คำ�นำ�
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัด
ทำ�โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต” และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันโดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ทั้งจัดประชุมขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน
ลูกเสือ ด้านทักษะชีวิต และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อจัดทำ�คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะ
ชีวิตขึ้น สำ�หรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้อง โดยได้ทดลองใช้คู่มือดังกล่าวในโรงเรียนจากทุกภูมิภาค
ของประเทศ จำ�นวน 26 โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา พ.ศ.2553 ควบคู่ไปกับการวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือ
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงคู่มือ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2554 และปรับปรุงโดยเทียบกับหลักสูตรตามข้อบังคับของสำ�นักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ครอบคลุมสาระที่จำ�เป็นอย่างครบถ้วน มีการเพิ่มเติมแผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ครอบคลุมสาระที่จำ�เป็น ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตามบันทึกการสอนของผู้ทดลองใช้คู่มือ รวมทั้งเพิ่มเติม
เพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นและเนื้อหาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกของครูผู้ใช้คู่มือ และการขยายผลต่อไป
คู่มือชุดนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 เล่มสำ�หรับลูกเสือแต่ละระดับ แต่ละเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัด
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต แยกเป็น 3
ชั้นปี ได้แก่
• แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสำ�รอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3
• แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6
• แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำ� ทดลองใช้ และปรับปรุงคู่มือชุดนี้ให้สำ�เร็จลุล่วงไว้ ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือชุดนี้จะช่วย
ส่งเสริมให้กิจกรรมลูกเสือของประเทศไทย ซึ่งดำ�เนินมาครบวาระ 100 ปี ในปี พ.ศ.2554 นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่อไป
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กรกฎาคม พ.ศ.2554

ความสำ�คัญและความเป็นมา
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการดำ�เนินชีวิตตาม
กระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของผู้ปกครองด้านการศึกษา และสิ่งยั่วยุหรือ
ตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้งปัญหาการปรับตัว ปัญหาทางด้าน
อารมณ์จิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดย
เฉพาะในเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตต่ำ� ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ไม่สามารถปรับ
ตัวได้ มีปัญหาทางอารมณ์จิตใจ และเกิดความขัดแย้งในชีวิต
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานักการศึกษาและนักจิตวิทยา ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน
แนวคิดหนึ่งที่มีการพัฒนาและขยายรูปแบบ และวิธีการอย่างแพร่หลายคือ การเสริมสร้างและพัฒนา
“ทักษะชีวิต” ให้กับเด็ก ซึ่งริเริ่มจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยกล่าวถึงองค์ประกอบทักษะชีวิต 5 คู่ คือ
ความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ความตระหนักรู้ในตนและความเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ซึ่งประเทศไทยได้นำ�
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยได้เพิ่มองค์ประกอบอีกคู่หนึ่งคือ ความภูมิใจในตนเองและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในช่วงปี พ.ศ.2537 กรมสุขภาพจิต ได้ริเริ่มพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังโดยร่วมมือ
กับหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ�โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต เช่น โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และสารเสพติดของสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา เป็นต้น สำ�หรับกิจกรรมลูกเสือยังไม่เคยมีการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตมาก่อน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำ�ริให้นำ�กระบวนการลูกเสือมาทบทวนเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันเพื่อป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท)
ร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้ทำ�การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550-พฤษภาคม พ.ศ.2551
โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และพ่อแม่
ผู้ปกครอง จากสถานศึกษาซึ่งมีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ จำ�นวน 7 แห่ง จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ
ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า
• ผู้บริหาร เห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของลูกเสือ และไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในปัจจุบัน

• ครูผู้สอน เห็นว่าหลักสูตรลูกเสือมีเนื้อหามากเกินไปและซ้ำ�ซ้อน ไม่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และบาง
เรื่องก็ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของลูกเสือ การวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม อีกทั้งเวลาจัดกิจกรรมลูกเสือไม่
เพียงพอ
• นักเรียน เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นสิ่งที่ดี และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตร
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
• พ่อแม่ผู้ปกครองและองค์กรชุมชน เห็นว่าชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างดี
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือในบาง
ด้าน เพื่อช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกเสือ
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือควรต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน โดยบูรณาการเรื่องทักษะชีวิตเข้าในหลักสูตรลูกเสือ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ได้พัฒนาความสามารถในการเผชิญและจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วันได้อย่างเหมาะสม
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มีประสบการณ์ทำ�งานด้านเยาวชนและกิจกรรมลูกเสือมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้เป็นแกนในการรับผิดชอบดำ�เนินโครงการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีคณะกรรมการที่
ปรึกษาโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
2. ผู้อำ�นวยการสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
4. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5. ผู้แทนองค์กรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
7. ผู้อำ�นวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (เลขานุการ)
โครงการนี้มีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้คือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือทั้งในและ
ต่างประเทศ เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรลูกเสือและคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ที่เน้นทักษะชีวิต ทดลองใช้คู่มือฯ ในโรงเรียนจากทุกภูมิภาคของประเทศจำ�นวน 26 โรงเรียน ในปีการศึกษา
พ.ศ.2553 ควบคู่ไปกับการวิจัยและประเมินผลการใช้คู่มือฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคู่มือฯ
ในเดือน เมษายน พ.ศ.2554 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนที่อาสาสมัครใช้คู่มือฯ ในการสอนลูกเสือ
ตลอดปีการศึกษา พ.ศ.2553 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ ด้านการศึกษา และด้านทักษะชีวิต ตลอดจน
นักพัฒนาเยาวชน และผู้แทนจากสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้มีการปรับเทียบ
หลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตกับหลักสูตรตามข้อบังคับของสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ครอบคลุมสาระ
ที่จำ�เป็นอย่างครบถ้วน นำ�ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและประเมินคู่มือเข้ามาปรับปรุง มีการเพิ่มเติมแผนการ
จัดกิจกรรมเพื่อครอบคลุมสาระที่จำ�เป็น ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตามบันทึกการสอนของผู้ทดลองใช้
รวมทั้งเพิ่มเติม เพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นและเนื้อหาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกของครูผู้ใช้คู่มือ
และการขยายผลในระยะต่อไป

สารบัญ
หน้า

คำ�ชี้แจงการใช้คู่มือ

8

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11

หน่วยที่ 1 สาระสำ�คัญของการลูกเสือ

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ

14

หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง

แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7

ระเบียบแถวลูกเสือ
การก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหาร
การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ
เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การบรรจุเครื่องหลังสำ�หรับการเดินทางไกลไปพักแรม
การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรม

28
54
58
73
82
87

หน่วยที่ 3 สุขภาพอนามัย

แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว

92

หน่วยที่ 4 ความปลอดภัย

แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 ภัยสังคมจากอินเทอร์เน็ต

96

หน่วยที่ 6 อนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 ขยะนี้มีมูลค่า

100

หน่วยที่ 7 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา

แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 รู้เท่าทันสื่อ

107

หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง

แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ดีติดดาว

110

หน่วยที่ 10 ปฏิบัติตามวิถีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

112

หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม

แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ปฏิบัติตามคำ�ปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความซื่อสัตย์สุจริต
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 ความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

114
119
122

หน่วยที่ 12 สัมพันธภาพและการสื่อสาร

แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 การคบเพื่อน

124

หน่วยที่ 13 จิตอาสา / บริการ

แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 การปฐมพยาบาล

126

หน่วยที่ 15 รับผิดชอบปัญหาสังคม

แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 โฆษณาเป็นพิษ

129

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

135

หน่วยที่ 1 สาระสำ�คัญของการลูกเสือ

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 หน้าที่ของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย

138

หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง

แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การเดินทางสำ�รวจ

145

หน่วยที่ 3 สุขภาพอนามัย

แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 ลูกเสือไทยกายสมาร์ท

149

หน่วยที่ 4 ความปลอดภัย

แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ภัยสังคม

156

หน่วยที่ 5 ดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 การใช้เวลาหลังเลิกเรียน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 การประหยัด

159
162

หน่วยที่ 6 อนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้

165

หน่วยที่ 7 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา

แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 เสี่ยงไม่เสี่ยงรู้ได้อย่างไร

169

หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง

แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 สิ่งดีๆ ของฉัน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 บัญชีชีวิต

173
175

หน่วยที่ 9 รักและศรัทธา สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

178

หน่วยที่ 10 ปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ปูมชีวิตปราชญ์ชาวบ้าน

185

หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม

แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 คู่ครองในฝัน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ยกย่องคนดี

188
191

หน่วยที่ 12 สัมพันธภาพและการสื่อสาร

แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 อย่างนี้ต้องปฏิเสธ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 ฉันไม่ชอบถูกล้อ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข์

193
197
201

หน่วยที่ 14 รักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน / ชาติ

แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 เสียหายเพราะอะไร

203

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

หน่วยที่ 15 รับผิดชอบปัญหาสังคม

แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 ความรุนแรง

207

หน่วยที่ 16 การแสดงออกทางศิลปะ

แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 การแสดงออกทางศิลปะ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

216
219

หน่วยที่ 3 สุขภาพอนามัย

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 รู้เท่าทันสื่อโฆษณา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 สารพิษปนเปื้อนในอาหาร

222
225

หน่วยที่ 4 ความปลอดภัย

แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

231

หน่วยที่ 5 ดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 การจัดการเวลา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 การประหยัด

235
238
246

หน่วยที่ 7 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา

แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ลวนลามทางเพศ

249

หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง

แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 คนดีรอบตัว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 เรื่องเล่าเร้าพลัง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 เป้าหมายชีวิต

251
254
258

หน่วยที่ 9 รักและศรัทธา สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 พระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์ไทย

262

หน่วยที่ 10 ปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี

269

หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม

แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 การช่วยเหลือผู้อื่น

271
274

หน่วยที่ 12 สัมพันธภาพและการสื่อสาร

แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 สัมพันธภาพชาย-หญิง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 คิดเชิงบวก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 การแสดงความชื่นชมและการให้กำ�ลังใจ

276
279
281

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

หน่วยที่ 13 จิตอาสา / บริการ

แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ทักษะชีวิตกับกิจกรรมลูกเสือ
ภาคผนวก ข กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ�คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

285
289
290
304
307
311

8

คำ�ชี้แจงการใช้คู่มือ
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำ�หรับลูกเสือ 3 ประเภท คือ ลูกเสือสำ�รอง ลูกเสือสามัญ
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วัตถุประสงค์หลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต ได้นำ� หลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรลูกเสือโลก
ซึ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจริยธรรม ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านจิตวิญญาณ มาพิจารณาร่วมกับ แนวทางการพัฒนาลูกเสือไทย 8 ประการ ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย
ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและศีลธรรม ด้านสร้างค่านิยมและเจตคติ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้าน
สัมพันธภาพกับชุมชน ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ เหตุการณ์
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของเด็กแต่ละช่วงวัย เป็นตัวตั้งในการกำ�หนดโครงสร้างหลักสูตร
หลังการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวลูกเสือ พบว่า ในแนวทางการพัฒนาลูกเสือไทยทั้ง
8 ด้าน แต่ละด้านมีความซ้ำ�ซ้อนกันอยู่บ้าง จึงได้รวมส่วนที่ซ้ำ�ซ้อนเข้าด้วยกัน เป็นแนวทางการพัฒนาลูกเสือ 4
ด้าน คือ ด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อม ด้านสติปัญญา ค่านิยม และเจตคติ ด้านจิตใจ ศีลธรรม และสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และด้านสัมพันธภาพกับชุมชนและสังคม ซึ่งวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ได้จำ�นวน 15 หน่วย (ดูราย
ละเอียดในภาคผนวก ก เรื่องทักษะชีวิตกับกิจกรรมลูกเสือ)
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการกิจกรรมที่สร้างทักษะ
ชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทำ�หน้าที่
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนำ� สั่งสอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้
ยึดมั่นในคำ�ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ เรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท โดยกิจกรรม
ที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสำ�รวจ การวิเคราะห์และการประเมิน
เกมและการแข่งขัน และการบำ�เพ็ญประโยชน์ โดยออกแบบให้ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกด้วย

9

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ)
2. กิจกรรมที่เน้นทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหาของเด็กแต่ละวัย
คู่มือชุดนี้ได้รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตของลูกเสือแต่ละระดับจัดทำ�เป็นตาราง
แยกตามชั้นเรียน ระดับละ 3 ชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมที่เน้น
ทักษะชีวิต
โครงสร้างของแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม
การประเมินผล เรียงตามลำ�ดับ และภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว้ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง เพลง เกม นิทาน
และเรื่องสั้น ซึ่งได้ใส่ไว้ในทุกแผนการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผู้ใช้คู่มือชุดนี้ควรทำ�ความเข้าใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือที่สร้างทักษะชีวิต โดยศึกษา
ได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข นอกจากนี้ก่อนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจ
ศึกษาใบความรู้สำ�หรับผู้สอนและใบกิจกรรมสำ�หรับผู้เรียน เพื่อที่ผู้สอนจะได้สื่อสารสาระการเรียนรู้ได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มีจุดเน้นที่การตั้งประเด็นให้วิเคราะห์
สังเคราะห์เนื้อหา ความรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านเจตคติ มีจุดเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก และการตั้งประเด็นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิด
ความเชื่อของตนเอง ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ เน้นที่การทำ�ความเข้าใจในขั้นตอนการลงมือทำ�
ได้ทดลองและฝึกฝนจนชำ�นาญ
แผนการจัดกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นสาระจำ�เป็นเบื้องต้นเท่านั้น ผู้กำ�กับลูกเสือสามารถเพิ่มเติมสาระหรือ
ปรับกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ

เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 151 โทรสาร 0-2561-5130

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
ด้�นก�รพัฒน�
ด้�นร่�งก�ย
และสิ่งแวดล้อม

ด้�นสติปัญญ�
ค่�นิยม และเจตคติ

ด้�นจิตใจ ศีลธรรม
และสัมพันธภ�พ
ระหว่�งบุคคล

ชื่อหน่วยกิจกรรม

หนวยที่ 1
สาระสำาคัญของการลูกเสือ
หนวยที่ 2
ทักษะลูกเสือ
และกิจกรรมกลางแจ้ง

หนวยที่ 3
สุขภาพอนามัย
หนวยที่ 4
ความปลอดภัย
หนวยที่ 5
ดำาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
หนวยที่ 6
อนุรักษ์และ
ร่วมแก้ไทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนวยที่ 7
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา
หนวยที่ 8
จุดดี จุดด้อย และการ
พัฒนาตนเอง
หนวยที่ 9
รักและศรัทธา สถาบันชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
หนวยที่ 10 ปฏิบัติตามวิถี
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนก�รจัดกิจกรรม
เรื่อง

จำ�นวน
ชั่วโมง

หม�ยเหตุ

1. ความเข้าใจในเรื่องกิจการของ
ลูกเสือ
2. ระเบียบแถวลูกเสือ
3. การก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้ว
ปรุงอาหาร
4. การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ
5. เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
6. การบรรจุเครื่องหลังสำาหรับการ
เดินทางไกลไปพักแรม
7. การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรม
8. เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว

2

1
2

ทักษะชีวิต

9. ภัยสังคมทางอินเทอร์เน็ต

1

ทักษะชีวิต

10. ขยะนี้มีมูลค่า

3

ทักษะชีวิต

11. รู้เท่าทันสื่อ

1

ทักษะชีวิต

12. ดีติดดาว

1

ทักษะชีวิต

2
2
3
3
2

บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
13. วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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ด้�นก�รพัฒน�
ด้�นจิตใจ ศีลธรรม
และสัมพันธภ�พ
ระหว่�งบุคคล

ด้�นสัมพันธภ�พ
กับชุมชน สังคม

รวม 4 ดาน

ชื่อหน่วยกิจกรรม

หนวยที่ 11
คุณธรรม จริยธรรม

หนวยที่ 12
สัมพันธภาพ
และการสื่อสาร
หนวยที่ 13
จิตอาสา/บริการ
หนวยที่ 14
รักและหวงแหนสาธารณ
สมบัติของชุมชน/ชาติ
หนวยที่ 15
รับผิดชอบปัญหาสังคม
รวม 12 หนวย

แผนก�รจัดกิจกรรม
เรื่อง

จำ�นวน
ชั่วโมง

14. ปฏิบัติตามคำาปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ
15. ความซื่อสัตย์สุจริต
16. ความเป็นสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี
17. การคบเพื่อน

2

18. การปฐมพยาบาล

2

หม�ยเหตุ

2
1

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

1

ทักษะชีวิต

บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
19. โฆษณาเป็นพิษ

รวม 19 แผนการจัดกิจกรรม

2

ทักษะชีวิต

34

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 1 ส�ระสำ�คัญของก�รลูกเสือ
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 1 คว�มเข้�ใจในเรื่องกิจก�รของลูกเสือ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของลูกเสือโลก กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบทบาท
ของตนเองในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2. เนื้อห�

2.1 กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
2.2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.3 บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ 1) เรื่อง การลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ, 2) เรื่อง โครงสร้าง
การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ, 3) เรื่อง บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาด้วยคำาถาม ต่อไปนี้
• การลูกเสือเริ่มต้นมาจากประเทศใด
• ลูกเสือไทยกับลูกเสือต่างประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
4) ผู้กำากับแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้ แล้วส่งตัวแทนรายงานสรุปในกองลูกเสือ
• กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
• โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
5) ตัวแทนหมู่ลูกเสือนำาเสนอ กองลูกเสือซักถามเพื่อความเข้าใจ และผู้กำากับช่วยเพิ่มเติม
6) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์บทบาทของตนเอง ที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือ
ไทยและลูกเสือโลก เช่น การร่วมกิจกรรมกับลูกเสือต่างโรงเรียน การร่วมกิจกรรมและการประชุมกับลูกเสือ
นานาชาติ การร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก เป็นต้น
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องสมญานามของ B.P.
• “คันตาไก” แปลว่าคนสวมหมวกปีกกว้าง
• “อิมปซา” แปลว่า หมาปาที่ไม่เคยนอนหลับ
• วีรบุรุษแห่งเมืองมัฟฟีคิง

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเขียนบันทึกความจำา ประสบการณ์ของตนเองในบทบาทหน้าที่
จากการที่เคยเป็นลูกเสือสำารอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด หรือผู้บำาเพ็ญประโยชน์
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับสุ่มให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์ของตนเอง 2-3 คน ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกเสือ
สำารอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด หรือผู้บำาเพ็ญประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้เพื่อนลูกเสือ
ซักถามและเล่าประสบการณ์เพิ่มเติมได้
4) ผู้กำากับสรุปว่า “ในฐานะลูกเสือสามัญรุนใหญ ลูกเสือทุกคนก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ ที่ต้อง
รับผิดชอบเชนกัน”
5) ผู้กำากับมอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และอภิปรายหาข้อสรุปในเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ” ในประเด็น
ต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
• บทบาทหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
• การบริการช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน
• การบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
• การปฏิบัติตนเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้
6) สุ่มให้รายงานหมู่ละ 1 ประเด็น ผู้กำากับนำาอภิปรายให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ทีละประเด็นจนครบ
7) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปและวางแผนการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ ตามบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และส่งเสริมให้ลูกเสือนำาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำาวัน
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม ผู้กำากับอาจมอบหมายให้หมู่ลูกเสืออภิปรายหรือศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม และนำาเสนอในรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) หรือใช้วิธีการนำาเสนออื่นๆ
5.ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้กำากับวางแผนครบทุกกิจกรรม
5.2 ลูกเสือมีผลการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์ระดับดี มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและมีพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
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เพลง
เพลง ลูกเสือธีรร�ช

เหลาลูกเสือ ของธีรราช
สมัครสมาน โดยมีสามัคคีมั่น
มีจรรยา รักษาชื่อ
ราเริงแจมใสใฝใจรักให้ยืนนาน

ทะนงองอาจ สืบชาติเชื้อพงศพันธ
พวกเราจะรวมรักกัน จะผูกสัมพันธตลอดกาล
สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือตอไปช้านาน
พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย

เพลง เกียรติศักดิ์ลูกเสือ

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ซิลูกผู้ชาย
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน
แม้ลําบากตรากตรํา ก็จะทําให้สําเร็จ
เสียชีพอยาเสียสัตย รักชาติให้มั่นไว้

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลาย ซิลูกเสือไทย
เราจะบําเพ็ญตนให้เปนประโยชนตอผู้อื่น
ทําทําทํา ข้าสัญญาวาจะทํา
ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน

ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รลูกเสือโลกและคว�มคว�มสัมพันธ์ระหว่�งลูกเสือน�น�ช�ติ
ภูมิหลัง

การลูกเสือเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 (ค.ศ.1907) จากแนวคิดของลอร์ดเบเดน
เพาเวลล์ และหนังสือเรื่อง “การลูกเสือสําหรับเด็กชาย” (Lord Baden Powell – “Scouting for
Boys”) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวที่ชวนให้เด็กๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันทำากิจกรรมตาม
อุดมการณ์และวิธีการของลูกเสือ ก่อให้เกิดสันติภาพความเข้าใจอันดี และภราดรภาพแห่งโลก
วัตถุประสงค์ หลักก�รและวิธีก�รลูกเสือ

การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาสำาหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบุคลิกภาพและ
พัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการลูกเสือซึ่งประกอบ
ด้วย การยึดมั่นในกฎและคำาปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการกระทำา (Learning
by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) การใช้ระบบหมู่ (Patrol System)
และการส่งเสริมความก้าวหน้าตามวิถีทางของลูกเสือ ด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (Proﬁciency
Badges)
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การลูกเสือเป็นการอาสาสมัครทำางาน ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน
ในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใดๆ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับ
การเมือง ยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้กำาเนิดลูกเสือโลกอย่างมั่นคง
พันธกิจหลัก (Mission)

พันธกิจหลักของการลูกเสือในการฝึกอบรมเยาวชน มี 3 ประการ คือ
1. ให้เด็กได้เป็นลูกเสือแต่เยาว์วัย โดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ใช้วิธีการลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ
2.1) เป็นผู้ที่เชื่อถือได้
2.2) สามารถพึ่งตนเองได้
2.3) มีความรับผิดชอบ
2.4) กล้าสู้งานหนัก
3. พัฒนาระบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ในการขัดเกลาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนโดย
ใช้กฎลูกเสือเป็นหลัก
จากพันธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการนี้ นำาไปสู่ยุทธศาสตร์หลัก (Strategy) ที่ใช้ในการพัฒนาการ
ลูกเสือให้ตอบสนองสอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศ�สตร์ (Strategy)

1. ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา และร่วมตัดสินใจ
2. มีผู้ใหญ่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
3. ฝึกอบรมลูกเสือชาย-หญิงอย่างเสมอภาค ให้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
4. ให้ทุ่มเทงานหนัก
5. ใช้ระบบอาสาสมัคร
6. องค์กรลูกเสือต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
7. ปรับระบบลูกเสือให้เข้มแข็ง
8. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำางานทันสมัย ทันคน และทันต่อ
เหตุการณ์
9. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้สังคมรับรู้
10. สร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกันในองค์กรลูกเสือ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
11. สร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกับองค์กรเอกชนและองค์กรเยาวชนอื่นๆ
12. สนับสนุนให้มีประเทศสมาชิกใหม่ เข้าร่วมองค์การลูกเสือโลก และส่งเสริมการเพิ่มจำานวน
สมาชิกลูกเสือในประเทศ
13. จัดตั้งกองทุนเพื่อหาเงินสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเป็นระบบและมั่นคง
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องค์ก�รลูกเสือโลก (WOSM: World Organization of the Scout Movement)

การลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปทั่วโลก มีสมาชิกกว่า 28 ล้านคน ใน 160 ประเทศ และ
เขตปกครอง อาณานิคม แคว้นต่างๆ ทั่วโลก (ข้อมูล พ.ศ.2553)
คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบด้วยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชิก 12 ประเทศ เลือกตั้ง
โดยที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก กรรมการลูกเสือโลกอยู่ในตำาแหน่งคนละ 6 ปี และเลือกตั้งกันเองเป็น
ประธานและรองประธาน กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่ง 6 คน ทุกๆ 3 ปี และเลือกคนใหม่เข้าแทนที่
โดยวิธีลงคะแนนลับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ซึ่งมีผู้แทนมาจาก 160 ประเทศทั่วโลก โดยปกติ
คณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก มีดังนี้
1. ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก
2. แต่งตั้งเลขาธิการของสำานักงานลูกเสือโลก
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของสำานักงานลูกเสือโลก
4. จัดหาเงินทุนสำาหรับส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก
5. พิจารณามอบเครื่องหมายลูกเสือสดุดีให้แก่ผู้ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างดีเด่น
สมัชช�ลูกเสือโลก (World Scout Conference)

