครอง

ในการปองกันและแกปญหาความรุนแรงทีเ่กิดกับเด็ก 
 เปดใจกวาง รับฟงความคิดของเด็ก ใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
 ไมใชความรุนแรงตอเด็กทั้งในประเด็น “วิธีการ” และ “สาเหต”ุ ของ การลงโทษ  
 สอดสองดูแลเด็กภายในโรงเรียนตามจุดตางๆ และเดินตรวจตราตามรอบโรงเรียน เพ่ือ

ปองกันและลดปญหาแด็กรังแกกัน 
 



คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 93 
 

นักเรียนเปนผูมีบทบาทสูงสุดในการแกปญหา เพราะทั้งครอบครัวและโรงเรียนตองยึด
นักเรียนเปนศนูยกลาง ในการนํามาตรการทุกอยางมาใชตองเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน 

 ตระหนักถึงผลเสียของการแกลงและหยอกลอกันจนเกินขอบเขตและมีวธิีการส่ือสารเพ่ือ
แกไขปญหา 

 รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ไมทําในสิ่งที่แมตัวเราเองก็ไมชอบ เชนไมลอจุดออนและปมดอย
ของเพ่ือน ไมแกลงเพ่ือน หรือเลนจนเกินขอบเขตของความสนุกสนาน 

 รูจักเลือกรับสือ่ที่เหมาะสม ไมกระตุนความรุนแรง 
 รูเทาทันและหลีกเลี่ยงคานิยมและพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรง 

หากทุกฝายรวมมือกัน สรางความเขาใจกับอารมณความตองการและการเปลี่ยนแปลงของ
เด็ก ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะคอยๆ ลดลงและหายไปในที่สดุ...  

เร่ืองที่เปนประโยชน 

ไกฟากับสุนัขจิ้งจอกเจาเลห 

สุนัขจ้ิงจอกเจาเลหตวัหน่ึงเดินผานมาเห็นไกฟาเกาะอยูบนกิ่งไม สูงขางทางมันอยากจะกิน
ไกฟาเปนยิ่งนักจึงคิดหาอุบายเเลวเอยขึน้วา"ไกฟาเอย ทานชางเปนสัตวที่งดงามนัก ปกของทานมี
สีสัน สดใสหลายสีปากก็งดงามไมเหมือนใคร อยากรูจังวาถาทาน หลบัตาเเลวยังจะงามอยูหรือไม"
ไกฟาไดฟงคํายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวดทนัทีสุนัขจ้ิงจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับ
ตัวไกฟาไวไดเม่ือไกฟาพลาดทา เเตก็ยังมีสติ จึงเอยขึ้นวา"จ้ิงจอกเอย กอนตายขาอยากฟงเสียงอัน
ไพเราะของทาน อีกคร้ังไดไหม"สุนัขจ้ิงจอกไดฟงคําปอยอก็หลงกล รีบอาปากเหาคําราม ไกฟาจึงรีบ
บินหนีจากไปทันท ี
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาคํายกยอปอปนทาํใหคนหลงเคลบิเคลิ้มจนไมระวงัตนไดเสมอ 
 

ลูกชาวนากบัมรดก 

เม่ือผูเปนพอตายเเลว ลูกชาวนาทั้งสองก็ชวนกันไปขุดหา สมบัติในสวนองุนเพราะพอไดสั่ง
เสียไวกอนตายวา ทรัพยสมบัติ ของพออยูในสวนองุน “นองไปขุดตรงนั้นนะ พ่ีจะขุดตรงนี้" 

ลูกชาวนาชวยกันขุดดินตามที่ตางๆไปจนทั่วสวนก็ยังไมพบ สมบัติที่คิดวาพอจะฝงไวเเต
สวนองุนที่ถูกขุดถูกพรวนดินจนทั่วน้ันก็กลับยิ่งเจริญงอกงาม ดีจนลูกชาวนาสองพี่นองสามารถขาย
องุนจนไดเงินทองมากมายทั้งสองจึงเพ่ิงตระหนักไดวาทรัพยสมบัติที่พอทิ้งไวใหเปนมรดก น้ันที่เเท
คือสิ่งใด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวาความขยันพากเพียรสามารถกอใหเกิดทรัพย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18  การปฐมพยาบาล        เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
  สามารถบอกความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏิบัตตินเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินได   
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 ความหมายของคําวาปฐมพยาบาล 

2.2 หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
2.3 ขอควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาล 

 2.4 วิธีการชวยเหลือผูที่เกิดอาการชอค 
 2.5 วิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
 2.6 วิธีการปฏิบัตตินเม่ือเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ  
 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน   เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
3.3 ใบงาน เรื่อง การปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไปและอาการชอค 
3.4 ใบงาน เรื่อง การปฏิบัตตินเม่ือเกิดภัยธรรมชาต ิ
3.5 ใบความรู   เรื่อง การปฐมพยาบาลและการปฏบิัตตินเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน   
3.6 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสอืสนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฐม

พยาบาลชวยเหลือผูอ่ืน 
 (2) ผูกํากับลกูเสือแบงลูกเสือ ออกเปน  3 กลุม  โดยการรวมหมูลูกเสือ พรอมแจก

ใบงานใหกลุมลูกเสือศึกษาคนควา ดังน้ี 
  กลุมที่ 1 เรื่อง ความหมายของคําวาปฐมพยาบาล 
  กลุมที่ 2 เรื่อง หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 

กลุมที่ 3 เรื่อง ขอควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาล 
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 (3) ผูกํากับลกูเสือ ใหลูกเสือแตละกลุมนําเสนอผลงานที่ไดจากการศกึษาคนควา ใน
ที่ประประชุมใหญ โดยผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติมในสวนที่ไมสมบูรณ 

 (4) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปถึงองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาคนควา
มา 

4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1)  พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตัิกิจกรรมในแตละฐาน  พรอมทั้งแบง

ลูกเสือ ออกเปน  3  กลุม  โดยการรวมหมูลูกเสือ   
 (2) จัดฐานการเรียน  3  ฐาน   ดังน้ี    

   ฐานที่  1   เรื่อง วิธีการชวยเหลือผูที่เกิดอาการชอค 
ฐานที่  2   เร่ือง วิธีการในการปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
ฐานที่  3   เรื่องวิธีการปฏบิัตตินเม่ือเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ 

  (3) จัดลูกเสือเขาประจําฐาน โดยมีรองผูกํากับลูกเสือเปนผูสาธิตและใหลูกเสือฝก
ปฏิบัต ิ

  (4) ใหลูกเสือเวียนฐานกิจกรรม  จนครบทั้ง  3  ฐาน 
  (5) ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันสรุปความรูและทักษะที่ไดจากการฝกปฏิบตั ิ

4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
 5.  การประเมินผล 

 5.1   สังเกตพฤติกรรมจากการทํางานกลุม 
 5.2   ตรวจความสําเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 
 5.3   สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 

 
 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
 เพลง 

  ไกที่บานฉัน 
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  ไกที่บานฉันมันขันไดไพเราะดี โกงคอแลวขันดังเสียงลั่นธรณี 
 เอก  เอก  อี  เอก โอก  โอก  อีโอก ..... หลา..... 
 ยามเดินเยื้องยางมา สองตาวาวมองสาวคูใจ 
 เดินโดดเด่ียวไป สุดเหงาใจจริงจะไกเอย 

 
งูกินหาง 

    งูกินหาง เอย  เอย  เอย  งูกินหาง 
   กินหัว  กินตัว  กินกลาง  (ซํ้า) 
   กินหัว  กันหาง  กินกลาง ตลอดตัว 
 ใหแสดงทาทางประกอบ และใหแขงขันกัน เลือกผูทําไดดีที่สุด แลวใหรางวัล 
 
เกม 

แขงมา 
 วิธีเลน 
 1. ใหลูกเสือเขาแถวตอนหมู 
 2. ใหลูกเสือ 2 คน เปนมา โดยใหคน 1 ยืนตรงเปนหัวมา คนที่ 2 กมหลังลงเอาศีรษะ
ดันหลังคนยืน มือทั้งสองขางของคนทั้งสองจับกันแนน ใหคนที่ 3 หลังมา 
 3. เม่ือไดยินสัญญาณเริ่ม ใหมาวิ่งพาคนขี่ไปสงที่เสนชัย แลววิ่งกลับไปรับคนในหมู ไป
สงใหม หมูใดหมดกอนรีบน่ังลง หมูใดเสร็จกอนชนะ 
 มาและหัวมาจะเปลี่ยนคนขี่ไปแลวแทนกันก็ได เม่ือเห็นวามาเหนื่อย หรือจะเปลี่ยน    
ทุกเที่ยววิ่งก็ได 

 
หามเดินสามกาว 

 วิธีเลน 
 ใหลูกเสือทุกคนยืนทั่ว ๆ สนาม หามเคลื่อนไหวจนกวาจะไดยินคําส่ัง เลือกผูเลนคนหนึ่ง
มาผูกตา    ใหเคลื่อนไหวไปตามสนามพยายามจับผูเลน  ถาผูเลนคนใดใกลจะถูกจับ หรือเห็นวาจะ
ถูกจับแนนอน มีสิทธิหนีได 3 กาว เม่ือกาวได 3 กาวแลว ไมมีสิทธิกาวตอไป ในกาวที่หน่ึงใหเอามือ
ซายแตะสะโพกตนเองเมื่อกาวที่สองใหเอามือขวาแตะ กาวที่สามเอามือกอดอกยืนนิ่ง และรอ
ความหวังวาจะถูกจับเม่ือไหร  ถาคนใดถูกจับใหคนนั้นผูกตาและเปนคนไลจับคนอ่ืนตอไป 
ใบความรู  

การปฐมพยาบาล 
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 การปฐมพยาบาล คือ การใหความชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน หรือผูที่ไดรับบาดเจ็บใน
ข้ันแรก กอนสงโรงพยาบาล หรือกอนจะถึงมือแพทย ทุกคนควรมีความรูในการปฐมพยาบาล 
เพื่อที่จะใชเวลาทุกวินาทีใหเปนประโยชนที่สุดเพื่อชวยเหลือตวัเองและผูอ่ืน        
       การปฐมพยาบาลนั้น ตองทําดวยความรวดเรว็และถูกตอง ขั้นแรกตองระงับความตื่นเตนตกใจ 
ตั้งสติใหดี ไมวาคนที่คุณตองชวยเหลือจะเปนคนในครอบครัว เพ่ือน คนรัก หรือแมแตคนแปลกหนา 
       พยายามอยาใหคนมุง เพ่ือใหคนเจ็บไดรับอากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปรง มีแสงสวางเพียงพอ และ
สะดวกในการปฐมพยาบาล โทรเรียกรถพยาบาลกอน แลวรีบตรวจดูคนเจ็บและปฐมพยาบาล
เบื้องตน 
       กรณีที่คนเจ็บยังมีสติ ควรแนะนําตวัเอง สอบถามชื่อนามสกุลของคนเจ็บ และสอบถามอาการ 
       กรณีที่คนเจ็บหมดสต ิใหตรวจดูวายังหายใจหรือไม 

        

       อาการช็อค 
       อาการเริ่มแรกจะเหมือนกับเปนลม คือ มีอาการหนามืด ตาลาย วิงเวียน มือเทาออนแรง 
ออนเพลีย ใจหวิวๆ หรือกลามเน้ือเกร็ง เปนตะคริว ตวัซีดหรือเขียวจนถึงเขียวคล้าํ เหง่ือออก 
กระสับกระสาย กระหายน้ํา คลื่นไส อาเจียน ชีพจรเตนเร็วแตเบา ความดันเลือดตก หายใจหอบ 
อาการขั้นรุนแรง คือ ตามตัวเปนรอยจํ้าสีดํา มานตาขยาย หากช็อคอยูนานสมองจะขาดเลือดมาก
ทําใหหมดสตไิด 
        ผูปวยอาจมีอาการไมครบทกุอยางดังที่กลาวมา แลวแตความรุนแรงของอาการ อยางไรก็
ตาม แมวาผูปวยจะไมแสดงอาการอะไรใหเห็น แตหากผูปวยไดรับบาดเจ็บและเสยีเลือดมาก ควร
สังเกตอาการและดูแลอยางใกลชิด 

 
         สาเหต ุ

        อาการช็อคเกิดไดจากหลายสาเหตุ สาเหตุสําคัญสวนใหญเกิดจากการเสียเลือดมาก ถูกไฟ
ไหม นํ้ารอนลวก อยูในที่ที่อากาศรอนจัดนานเกินไป อาเจียนหรือทองเสียอยางรุนแรง ไฟฟาช็อต 
โรคหัวใจกําเรบิ ไดรับยาเกนิขนาดหรือแพยา การสัมผัสสารพิษ และการติดเชื้ออยางรุนแรง เปนตน 
 
         การปฐมพยาบาล 
        เม่ือผูปวยช็อค ใหรีบนําสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ระหวางน้ันใหปฐมพยาบาลเพื่อใหการ
ไหลเวียนเลือดดีขึ้น ดังน้ี 
       -ใหผูปวยนอนราบ ไมตองใชหมอนหนุนศีรษะ เพ่ือใหเลือดไปเลี้ยงสมองไดอยางเพียงพอ 
และทําใหหัวใจทํางานนอยลงดวย ควรยกเทาใหสูงขึ้น แตไมควรใหนอนศีรษะต่ํา เพราะจะทําให
อวัยวะในชองทองดันกะบังลมเขามาเบียดที่อก ทําใหหายใจไมสะดวก 
       -คลายเสื้อผาผูปวยใหหลวม 
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       -หามเลอืดกรณีที่มีเลือดออก 
       -หากผูปวยอาเจียน ใหนอนตะแคงขาง 
       -หมผาใหความอบอุนกับรางกายผูปวย 
       -หากผูปวยกระหายน้ํามาก ใหหยดน้ําที่ริมฝปากในปริมาณเล็กนอย และหยุดใหนํ้าหาก
ผูปวยอาเจียน ยกเวนผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ทอง ควรงดใหนํ้า        
       ขอควรระวงั 
       - หากผูปวยมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หามเคลื่อนยายผูปวย ควรโทรเรียก
รถพยาบาล ระหวางน้ันใหผูปวยนอนราบ ยกขาสูง 
       - หากผูปวยไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ อยายกขาผูปวยขึ้น และอยาใหอวัยวะใดอยูสูงเกินศีรษะ 
       - หากผูปวยไดรับบาดเจ็บที่ใบหนา ใหผูปวยนอนตะแคงขาง เพ่ือปองกันไมใหเลือดไหลเขา
ปากและจมูก เพราะจะทําใหหายใจลําบากหรือหายใจไมออก 
       - หากผูปวยถูกสัตวมีพิษกัดตอย ใหแผลน้ันอยูต่าํกวาระดับของหัวใจ 

 
การปฐมพยาบาลบาดแผลทั่วไป 
บาดแผลจากอุบัติเหตุมีตั้งแตบาดแผลเล็กๆ นอยๆ ไปจนถึงบาดแผลขนาดใหญที่อาจลึกลงไปถึง
กลามเน้ือ เสนเอ็น หรือเสนเลือด ซ่ึงอาจทําใหเสียเลอืดมากจนหมดสติและเสียชวีิตได วธิีการปฐม
พยาบาลบาดแผลชนิดตางๆ 
       ประเภทของบาดแผล แบงไดเปนบาดแผลเปดและบาดแผลปด 
       1.บาดแผลเปด คือบาดแผลที่ผวิหนังฉีกขาดจนเห็นเนื้อขางใน เชน 
       - แผลถลอกที่เกิดจากการขีดขวน จะเห็นรอยขีดขวนตามผิวหนังเปนแนวยาว อาจมีเลือดซึม
ออกมาเล็กนอย 
       - แผลทีเ่กิดจากการเจาะ การแทง การกระแทก บาดแผลชนิดน้ีจะไมใหญมาก อาจเห็นรอย
เพียงนิดเดียว แตบางกรณีอาจจะช้ําในเพราะถูกกระแทกอยางรุนแรง ทําใหเน้ือเยื่อภายในบอบช้ํา
มากก็เปนได 
       - แผลถกูของมีคมบาด เชน มีด เศษแกว บาดแผลอาจไมใหญ แตบางครั้งอาจมีเลือดออกมาก 
       - แผลฉกีขาดเน่ืองจากวัตถุมีคม บาดแผลชนิดน้ีจะรายแรงกวาการถูกของมีคมธรรมดามาก 
แผลอาจลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อ เสนเอ็น ทําใหเสียเลือดมาก 
       - แผลฉกีขาดของอวัยวะ เชน แขนขาขาดจากอุบัติเหตทุางรถยนต ถูกสัตวดุรายกัด หรือถูกยิง 
บาดแผลเหลาน้ีจะเสียเลือดมากและอาจทําใหเสียชวีติได 
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ดแผลที่มีเลือ
หลีกเลี่ยงไม
หรือเปลี่ยนเสื

าดแผลกอนเ
ตรงบาดแผล 
มากขึ้น แลวใ
องใกลตวัมาใ

หเลือดไหลชา
ลอืดแดงใหญ
นใน ชวงระห

ดงใหญควรทํ
พราะจะทําให
กดเสนเลือดแ
าลางแผล เพร

สรางทักษะชีวิ

ะอาจเสียชีวติ

ดออกมากนอ
ใหญ แมจะเห็
การอักเสบจา
รบีนําสงแพท
อดออกก็คือก
ไดใหรีบลางมื
สื้อผาของคน

พ่ือปองกันก
 ยกเวนเม่ือเ
ใชผาสะอาดพ
ใชได เชน ผา

ลง ปกติเลือด
ญที่ไปเลีย้งแข
หวางขอศอกแ

าก็ตอเม่ือใชวิ
อวัยวะที่ต่ําก
แดงใหญเกินก
ราะจะทําใหป

วิต  ชั้นมัธยมศ

ตเนื่องจากเสี

อยเพียงใด ห
ห็นวาแผลมีข
กการติดเชื้อ
ทย 
ารหามเลือด 
มือดวยสบู ร
นเจ็บ แมวาจะ

ารติดเชื้อ โด
กิดบาดแผลที
พันปดแผลไว
าเช็ดหนา ชา

ดจะหยุดไหล
ขนขา โดยกด
และหัวไหล ถ

วธิีการหามเลื
กวาจุดกดขาด
กวาคร้ังละ 1
ปดขวางทางอ

 