สมัชชาลูกเสือโลก คือที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือประเทศต่างๆ (พ.ศ.2553 มี 160 ประเทศ)
เป็นผู้แทนของลูกเสือทั่วโลกประมาณ 28 ล้านคน ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน
ประเทศละ 6 คน และต้องมาจากองค์การเดียวที่เป็นผู้แทนของแต่ละประเทศ
สมัชชาลูกเสือโลกมีอำานาจและหน้าที่ในการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งต้องยื่นใบสมัครและรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และหลักการสำาคัญของลูกเสือโลก เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง
ใดๆ
การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก จัดให้มีขึ้นทุก 4 ปี ในแต่ละครั้งจะมีประเทศต่างๆ ขอเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม และสมัชชาลูกเสือโลกเป็นผู้คัดเลือกว่าจะจัดประชุมที่ประเทศใด ครั้งล่าสุดเป็นการ
ประชุมครั้งที่ 38 จัดที่ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 14–18 กรกฎาคม 2552
สำ�นักง�นลูกเสือโลก (World Scout Bureau)

ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขาธิการฯ ดูแลการดำาเนินงาน
ของประเทศสมาชิก ให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบายขององค์การลูกเสือโลก และตามมติของที่ประชุม
สมัชชาลูกเสือโลก งานของสำานักงานลูกเสือโลกอาจจำาแนกได้ดังนี้
1. ให้คำาชี้แจงแนะนำาแก่ประเทศสมาชิก และองค์การที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเหลือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในประเทศสมาชิก
3. จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกและการชุมนุมลูกเสือโลก
4. การเยี่ยมเยีอน และการช่วยเหลือโดยตรง
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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5. การจัดพิมพ์เอกสารและการค้นคว้า
นอกจากสำานักงานลูกเสือโลกแล้ว ยังมีสำานักงานลูกเสือภาคพื้นในภูมิภาคทั่วโลก อีก 6 แห่ง ได้แก่
1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกรุง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
2. ภาคพื้นยูเรเชีย (Eurasia) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐยูเครน และสำานักงานสาขาที่กรุง
มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
3. ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา (Interamerica) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงซานดิเอโก ประเทศชิลี
4. ภาคพื้นอาหรับ (Arab) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
5. ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
6. ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Paciﬁc) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งลูกเสือน�น�ช�ติ

กิจการลูกเสือของทุกประเทศยึดมั่นในวัตถุประสงค์ หลักการสำาคัญ และวิธีการของลูกเสือ เหมือน
กันทั่วโลก ทุกประเทศเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ และเป็นอิสระจากอิทธิพลการเมือง มุ่งพัฒนาเยาวชน
ด้วยรากฐานของอุดมการณ์ลูกเสือ ซึ่งมีคำาปฏิญาณและกฎลูกเสือเป็นพื้นฐาน
ก�รชุมนุมลูกเสือโลก (World Scout Jamboree)

ริเริ่มโดยลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือนานาชาติได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน
การประชุมครั้งแรกจัดที่โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2463 มีลูกเสือร่วมประชุม
จำานวน 8,000 คน จาก 34 ประเทศ จากนั้นได้มีการประชุมทุก 4 ปี โดยเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปตาม
ประเทศสมาชิก มีสำานักงานลูกเสือโลกเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ
การชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 วันที่ 28 ธันวาคม 2545 ถึง 7 มกราคม 2546 ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ จัดประชุมที่ชายทะเลอำาเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง มีลูกเสือชาย–หญิง เข้าร่วมประชุมรวม
24,000 คน จาก 147 ประเทศ
ครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 21 เป็นปีฉลองอายุ 150 ปีของลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ จัดประชุมที่ Hylands Park
เมือง Chelmsford ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2550 มีลูกเสือชาย-หญิงจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุมกว่า
40,000 คน
สมัชช�ลูกเสือภ�คพื้นเอเชีย - แปซิฟค
เดิมเรียกว่า Far East Scout Conference เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Asia – Paciﬁc Regional Scout
Conference เมื่อพ.ศ. 2513 จัดประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระยะแรกมีการ

ประชุมทุก 2 ปี ต่อมาเปลี่ยนเป็นประชุมทุก 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชีย–แปซิฟิค ที่มาจากการ
คัดเลือกจำานวน 10 คน อยู่ในตำาแหน่งคราวละ 6 ปี ทั้ง 10 คน จะคัดเลือกประธานและรองประธาน
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กันเอง ในการประชุมทุก 3 ปี จะมีกรรมการครบวาระ 5 คน และจะมีการเลือกกรรมการใหม่เข้ามา
ทดแทน โดยมีคนไทยหลายท่านที่เคยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ
เรื่อง โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของคณะลูกเสือแห่งช�ติ
คณะลูกเสือแห่งช�ติ

ตามพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ มีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อ
ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบำาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทำาการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำากิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการดำาเนินการของสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ สำานักงานลูกเสือจังหวัด สำานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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สภ�ลูกเสือไทย

มีนายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก และเลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(2) ให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(3) พิจารณารายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(4) มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสี่ปี
คณะกรรมก�รบริห�รลูกเสือแห่งช�ติ

เป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
กรรมการ และเลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(5) จัดการทรัพย์สินของสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
(9) จัดทำารายงานประจำาปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณา
(10) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติมอบหมาย
(12) กำากับดูแล สนับสนุน และส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน
(13) จัดตั้งตำาแหน่งกิตติมศักดิ์และตำาแหน่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำากับของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี
แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทำาหน้าที่เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหน้าที่
ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มี
อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติหรือดำาเนินการใดๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน
2. ทำานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
3. รับผิดชอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
ทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
5. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
6. จัดทำารายงานประจำาปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
7. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
8. ประสานและส่งเสริมสำานักงานลูกเสือจังหวัด และสำานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
คณะกรรมก�รลูกเสือจังหวัด

แต่ละจังหวัดจัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด สำาหรับการจัดระเบียบการปกครอง
ลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให้
เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอำานาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือจังหวัด
(5) พิจารณาคำาขอการจัดตั้งค่ายลูกเสือตามมาตรา 32
(6) พิจารณารายงานประจำาปีของสำานักงานลูกเสือจังหวัด
(7) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำาปี
(8) ให้คำาแนะนำาผู้อำานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ
(9) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการลูกเสือ
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจังหวัดซึ่ง
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
(11) จัดทำารายงานประจำาปีและรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัด เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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(12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดมอบหมาย
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย ให้มีสำานักงานลูกเสือ
จังหวัดอยู่ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 โดยมีผู้อำานวยการ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต
1 เป็นหัวหน้าสำานักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดำาเนินงานของสำานักงานลูกเสือ
จังหวัด
คณะกรรมก�รลูกเสือเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มีผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ และรองผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอำานาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ และ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พิจารณารายงานประจำาปีของสำานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานให้คณะ
กรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ
(6) ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำาปี
(7) ให้คำาแนะนำาแก่ผู้อำานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ
(8) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
(9) กำากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
มีสำานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในสำานักงาเขตพื้นที่การศึกษานั้น โดยมีผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหัวหน้าสำานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบ
ตำ�แหน่งลูกเสือ

ตำาแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีลำาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้อำานวยการใหญ่ (รมต. กระทรวงศึกษาธิการ)
(2) รองผู้อำานวยการใหญ่ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/เลขาธิการ สพฐ./เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา)
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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(3) ผู้ช่วยผู้อำานวยการใหญ่ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
(4) ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
(5) รองผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
(6) ผู้ช่วยผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด (ปลัดจังหวัด)
(7) ผู้อำานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)
(8) รองผู้อำานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (รองผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)
(9) ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน (ผู้อำานวยการโรงเรียน)
(10) รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน
(11) ผู้กำากับกลุ่มลูกเสือ
(12) รองผู้กำากับกลุ่มลูกเสือ
(13) ผู้กำากับกองลูกเสือ
(14) รองผู้กำากับกองลูกเสือ
(15) นายหมู่ลูกเสือ
(16) รองนายหมู่ลูกเสือ
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ตำ�แหน่งผู้ตรวจก�รลูกเสือ มีลำาดับ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ (นายกรัฐมนตรี)
(2) ผู้ตรวจการใหญ่ (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
(3) รองผู้ตรวจการใหญ่ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดี
กรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(4) ผู้ตรวจการลูกเสือประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(5) รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(6) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(7) ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
(8) รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
(9) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
(10) ผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
(11) รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
การแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำาหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าที่ตรวจตรา แนะนำา ชี้แจง และรายงานเพื่อให้การบริหารงานลูกเสือเป็น
ไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
สภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะ
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กรรมการลูกเสืออำาเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภา
ลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
ให้นำากฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใช้มาใช้
บังคับโดยอนุโลมในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
ในฐานะที่คณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand : NSOT) เป็น
สมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) นอกจาก
จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กำาหนด
ไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว คณะลูกเสือแห่งชาติยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ด้วย
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเดิมเป็นกิจกรรมเลือก ต่อมาในพ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กำาหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 เป็นต้นไป โดยกำาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำาเพ็ญประโยชน์ อยู่ในกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เรื่อง บทบ�ทของลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่

ผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องมีอายุระหว่าง 14-18 ปี หรือกำาลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 โดยไม่จำาเป็นต้องเคยเป็นลูกเสือมาก่อน นักเรียนหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ให้เรียกว่า เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใช้การฝึกอบรมและกิจกรรมเป็นระบบหมู่ ฝึกให้มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น เป็นผู้นำาในระบอบประชาธิปไตย ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะลูกเสือ ฝึกอบรม
ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการบำาเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งพัฒนาลูกเสือซึ่งอยู่ในวัยรุ่น
ดังนี้
1. พัฒนาความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล สังเกตและ
สืบค้นข้อมูล ความเป็นจริง และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ตลอดจนมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันอย่างสร้างสรรค์
2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง
3. กล้าแสดงออก รักษาสิทธิของตนเอง ยอมรับสิทธิและคสามคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐาน
ของประชาธิปไตย
4. แสวงหาเอกลักษณ์ที่ดีของตนเอง
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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บทบาทหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อาจสรุปได้ ดังนี้
1. หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง
2. หน้าที่ต่อผู้อื่น ทั้งในโรงเรียน และชุมชนที่ลูกเสืออาศัยอยู่ ได้แก่
2.1 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เช่น การทำาความสะอาด การดูแลความปลอดภัยให้
เด็กเล็ก ลูกเสือจราจร การกำาจัดลูกน้ำายุงลาย ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหา และความต้องการที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและชุมชนในขณะนั้น ลูกเสือต้องมีใจพร้อมอาสาทุกเมื่อ
2.2 กิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ผู้กำากับลูกเสือและลูกเสือเห็นควรจัดให้มี
ขึ้น อาจเป็นโครงการที่ดำาเนินการเอง หรือร่วมมือกับผู้นำาชุมชน หรือหน่วยงานราชการซึ่งเข้ามาดำาเนิน
โครงการอยู่ในชุมชนก็ได้ ขั้นตอนการดำาเนินโครงการมีดังนี้
1) ขั้นวางแผน เป็นการสำารวจข้อมูล เขียนโครงการ และกำาหนดรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ
รวมทั้งการประสานงาน งบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง
2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นการจัดแบ่งงาน และกำาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีรายละเอียด
ในการปฏิบัติ กำาหนดระยะเวลาการทำางาน สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ
3) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เป็นการติดตามดูว่ามีปัญหา อุปสรรคใดที่ต้อง
แก้ไข ปรับปรุงบ้าง/การปฏิบัติงานถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่/ทุกฝายที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด/ปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม/การ
เขียนบันทึกและรายงาน
ตัวอย่างกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน
• ปลูกต้นไม้
• รณรงค์รักษาความสะอาด
• ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำา และกำาจัดแหล่งน้ำาขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
• พัฒนาถนน ทางเข้า หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และสาธารณสถานอื่นๆ
• ปลูกพืชสวนครัว สมุนไพร
• เพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้
• เลี้ยงไก่ เพื่อกินไข่
• การกำาจัดขยะ อย่างครบวงจร
ฯลฯ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

27
เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง สัจจะ

ณ ปาใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ สัตว์ใหญ่และแข็งแรงก็ฆ่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่าเพื่อ
กินเป็นอาหาร สัตว์ปาที่อ่อนแอก็อยู่อย่างไม่เป็นสุข หวาดกลัวอันตรายอยู่ตลอดเวลา สิงห์โตซึ่งเป็น
เจ้าปาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายต่างไม่มีความสุข จึงเรียกประชุมและขอให้สัตว์ปาเลิกฆ่ากัน กินแต่เนื้อของ
สัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้น สัตว์ทั้งหลายต่างเชื่อฟังและทำาตามจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วันหนึ่งมีคนเข้ามาปลูกบ้านอยู่ริมน้ำากลางปา สัตว์ปาต่างพากันกลัวอีกว่าคนจะมาทำาร้าย สิงห์โตจึง
เรียกประชุมเพื่อช่วยกันคิดว่าจะทำาอย่างไรกับคน
“บุกเข้าไปพังบ้านเสียก็หมดเรื่อง” ช้างพูดพลางยกงวงชูไปมา
“อยาเพิ่งเลยตอนนี้เราต้องคอยดูความเคลื่อนไหวของเขากอน” ม้าเสนอความคิด
“ฉันจะพาพวกบุกเข้าไปกินคนพวกนั้นให้สาสมกับที่เขามาบุกรุกปาของพวกเรา” เสือโคร่งพูดอย่าง
เดือดพล่าน
“เรานาจะสงตัวแทนไปบอกให้เขาออกไปเสียจากปา พวกเราจะได้อยูอยางสงบสุข” ลิงแนะนำาขณะ
ที่มือยังถือกล้วยอยู่
สัตว์ทุกตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอของลิง สิงห์โตจึงรับหน้าที่ไปขอร้องให้คนออกจากปาไป
“เราไมมีที่อยู จึงมาอยูในปา” ชายคนหนึ่งบอก
“แตสัตวทั้งหลายกลัวพวกทานจะทําร้ายเอา” สิงห์โตบอก
“อยากลัวพวกเราเลย พวกเรามาอยูในปาเพื่อทํามาหากิน เราจะไมรบกวนและทําร้ายสัตว เราขอให้
สัญญา” ชายคนนั้นกล่าว
สิงห์โตเห็นว่าคำาพูดของคนเหล่านั้นน่าเชื่อถือจึงยินยอมให้อยู่ในปาต่อไป ก่อนกลับสิงห์โตได้ย้ำา
กับคนเหล่านั้นว่า “เราขอให้ทานรักษาคําพูดตลอดไป ทั้งคนและสัตวจะได้อยูรวมกันอยางสงบสุข
ปาแหงนี้ก็จะเปนที่รมเย็นนาอยูตลอดไป”
คติสอนใจ การรักษาคำาพูดหรือสัจจะสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันเป็นสิ่งดี และนำามาซึ่งความสงบสุข
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกล�งแจ้ง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 2 ระเบียบแถวลูกเสือ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากลได้
1.2 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่ได้

2. เนื้อห�

2.1 การปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล
2.2 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าประกอบอาวุธ และ ท่าเคลื่อนที่

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสือ
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับมอบหมายให้นายหมู่ใช้คำาบอกคำาสั่ง ทบทวนทักษะการปฏิบัติระเบียบแถวในหมู่ของ
ตนเอง และให้สมาชิกลูกเสือปฏิบัติตาม
• สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ
• ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า
• ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ และท่าเคลื่อนที่
4) ลูกเสือฝึกปฏิบัติทักษะตามคำาบอกคำาสั่ง สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ ระเบียบแถวบุคคลท่ามือ
เปล่า ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธและท่าเคลื่อนที่ ผู้กำากับให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกเสือมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม
5) ผู้กำากับมอบหมายให้หัวหน้านายหมู่ใช้คำาบอกคำาสั่งในการฝึกเป็นกอง เพื่อให้เกิดทักษะความ
พร้อมเพรียงในกองลูกเสือ
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายหัวหน้านายหมู่ลูกเสือทบทวนทักษะการใช้สัญญาณมือลูกเสือสากล
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้หัวหน้านายหมู่ลูกเสือใช้คำาบอกคำาสั่ง และปฏิบัติการใช้สัญญาณมือลูกเสือสากล ทั้ง 9
สัญญาณ โดยกองลูกเสือปฏิบัติตาม
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4) ผู้กำากับให้คำาแนะนำาการปฏิบัติการใช้สัญญาณมือลูกเสือสากล ที่เกิดความรวดเร็วและพร้อม

5) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปการฝึกปฏิบัติและวางแผนการฝึกสวนสนามนอกเวลา เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือประจำาปี
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือใช้และปฏิบัติตาม คำาบอกคำาสั่ง สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือและสัญญาณมือลูกเสือสากล
ได้ถูกต้องรวดเร็วและพร้อมเพรียง
5.2 นายหมู่ลูกเสือวางแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง
เพลง วชิร�วุธรำ�ลึก

วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี

กอกําเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
เทิดเกียรติพระองคไว้ ด้วยภักดี
ปฏิภาณรักกษัตริย ชาติ ศาสนศรี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

เพลง สย�ม�นุสสติ

ใครรานใครรุก ด้าวแดนไทย
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล
หากสยามยังอยู ยั้งยืนยง
หากสยามพินาศลง ไทยอยูได้

ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสียชีพไปเสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม
เราก็เหมือนอยูคง ชีพด้วย
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุล
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เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสือ
วิธีสั่งก�รในก�รฝกระเบียบแถว

มีหลายวิธี ได้แก่
1. การใช้คำาบอก/คำาสั่ง
2. การใช้สัญญาณแตร/สัญญาณนกหวีด
3. การใช้สัญญาณมือ และสัญญาณมือลูกเสือสากล

ก�รใช้สัญญ�ณนกหวีด

ใช้ในการออกคำาสั่งแก่ลูกเสือในการฝึกประจำาวัน หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออยู่ห่างไกล
จากลูกเสือ สัญญาณที่ควรรู้มีดังนี้
1. หวีดยาว 1 ครั้ง
ความหมาย - ถ้าเคลื่อนที่อยู่ให้หยุด
- ถ้าหยุดอยู่ให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือน, เตรียมตัว หรือ คอยฟังคำาสั่ง
2. หวีดยาว 2 ครั้ง
ความหมาย - เดินต่อไป, เคลื่อนที่ต่อไป, ทำางานต่อไป
ผู้ปฏิบัติ - ปฏิบัติกิจกรรมที่กำาลังปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป หรือ ให้ปฏิบัติกิจกรรมที่สั่งนั้นต่อไป
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป หลายๆ ครั้ง
ความหมาย - เกิดเหตุ
ผู้ปฏิบัต - ตรวจดูเหตุการณ์ก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้น ควรรวมกันที่ผู้กำากับ (ผู้บังคับบัญชา) ก่อน
เพื่อการสั่งการต่อไป แล้วแต่กรณี
4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไปหลายๆ ชุด
ความหมาย - เรียกนายหมู่ลูกเสือให้มารับคำาสั่ง
ผู้ปฏิบัติ - นายหมู่รีบมาพบผู้ให้สัญญาณ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ หรือไปพบไม่ได้ให้ส่งตัวแทนไป
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5. หวีดสั้นติดต่อกันหลายๆ ครั้ง
ความหมาย - รวม, ประชุม หรือ รวมกอง
ผู้ปฏิบัติ - ทุกคนไปรวมกันที่ผู้ให้สัญญาณ
6. หวีดยาว 3 ครั้ง หวีดสั้น 1 ครั้ง (เปาได้เพียงชุดเดียว)
ความหมาย - ชักธงชาติลงเวลา 18.00 น. โดยลูกเสือบริการ 2 คน
ผู้ปฏิบัติ - ในกรณีอยู่ค่ายพักแรม เวลา 18.00 น. หมู่บริการจะส่งตัวแทน 2 คน ทำาหน้าที่
ชักธงชาติลงทุกคนที่อยู่ในค่ายพักแรมยืนตรงหันหน้าไปทางเสาธง และ วันทยหัตถ์ จนสิ้นสุดสัญญาณ
หมายเหตุ : ก่อนที่จะให้สัญญาณที่ 2-6 ต้องให้สัญญาณที่ 1 เตือนก่อนทุกครั้ง
ก�รใช้สัญญ�ณมือ

ใช้แทนคำาบอกคำาสั่งขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรือไม่สามารถที่จะใช้คำาบอกให้
ลูกเสือได้ยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ ได้แก่
1) เตรียม คอยฟังคําสั่ง หรือหยุด
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบ
นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หันฝามือไปข้างหน้า
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือหยุดการเคลื่อนไหวหรือการ
กระทำาใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมกับนิ่งคอยฟังคำาสั่ง โดยหันหน้าไปยัง
ผู้บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคำาสั่ง แต่ถ้าอยู่ในแถวให้ยืนในท่าตรง

2) รวม หรือ กลับมา
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือ ศีรษะ แบมือ
ไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งห้าชิดติดกันและหมุนมือเป็นวงกลมจาก
ซ้ายไปขวา
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือรวมกองรีบมาเข้าแถวรวมกัน
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3) จัดแถวหน้ากระดาน
การให้สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองออกไปด้านข้างเสมอ
แนวไหล่ ฝามือแบไปข้างหน้านิ้วเรียงชิดติดกัน
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือจัดแถวหน้ากระดาน หันหน้า
ไปหาผู้ให้สัญญาณ

4) จัดแถวตอน
การให้สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า แนวเดียวกับไหล่
โดยให้แขนขนานกันและฝามือแบเข้าหากัน
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือเข้าแถวตอน หันหน้าไปหาผู้ให้สัญญาณ

5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
(ด้านหน้า ขวา/ซ้าย กึ่งขวา/กึ่งซ้าย และด้านหลัง)
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยชูแขน
ขวาขึ้นเหนือศีรษะสุดแขน ฝามือแบไปข้างหน้า นิ้วชิดกัน แล้วลดแขนลง
ข้างหน้าให้เสมอแนวไหล่
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือวิ่งไปยังทิศทางที่มือผู้ให้สัญญาณชี้ไป

6) เร่งจังหวะหรือทําให้เร็วขึ้น
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณงอแขนขวามือ กำาเสมอบ่า ชูขึ้นตรงเหนือ
ศีรษะแล้วลดลงหลายๆ ครั้งติดต่อกัน
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือรีบวิ่งหรือเร่งจังหวะสิ่งที่ทำาอยู่ให้เร็วขึ้น
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7) นอนลงหรือเข้าที่กําบัง
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปข้าง
หน้าให้เสมอแนวไหล่ ฝามือแบคว่ำาลงนิ้วชิดกัน พร้อมกับ
ลดแขนลงข้างหน้า แล้วยกขึ้นที่เดิมหลายๆ ครั้ง
เมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเข้าที่กำาบังทันที

ก�รใช้สัญญ�ณมือในก�รเรียกแถวของลูกเสือส�กล

การฝึกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือทุกประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวต้องเลือก
สถานที่โล่งและกว้างพอเหมาะกับจำานวนของลูกเสือ ผู้ให้สัญญาณยืนตรงแล้วจึงให้สัญญาณเรียกแถว
คำาเรียกแถวของลูกเสือสำารองใช้คำาว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ใช้คำาว่า
“กอง”
1) ท่าพักตามระเบียบ
ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวจะทำาสัญญาณมือเป็น
2 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 กำามือขวา งอข้อศอกให้มือที่กำาอยู่ประมาณ
หัวเข็มขัด หันฝามือที่กำาเข้าหาหัวเข็มขัด
จังหวะที่ 2 สลัดมือที่กำาและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็น
มุม 180 องศา ประมาณแนวเดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให้
ลูกเสือ “พัก” ตามระเบียบ
2) ท่าตรง
ขณะลูกเสือกำาลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะทำาสัญญาณ
มือเป็น 2 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 กำามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให้มือกำา
อยู่ในระดับเดียวกับเข็มขัด (เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก”
ในจังหวะที่ 2)
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเข้าหาตัว ให้มือที่กำากลับมาอยู่
ตรงหัวเข็มขัด (เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง “พัก”) เมื่อ
เห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ลดแขนที่ไขว้
หลังมาอยู่ในท่าตรง
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3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ มือแบ
หันฝามือไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน
ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก โดยนายหมู่ยืนทางซ้ายมือของผู้เรียก
กะให้ผู้เรียกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่ยืนต่อกันไปทางซ้ายมือของ
นายหมู่จนถึงคนสุดท้ายคือรองนายหมู่
การจัดระยะเคียง ถ้าเป็น “ปดระยะ” ระยะเคียงจะเป็น 1 ช่วงศอก คือ ให้ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้นเท้า
สะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลำาตัวและจดปลายศอก
ซ้ายของคนที่อยู่ด้านขวา จัดแถวให้ตรงโดยสะบัดหน้าแลขวา ให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 นับจากตัวลูกเสือ
เองเมื่อผู้เรียกตรวจแถวสั่งว่า “นิ่ง” ให้ลดมือลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
ถ้า “เปดระยะ” ระยะเคียงจะเป็นสุดช่วงแขนซ้ายของลูกเสือ โดยให้ทุกคน (ยกเว้นคนท้ายแถว)
ยกแขนซ้ายขึ้นเสมอไหล่ เหยียดแขนตรงออกไปทางข้าง คว่ำาฝามือลง นิ้วชิดติดกัน ให้ปลายนิ้วซ้าย
จดไหล่ขวาของคนต่อไป จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้
เห็นหน้าอกคนที่ 4 เมื่อได้ยินคำาสั่งว่า “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
4) แถวตอนเรียงหนึ่ง (กรณีมีหลายหมู่จะเรียกว่า
“แถวตอนหมู”)
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียด
แขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ มือแบหันฝามือ
เข้าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน
ลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมู่ยืนตรง
เป็นหลักข้างหน้าผู้เรียก กะให้ห่างจากผู้เรียกประมาณ
6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลังนายหมู่ต่อๆ กันไปจัด
แถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วง
แขน และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่
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5) แถวตอนหมู่
แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมู่ เรียกว่า “แถวตอน
หมู” สมมุติว่ามี 5 หมู่ ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคือหมู่ที่
3 ยืนเป็นหลักตรงหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ
6 ก้าว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 เข้าแถวอยู่ในแนวเดียวกัน
ไปทางซ้ายมือของผู้เรียก ส่วนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ก็
เข้าแถวอยู่ในแนวเดียวกัน แต่ไปทางขวามือของผู้เรียก
ระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงศอก ส่วนระยะ
ต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน
6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปดระยะ

การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กำามือทั้ง 2 ข้าง เหยียดแขนตรงไปข้างหน้าขนานกับพื้น
งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน้ามือเข้าหากัน
ลูกเสือหมู่แรกเข้าแถวตรงหน้าผู้เรียก อยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว นายหมู่อยู่ทางซ้ายมือ
ของผู้เรียก กะให้กึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้เรียก ลูกหมู่ยืนต่อๆ ไปทางซ้ายของนายหมู่ เว้นระยะ
เคียง 1 ช่วงศอก
หมู่อื่นๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรก ซ้อนๆ กันไปตามลำาดับ เว้นระยะต่อระหว่างหมู่
ประมาณ 1 ช่วงแขน
การจัดแถว เมื่อผู้สั่งว่า “จัดแถว” ให้ทุกคน (ยกเว้นคนสุดท้าย) ยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก
นิ้วเหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลำาตัว จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยืน
แลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้เห็นหน้าอกคนที่ 4
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัด
หน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
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7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปดระยะ
ผู้เรียกยืนในท่าตรง กำามือทั้ง 2 ข้าง งอข้อศอก
เป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียว
กับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า ให้ลูกเสือเข้าแถวเช่น
เดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่เว้นระยะ
ต่อระหว่างหมู่ขยายออกไปทางด้านหลัง ห่างกัน
หมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน หรือ 3 ก้าว
การจัดแถว และตรวจแถว ให้ปฏิบัติเช่นเดียว
กับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
8) แถวรูปครึ่งวงกลม

การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงด้านหน้าและลงข้างล่าง
คว่ำาฝามือเขาหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลำาตัวช้าๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม 3 ครั้ง
นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้เรียกทางด้านซ้าย ห่างจากผู้เรียกพอสมควร ลูกหมู่
ยืนต่อๆ กันไปทางซ้ายมือของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก (มือเท้าสะโพก) สะบัดหน้าไปทาง
ขวารอคำาสั่ง “นิ่ง”
หมู่ที่ 2 และหมู่อื่นๆ เข้าแถวต่อจากด้านซ้ายของหมู่แรก ตามลำาดับ เว้นระยะระหว่างหมู่ 1 ช่วง
ศอก รองนายหมู่สุดท้าย จะยืนตรงด้านขวาของผู้เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมู่ หมู่แรก
การจัดแถว ยกมือซ้ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก) จัดแถวให้
เป็นรูปครึ่งวงกลม
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง
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9) แถวรูปวงกลม
มี 2 แบบ

• การเรียกแถวแบบผู้เรียกยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ำาฝามือ
เข้าหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลำาตัวประสานกันจากด้านหน้าจดด้านหลัง (โบก
ผ่านลำาตัว 3 ครั้ง)
ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก เข้าแถวเช่นเดียวกับแถวครึ่งวงกลม ส่วนหมู่ 2 และหมู่
ต่อๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ที่อยู่ก่อนตามลำาดับ จนคนสุดท้าย (รองนายหมู่) ของหมู่สุดท้ายไปจด
กับนายหมู่ของหมู่แรก ถือผู้เรียกเป็นศูนย์กลาง
การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก) จัด
แถวให้เป็นรูปวงกลม
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง และนิ่ง
• การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กำามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้า ยกขึ้นบน และ
เลยไปข้างหลัง หมุนกลับมาด้านหน้า ทำา 3 ครั้ง
ลูกเสือหมู่แรกยืนชิดด้านซ้ายมือของผู้เรียก หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆ ไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ที่อยู่
ก่อนตามลำาดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจดขวามือของผู้เรียกให้ผู้เรียกอยู่ในเส้นรอบวง
การจัดแถวและการตรวจแถว กระทำาเช่นเดียวกับแบบแรก
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ก�รฝกระเบียบแถวบุคคลท่�มือเปล่�

การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกให้ลูกเสือเกิดความพร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย และความสามัคคี
รวมทั้งสามารถฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งได้
1. ท่�ตรง

ท่าตรง เป็นท่าเบื้องต้น และเป็นรากฐานของการปฏิบัติในท่าอื่นๆ ต่อไปและยังใช้เป็นท่าสำาหรับ
การแสดงความเคารพได้ท่าหนึ่งด้วย
• คำาบอก “แถว – ตรง “
• การปฏิบัติ
1) ลำาตัวยืดตรง อกผาย ไหล่เสมอกัน ตามองตรง
2) ยืนให้น้ำาหนักตัวอยู่ที่เท้าทั้ง 2 ข้าง ส้นเท้าชิดกัน ปลายเท้าแยกห่างกัน 1 คืบ เข่าเหยียดตึง
3) แขนทั้ง 2 ข้าง เหยียดตรงแนบลำาตัว พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย จนไหล่ตึง
4) นิ้วมือเหยียดและชิดกัน นิ้วกลางแตะกึ่งกลางตะเข็บกระโปรง
5) นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
2. ท่�พัก

ท่าพัก เป็นท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งมี 4 ท่า ดังนี้
1) ท่าพักตามปกติ ใช้พักในระหว่างการฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอย่างแก่ลูกเสือ
• คำาบอก “พัก”
• การปฏิบัติ
(1) หย่อนเข่าขวา ต่อไปหย่อนเข่าซ้าย หรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ห้ามเคลื่อนที่
(2) เมื่อได้ยินคำาว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้น สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดและจัดทุกส่วนของร่างกาย
ให้อยู่ในท่าตรง
(3) เมื่อได้ยินคำาว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในท่าตรง
2) ท่าพักตามระเบียบ ใช้พักในโอกาสรอพิธีการต่างๆ เช่น รอรับการตรวจพลสวนสนาม หรือรอ
อยู่ในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ
• คำาบอก “ตามระเบียบ – พัก”
• การปฏิบัติ
(1) ลำาตัวยืดตรง ขาทั้ง 2 ข้างตึง ให้น้ำาหนักตัวอยู่บนเท้าทั้ง 2 ข้างเท่าๆกัน
(2) แยกเท้าซ้ายออกไปข้างซ้ายประมาณครึ่งก้าว อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง
(3) เอามือไขว้หลัง โดยให้หลังมือซ้ายแนบติดลำาตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยู่ใต้เข็มขัดเล็ก
น้อย มือขวาทับมือซ้ายและยืนนิ่ง
(4) เมื่อได้ยินคำาว่า “แถว-ตรง” ก็ให้ชักเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา พร้อมกับทิ้งมือทั้ง 2 ข้าง
ลงแนบลำาตัว กลับมาอยู่ในท่าเดิม
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

39
ใบคว�มรู้

3) ท่าพักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่รอรับคำาสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น
เมื่อผู้ควบคุมแถวต้องไปรับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
• คำาบอก “ตามสบาย – พัก”
• การปฏิบัติ
(1) หย่อนเข่าขวาก่อน ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าพักตามปกติ
(2) เคลื่อนไหวร่างกายได้ตามสบาย แต่ต้องอยู่กับที่ เช่น จัดเครื่องแต่งกาายเรียบร้อย
จัดหมวกให้ตรง เช็ดหน้า ผูกเชือกรองเท้า เป็นต้น
(3) พูดคุยกันได้ แต่ห้ามเสียงดัง และห้ามนั่งหากผู้กำากับไม่อนุญาต
(4) เมื่อได้ยินคำาว่า “แถว-ตรง” ให้กลับมายืนตรงในท่าเดิมทันที โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ท่าพักตามปกติ
4) ท่าพักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอคำาสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ
• คำาบอก “พักแถว”
• การปฏิบัติ
(1) ทุกคนแยกย้ายออกจากแถว แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งแถว เพื่อที่จะได้ยินเมื่อ
ผู้กำากับเรียกเข้าแถวอีกครั้ง
(2) ไม่ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม ให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
(3) เมื่อได้ยินคำาว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม และเมื่อ
จัดแถวเรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมีคำาสั่งต่อไป
3. ท่�เค�รพ

1) วันทยหัตถ์ เป็นท่าแสดงการเคารพเมื่อยู่ลำาพังนอกแถวของลูกเสือทุกประเภท โดยปฏิบัติต่อ
จากท่าตรง แบ่งออกเป็นการฝึกขั้นต้น และเมื่อมีผู้รับการเคารพ
1.1 การฝกขั้นต้น
• คำาบอก “วันทยหัตถ” และ “มือลง”
• การปฏิบัติ
ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง จัดนิ้วแบบเดียวกับท่ารหัสของลูกเสือ ปลายนิ้วชี้แตะขอบล่าง
ของหมวกค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวา (ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางตาขวา)
เหยียดมือตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางข้างประมาณแนวไหล่ นิ้วเหยียดตรง
เรียงชิดติดกัน ข้อมือไม่หัก และเปิดฝามือขึ้นประมาณ 30 องศา ถ้าอยู่ในที่แคบให้ลดศอกลงได้ตาม
ความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอื่นต้องไม่เสียลักษณะท่าตรง
เมื่อได้ยินคำาบอกว่า “มือลง” ให้ลดมือขวามลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง (สำาหรับ
ลูกเสือสำารองให้ทำาวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว คือนิ้วชี้และนิ้วกลางเหยียดตรง ส่วนนิ้วที่เหลืองอเข้าหาฝามือ)
1.2 เมื่อมีผู้รับการเคารพ
• คำาบอก “ทางขวา (ทางซ้าย, ตรงหน้า) – วันทยหัตถ”
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• การปฏิบัติ
สะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ พร้อมกับยกมือขวาทำาวันทยหัตถ์ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3
ก้าว ตามองจับไปที่ผู้รับการเคารพ และหันหน้าตาม จนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว
จากนั้นสะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือลง
ถ้าผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่ผ่าน ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือลงตามคำาบอกว่า
“มือลง”
ถ้าผู้รับการเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสะบัดหน้า
2) แลขวา (ซ้าย) – ทํา เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยู่ในแถวมือเปล่าหรือถืออาวุธที่
ทำาท่าวันทยาวุธไม่ได้ และเป็นท่าแสดงการเคารพตามลำาพังนอกแถวของลูกเสือ ในกรณีที่ไม่สามารถ
แสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์
• คำาบอก “แลขวา (ซ้าย) – ทํา”
• การปฏิบัติ
สะบัดหน้าไปทางขวา (ซ้าย) ประมาณกึ่งขวา (ซ้าย) ก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับ
ไปที่ผู้รับการเคารพ พร้อมกับหันหน้าตามจนกว่าผู้รับการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว แล้วสะบัด
หน้ากลับที่เดิม
ถ้าผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่ผ่าน ให้สะบัดหน้ากลับที่เดิมตามคำาบอกว่า “แล – ตรง”
ข้อแนะนําในการแสดงการเคารพ
 การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนต้องไม่แกว่ง คงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้ว และ
ห้อยอยู่ข้างตัว (มือไม่ติดขาเหมือนอย่างอยู่กับที่)
 รัศมีแสดงการเคารพ ถือเอาระยะที่มองเห็นเครื่องหมายหรือจำาได้เป็นเกณฑ์
 กรณีเข้าแถวรวมกับลูกเสือถืออาวุธ เมื่อได้ยินคำาบอก “ทางขวา (ซ้าย)-ระวัง-วันทยา-วุธ”
ให้ทำาท่าแลขวา (ซ้าย) พร้อมกับผู้ทำาวันทยาวุธ และทำาท่า “แลตรง” เมื่อขาดคำาบอกว่า “เรียบ-อาวุธ”
 ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะต้องแสดงการเคารพโดยวิธีหยุด ก่อนผู้รับการเคารพจะเข้ามาถึง
ระยะแสดงการเคารพ ให้ทำาท่าหันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผู้รับการเคารพจะผ่านมา โดยหยุดชิดเท้า
ในท่าตรงแล้วแสดงการเคารพ เมื่อเลิกการเคารพแล้วให้ทำาท่าหันไปในทิศทางเดิม และก้าวเท้าหลัง
เคลื่อนที่ต่อไปโดยไม่ต้องชิดเท้า
 ในกรณีผู้รับการเคารพอยู่กับที่ ผู้แสดงการเคารพไม่ต้องหยุดแสดงการเคารพ
 การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เช่น ในหน้าที่เวรยาม ให้วิ่งเข้าไปหยุดยืนห่างจาก
ผู้รับการเคารพ 3 ก้าว แล้วแสดงการเคารพ หลังจากที่รายงานจบหรือซักถามเสร็จแล้ว ให้ลดมือลง
(จากวันทยหัตถ์) หรือเรียบอาวุธ (จากวันทยาวุธ) และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4. ท่�หันอยู่กับที่

เป็นท่าที่ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหน้าของแถว แต่ก่อนที่จะมีคำาบอกให้แถวหันไปยังด้านใด
ต้องให้แถวอยู่ในท่าตรงเสียก่อน ท่าหันอยู่กับที่มี 3 ท่า ดังนี้
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1) ท่าขวาหัน เป็นท่าที่ทำาให้แถวหันไปทางด้านขวา
• คำาบอก “ขวา – หัน”
• การปฏิบัติ มี 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 เปิดปลายเท้าขวาและยกส้นเท้าซ้าย ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 90 องศา
พร้อมกับหมุนเท้าทั้ง 2 ข้างตาม โดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลักติดอยู่กับพื้น น้ำาหนักตัวอยู่ที่
เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกเล็กน้อย ลำาตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับลำาตัว
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
2) ท่าซ้ายหัน เป็นท่าที่ทำาให้แถวหันไปทางด้านซ้าย
• คำาบอก “ซ้าย – หัน”
• การปฏิบัติ ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเช่นเดียวกับท่าขวาหัน แต่เปลี่ยนหันไปทางซ้ายแทน และให้
เท้าซ้ายเป็นหลักอยู่กับที่แล้วดึงเท้าขวามาชิด
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสำาหรับเปลี่ยนการหันหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลัง
• คำาบอก “กลับหลัง – หัน”
• การปฏิบัติ ทำาเป็น 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ทำาเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 1 แต่หันเลยไปจนกลับจากหน้าเป็นหลังครบ
180 องศา ให้ปลายเท้าซ้ายหันไปหยุดอยู่ข้างหลัง เฉียงซ้ายประมาณครึ่งก้าวและอยู่ในแนวส้นเท้าขวา
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
5. ท่�เดิน

เป็นท่าที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายหรือการเดินขบวนของแถวดูเป็นระเบียบและสง่างาม ก่อนที่จะมี
คำาบอกให้เดินต้องให้แถวอยู่ในท่าตรงเสียก่อน มี 6 ท่า
1) เดินตามปกติ
• คำาบอก “หน้า – เดิน”
• การปฏิบัติ
โน้มน้ำาหนักตัวไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดินก่อน ขาเหยียดตึงปลายเท้างุ้ม ส้นเท้า
สูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไป ให้โน้มน้ำาหนักตัวไปข้างหน้าตบเต็มฝาเท้า
อย่างแข็งแรง แล้วจึงก้าวเท้าขวาตาม โดยเดินตบเท้าซ้ายและขวาสลับกันเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง
ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตามปกติเฉียงไปข้างหน้าและข้างหลังพองาม เมื่อแกว่งแขน
ไปข้างหน้าข้อศอกงอเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขนไปข้างหลังให้แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือ
ออกนอกตัว แบมือ นิ้วมือเรียงชิดติดกัน
ความยาวของก้าวนับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า ประมาณ 40-60 ซม. รักษาความยาวของก้าวให้
คงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90-100 ก้าว การเดินเป็นหมู่ต้องเดินให้พร้อมกัน ถ้ามีจังหวะ
ต้องเดินให้เข้าจังหวะ
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2) เดินตามสบาย
• คำาบอก “เดินตามสบาย”
• การปฏิบัติ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดียวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว
ในการเดินนาทีละ 120-150 ก้าว ไม่ต้องรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดินเป็นหมู่ไม่จำาเป็นต้องเดิน
ให้พร้อมกัน อาจพูดกันได้เว้นแต่จะมีคำาสั่งห้าม
3) เปลี่ยนเท้า
• คำาบอก “เปลี่ยนเท้า”
• การปฏิบัติ
ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว ยั้งตัวพร้อมกับก้าวเท้าหลังให้ปลายเท้าหลังชิดส้นเท้าหน้า และ
ก้าวเท้าหน้าออกเดินต่อไป
4) เดินครึ่งก้าว
• คำาบอก “ครึ่งก้าว – เดิน”
• การปฏิบัติ
เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดียวกับเดินปกติ แต่อัตราความเร็ว
ในการเดินนาทีละ 120-150 ก้าว ไม่ต้องรักษาท่าทางให้เคร่งครัด การเดินเป็นหมู่ไม่จำาเป็นต้องเดิน
ให้พร้อมกัน อาจพูดกันได้เว้นแต่จะมีคำาสั่งห้าม
ถ้าจะให้เดินเต็มก้าวต่อไป ให้ใช้คำาบอกว่า “หน้า – เดิน” ส่วนท่าหยุดจากท่าเดินครึ่งก้าว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าเดินปกติ
5) ซอยเท้า
• คำาบอก “ซอยเท้า – ทํา”
• การปฏิบัติ
เมื่อหยุดอยู่กับที่ ถ้าได้ยินคำาบอกว่า “ซอยเท้า – ทํา” ให้ยกเท้าขึ้นลงสลับกันอยู่กับที่ตาม
จังหวะการเดินในครั้งนั้น โดยยกเท้าซ้ายขึ้นก่อน เท้าที่ยกขึ้นนั้นพื้นรองเท้าต้องสูงจากพื้นประมาณ 1
คืบ มือและการแกว่งแขนเป็นไปตามท่าเดินครั้งนั้น
ถ้ากำาลังเดิน เมื่อได้ยินคำาบอกว่า “ซอยเท้า – ทํา” ไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้เดินต่อ
ไปอีก 1 ก้าว แล้วก้าวเท้าหลังให้ส้นเท้าหลังเสมอแนวเดียวกับส้นเท้าหน้า และยกเท้าเดิมนั้นขึ้นก่อน
ต่อไปเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อหยุดอยู่กับที่
ทั้ง 2 แบบ เมื่อจะให้เดินต่อไป ใช้คำาบอกว่า “หน้า – เดิน” เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้น ซอยเท้าขวา
อยู่กับที่ แล้วก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไป ถ้าจะให้หยุดใช้คำาบอกว่า “แถว – หยุด” เช่นเดียวกับท่าหยุด
ในเวลาเดิน
ในการฝึกถ้าลูกเสือคนใดซอยเท้าผิด ให้ซอยเท้าซ้ำาเท้าเดิมอีกหนึ่งครั้ง
6) เดินเฉียง
• คำาบอก “เฉียงขวา (ซ้าย), ทํา”
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• การปฏิบัติ
เมื่อขาดคำาบอกว่า “ทํา” ในขณะที่เท้าขวา (ซ้าย) ตกถึงพื้น ให้ก้าวเท้าซ้าย (ขวา) ออกเดิน
ต่อไป พร้อมกับบิดปลายเท้าและหันตัวไปทางกึ่งขวา (ซ้าย) แล้วก้าวเท้าหลังเดินไปในทิศทางใหม่
ที่เป็นมุม 45 องศากับทิศทางเดิมโดยต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดชะงัก จังหวะก้าวเป็นไปตามจังหวะของ
ท่าเดินครั้งนั้น ถ้าจะให้กลับมาเดินในทิศทางเดิม ใช้คำาบอกว่า “เดินตรง” ลูกเสือก้าวเท้าทำากึ่งซ้าย
(ขวา) แล้วเดินตรงไปข้างหน้าต่อไป คำาบอกต้องบอกในขณะที่เท้าซ้าย (ขวา) ตกถึงพื้น
6. ท่�หยุด

เป็นท่าที่ติดตามมาจากท่าเดิน ซึ่งช่วยทำาให้การหยุดแถวของลูกเสือมีความพร้อมเพรียงกัน
• คำาบอก “แถว – หยุด”
• การปฏิบัติ
ขณะกำาลังเดินตามปกติ เมื่อได้ยินคำาบอก “แถว – หยุด” ไม่ว่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งจะตกถึงพื้น
ก็ตาม ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ คือ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าต่อไปอีก 1 ก้าว
จังหวะที่ 2 ชักเท้าหลังชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรง อย่างแข็งแรง
7. ท่�ก้�วท�งข้�ง

ใช้ฝึกลูกเสือเพื่อนำาไปใช้ตามลำาพังในแถว และเมื่อมีการจัดหรือร่นแถวในระยะสั้นๆ ซึ่งต้องการ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เป็นต้น
• คำาบอก “ก้าวทางขวา (ซ้าย), ทํา”
• การปฏิบัติ
ยกส้นเท้าทั้งสองข้าง แล้วก้าวเท้าขวา (ซ้าย) ไปทางขวา (ซ้าย) 30 ซม. (หรือประมาณครึ่ง
ก้าวปกติ) แล้วชักเท้าซ้าย (ขวา) ไปชิดอย่างแข็งแรง ระหว่างที่ใช้เท้าเคลื่อนที่นั้น เข่าทั้งสองต้องตึง
ส้นเท้ายก และก้าวทางข้างต่อไปในจังหวะเดินปกติ
ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวทางข้าง ให้ใช้คำาบอกว่า “แถว – หยุด” ในขณะที่เท้าทั้งสองข้างมาชิด
กัน ให้ปฏิบัติโดยก้าวไปทางขวา (ซ้าย) อีก 1 ก้าว และหยุดด้วยการก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งไปชิด จากนั้น
ให้อยู่ในลักษณะท่าตรงทันที
ถ้ามีการกำาหนดจำานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวต่อไปตามจำานวนก้าวที่กำาหนด แล้วหยุดเองโดย
ไม่ต้องใช้คำาบอก “แถว – หยุด”
8. ท่�ก้�วถอยหลัง

ใช้ในการจัดแถวเมื่ออยู่กับที่ และทำาในระยะสั้นๆ เท่านั้น เป็นการฝึกลูกเสือเพื่อนำาไปใช้ตามลำาพัง
ในแถว หรือในความควบคุมตามคำาบอก เช่น “ก้าวถอยหลัง 3 ก้าว, ทํา” เป็นต้น
• คำาบอก “ก้าวถอยหลัง, ทํา”
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• การปฏิบัติ
เอนตัวไปข้าหลังเล็กน้อย พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายถอยหลัง วางเท้าลงให้ปลายเท้าลงก่อน แกว่ง
แขนตามปกติ ระยะก้าว 30 ซม. (ครึ่งก้าวปกติ) จังหวะก้าวเช่นเดียวกับท่าเดินตามปกติ
ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวถอยหลัง ให้ใช้คำาบอกว่า “แถว – หยุด” ไม่ว่าเท้าข้างใดจะตกถึงพื้น
ให้ก้าวถอยหลังไปอีก 1 ก้าว แล้วชักเท้าที่อยู่ข้างหน้าไปชิดส้นเท้าที่อยู่ข้างหลัง และอยู่ในลักษณะ
ท่าตรงทันที
ถ้ามีการกำาหนดจำานวนก้าวให้ ลูกเสือคงก้าวต่อไปตามจำานวนก้าวที่กำาหนด แล้วหยุดเองโดย
ไม่ต้องใช้คำาบอก “แถว – หยุด”
9. ท่�วิ่ง

ใช้ในโอกาสที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะใกล้ๆ หรือใช้เพื่อการออกกำาลังกายของ
ลูกเสือ
1) การวิ่ง
• คำาบอก “วิ่ง, หน้า – วิ่ง”
• การปฏิบัติ
ออกวิ่งด้วยเท้าซ้าย และวางปลายเท้าลงพื้นก่อน งอเข่าเล็กน้อย โน้มตัวไปข้างหน้า ขาหลัง
ไม่ต้องเหยียดตึง ปลายเท้ายกสูงจากพื้นพอควร มือยกขึ้นเสมอราวนม กำามือ หันฝามือเข้าหาตัว
ยืดอก ศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งให้แกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าวได้พอสมควร ระยะก้าวประมาณ 5060 ซม. พยายามรักษาระยะก้าวให้คงที่ อัตราความเร็วนาทีละ 150-160 ก้าว
ท่านี้เริ่มได้ทั้งเวลาอยู่กับที่และขณะกำาลังเดิน ถ้ากำาลังเดินอยู่ เมื่อสิ้นคำาบอกไม่ว่าเท้าใดจะ
ตกถึงพื้นก็ตาม ให้ก้าวต่อไปอีก 1 ก้าวแล้วเริ่มวิ่งทันที (ปกติควรบอกเมื่อตกเท้าขวา)
2) การหยุด
• คำาบอก “แถว – หยุด”
• การปฏิบัติ
เมื่อสิ้นคำาบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว
และทำาท่าหยุดเช่นเดียวกับการหยุดในเวลาเดิน
3) เปลี่ยนเปนเดิน
• คำาบอก “เดิน – ทํา”
• การปฏิบัติ
เมื่อสิ้นคำาบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้คงวิ่งด้วยอาการยั้งตัวต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว
แล้วทำาท่าเดินตามปกติ
4) เปลี่ยนเท้า ใช้ในโอกาสเปลี่ยนเท้าให้พร้อมกับส่วนรวมของแถว
• คำาบอก “เปลี่ยนเท้า”
• การปฏิบัติ
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