ศึกษาปท่ี  2 

ยเลือดมาก 

หากเลือดออก
ขนาดเล็กก็ตา
 หากเปนบา

 โดยหลีกเลีย่
วมทั้งบริเวณ
ะเปอนเลือดจ

ดยลางแผลดว
ทีด่วงตา เพร
ว อยาใหแนน
ายเสื้อ ชายกร

ลภายในเวลา
ดบริเวณเหนือ
ถาเลือดออกที

ลอืดโดยการก
ดเลือดไปเลี้ย
5 นาที 
ออกของแรงด
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กไมหยุด
าม หาก
ดแผลที่

ยงการ
ณที่เปอน
จนชุม

วยน้ํา
ราะอาจมี
นจนชา 
ระโปรง 

ประมาณ 
อ
ที่ขา ให

กด
ยง หาก

ดัน
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ภายใน และสมองอาจติดเชื้อโรคที่อยูในน้ําได หากมีเลือดไหลออกจากปาก จมูก หรือหู อยา
พยายามหามเลือด เพราะจะปดก้ันทางออกของแรงดันในสมองเชนกัน 
        
       การทําความสะอาดบาดแผลเล็กนอย 
       วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กนอย ทําไดโดยลางมือใหสะอาดทุกคร้ังกอนที่จะทําแผล ใชนํ้า
สะอาดลางแผล ใชสบูออนๆ ลางผิวหนังที่อยูรอบๆ บาดแผล แลวลางดวยน้ําสะอาดอีกคร้ัง 
หลีกเลี่ยงการกระทบบาดแผลโดยตรง ใชผากอซหรือผาสะอาดซับแผลใหแหง แลวใสยาสําหรับแผล
สด เชน โพวิโดนไอโอดีน ซ่ึงจะชวยลดการติดเชื้อได จากน้ันปดแผลดวยผาพันแผล 
        
       การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้าํไมมีเลือดออก 
       บาดแผลฟกช้ําจะไมมีเลือดออกมาภายนอก แตเกิดอาการบวม ผิวเปลี่ยนสี และมีรอยช้ํา ซ่ึงเกิด
จากเสนเลือดบริเวณนั้นแตกแตผิวหนังไมฉีกขาด จึงทําใหเลือดซึมอยูใตผวิหนัง ระยะแรกจะมีสแีดง 
แลวเปลี่ยนเปนสีมวงคล้ําในเวลาตอมา 
       คนสวนใหญมักไมใสใจกับแผลฟกช้าํ แตความจรงิแลวแผลฟกช้ําก็มีวิธีการดูแลที่ถูกตอง
เชนกัน กอนอ่ืนใหตรวจดูวาไมมีบาดแผล หรืออาการอ่ืนๆ หรือกระดูกหักรวมดวย ใหคนเจ็บน่ังใน
ทาที่สบาย แลวประคบแผลดวยถุงนํ้าแข็งหรือถุงนํ้าเย็นเพ่ือลดอาการบวม หากเปนแผลที่แขนใหใช
ผาสามเหลี่ยมคลองแขนใหอยูกับที่ หากเปนแผลที่ขาใหนอนหนุนขาใหสูง หากเปนที่ลําตวัใหนอน
ตะแคงหนุนหมอนที่ศีรษะและไหล 
 
การปฏิบัติตนเม่ือเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ 
ภัยจากธรรมชาติ เชน เฮอรริเคน ทอรนาโด แผนดินไหว คลื่นยักษสึนามิ นํ้าทวม ไฟปา พายุหิมะ 
หรือโรคระบาด เปนสิ่งที่มนุษยเราตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมทั้งภัยคุกครามจาก
ผูกอการราย เชน ระเบิดพลชีีพ ตึกถลม อาวุธเคมี อาวุธเชื้อโรค หรืออาวุธนิวเคลยีร อาจเกิดขึ้นได
ทุกขณะ โดยไมเลือกวันเวลา สถานที ่ซ่ึงเม่ือเกิดขึ้นในแตละคร้ังยังผลเสียหายตอชีวิตทรัพยสนิเปน
จํานวนมากมายมหาศาลไมอาจประเมินคาได 

อยางไรก็ดี มีสิ่งหน่ึงที่พวกเราทําไดเพ่ือผอนหนักใหเปนเบา น่ันคอืการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติไว
ลวงหนา กอนเหตุการณจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปแลวการเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติและภัยจาก
ผูกอการรายจะไมแตกตางกันนัก เริ่มจาก 

1. วางแผนสิง่ที่ควรปฏิบตัิเม่ือเกิดเหตุการณในแตละประเภท 
 ศึกษาลักษณะ ขอควรปฏบิตัิ และขอหลีกเลี่ยง ของภัยพิบัติแตละประเภท ยกตัวอยางเชน เม่ือ

เกิดไฟปา ควรสวมหนากากกันควันไฟและอพยพไปในทิศเหนือลม หรือ เม่ือเกิดทอรนาโด ควร
อยูหางจากหนาตางหรือหนีหลบลงไปหองใตดิน เปนตน 

 ใหความรูแก เพ่ือน ญาติพ่ีนอง ครอบครัว 
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 เตรียมพรอมประเมินสถานการณ เพ่ือตัดสินใจที่จะอพยพหรืออยูหลบภัยในทีพั่ก 

 ในบางสถานการณ การอยูหลบภัยในทีพั่กจะปลอดภัยกวา เชน เม่ือเกิดภายุหิมะหรืออากาศ
ภายนอกเปนพิษ ใหพิจารณาเลือกหองภายในตวัอาคารที่ม่ันคงแข็งแรง ปดมิดชิด มีเสบียง
เพียงพอ 

 ในกรณีที่ตองอพยพ ใหกําหนดจุดนัดพบไวหลายแหง ทั้งในระยะใกลที่สามารถเดินไปได จนถึง
ระยะไกลขามรัฐ โดยกําหนดไวในทุกทิศทาง คือ เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก อน่ึง 
สําหรับคนที่มีรถยนต ควรเติมนํ้ามันใหเหลืออยางนอยครึ่งถังอยูเสมอ 

 วางแผนที่จะติดตอสื่อสารถึง เพ่ือน ญาติพ่ีนอง หรือครอบครัว เผื่อไวหลายๆ รูปแบบ หาก
โทรศัพทบานหรือโทรศัพทมือถือใชการไมได ก็อาจใชอีเมลแทน อน่ึงการติดตอขามเมืองหรือ
รัฐอาจทําไดสะดวกกวาการติดตอในเมืองที่พักอยู เน่ืองจากเมืองในตางรัฐอาจไมไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ 

 ควรวางแผนเผื่อไว กรณีเกิดเหตุการณขณะที่อยูที่สถานศึกษาหรือทีท่ํางาน 

 ม่ันซักซอมและปรับปรุงแผนที่วางไวอยูเสมอ 

  

2. เตรียมรวบรวมส่ิงของเครื่องใชที่จาํเปนในกรณีฉุกเฉิน 
 เอกสารสําคัญประจําตัว เชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประกันสขุภาพ และอ่ืนๆ ควรเก็บไว

ในถุงพลาสตกิหรือแฟมที่กันนํ้าได 

 อุปกรณกรองอากาศ เชน หนากากกันแกสพิษ เชื้อโรค 

 นํ้าสะอาดสําหรับใชด่ืม อยางนอย 3 วัน 

 อาหารแหง สําเร็จรูป เคร่ืองกระปอง ใหเพียงพอ อยางนอย 3 วัน 

 เคร่ืองนุงหม เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงนอน 

 ไฟฉายพรอมถานไฟฉายสาํรอง 

 วิทยุทีใ่ชถานไฟฉาย 

 เงินสด หรือเช็คเดินทาง 

 First Aid Kit - ผาพันแผล ยาฆาเชื้อโรค ยารักษาโรคทั่วไป ยาประจําตัว 

 ไมขีดไฟแบบกันน้ํา 

 เข็มทิศ 

 นกหวีด สําหรับเปาเรียกความชวยเหลือ 

 รองเทาที่คงทนและสวมใสสบาย 

 กระดาษชําระ 

 ถุงขยะพลาสติก สําหรับใสสิ่งปฏิกูล 



102 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

 

3. ติดตามขาวสาร การเตอืนภัย หรือการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นที่ทีพั่กอาศัยอยูและ
ละแวกใกลเคียง 
 ควรรับฟงขาวสาร ประกาศเตือน จากทางสื่อวิทยุ โทรทศัน อินเตอรเน็ท เปนประจําทุกวัน 

 พรอมที่จะปรับใชแผนทีเ่ตรยีมไว เขากับสถานะการณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

 เม่ือเกิดเหตุการณขึ้น ควรปฏิบัตติามคําแนะนําของเจาหนาที่ทองถิ่นหรือเจาหนาที่รัฐอยาง
เครงครัด 

 และที่สําคญัทีสุ่ด มีสติ อดทน และตรึกตรองกอน 

 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
  แมวกับสุนัขจิ้งจอก 

 วันหนึ่งแมวไดพบกับสุนัขจ้ิงจอก ทั้งสองเปนเพ่ือนกัน และแลกเปลี่ยนความเห็นในการ
ดํารงชีวิตอยางสันติ  แมวบอกสุนัขจ้ิงจอกวา "ฉันเบื่อหนายเหลือที่ตองคอยวิ่งหนีศัตรู"  สุนัขจ้ิงจอก
ถามวา "ทําไมละ" แมวบอกวา "ถาฉันไมหนีพวกมันก็ฆาฉันตายนะซี"  สุนัขจ้ิงจอกก็บอกวา "ฉันไม
รูสึกกังวลกับพวกมันแมแตนอย ฉันมีอุบายมากมายที่จะใชกับศัตรูที่มาทํารายฉัน"  ขณะที่มันเดินเขา
ไปในปาลึก มีนกหลายตัวอยูบนตนไม สงเสียงรองอยางมีความสุข  สุนัขจ้ิงจอกรองบอกแมววา "ฉัน
จะแสดงอุบายของฉันใหแกทานสักสองสามอยาง" แตกอนที่สุนัขจ้ิงจอกจะเร่ิมแสดง เสือตัวหน่ึงเดิน
ผานมา แมวรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนตนไม สุนัขจ้ิงจอกไมรูจะใชอุบายอะไรในการหลบหนี ในที่สุดมันก็ถูก
เสือจับกินเปนอาหาร กอนที่มันจะใชอุบายที่มีอยูอยางมากมาย 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  รูเพียงอยางเดียวแตขอใหรูแน 

 
  สิงโตกับหนูเจาปญญา 

 ในปาใหญแหงหน่ึงมีสัตวหลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน สัตวทั้งหลายตางอยูกันอยางมี
ความสุข วันหน่ึงสิงโตไดเขามาอยู มันมีนิสัยดุรายมาก ชอบจับสัตวอ่ืนกินเปนอาหาร มันชอบจับวัว 
กวาง มาลาย กินเปนอาหารเม่ือเวลามันหิว สัตวทั้งหลายตางหวาดกลัวมาก เจาหมีซ่ึงเปนตัวแทน
ของบรรดาสัตวไดรองตะโกนขอรองใหสิงโตไปอยูที่อ่ืน  สิงโตโมโหมาก มันรองบอกวา 
 "ถาสัตวตัวใดสามารถเลานิทานที่ไมรูจบได ขาจะยอมไปอยูที่อ่ืน แตถาไมมีใครเลาได 
ขาก็จะจับพวกเขากินไปเรื่อย ๆ ฮะ ฮะ…….."   
 สัตวทั้งหลายตางจนปญญา  และพากันหวาดกลัววาจะถูกจับกินไมวันใดก็วันหนึ่ง 
 ยังมีหนูตัวหน่ึงไดรับอาสาขึ้นวา  "เอาละ ขามีวิธีแลว ขาจะไปเลานิทานไมรูจบใหสิงโต
ฟง"  วาแลวมันก็ไปหาสิงโต สิงโตคิดวาหนูคงเลาไมได แตหนูไดเริ่มเรื่องวา 
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 "กาลคร้ังหน่ึงมีตากับยายออกไปทอดแหหาปลาในแมนํ้า ขณะที่ทอดแหออกไป แหไป
ติดหินที่ใตนํ้า แหขาดเปนรูใหญ ตาจึงดํานํ้าลงไปดู ตาเห็นปลาตัวหน่ึงวายนํ้าลอดรูแหไป….." สิงโต
จึงขัดขึ้นวา "เทาน้ีเองหรือ……….จบแลวหรือ……"  
 หนูตอบวา "ยัง" แลวก็เลาตอ "ตาก็เห็นปลาตัวที่สองลอดรูแหไปอีก" สิงโตถามวา "จบ
หรือยัง" หนูตอบวา "ยัง" แลวก็เลา  "ตาก็เห็นปลาตัวที่สามวายนํ้าลอดรูแหไปอีก"  สิงโตก็ถามอีกวา 
"จบหรือยัง" หนูก็ตอบวา "ยัง" แลวก็เลาตอไปวาเห็นตัวที่สี่ หา หก……….  พอสิงโตถามหนูก็ตอบ
เรื่อยจนไปถึงรอยที่รอย…พัน   สิงโตจึงบอกวา 
 "เอาละ เอาละ ขายอมแพนิทานของเจาแลว เพราะถาใหเลาตอเจาคงมีปลาตัวที่หม่ืน ตัว
ที่แสน นิทานของเจาไมรูจบจริง ๆ และขาก็ตกลงวาจะไปอยูที่อ่ืน"  แลวสิงโตก็จากไป  สัตวทั้งหลาย
ตางดีใจและชื่นชมในความฉลาดของหนูเจาปญหาเปนอยางมาก 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงแกปญหาดวยปญญา และอยาตีตนไปกอนไข 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  การรายงานการใหบริการ     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถบอกความหมายของคําวา  บริการ    ชุมชน    พัฒนา  และการพัฒนาชุมชนได  
2.  เน้ือหา 
 2.1 ความหมายของคําวา   การบริการ    ชุมชน    พัฒนาและการพัฒนาชุมชน 
 2.2 ประโยชนที่ลูกเสือไดรับจากการใหบริการ 
 2.3 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบตัิไดในการใหบริการชุมชน 
 2.4 กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบตัิไดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 2.5 กฎลูกเสือที่เก่ียวของกับการใหบริการ 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบความรูเรื่อง   การใหบริการ 
 3.3 ใบงาน เรื่อง บริการ 

3.4 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิงตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 1) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืสนทนา และแลกเปลีย่นประสบการณในการบริการใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืน 
 2) ผูกํากับลกูเสือแบงลูกเสอื ออกเปน  3  กลุม  โดยการรวมหมูลูกเสือ พรอมแจกใบ

ความรู และใบงานใหกลุมลูกเสือศึกษาคนควา ดังน้ี 
กลุมที่ 1 เรื่องความหมายของคําวา การบริการ ชุมชน พัฒนาและการพัฒนาชุมชน

และประโยชนที่ลูกเสือไดรับจากการใหบริการ 
 กลุมที่ 2 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติไดในการใหบริการชุมชน 

กลุมที่ 3 เรื่อง กิจกรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติไดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 3) ผูกํากับลูกเสือ ใหลูกเสือแตละกลุมนําเสนอผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควา ในที่
ประชุมใหญ โดยผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติมในสวนที่ไมสมบูรณ 

 4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุปถึงองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาคนความา
ซ่ึงตรงกับคําปฏิญาณของลูกเสือขอ  2   “ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
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 5) ผูกํากับลูกเสือแจกใบงานใหหมูลูกเสือไปจัดทําโครงการ/กิจกรรมการใหบริการแก
ชุมชน และดําเนินการปฏิบตัิกิจกรรม กําหนดเวลา ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง ภายในเวลา 2 เดือน และ
เขียนรายงานการใหบริการ เพ่ือนําเสนอตอไป  

4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตพฤติกรรมจากการทาํงานกลุม 

 5.2 ตรวจความสําเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 
 5.3 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

 

 เพลง 
 

กระตายนอย 

   ฉันเปนกระตายตัวนอยมีหางเดียว สองหูยาวส่ันกระดุก กระดุก กระดิก 
 กระโดดสี่ขาทําทากระตุก กระติ๊ก  เพ่ือนที่รักของฉันคือเธอ 
 
 
เกม 

กระตาย กระแต 
  วิธีเลน 

1. แบงลูกเสือออกเปน 2 ฝาย จํานวนเทาๆ กัน ฝายหนึ่งเปนกระตาย อีกฝายหนึ่งเปน
กระแต ทั้งสองแถวยืนหางกันประมาณ 2 เมตร 

2. ใหทั้งสองฝายหันหนาเขาหากัน และทางดานหลังของแตละฝายจะมีเสนอีกเสนหนึ่งหาง
ออกไปประมาณ 6-10 เมตร เปนเสนที่ปลอดภัย 

3. ผูกํากับลูกเสือจะเปนคนขานชื่อ สมมติวา ขานวา “กระตาย” แถวที่เปนกระตายจะรีบวิ่ง
ไปแตะแถวกระแต ถาฝายหนีไปถึงเสนปลอดภัยกอน ฝายกระแตจะแตะไมได 

4. ทั้งสองแถวกลับมาเขาแถวที่เดิม ผูกํากับลูกเสือจะเริ่มขานอีก สมมติวา ถาขานเปน 
“กระแต” ฝายกระแตตองรีบวิ่งไปแตะฝายกระตายเชนเดียวกัน 

5. ฝายใดเหลือสมาชิกมากกวาเปนฝาย “ชนะ” 
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ใบความรู  
 

ลูกเสือกับการบริการ 
ความหมายของการบริการ 
        -  คําวา “บรกิาร” หมายถึง การชวยเหลือหรือการบําเพ็ญประโยชนตอตนเองตอผูอ่ืนและตอ
ชุมชนลูกเสือจะตองมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําวา  “บริการ” และลงมือปฏิบัติเรื่องน้ีอยางจริงจังดวย
ความเขาใจและโดยมีทักษะหรือความสามารถในการใหบริการน้ันดวยความช่ําชอง  วองไว  คอืไวใจ
ไดหรือเชื่อได 
        -  ความเห็นของ บี.พี.  เก่ียวกับ  “บริการ”  
           บี.พี.  เห็นวาการศึกษาที่เด็กไดรับจากทางบาน  ทางโรงเรียน  ทางวัด  และอ่ืน ๆ  ยังมี
ชองโหวอยู  4  ประการ  ซ่ึงการลูกเสือมุงหมายที่จะอุดชองโหวเหลาน้ันโดยเนนการฝกอบรมลูกเสือ
ในเรื่องตอไปนี้  คือ 
           1)  ลักษณะนิสัย และสตปิญญา 
           2)  สุขภาพและทักษะ 
           3)  การฝมือและทักษะ 
           4)  หนาที่พลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
           การลูกเสือมุงหมายที่จะฝกอบรมลูกเสือทั้งในทางรางกาย  สติปญญา  ศีลธรรม  จิตใจและ
สังคม เพ่ือใหเปนพลเมืองดี รูจักหนาที่รับผิดชอบและบาํเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกชุมชน ตลอดจน       
ประเทศชาต ิ
           ตามคตขิองลูกเสือพลเมืองดี คือบุคคลที่มีเกียรติเชื่อถือได มีระเบียบวินัย  สามารถบังคับ
ใจตนเอง สามารถพึ่งตนเอง  ทั้งเต็มใจและสามารถที่จะชวยเหลือชุมชนและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
        -  ความมุงหมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสือ 
           1) เพ่ือใหลูกเสือไดเขารวมในขบวนการลูกเสือซ่ึงมีผูใหญเปนผูชี้แจง แนะนํา  และทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษา จะโดยใหลูกเสือในกองปกครองกันเอง  ประกอบกิจกรรมตาง ๆและเรียนรูโดย
การกระทํา 
           2) เพ่ือใหลูกเสือไดมีโอกาสฝกปฏิบัติการตามที่ตนถนัด 
           3) เพ่ือใหลูกเสือไดฝกหัดรับผิดชอบตอตนเองและเพิ่มการฝกใหกวางขวางยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยระบบหมู 
           4) เพ่ือใหลูกเสือมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองดวยความพึงพอใจและความภาคภูมิใจ 
โดยการใชระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
           5) เพ่ือใหลูกเสือรูจักอดทน นิยมชีวิตกลางแจงและการบริการอยางมีชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะ 
การบริการชุมชน 
           6)  เพ่ือสงเสริมการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสม 
        -  การบริการหรือการบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือในเรือ่งการบริการน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อให 
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ลูกเสือทุกคนไดเขาใจความหมาย  รูวิธกีารในการบรกิาร  รูหลักในการจัดกิจกรรมดานบริการ  และมี
ความเขาใจ  สามารถปฏิบตัิดวยตนเองได  การลูกเสือตองการผูเสียสละ  ผูมีจิตใจเปนลูกเสืออยาง
แทจริง (Scouting  Spirit) ไมเปนคนเห็นแกตัว ไมทําอะไรโดยหวังผลสวนตนเปนที่ตั้งอยูตลอดเวลา
ในเวลาเดียวกันการเสียสละประโยชนและความสุขสวนตัว  เพ่ือบริการตามความหมายของการ
ลูกเสือน้ีก็ตองใหคํานึงถึงสภาวะแวดลอม   และสถานภาพของตนเองอยูเสมอ ๆ   เพ่ือจะไดตระหนัก
ถึงขีดความสามารถของตนเอง   จะไดไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว 
ประเภทหรือข้ันตอนในการบริการ 
        1) บริการแกตนเองกอน เปนการเตรียมตวัเองใหพรอมเสียกอน เพราะถาหากเรายงัไมพรอม 
เราก็ไมอาจจะไปใหบริการแกผูอ่ืนได  หรือไดก็ไมดีเทาที่ควร  การบริการแกตนเองกอนน้ันเปนการ
ฝกในเรื่องการบริการไปดวย เพราะคําวาการบริการแกตนเองนั้นหมายถึงตัวเรา ครอบครัวของเรา 
ผูบังคับบญัชา  ผูใตบังคบับญัชา  เพ่ือนรวมงาน  ญาตสินิทมิตรสหาย  กลาวโดยสรุปไดวากอนที่เรา
จะออกไปใหบริการแกผูอ่ืนนั้น จําเปนตองสรางความพรอมใหแกตัวเองเสียกอน  เพราะตราบใดที่เรา
ยังตองขอความอุปการะ  ตองอยูภายใตการโอบอุมค้ําชขูองผูอ่ืน  ตองขอใหผูอ่ืนชวยเหลือเรา  แสดงวา
เรายังไมพรอม ฉะนั้นลูกเสอืวิสามัญตองเตรียมตวัใหพรอมในทุกๆ ดาน ไมวาการเงิน สุขภาพ  
เวลาวาง  สตปิญญา  ฯลฯ 
        2)  บริการแกหมูคณะและขบวนการลูกเสือ  เม่ือเราฝกบริการตนเองแลว  ตอไปก็ขยายการ
ใหบริการแกหมูคณะของเรากอน  เปนการหาประสบการณหรือความชํานาญ  ดวยการบริการเปน
รายบุคคล บรกิารแกกองลูกเสือของเราในการงานตางๆ อันเปนสวนรวมและรวมไปถึงการใหบริการ
แกกองลูกเสืออ่ืน ซ่ึงถือเปนขบวนการของเรา ลูกเสือวสิามัญทุกคนควรไดรับการสงเสริมให
ชวยเหลือการดําเนินกิจการของกองลูกเสอืสามัญ หรือกองลูกเสือสํารอง ในทุกวิถทีาง ทั้งน้ี เพ่ือจะ
ไดมีประสบการณภาคปฏิบตัิในการฝกอบรมลูกเสือ ซ่ึงจะชวยใหเขาเหมาะสมที่จะเปนผูกํากับลูกเสือ
และเปนหัวหนาครอบครัวในอนาคต  ลูกเสือควรไดรับมอบหมายความรับผิดชอบในงานที่มีกําหนด
แนนอนในการชวยเหลือผูกํากับลูกเสือ ประเทศชาติตองการอาสาสมัครเปนจํานวนมาก เพ่ือชวยเหลือใน
เรื่องการศึกษา  มีเรื่องอ่ืนๆอีกมากมายนอกเหนือไปจากการอาน การเขียน และการคิดเลข  ซ่ึงเปน
สิ่งจําเปนที่เด็กสมัยน้ีจะตองเรียนรูเพ่ือจะไดประสบความสําเร็จในชวีิต การที่เวลาเรียนมีระยะสั้นและ
ครูก็มีจํานวนจํากัด ยอมทําใหเด็กไมมีโอกาสไดเรียนรูสิ่งตาง ๆเหลาน้ีดังน้ัน ความชวยเหลือของชาย
หนุมรุนพ่ีที่เปนอาสาสมัครจึงเปนสิ่งที่ประเทศชาตติองการอยางยิ่ง 
        ลูกเสือสามัญผูซ่ึงใหความชวยเหลือในการฝกอบรมหรือในการดําเนินงานของกองลูกเสือ
สามัญ หรือกองลูกเสือสํารอง และโดยเฉพาะในการอยูคายพักแรม นับไดวาเปนผูใหบริการทีมี่คุณคา
อยางยิ่ง ในเวลาเดียวกันงานนี้ยอมนําความพอใจมาใหลูกเสือเอง เพราะการฝกอบรมเด็กน้ันจะได
เห็นเขาสนุกสนาน มีลักษณะนิสัยที่ดีขึ้น ยอมทําใหลูกเสือวิสามัญรูสกึวาไดทําอะไรบางอยางที่คุมคา
การฝกอบรมแกรุนนองนั้นลูกเสือสามัญรุนใหญจะตองทําตนใหเปนตัวอยางที่ดีเพ่ือใหรุนนองทําตาม
ดวยการปฏิบตัิตนใหเปนคนสนุกสนาน ราเริง เปนมิตรกับคนทุกคน ซ่ือสัตยสุจริต มีกิริยาสุภาพ และ
ใชวาจาสุภาพไมหยาบโลน 



108 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

 

        3)  บริการแกชุมชนเม่ือฝกบริการแกตนเอง  แกขบวนการลูกเสือแลวก็สมควรที่จะไปบริการ
แกชุมชนตามสติปญญา ประสบการณ และความสามารถ แนวคิดในการบริการแกชุมชน 
คือ การชําระหนี้แกชุมชนดวยการรวมมือกันเสียสละ รวมกันเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชนเชน การพัฒนาอาคารสถานที ่บานเมืองในชุมชนนั้น การสรางสาธารณสถานการ
จัดงานรื่นเริง งานสังคมเพื่อประโยชนของสังคมนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหลูกเสือไดประสบการณจากชีวิตจริง
หลังจากที่เขาพนวัยจากการเปนลูกเสือ ตอไปเขาจะสามารถปรับตวัเขากับสังคมที่เขาอาศัยอยูได
สามารถประกอบอาชีพไดโดยปกติสุข  เพราะเขารูจักเสียสละเพ่ือบริการแกชุมชนที่กองลูกเสือตั้งอยู
เสียกอน แลวจึงคอยๆ ขยายวงกวางออกไปตามความสามารถการบริการแกชุมชนทําไดดวยการ
ใหบริการในเรือ่งตางๆ เชน ทําความสะอาด ความชวยเหลือผูประสบอุบัติเหต ุการควบคุมการจราจร
การดับเพลิง  เปนตน  ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาชมุชน 
หลักของการใหบริการ 
        1)  เปนกิจกรรมที่จําเปน  เห็นความจําเปนที่ตองใหบริการคือตองดูวาจําเปนแกไหนสําหรับ
เรื่องนั้นที่จะตองไดรับการบริหาร 
        2)  ใหบริการดวยความสมัครใจ  เต็มใจที่จะใหบริการ 
        3)  ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เชน การปฐมพยาบาล  เทคนิค
ในการชวยชีวติ  ฯลฯ 
        4)  ใหบริการแกผูที่ตองการรับบริการ  เชน  คนที่กําลังจมน้ําหวังจะไดคนชวย  การพัฒนา
ชุมชน  ใหบรกิารแกผูที่ถูกทอดทิ้ง  เชน  คนชรา  คนปวยและผูไมสามารถชวยตนเองได 
        5)  บริการดวยความองอาจ ตั้งใจทํางานใหเสร็จดวยความม่ันใจ ดวยความรับผดิชอบ  โดย
ใชความรูที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง อุทิศเวลาใหแกงานอยางจริงจังในขณะนั้นรูจักแบงเวลา แบง
ลักษณะงาน มีความมุมานะในการทํางานใหเปนผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใหจงได  ยอมจะ
ไดรับความสําเร็จเรียบรอยในการทํางาน  จะทําใหเรารูสึกภูมิใจ 
        งานบริการ  ที่ลูกเสือแตละคนหรือกองลูกเสือจะทําไดน้ันมีหลายประการ  เชน 
        -  โครงการใชผักตบชวาทําปุยหมัก  โครงการนี้เปนโครงการที่ยิงนกสองตัวในเวลา
เดียวกัน  คือ  เปนการกําจัดผักตบชวา  และเปนการทําปุยหมัก  เพ่ือใชประโยชนในการปลูกพืชผัก
ตางๆ ใหไดผลดียิ่งขึ้น โครงการนี้เสียคาใชจายนอย สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และอยูในวิสัย
ที่กองลูกเสือวสิามัญจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        -  โครงการใหบริการแกชมุชน  เชน  โครงการใหความปลอดภัยในการจราจรหางานใหคน
พิการทํา  จัดทําสนามเด็กเลนสําหรับเด็กเยาวชน  พิการ  โครงการบริการแกผูประสบอุบตัิเหตุดวย
การพยายามศึกษาหาความรูในเรื่องการปฐมพยาบาล เพ่ือจะไดชวยเหลือผูประสบอุบตัิเหตุอยางมี
สมรรถภาพ  การดับเพลิงดวยการเขารับการอบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ 
        -  โครงการพัฒนาชุมชน  โดยทําการสํารวจความตองการของทองถิ่นแลววางแผนและลงมือ
ปฏิบัตติามโครงการนั้น 
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        -  โครงการใหบริการแกกิจกรรมลูกเสือ  เชน  ปฏิบตัิตามหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายทําหนาที่
กรรมการของกองทําหนาที่พ่ีเลี้ยงชวยดูแลลูกเสือ และชวยเหลือในการฝกอบรมลูกเสือประเภท
อ่ืนๆ ในวิชาทีต่นถนัด เชน การผูกเง่ือนเชือก การปฐมพยาบาล แผนที่เข็มทศิระเบียบแถว เปนตน 
การปฏิบัติตนตามคติพจนของลูกเสือวิสามัญ 
        คติพจน  “บริการ”   น้ันเปนเสมือน   “หัวใจ”   ของการลูกเสือวิสามัญวาจะตองยึดม่ันการ
เสียสละดวยการบริการ   แตการบริการน้ีมิไดหมายถึงเปนผูรับใชหรือคนงานอยางที่บางทาน
เขาใจ   การบริการในความหมายของการลูกเสือวิสามัญน้ี   เรามุงที่จะอบรมบมนิสัยและจิตใจใหได
รูจักเสียสละ   ไดรูจักวิธีหาความรูและประสบการณ   อันจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต   และใน
ที่สุดก็จะทําใหสามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุขในสงัคม   การบริการหมายถึงใหประกอบ
คุณประโยชนแกมนุษยชาต ิ   ดวยการถอืวาเปนเกียรติประวัติสูงสดุแหงชีวิตของเรา  ในการที่รูจัก
เสียสละความสุขสวนตวัเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน  ทั้งน้ี  เพ่ือจุดมุงหมายใหสังคมสามารถดํารง
อยูไดโดยปกต ิ  เปนการสอนใหลูกเสือวสิามัญตั้งตนอยูในศลีธรรมไมเอารัดเอาเปรียบผูที่ยากจนหรือ
ดอยกวา  นอกจากนั้นการบริการแกผูอ่ืนเปรียบเสมือนเปนการชําระหนี้ที่ไดเกิดมาแลว  อาศัยอยูใน
โลกนี้ก็ดวยความมุงหวังจะใหทุกคนเขาใจการใชชวีติอยูรวมกันในสังคม มองเห็นความจําเปนของ
สังคมวาไมมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง  ทุกคนจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยกันไมวาดานอาหาร
การกิน  ดานเครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค  หรืออ่ืน ๆ  ก็ตาม  เราตางคนตางมีความถนัด
ในการงานอาชีพของแตละคน  แลวจึงนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน  ทั้งน้ี  เพ่ือความอยูรอด
ของทานและของสังคม  ฉะน้ัน  ทานจึงเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสละนั้นเสมือนเปนการ
ชําระหนี ้ ที่เราไดเกิดมาและอาศยัอยูในสงัคมนั้น ๆ  เพราะเราตองพ่ึงผูอ่ืนอยูตลอดเวลานบัแตเราเกิด 
        ลูกเสือเก่ียวของกับชุมชนอยางไร 
        -  กองลูกเสือตั้งอยูในชุมชน  บุตรหลานของสมาชิกในชุมชนเปนลูกเสือในกองนั้น 
        -  กองลูกเสือเปนสวนหนึ่งของชุมชน  เก่ียวของกับชมุชนอยางใกลชิด 
        - ถากองลูกเสอืทําประโยชนใหแกชุมชนชุมชนนั้นจะยอมรับนับถือกองลูกเสือน้ัน  และจะเขา
ชวยเหลือกิจการของกองลูกเสือน้ัน 
        -  กองลูกเสือมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานที่มีอยูในชุมชนนั้น ตลอดจนหนวยงานอ่ืนที่
มิใชเปนหนวยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีความสัมพันธอันดีกับองคการเยาวชนอ่ืนดวย 
        ความหมายของคําวาชุมชน 
        ชุมชน  หมายถึง  กลุมของประชาชนซึ่งอาศัยอยูรวมกัน  ภายในอาณาเขตอันจํากัดมี
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  มีความเปนอยูคลายคลึงกัน  และมีความสนใจรวมกันในการดํารงชีวติเรา
จึงเขาใจไดวาหมูบาน  ตําบล  อําเภอหรือจังหวัดเปนชุมชน  ขอบเขตของหมูบานหรือตําบลดังกลาว
อาจถือไดวาเปนขอบเขตของชุมชนนั้น ๆ 
        นักวิชาการบางทานอาจกลาววา ชุมชน  คือบุคคลที่มีจํานวนตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ซ่ึงรวมอยู
ดวยกันในอาณาบริเวณแหงหน่ึง บุคคลดังกลาวมีทั้งหญิงและชาย มีหลายวัยและหลายอาชีพ
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ประกอบดวยบุคคลที่มีฐานะแตกตางกัน เชน รํ่ารวย ปานกลางและยากจน บุคคลในชุมชนอาจ
แตกตางกันในเรื่องของความรู  ความประพฤต ิ ความขยันหม่ันเพียรและการประกอบอาชีพ 
        ปญหาของชุมชน 
        1. ปญหาทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงสงัคมทางดานวัตถ ุ  แนวความคิดและสภาวะแวดลอม
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ซ่ึงประชาชนสวนใหญปรับตัวตามไมทัน 
        2. ปญหาการบริหารงานของทางราชการ  ในรูปการบริหารงานโดยกระทรวง  ทบวง  กรม
ตาง ๆ  ในสวนกลางเพื่อกระจายบริการของรัฐไปสูชนบท  ยังขาดแคลนเจาหนาที่ซ่ึงจะไปรวม
ปฏิบัติงานและเปนสื่อประสานกับประชาชน  จึงทําใหบริการของรัฐไมถึงมือประชาชนไดอยาง
สะดวก  และทั่วถึง  และโดยบันทึกตามเจตนารมณ 
        3. ปญหาดานประชาชน  เราตองยอมรับวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา  หรือยัง
ดอยพัฒนาจึงมีปญหาที่พอจะกําหนดได  4  ประการ  คือ 
         3.1 ปญหาความยากจน ซ่ึงมีอยูทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท หรืออาจคิดเปน 72.5% 
ของประชากรทั้งประเทศ 
         3.2 ปญหาความไมรู ขาดความรูทางการเกษตรแผนใหมเชน การใชปุยบํารุงดินการ
ปลูกพืชหมุนเวยีน  การใชพืชพันธุที่มีคณุภาพ  ความไมรูหนังสือ  ตลอดจนความหลงใหลเชือ่ถือใน
สิ่งที่งมงายไรเหตุผล  ฯลฯ 
         3.3  ปญหาโรคภัยไขเจ็บ  เม่ือประชากรมีโรคภัยไขเจ็บ  เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ทุกดาน 
         3.4  ปญหาความสงบเรียบรอยประชากรทั้งในเมืองและชนบทยังขาดความอุนใจใน
ดานความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาหนาที่และความรับผิดชอบของ
ลูกเสือวิสามัญที่มีตอชุมชน  ทําไดโดยการชวยเหลือชุมชน  บริการชุมชนและพัฒนาชุมชน 
 