45
ใบคว�มรู้

ท่านี้ให้ทำาเป็นจังหวะเดียว โดยใช้คำาบอกในขณะที่เท้าซ้ายและขวาตกถึงพื้นในลำาดับติดต่อกัน
ให้ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีก 2 ก้าว (ซ้าย, ขวา) จากนั้นจึงกระโดดก้าวซ้ำาเท้าขวาไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว และ
ก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไปอีกตามระยะของการก้าวปกติ
10. ท่�หันในเวล�เดิน

1) ท่าขวาหัน ใช้ในโอกาสต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
• คำาบอก “ขวา – หัน”
• การปฏิบัติ
ใช้คำาบอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้นในลำาดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณครึ่งก้าว พร้อมกับบิดปลาย
เท้าให้ไปทางกึ่งขวาด้วย ขณะเดียวกันให้ยกส้นเท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใช้ปลายเท้าทั้งสอง
เป็นหลัก หันไปทางขวาจนได้ 90 องศา
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาต่อไปตามจังหวะการเดินแบบเดิมในทิศทางใหม่
2) ท่าซ้ายหัน ใช้ในโอกาสต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในระหว่างการเดิน
• คำาบอก “ซ้าย – หัน”
• การปฏิบัติ
ใช้คำาบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้นในลำาดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะเช่นเดียวกับ
ท่าขวาหัน โดยเปลี่ยนคำาบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน
ท่าขวาหัน และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต้องไม่หยุดชะงัก และแกว่งแขนตามจังหวะก้าว
โดยต่อเนื่องกัน
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสำาหรับเปลี่ยนการหันหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลังใน
ระหว่างเดิน
• คำาบอก “กลับหลัง – หัน”
• การปฏิบัติ
ใช้คำาบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้นในลำาดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้าเฉียงขวา และตบลงกับพื้นด้วยปลายเท้าในแนวทางขวาของ
ปลายเท้าขวาเล็กน้อยพอเข่าซ้ายตึง ทันใดนั้นยกส้นเท้าขวาและหมุนตัวด้วยสะโพก โดยใช้ปลายเท้าทั้ง
สองเป็นหลัก ไปข้างหลังจนได้ 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยู่กับข้างขา
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายออกเดิน พร้อมยกมือและแกว่งแขนตามจังหวะของท่าเดินครั้งนั้น
ต่อไป
การหัดในขั้นแรกๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดังก่อน จนทำาได้คล่องแล้วจึงนับในใจ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

46
ใบคว�มรู้
11. ท่�หันในเวล�วิ่ง

ใช้ในโอกาสต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือหน้าแถวในเวลาวิ่ง
1) ท่าขวาหัน
• คำาบอก “ขวา – หัน”
• การปฏิบัติ
ใช้คำาบอกในจังหวะที่เท้าขวาจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าวเพื่อยั้งตัว
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางกึ่งขวา
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่หน้าปลายเท้าขวา พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวา จนได้ 90 องศา
จากทิศทางเดิม
จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าขวาออกวิ่งต่อไปตามจังหวะเดิม
2) ท่าซ้ายหัน
• คำาบอก “ซ้าย – หัน”
• การปฏิบัติ ใช้คำาบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้น ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะเช่นเดียวกับท่าขวาหัน
โดยเปลี่ยนคำาบอกว่าขวามาเป็นซ้ายแทน
ท่าขวาหัน และซ้ายหัน เมื่อปฏิบัติเปิดจังหวะต้องไม่หยุดชะงัก และแกว่งแขนที่งอขึ้นตาม
จังหวะก้าวโดยต่อเนื่องกัน
3) ท่ากลับหลังหัน เป็นท่าสำาหรับเปลี่ยนการหันหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลังใน
ระหว่างเดิน
• คำาบอก “กลับหลัง – หัน”
• การปฏิบัติ
ใช้คำาบอกในจังหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้นในลำาดับติดต่อกัน ปฏิบัติเป็น 4 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าวเพื่อยั้งตัว
จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาไปอยู่หน้าปลายเท้าซ้าย พร้อมกับหมุนตัวไปทางขวาอีกประมาณ 90
องศา จากทิศทางเดิม
จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าซ้ายออกวิ่งต่อไปตามจังหวะเดิม
การหัดในขั้นแรกๆ ควรให้ลูกเสือนับจังหวะด้วยเสียงดังก่อน จนทำาได้คล่องแล้วจึงนับในใจ
12. ก�รนับ

ใช้สำาหรับหน้ากระดานแถวเดี่ยว เพื่อหัดให้ลูกเสือออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะของลูกเสือ
• คำาบอก “นับ”
• การปฏิบัติ
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ลูกเสือคนที่อยู่หัวแถวสะบัดหน้าไปทางซ้าย พร้อมกับนับ 1 แล้วสะบัดหน้ากลับมาอยู่ใน
ท่าตรงโดยเร็ว ลูกเสือคนอื่นๆ นับเรียงไปตามลำาดับเช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนที่อยู่ท้ายแถวให้
สะบัดหน้ามาทางขวา
• คำาบอก “นับสอง (สาม,สี่,ห้า ฯลฯ)”
• การปฏิบัติ
ลูกเสือนับตามจำานวนที่บอก โดยเริ่มจากคนที่อยู่หัวแถวเช่นเดียวกับการนับตามปกติ เช่น
นับสอง ลูกเสือจะนับ หนึ่ง สอง,หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง เรียงต่อไปตามลำาดับจนสุดแถว
การนับเมื่อแถวมีการแยกคู่ขาด ให้คนที่อยู่ท้ายแถวของแถวหลังสุดขานจำานวนที่ขาดให้ทราบ
โดยขานว่า “ขาดหนึ่ง (สอง,สาม....ฯลฯ)”
13. ท่�ถอดหมวก สวมหมวก

ใช้ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ หรือพิธีทางศาสนา เช่น พิธีสวนสนามที่มีการประพรมน้ำาพระพุทธ
มนต์ เป็นต้น
• คำาบอก “ถอดหมวก”
• การปฏิบัติ
1) แบมือซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างและท่อนบนตั้งฉากกัน นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นข้างบน
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบังหน้าหมวก,หมวกทรงหม้อตาล)
หรือจับที่ปีกหมวกด้านหน้า (หมวกปีกกว้างพับข้าง และไม่พับข้าง) หรือจับที่หมวกด้านขวา (หมวก
ทรงอ่อน) หรือจับที่ขอบหมวกบนด้านหน้า (หมวกกลาสี)
2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแม่มือซ้าย ให้หน้าหมวกหันไปทางขวา ขอบหมวก
ด้านนอกอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
3) ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรง พร้อมกับมือซ้ายจับหมวกด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นทั้งสี่
• คำาบอก “สวมหมวก”
• การปฏิบัติ
1) ใช้มือขวาจับหมวกที่อยู่ในมือซ้าย เช่นเดียวกับการถอดหมวก
2) ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ้ายช่วยจัดหมวก
3) ลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทำาเป็นตอนๆ เมื่อลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน
ถ้าลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ก่อนทำาท่าถอดหมวก และสวมหมวก ให้นำาอาวุธมา
ไว้ระหว่างปลายเท้าทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้าย แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป
เมื่อถอดหมวกหรือสวมหมวกเรียบร้อยแล้ว จึงนำาไม้พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม
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14. ก�รถว�ยร�ชสดุดี

• คำาบอก “ถอดหมวก, นั่ง”
• การปฏิบัติ
เมื่อสั่ง “ถอดหมวก” เว้นระยะให้
ลูกเสือทุกคนถอดหมวกเรียบร้อยแล้วให้สั่ง
“นั่ง” เมื่อลูกเสือได้ยินคำาสั่ง “นั่ง” ให้ก้าว
เท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเข่าขวาลง
ตั้งเข่าซ้าย นั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบ
คว่ำาวางลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดลงตั้ง
ฉากบนเข่าซ้าย มือที่ถือหมวกหันเข้าหาตัว
เมื่อร้องเพลงราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อย
เงยขึ้นเมื่อเพลงจบ เมื่อได้ยินคำาสั่งว่า “ลุก”
ให้ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา และเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให้ลูกเสือสวมหมวกโดย
เร็วแล้วอยู่ในท่าตรง
ในกรณีที่ลูกเสือมีไม้พลอง หรือไม้ง่าม ให้ถอดหมวกในท่ามีอาวุธก่อน แล้วจึงนั่งลง วางอาวุธ
ตามยาวชิดขาขวาทางขวา มือขวาวางคว่ำาบนเข่าตามปกติ
15. ท่�หมอบ – ลุก (มือเปล่�)

• คำาบอก “หมอบ” และ “ลุก”
• การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินคำาบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ลูกเสือก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว น้ำาหนักตัวอยู่บนเท้า 2 ข้าง แขนอยู่ที่เดิม
จังหวะที่ 2 ทรุดตัวลงคุกเข่าขวาและเข่าซ้ายตามลำาดับ พร้อมก้มตัวไปข้างหน้า เหยียดแขน 2
ข้างใช้มือยันพื้นเพื่อรับน้ำาหนักตัว แล้วเหยียดขาขวาตึง เงยหน้าตามองตรงไปข้างหน้า
จังหวะที่ 3 เหยียดเท้าซ้ายออกให้ส้นเท้า 2 ข้างชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพื้น งอแขน ฝามือ
คว่ำาลงกับพื้นให้นิ้วมือขวาทับนิ้วมือซ้ายแค่โคนนิ้ว แนวกึ่งกลางระหว่างมือทั้งสองอยู่ประมาณหน้าผาก
(เวลาก้มหน้า) กางศอก 2 ข้างเต็มที่ เงยหน้าทำาศีรษะให้ต่ำา
เมื่อได้ยินคำาบอกว่า “ลุก” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ลูกเสือชักมือทั้ง 2 ข้างเข้าหาตัว ยันพื้นยกตัวขึ้นแล้วชักเท้าขวาคุกเข่า
จังหวะที่ 2 คุกเข่าซ้าย แล้วยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว ให้มือทั้ง 2 อยู่ที่ข้างขา
จังหวะที่ 3 ชักเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายต่อไปอยู่ในลักษณะตรง ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศ
เหยียดหรือจะต้องเดินต่อไปไม่ต้องชักเท้าขวาชิด เมื่อยืนขึ้นแล้วให้ออกเดินได้เลย
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทำาเป็นตอนๆ เมื่อลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน
และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

49
ใบคว�มรู้
ก�รฝกระเบียบแถวบุคคลท่�ประกอบอ�วุธ และท่�เคลื่อนที่
1. ท่�ตรง – พัก

• คำาบอก “กอง (หมู) – ตรง”
• การปฏิบัติ
ท่าตรงและท่าพักในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม เหมือนกับท่ามือเปล่า ไม้พลองหรือไม้ง่าม
อยู่ในท่าเรียบอาวุธ
ไม้พลองหรือไม้ง่ามในท่าเรียบอาวุธ คือ ลูกเสืออยู่ในท่าตรง ถือไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วย
มือขวา โดยไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวาและชิดกับเท้าขวา ไม้พลองหรือไม้ง่าม
อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ นิ้วหัวแม่มือจับไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดขา นิ้วอื่นอีก 4 นิ้ว ชิดติดกันจับ
ไม้พลองหรือไม้ง่ามเฉียงลงไปเบื้องล่าง ปลายไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในร่องไหล่ขวา ลำาไม้พลองหรือ
ไม้ง่ามตั้งตรงแนบตัว
สำาหรับพักตามระเบียบ เหมือนกับท่ามือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้เลื่อนขึ้น
มาเสมอเอว แล้วยื่นไม้พลองหรือไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลังใต้
เข็มขัดเล็กน้อย มือแบตามธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน
2. ท่�วันทย�วุธ – เรียบอ�วุธ เป็นท่�แสดงก�รเค�รพ

• คำาบอก “วันทยา – วุธ”
• การปฏิบัติ
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้
ตั้งฉากกับลำาตัว ฝามือแบคว่ำา รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจดกัน คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง
เหยียดตรงชิดติดกัน ให้ข้างปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองหรือไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา
• คำาบอก “เรียบ – อาวุธ”
• การปฏิบัติ
เมื่อเลิกทำาความเคารพ ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิมโดยเร็ว
ถ้าผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวา ซ้าย หรือตรงหน้า ผู้ควบคุมแถวจะบอกทิศทางเสีย
ก่อน “ขวา (ซ้ายหรือตรงหน้า) ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสือทำาวันทยาวุธ พร้อมกับหันหน้าไปยัง
ผู้รับการเคารพ ตาอยู่ที่ผู้รับการเคารพ หันหน้าตามจนผู้รับการเคารพผ่านหน้าตนไปแล้ว ประมาณ 2
ก้าว จึงหันมาอยู่ในท่าตรง เมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้นแถว ให้ผู้ควบคุมแถวบอกเลิกทำาความเคารพ
3. ท่�แบกอ�วุธ – เรียบอ�วุธ

• คำาบอก “แบก – อาวุธ”
• การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ
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จังหวะที่ 1 ยกไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดลำาตัวไปข้างซ้าย ให้โคนไม้พลอง
หรือไม้ง่ามอยู่ในอุ้งมือซ้าย ลำาไม้พลองหรือไม้ง่ามตั้งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ง่าม
อยู่ที่เดิม ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่
จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือซ้าย พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือขวา
ไห้ไม้พลองหรือไม้ง่ามพาดขึ้นไปบนไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชิดลำาตัว ศอกซ้ายงอ แขนทำามุม 100
องศากับลำาตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ว
ข้อควรระวัง ขณะลูกเสือทำาท่าแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไม้พลอง
หรือไม้ง่าม ทรงศีรษะให้คงที่เหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและนิ่ง ปลายไม้
พลองจึงจะได้ระดับ ไม่เฉไปมา
• คำาบอก “เรียบ – อาวุธ”
• การปฏิบัติ
ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม้พลองหรือไม้ง่าม ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ พร้อม
กับเหยียดแขนซ้าย โดยลดไม้พลองหรือไม้ง่ามลงชิดกับลำาตัว
จังหวะที่ 2 จับไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือขวานำามาไว้ข้างลำาตัวในร่องไหล่ขวา (แขนขวาเหยียด
เกือบสุดระยะที่มือจับไม้พลองหรือไม้ง่ามในท่าเรียบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้พลองหรือ
ไม้ง่ามที่ร่องไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่
จังหวะที่ 3 ลดแขนซ้ายอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่
มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในท่าเรียบอาวุธ โดยไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพื้น)
ข้อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะที่มือขวาจับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ
ในจังหวะที่ 3 จะรู้สึกว่าต้นไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพื้น
4. ท่�ถอดหมวก – สวมหมวก

• คำาบอก “ถอดหมวก”
• การปฏิบัติ
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยนำาไม้พลองหรือไม้ง่ามในมือขวามาไว้ตรงหน้า ให้ต้น
ไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่าง 2 เท้า ส่วนบนพิงแขนซ้ายด้านในตรงตำาแหน่งศอกที่งอ
ตั้งฉากอยู่แขนซ้ายท่อนบนชิดลำาตัว ฝามือแบหงายมาด้านหน้า ขณะเดียวกันใช้มือขวาถอดหมวกออก
จากศีรษะ (ถ้าใส่สายรัดคางให้ปลดออกก่อน) แล้วนำามาวางบนฝามือซ้าย (หมวกเบเร่ต์ หน้าหมวก
อยู่ขวา, หมวกทรงหม้อตาล ให้ขอบหมวกด้านซ้ายอยู่หน้า หน้าหมวกอยู่ขวา, หมวกทรงปีกกว้าง ให้นิ้ว
หัวแม่มือซ้ายชูขึ้นชิดขอบหมวกด้านใน นิ้วทั้ง 4 งอขึ้นติดขอบหมวกด้านนอก หน้าหมวกอยู่ด้านขวา)
แล้วลดแขนขวาลงอยู่ในท่าตรงตามเดิม
• คำาบอก “สวมหมวก”
• การปฏิบัติ
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ลูกเสือใช้มือขวานำาหมวกในมือซ้ายขึ้นสวมโดยใช้มือซ้ายช่วย (ถ้าเป็นหมวกปีกกว้างให้ใส่สาย
รัดท้ายทอยให้เรียบร้อย) แล้วใช้มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ง่ามที่พิงไว้กับแขนซ้ายมาถือไว้ในท่าเรียบ
อาวุธตามเดิม
5. ท่�หันและก�รเคลื่อนที่ในเวล�ถือไม้พลองหรือไม้ง่�ม

ท่าหันในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ใช้คำาบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนท่าอยู่กับที่มือเปล่า ถ้าหัน
ในขณะที่ไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในท่าเรียบอาวุธ เพื่อให้การหันสะดวกให้ยกไม้พลองหรือไม้ง่ามใน
มือขวาพ้นพื้นเล็กน้อยจึงหัน เมื่อหันเสร็จให้ลดมือขวาลงจนไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพื้น
การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ใช้คำาบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนกับการเคลื่อนที่มือ
เปล่า ตามปกติเมื่อจะให้เคลื่อนที่ ผู้ควบคุมแถวต้องบอกให้แบกอาวุธเสียก่อน แล้วจึงสั่งให้เดินใน
ท่าเดินแบกอาวุธอยู่ในแถวควบคุม เมื่อจะทำาความเคารพ ผู้ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ้าย) –ทํา”
ให้ลูกเสือหันหน้าไปยังผู้รับการเคารพ แขนแกว่งตามปกติและรักษาท่าแบกอาวุธไว้คงเดิม เมื่อพ้น
ผู้รับการเคารพแล้วลูกเสือหันหน้าแลตรงเอง
ถ้าลูกเสืออยู่ในท่าแบกอาวุธเคลื่อนที่อยู่ตามลำาพัง เมื่อจะทำาความเคารพให้ลดไม้พลองหรือไม้ง่าม
ลงจากท่าปกติอาวุธมาเป็นท่าเรียบอาวุธ จังหวะที่ 1 แต่มือขวาที่ยกขึ้นมาจับไม้พลองในร่องไหล่ซ้าย
ให้จัดนิ้วเหมือนท่ารหัสลูกเสือ ฝามือแบคว่ำาให้ข้างปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองหรือไม้ง่าม ศอกงอไปข้าง
หน้าในแนวเดียวกับไหล่ หันหน้าไปยังผู้รับการเคารพที่ยืนหรือเดินอยู่ (สวนมาหรือเดินไป) เมื่อผ่าน
ผู้รับการเคารพไปแล้ว เลิกทำาความเคารพโดยใช้มือซ้ายดันไม้พลองขึ้นไปอยู่ในท่าแบกอาวุธตามเดิม
พร้อมกับหันหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่าเดินตามปกติ
ในการเคลื่อนที่ด้วยท่าแบกอาวุธ เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย” ลูกเสือจะเปลี่ยนท่าแบก
อาวุธจากบ่าซ้ายมาบ่าขวาก็ได้ แต่เมื่อให้เดินเข้าระเบียบแล้ว ต้องจัดไม้พลองหรือไม้ง่ามไปไว้บ่าซ้าย
ตามเดิม
เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลูกเสือหยุดอยู่ในท่าแบกอาวุธ จนกว่าผู้ควบคุมแถวจะสั่ง
ให้เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไป ถ้าเคลื่อนที่ไปโดยไม่บอกให้แบกอาวุธหรือไปในระยะใกล้ๆ
เพื่อจัดแนวหรือระยะต่อ – ระยะเคียงของขบวน หรือเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ขรุขระไม่สม่ำาเสมอ เมื่อบอก
ให้เดินลูกเสือก็เคลื่อนที่ไปในท่าคอนไม้พลองหรือไม้ง่าม โดยยกไม้พลองหรือไม้ง่ามให้ปลายไม้พลอง
หรือไม้ง่ามเอนไปข้างหน้า ต้นไม้พลองหรือไม้ง่ามคล้อยไปข้างหลังพ้นพื้น แนวไม้พลองหรือไม้ง่าม
เฉียงกับลำาตัวพอประมาณ เมื่อคอนไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในแถวควบคุมและผ่านผู้รับการเคารพ
ผู้ควบคุมแถวไม่ต้องบอกแถวทำาความเคารพ ผู้ควบคุมแถวคงทำาความเคารพตามลำาพังแต่ผู้เดียว
ถ้าลูกเสือคอนไม้พลองหรือไม้ง่ามไปโดยลำาพังผู้เดียว เมื่อผ่านผู้รับการเคารพให้ลูกเสือทำาความ
เคารพด้วยท่าแลขวา (ซ้าย) โดยแนบไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดลำาตัว แขนไม่แกว่ง เมื่อผ่านพ้นผู้รับการ
เคารพไปแล้วหันหน้าแลตรง แขนแกว่งตามสบาย
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6. ท่�หมอบ – ลุก ในเวล�ถือไม้พลองหรือไม้ง่�ม

• คำาบอก “หมอบ” และ “ลุก”
• การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินคำาบอกว่า “หมอบ” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มือซ้าย ถือในท่า
ที่ถนัด
จังหวะที่ 2 คุกเข่าขวาลง มือขวายันพื้น ศอกซ้ายวางพาดขาซ้ายท่อนบน
จังหวะที่ 3 ปล่อยตัวนอนคว่ำาลงไปโดยเร็ว ให้ไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ข้างตัวด้านขวา มือขวา
ช่วยรองรับไม้พลองหรือไม้ง่ามกระชับไว้ข้างตัว แขนซ้ายท่อนล่างทอดไปข้างหน้ามากๆ โดยวางขวาง
ความยาวของลำาตัว
เมื่อได้ยินคำาบอกว่า “ลุก” ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะกลับกัน
จังหวะที่ 1 ผลักตัวลุกขึ้นนั่งคุกเข่าขวา หยิบไม้พลองหรือไม้ง่ามใส่มือซ้าย ศอกซ้ายพาดขาซ้าย
ท่อนบน มือขวายันพื้น
จังหวะที่ 2 ทรงตัวขึ้นยืน โดยให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า 1 ก้าวเหมือนเดิม ไม้พลองหรือไม้ง่ามยัง
อยู่ในมือซ้าย
จังหวะที่ 3 ชักเท้าซ้ายชิดพร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มือขวา และอยู่ในท่าเรียบอาวุธ
การฝึกในขั้นแรก ควรกระทำาเป็นตอนๆ เมื่อลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้วจึงฝึกโดยเปิดตอน และ
ให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง คว�มส�มัคคี

นานมาแล้วมีเมืองๆ หนึ่ง ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จนกระทั่งมียักษ์ตนหนึ่งเริ่มมา
จับคนในเมืองไปกินทุกวันๆ ราษฎรจึงมีความหวาดกลัวเป็นอันมาก ไม่เป็นอันทำามาหากิน ได้รับความ
เดือดร้อนไปทั่วหัวระแหง และพากันไปร้องทุกข์ต่อพระราชา
พระราชาจึงให้มหาดเล็กปาวประกาศว่า ถ้าใครปราบยักษ์ได้จะพระราชทานข้าวของเงินทองเป็น
รางวัล มีชาย 2 คนขอรับอาสาไปปราบยักษ์ คนแรกเป็นนักแม่นธนูสามารถยิงธนูได้ทีละ 2 ดอก คนที่
2 วิ่งเร็วมากและเป็นผู้มีพละกำาลังมหาศาล
ทั้ง 2 คนผลัดกันไปปราบยักษ์ ปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับมาทุกครั้ง และหวุดหวิดจะถูกยักษ์จับกิน
หลายครั้ง การกระทำาของชายทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแค้นแก่ยักษ์มากขึ้น มันยิ่งอาละวาดพังบ้านเรือน
ราษฎรเสียหายหนักขึ้น ทั้ง 2 คนจึงหันมาปรึกษากันและตกลงร่วมมือไปปราบยักษ์พร้อมกัน
ชายคนที่แม่นธนูไปอยู่บนหน้าผา ชายคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท้าทายยักษ์ ล่อให้ตามมาจนถึงหน้าผา
นักแม่นธนูที่ซ่อนอยู่ก็ยิงธนูไปถูกลูกนัยน์ตาทั้งสองข้าง ยักษ์ล้มลงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด
ชายคนที่วิ่งเร็วและทรงพลังมหาศาลได้ยกก้อนหินใหญ่ทุ่มใส่ศีรษะยักษ์ถึงแก่ความตาย
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ชายทั้งสองจึงได้รับพระราชทานรางวัลมากมาย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นทหารมหาดเล็กประจำา
พระองค์ ตั้งแต่นั้นมาประชาชนก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
คติสอนใจ ในการกระทำาสิ่งใดๆ หากมีความสามัคคีร่วมมือกันย่อมจะประสบผลสำาเร็จได้โดยง่าย
เรื่อง หัวใจไร้เดียงส�

ณ ชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งฝนแล้งมานานแล้ว พืชผลเสียหายหนัก พระจึงระดมชาวบ้านเตรียม
ประกอบพิธีขอฝนในวัด
เด็กหญิงคนหนึ่งแทรกตัวอยู่ในกลุ่มคนผู้ขอฝนด้วย เนื่องจากตัวเธอเล็ก จึงเกือบจะไม่มีใคร
สังเกตเห็น ทันใดนั้น พระเห็นสิ่งที่เด็กหญิงถืออยู่ จึงพูดอย่างตื่นเต้นพลางชี้ไปมือไปที่เด็กหญิง
“หนูน้อยนั่นทําให้อาตมาซาบซึ้งมาก วันนี้เรามาอธิษฐานขอฝนกัน แตในที่ประชุมแหงนี้ไมมีใคร
นํารมมาเลยนอกจากเด็กหญิงคนนี้”
ทุกคนหันมองไปยังเธอ ก็เห็นเด็กหญิงตัวน้อยในมือมีร่มสีแดงถืออยู่ ความเงียบงันเกิดขึ้นแล้ว
ตามด้วยเสียงปรบมือสนั่นหวั่นไหว หลายคนมีกับน้ำาตาเอ่อล้นนัยน์ด้วยความซาบซึ้งใจ
คติสอนใจ เด็กตัวเล็กก็จริง แต่จิตใจไม่เล็กเลย เด็กมีจิตใจรักและความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่มาก
ที่สมควรเอาอย่าง
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกล�งแจ้ง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 3 ก�รก่อและจุดไฟกล�งแจ้งแล้วปรุงอ�ห�ร

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมก่อและจุดไฟแล้วปรุงอาหารสำาหรับ 2 คนได้

2.เนื้อห�

สิ่งอำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวันเช่นเตาแกส เตาไมโครเวฟ เป็นอุปกรณ์อำานวยความสะดวก
ภายในบ้าน แต่เมื่อลูกเสือต้องไปใช้ชีวิตในการอยู่ค่าย บางครั้งก็ไม่สามารถนำาสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปด้วยได้
การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการก่อไฟและปรุงอาหารจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรับลูกเสือ เมื่อต้องอยู่ใน
สถานการณ์ที่ขาดสิ่งอำานวยความสะดวกเหล่านี้
3.สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 วัสดุสำาหรับการก่อกองไฟ, เครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การก่อกองไฟ
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4.กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือเล่าประสบการณ์การก่อกองไฟ
4) ผู้กำากับให้ลูกเสือดูรูปภาพกองไฟแบบต่างๆ ลูกเสือแสดงความคิดเห็นเรื่องรูปแบบของกองไฟที่
ให้ความร้อน และที่ให้แสงสว่าง ในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
5) ลูกเสือและผู้กำากับร่วมกันสรุปประโยชน์ของกองไฟรูปแบบต่างๆ
6) หมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติก่อกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมู แบบกระโจม และแบบผสม)
7) ผู้กำากับให้ข้อเสนอแนะ ลูกเสือนำาทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายให้ลูกเสือจับคู่ วางแผนการทำาอาหารและการจัดเตรียมเครื่องปรุงอาหาร
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ในสัปดาห์ต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้ลูกเสือแต่ละคู่ก่อไฟ และประกอบอาหารตามที่ได้วางแผนไว้ ภายในเวลาที่กำาหนด
4) ผู้กำากับและลูกเสือ ร่วมกันประเมินการปฏิบัติงานและสรุป
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

55
5) ผู้กำากับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่องการจัดเก็บทำาความสะอาดภาชนะประกอบอาหาร
และการฝึกฝนเพิ่มเติมในครอบครัว เพื่อเตรียมพร้อมในการอยู่ค่ายพักแรม
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือบอกลักษณะของกองไฟ ประโยชน์ และสามารถก่อกองไฟแบบต่างๆ ได้
5.2 ลูกเสือสามารถจุดไฟกลางแจ้งได้
5.3 ลูกเสือสามารถปรุงอาหารอย่างพอเพียงสำาหรับ 2 คนได้

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 3
เพลง
เพลง ม�กินข้�วสิ

มากินข้าวสิ (ซ้ํา) กับดีๆ (ซ้ํา)

มีทั้งแกงและต้มยํา (ซ้ํา) อรอยดี ๆ

เพลง โอ้เมื่อมีไฟ

(ทํานองเพลงคริสโตเฟอร โคลัมบัส)
โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจมจ้า
พวกเรามาสุขอุราพร้อมหน้ากัน
คืนวันนี้มีสุข ปลดเปลื้องทุกขรับความสําราญ เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ (ซ้ํา)
เกม
เกมต้อนปล�เข้�อวน

แบ่งกองลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งทำาหน้าที่เป็นอวน โดยใช้มือจับกันไว้เป็นลูกโซ่ ไล่ต้อน
อีกกลุ่มที่ทำาหน้าที่เป็นปลาให้เข้ามาอยู่ในวง จับเวลา เมื่อครบ 2 นาทีกรรมการนับจำานวนปลาที่อยู่ในวง
แล้วให้สลับหน้าที่กัน กลุ่มที่เป็นปลากลับมาจับมือกันเป็นอวน ไล่ต้อนอีกกลุ่มเข้าวง จนครบ 2 นาที
การตัดสิน กลุ่มใดต้อนปลาได้มากกว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ
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เรื่อง ก�รก่อกองไฟ

การก่อกองไฟมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่
แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู

เป็นการก่อกองไฟโดยการนำาท่อนฟืนใหญ่มา
กองเรียงกันเป็นชั้นๆ ส่วนฟืนท่อนเล็กๆ จะอยู่
ข้างล่าง การก่อกองไฟแบบนี้จะให้ความร้อนมากและ
ให้แสงสว่างดี
แบบกระโจมอินเดียแดง

หรือ แบบปิรามิด วิธีก่อแบบนี้ ขั้นแรกต้องนำา
เชื้อไฟมาก่อสุมกันเสียก่อน จากนั้นจึงนำากิ่งไม้เล็กๆ
ก่อสุมกันขึ้นมา โดยชั้นบนสุดจะมีฟืนท่อนใหญ่สุม
ทับอีกทีหนึ่ง
แบบผสม

เป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงท่อนฟืนแบบ เชิง
ตะกอน ส่วนตรงกลาง ใช้กิ่งไม้เล็กๆ ก่อกันเป็นรูป
กระโจม การก่อกองไฟแบบเหมาะแก่การเล่นรอบ
กองไฟ
แบบไฟด�ว

เป็นการก่อกองไฟโดยการนำาท่อนไม้มาวางเรียง
ซ้อนกัน ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย ซี่ล้อจักรยาน การก่อ
กองไฟแบบนี้จะทำาให้ไฟมีเปลวเพื่อให้แสงสว่างและ
ความอบอุ่น
การเลือกสถานที่ ควรเลือกที่แห้ง ในบริเวณโล่งแจ้ง ห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง โดยเก็บ
กวาดและถางหญ้าแห้งรอบๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ
การเลือกเชื้อเพลิง เลือกกิ่งไม้แห้งเล็กๆ โดยเฉพาะที่แห้งคาต้น จะติดไฟง่าย ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ควร
ผ่าออกเป็นซีกๆ ก่อน แต่ถ้าเปียกชื้นควรนำาไปผึ่งแดดให้แห้ง
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การจุดไม้ขีดไฟ ผู้จุดนั่งในลักษณะบังลม จุดโดยหันขีดออกนอกตัว เมื่อก้านไม้ขีดติดดีแล้วรีบนำา
ไปจุดเชื้อไฟต่อ
ข้อควรระวัง ต้องดับไฟให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ แล้วเก็บเศษถ่านและขี้เถ้าลงหลุมกลบแล้ว
ปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ไก่กับสุนัขจิ้งจอก

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กับเล้าไก่ สร้างความหวาดกลัวให้กับลูกไก่มาก
ไก่ตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยู่บนรั้วและเฝ้าจับตาดูสุนัขจิ้งจอกด้วยความหวาดกลัว เมื่อใดที่เจ้าสุนัขจิ้งจอก
ขยับตัวเข้ามาใกล้ มันก็จะบินหนีไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้ไก่ตัวอื่นๆ เยาะเย้ยถากถางในการกระทำาของ
มัน และดูหมิ่นว่ามันขี้ขลาด เจ้าไก่ได้ฟังดังนั้นก็ตอบออกไปว่า
“เจ้าจะเรียกข้าวาอยางไรก็ได้ แตสําหรับข้าแล้ว ข้ารู้จักพิษสงของสุนัขจิ้งจอกดี และแนใจวาถ้า
พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากับสุนัขจิ้งจอกเหมือนอยางที่ข้าเคยโดนมาแล้ว พวกเจ้าก็อาจจะมีสภาพไมผิดไป
จากข้าอยางแนนอน”
คติสอนใจ การยอมรับว่าตนเป็นคนขลาด แต่รู้จักระวังภัย ดีกว่าเสแสร้งเป็นคนกล้าหาญ แล้ว
ต้องพบจุดจบในภายหลัง
เรื่อง นกอินทรีกับอีก�

นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ้องตะปบลูกแกะอยู่บนยอดผาสูง เมื่อได้โอกาสเหมาะ มันก็โฉบเอาลูกแกะ
ขึ้นไปด้วยอุ้งเล็บอันแข็งแกร่ง แล้วบินกลับสู่รังบนยอดผาสูง
อีกาซึ่งอยู่บริเวณนั้นเห็นการกระทำาของนกอินทรีมาโดยตลอด ก็คิดจะเอาอย่างบ้าง จึงบินถลาตรง
ไปตะปบลูกแกะที่กินหญ้าอยู่เพื่อจับตัวมันบินขึ้น แต่ลูกแกะนั้นตัวหนักเกินกว่าที่มันจะพาบินขึ้นไปได้
มันจึงคิดจะปล่อยลูกแกะลงมา แต่อุ้งเล็บของมันกลับจิกแน่นเข้าไปในเนื้อลูกแกะ ไม่ว่าจะพยายาม
สลัดออกอย่างไรก็ไม่หลุด
เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข้า ก็ร้องว่า “โอ้โห! นี่มันนกอะไรกัน” ลูกชายผู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึง
กล่าวขึ้นว่า
“พอ ที่ข้าเห็นเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับเปนนกอินทรี แตตอนนี้ข้าคิดวา มันคงเข้าใจแล้วละ
วาตัวมันนั้นเปนแคเพียงอีกาเทานั้น”
คติสอนใจ คนโง่เขลามักคิดทำาในสิ่งที่เกินความสามารถของตน ส่วนคนฉลาดรู้ว่าจะใช้ความ
สามารถที่มีอยู่ของตนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกล�งแจ้ง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 4 ก�รอ่�นและใช้แผนที่เข็มทิศ

เวล� 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือสามารถอ่าน และจัดทำาแผนที่ได้
1.2 ลูกเสือสามารถใช้เข็มทิศนำาทางไปสู่เป้าหมาย และบอกทิศโดยอาศัยธรรมชาติได้

2. เนื้อห�

การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศเป็นทักษะที่จำาเป็นในการเดินทางของลูกเสือ ทั้งในกิจกรรมการเดินทาง
ไกลและกิจกรรมการเดินทางสำารวจ
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 แผ่นภาพแผนที่ เข็มทิศ, อุปกรณ์สำาหรับการทำาแผนที่ เช่น กระดาษ ดินสอ ดินสอสี ฯลฯ
3.3 ใบความรู้ 1) เรื่องแผนที่และเข็มทิศ 2) เรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้ลูกเสือแยกแบบผึ้งแตกรัง เพื่อศึกษาเรื่องแผนที่ตามฐาน ให้ครบทั้ง 2 ฐาน จาก
แผ่นภาพโดยมีนายหมู่ เป็นวิทยากรประจำาฐาน
• ฐานที่ 1 ชนิดของแผนที่
• ฐานที่ 2 การอานแผนที่
4) ลูกเสือกลับมารวมกอง ผู้กำากับมอบหมายให้ลูกเสือจัดทำาแผนที่หมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยให้
แสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์และสีในแผนที่ด้วย
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเรื่องการจัดทำาแผนที่ที่ตั้งหมู่บ้าน และนัดหมายนายหมู่ศึกษา
เรื่องเข็มทิศนอกเวลาเพื่อเป็นวิทยากรประจำาฐาน
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้นายหมู่ปฏิบัติการประจำาฐานเข็มทิศ
• ฐานที่ 1 การอานและการใช้เข็มทิศ
• ฐานที่ 2 การใช้เข็มทิศหาพิกัดตําแหนงในแผนที่
• ฐานที่ 3 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
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4) รองนายหมู่ลูกเสือนำาลูกเสือศึกษาตามฐานต่างๆ แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ศึกษา
5) ผู้กำากับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ
6) ลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการใช้เข็มทิศประกอบกับแผนที่ และการหาทิศโดยอาศัย
ธรรมชาติ
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเตรียมการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับทบทวน เกี่ยวกับการใช้แผนที่ - เข็มทิศ
4) ลูกเสือฝึกทักษะการใช้แผนที่ - เข็มทิศ โดยเล่น เกมหามุมอาซีมุท
5) ลูกเสือร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับแผนที่ - เข็มทิศ เพื่อนำาไปปฏิบัติในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การปฏิบัติ และสอบถามความเข้าใจในเรื่องการใช้แผนที่และเข็มทิศ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 4
เพลง
เพลง ทิศแปดทิศ

ทิศทั้งแปดทิศ
อุดรตรงข้ามทักษิณ
อีสานตรงหรดี
พายัพนั้นอยูทางไหน (ซ้ํา)

ขอให้คิดจําให้เคยชิน
บูรพาประจิมจําไว้
ทองอีกที จําให้ขึ้นใจ
ตรงข้ามไปคืออาคเนย

เพลง เดินวน

เดินเอยเดินวน
ขอถามสักนิด
ทิศเหนือหรือทิศใต้

สี่คนสี่คน
อยูทิศอะไร
ทิศไหนบอกมา
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เกม
เกม ทิศทั้งสี่

ผู้กำากับกำาหนดทิศให้สี่ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เมื่อเริ่มเล่นให้
ลูกเสือยืนรวมกัน ใครจะหันหน้าไปทางใดก็ได้ เมื่อผู้กำากับลูกเสือบอกทิศ (โดยคำาพูดสั้นๆ ว่า เหนือ
ใต้ ออก ตก) ลูกเสือทุกคนจะต้องหันหน้าไปทางทิศนั้นทันที
กติกา ใครหันผิดคนนั้นออกจากการเล่น ผู้กำากับจะบอกทิศต่อไป จนกว่าจะเหลือลูกเสือคนสุดท้าย
ซึ่งป็นผู้ที่ประสาทสั่งงานดี จะเป็นผู้ชนะ
การเตรียมอุปกรณ์
1. เข็มทิศแบบซิลวา
2. เสาหลักไม้ 12 เสา
3. กระดาษแข็ง
4. ปากกาเคมี
5. เชือก

เกมห�มุมอ�ซีมุท

วิธีจัดทําฐานกิจกรรม
1. สถานที่ ที่ทำากิจกรรมควรเป็นสนามหรือลานกว้างๆ
2. ปักเสาหลักไม้ไว้ตรงกลางบริเวณฐาน ใช้เชือกผูกกับเสาหลักด้วยเงื่อนบ่วงสายธนู สามารถหมุน
เชือกไปได้รอบๆเสาหลักได้ ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งให้มีความยาวหรือรัศมีตามความเหมาะสมของ
สถานที่
3. ใช้เข็มทิศหาทิศเหนือ จะได้มุมอาซีมุท เท่ากับ 0 องศา หรือ 360 องศา ดึงเชือกที่คล้องกับ
เสาหลักให้ตึง เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับทิศเหนือ ใช้เสาหลักไม้ปักเป็นจุดหมายไว้ เขียนตัวเลข 12
บนกระดาษแข็งนำาไปติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลักษณ์ เลข 12 บนหน้าปัทม์นาิกา
4. ใช้เข็มทิศหามุมสกัดกลับ เป็นทิศใต้ จะได้มุมอาซีมุท เท่ากับ 180 องศา ดึงเชือกให้ตึงกลับไป
แนวเดียวกับทิศใต้หรือมุม 180 องศา ปักเสาหลักไม้เป็นจุดหมาย เขียนตัวเลข 6 บนกระดาษแข็งนำาไป
ติดไว้ที่เสาหลัก เป็นสัญลักษณ์ เลข 6 บนหน้าปัทม์นาิกา
5. ปรับมุมอาซีมุทที่ 90 องศา เพื่อหาทิศตะวันออก ดึงเชือกให้ตึงเป็นแนวทิศตะวันออก ปักเสา
หลักไม้ เขียนตัวเลข 3 ติดไว้
6. ใช้เข็มทิศทำามุมสกัดกลับ เป็นทิศตะวันตก จะเท่ากับมุม 270 องศา ดึงเชือกเป็นแนวทิศตะวันตก
ปักเสาหลักไม้เขียนตัวเลข 9 ติดไว้
7. ใช้เข็มทิศทำามุม 30 องศา ติดหมายเลข 1 ทำามุม 60 องศา ติดหมายเลข 2 ทำามุม 120 องศา
ติดหมายเลข 4 ทำามุม 150 องศา ติดหมายเลข 5 ทำามุม 210 องศา ติดหมายเลข 7 ทำามุม 240 องศา
ติดหมายเลข 8 ทำามุม 300 องศา ติดหมายเลข 10 ทำามุม 330 องศา ติดหมายเลข 11
8. จะได้ฐานวงกลมหน้าปัทม์นาิกา การติดหมายเลขบนหลักไม้ให้หันตัวเลขเข้าหาศูนย์กลางของ
วงกลม
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เกม

วิธีการฝกปฏิบัติ
1. แจกใบกิจกรรมให้ลูกเสือสำาหรับปฏิบัติตามคำาสั่ง
2. ให้ฝึกปฏิบัติชุดละ 2 คน โดยที่คนที่หนึ่งเป็นผู้ปรับมุมของเข็มทิศ คนที่ 2 เป็นผู้อ่านจุดที่
กำาหนด และจดบันทึก อาจมีการเปลี่ยนหน้าที่กันบ้าง
3. ลูกเสือคนที่ 1 อ่านคำาสั่งจุดที่ 1 เช่นจากจุดหมายเลข 3 ไปยังจุดหมายเลข 10 ให้ลูกเสือคนที่ 2
ไปยืนที่เสาหลักหมายเลข 3 โดยยืนด้านนอกวงกลมหันหน้าไปทางหมายเลข 10
4. ลูกเสือคนที่ 2 ใช้เข็มทิศชี้ลูกศรชี้ทาง ไปยังหมายเลข 10 หมุนกรอบหน้าปัทม์เข็มทิศให้ลูกศร
หาทิศสีแดงซ้อนทับกับเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือจะอ่านค่ามุมอาซีมุทที่ลูกศรชี้ทางได้
เท่ากับ 300 องศา ให้ลูกเสือคนที่ 1 จดบันทึกลงในใบงาน และเริ่มอ่านคำาสั่งจุดต่อไป โดยใช้เวลาตาม
ที่กำาหนด
ตัวอย่างใบกิจกรรม เรื่องการใช้เข็มทิศ
คําสั่ง ให้ลูกเสือหามุมอาซีมุทจากฐานหน้าปัทม์นาิกา ใช้เวลา 5 นาที
จุดที่ 1 จาก
จุดที่ 2 จาก
จุดที่ 3 จาก
จุดที่ 4 จาก
จุดที่ 5 จาก
จุดที่ 6 จาก

จุดหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6
จุดหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3
จุดหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11
จุดหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5
จุดหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4
จุดหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10

จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท

เท่ากับ………….องศา
เท่ากับ………….องศา
เท่ากับ………….องศา
เท่ากับ………….องศา
เท่ากับ………….องศา
เท่ากับ………….องศา

เฉลยใบกิจกรรม เรื่องการใช้เข็มทิศ
คําสั่ง ให้ลูกเสือหามุมอาซีมุทจากฐานหน้าปัทม์นาิกา ใช้เวลา 5 นาที
จุดที่ 1 จาก
จุดที่ 2 จาก
จุดที่ 3 จาก
จุดที่ 4 จาก
จุดที่ 5 จาก
จุดที่ 6 จาก

จุดหมายเลข 1 ไปยังจุดหมายเลข 6
จุดหมายเลข 7 ไปยังจุดหมายเลข 3
จุดหมายเลข 8 ไปยังจุดหมายเลข 11
จุดหมายเลข 10 ไปยังจุดหมายเลข 5
จุดหมายเลข 9 ไปยังจุดหมายเลข 4
จุดหมายเลข 2 ไปยังจุดหมายเลข 10

จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท
จะได้มุมอาซีมุท

เท่ากับ 195 องศา
เท่ากับ 240 องศา
เท่ากับ 15 องศา
เท่ากับ 135 องศา
เท่ากับ 105 องศา
เท่ากับ 255 องศา
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เกมห�สิ่งของ

การเตรียมอุปกรณ์
1. เข็มทิศแบบซิลวา
2. กระดาษแข็ง
3. ปากกาเคมี
4. สิ่งของที่ต้องการให้หา เช่นเหรียญบาท ขนม ฯลฯ

การจัดทําฐานกิจกรรม
1. สถานที่ ควรเป็นบริเวณกว้าง เช่นบริเวณโรงเรียน
2. การสำารวจเพื่อวางจุดคำาสั่งให้ลูกเสือปฏิบัติ ผู้กำากับต้องสำารวจให้ถูกต้องแม่นยำา โดยวิธีนำา
แผนผังของโรงเรียนมาช่วยในการวางจุด
3. เขียนคำาสั่งลงในกระดาษแข็ง เช่น “จากจุดที่ทานยืนให้ทานหมุนหน้าปทมเข็มทิศไปที่ มุม 250
องศา แล้วเดินไปตามลูกศรชี้ จํานวน 24 ก้าว และรับคําสั่งตอไป” นำากระดาษไปติดหรือวางไว้ตรงจุด
ที่ทำาเครื่องหมายไว้
4. การฝึกปฏิบัติควรวางจุดไว้ประมาณ 3-4 จุด
ตัวอย่างการวางจุดกิจกรรม
จุดที่ 3
ทิศเหนือ
จุดที่ 4
จุดที่ซ่อน
สิ่งของ
จุดที่ 1
จุดที่ 2

จุดเริ่มต้น

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

63
เกม

ตัวอย่างคําสั่งจากแผนผัง
จุดเริ่มตน
“จากจุดเริ่มต้นที่ท่านยืนอยู่ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 40 องศา
แล้วเดินไปตามลูกศรชี้ จำานวน 18 ก้าว และรับคำาสั่งต่อไป”

จุดที่ 1
“จากจุดที่ 1ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 260 องศา แล้วเดินไปตาม
ลูกศรชี้ จำานวน 52 ก้าว และรับคำาสั่งต่อไป”

จุดที่ 2
“จากที่ 2 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 35 องศา แล้วเดินไปตาม
ลูกศรชี้ จำานวน 22 ก้าว และรับคำาสั่งต่อไป”

จุดที่ 3
“จากจุดที่ 3 ให้ท่านหมุนหน้าปัทม์เข็มทิศไปที่ มุม 110 องศา แล้วเดินไปตาม
ลูกศรชี้ จำานวน 43 ก้าว แล้วรับคำาสั่งต่อไป”

จุดที่ 4
“ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติครั้งที่ 15 แล้วนำาไปมอบให้กับผู้กำากับต่อไป”
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เรื่อง แผนที่และเข็มทิศ
แผนที่คืออะไร

แผนที่ คือ สิ่งแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้น โดยจำาลองไว้บนวัตถุพื้นระนาบมาตราส่วน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ แสดงด้วยเส้น สี และ
สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น
• สีน้ำาเงินแก่ แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
• สีฟ้าอ่อน แสดงถึง เขตน้ำาตื้น หรือไหล่ทวีป
• สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ำา
• สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง
• สีแสด แสดงถึง ภูเขาที่สูงปานกลาง
• สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก
• สีน้ำาตาล แสดงถึง ยอดเขาที่สูงมากๆ
• สีขาว แสดงถึง ยอดเขาที่สูงจนมีหิมะปกคลุม
ประเทศไทย เริ่มทำาแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418
การปรับปรุงแผนที่ของไทย เริ่มใน พ.ศ.2491 โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ ส่งหน่วยทำา
แผนที่ทางอากาศมาทำาการสำารวจและจัดทำาแผนที่ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 (2 ซ.ม. ต่อ กม.) และ
กรมแผนที่ทหารได้ดำาเนินการต่อมาจนปัจจุบัน
ชนิดของแผนที่