ลูกเสือมีบทบาทในการชวยเหลือชุมชน 
        -  ตามวตัถุประสงคหรืออุดมการณของลูกเสือ  ลูกเสือจะชวยสรางสรรคสังคมชมุชนที่ตนอยู
ใหดีขึ้น  และมีความสงบสขุ 
        -  ลูกเสืออาจชวยเหลือสังคมหรือชุมชนเกี่ยวกับเรื่องเด็กหรือคนพิการ 
        -  ลูกเสืออาจเขาไปเก่ียวของกับชุมชนโดยการ 
           -  ใหบริการชุมชน  เชน  ชวยในการรกัษาความสะอาด   ชวยควบคุมการจราจร ชวย
บรรเทา-  สาธารณภัย  ฯลฯ 
           -  ชวยในการพัฒนาชุมชน  เชน  โครงการบํารุงพันธุปลา  ฯลฯ 
        การบริการชุมชน คือ การที่ลูกเสือเขาไปชวยเหลือชมุชนในโอกาสตางๆ เปนครัง้คราวเชน
การบําเพ็ญประโยชนดวยการทําความสะอาดถนนหนทาง วัดวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด  
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คูคลอง แมนํ้า ฯลฯ โดยชุมชนมิไดขอรองและเขามารวมมือในการบริการแตเปนการปฏิบัตขิอง
ลูกเสือดวยความศรัทธา อาสาสมัครตามอุดมคติ และเพื่อการโฆษณาเผยแพรกิจการลูกเสือเขาสู
ประชาชน 
        การพัฒนาชุมชน 

        คําวา  พัฒนาชุมชนนั้น  เปนคําสองคําผสมกันอยู  คือ  “พัฒนา”   และ   “ชุมชน” 
        คําวา “พัฒนา” มีผูใหความหมายไววา“คือการเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น”หมายถึง  สิ่งใดคนใดหรือ
กิจกรรมใด ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  เชน  เด็กเปลีย่นจากคลานเปน
ยืนไดหรือเดินได  บานสกปรกเปลี่ยนเปนบานสะอาด ทางเดินเทาเปลี่ยนเปนถนน ดังน้ีเปนตน 

        คําวา “ชุมชน”ก็หมายถึง “กลุมของประชาชนซึ่งอาศัยอยูรวมกัน”   
        รวมทั้งสองคําเขาดวยกันเปน “พัฒนาชุมชน”  ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือหมูบาน
ตําบลใหดีขึ้น  น่ันคือ  การเปลี่ยนแปลงคน  สิ่งแวดลอมตัวคนเชนบานถนนเสื้อผาปจจัย4การทํามา
หากินความเปนอยู 
        จุดมุงหมายของงานพัฒนา 

        1.  มุงที่จะแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนจากสภาวะ  หรือสถานการณเกาแกลาสมัยให
ทันสมัย  มีความคิดกาวหนา 
        2.  มุงที่จะใหประชาชนมีความสํานึกในการที่ตนเปนสมาชิกของชุมชน 

        3.  มุงที่จะใหประชาชนมีความรับผิดชอบ 

        4.  มุงที่จะใหประชาชนรูจักชวยตนเองไดตลอดไป 

        หลักเกณฑการพัฒนาชุมชน 

        1.  ปลูกฝงความเชื่อม่ันในการชวยเหลือตนเองและการทํางานรวมกัน 

        2.  ยึดการมีสวนรวมของประชาชน 

        3.  ใชทรัพยากรในทองถิ่นใหมากที่สุด 

        4.  รัฐบาลใหความสนับสนุนทางดานวิชาการและวัสดุ        
 
 ลูกเสือกับการพัฒนาชุมชน 

        ในปจจุบันสํานักงานลูกเสือโลก และสมาคมลูกเสือของประเทศตางๆ ไดใหความสนใจ
สนับสนุนสงเสริมในเรื่องนี้เปนพิเศษ เพราะไดคํานึงถึงความสําคัญของกิจการลูกเสือโดยเฉพาะตัว
ลูกเสือ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชุมชน จะชวยเหลือตอชุมชนซึ่งตนอาศยัอยูไดเปนอยางดียิ่ง  และในการ
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก คร้ังที่ 28 ระหวางวันที ่10-14  สิงหาคม  2524  ณ  เมืองดาการ  ประเทศ
เซเนกัล อาฟริกา ก็ไดเนนเรื่องนี้ไวเปนอยางมาก สําหรับประเทศไทยก็ไดดําเนินการในเรื่องนี้อยู
แลวโดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการลูกเสอืพัฒนาชุมชนขึ้น และแตงตั้ง  นายชลอ   ธรรมศิริ  ผูตรวจ
ราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี (ขณะน้ัน)  เปนผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาชุมชน  พรอมทั้งได
จัดทําหลักสูตรลูกเสือพัฒนาชุมชน  เพ่ือทําการอบรมใหลูกเสือไดเรยีนรูที่จะดําเนินการเขาชวยเหลือ
ในการพัฒนาชุมชนตอไป 
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        การอนุรักษ 
        การอนุรักษส่ิงแวดลอม  เปนบทบาทของลูกเสือวิสามัญทุกคนอีกประการหน่ึง 
        สิ่งแวดลอมทีอ่ยูรอบตัวเรามีคุณประโยชนตอการดํารงชีวติในสังคมเปนอยางดี  ถามนุษยไม
รูจักปรับปรุงอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตวัเราใหอยูในสภาพที่ดี หรือไมรูจักใชทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมใหถูกวิธีแลวจะกอใหเกิดการเสียหายตามมาภายหลังหลายประการ ไดแก สิ่งแวดลอม
เปนพิษ  ซ่ึงเปนการบอนทาํลายชีวติมนุษย  สัตว  พืช  เปนตน 

      การอนุรักษดิน 

        1. ไมควรปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําๆซาก ๆ ในที่เดิมยอมจะทําใหดินเสื่อมคุณภาพไดผลผลิต
นอย 

        2.  ใสปุย  หรือปลูกพืชสลบัและหมุนเวียน 

        3.  ปลูกพืชคลุมดินหรือหญา  เพ่ือปองกันการกัดเซาะพังทลายใหนอยลง 
        4.  ลดการทําลายหญาที่ปกคลุม 

        5.  ระงับการระบายน้ําออกและลดการใชนํ้าที่ดูดซึมจากดิน  ฯลฯ 

        การอนุรักษนํ้า 

        1.  ใหการศกึษาแกประชาชนใหเขาใจถึงประโยชนในการปองกันรักษาแหลงนํ้าใหสะอาด  
 และโทษที่เกิดจากแหลงนํ้า 
        2.  สนับสนุนใหมีการคนควาวิจัย หาสิ่งใหมที่เหมาะสมในการคนควาหาสารเคมีที่จะมาแทน
สารพิษอันตรายตาง ๆ  เชน  ดี.ดี.ที.   หรือยาฆาแมลง 
        3.  ไมทิ้งขยะและปฏิกูลลงในแมนํ้าลําคลอง 
        4.  จัดระบบการกําจัดนํ้าโสโครกจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ 
จึงปลอยลงสูแมนํ้า 
        5. รัฐบาลจะตองกําหนดนโยบายและวางแผนในการปองกัน  และแกไขปญหานํ้าเนาให
แนนอนและมีประสิทธิภาพ 

        การอนุรักษสัตวปา 

        พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503  ไดใหคํานิยามศัพทในพระราชบัญญัติ
ไวดังน้ี 

        สัตวปาไมหมายรวมถึงแมลงและไขของแมลง 
        สัตวสงวน  หมายความถึงสัตวที่หายาก 

        สัตวปาคุมครอง  หมายความถึงสัตวปาคุมครองประเภท  1  และสตัวปาคุมครองประเภท  2 

        สัตวปาคุมครองประเภทที ่1  หมายความถึงสัตวปาซ่ึงโดยปกติไมใชเน้ือเปนอาหาร  หรือไม
ลาเพ่ือการกีฬา  หรือสัตวปาที่ทําลายศัตรูพืช  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือสัตวปาทีค่วรสงวนไวประดับ
ความงามตามธรรมชาต ิ หรือสงวนไวมิใหลดจํานวนลง  ทั้งน้ีตามทีร่ะบุในกฎกระทรวง 
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        สัตวปาคุมครองประเภทที ่  2  หมายความถึงสัตวซ่ึงตามปกติคนใชเน้ือเปนอาหาร  หรือลา
เพ่ือการกีฬาตามที่ระบุไวในกฎกระทรวง 
        ลา หมายถึงยิง ดัก จับหรือฆาสัตว หรือทําอันตรายดวยประการใดแกสัตว  และหมายความ
ตลอดถึงการไล  การตอน  การเรียกและการลอ  เพ่ือการกระทําดังกลาวแลวดวย 

        เน้ือ หมายความถึง เน้ือของสัตวไมวาจะไดปง  ยาง  รมหรือตากแหง  หรือทําอยางอ่ืน  เพ่ือ
ไมใหเนาเปอย  และไมวาจะอยูในรางของสัตวน้ัน  หรือชําแหละแลว 

        พระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดขอความทีลู่กเสือควรทราบมีดังน้ี 

        1. นอกจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานอ่ืนใดซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการตามหนาที่
หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรกัษาพันธุสตัวปา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่
        2.  ในเขตรักษาพันธุสตัวปา  หามมิใหผูใดเขาไปครอบครองยึดถือที่ดิน  หรือตัดโคน  แผว
ถาง  เผา  ทําลายตนไม  หรือพฤษชาติอ่ืน  หรือขุดแร  ดิน  หิน  สัตว  หรือเปลีย่นแปลงทางน้ําหรือ
ทําใหแมนํ้าในลํานํ้า  ลําหวย  หนอง  บึง  ทวมทนหรือเหือดแหง  หรือเปนพิษตอสัตวปา 
        3.  หามมิใหผูใดลาสัตว ไมวาจะเปนสตัวปาสงวน  หรือสัตวปาคุมครอง  หรือมีใชหรือเก็บ
หรือทําอันตรายแกไขในรังของสัตวปา  ซ่ึงหามมิใหลาสัตวน้ันในบริเวณวัด  หรือในบริเวณสถานที่ซ่ึง
จัดไวเพ่ือประชาชนใหเปนที่ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 
        4.  ผูใดซอนเรน  ชวยจําหนาย  ชวยพาเอาไปเสีย  ซ้ือ  รับจํานําหรือรับไว  ประการใด  ซ้ือ
สัตวปาหรือเน้ือของสัตวปา  อันไดมาโดยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน  1  เดือน        

ความจําเปนในการอนุรักษธรรมชาต ิ

        ความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา  มีคุณประโยชนตอการดํารงชีวิต
ในสังคมอยางยิ่ง ถามนุษยไมรูจักใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหถูกวิธีแลว  จะกอใหเกิดการเสียหาย
ตามมาหลายประการ  ไดแก  สิ่งแวดลอมเปนพิษ  ซ่ึงเปนการบอนทําลายชวีิตของมนุษย  พืช  และ
สัตวอ่ืน ๆ  ไดแก  การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาต ิ เชน  ดิน   นํ้า  ปาไม  แรธาต ุ สัตวปา  และ
แหลงเสริมสราง  นันทนาการ 
การอนุรักษสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตร 
        โบราณสถาน หมายความวา  อสังหาริมทรัพย  ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง
หรือโดยหลักฐาน เก่ียวกบัประวตัิของอสังหาริมทรัพยน้ันเปนประโยชนในทางศลิปะประวัตศิาสตร
หรือโบราณคดี 

        โบราณวัตถ ุ  หมายความวา  สังหาริมทรัพยเปนของโบราณ  ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือ
เปนสิ่งที่เกิดขึน้ตามธรรมชาต ิ  หรือเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยหรือซากสัตว
ซ่ึงโดยอายุ  หรือโดยลักษณะการประดิษฐ  หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวตัขิองสังหาริมทรัพยน้ัน
เปนประโยชนในทางศิลปะ  ประวัตศิาสตรหรือโบราณคดี 

        ศิลปวัตถ ุ  หมายความวา  สิ่งที่ทําดวยฝมือ  และเปนสิ่งที่นิยมกันวามีคุณคาในทางศิลปะ
พระราชบัญญัติน้ี  มีสาระสําคัญดังน้ี 
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        1.  หามมิใหผูใดทําการคาโบราณวัตถ ุหรือศิลปวตัถ ุหรือแสดงโบราณวัตถ ุหรือศิลปวตัถใุห
บุคคลชม  โดยเรียกเก็บคาชมเปนปกตธิรุะ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

        2.  ผูไดรับใบอนุญาตใหทาํการคาโบราณวัตถุหรือศลิปวัตถ ุแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวตัถุ
ใหบุคคลชม ตองแสดงใบอนุญาตน้ันไว ณ ที่เห็นไดงายในสถานการคา หรือสถานการแสดงของตน
และตองมีบัญชีแสดงรายการโบราณวัตถ ุ และศิลปวัตถุที่อยูในครอบครองของตนตามแบบทีอ่ธิบดี
กําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และรักษาบัญชีน้ันไวในสถานการคา หรือสถานแสดง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุน้ัน 

        3.  หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถ ุ  ไมวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุน้ันจะ
เปนโบราณวตัถุหรือศลิปวตัถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวหรอืไม  ออกนอกราชอาณาจักร  เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

        4.  โบราณวัตถุหรือศลิปวตัถุที่ซอน หรือฝง  หรือทอดทิ้งอยู ณ ที่ใด โดยพฤติการณซ่ึงไมมี
ผูใดสามารถอางเปนเจาของ ไมวาที่ซอน หรือฝง หรือทอดทิ้งไว จะอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง
ของบุคคลใดหรือไม ใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่  หรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา  แลวมีสิทธิไดรับรางวัลหน่ึง
ในสามแหงคาของทรัพยสินน้ัน 

        5.  ผูใดเก็บไดโบราณวัตถหุรือศิลปวตัถทุี่ซอน  หรือฝงไว  หรือทอดทิ้งอยู  ณ  ที่ใด ๆ  โดย
พฤติการณซ่ึงไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได    และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุน้ัน
เปนของตน  หรือของผูอ่ืน  ตองโทษจําคกุไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสี่พันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

        6.  ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  หรือทําใหเสื่อมคา  หรือทําใหไรประโยชน  ซ่ึงโบราณวัตถุ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

การอนุรักษศิลปะและวฒันธรรมไทย 

        ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณแสดงถึงความเปนไทย  เปนหนาที่ของคนไทยทุกคนตอง
ชวยกันอนุรักษ เพราะเปนสิ่งที่จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในฐานะที่เปนชาติเกาแก มีศิลปะ 
วัฒนธรรมของเราซึ่งแตกตางจากชาติอ่ืน ๆ  อันไดแก 
        -  ดนตรีไทย  เพลงไทย  การละคร  การฟอนรําไทย 

        -  งานศิลปกรรมไทย  เชน  ภาพปลายไทย  งานปน  การหาเคร่ืองเขิน เคร่ืองถมลงยา  การ
แกะสลักไม  การจักสาน  การทอ  การชางโลหะ  เคร่ืองปนดินเผา 
        -  ศิลปะทางอักษรศาสตร 
        -  สถาปตยกรรมไทย 

        -  งานประเพณีไทยของภาคตาง ๆ 

        ในฐานะที่เราเปนชนรุนหลัง  มีหนาที่ตองรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยที่บรรพชน
ไดสรางไว  ใหคงอยูตลอดไป 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

กระตายปากับกบ 

 
  กระตายปาฝูงหน่ึงไมอยากมีชีวิตอยู พวกมันคิดวาตัวเองเปนสัตวที่ออนแอและขี้ขลาดซ่ึง
ไมรูจะทําอะไรนอกเหนือจากการว่ิงหนีเทาน้ัน พวกมันจึงตกลงใจจะไปกระโดดน้ําในที่มืดๆ ใหตาย
ไปเสีย 
  เม่ือกระตายฝูงนั้นเดินเขาไปใกลฝงแมนํ้า ฝูงกบตางพากันตกใจพากันกระโดดลงไปใน
โคลน เม่ือเปนเชนนี้ กระตายก็หยุดชะงัก และมีความกลาหาญพอที่จะพูดวา “พวกเราจงกลับกัน
เถอะ เราไมตองการตายกันแลว เพราะยังมีสัตวชนิดอ่ืนที่ออนแอกวาพวกเราอีก” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จงอยาออนแอ ยังมีคนที่ออนแอกวาเรา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
หนวยที่  6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   20  บัญชีชวีติ             เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
  มีโอกาสทบทวนการดําเนินชีวติที่ผานมา อันจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเปน 
ประโยชนตอสังคม 
2.เน้ือหา  
 การที่คนเราไดมีโอกาสวิเคราะหและทบทวนการดําเนินชีวติของตนเองในบรรยากาสที่
เหมาะสม จนทําใหไดเห็นสิง่ที่ควรปรบัปรุงและพัฒนาเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข 
3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
1) พิธีเปดประชุมกอง  (ชักธง  สวดมนต  สงบน่ิง ตรวจ  แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเก่ียวกับความสัมพันธในชุมชนวัยรุนมักชอบแยกตัวและมี

ความสัมพันธกับคนในชุมชนนอยลง 
 (2) หมูลูกเสือน่ังลอมวง ผูกํากับลูกเสือใหแตละคนหลับตา นึกทบทวนการดําเนิน

ชีวิตของตนเองใน  1 เดือนที่ผานมา 2 เรื่อง ตอไปน้ี แลวเขียนลงในตารางที่  1 ในใบงาน 
  - สิ่งดีๆ ที่ชุมชนหรือสังคมทําใหฉันแมเพียงเล็กนอย 

  - สิ่งแยๆ ที่ฉันทํากับชุมชนและสังคมโดยไมไดตั้งใจ 
 (3) ลูกเสือแตละคนวิเคราะหสิ่งที่ตนเองเขียนลงในตาราง แลวประเมินตนเองวา ควร
จะปรับปรุงตัวอยางไร เพ่ือตอบแทนชุมชนสที่อยูอาศัย เขียนลงตารางที่ 2 ในใบงาน 
 (4) ลูกเสือแตละคนผลัดกันเลาผลการทบทวนทั้ง 2 เร่ือง คือการประเมินตนเองและ
คิดวาจะปรับปรุงตนเองอยางไร แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในหมู 
 (5) รวมกอง ผูกํากับลูกเสือนําอภิปรายประเด็นตอไปน้ี 
 - ไดคนพบอะไรบางที่นําไปสูการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือชุมชน และให
หมูลูกเสือเลือกเร่ืองที่เหมาะสมที่สุดเตรียมจัดกิจกรรมในสัปดาหตอไป 
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    4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
             5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธง เลิก) 
        4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
             1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
             2) เพลง หรือ เกม 
             3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลูกเสือทบทวนกับลูกเสือวาแตละหมูเลือกเร่ืองใดเพ่ือจัดกิจกรรมในครั้งน้ี 
 (2) ใหลูกเสือนํากิจกรรม 1 กิจกรรมของเพื่อนในหมูมาวางแผนรวมกันเพ่ือจะทํา
ประโยชนตอชุมชน เชน ลูกเสือบางคนอาจเห็นวาตนเองมีสิ่งแยๆ ตอชุมชน คือชอบทิ้งขยะ ลูกเสือก็
ชวยกันคิดกิจกรรรมที่จะชวยทําความสะอาดชุมชน หรือ กิจกรรมที่จะชวยใหชุมชนสะอาดอยาง
ยั่งยืน เปนตน 
 (3)  ลูกเสือแตละหมูนําเสนอผลงานของหมู 
 (4)  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป 
              4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน  
              5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธง เลิก) 
5. การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรม การแสดงออก และการแลกเปลี่ยนในหมูเพ่ือน 
6. องคประกอบทักษะชีวิตจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูในตนเองความรับผิดชอบตอ 
ตนเองและสังคม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 
     เพลงปรบมือ 5 ครั้ง 
 
  ปรบมือ 5 คร้ัง    (( 1 2 3 4 5 )     ปรบใหดังยิ่งกวาน้ี  ( 1 2 3 4 5 ) 
                 กระโดดขางหนา 5 ที ( 1 2 3 4 5 )    แลวกลับเขาที่เหมือนเดิม ( 1 2 3 4 5 ) 
        กระโดดไปทางซาย  ( 1 2 3 4 5 )     แลวยายมาทางขวา ( 1 2 3 4 5 ) 
                 สายสะโพกไปมา ( 1 2 3 4 5 )         หัวเราะ ฮา ฮา ใหดัง ๆ ( 1 2 3 4 5 ) 
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ใบงาน 
ตารางที่ 1 

 

ส่ิงดี ๆ ทีชุ่มชนหรือสังคม ทําใหฉัน 
แมเพียงเล็กนอย 

ส่ิงแย ๆ ที่ฉนัทํากับชุมชนหรือสังคม 
แมโดยไมตัง้ใจ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 
ตารางที่ 2 

 

ส่ิงที่ฉันคิดจะปรับปรุงตนเองเพ่ือชุมชนหรือสังคม 

1. 

2. 

3. 

4. 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
คนหาปลากับพราน 

วันหน่ึงคนหาปลาเดินสวนกับนายพรานเเละเห็นวานายพราน มีเน้ือสัตวมากมายจึงถามวา 
"ทานพรานปา ขาขอเอาปลาเเลกกับเน้ือสัตวบางไดหรือไม"นายพรานเห็นคนหาปลามีปลาหลายตัวก็
นึกอยากจะลองกิน เน้ือปลา 

วันตอๆ มาคนหาปลากับพรานก็นัดพบเพ่ือเเลกเปลี่ยนอาหารกัน ทุกวันจนกระทั่งวันหน่ึง
คนหาปลาก็เอยขึ้นวา"ทานยังอยากจะเเลกเนื้อกับปลาอยูหรือไม"นายพรานก็ตอบวาตนเริ่มเบื่อปลา
เเละอยากกินเนื้อดังเดิมเเลวทั้งสองจึงตกลงเลิกเเลกเปลี่ยนอาหารกันอีกตอไป 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนเรามักอยากลิ้มลองของใหม เเตไมนานก็ตองเห็นคาของ ของเกา 

 
 

สุนัขชั่ว 

สุนัขตัวหน่ึงมีนิสัยชอบขโมยและกัดใครตอใครที่มันพบเห็นอยูเสมอ  เพราะฉะนั้นเจาของจึง
เอากระด่ิงแขวนไวที่คอ เพ่ือเตือนใหคนรูวามันเขาไปใกลผูใด 

แตสุนัขตัวน้ันกลับมีความนิยมชมชอบในกระด่ิงที่เจาของแขวนคอมัน มันเดินไปตามถนน
หนทางดวยความภาคภูมิใจในเสียงกระด่ิงที่คอของมัน จนกระทั่งสุนัขแกตัวเมียตัวหน่ึงพูดวา “เจา
หนุมซ่ึงหาความดีอะไรไมได ทําไมเจาแสดงกิริยาทาทีเชนนั้น กระด่ิงนั้นไมใชเคร่ืองงหมายแหงคุณ
งามความดีของเจาเลย แตเปนเคร่ืองหมายของความเลวทรามของเจาตางหาก” 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  คนชั่วยอมไมเคยมองเห็นความผิดของตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  21   ปูมชีวิตปราชญชาวบาน           เวลา  2  ชั่วโมง 
 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
 รูและเขาใจปมูชีวิตของปราชญชาวบานที่คิดคน บุกเบิก ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตัวอยางที่ดี 
และทําประโยชนแกสวนรวม 
2. เน้ือหา 
 การเรียนรูจากปูมชีวิตของปราชญชาวบาน 
3. ส่ือการเรียนรู 
 3.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 3.2 เรื่องที่เปนประโยชน 
4.  กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
  (1) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือศึกษา /คนควา ทําปูมชีวิตของปราชญ
ชาวบานที่คิดคนบุกเบิก ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตัวอยางที่ดี และทําประโยชนแกสวนรวม หมู
ละ 1 คน วามีวิถีชีวิตอยางไร คิดคน บุกเบิกในเรื่องอะไร ตองผานความยากลําบากอะไรมา
บาง ภูมิปญญาน้ันเปนประโยชนอยางไร แลวมานําเสนอในกองลูกเสือครั้งตอไป  
  (2) หมูลูกเสือวางแผน แบงงาน และกําหนดผูรับผิดชอบไปดําเนินการ 
 4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
 5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลิก) 
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ลูกเสือรายงานทีละหมูจนครบ  
 (2) ผูกํากับลกูเสือ นําอภิปรายสรุป ขอคดิที่ไดและสิ่งที่ไดเรียนรูจากปูมชีวิตของ

ปราชญชาวบานทีละคนจนครบทุกคน 
4)  ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
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5.  การประเมินผล 
 สังเกต ความเอาใจใสตอการทํากิจกรรม การรายงาน และการแสดงความคิดเห็นในหมูและ
กองลูกเสือ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
 
เพลง  

เรามาสนุกกัน 

ชะชะชา…………. ประกอบทาทาง 
มาเถิดเรามามารวมรองเพลงกันพวกเราทั้งน้ันลุกขึ้นพลันทันท ี

แลวเรามาหันหนามาหากันยกมือไหวกันแลวตบมือสามที (เอา 1..2..3) 
เสร็จพลันแลวก็หันกลับมาสนุกหนักหนาแลวสายเอว 5 ที (เอา 1..2…3..4..5) 

เกม 
     พรมวิเศษ 

วิธีเลน 
1.  ลูกเสือแตละหมูมีจํานวนเทากัน ขึ้นไปยืนบนผายางของแตละหมูที่เตรียมไว ขนาด 2 x 2

เมตร ที่จุดเร่ิมตน 
2.  เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มเลน ใหแตละหมูเคลื่อนยายตัวเองและผายางที่ยืนเหยยีบไวไปยัง

จุดที่กําหนด โดยไมใหตัวออกจากผืนผา 
3.  หมูใดถึงเสนชัยกอนเปนฝายชนะ 

 
เร่ืองที่เปนประโยชน 
 

การเปลี่ยนชือ่ประเทศจาก "สยาม" เปน "ไทย" 

 ป พ.ศ. 2482จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตร ีมีนโยบายสรางชาติโดยอาศัยเชื้อ
ชาติไทยเปนหลัก คิดเปลี่ยนนามประเทศจาก "สยาม" เปน "ไทย" โดยยึดหลักวาประเทศสวนใหญ
มักตั้งชื่อประเทศตามเชื้อชาติของตนโดยเริ่มประกาศใชเปนรฐันิยมกอน แลวจึงประกาศใช
รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมนามประเทศในภายหลัง โดยใหเหตุผลความไมสะดวกในการใชคําวา 
"สยาม" ดังนี้ 
(1) คนไทยมีสัญชาติและบงัคับไมตรงกนักลาวคือคนไทยทุกคนในเวลานี้มีสัญชาติไทยแตอยูใน
บังคับสยาม 
(2) ชื่อภาษา ชื่อคน กับชื่อประเทศไมตรงกัน กลาวคือเปนประเทศสยาม แตคนพ้ืนเมืองพูด
ภาษาไทยเปนอาณาจักรสยาม แตพลเมืองเปนคนไทย 
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(3) การที่เอาคําวา "สยาม" กลับมาใชเปนนามประเทศน้ัน เปนการฝนใจคนไทยโดยทั่วไปดังน้ันคํา
วาสยามจึงมีแตในภาษาหนงัสือ แตใชพูดกันวา "เมืองไทย" เปนสวนมาก  
 การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเปนประเทศไทยแลว จะมีผลดังน้ี 
(1) ไดชื่อประเทศท่ีตรงตามชื่อเชื้อชาติของพลเมือง 
(2) ชนชาติไทยจะมีสัญชาตแิละอยูในบังคบัอันเดียวกัน 
(3) ชื่อประเทศ ชื่อภาษาพืน้เมือง ชื่อรัฐบาลกับชื่อประชาชน จะเปน "ไทย" เหมือนกันหมด 
(4) ทําใหพลเมืองรักประเทศเพิ่มมากขึ้นและมีจิตใจเขมแข็ง รูสึกระลึกถึงความเปนไทยมากขึ้น 
(5) กอใหเกิดความสามัคคแีละเกี่ยวพันอยางสนิทสนม ระหวางชาวไทยที่อยูในประเทศไทย และชาว
ไทยที่กระจัดกระจายในประเทศอ่ืน ๆ มากย่ิงขึ้น จึงเปนอันวา "ประเทศสยาม"ก็กลายเปนเพียง
ตํานานนับจากน้ัน 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผลสมควร ควรไดรับการยอมรับ 
    
 
    สํานวนไทย ตัดหางปลอยวัด 

 “ตัดหางปลอยวัด”เปนสํานวนหมายถึง ตัดขาดไมเก่ียวของไมเอาเปนธุระอีกตอไปเชนเด็ก
คนน้ีถูกพอแมตัดหางปลอยวัดเพราะประพฤติตัวเกกมะเหรกเกเรไมเชื่อฟงคําส่ังสอนของผูใหญ 
 สํานวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไกแลวนําไปปลอยเพ่ือสะเดาะเคราะหหรือแกเคราะหในสมัย
โบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียรบาลวา เม่ือเกิดส่ิงที่เปนอัปมงคลเชนมีวิวาทตบตีกันถึงเลือดตกใน
พระราชวังตองทําพิธีสะเดาะเคราะหโดยเอาไกไปปลอยนอกเมือง เพ่ือนําเสนียดจัญไรไปใหพน 
 ในสมัยรัชกาลที่๔ มีประกาศกลาวถึงการนําไกไปปลอยที่วัดเพ่ือสะเดาะเคราะหสันนิษฐานวา
ไกที่จะนําไปปลอยที่วัดจะตัดหางเพ่ือเปนเคร่ืองหมายวาเปนไกที่ปลอยเพ่ือการสะเดาะเคราะหดวย 

 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การเชื่อสิ่งใด หากไมกอใหเกิดความเสียหายไมทําใหใครเดือนรอน แตจะทําให
ผูเชื่อสบายใจก็สามารถทําให 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  6 บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22  เสียหายเพราะอะไร    เวลา 1 ชั่วโมง 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
มีจิตสํานึกในการรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชนชาต ิ

2.  เน้ือหา 
การสํารวจสอดแนม ความเสียหายของสาธารณสมบัติวาเกิดจากสาเหตุใด เพ่ือหาทาง

ปองกัน แกไข การแสดงออกถึงความรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน  ชาติ ลูกเสือสามารถ
ทําไดโดยการรวมมือกันรับผิดชอบ ดูแล และสงเสริมการใชประโยชน 
3. ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 เรื่องเลาที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม  
 4.1 พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 

1) ผูกํากับลูกเสือสนทนาเร่ืองสาธารณสมบัตใินชุมชนของลูกเสือมีอะไรบาง ปจจุบนัมี
สภาพอยางไร 

2) ลูกเสือนําเสนอชื่อสถานที่ สภาพของสาธารณสมบตัิในชุมชนของตนเอง 
3) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสอืรวมกันเลือกสาธารณสมบตัิในแตละชุมชน หมูละ 1 แหง

เชน วัด หอกระจายขาว ทีอ่านหนังสือพิมพหมูบาน หองสมุด สถานที่ทองเท่ียว ประปา อนามัย 
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานในการชวยกันดูแลรักษา 

4) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรางแบบสํารวจขอมูลสาธารณะสมบัตติามที่หมูลกูเสือ
เลือกหัวขอ   

  - ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง  
   - สภาพที่เปนอยูปจจุบัน 
   - ผูดูแล หนวยงานที่รับผิดชอบ 
   - ขอเสนอแนะในการดูแล/ ปรับปรุง/การสงเสริมเพ่ือใหเกิดการใชประโยชน 

5) ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหลูกเสือแตละหมูจัดทําแผนการจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลา 1 เดือนเพ่ือทํากิจกรรมตามรายการตอไปน้ี 

   - รายการการดูแล รักษา ปรับปรุง สงเสรมิการใชประโยชน 
   - การประสานงานกับผูดูแล ผูรับผิดชอบสถานที ่
   - กําหนดวันเวลาปฏบิัติกิจกรรม  
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   - ประชาสัมพันธการปฏิบตักิิจกรรม 
   - ลงมือปฏิบัตงิานตามแผน 
   - สรุปผลรายงาน 
 4.4 ผูกํากับลกูเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
 4.5 พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 หมายเหตุ–ผูกํากับลูกเสือนัดหมายลูกเสือออกสํารวจขอมูลตามแบบสํารวจและรายงานในชัว่โมงตอไป 
 
5. การประเมินผล 
 สังเกตจากการปฏิบัติงานตามโครงการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน/ชุมชนอยางนอย 1 
โครงการ 
6. องคประกอบทักษะชีวติสําคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวเิคราะห ความคิดสรางสรรคและเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการรัก
และหวงแหนสาธารณสมบตัิของชุมชนและของชาติ ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  22 
 
เพลง 

อยุธยาเมืองเกา 

   อยุธยาเมืองเกาของเราแตกอนจิตใจอาวรณมาเลาสูกันฟง 
  อยุธยาแตกอนนี้ยังเปนดังเมืองทองของพี่นองเผาพงศไทย 
  เด๋ียวนี้ซิเปนเมืองเกาชาวไทยแสนเศราถกูขาศึกรุกราน 
  ชาวไทยทุกคนหัวใจราวรานขาศึกเผาผลาญแหลกราญวอดวาย 
  เราชนชั้นหลังมองแลวเศราใจอนุสรณเตือนใหชาวไทยจงมั่น 
  สมัครสานรวมใจสามัคคีคงจะไมมีใครกลาราวีชาติไทย 

 
 

ใตรมธงไทย 

   ใตรมธงไทยรมเย็นเหมือนด่ังอยูในรมโพธ์ิรมไทรที่มีก่ิงใบแนนหนา 
  ชาติไทยใหญหลวงแตกกระจัดกระจายถูกแบงแยกยายไปอยูหลายสาขา 
  เชิญพวกพองพ่ีนองมาพรอมกันเชิญอยูใตรมธงไทย 
  เลือดเน้ือเผาไทยนี้ควรจะมีสมานฉันท 

เหมือนนองพ่ีเลือดเน้ือเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน 
  ใตรมธงไทยรมเหมือนดังโพธิ์ไทรใตรมธงไทยเย็นเหมือนใตแสงจันทร 
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เร่ืองที่เปนประโยชน 
ลูกสาวกับพอ 

 พอคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเตงงานกับชาวสวน  "ลูกสบายดีหรือไม ตองการอะไรหรือ
เปลา"พอถามอยางหวงใย ลูกสาวคนโตจึงตอบวา "สบายดีจะพอ ลูกไมเคยตองการอะไรอีกนอกจาก
อยาก ใหฝนตกมามากๆ พืชผลในสวนจะไดงอกงามดี" 

เม่ือไปเยี่ยมลกูสาวคนเล็ก พอก็ถามเชนเดียวกันกับทีถ่ามลูกสาวคนโตลูกสาวคนเลก็ซ่ึงเปน
เมียชางปนหมอก็ตอบวา "ลูกสบายดีจะพอ เเตตองการอยางเดียวคืออยากใหฝนไมตกเลย ถามีเเดด
จา หมอดินที่ตากไวก็จะเเหงเร็วจะพอ" 

 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา คนเรามักตองการเเตสิ่งที่เปนผลประโยชนเเกตน 

 
 