แผนที่โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1. แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลกความสูงต่ำา ใช้แสดงตำาแหน่ง ระยะทาง และเส้นทาง
2. แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ำา ละเอียดกว่าและใช้
ประโยชน์ได้มากว่าแผนที่แบนราบ
3. แผนที่ภาพถ่าย ทำาขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกต้องมากกว่าแผนที่
ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น
• แผนที่ทั่วไป เช่นแผนที่โลก แผนที่ประเทศต่างๆ
• แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ำาของภูมิประเทศ
• แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
• แผนที่เดินอากาศ ใช้สำาหรับการบิน เพื่อบอกตำาแหน่ง และทิศทางของเครื่องบิน
• แผนที่เดินเรือ ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง
• แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยต่างๆ
• แผนที่การขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรือ อากาศ
ฯลฯ
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สีที่ใช้ในแผนที่

• สีดำา
• สีแดง
• สีน้ำาเงิน
• สีเขียว
• สีน้ำาตาล

ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน
ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน
ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นน้ำาหรือทางน้ำา เช่น ทะเล แม่น้ำา บึง ฯลฯ
ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นปาไม้ และบริเวณที่ทำาการเพาะปลูก
ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง

เส้นคว�มสูงในแผนที่

บริเวณภูเขา จะมีเส้นสีน้ำาตาลเป็นวงรอบภูเขาเป็นวงๆ แต่ละวงนั้นจะห่างไม่เท่ากัน บางวง
ใกล้ชิดกัน บางวงห่างกัน เป็นเส้นแสดงความสูงจากระดับน้ำาทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลัก
จ.ประจวบคีรีขันธ์) เราจะทราบว่าภูเขานี้สูงเท่าใด ลักษณะชัน หรือลาดได้จากเส้นนี้ โดยระยะแต่ละวง
นั้นสูงต่างกัน 500 ฟุต ถ้าวงอยู่ชิดกันก็จะชัน วงห่างกันก็จะลาด

ก�รอ่�นแผนที่

วางแผนที่ในแนวราบ บนพื้นที่ได้ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดให้แนวต่างๆ ใน
แผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ระบบที่ใช้ในการหาที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ที่นิยมใช้กันมี 2
ระบบ คืดระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และระบบพิกัดตาราง
1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์
ใช้ค่าละติจูดหรือเส้นรุ้ง และลองติจูดหรือเส้นแวง เป็นตัวกำาหนดที่ตั้งของสิ่งต่างๆ
ละติจูด เป็นเส้นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกัน โดยมีเส้นศูนย์สูตร (อิเควเตอร์) เป็นเส้น
กำาหนดเขตแบ่งโลกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เส้นละติจูดที่อยู่เหนือและใต้เส้นศูนย์สูตรเรียกว่า
ละติจูดเหนือและละติจูดใต้ มีจำานวนซีกโลกละ 90 เส้น มีหน่วยเป็นองศา ที่ขอบแผนที่จะมีเลขกำากับ
ว่า 10, 20, 30 เราก็ทราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา
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ลองติจูด เป็นเส้นที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้ โดยเริ่มจากเส้นที่ลากผ่านเมืองกรีนิช
ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองติจูดที่ 0 องศา ถ้าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออก มี 180 เส้น
ถ้าวัดไปทางซ้ายมือจะเป็นซีกโลกตะวันตก มี 180 เส้น มีหน่วยเป็นองศาเช่นกัน

ในแผนที่ จะมีตัวเลขกำากับที่ขอบบน เช่น 20, 30, 40, 50 เราก็ทราบว่า 20 องศา, 30 องศา, 40
องศา และก็ทราบว่าบริเวณนั้นอยู่ซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตก
2. ระบบพิกัดตาราง
อาศัยเส้นตรง 2 ชุด เป็นตัวกำาหนดที่ตั้งของสิ่งต่างๆ เส้นคู่ขนานในแนวตั้งเรียกว่า เส้นพิกัดตั้ง
เส้นคู่ขนานในแนวนอนเรียกว่า เส้นพิกัดราบหรือนอน เส้นคู่ขนานทั้ง 2 ชุดจะตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จตุรัสเรียกว่า พิกัดกริด ระหว่างเส้นคู่ขนานแต่ละคู่ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบ่งย่อยออกเป็น 10
ช่องเท่าๆ กัน
ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมาก คือ มาตราส่วน 1ต่อ 50,000 ขึ้นไป (1 ซ.ม.ต่อครึ่ง กม.)
ตัวอย่าง การหาพิกัดจุด A ในระบบตาราง
(1) ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ล้อมรอบจุด A
(2) อ่านเส้นพิกัดในแนวนอน โดยอ่านตัวเลขที่กำากับเส้นตั้งจากซ้ายไปขวาที่ผ่านจุด A
(3) อ่านเส้นพิกัดในแนวนอน โดยอ่านตัวเลขที่กำากับเส้นแนวนอนจากล่างขึ้นบนที่ผ่านจุด A
(4) นำาเลขชุดที่อ่านได้ในข้อ (2) และ (3) มาเรียงต่อกันตามลำาดับ ตัวเลขนี้ขจะเป็นพิกัดของ
จุด A
จุด A = 937604
จุด B = 920585
จุด C = …………..
จุด X = ………….
จุด Y = ………….
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จากตารางนี้ ตำาแหน่งของจุด A จะอยู่ที่เส้น 93.7 ตัดกับเส้น 60.4 จึงอ่านเป็น 937604 โดยอ่าน
ต่อกัน ไม่อ่านและเขียนคำาว่าจุด ตำาแหน่งจุด B ก็เช่นเดียวกัน อยู่ที่เส้น 92 พอดี ก็คือ 92.0 ตัดกับเส้น
ที่ 58.5 ก็อ่าน 920585
ระยะท�งในแผนที่

เป็นมาตราส่วนที่ย่อขนาดลง คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ
เช่น 1:50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนที่เท่ากับ 50,000 หน่วยของระยะในภูมิประเทศ
(ต้องเป็นหน่วยเดียวกัน ตัวอย่าง : 1 เซ็นติเมตรในแผนที่เท่ากับระยะทาง 500 เมตรในพื้นที่)
ก�รห�ทิศในแผนที่

ปกติหัวกระดาษแผนที่จะเป็นทิศเหนือมีลูกศรชี้อยู่ วางแผนที่ให้หัวลูกศรในแผนที่ชี้ไปทางทิศ
เหนือตามเข็มทิศ
เข็มทิศ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศ ทำาขึ้นจากแม่เหล็กแท่งเล็กๆ ติดกับแกนให้หมุนไปโดยรอบอย่าง
อิสระ โดยอาศัยคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ว่า เมื่อแขวนให้หมุนอย่างอิสระแล้วปลายข้างหนึ่งจะชี้ไปทาง
ทิศเหนือเสมอ บนหน้าปัดของเข็มทิศจะมีเครื่องหมายแสดงทิศและเลขบอกองศาของทิศต่างๆ
ชนิดของเข็มทิศ

เข็มทิศมีหลายชนิด เช่น
• เข็มทิศตลับ เป็นเข็มทิศแม่เหล็กเล็กๆ หาแนวทิศเหนือได้อย่างเดียว
• เข็มทิศแบบเลนซาติก ฝาตลับมีช่องเล็ง ขึงงเส้นลวดไว้ตรงกลางเพื่อช่วยในการเล็งที่หมาย
• เข็มทิศข้อมือ
• เข็มทิศซิลวา (Silva) เป็นเข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลูกเสือ

เข็มทิศซิลว� (Silva)

เป็นเข็มทิศที่ทำาในประเทศสวีเดน มีไม้โปรแทรกเตอร์
รวมอยู่ด้วยกัน นิยมใช้กันทั่วโลก เนื่องจากใช้ทำาแผนที่และ
หาทิศได้ดี นอกจากใช้ง่ายแล้วยังพกพาสะดวกและราคาถูก
ด้วย
เข็มทิศซิลวา (silva)
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ส่วนประกอบเข็มทิศแบบซิลวา
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรชี้ทิศทาง
4. เลนส์ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได้ บนกรอบหน้าปัดของเข็มทิศมี 360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ชื่อตำาแหน่งสำาหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม อยู่ตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง
วิธีใช้เข็มทิศซิลว�

ควรใช้เข็มทิศห่างจากสิ่งที่เป็นเหล็กหรือวงจรไฟฟ้า ระยะปลอดภัยโดยประมาณมีดังนี้
หมวกเหล็ก 1 หลา โทรศัพท์,ลวดหนาม 10 หลา รถยนต์ 20 หลา สายไฟฟ้าแรงสูง 60 หลา
• การหาทิศ
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือ ค่อยๆ หมุนหน้าปัดของเข็มทิศ
ให้ตำาแหน่งตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศ เมื่อปรับเข็ม
ตรงกับทิศเหนือแล้ว จะสามารถอ่านทิศต่างๆ ได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศ
ลูกเสือสามารถนำาเข็มทิศไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การเดินทางไกล การสำารวจปา การผจญภัย
การสำารวจและการเยือนสถานที่ เป็นต้น เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุ่งหน้าไปให้ทราบ
ก่อนว่าเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่างๆ จากเข็มทิศได้
• กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด
สมมุติว่ามุมอะซิมุท 60 องศา
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดตำาแหน่งตั้งมุม
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บน
กรอบหน้าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ์ไว้
4) เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนว
ลูกศรชี้ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น
• กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากตําบลที่เรายืนอยู่ ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2) หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือตำาแหน่งที่เราจะเดินทางไป
3) หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็ก
สีแดงในตลับเข็มทิศ
4) ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดตำาแหน่งสำาหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือค่าของมุมที่
เราต้องการทราบ
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ก�รใช้เข็มทิศห�พิกัดตำ�แหน่งในแผนที่

ก่อนอื่นจะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใช้เข็มทิศช่วยในการวางแผนที่ให้ถูกทิศทาง
หรือวางแผนที่ให้ขนานกับเส้นทางหรือถนนพื้นที่จริง การวางขนานกับเส้นทางต้องระวังไม่ให้กลับ
ทางทิศเหนือ-ใต้ โดยตรวจสอบสิ่งอื่นบนแผนที่ ประกอบอย่างน้อย 2 แห่ง
วางเข็มทิศบนแผนที่ ให้เครื่องหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่ จากนั้นก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อย่าให้เข็มทิศเคลื่อน) ไปจนเข็มแดงศรชี้ทิศเหนือ แล้วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่
แล้วหมุนแป้นบอกองศาให้ตรงทิศ

จากนั้นให้มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศ กับบนแผนที่สัก 2 แห่ง เช่น บนภูมิประเทศ A และ
a บนแผนที่ กับ B บนภูมิประเทศ และ b บนแผนที่ ใช้บรรทัดลากเส้นจาก A a และ B b และต่อเส้น
ให้ตัดกันจะได้ตำาแหน่ง c บนแผนที่ คือที่ที่เรายืนอยู่

ขั้นต่อไป จะหาตำาแหน่งใดๆ บนแผนที่ ว่าของจริงบนภูมิประเทศอยู่ที่ใด ก็หาได้จากแผนที่และ
ตั้งมุมเข็มทิศไปได้ ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศได้โดยเทียบมาตราส่วนบน
แผนที่
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ก�รเดินท�งต�มแผนที่

เมื่อทราบตำาแหน่งของตนเองบนแผนที่ และจะเดินทางไปสู่ที่หมายต่างๆบนภูมิประเทศนั้น
หากตั้งมุมอาซิมุทแล้วมองเห็นที่หมายจริงก็เป็นสิ่งง่าย หากมองไม่เห็นก็เดินตรงไปตามทิศทางนั้น
โดยสังเกตเป้าหมายใดๆ ไว้ ขณะเดินต้องระวังอย่าให้เข็มทิศเบนแนวทาง และหมั่นตรวจสอบกับ
ที่หมายเริ่มต้นด้วยหากเดินไปพบสิ่งกีดขวาง เช่น หนองน้ำา ต้องเดินอ้อมไปตั้งต้น ณ จุดตรงฟาก
หนองน้ำาใหม่ หากจุดตรงฟากนั้นไม่มี ก็ตั้งมุมอาซิมุท คำานวณระยะทางที่เดินอ้อมให้ถูกต้อง
เรื่อง ก�รห�ทิศโดยอ�ศัยธรรมช�ติ

ในกรณีที่ลูกเสือไม่มีเข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นจุดเด่นสังเกตได้ง่าย ดังนี้
1. สังเกตทิศทางลม โดยวิธีง่ายๆ เช่น โยนหญ้าแห้ง หรือฝุนขึ้นไปบนอากาศ เมื่อคิดว่าอาจเดิน
หลงทางก็ให้ตรวจสอบทิศทางลมอีกครั้งหนึ่ง
2. สังเกตเถาวัลย์ โดยธรรมชาติยอดเถาวัลย์จะพันต้นไม้ไปทางทิศตะวันออก เพื่อหันเข้ารับแสง
อาทิตย์ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่นๆ ได้ โดนยืนกางแขนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ซ้ายมือคือทิศเหนือ ขวามือคือทิศใต้ และข้างหลังคือทิศตะวันตก
3. สังเกตความอุ่นของต้นไม้ หลังอาทิตย์ลับขอบฟ้าหาทิศโดยใช้แก้มแนบกับต้นไม้ใหญ่ ด้าน
ที่อุ่นกว่าแสดงว่าเป็นทิศตะวันตก เนื่องจากเพิ่งได้รับแสงแดดมาไม่นานนัก เมื่อทราบทิศตะวันตก
ก็สามารถหาทิศอื่นๆ ได้ โดยการยืนกางแขนหันหลังชนต้นไม้ข้างที่อุ่น ด้านหน้าจะเป็นทิศตะวันตก
ทิศเหนืออยู่ขวา ทิศใต้อยู่ซ้าย และด้านหลังเป็นทิศตะวันออก
4. สังเกตดวงอาทิตย์ ใน 1 ปีดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอยู่ 2
วัน คือ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน ระหว่าง 22 มีนาคมถึง 21 กันยายน จะขึ้นและตกเฉียงไปทาง
ทิศเหนือ และเฉียงเหนือมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 มิถุนายน ส่วนระหว่าง 23 กันยายนถึง
20 มีนาคม จะขึ้นและตกเฉียงไปทางทิศใต้ เฉียงมากที่สุด (23.5 องศา) ในวันที่ 21 ธันวาคม
• ฤดูหนาว สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี้
6.00 น. ทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้เล็กน้อย 9.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
12.00 น. ทิศใต้
15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
18.00 น. ทิศตะวันตก
• ฤดูร้อน สังเกตดวงอาทิตย์จากเวลาดังนี้
6.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
9.00 น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
12.00 น. ทิศเหนือ
15.00 น. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
18.00 น. ทิศตะวันตก
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5. สังเกตดวงจันทร์ มีข้อสังเกตดังนี้
• วันข้างขึ้น ดวงจันทร์จะสว่างไม่เต็มที่ และขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หันด้านสว่างไปทาง
ทิศตะวันตก และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันออก
• วันขึ้น 15 ค่ํา ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเล็กน้อย
• วันข้างแรม ดวงจันทร์จะสว่างไม่เต็มที่ และขึ้นหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว หันด้าน
สว่างไปทางทิศตะวันออก และหันด้านแหว่งไปทางทิศตะวันตก
6. สังเกตดาว สังเกตจากดาวฤกษ์ซึ่งขึ้นประจำาที่ ได้แก่
1) ดาวเหนือ ขึ้นตรงทิศเหนือเสมอ มีแสงสว่างมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ง่าย
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรียงกัน เห็นในช่วงหัวค่ำา
ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ขึ้นทางทิศตะวันออก ช่วงหัวค่ำาจะอยู่ตรงศีรษะพอดี และตกทางทิศ
ตะวันตกในเดือนเมษายน
3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรียงตัวคล้ายกระบวยตักน้ำา ขึ้นประจำา
บนท้องฟ้าทางทิศเหนือ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ช่วงหัวค่ำาเดือนกุมภาพันธุ์จะเห็นขึ้นทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เมื่อขึ้นสูงสุดแล้วจะอยู่ทางทิศเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคืน และตกลับ
ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาใกล้สว่าง
4) กลุ่มดาวแมงปอง เรียงตัวคล้ายแมงปอง ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยเอาหัว
ขึ้นก่อน และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยเอาข้างลง ขึ้นเวลาใกล้สว่างช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ และขึ้นตอนหัวค่ำาในเดือนพฤษภาคม
5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M ใน
ขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเห็นเป็นรูป W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง แสงอ�ทิตย์

นายแดงเป็นคนหาของปาประจำาหมู่บ้าน ทุกๆ วันนายแดงจะเดินลึกเข้าไปในปาเรื่อยๆ ไม่ซ้ำากัน
ในแต่ละวัน เพื่อนำาของปาที่หาได้ไปขายในหมู่บ้าน
บ่ายวันหนึ่งขณะที่นายแดงกำาลังหาของปาอยู่นั้นเกิดลมพายุและท้องฟ้ามืดครึ้ม ทำาให้นายแดงไม่
สามารถหาทิศกลับบ้านได้ เพราะมืดแล้วมองไม่เห็น นายแดงจำาได้แต่หมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันออก
ของปาดงดิบเท่านั้น นายแดงพยายามคิดหาทางกลับบ้าน เขานึกได้ว่าในตอนบ่ายต้นไม้ใหญ่จะโดน
แสงแดดที่มาจากทิศตะวันตก ส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่โดนแสงแดดก็จะเป็นทิศตะวันออก ดังนั้นเขาจึง
รีบใช้มือสัมผัสรอบๆ ต้นไม้เพื่อหาด้านที่อุ่นๆ เมื่อหาพบแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปด้านตรงกัน
ข้ามกับด้านที่อุ่นของต้นไม้ไปเรื่อยๆ ไม่นานเขาก็เดินถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัย
คติสอนใจ การรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อม ย่อมมีประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้
เรื่อง คว�มฉล�ดช่วยให้พ้นภัย

ลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำา ซึ่งมีเกาะกลางน้ำาอยู่มากมาย ลิงตัวนี้ฉลาดและแข็งแรงมาก ทุกๆ
วันมันจะกระโดดข้ามเกาะต่างๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อหาผลไม้กิน
ในแม่น้ำามีจระเข้สองผัวเมียอาศัยอยู่ จระเข้ตัวเมียอยากจะกินหัวใจของลิง จระเข้ตัวผู้จึงไปนอน
บนโขดหินเพื่อรอลิงกระโดดมา ลิงเมื่อหากินเสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นฝัง แต่ด้วยความฉลาดและรอบคอบ
จึงสังเกตเห็นว่าโขดหินนั้นสูงกว่าปกติ มันจึงส่งเสียงเรียกหินว่า “หินๆๆๆ” จระเข้ก็เงียบ ลิงจึงพูด
ขึ้นว่า “ทุกครั้งเราเคยเรียกหิน แล้วเจ้าจะต้องขานรับทุกครั้ง วันนี้ทําไมจึงไมตอบ” แล้วก็เรียกอีก
“หินๆๆๆ” จระเข้จึงตอบว่า “อะไรเลา เจ้าลิง” ลิงถามอีกว่า “เจ้าอยากได้อะไร” จระเข้ก็ตอบว่า
“อยากได้หัวใจลิง” ลิงจึงพูดว่า “ถ้าอยางนั้นก็อ้าปากกว้างๆ ซิ” พอจระเข้อ้าปากกว้าง ตาของมันก็
มองไม่เห็นลิง ลิงจึงกระโดดข้ามจระเข้ไปได้
คติสอนใจ ผู้ที่มีความฉลาดและรู้จักคิด ย่อมเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
เรื่อง พูดดีเป็นศรีแก่ป�ก

ชายสามคนอยากได้ดอกบัวเพื่อจะนำาไปให้หญิงคนรัก จึงชวนกันไปที่สระซึ่งมีชายจมูกแหว่งรักษา
ดอกบัวอยู่ ชายคนแรกพูดว่า “ธรรมดาผมที่ตัดแล้วยังงอกออกใหมได้ จมูกของทานยอมจะงอกออก
ได้เชนกัน ทานจงให้ดอกบัวแกเราเถอะ” ชายคนที่ 2 พูดว่า “ธรรมดาพืชที่หวานยังงอกออกเจริญ
เติบโตได้ จมูกของทานยอมงอกได้เชนกันจงให้ดอกบัวแกเราเถอะ” ชายคนที่ 3 พูดว่า “ทั้งสองคนพูด
ไมจริง ธรรมดาจมูกของคนเราเมื่อแหวงแล้วจะงอกออกมาเหมือนผมหรือพืชทั้งหลายไมได้ ข้าพเจ้า
พูดความจริง ทานจงให้ดอกบัวแกเราเถิด” ชายจมูกแหว่งจึงพูดขึ้นว่า “ชายสองแรกนั้นพูดเกินความ
จริงและพูดเอาแตได้อยางเดียว เราจะไมให้ดอกบัว สวนทาน คนที่สาม พูดความจริงเราชอบใจ เราจะ
ให้ดอกบัวแกทาน”
คติสอนใจ การพูดด้วยความจริงใจ ย่อมได้ความจริงใจกลับคืนมา
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกล�งแจ้ง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 5 เงื่อนเชือกลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่

เวล� 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือสามารถผูกเงื่อน 9 เงื่อน และผูกแน่นได้
1.2 ลูกเสือบอกและใช้ประโยชน์จากเงื่อนทั้ง 9 เงื่อนได้

2. เนื้อห�

กิจกรรมการบุกเบิกและการผจญภัยต้องอาศัยทักษะการใช้เงื่อนเชือกมาประกอบด้วย ดังนั้นการเรียนรู้
เรื่องเงื่อนเชือก จะช่วยให้ลูกเสือสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เชือก, ตัวอย่างรถม้าโรมัน
3.3 ใบความรู้ เรื่อง เงื่อนประเภทต่างๆ
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้ลูกเสือทบทวน ประโยชน์ของการใช้เงื่อนเชือกชนิดต่างๆ และทบทวนการผูกเงื่อนจาก
แบบจำาลองเงื่อน ต่อไปนี้
• เงื่อนพิรอด
• เงื่อนตะกรุดเบ็ด
• เงื่อนขัดสมาธิ
• เงื่อนกระหวัดไม้
• เงื่อนบ่วงสายธนู
4) ลูกเสือฝึกปฏิบัติเงื่อนประจำาฐาน โดยผู้กำากับและนายหมู่ลูกเสือ อธิบายประโยชน์ พร้อมสาธิตการ
ผูกเงื่อน ต่อไปนี้
• ฐานที่ 1 เงื่อนปมตาไก
• ฐานที่ 2 เงื่อนผูกซุง
• ฐานที่ 3 เงื่อนผูกรั้ง
• ฐานที่ 4 เงื่อนประมง
• ฐานรวม ทบทวนและสรุปการปฏิบัติผูกเงื่อน ทั้ง 4 ฐาน
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเตรียมเชือกลูกเสือเพื่อปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือฝึกปฏิบัติประจำาฐานผูกเงื่อน โดยผู้กำากับลูกเสือ และนายหมู่สาธิตประกอบการ
อธิบายการนำาเงื่อนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน
• ฐานที่ 1 ผูกประกบ
• ฐานที่ 2 ผูกทแยง
• ฐานที่ 3 ผูกกากบาท
• ฐานรวม ผูกแนน
4) ผู้กำากับและลูกเสือสรุป ข้อสังเกต และความปลอดภัยในการใช้เชือก การนำาเงื่อนไปใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับมอบแบบร่าง ตอหม้อสะพาน ให้หมู่ลูกเสือศึกษา วางแผน เตรียมการ สร้าง
ตอหม้อสะพาน ด้วยเงื่อนที่เรียนรู้มา เพื่อปฏิบัติในการประชุมกองครั้งต่อไป
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับชี้แจงวัตถุประสงค์การสร้างตอม่อสะพาน เพื่อการแข่งขัน “เกมแขงม้าโรมัน”
4) หมู่ลูกเสือร่วมกันสร้างตอม่อสะพาน ด้วยเงื่อนเชือกและการผูกแน่น ตามแบบร่างและหมู่ได้
วางแผนเตรียมการไว้
5) หมู่ลูกเสือนำาตอม่อสะพาน ที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ชื่อว่า “รถม้าโรมัน” มาทำาการแข่งขันโดยก่อน
การแข่งขัน ผู้กำากับตรวจสอบความถูกต้อง แข็งแรงและปลอดภัย
6) หมู่ลูกเสือแข่งขัน เกมแข่งม้าโรมัน ดังนี้
6.1 หมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกในหมู่จำานวน 3 คน (2 คนเป็นม้า อีกหนึ่งคนเป็นผู้ขับขี่)
6.2 ผู้กำากับให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน เมื่อลูกเสือได้รับสัญญาณ ผู้มีหน้าที่ขับขี่ ต้องขึ้น
ไปยืนบนรถม้าโรมันและ ผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นม้าทั้ง 2 คนจะลากรถโรมันที่บรรทุกผู้ขับขี่นั้น วิ่งจากจุดเริ่มต้น
ไปจนถึงเส้นชัย โดยผู้ขับขี่ต้องไม่ตกหรือกระโดดลงจากรถ และตัวรถม้าโรมันต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อน และรถโรมันอยู่ในสภาพดี จะถือว่าหมู่ลูกเสือหมู่นั้นเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
7) หมู่ลูกเสือที่ชนะสรุปกระบวนการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ผู้กำากับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือบอกประเภท ประโยชน์ และเลือกใช้เงื่อนเชือกได้เหมาะสมกับงาน
5.2 ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวันได้
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 5
เพลง
เพลง เร�ม�สนุกกัน