ไหวพริบ 

  วันหนึ่งเบนจามินไปเลนเรือใบกับเพ่ือน ซ่ึงเพ่ือนของเบนรูดีวาเบนมีความชํานาญในการถือ
ใบเรือไดดีกวาตน แตเพ่ือนจะอวดเบนวาตัวก็เกง จึงไดถือใบเรือเสียเอง พอแลนเรือเลนกันไปได
สักครูใหญ เบนก็มองเห็นเมฆดําทะมึนอยูทางดานตะวันออกเฉียงใต เบนรูทันทีวาน่ันหมายถึงอะไร 
เบนรองบอกเพื่อนซึ่งแลนเรือใบไมถูกวา 
  “พายุกําลังมา ดูเมฆน่ันซิ ! เราตองกลับแลว” 
  เพ่ือนของเบนมองดูกอนเมฆแลวพยายามกลับเรือ แตก็ทําไมสําเร็จ ลมพัดจัด ใบกินลมอู 
เรือแลนปราดไปบนพื้นนํ้า แลนหางออกไปจากฝงทุกที 
  “ใหกันถือใบแทนแกเถอะเพื่อน” เบนเอย 
  “ไมเอา กันบังคับเรือลําน้ีได” เพ่ือนของเบนตอบ 
  เมฆดําทะมึนมากเขา ลมแรงเขา เรือยิ่งแลนเร็ว หันหัวออกมาสูมหาสมุทรที่กําลังเปนบา 
ตอนนี้เบนก็รูวาควรจะทําอยางไร ไมมีประโยชนแลวที่จะมัวพูดกับเพ่ือนที่โงเขลา เพราะถาชาไปน่ัน
หมายถึงการจมนํ้าตาย เบนเดินไปหาเพื่อนอยางเงียบๆ แลวใชกําปนที่แข็งแกรงชกพรวดเขาให 
ยังผลใหเพ่ือนของเขาลมฮวบลงบนพื้นเรือ และกวาจะลุกขึ้นไดเบนก็เอาเชือกผูกเทาเขาไว แลว
ตอจากน้ันเบนก็คอยระวังเรือไมใหลม ตองคอยหันดูใบเรือและหันหัวเรือใหถูกตองตามลมดวยความ
ชํานาญ ในที่สุดก็มองเห็นฝงและขึ้นฝงไดตามความปรารถนา พอถึงฝงเบนก็แกเชือกเพ่ือน ฝาย
เพ่ือนเม่ือเปนอิสระและเพิ่งสํานึกผิด ก็ตรงเขาขอบใจเบนเปนการใหญที่ไดชวยชีวิตเขาใหรอดพน
จากอันตรายมาไดอยางหวุดหวิด 
 
เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  การไมรูจักประมาณตนเอง อาจนําความเสียหายมาสูตนและผูอ่ืนได 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ(เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  6  บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23   โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
  เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีตอ 
พสกนิกรชาวไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
2.  เน้ือหา 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตลอดการครองราชย 
กวา 60 ป เพ่ือปวงชนชาวไทย 
3.  ส่ือการเรียนรู 

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
3.3 เรื่องที่เปนประโยชน 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  
 1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ผูกํากับลกูเสือนําสนทนาดวยคําถาม 

-  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คืออะไร 
-  ทราบไหมวา จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปจจุบันมี 
ประมาณกี่โครงการ  

 (2) ผูกํากับลูกเสือแจกใบความรูเร่ือง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” และ
มอบหมายงานใหลูกเสือแตละหมู รวมกันสืบคนขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่มีความสําคัญตอประชาชนหมูมาก และหมูลูกเสือมีความสนใจ 
หมูละ 1 โครงการ (ไมซํ้ากัน) สงตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือคร้ังตอไป ใหเวลารายงานหมู
ละไมเกิน 8 นาที  โดยจะมีการตัดสินวาหมูใดนําเสนอขอมูลที่เขาใจไดดี และใชสื่อได
นาสนใจที่สุด  

 (3) หมูลูกเสือ วางแผน แบงงาน และมอบหมายสมาชิกชวยกันดําเนินการ โดยตกลง
กับหมูอ่ืนไมใหหัวขอซํ้ากัน 

4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องทีเ่ปนประโยชน 
5) พิธีปดประชมุกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   
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4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม   

 3) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู 
 (1) ลูกเสือแตละหมูรายงาน ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ืนรวมกันซักถาม เพ่ือ

ความเขาใจ จนครบทุกหมู 
 (2) ผูกํากับลูกเสือนําอภิปราย และสรุป ในประเด็น “ ขอคิดที่ไดจากกิจกรรม และ 

การนําไปใชในชีวิตประจําวัน”   
 (3) ผูกํากับลูกเสือเพ่ิมเติมดังนี้ “ในหลวงทรงเปนองคพระประมุขของลูกเสือไทย 

และพระนามของพระองคน้ันอยูในรายชื่อของลูกเสือที่เปนบุคคลสําคัญของโลก ทรงเปน
แบบอยางของการยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ที่ลูกเสือควรจดจํา และนําเปน
แบบอยางในการปฏิบัติตน” 

4) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน 
5) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแสดงออก และการใหความคิดเห็นในหมู และใน
กองลูกเสือ 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 
เพลง    

สดุดีมหาราชา 

   ขอเดชะองคพระประมุขภูมิพล ม่ิงขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย 
  มหาราช ขัติยะ ภูวไนย   ดุจรมโพธิ์รมไทรของปวงประชา 
  ขอเดชะองคสมเด็จพระราชินี  คูบุญ บารมี จักรีเกริกฟา 
  องคสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาราชา ขาพระพุทธเจาขอสดุดี 
  อาองคพระสยมบรมราชันยขวัญหลา   เปลงบุญญาสมสงาบารมี 
  ผองขาพระพุทธเจา นอมเกลาขออัญชุล ี สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี 
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สยามานุสต ิ

   หากสยามยังอยูยั้ง  ยืนยง 
  เราก็เหมือนอยูคง   ชีพดวย 
  หากสยามพินาศลง   ไทยอยู  ไดฤา 
  เราก็เหมือนมอดมวย   หมดส้ินสกุลไทย 
   ใครรานใครรกุดาว  แดนไทย 
  ไทยรบจนสุดใจ    ขาดด้ิน 
  เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล   ยอมสละ  สิ้นแฮ 
  เสียชีพไปเสยีชื่อ   ชื่อกองเกียรตงิาม 

 
ใบความรู 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ความเปนมา 

 ในระยะตนแหงการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติน้ันกิจการดานการแพทยของไทยยังไม
เจริญกาวหนาเทาที่ควรและการบริการสาธารณสุขในชนบทยังมิไดแพรหลายเชนในปจจุบัน  

พระราชกรณียกิจชวงแรกเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2493- 2505จึงเปนพระราชดําริดานการแพทย
และงานสังคมสงเคราะหเปนสวนใหญ และเปนการชวยเหลือบรรเทาปญหาเฉพาะหนาไมมีลักษณะ
เปนโครงการเต็มรูปแบบอยางปจจุบัน ตัวอยาง เชน 

ป พ.ศ. 2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานพระราชทรัพย จํานวน 500,000 บาท 
เพ่ือใชสรางอาคาร “มหิดลวงศานุสรณ” ในบริเวณสถานเสาวภา สําหรับใชในกิจการทางดาน
วิทยาศาสตรและ ผลิตวัคซีน บี ซี จี ปองกันวัณโรคซึ่งเปนปญหารายแรงในเวลานั้น  

ทรงริเริ่มสรางภาพยนตร ที่รูจักกันในนามวา “ภาพยนตรสวนพระองค” จัดฉายเพ่ือหารายได
จากผูบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล นํามาชวยเหลือพสกนิกรดานตาง ๆเชน สรางตึกวชิราลงกรณ
สภากาชาดไทย อาคารทางการแพทยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปนตน 

เม่ืออหิวาตกโรคระบาดอยางรุนแรงในเมืองไทย และตองใช “นํ้าเกลือ” เปนจํานวนมาก 
ในขณะนั้นการใหนํ้าเกลือแกผูปวยมีคาใชจายสูงมากเพราะตองสั่งจากตางประเทศ และนํ้าเกลือที่
ผลิตไดในประเทศก็ยังขาดคุณภาพ จนกลาวกันวา “ใสใครไปก็ช็อค” จึงไดพระราชทานพระราชดําริ
ใหมีการศึกษาวิจัยและคนหาวิธีสรางเคร่ืองกลั่นน้ําเกลือใชเอง จนมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ
และเปนที่ยอมรับกันจนถึงปจจุบันน้ี 

โครงการแพทยหลวงพระราชทาน “เรือเวชพาหน” เปนหนวยแพทยเคลื่อนที่รักษาราษฎรที่ตั้ง
บานเรือนอยูตามลํานํ้า โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการดําเนินการมาจนทุกวันน้ี  

พระราชจริยวัตรเชนน้ีไดขยายปรัชญาการสังคมสงเคราะหของประเทศไทยออกไปใน 
วงกวาง และฝงลึกในจิตใจคนไทยในเรื่องการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จะเห็นไดจากยามที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น คนไทยทั้งหลายจะชวยเหลือกันบริจาคโดยมิตองรองขอแตอยางใด  
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ดวยความหวงใยในทุกขสุขของอาณาประชาราษฎร พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยม
เยียนประชาชนตามพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน เสด็จประทับอยูใน
ภูมิภาคตางๆ มากกวาในพระราชวังที่กรุงเทพฯ ทั้งน้ีเพ่ือทรงคนหาขอมูลที่แทจริงจากประชาชน 
เจาหนาที่ของรัฐประจําพ้ืนที่ และทรงสังเกตการณ สํารวจสภาพทางภูมิศาสตรไปพรอมๆกันดวย 
ทั้งน้ีเพ่ือทรงรวบรวมขอมูลไวเปนแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดําริในการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตอไป  

พระราชดําริอันเปนโครงการชวยเหลือประชาชนเร่ิมขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2494 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหกรมประมงนําพันธุปลาหมอเทศจากปนัง ซ่ึงไดมาจากผูเชี่ยวชาญดานการประมงของ
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ เขาไปเลี้ยงในสระนํ้าพระที่น่ังอัมพรสถาน จากน้ัน
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2496 จึงพระราชทานพันธุปลาหมอเทศน้ีแกกํานันและผูใหญบานทั่วประเทศ 
นําไปเผยแพรขยายพันธุแกราษฎรในหมูบานของตน เพ่ือจะไดมีอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น  

โครงการพระราชดําริที่นับวาเปนโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2495 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานรถบลูโดเซอร ใหหนวย
ตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร ไปสรางถนนเขาไปยังบานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ 
(ปจจุบันคือ ตําบลทับใต) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ เพ่ือใหราษฎรสามารถสัญจรไปมา
และนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชุมชนภายนอกไดสะดวกขึ้น จากน้ันในป พ.ศ. 2496 ได
พระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บนํ้าเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ เพ่ือ
บรรเทาความแหงแลง เดือดรอนของราษฎรและสรางเสร็จใชประโยชนไดในป พ.ศ. 2506 นับเปน
โครงการพระราชดําริทางดานชลประทานแหงแรกของพระองค 

ประเภทและสาขา ของโครงการในพระราชดําริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอยูมากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรก มี

ชื่อเรียกแตกตางกันไป ดังน้ีคือ  
1.  โครงการตามพระราชประสงค 
โครงการซ่ึงทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปนการสวนพระองค ทรงศึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญ 

ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและสงเสริมแกไขดัดแปลงวิธีการเปนระยะเวลาหนึ่ง 
เพ่ือดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซ่ึงตองทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคใน
การดําเนินการทดลองจนกวาจะเกิดผลดี ตอมาเม่ือทรงแนพระทัยวาโครงการนั้นๆ ไดผลดี เปน
ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง จึงโปรดเกลาฯใหรัฐบาลเขามารับงานตอภายหลัง  

2.  โครงการหลวง 
พระองคทรงเจาะจงดําเนินการพัฒนาและบํารุงรักษาตนนํ้าลําธารในบริเวณปาเขาใน

ภาคเหนอื เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ลุมภาคกลาง ดวยเหตุผลที่พ้ืนที่เหลาน้ีเปนเขตแดนชาวไทยภูเขา 
จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยใหอยูดีกินดี ใหเลิกการปลูกฝน เลิกการตัดไมทําลายปา ทําไร
เลื่อยลอย และเลิกการคาไมเถื่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณนอกกฎหมาย ทรงพัฒนาชวยเหลือให
ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณคาสูง ขนสงงาย ปลูกพืชไร และเลี้ยงสัตวไวเพ่ือบริโภค รวมคุณคาผลผลิต
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แลวใหไดคุณคาแทนการปลูกฝน ทั้งๆที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกวาจะเกิดผลได ตองใช
เวลานานนับสิบป การดําเนินงานจะยากลําบากสักเพียงใดมิไดทรงทอถอย การพัฒนาคอยๆไดผลดี
ขึ้นเรื่อย ๆ ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองควา“พอหลวง” และเรียกสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถวา“แมหลวง” โครงการของทั้งสองพระองคจึงเรียกวา “โครงการหลวง” 

3.  โครงการในพระบรมราชานุเคราะห 
โครงการที่พระองคไดพระราชทานขอเสนอแนะและแนวทางพระราชดําริใหเอกชนไป

ดําเนินการ ดวยกําลังเงิน กําลังปญญา และกําลังแรงงาน พรอมทั้งการติดตามผลงานใหตอเน่ืองโดย
ภาคเอกชน เชน โครงการพัฒนาหมูบานสหกรณเนินดินแดง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ 
ซ่ึงสโมสรโรตารีแหงประเทศไทยเปนผูจัดและดําเนินงานตามพระราชดําริ โครงการพจนานุกรม 
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เปนตน  

4.  โครงการตามพระราชดําริ 
โครงการประเภทนี้เปนโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตาม

แนวพระราชดําริ โดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับหนวยงานของรัฐบาล ซ่ึงมีทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ 
ทหาร โครงการตามพระราชดําริน้ีในปจจุบันเรียกวา“โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร”ิมีกระจาย
อยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปจจุบนัมีลักษณะทีเ่ปนโครงการพัฒนาดานตางๆ ที่ดําเนินการเสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่มากกวา 5 ป ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เปนงานดานวิชาการ 
เชน โครงการเพื่อการศึกษาคนควาทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย เปนตน  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีสวนสําคัญ ในการเสริมแผนงานโครงการตางๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินอกจากจะทําใหประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้นแลว ยังกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจและความม่ันคงเปน
สวนรวมดวย ดังนั้นเพ่ือการดําเนินงานที่สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเปนประโยชน
สูงสุดบรรลุผลตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว  รัฐบาลจึงไดตั้งหนวยงานชื่อวา “สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ”  เปนสวนราชการ 
มีฐานะเปนกรม อยูในสายการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี สํานักงาน กปร. มีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปน้ี 

1)  ตามเสด็จเพ่ือรับและประมวลพระราชดําริ สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนงาน 
หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

2)  ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

3)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
4)  ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  
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5)  ปฏิบัติงานดานวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธเผยแพรที่
เก่ียวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

6)  ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่ได รับพระราชกระแส หรือตามที่คณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมอบหมาย หรือตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน คณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ปจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แบงออกเปน 8 ประเภท  โดยกระจายอยูทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน กปร. 
ตั้งแตปงบประมาณ 2525-2551 มีจํานวน 4,404 โครงการ /กิจกรรม แยกตามประเภท และรายภาค
ไดดังตารางตอไปน้ี 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
  1.  การพัฒนาแหลงนํ้า 1,579  โครงการ / กิจกรรม 
  2.  การเกษตร 536  โครงการ / กิจกรรม 
  3.  สิ่งแวดลอม 1,039  โครงการ / กิจกรรม 
  4.  สงเสริมอาชีพ 343  โครงการ / กิจกรรม 
  5.  สาธารณสุข 49  โครงการ / กิจกรรม 
  6.  คมนาคม 115  โครงการ / กิจกรรม 
  7.  สวัสดิการสังคม                166  โครงการ / กิจกรรม 
  8.  โครงการสําคัญ และอ่ืนๆ 577  โครงการ / กิจกรรม 

 
ภาค จํานวนโครงการ / กิจกรรม 

  กลาง 1,024 โครงการ / กิจกรรม 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 929  โครงการ / กิจกรรม 
  เหนือ 1,221  โครงการ / กิจกรรม 
  ใต 807  โครงการ / กิจกรรม 
  ไมระบุภาค 343  โครงการ / กิจกรรม 
  งบบริหาร 80  โครงการ / กิจกรรม 
  รวม 4,404 โครงการ / กิจกรรม 

 
ตัวอยางโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

1.โครงการหลวง 2.โครงการเศษรฐกิจชชุนบนพื้นที่สูง 
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3.โครงการเกี่ยวกับ การปลกูขาว 4.โครงการศิลปาชีพพิเศษ 
5.โครงการสรางบานเล็กในปาใหญ 6.โครงการ สงเสริมการปลกูหมอนเลี้ยงไหม 
7.โครงการพืชสมุนไพร 8.โครงการปลูก พืช/ผลไม 
9.โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว  
10.โครงการสงเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
11.โครงการตามพระราชดําริหมูบานสหกรณ   
12. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
13.โครงการการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

เร่ืองที่เปนประโยชน 
    ความหมายของคําวา สปริต 
 Derek Anthony Redmond เปนนักวิ่งเจาของสถิติในการวิ่ง 400 เมตรของสหราชอาณาจักร 
และไดเหรียญทองจากการแขงขัน 4x400 เมตรจากการแขงขัน World Championships, European 
Championships และ Commonwealth Games จากสหราชอาณาจักรตอนนี้เขาแขวนรองเทาแลว 
 แตเหตุการณที่ทําใหผูคนทั้งโลกจดจําเขาคือ Olympics Games ที่ Barcelona ในป 1992 
เขาคือหน่ึงในตัวเต็งในการแขงขันครั้งน้ีหลังจากรอคอยมา 4 ป เหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น 
เอ็นรอยหวายของเขาเกิดมีปญหา เขาทรุดตัวลงและรองไหหลังจากน้ันไมก่ีวินาทีเขาตัดสินใจลุกขึ้น 
และวิ่งตอเม่ือระยะทางเหลือประมาณ 100 เมตร คุณพอของเคาก็มาชวยประคองเขาเสนชัย 
 สี่ปแหงการรอคอย ความฝนของเคาจบลงดวยน้ําตาและความเสียใจแต spirit ที่ยิ่งใหญของ
เคาไดรับการปรบมือ หรือ Standing Ovation ของผูชมทั้งสนามและคนทั้งโลกก็ไดเขาใจความหมาย
ของคําวา spirit มากขึ้นโลกไดจดจําเขาไปอีกนานแสนนานในฐานะ "ผูชนะ" ตัวจริง 

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  ชัยชนะ อาจนํามาทั้งความสุขและความทุกข 

เตากับนกอินทรี 

นานมาแลวยงัมีเตาตวัหน่ึงชอบแหงนหนามองดูนกนานาชนิดที่กําลงับินไปมาบนทองฟา
ดวยความอิจฉา  มันนึกอยากจะบินไดเชนนั้นบาง  ขณะที่มันกําลังเดินครุนคิดหาวิธีที่จะบินไดอยูน้ัน  
มันก็เห็นนกอินทรีตวัหน่ึงบนิมาเกาะที่กอนหินไมหางจากมันนัก  เตารีบคลานเขาไปหาทันที  “ทาน
นกอินทรีทานจะชวยใหขาบนิไดอยางทานไดหรือไม”  เตาถาม  “ทานจะบินไดอยางไร  ในเม่ือทาน
ไมมีปก”  นกอินทรีบอก  “แตถาทานชวยขา  ขาตองบินไดอยางแนนอน  เพียงแตทานพาขาขึ้นไป
บนทองฟาเทาน้ัน  แลวขาก็จะบินของขาเอง”  เตาพูด  ในตอนแรกนกอินทรีปฏิเสธ  แตเตาก็เฝา
ออนวอนจนนกอินทรีใจออน  มันจึงใชอุงเล็บทั้งสองยกตัวเตาบินขึน้ไปบนทองฟา  “พอขาปลอยทาน  
ทานก็บินเลยนะ”  นกอินทรีบอกแลวก็ปลอยตวัเตาลงมา  แตแทนที่จะบิน  รางของเตากลบัรวงหลน
ลงมาจากทองฟาลงมากระแทกกับกอนหินเต็มแรง  ขาดใจตายทันท ี

เร่ืองน้ีสอนใหรูวา  จะทําอะไรควรรูจักประมาณตน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่ 7   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24  การประเมินผล     เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู  

1.1 เพ่ือใหลูกเสือเขาใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผาน ไมผานกิจกรรม 
1.2 เพ่ือใหลูกเสือสามารถรับการประเมินพฤติกรรมทักษะชวีิตที่ลูกเสือไดรับการพัฒนา 
1.3 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินตามวิธีการของผูกํากับลกูเสือกองลูกเสือ 

2.  เน้ือหา   
2.1 เกณฑการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวติ 

3.  ส่ือการเรียนรู 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
 3.2 การประเมินทักษะชวีติของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูลูกเสือ 
 3.3 ใบความรู 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผูกํากับลกูเสืออธิบายหลักเกณฑ วธิีการประเมินผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 

4.2 ผูกํากับลกูเสืออธิบายถงึพฤติกรรมของลูกเสือที่ไดรับการเสริมสรางทักษะชวีติผาน
กิจกรรมลูกเสอื 

4.3 ลูกเสือประเมินความพรอมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน
สวนที่ไมม่ันใจ 

4.4 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือกําหนดขอตกลงรวมกันถึงชวงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 

 5.2 สังเกตความม่ันใจและการยืนยันความพรอมของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  24 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑของหลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรูจากกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสรางทักษะชวีติ 

ตัดสินผลการเรียนรูผานเกณฑ

ผลการประเมิน

เกณฑการประเมิน 
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัตกิิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

ไมผาน

ผาน 
ผาน

 

ผูกํากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่รวมกิจกรรม 

- ซอมเสริม
- พัฒนาซ้ํา 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลกูเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ขอคิดเห็น 
ครบ/
ผาน 

ไมครบ/
ไมผาน 

การพัฒนา 

1 1. เขารวมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 รวมกิจกรรมการฝกอบรม 
    1.2 รวมกิจกรรมวันสําคญั 
         - วันสถาปนาลูกเสือ 
         - วันถวายราชสดุดี 
         - วันพอแหงชาติ 
         - วันแมแหงชาติ 
         - วันตานยาเสพติด 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอ่ืนๆ 
         - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดินทางไกล/ อยูคายพักแรม 

ไมนอยกวา 
24ชั่วโมง/ ป 

 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 
8คร้ัง/ ป 
4คร้ัง/ ป 
1 คร้ัง/ ป 

   

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู 
กิจกรรมลูกเสอื 
2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คิดสรางสรรค 
    2.3 อ่ืนๆ เชน รายงานฯ 

 
ไมนอยกวา 
6รายการ/ ป 
2รายการ/ ป 
2รายการ/ ป 

   

3 3. มีความพรอมเขารับการทดสอบเพ่ือ
เลื่อนชั้นและรบัเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผานและพรอม     
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สรุป  ฉันม่ันใจวาผาน  ฉันมีความพรอมใหประเมิน   ฉันยังไมพรอม 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
1. ดานทักษะลูกเสือ  

 

   
 

ม่ันใจมากวาจะ
ผานการประเมิน 

พรอมแลว ไมแนใจ ตองขอความ
ชวยเหลือจาก 
ผูกํากับลูกเสือ 

งุนงง 
ไมเขาใจ 

 
 

  ม่ันใจมาก พรอมรับการประเมินเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
  พรอมรับการประเมิน 
 ไมแนใจ 
  ยังตองพัฒนา/ ซอมเสริมบางเร่ือง 
 ตองการความชวยเหลือจากผูกํากับลกูเสือ 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผูกํากับลูกเสือ 
 

คําชี้แจง   ใหผูตอบทําแบบประเมินทุกขอโดยแตละขอใหทําเคร่ืองหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับความ 
    เปนจริง 
 
2.1  พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการสังเกตและจดจํา   
2. ลูกเสือสามารถพ่ึงตนเองและดูแลตนเองได   
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรักษาสิ่งแวดลอม 
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลูกเสือไมมีปญหาทันตสุขภาพและไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรูจักรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   

6.  ลูกเสือรูจักแกปญหาเฉพาะหนาหรือใหการชวยเหลอื/ แจงเหตุเม่ือประสบเหตุ
วิกฤต 

  

7. ลูกเสือมีสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารไดถูกกาลเทศะและไมกาวราวรุนแรง   
 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทักษะชีวติ 

 
ฉันจะมีทักษะชีวติ 

ถาแกไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันตองพัฒนาตนเองอีกมาก 
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2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง   

2. ลูกเสือรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   

3. ลูกเสือชวยตนเองและครอบครัวได   
4. ลูกเสือไมมีปญหาทันตสขุภาพ ไมด่ืมนํ้าอัดลมขนมกรุบกรอบ 
ไมรับประทานขนมหวานเปนประจํา 

  

5. ลูกเสือรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมติดเกม   

6. ลูกเสือประพฤตตินเหมาะสมกับเพศและวยัมีทักษะการสราง 
สัมพันธภาพและการสื่อสารไมกาวราวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย รูจักแกปญหา หรือใหความ 
ชวยเหลือผูอ่ืน 

  

8. ลูกเสือมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

 
เร่ืองที่ฉันจะตองปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญที่คาดหวัง 
 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการทํากิจกรรมลูกเสือ 
   ตามความสนใจและไดรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

  

2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว  
   สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  

3. ลูกเสือใชเวลาวางที่เปนประโยชนทํากิจกรรม อนุรักษสงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

4. ลูกเสือรูเทาทันสื่อโฆษณาและรูจักใชประโยชนจาก  Internet   

5. ลูกเสือเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได 
เหมาะสมกับเพศวัยไมกาวราวรุนแรง 

  

6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร   

7. ลูกเสือมีการออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจายอยางตอเน่ือง   
8. ลูกเสือไมเคยประสบอุบตัิเหตุจากการใชยานพาหนะ   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

 
เร่ืองที่ฉันจะตองปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
 



140 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

 

2.4 ฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช ไมใช 
1.  ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ   
2. ลูกเสือบริการผูอ่ืนชวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ   

3. ลูกเสือรูจักวิธีปองกันความเสี่ยงทางเพศ   
4. ลูกเสือใชเวลากับสื่อไอทีไดอยางเหมาะสม   
5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากส่ิงยาเสพติด   

6. ลูกเสือมีคานิยมสุขภาพ ดานอาหาร และความงามที่เหมาะสม   

7. ลูกเสือทํางานหารายไดระหวางเรียน   

8. ลูกเสือไมมีพฤติกรรมกาวราวและไมกอเหตุรุนแรง   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชวีติ 
พรอมเผชิญ 

อยางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชวีติ  
แกไขปรับปรงุ
พฤติกรรม 

ตองพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมแนใจชีวิต 
(มีปญหาแลว) 

 
เร่ืองที่ฉันจะตองปรับปรุง 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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ใบความรู 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกัน  รูจักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชนแกสังคมและ
ดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกันปญหาสังคมตามชวงวัย
ของลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังตองเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือแหงชาติและ
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกดวย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสอื 
 กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมง
ตอปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่ง
ที่ตองประเมินดังน้ี 
 1. เวลาในการเขารวมกิจกรรม ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2. การเรียนรูผานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผูเรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรูหรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือก็ได 

 
เอกสารอางอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ไมผาน

ผาน 
ผาน

จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคูมือการจัดกิจการลูกเสือที่

เสริมสรางทักษะชวีิต

ประเมินผลการเรียนรู

สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู

ผลการประเมิน

รายงาน / สารสนเทศ

ซอมเสริม 

เกณฑการประเมิน 
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัตกิิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลกูเสือ
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  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดเปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการ
ซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ๆ ยกเวนมีเหตุ
สุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรไดรับเคร่ืองหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสือและจบการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมลูกเสือเปนรายป / รายภาค / เพ่ือสรุปผล
การผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ
ดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเปน
รายบุคคล รายหมู ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑการตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว         
2 ระดับ คือผาน และ ไมผาน 
 2.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
/ ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรอืมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายป / รายภาค 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแตละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแตละประเภทเปน 
รายชั้นป 
      ผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษาน้ัน 
      ไมผาน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
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2. การประเมินพฤติกรรมทกัษะชวีิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  2) ความสามารถในการคิดสรางสรรค 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ่ืน 
  4) เห็นคุณคาตนเอง 
  5) รับผิดชอบตอสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสรางสัมพันธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสินใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไขปญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับลกูเสือโดยรวม คือ 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พ่ึงตนเอง ดูแลตนเองได 
   (3) รูจักรักษาสิ่งแวดลอม 
   (4) ไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธส่ิงเสพติดทุกชนิด 
   (6) พูดจาส่ือสารเชิงบวก ไมกาวราวรุนแรง 
   (7) แกปญหาเฉพาะหนาได 
   (8) ใหความชวยเหลือเพ่ือนในภาวะวิกฤต ิ
  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง 
   (2) รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดวยจิตอาสา 
   (3) พ่ึงตนเองและชวยเหลือครอบครัว 
   (4) ไมด่ืมนํ้าอัดลม 
   (5) ไมรับประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   (7) รูจักพูดเชิงบวก ไมพูดกาวราวรุนแรง 
   (8) มีความซ่ือสัตย ไมโกหก 
   (9) รูจักแกปญหาดวยสันตวิิธ ี
   (10) มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 
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  3) ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
   (1) มีทักษะในการทํากิจกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาทําประโยชน/ ไมกอความเดือดรอน ใหกับครอบครวั 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม 

   (3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   (4) รวมกิจกรรมสงเสริมอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห การยับยั้งไมเปนทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใชประโยชนจาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรอืทําบัญชีรายรับ รายจายของตนเองอยางตอเน่ือง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพนและไมเกิดอุบัติเหตุจากการใช
ยานพาหนะ 

   (10) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เปนประโยชนตอตวัเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รูวิธีปองกัน/ และหลีกเลีย่งความเสี่ยงทางเพศ 

  (4) ใชเวลากบัสื่อ IT อยางเหมาะสม ไมเกิดความเสียหายตอวิถีชวีติปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคานิยมดานสุขภาพอยางเหมาะสม ไมเกิดผลเสยีตามมา 

  (7) มีคานิยมดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเกิดผลเสียหาย
ตามมา 

   (8) มีคานิยมดานความงามที่เหมาะสมไมเกิดผลเสียหายตามมา 
  (9) ไมมีพฤตกิรรมกาวราวและกอเหตุรุนแรง 
 

อางอิงจากผลลัพธการจัดกิจกรรมลูกเสอื คูมือ  Bench Marking 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยที่  8  พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25 การประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ     
               เครื่องหมายวิชาพิเศษสายยงยศ   เวลา  1  ชั่วโมง  
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถเขารับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษได  
2.  เน้ือหา 

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

3.  ส่ือการเรียนรู 
เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือพรอมกันในหองประชุม 
4.2 ผูกํากับลกูเสือเปนประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะแดพระรูป

รัชกาลที่ 6  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันถวายราชสดุดี 
4.3 ผูกํากับลกูเสือกลาวถึงการไดรับอนุมัติใหมีสิทธิป์ระดับเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ  

เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  สายยงยศ  พรอมทั้งใหโอวาทกับลูกเสือ 
4.4 ผูกํากับลกูเสือมอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  เคร่ืองหมายวิชาพิเศษใหกับลูกเสือทุก

คนและแสดงความชื่นชมยนิดีกับลูกเสือทุกคน 
4.5 ผูกํากับลกูเสือและลูกเสือรวมกันทบทวนคําปฏิญาณ 

 5.  การประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมจากการเขารวมกิจกรรม 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองคประกอบทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิต เปนความสามารถของบุคคล ที่จําเปนตอการปรับตัวในการเผชิญปญหาตาง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวติทามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ในปจจุบัน และเตรียมพรอม
สําหรับการเผชิญปญหาในอนาคต 
 องคประกอบทักษะชีวิต มี 12 องคประกอบ จัดเปน 6 คู โดยแบงตามพฤติกรรมการเรียนรู  
3 ดาน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแกไข
ปญหา

การสราง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สรางสรรค

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ความเห็นใจ
ผูอ่ืน

ความคิดวิเคราะห
วิจารณ

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รูในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องคประกอบทักษะชีวิต 6 คู 3 ดาน

  
แผนภาพที่ 1 องคประกอบของทักษะชวีติ 

 
1. ดานพุทธิพิสัย จัดไวตรงกลางของแผนภาพ เพราะเปนองคประกอบรวมและเปนพ้ืนฐาน

ของทุกองคประกอบ ไดแก 
 - ความคิดวเิคราะหวจิารณ เปนความสามารถที่จะวเิคราะห สังเคราะห ประเมิน 

ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตาง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไม

ยึดติดอยูในกรอบ และการสรางสรรคสิ่งใหม 
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2.  ดานจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู คือ 
 คูที่ 1  ความตระหนักรูในตนเอง และ ความเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 
 คูที่ 2  เห็นคุณคา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตอสังคม 
 - ความตระหนักรูในตนเอง เปนความสามารถในการคนหาและเขาใจในจุดดีจุด

ดอยของตนเอง ยอมรับความแตกตางของตนเองกับบุคคลอ่ืน ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน เปนความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน เห็น
อกเห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกับเรา ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย 
อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณคา/ภูมิใจตนเอง เปนการคนพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รูสึกวา
ตนเองมีคุณคา เชน เปนคนมีนํ้าใจ ซ่ือสัตย ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถดานตาง ๆ ของ
ตนเอง เชน ดานสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและมี
สวนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคาตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผูอ่ืนและสังคมสวนรวมมากขึ้น จึงจัดเขาคูกับความรับผิดชอบตอสังคม 

3. ดานทักษะพิสัยหรือทกัษะ ประกอบดวย 3 คู คอื 
 คูที่ 1   การส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ 
 คูที่ 2   การตัดสินใจและการแกไขปญหา 
 คูที่ 3   การจัดการกับอารมณและความเครียด 
 - ทักษะการการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ เปนความสามารถในการใช

คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความตองการ ของอีกฝายหนึ่ง มีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเกดิสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแกไขปญหา การตัดสินใจใชในกรณีที่มีทางเลือกอยู
แลว    จึงเริ่มตนดวยการวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดและนําไป
ปฏิบัติ สวนการแกไขปญหาเปนความสามารถในการรับรูปญหาและสาเหตุของปญหา หาทางเลือก 
ไดหลากหลาย วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลอืกในการแกปญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด เปนความสามารถในการรับรู
อารมณตนเอง ประเมินและรูเทาทันวาอารมณจะมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมของตนอยางไร และเลือกใช
วิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม สวนการจัดการความเครียดเปนความสามารถในการ
รับรูระดับความเครียดของตนเอง รูสาเหตุ หาทางแกไข และมีวธิผีอนคลายความเครียดของตนเอง
อยางเหมาะสม 
 
 



 

 

ความแ

ชีวิตประ

เก่ียวกับ
ชวยเหลื
 
ทักษะชี

ทักษะชี ิ
สําหรับเ
ชวยเหลื
เปนราย
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แตกตางระ
 ทักษ
ะจําวัน ดวยทั
 ทักษ
บการปองกัน
อนักเรียนรอ

ชีวิตกับการ
 เม่ือ
วิตจะเปนกล
เด็กกลุมเสี่ย
ลือนักเรียนรอ
บุคคล และมี

 