ชะ ชะ ชา…………. ประกอบทาทาง
มาเถิดเรามา มารวมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้น ลุกขึ้นพลันทันที
แล้วเรามาหันหน้ามาหากัน ยกมือไหว้กัน แล้วตบมือสามที
(เอ้า 1..2..3)
เสร็จพลัน แล้วก็หันกลับมา สนุกหนักหนา แล้วสายเอว 5 ที
(เอ้า 1..2…3..4..5)
เพลง เงื่อน

เชือกขนาดเทากัน
ตอกันเปนเงื่อนพิรอด
สองเส้นไมเทาตลอด
สมาธิสอดตอเปนเส้นยาว
บวงสายธนูอาจชวยกู้ชีวิตยืนยาว กระหวัดไม้ใช้เชือกยาว
ลากอ้าวๆ ไมขาดหลุดเลย
เพลง พ�ยเรือ

พายเรือเอย
ถึงไกลแสนไกล
รวมน้ําใจกันให้มั่นไมตรี(ซ้ํา)

พายเรือไป
ก็ไปได้ถ้าชวยกัน
ความสามัคคีดียิ่งสิ่งใด

ใบคว�มรู้
เรื่อง เงื่อนประเภทต่�งๆ
เงื่อนปมต�ไก่ ( A Figure of Eight Knot)

ใช้ขมวดปลายเชือกให้เป็นปม ถ้าต้องการปมขนาดใหญ่ให้ขมวดหลายๆ ครั้ง
ประโยชน์
1. ใช้ผูกปลายเชือกให้เป็นปม เพื่อให้ถนัดในการถือหรือหิ้ว
2. ใช้ผูกกันหัวเชือกลุ่ยชั่วคราว
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ใบคว�มรู้

วิธีผูก
ใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งวางทับบนตัวเชือก แล้วพันรอบตัวเชือก 2 รอบ จากนั้นสอดปลายเชือกเข้า
ในบ่วงแล้วดึงปลายเชือกอีกด้านหนึ่งให้ตึง

เงื่อนปมตาไก

เงื่อนผูกซุง (Timber Hitch)

ใช้สำาหรับผูกสิ่งของต่างๆ ให้ยึดติดกันแน่น เป็นเงื่อนที่ผูกง่าย แก้ง่าย แต่ยิ่งดึงยิ่งแน่น
ประโยชน์
1. ใช้ผูกสัตว์ เรือ หรือแพ ไว้กับหลัก
2. ใช้มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม เช่น ลากซุง
3. ใช้ผูกหินแทนสมอเรือ หรือใช้ผูกกับหินแทนสมอบกก็ได้
4. ใช้เป็นเงื่อนเริ่มต้นในการผูกแทยง
วิธีผูก
ใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งพันรอบไม้ 1 รอบ แล้วพันทับตัวเชือกตามรูป จากนั้นดึงปลายเชือกอีกด้าน
หนึ่งให้ตึง

เงื่อนผูกซุง
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เงื่อนผูกรั้ง (Tarbuck Knot)

ใช้ผูกยึดกับสิ่งอื่น มีลักษณะพิเศษคือสามารถปรับให้ตึงหรือหย่อนได้ตามความต้องการ
ประโยชน์
1. ใช้ผูกยึดสายเต้นท์ เสาธง สมอบก
2. ใช้ผูกรั้งต้นไม้
3. ใช้ผูกกับห่วงต่างๆ
วิธีผูก
คล้องเชือกรอบหลัก แล้วสอดปลายเชือกพันเกลียวย้อนกับเชือกเส้นหลัก 3 รอบ ใช้ปลายเชือก
เดิมสอดลงใต้เชือกเส้นหลัก แล้วย้อนขึ้นในบ่วงที่เกิดขึ้นใหม่ จากนั้นดึงให้แน่น

เงื่อนผูกรั้ง

เงื่อนประมง (Fisherman’s Knot)

ใช้สำาหรับต่อเชือกที่มีขนาดเดียวกัน รู้จักกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า เงื่อนหัวล้านชนกัน
ประโยชน์
1. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดเล็กเช่น สายเบ็ด สายเอ็น
2. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากัน
3. ผูกคอขวดสำาหรับเป็นที่ถือหิ้ว
4. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ลากจูงเพราะสามารถรับกำาลังลากได้ดี
วิธีผูก
นำาเชือก 2 เส้น (a และ b) พันกันตามลูกศรในรูปที่ 1 ทำาให้เกิดปมเชือก 2 ปม ( a และ b)
จากนั้นดึงเชือกทั้ง 2 เส้นให้ปม a และ b เลื่อนเข้าหากัน เชือกทั้ง 2 เส้นจะต่อกันแน่น

เงื่อนประมง
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ก�รผูกแน่น

การผูกแน่นเป็นการผูกวัตถุให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน โดยใช้เชือกหรือวัสดุที่คล้ายเชือก แบ่งออก
เป็น 3 ประเภท
1. ผูกประกบ (sheer Lashing)
2. ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
3. ผูกกากบาท (square Lashing)
1. ผูกประกบ (sheer Lashing)
เป็นการผูกไม้ท่อนที่วางขนานกันให้แน่น สามารถผูกได้หลายวิธี ที่นิยมได้แก่ ผูกประกบ 2 ท่อน
และผูกประกบ 3 ท่อน
ประโยชน์
1. ใช้ต่อไม้หลายๆ ท่อนให้ยาวออกไป
2. ใช้ผูกต่อไม้ในการก่อสร้าง
3. ใช้ผูกต่อพลองทำาเสาธงลอย
วิธีผูก
• ผูกประกบ 2 ท่อน

1) นำาไม้ที่จะต่อมาวางช้อนขนานกันตรงปลายที่จะต่อ ระยะซ้อนประมาณ ¼ ของความยาว
ไม้หรือเสา เริ่มจากผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดกับไม้ท่อนหนึ่ง แล้วบิดพันปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก(แต่งงาน
กัน) ใช้ลิ่มยัดระหว่างท่อนไม้
2) พันเชือกรอบไม้ทั้ง 2 ท่อนให้เชือกเรียงกัน ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกว้างเท่า
ความกว้างของไม้ 2 ท่อนรวมกัน แล้วสอดเชือกเข้าตรงกลางระหว่างไม้ 2 ท่อน พันหักคอไก่ (พัน
รอบเส้นเชือกช่วงที่อยู่ระหว่างไม้ 2-3 รอบ แล้วดึงให้แน่น)
3) ผูกปลายเชือกเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดบนไม้อีกท่อนหนึ่งที่ไม่ใช่อันเริ่มต้นผูก
หมายเหตุ รูป 6 ไม่มีหักคอไก่ แต่ใช้ลิ่มอัด ทำาให้เชือกที่ผูกไว้รัดแน่น
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• ผูกประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing) มี 2 วิธี
วิธีที่ 1 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาหลัก(ต้นกลาง) เอาปลายเชือกบิดขวั้นเข้าด้วยกัน แล้วพันเชือก
รอบเสาทั้ง 3 ต้น ให้มีความกว้างของเชือกที่พันอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลัก ปลาย
เชือกพันหักคอไก่แล้วดึงให้แน่น จากนั้นผูกปลายเชือกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นริม
วิธีที่ 1

วิธีที่ 2 ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นริมต้นหนึ่ง ปลายเชือกพันแต่งงานกัน จากนั้นพันเชือกรอบ
เสาทั้ง 3 ต้นสลับเป็นเลข 8 ให้มีความกว้างอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลัก ตามด้วย
พันหักคอไก่ ระหว่างเสาทั้ง 2 ช่อง รัดจนแน่นดีแล้ว จึงผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นริมที่เป็นคนละ
ต้นกับต้นแรก
วิธีที่ 2

2. ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
เป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน เช่น ผูกนั่งร้านในการก่อสร้าง ผูกตอม่อ
สะพาน สร้างที่พักอาศัยด้วยไม้ไผ่ เป็นต้น
ประโยชน์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการก่อสร้างให้เกิดความมั่นคง
2. ใช้ผูกไม้ค้ำายันเสาเพื่อป้องกันเสาล้ม
3. ใช้ผูกตอม่อเสาสะพาน
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วิธีผูก
ใช้เชือกพันรอบเสาไม้ทั้ง 2 ต้น ตรงระหว่างมุมตรงข้ามกัน แล้วผูกด้วยเงื่อนผูกซุง ปลายเชือกบิด
พันเข้ากับตัวเชือก แล้วจึงพันเชือกรอบเสาไม้ทั้ง 2 ต้น ทแยงไขว้ไปมาข้างละ 2-3 รอบ ตามด้วยพัน
หักคอไก่ (พันรอบเชือกที่อยู่ระหว่างไม้) อีก 2-3 รอบ ดึงเชือกให้แน่น จากนั้นผูกปลายเชือกด้วยเงื่อน
ตะกรุดเบ็ดที่เสาไม้ต้นใดต้นหนึ่ง แล้วเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย

ผูกทแยง

3. ผูกกากบาท (Square Lashing)
เป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน คล้ายกันกับการผูกทแยง
ประโยชน์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการก่อสร้าง เช่น ทำานั่งร้านทาสีอาคาร
2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
3. ใช้ผูกทำารั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน
วิธีผูก

ผูกเชือกด้วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไม้อันตั้ง (หรือจะผูกอันขวางก่อนก็ได้) เอาปลายเชือกบิดเข้ากับ
ตัวเชือก (แต่งงานกัน) ให้เรียบร้อย จากนั้นดึงเชือกอ้อมใต้ไม้อันขวางทางด้านซ้ายของไม้อันตั้ง (ขวา
ก็ได้) อ้อมไปหลังไม้อันขวาง ดึงเชือกขึ้นข้างบนทางซ้ายของไม้อันตั้ง แล้วดึงเชือกอ้อมมาด้านหน้าไม้
อันตั้งให้เชือกอยู่เหนือและไปทางขวาของไม้อันขวาง อ้อมเชือกไปด้านหลังไม้อันขวาง ดึงเชือกลงใต้
ไม้อันขวางทางขวาของไม้อันตั้ง ดึงออกมาทางด้านหน้าไม้อันตั้งจนครบรอบ พันอ้อมมาทางซ้ายแล้ว
เริ่มพันจากซ้ายไปใหม่ ทุกรอบที่พันต้องเรียงเชือกให้เรียบร้อย พันอย่างนี้ประมาณ 3-4 รอบ แล้ว
หักคอไก่ 2-3 รอบ เอาปลายเชือกผูกด้วยเงื่อนตระกรุดเบ็ดที่ไม้อันขวาง
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

81
เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ

เรื่อง บุตรดีมีกตัญู

ชายคนหนึ่งเป็นลูกจ้างทำางานกับเศรษฐี ได้อาหารสามมื้อแลกเป็นค่าแรง เมื่อถึงเวลากินอาหาร
เขาคิดถึงแม่ซึ่งอดอยากอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแล จึงจัดแบ่งอาหารห่อไปฝากแม่ที่บ้าน เศรษฐีเห็นชาย
คนนั้นแบ่งอาหารใส่ห่อทุกวันก็เรียกมาถาม ชายคนนั้นจึงตอบว่า “พอแมมีพระคุณล้นเหลือกระผมจึง
แบงปนให้ทานกินตามแตจะได้รับ ถ้ากระผมทอดทิ้งไมเหลียวแลแมก็คงเปนบาปหนัก”
เศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงพูดขึ้นว่า “เราขอชมเชยเจ้าวาเปนผู้กตัญู เอาเถอะแมของเจ้านั้นเราจะรับ
อุปการะเลี้ยงดูเอง”
คติสอนใจ พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณมากมาย ควรตอบแทนบุญคุณท่านเต็มกำาลังที่กระทำาได้”
เรื่อง คิดก่อนพูด

ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาติ
ระหว่างทางฝนเทลงมาอย่างหนักทำาให้เสื้อผ้าสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบ้านญาติจึงเปลี่ยนใส่
เสื้อผ้าชุดดำาแทน เมื่อกลับบ้านในตอนเย็น หมาจำาเขาไม่ได้จึงเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผู้น้องโกรธ
มาก ร้องด่าพลางไล่ตีหมาไปรอบๆ บ้าน ชายผู้พี่มาพบเข้าจึงร้องห้ามพร้อมกับพูดว่า “อยาตีมัน อยา
ตีมัน” ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตีให้ตาย หมาระยํา จําเจ้าของไมได้” ชายผู้พี่จึงกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า “ถ้า
หมาสีขาวของเรามันออกจากบ้านไปแล้วกลายเปนหมาดํา เมื่อกลับมาเจ้าจะจําได้หรือไม” ชายผู้น้อง
จึงได้สติเพราะไม่สามารถตอบคำาถามของพี่ได้
คติสอนใจ เวลาเราจะทำาหรือพูดอะไรก็ตามจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน
เรื่อง แมวกับหนู

เจ้าของบ้านหลังหนึ่งรำาคาญฝูงหนูที่เข้ามาอยู่ในบ้าน จึงเอาแมวมาเลี้ยงไว้ ไม่นานแมวก็กำาจัดหนู
ไปจำานวนมาก พวกหนูที่ยังรอดชีวิตอยู่จึงประชุมกัน ตกลงกันว่าจะไม่ลงไปที่ห้องเก็บอาหารชั้นล่างอีก
เมื่อแมวไม่เห็นพวกหนูจึงคิดวางอุบายล่อให้พวกหนูตายใจด้วยการนั่งนิ่งเฉยอยู่ที่พื้น เก็บซ่อนอุ้งเล็บ
ทั้งสี่เอาไว้เพื่อให้พวกหนูเข้าใจว่า ตัวมันเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณของกระต่ายหรือลูกไก่เท่านั้น
ในไม่ช้า หนูตัวหนึ่งก็ไต่ลงมาจากชั้นวางของแล้วพูดกับแมวว่า “สวัสดี เจ้าแมวจอมโหด! เจ้า
หลอกพวกเราไมสําเร็จหรอก เพราะพวกเรารู้จักนิสัยเจ้าดี พวกเราไมหลงกลอุบายตื้นๆ ของเจ้าแนๆ”
คติสอนใจ ความรอบคอบและไม่ประมาท ช่วยให้พ้นภัย
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกล�งแจ้ง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 6 ก�รบรรจุเครื่องหลังสำ�หรับก�รเดินท�งไกลไปพักแรม เวล� 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถบรรจุเครื่องหลังสำาหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืนได้ถูกต้อง

2. เนื้อห�

2.1 การวางแผนเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสำาหรับเดินทางไกลไปพักแรม
ค้างคืน
2.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 อุปกรณ์สำาหรับการบรรจุเครื่องหลัง และเครื่องหลัง
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การบรรจุเครื่องหลังสำาหรับการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว วัสดุ อุปกรณ์สำาหรับเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
เช่น ช้อน จาน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ อาหารสำาเร็จรูป ฯลฯ มาจัดเป็นนิทรรศการ
รูปแบบร้านค้า โดยกำากับราคาสิ่งของเหล่านั้นไว้ ทุกรายการ
4) ผู้กำากับให้ลูกเสือ เลือกวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้สำาหรับพักแรม ตามความจำาเป็น โดยจัด
รายการซื้อสิ่งของนั้น จากนิทรรศการร้านค้าในจำานวนเงินคนละไม่เกิน 300 บาท ตามใบรายการที่ได้กำาหนดไว้
5) ลูกเสือนำารายการที่ได้ซื้อไว้จากร้านค้า มาตรวจสอบ และอภิปรายในกลุ่มถึงเหตุผล ความจำาเป็น
แล้วสรุปเป็นข้อกำาหนดของกลุ่ม
6) ผู้กำากับสรุป และให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าในการ
อยู่ค่ายพักแรม โดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องความพอเพียง
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมและนัดหมายนายหมู่ฝึกปฏิบัติการ
บรรจุเครื่องหลังเตรียมสาธิตในสัปดาห์ต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
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3) ผู้กำากับมอบหมายให้ นายหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่บรรยาย และสาธิตวิธีการบรรจุเครื่องหลังที่

4) ลูกเสือปฏิบัติการบรรจุวัสดุอุปกรณ์สิ่งของส่วนตัวที่เตรียมมาลงเครื่องหลัง ตามวิธีการที่นายหมู่
ลูกเสือได้สาธิต
5) ลูกเสือประเมินน้ำาหนักสิ่งของเครื่องใช้ ที่บรรจุเครื่องหลังว่าเหมาะสมและสามารถนำาพาไปได้
ด้วยตนเองในระยะทาง 15 กิโลเมตร ได้หรือไม่
6) ลูกเสือนำาเครื่องหลังของตนมาเปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสือคนอื่น แล้ว
จัดเครื่องหลังของตนให้เหมาะสม
7) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวลงบรรจุเครื่องหลังสำาหรับ
การพักแรมค้างคืน
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวมได้
5.2 ลูกเสือจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งของส่วนตัวบรรจุเครื่องหลังได้

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 6
เพลง
เพลง เดินท�งไกล

เดินทางไกล เดินทางไกล
เหนื่อยอยางไร ไมเคยหวั่น
เดินทางไป ในกลางดง
มุงหน้าไป ไมยอหยอน

ไปไปซิไปไปซิไปด้วยกัน
รวมใจกันและสามัคคี
ใจนึกทนงหลงเพลินเขาดอย
ลืมทุกขร้อน มุงสูปลายทาง

เพลง รวมเงิน

รวมเงิน รวมเงินให้ดี
ผู้หญิงนั้นเปนเหรียญบาท

รวมเงินวันนี้อยาให้มีผิดพลาด
ผู้ชายฉลาดเปนห้าสิบสตางค
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1. กำาหนดให้ลูกเสือที่เป็นผู้ชายสวมหมวก เป็นผู้หญิงถอดหมวก
2. อธิบายการเล่นเกมกำาหนดให้ลูกเสือชายเป็นเงินมีค่า ห้าสิบสตางค์ ผู้หญิงเป็นเงินมีค่า 1 บาท
3. เริ่มเล่นให้ลูกเสือเดินปะปนกันในกลุ่มโดยร่วมกันร้องเพลงรวมเงิน เมื่อจบเพลงผู้กำากับเป็น
ผู้กำาหนดการรวมเงิน เช่น สี่บาทห้าสิบ ให้ลูกเสือรวมกันเป็นกลุ่มให้ครบจำานวนเงิน สี่บาทห้าสิบ
สตางค์เมื่อครบแล้วให้นั่งลง กลุ่มที่รวมไม่ครบต้องออกจากเกม
4. เล่นและร้องซ้ำาประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลูกเสือที่รวมกลุ่มที่เป็นผู้ชนะ
ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รบรรจุเครื่องหลังสำ�หรับก�รเดินท�งไกลไปอยู่ค่�ยพักแรม

การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสือจะต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่อง
หลังให้พร้อม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค้างคืน อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ
1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจำาตัว
2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สำาหรับหมู่หรือกอง
• อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิ่งจำาเป็น มีน้ำาหนักไม่มากนัก ได้แก่
1. กระติกน้ำา ใส่น้ำาสะอาดให้เต็ม
2. เครื่องใช้ประจำาตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ ไฟฉาย
ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยุง เป็นต้น
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง (กระโปรงสำาหรับเนตรนารี)
ผ้าพันคอ หมวก เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น
4. ยาประจำาตัวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา
6. ฤดูฝนต้องเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวให้เตรียมเสื้อกันหนาว
7. เครื่องนอน เช่น เต็นท์ ผ้าปูที่นอน เสี่อ ผ้าห่ม ถุงนอน เป็นต้น
8. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สำาหรับใส่เสื้อผ้าเปียกชื้นหรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
9. เชือกหรือยางเพื่อใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ
10. ไม้ง่าม
• อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สำาหรับหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับทุกคนในหมู่หรือกอง
ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน และต้องแบ่งหน้าที่กันนำาสิ่งของไป เช่น
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- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่
- รองนายหมู่ นำาพลั่วสนาม เต็นท์ กระดาษชำาระ กระเปายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
ถังน้ำา กะละมัง ไม้ขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเท้า ยาขัดโลหะ
- หัวหน้าคนครัว เตรียมกระทะ หม้อ ทัพพี หม้อ สำาหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทำาครัว
- รองหัวหน้าคนครัว นำากับข้าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระปองสำาหรับ
รับประทานทั้งหมู่
สิ่งที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง

ไม่ควรนำาสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จำาเป็นและของมีค่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองคำา โทรศัพท์ราคา
แพง เครื่องเล่นรวมถึงอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกอื่นๆ เป็นต้น นำาเงินติดตัวไปเท่าที่จำาเป็นต้องใช้ รวมทั้งไม่
พกพาอาวุธทุกชนิด
ก�รบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป�

เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเปาสำาหรับใส่สิ่งของต่างๆ ใช้สะพายหลังเพื่อสามารถนำาสิ่งของติดตัวไป
ได้สะดวก จัดเป็นสิ่งสำาคัญและมีความจำาเป็นมากสำาหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือต้องใช้
บรรจุอุปกรณ์ประตัว อุปกรณ์ประจำาหมู่ ที่ต้องนำาไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม
เครื่องหลังมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสือจะเลือกใช้เช่น กระเปา ย่าม หรือ เป้ ลูกเสือควรเลือกใช้
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องสำาหรับแยกบรรจุสิ่งของได้หลายประเภท
การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีข้อแนะนำาดังนี้
1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป
2. บรรจุสิ่งของที่มีน้ำาหนักมากหรือสิ่งของที่ใช้ภายหลังไว้ข้างล่าง ส่วนสิ่งของที่ใช้ก่อนหรือใช้รีบ
ด่วน เช่นไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้บรรจุไว้ข้างบนสุดเพื่อสามารถนำาออกมาใช้ได้อย่างสะดวก
3. บรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ ตรงส่วนที่สัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อจะ
ได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง
4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกก่อน แล้วจึง
บรรจุลงเครื่องหลัง
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือไว้
นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกน้ำา
6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนำาไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะจะทำาให้ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ำาหนักของ
เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ำาหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลัง
ควรหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้น
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เรื่อง อีก�กับเหยือก

ขณะที่อีกาตัวหนึ่งกำาลังบินอยู่ มันรู้สึกกระหายน้ำามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ำาตั้งอยู่ด้านล่าง
จึงร่อนลงไปยังจุดหมาย เมื่อมองเข้าไปในเหยือก พบว่ามีน้ำาอยู่เพียงเล็กน้อย มันจึงพยายาม
สอดจงอยปากเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ำา ไม่ว่ามันจะพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถสอดจงอยปากเข้าไปถึงก้น
เหยือกได้
วิธีถัดมา มันพยายามจะคว่ำาเหยือก เพื่อให้น้ำาไหลหกออกมา แต่เหยือกนั้นหนักเกินไป
ในที่สุด มันเหลือบไปเห็นก้อนหินใกล้ๆ กับบริเวณนั้น จึงคาบมาหย่อนลงในเหยือกน้ำาทีละก้อน
จนระดับน้ำาที่ก้นเหยือกค่อยๆ เอ่อขึ้นมา ในที่สุดมันก็ดื่มน้ำาได้ตามที่ต้องการ
คติสอนใจ คนฉลาดมักคิดหาวิธีไปสู่ความสำาเร็จได้ด้วยความอุตสาหะไม่ย่อท้อเสมอ
เรื่อง หม�ป�กับหม�เลี้ยงแกะ

วันหนึ่ง…ฝูงหมาปากล่าวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งว่า “พวกเธอก็คล้ายกับพวกเรา ทําไม
เธอไมมาอยูเสียด้วยกันกับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะจึงตอบว่า “เราต้องทํางานให้กับนายของเรา คอย
ดูแลแกะพวกนี้ นายเขาไว้ใจเราให้ชวยดูแลแกะเหลานี้ให้พ้นจากการเปนเหยื่อของพวกหมาปาเชน
เจ้า”
“ทําไมเธอถึงทํางานกับเขาอยูได้นะ” หมาปาตัวหนึ่งเอ่ยขึ้น “เขาใช้งานเธอหนักมาก ให้อาหารเธอ
น้อยนิด ดูพวกเราสิไมต้องทํางานเลย แตเราก็ยังมีอาหารกินอุดมสมบูรณ เธอควรไปอยูกับพวกเราดี
กวา” หมาปาตัวหนึ่งเอ่ยชักชวน
พวกหมาเลี้ยงแกะใช้เวลาคิดอยู่นาน ในที่สุดก็ตกลงใจรับคำาชักชวนของหมาปา “ดีแล้ว” พวก
หมาปาว่า “พวกเราจะพาเธอไปอยูด้วยกัน”
ดังนั้น พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะตามพวกหมาปาไป เมื่อพากันมาได้ระยะหนึ่งที่ไกล
พอแล้ว พวกหมาปาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะว่า “เอาละทีนี้เราก็ได้พาพวกเจ้ามาถึงที่นี่
แล้ว เราจะกินพวกเจ้าละ” ว่าแล้วหมาปาฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ
คติสอนใจ ผู้ที่หลงเชื่อคนง่าย ไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ มักตกเป็นเหยื่อของคนชั่ว
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกล�งแจ้ง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 7 ก�รก�งและรื้อเต็นท์ที่พักแรม

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืน ร่วมกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งได้