ดกิจกรรมลูกเสื

ะหวางทักษ
ษะชีวิตทั่วไ
ทกัษะชีวิต 12
ษะชีวิตเฉพ
นปญหาเฉพ
องรับ 

รพัฒนาเยา
แบงเยาวชน
ลยุทธสําคัญใ
งตองมีการส
องรับ สวนเด็
มระบบสงตอยั

สือสามัญรุนใ

ษะชีวิตทั่วไ
ไป เปนการ
2  องคประกอ
พาะ เปนการ
พาะเร่ืองสําห

าวชน  
นออกเปน 3
ในการสงเสริ
สอนทักษะชีวิ
ด็กที่มีปญหา
ยังวิชาชีพเฉพ

ใหญเสริมสราง

ปและทักษ
สรางภูมิคุม
อบ ใหกับเด็ก
รประยุกตใช
หรับเด็กกลุม

3 กลุม คือเด็
ริมภูมิคุมกัน
วิตเฉพาะใน
แลวใชการดู
พาะที่เก่ียวขอ

งทักษะชีวิต   

ษะชีวิตเฉพ
กันทางสังค
กทุกคน  
ชทักษะชีวิต
มเสี่ยง โดย

ด็กปกติ เด็ก
นทางสังคม ใ
นแตละปญหา
แลใกลชิดเพื
อง 

 ชั้นมัธยมศึก

พาะ 
ม สําหรับป

 12 องคปร
มีครูที่ปรึกษ

กลุมเสี่ยง แ
ใหกับเด็กปก
า มีครูที่ปรึก
พ่ือหาทางแกป

ษาปท่ี 2 

ญหาท่ัว ๆ ไ

ะกอบ ที่มีเนื
ษาและระบบ

และเด็กที่มีป
กติ และเด็กท
ษาและระบบ
ปญหาท่ีเหม
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ไปใน

น้ือหา
บดูแล

ปญหา 
ทุกคน 
บดูแล
าะสม
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และทักษ
และเตรีย
 
ของชีวิต
ขี่จักรยา
 
 
ปกติ แล
ใชทักษะ
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แตกตางระ
ทักษะชีวติ

ษะ ที่จําเป
ยมพรอมสําห
ทักษะการ

ต มักเปนท
น วายน้ํา ผกู
ความเชื่อม
ทักษะชีวติ

ละในสถานกา
ะการดํารงชีวิ
สถานการณ
การจัดการ
ตระหนักรูแ
การชวยเห
การสื่อสาร
กิจวัตรทีท่าํ

ปรุงอาหาร ขี่

ดกิจกรรมลูกเสื

ะหวางทักษ
ต (Life Skill
ปนในการดําเ
หรับการเผชญิ
รดํารงชวีิต (
ทักษะทางกา
กเง่ือนเชือก 
มโยงระหวา
และทักษะกา
ารณตาง ๆ 
ตไดอยางเห
ณทางจิตสังค
รกับอารมณโก
และหลีกเลี่ยง
ลือผูอ่ืน และ
เชิงบวกและส
าเปนประจํา 
จักรยาน วาย

สือสามัญรุนใ

ษะชีวิต และ
s) เปนความ
เนินชีวิตทาม
ญปญหาในอน
(Living Ski
ายภาพ เช
การจัดกระเป
างทกัษะชีวติ
ารดํารงชีวิต 
ที่เกิดขึน้ ไม
มาะสม ถูกที่
ม มักใชทักษ
กรธ ความขดั
งพฤติกรรมเสี
ะรับผดิชอบต
สรางสัมพันธ
ใชทักษะการ
ยนํ้า ผูกเง่ือน

ใหญเสริมสราง

ะทักษะการ
มสามารถทาง
มกลางสภาพส
นาคต มี 6 คู 
ills) เปนทัก
ชน อาบน
ปาเดินทาง ก
ต และทักษะ
มักถกูใชผสม
มแยกสวน โด
ที ่ถูกเวลา แล
ษะชวีติเปนห
ดแยง และ ค
สี่ยงตาง ๆ รว
อสวนรวม 
ธภาพที่ดี  
รดํารงชีวิตเป
นเชือก ใชแผน

งทักษะชีวิต   

รดํารงชีวิต
งจิตสังคม อัน
สังคมที่เปลี่ย
 12 องคประ
ษะที่ใชในกจิ
นํ้า แตงตวั
การใชแผนที่เ
ะการดาํรงชวีิ
มผสาน เชื่อม
ดยทักษะชีวติ
ละเกิดผลลัพธ
ลัก ตัวอยาง 
วามรุนแรง 
วมถึงการปอ

ปนหลกั เชน 
นที่เข็มทศิ ฯ

 ชั้นมัธยมศึก

ต 
นประกอบ ดว
นแปลงอยาง
ะกอบ 
จวัตรประจําวั
วั ซักเสื้อ
ข็มทศิ ฯลฯ 
วติ  
มโยงกัน ทั้งใน
ตจะเปนตัวชว
ธที่ดี 
 เชน  

องกันอุบัติเหต

 อาบนํ้า แตง
ลฯ  

ษาปท่ี 2 

วย ความรู เจ
งรวดเร็วในปจ

ัน ในเรื่องพ้ื
ผา ปรุงอ

นกิจวัตรประ
วยในการเลอื

ตุ   

งตวั แปรงฟน
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จตคติ 
จจุบัน 

้นฐาน
อาหาร  

ะจําวัน
กและ

น ซัก
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การสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

• สรางความรู (Construction) กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สติปญญา คนพบความรูดวยตนเอง

• ปฏิสัมพันธ (Interaction) กิจกรรมตองสงเสริมปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นและแหลงความรูที่หลากหลาย

• เปนกระบวนการ (Process Learning)
• มีสวนรวม (Physical Participation) มีสวนรวมดานรางกาย ลง
มือกระทํากิจกรรมในลักษณะตาง ๆ

• มีการประยุกตใช (Application)

ทักษะชีวิตสรางไดอยางไร 
 สรางดวย 2 วธิีการใหญ ๆ คือ 
 1. เรียนรูเองตามธรรมชาต ิ ซ่ึงขึ้นกับประสบการณและการมีแบบอยางที่ดี จึงไมมีทิศทางที่
แนนอน และกวาจะเรียนรูก็อาจชาเกินไป 
 2. สรางโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเด็กเรียนรูรวมกันใน
กลุม ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เด็กตองมีสวนรวมทั้งทางรางกายคือลงมือปฏิบัติ และทาง
ความคิดคือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ เพ่ือสรางองคความรูใหมรวมกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีสวนรวมทางสติปญญาทําใหเกิดทกัษะชีวติ 2 องคประกอบแกนหลักคือความคิดวเิคราะห

และความคิดวจิารณ 
ปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กไดฝกองคประกอบทักษะชีวติ ดานทักษะทั้ง 

3 คู คือการสรางสัมพันธภาพและการสือ่สาร การตัดสินใจและการแกไขปญหา การจัดการอารมณและ
ความเครียด  

 การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหเกิดความเขาใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเอง จัดเปนองคประกอบทกัษะชวีิตดานเจตคตคิือ การเขาใจ
ตนเอง และเขาใจ/เห็นใจผูอ่ืน 

การไดรับการยอมรับจากกลุม การทํางานสําเร็จไดรับคําชม ทําใหเกิดความภูมิใจและเห็น
คุณคาตนเอง นําไปสูความรับผดิชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมสนุกสนานนาสนใจ และนําไปสูจุดประสงค 
ที่ตั้งไว รวมทั้งการประยุกตใชเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเขาสูชีวิต
จริง วาไดเกิดการเรียนรูอะไรและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
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8 กลุมสาระ
การเรยีนรู 

กจิกรรมพฒันา
ผู เรยีน

กจิกรรม
แนะแนว

กจิกรรม
นกัเรยีน

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน

ลกูเสอื/ เนตรนาร ี/
 บาํเพ็ญประโยชน /
นศ.วชิาทหาร

กจิกรรม
ชุมนมุ 
ชมรม

การสอนทักษะชวีติ

 
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
สําหรับเยาวชน เพ่ือสรางเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกสังคม ดวยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาสวนหนึ่ง ซ่ึงมุงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไมกระทําตนเปนปญหาสังคม และดํารงชีวิตอยางมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

 หลักการลูกเสอืโลกเนนที่หนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

 1.หนาที่ตอพระเจา /ศาสนา ไดแก การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
ความหมาย 

 2.หนาที่ตอผูอ่ืน ไดแก การเคารพ ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

 3.หนาที่ตอตนเอง ไดแก พัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ 
จิตวิญญาณ 



 

155 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญเสริมสรางทักษะชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ขอ คือ 

 1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางใจ 

 2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ 

 3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีผูอ่ืนและเพื่อนมนุษยทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

 4. รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

 วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องคประกอบ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ผูใหญมีหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูในกลุม  

 กลุมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลวุตัถุประสงคในการพัฒนาเยาวชนอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 กลุมที่ 3 เปนลักษณะกิจกรรมที่ใช มี 6 องคประกอบ 

 1. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2. ใชระบบสญัลักษณเปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู (กลุมเรียนรูรวมกัน) 

 4. เรียนรูใกลชิดธรรมชาต ิ

 5. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

 6. เรียนรูจากการบริการผูอ่ืน 

 วิธีการลูกเสือไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 มี 7 องคประกอบ 
คือ 

 1. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 

 2. การสนับสนุนโดยผูใหญ 

 3. ยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎ 

 4. การใชสัญลักษณรวมกัน 

 5. ระบบหมู 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรียนรูจากการกระทํา 
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วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร  

 วิธีการลูกเสือ มีองคประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การสรางทักษะชีวิตทั้ง 12 องคประกอบ เกิดขึ้นดวยกิจกรรมดังตารางตอไปน้ี   

วิธีการลูกเสือสรางทักษะชีวิตไดอยางไร
องคประกอบ กิจกรรม

คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีตอง
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมใหคิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง 
งานฝมือ ฯลฯ

ตระหนักรูในตน
เขาใจ/เห็นใจผูอื่น

การเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นจากภายในตัวเด็ก เปนผล
จากปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ
ในกลุม ไดทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ฝกท่ีจะ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น

เห็นคุณคาตนเอง/
รับผิดชอบสังคม

การยอมรับจากเพื่อน ทําชิ้นงานสําเร็จ คําชมเชย
จากเพื่อนและผูใหญ การเคารพใหเกยีรติซึ่งกันและ
กันสงผลใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมากข้ึน

สื่อสารและสราง
สัมพันธภาพ ประสบการณ ปฏิสัมพันธในกลุม การทํางานรวมกัน

การเรียนรูและการฝกฝนตัดสินใจและแกไขปญหา

จัดการอารมณ
และความเครียด

 
วัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาต ิ(พระราชบญัญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และมีความเจริญกาวหนา ทั้งน้ีเพ่ือความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

 1. ใหมีนิสัยชางสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

 2. ใหซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

 4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

 หลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตไดใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ เปนหลัก และเพิ่มเน้ือหา
ที่สอดคลองกับปญหาตามวัยและพัฒนาการดานตาง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนวยกิจกรรมตามที่ระบุ
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ในหลักสูตรของลูกเสือแตละประเภท ดังน้ัน ชื่อหนวยกิจกรรม และจํานวนหนวยกิจกรรมของลูกเสือ
แตละประเภทจึงแตกตางกัน 

 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตในคูมือชุดน้ี ไดออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะชีวิตเขากับวิธีการลูกเสือ คือการใชระบบหมูหรือกลุมยอย โดยใหเด็กเปน
ศูนยกลาง และมีผูใหญทําหนาที่ชวยเหลือและสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในกลุม แนะนํา สั่ง
สอน และฝกอบรมใหสามารถพ่ึงตนเองได มีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม ยึดม่ันในคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ เสริมสรางคุณคาในตนเอง รวมทั้งใชระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือ
และเครื่องหมายวิชาพิเศษ เปนแรงกระตุนไปสูเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 องคประกอบในการประชุมกอง เนนการใชชีวิตกลางแจง นอกหองเรียน ใกลชิดธรรมชาติ  
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เกม และการบริการผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช แบงออกเปน 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ 
การวิเคราะหและการประเมิน เกมและการแขงขัน การบําเพ็ญประโยชน  การออกแบบกิจกรรม
เพ่ือใหลูกเสือใชกระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สรางองคความรูและสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปดโอกาสใหลูกเสือไดประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรู
อีกดวย   

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบงออกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย  

 1.กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ (ไมรวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

 2. กิจกรรมตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติที่ชวยเสริมสรางทักษะชีวิตดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมตอเหตุการณและสภาพ
ปญหาของเด็กแตละวัย 

 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามขอบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ไมไดนํามารวบรวมไวในคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดน้ี 

 คูมือมีจํานวน 11 เลม ตามชั้นปของลูกเสือ 4 ประเภท แตละเลม ไดจัดทําตารางหนวย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสรางทักษะชีวิตของลูกเสือในแตละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไวในตารางชองขวาสุด วาเปน
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 

 แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา สื่อการเรียนรู กิจกรรม 
การประเมินผล องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู เร่ืองที่เปนประโยชน) 
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 

 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 

 2. สัมนาครู ผูปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรวมกันคนหาปญหาจริงของเด็กแตละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

 3. จัดทําคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 4 ประเภท ไดแก ลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลม โดยผานการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเปนที่ยอมรับและนําไปใชในสถานศึกษาจํานวนมาก 

 4. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน และขั้นความรูชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยไดรับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุม คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2557 ให
ใชเปนหลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ   

 5. จัดทํา คูมือฝกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสราง
วิทยากรและฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิตน้ัน  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว ทุก
ประการ  แตเนนการสอดแทรกการเรียนรูทักษะชีวิตเพ่ิมเขาไปดวยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่รอบ
ดาน และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนได มีโอกาส
เรียนรูประสบการณตางๆ ดวยตนเอง ผานการทํากิจกรรมรวมกัน  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
ของเพื่อนในกลุม ทําใหสามารถเรียนรูไดมากข้ึนโดยใชเวลานอยลง  การออกแบบกิจกรรมจะตอง
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดใหอยางเต็มที่ จึงจะ เกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   ผลที่เกิดขึ้นตอผูเรียนมีดังนี้ 
 1. สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดขอบขาย เน้ือหา และวัตถุประสงค 
 4. ผูเรียนไดฝกฝน พฤติกรรมการเรียนรูทั้งทางดานความรู เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด
สรางสรรค และจินตนาการดวย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
 เม่ือจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหลูกเสือไดใชความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคิดสรางสรรค จินตนาการในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงมักจะเปนการจําลองประสบการณ
ตาง ๆ มาเพ่ือการเรียนรูไดงายและสะดวกขึ้น  หรือเปนสิ่งที่ใชแทนประสบการณจริง เพราะศาสตร
ตางๆ ในโลก มีมากเกินกวาที่จะเรียนรูไดหมดสิ้นจากประสบการณตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูใน
อดีต หรือซับซอนเรนลับหรือเปนอันตราย ไมสะดวกตอการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 1.1 สถานการณจําลอง เปนการจัดสภาพแวดลอมใหใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝน แกปญหาและตัดสินใจจากสภาพการณที่กําลังเผชิญอยูน้ันแลวนําประสบการณ
แหงความสําเร็จไปเปนแนวทางในการแกปญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการ
แสดงหรือกระทําใหดูเปนตัวอยาง ใหความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผูเรียนจะตองเฝาสังเกตอยู
โดยตลอด  
 1.3 เลานิทาน   
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 1.4 ละคร  หุนจําลอง 
 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมท่ีเนนการใชดนตรีเปนสื่อ
ในการเรียนรูทั้งในแงเน้ือหาและความบันเทิง ผอนคลาย และเขาถึงวัฒนธรรมตาง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอ่ืน ๆ เชน การวาดรูป การปนดินเหนียว งานหัตถกรรม การรอยดอกไม  
 1.7 การโตวาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เปนกิจกรรมที่เนนใหลูกเสือไดเรียนรูจากความเปน
จริง /เหตุการณจริง ในชีวิตประจําวัน ผานประสบการณตรงดวยตนเอง ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เชน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรูผานสถานการณจริงดวยการลงพื้นที่
สํารวจ และจําลองสิ่งที่ไดเรียนรูสูแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ เพ่ือแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได
เรียนรูน้ัน 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
การสัมภาษณ การเปนผูสื่อขาว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอยาง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความ
การเลาเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะหและการประเมิน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรวมกันวิเคราะห/ประเมิน สิ่งตางๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอยางกิจกรรม เชน 
 การเปรียบเทียบคุณคา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเลนเกมและการแขงขัน   
  4.1 เกม เปน กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอ้ือใหลูกเสือเกิดการเรียนรู
ผานการเลนเกม ใหขอคิดที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน เกมกระซิบ  เปนตน 
  4.2 การแขงขัน เปนกิจกรรมที่มีกติกาในการแขงขัน และมีการตัดสินหาผูชนะ เชน 
การตอบปญหาในเรื่องตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจใฝรูมากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมสรางสรรคที่เนนการฝกความเสียสละของลูกเสือ 
ไดแก  การจัดกิจกรรมการกุศล การซอมของเลนใหนอง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและ
ดูแลตนไม การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงนอง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน  
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย มักเลือกใช กิจกรรมการวิเคราะหและการประเมิน การรายงาน 
และการแขงขันตอบปญหาในเรื่องเน้ือหาที่ตองการใหเรียนรู เปนตน 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สรางความรูสึกที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
ตองการ เชน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
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 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ถาเปนทักษะทางสติปญญานิยมใชกิจกรรมการวิเคราะห และ
ประเมินสวนทักษะทางกายภาพ เลือกไดเกือบทุกประเภท 
 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพ่ือใหลูกเสือไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการ เชน 
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให วิเคราะห /สังเคราะห /ประเมิน เน้ือหาที่ตองการ
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแท เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตใชได
จริง 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย  ตั้งประเด็นใหเกิดการโตแยงกันดวยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เก่ียวของกับเจตคติที่ตองการ เพ่ือใหสมาชิกแตละคนไดมีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกตางจากคนอ่ืน ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโตแยงกันดวยเหตุผล
ในกระบวนการกลุม 
 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ตั้งประเด็นใหเกิดความเขาใจอยางถองแทในขั้นตอนการทํา
ทักษะ    น้ัน ๆ  เชนการวิเคราะหความครบถวนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะหจุดออน 
ที่มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไมสําเร็จ เปนตน  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกตใช ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นใหชัดเจน และเปดโอกาสใหไดลองประยุกตใช ไดแก 
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเน้ือหา องคความรูที่ตองการใหเกิดขึ้น 
ประยุกตใชโดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตางจากเดิม เชน การทํารายงาน ทําสรุปยอ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมมีเน้ือหา แตเปนความรูสึกและความคิด
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน  ประยุกตโดยการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติที่เกิด เชน การ
กระทําที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย การกระทําที่แสดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เปนตน                        
 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเขาใจขั้นตอนและทําทักษะ
น้ัน ๆ ได ประยุกตโดยการฝกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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