2. เนื้อห�

การเรียนรู้วิธีการกางเต็นท์เป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไกลพักแรมค้างคืน ช่วยให้ลูกเสือ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นการดูแลรักษาเต็นท์ให้มีอายุการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เต็นท์สำาเร็จรูป, เต็นท์ 5 ชาย
3.3 ใบความรู้ เรื่อง เต็นท์
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (เข้าแถว ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือศึกษารูปแบบต่างๆ ของเต็นท์ วิธีการกางเต็นท์ ข้อดีและข้อจำากัดในการใช้เต็นท์แต่ละ
ประเภท เช่น เต็นท์ 5 ชาย เต็นท์สำาเร็จรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ผู้กำากับสนทนาความรู้เกี่ยวเรื่องเต็นท์ของลูกเสือ
ขณะเดียวกันมอบหมายให้นายหมู่เตรียมอุปกรณ์เต็นท์เพื่อเป็นวิทยากรอธิบายและสาธิต
4.4 หมู่ลูกเสือวิเคราะห์รูปแบบของเต็นท์ และการนำาไปใช้ที่เหมาะสมกับสภาพการอยู่ค่ายพักแรมของ
หมู่ตนเอง บนพื้นฐานข้อมูล ของสถานที่พักแรม พร้อมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกางเต็นท์ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ พื้นที่รองรับ อุปกรณ์เสริมต่างๆ
4.5 ลูกเสือร่วมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน ปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์โดยมีนายหมู่เป็นผู้ ให้คำาแนะนำาที่
ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาเต็นท์ และการเก็บเต็นท์
4.6 ลูกเสือร่วมกันอภิปรายสรุปการปฏิบัติงาน
4.7 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.8 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือบอกส่วนประกอบ วิธีการเก็บและดูแลรักษาเต็นท์ที่พักแรมได้
5.2 ลูกเสือปฏิบัติการกางและรื้อเต็นท์ได้
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เพลง
เพลง ย�มค่ำ�

ฟามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหน่ํา
ใจคิดถึงเมื่อครั้งมาพักแรมในปาแสนจะสุขใจ
เสือเผาไทยรวมใจมานอนกลางปา
ถึงหนักเอาเบาสู้ สามัคคีมีอยูแสนจะสุขใจ

ฝนก็ตกพรํา พรํา ฟามืดค่ํามัวไป
ฟามืดค่ําทีใดพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา
แม้เหน็ดเหนื่อยกายา เราสุขอุราเกินใคร
ฟามืดค่ําทีไร เลนรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา

ใบคว�มรู้
เรื่อง เต็นท์

เต็นท์ที่นิยมนำาไปอยู่ค่ายพักแรมมี 3 ชนิด
1. เต็นท์อำานวยการ มีขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่ประชุม
2. เต็นท์หมู่ ใช้เป็นที่พักสำาหรับลูกเสือทั้งหมู่
3. เต็นท์บุคคล สำาหรับลูกเสือ 2 คน ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด ได้แก่ เต็นท์กระแบะหรือเต็นท์ 5
ชาย และเต็นท์สำาเร็จรูป
เต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ช�ย

เหมาะสำาหรับลูกเสือ 2 คน มีขนาดเล็ก กระทัดรัด พกพาสะดวก ใช้พื้นที่กางเต็นท์ไม่กว้างมาก
และวิธีกางเต็นท์ไม่ยุ่งยาก มีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท์ได้
• ส่วนประกอบของเต็นท์ 5 ชาย มีดังนี้
1. ผ้าเต็นท์ 2 ผืน
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุดหรือ 1 เสา)
3. สมอบก 10 ตัว (หัวท้าย 2 ตัว ชายด้านล่างด้านละ 3 ตัว ประตูหน้า 1 ตัว และหลัง 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส้น (เชือกยาวใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์ 2 เส้น เชือกสั้นใช้ยึดชายเต็นท์ 6
เส้น และประตูหน้า-หลัง 2 เส้น)
• การกางเต็นท์ 5 ชาย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ติดกระดุมผ้าเต็นท์ทั้ง 2 ผืนเข้าด้วยกัน ด้านที่ติดกระดุมเป็นด้านสันของหลังคา รูตาไก่ที่
ซ้อนกันและอยู่ถัดจากกระดุมจะเป็นที่ยึดเสาทั้ง 2 เสา ส่วนด้านที่มีรูตาไก่ด้านละ 3 รู จะเป็นชายด้าน
ล่าง
2. นำาเสาชุดที่ 1 (ต่อ 3 ท่อนเข้าด้วยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ ให้คนที่ 1 จับไว้
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3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้นนำามายึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า (ผูก
ด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรั้ง) แล้วจึงใช้เชือกสั้น 2 เส้นยึดชายเต็นท์เข้ากับสมอบก
เพื่อให้เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้าจั่ว (ผูกด้วยเงื่อนปมตาไก่)
4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ต่อเสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นท์อีกด้านหนึ่งแล้ว
จับเสาไว้ ให้คนที่ 1 ปล่อยมือจากเสาที่ 1 แล้วนำาเชือกยาวเส้นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบกด้าน
หลัง(ผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด กระหวัดไม้ หรือผูกรั้ง)
5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมือจากเสาที่ 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม และทั้ง 2 คนช่วยกันใช้เชือกยึดชาย
เต็นท์จุดที่เหลือเข้ากับสมอบก แล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย
• การรื้อเต็นท์ 5 ชาย มี 7 ขั้นตอน
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เต็นท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นท์ออกเป็น 6 ท่อน นำามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 10 ตัว นำาไปรวมกันไว้ที่ใกล้ๆ กับเสาเต็นท์
4. แก้เชือกและเก็บเชือกให้เรียบร้อย (เชือกสั้น 8 เส้น เชือกยาว 2 เส้น รวม 10 เส้น) นำาไป
รวมไว้ใกล้ๆ กองสมอบก
5. แกะกระดุมเต็นท์เพื่อแยกผ้าเต็นท์ออกเป็น 2 ผืน
6. ทำาความสะอาดอุปกรณ์และเก็บพับผ้าเต็นท์ให้เรียบร้อย
7. นำาผ้าเต็นท์และอุปกรณ์เก็บรวมไว้ในที่เดียวกัน
เต็นท์สำ�เร็จรูป

ใช้เป็นที่พักสำาหรับลูกเสือทั้งหมู่ (1 หมู่) มีขนาดใหญ่กว่า และน้ำาหนักมากกว่าเต็นท์กระแบะ
แต่ยังสามารถพกพาไปได้สะดวก พื้นที่ที่ใช้กางเต็นท์มีบริเวณกว้างพอสมควร วิธีกางเต็นท์ไม่ยุ่งยาก
มีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท์ได้ เต็นท์สำาเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไม่เหมือนกัน
บางแบบคล้ายเต็นท์กระแบะ
• ส่วนประกอบของเต็นท์สําเร็จรูป มีดังนี้
1. ผ้าเต็นท์ 1 ชุด
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา)
3. สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท้าย 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส้น ทุกเส้นมัดติดกับแผ่นเหล็กสำาหรับปรับความตึงหย่อนของเชือก
โดยเชือกสั้น 6 เส้นใช้ยึดชายหลังคา และเชือกยาว 2 เส้นใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์
• วิธีกางเต็นท์สําเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ยึดพื้นของเต็นท์ทั้ง 4 มุมด้วยสมอบก 4 ตัว
2. นำาเสาชุดที่ 1 (ต่อ 3 ท่อนเข้าด้วยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ ให้คนที่ 1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้น ยึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า (โดยผูก
ด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือเงื่อนกระหวัดไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผู้รั้งเพราะมีแผ่นปรับความตึงอยู่แล้ว)
แล้วใช้เชือกสั้น 2 เส้น ยึดชายเต็นท์เข้ากับสมอบก ให้เต็นท์กางออกเป็นรูปหน้าจั่ว
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

90
ใบคว�มรู้

4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ต่อเสาที่ 2 เสียบเข้ากับรูหลังคาเต็นท์อีกด้านหนึ่งแล้ว
จับเสาไว้ ให้คนที่ 1 ปล่อยมือจากเสาที่ 1 แล้วนำาเชือกยาวเส้นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2 ไปยังสมอบก
ด้านหลัง
5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมือจากเสาที่ 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม ทั้งสองคนช่วยกันใช้เชือกยึดชาย
หลังคาเต็นท์ (จุดที่เหลือ) ให้เข้ากับสมอบกแล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ให้เรียบร้อย
• วิธีรื้อเต็นท์สําเร็จรูป มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. แก้เชือกที่รั้งเสาหัวท้ายกับสมอบกออก เต็นท์จะล้มลงทันที
2. ถอนเสาเต็นท์ออกเป็น 6 ท่อน นำามารวมกันไว้
3. ถอนสมอบกทั้ง 12 ตัว นำาไปรวมกันไว้ที่ใกล้ๆ กับเสาเต็นท์
4. เก็บเชือกและแผ่นปรับความตึงให้เรียบร้อย (เชือกสั้น 6 เส้น เชือกยาว 2 เส้น แผ่นปรับ
ความตึง 8 อัน) นำาไปรวมไว้ใกล้ๆ กองสมอบก
5. ทำาความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น แล้วนำาไปเก็บ
ก�รเลือกสถ�นที่ตั้งค่�ยและก�งเต็นท์

ต้องทำาการสำารวจความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ำา และเส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกันปัญหา
ต่างๆ ที่จะตามมา ควรมีลักษณะดังนี้
1. เป็นพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะสำาหรับการตั้งค่ายและจัดกิจกรรม
2. พื้นดินบริเวณที่ตั้งค่ายควรเป็นดินปนทราย พื้นเป็นที่เรียบ ไม่มีน้ำาขัง
3. อยู่ใกล้แหล่งน้ำาสะอาด ปลอดภัย
4. อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากกิ่งไม้หล่นลงมาทับ
5. ทิศทางของลมเพื่อใช้พิจารณาในการตั้งเต็นท์ที่พัก
6. สามารถหาเชื้อไฟ เช่น ฟืน เศษไม้ สำาหรับหุงต้มได้สะดวก
7. การคมนาคมสะดวก ใกล้กับโรงพยาบาลหรืออนามัย ใกล้กับสถานตำารวจ
8. ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจะตั้งค่ายพักแรม
ข้อควรระวังในก�รก�งเต็นท์

1. เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลังเป็นแนวเดียวกัน ควรเล็งให้สมอบกตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดและ
เสาต้นแรกของทุกเต็นท์อยู่ในแนวเดียวกัน
2. การกางเต็นท์แต่ละหลังให้เล็งสมอบกตัวแรก เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จุด
ให้อยู่ในแนวเดียวกัน
3. เสาทุกต้นที่ยึดเต็นท์จะต้องตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคา
4. เต็นท์ต้องไม่มีรอยย่น สมอบกด้านข้างของเต็นท์แต่ละหลังต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
ถ้าเต็นท์ตึงไปอาจจะขาดได้ หรือถ้าหย่อนเกินไปก็จะกันฝนไม่ได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำาให้น้ำาซึมได้ง่าย
และถ้าลมพัดแรงอาจทำาให้เต็นท์ขาดได้
5. การผูกเต็นท์ควรใช้เงื่อนผูกรั้ง เพราะสามารถปรับให้ตึงหย่อนได้ตามต้องการ
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ใบคว�มรู้
ก�รดูแลรักษ�เต็นท์

การดูแลรักษาเต็นท์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
1. ฝึกกางเต็นท์ให้ถูกวิธี เพราะการกางเต็นท์ไม่ถูกวิธี อาจทำาให้อุปกรณ์บางชิ้นเกิดความเสียหาย
ได้ เช่น ใส่เสาเต็นท์ผิดอันทำาให้เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข้ากับเต็นท์ เป็นต้น
2. อย่าเก็บเต็นท์ขณะเปียกถ้าไม่จำาเป็น เพราะจะทำาให้เกิดกลิ่นอับ ควรจะนำาเต็นท์มาผึ่งลมให้
แห้งก่อนและนำาเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท์ก่อนปิดซิปให้เรียบร้อย
3. ไม่ควรใช้สารเคมีในการทำาความสะอาดเต็นท์ เพราะสารเคมีจะทำาลายสารที่เคลือบเต็นท์ไว้
ควรใช้แค่ผ้าชุบน้ำาเช็ดก็พอ ห้ามใช้แปรงขัดเพราะแปรงจะทำาให้สารเคลือบหลุดออกเช่นกัน
4. ใช้ผ้าพลาสติกปูรองพื้นก่อนกางเต็นท์ เพื่อช่วยปกป้องตัวเต็นท์จากหินและกิ่งไม้ที่แหลมคม
ซึ่งอาจจะทำาให้พื้นเต็นท์เกิดความเสียหายได้ และนอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการทำาความสะอาด
เพราะเหลือแค่ทำาความสะอาดผ้าปูรองพื้นเท่านั้น
5. ใช้สมอบกปักเต็นท์ บางคนอาจคิดว่าไม่จำาเป็นเพราะเต็นท์สามารถทรงตัวอยู่ได้เอง แต่เมื่อ
มีลมแรงๆ เต็นท์อาจพลิกทำาให้เกิดความเสียหายได้ ในช่วงที่กางเต็นท์และเกิดมีลมแรงควรนำา
สัมภาระเก็บไว้ในเต็นท์แล้วปักสมอบกยึดไว้ จะช่วยป้องกันเต็นท์พลิกจากแรงลมได้
6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์เมื่อเต็นท์เกิดความเสียหาย เช่น ผนังเต็นท์มีรอยฉีกขาดควรใช้พวก
ผ้าเทปปิดรอยขาดนั้นไว้ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์สามารถหาซื้อ
ได้ตามร้านอุปกรณ์แค้มปิ้งทั่วไป

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง หมีกับผึ้ง

หมีตัวหนึ่งนึกทะนงตัวในความแข็งแรงและพละกำาลังอันมหาศาลของมัน วันหนึ่งขณะที่มันกำาลัง
กินอาหารอยู่ เผอิญมีผึ้งตัวหนึ่งบินผ่านมา หมีนึกโมโหที่ถูกกวนใจระหว่างกิน มันจึงเอามือตะปบผึ้ง
ตัวนั้นหวังจะบี้ให้ตาย
ด้วยสัญชาตญาณในการป้องกันตัวของผึ้ง หมีจึงถูกผึ้งต่อยเข้าทีหนึ่งที่หน้า
“อุบะ เจ้าผึ้งน้อย วอนหาที่ตายซะแล้ว ตอยใครไมตอยมาตอยข้า นี่แนะ” แต่ยังไม่ทันที่หมีจะ
จัดการอย่างไร ผึ้งตัวนั้นก็บินหนีไปเสียแล้ว สร้างความโกรธแค้นให้กับหมีเป็นอย่างมาก มันนึกในใจ
ว่ามันจะต้องแก้แค้นผึ้งให้ได้
พอกินอาหารเสร็จ หมีขี้โมโหก็ออกเดินปาตระเวนหารังผึ้งทันที พอพบรังผึ้งขนาดใหญ่รังหนึ่งมัน
ก็ตรงรี่เข้ารื้อรังผึ้งนั้นทันที ฝูงผึ้งจำานวนมากตกใจพากันบินออกจากรัง รุมต่อยเจ้าหมีตัวนั้นจนได้รับ
บาดเจ็บแสนสาหัส
คติสอนใจ คิดก่อนทำา อย่าทำาก่อนคิด
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 3 สุขภ�พอน�มัย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 8 เบื้องหลังกวยเตี๋ยว

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือเห็นความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและน้ำาดื่ม
1.2 ลูกเสือสามารถตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารด้วยวิธีทดสอบเบื้องต้น และสืบค้น
ที่มาของเครื่องปรุงที่ใช้ประกอบอาหาร

2. เนื้อห�

2.1 ประสบการณ์ตรวจสอบสารพิษและสืบค้นที่มาของเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยว
2.2 การดำาเนินการเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ำาดื่มในโรงเรียน

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 ชุดตรวจสอบสารพิษในอาหาร ของ อย. (องค์การอาหารและยา)
3.3 ใบความรู้ เรื่อง สารพิษในก๋วยเตี๋ยว อันตรายผ่อนส่ง
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาด้วยคำาถาม “ใครชอบรับประทานกวยเตี๋ยวบ้าง” และ “ทําไมจึงชอบ
รับประทาน” ลูกเสือร่วมกันนำาเสนอเหตุผลในการรับประทานก๋วยเตี๋ยว
4) ผู้กำากับตั้งคำาถามให้ลูกเสือช่วยกันตอบ “ในกวยเตี๋ยวที่รับประทาน มีสวนผสมของเครื่องปรุง
อะไรบ้าง และ เครื่องปรุงแตละอยางมีประโยชนและโทษตอรางกายอยางไร”
5) ขออาสาสมัครอ่านบทความเรื่อง “สารพิษในกวยเตี๋ยว ชีวิตผอนสง” ให้กองลูกเสือฟัง
6) ผู้กำากับแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือทำาการทดสอบสารพิษในส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวที่ขายในโรงเรียน
เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องก๋วยเตี๋ยว ถั่วงอกและผัก เครื่องปรุงรส น้ำาซุป ผงชูรส ฯลฯ โดยใช้ชุดตรวจของ
อย. (ผู้กำากับควรประสานทำาความเข้าใจกับร้านก๋วยเตี๋ยวของโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือให้ลูกเสือได้มี
ประสบการณ์ เพื่อให้เห็นความสำาคัญในความปลอดภัยของอาหารที่ตนเองรับประทาน)
7) หมู่ลูกเสือทำาการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนดำาเนินการสืบค้นที่มาของส่วนผสม
ที่ทำาการตรวจว่ามีมาตรฐานและความปลอดภัยเพียงใด เพื่อรายงานผลในคาบต่อไป (เช่น น้ำาส้ม เป็นน้ำาส้ม
สายชูแท้หรือไม่ ยี่ห้ออะไร มีตรา อย.รับรองหรือไม่ / ถั่วลิสงปน มีที่มาอย่างไร ที่ร้านคั่วเองใหม่ๆ หรือซื้อ
มาจากที่ไหน เป็นต้น)
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือรายงานผลการทดสอบสารพิษในเครื่องปรุงที่เป็นส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยว และการ
สืบค้นที่มาของเครื่องปรุงที่ทำาการตรวจ ว่ามีมาตรฐานและความปลอดภัยเพียงใด
4) ผู้กำากับนำาอภิปราย ให้ลูกเสือร่วมกันสรุปว่า “ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม” (1. การตรวจไม่
พบสารพิษและได้รู้ส่วนผสมนั้นปลอดภัยได้มาตรฐาน จะช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น
2. ถ้าตรวจพบก็เป็นเรื่องดีที่จะได้แก้ไขและป้องกันตนเองจากการได้รับสารพิษ 3. ได้นำาแนวทางไปใช้กับ
อาหารอื่นๆ ที่ไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่)
5) ผู้กำากับมอบหมายให้กองลูกเสือประชุมร่วมกัน ในการดำาเนินการขั้นต่อไป เพื่อความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหารและน้ำาดื่มในโรงเรียน เช่น การสุ่มตรวจสารพิษในอาหารชนิดต่างๆ เป็นระยะๆ การ
ทำาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสารพิษจากอาหารประเภทต่างๆ การรณรงค์ให้ล้างมือก่อนรับ
ประทานอาหาร การใช้ภาชนะที่สะอาด การตรวจสอบแหล่งน้ำาดื่มในโรงเรียน เช่น ตู้กดน้ำา กอกน้ำาดื่ม ต้องมี
การทำาความสะอาดอยู่เสมอ เป็นต้น
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่งแบบ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

5.1 สังเกต การมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ
5.2 ตรวจดูผลงานในการดำาเนินการเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารในโรงเรียน

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 8
เพลง
เพลง กวยเตี๋ยวบะหมี่

กวยเตี๋ยวบะหมี่ (ซ้ํา) แกงกะหรี่มัสมั่น ขนมจีนทอดมัน (ซ้ํา)
เนื้อสเต็กสตู แกงเนื้อ แกงหมู แกงไกใสพริกไทย โอ้โฮ
แกงเนื้อ แกงหมู แกงไกใสพริกไทย โอ้โฮ
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เกม
เกมวิ่งสองข�

วิธีเล่น
1. หมู่ลูกเสือคัดเลือกตัวแทนหมู่ละ 2 คน ผูกขาขวาและขาซ้ายของคู่เข้าด้วยกันแล้วเข้าแข่งขัน
วิ่ง 2 ขา กับหมู่อื่นๆ
2. หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

ใบคว�มรู้
เรื่อง ส�รพิษในกวยเตี๋ยว อันตร�ยผ่อนส่ง

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกวัย แต่เราเคยรู้บ้างไหมว่าเครื่องปรุงแต่ละอย่างที่เป็น
ส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวที่สุดแสนอร่อยนั้น อาจจะมีสารพิษที่ปนเปื้อนติดมาด้วย ตัวอย่างเช่น
1. ยาฆ่าแมลงที่ใช้ปราบศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนมากับผักสดที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวถ้าล้างออกไม่หมด และ
เมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกายมากๆ จะทำาให้อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดท้อง จนถึงขั้นหมดสติได้
2. น้ำาส้มสายชูปลอม โดยใช้กรดเกลือหรือกรดกำามะถัน ซึ่งเป็นกรดที่กัดกร่อนอย่างแรง กินไม่ได้
เมื่อร่างกายได้รับน้ำาส้มสายชูปลอมในปริมาณมาก จะเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำาไส้ บางครั้ง
อาจร้ายแรงถึงขั้นกระเพาะทะลุได้
3. ถั่วลิสงและพริกปน ถ้าเก็บไว้นานหรืออยู่ในที่อับชื้นจนขึ้นรา จะมีสารอัลฟาทอกซินซึ่งเป็นสาร
พิษที่เชื้อราสร้างขึ้น เมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทำาให้เซลตับถูกทำาลาย ในที่สุดอาจกลายเป็น
มะเร็งที่ตับได้
4. สารตะกั่ว เกิดจากการใช้หม้อถูกๆ ประเภทที่บัดกรีโดยใช้วัสดุที่มีสารตะกั่วปนอยู่ เมื่อถูกน้ำา
ร้อนสารตะกั่วจะละลายออกมาปนกับน้ำาซุป เมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกาย จะทำาลายระบบประสาท
ไต และเม็ดเลือด ผู้ที่เป็นพิษเฉียบพลันจะทำาให้สมองบวมและชัก หรือเป็นอัมพาตได้
5. สารบอแรกซ์ เป็นสารที่มักใส่ในลูกชิ้น และอาหารที่ต้องการความกรอบ ทำาให้เกิดอาการ
ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และถ้าสะสมในร่างกายมากๆ อาจทำาให้เสียชีวิตได้
6. สารฟอกขาว พบในถั่วงอกทำาให้ขาวอวบน่ากิน ทำาให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง ถ้าสะสม
นานๆ ทำาให้เป็นโรคหอบหืดได้
7. สารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานจะเลี้ยงหมูด้วยสารนี้ เพื่อให้เนื้อมีสีแดงสด ถ้าสะสมใน
ร่างกายมากๆ ทำาให้เกิดอาการ ปวดหัว อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุกได้
8. น้ำามันเก่า เครื่องปรุงที่ทอดมาจากน้ำามันที่ทอดซ้ำาหลายๆ ครั้ง จะมีสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็ง
9. เชื้อจุลินทรีย์ การลวกก๋วยเตี๋ยวไม่นานพอ หรือลวกเนื้อแค่พอดิบๆ สุกๆ รวมทั้งการล้างผัก
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ใบคว�มรู้

ไม่สะอาด เครื่องปรุงรสที่ไม่มีฝาปิด คนทำาก๋วยเตี๋ยวใช้มือที่ไม่สะอาดหรือมีแผลหยิบเครื่องปรุง
เหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุให้มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ ทำาให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง
ช็อกหมดสติ ไปจนถึงเสียชีวิตได้
10. สารโพลาร์ ใช้เคลือบเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นมันเงาดูน่ากิน สารตัวนี้ทำาให้เกิดมะเร็งตับ และ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรจะระมัดระวังตรวจสอบความปลอดภัย ถ้าไม่แน่ใจว่าปลอดภัยควรหลีก
เลี่ยงไม่กิน

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง มังกรบนดวงจันทร์

นักดาราศาสตร์คนหนึ่ง ขณะที่เขากำาลังส่องกล้องดูดวงจันทร์อยู่บนหอดูดาวนั้นเอง เขาก็ได้เห็น
สัตว์ประหลาดมีปีกและมีขาตัวหนึ่งปรากฏอยู่บนดวงจันทร์ ด้วยความตื่นเต้นเขาจึงรีบวิ่งลงจากหอดู
ดาวไปบอกเพื่อนๆ นักดาราศาสตร์ให้เดินทางไปพิสูจน์ เมื่อทุกคนได้ดูผ่านกล้องตัวนั้นต่างก็ลงความ
เห็นว่ามีมังกรอยู่บนดวงจันทร์จริง
ยังมีนักดาราศาสตร์ชราผู้หนึ่งที่ร่วมเดินทางมาด้วยเกิดความสงสัย เขาจึงก้มลงมองไปที่กล้องตัว
นั้น เขาเพ่งพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง แล้วคลายเกลียวตรงส่วนท้ายของกล้องออก แล้วหยิบแมลงวันตัวหนึ่ง
ที่ติดอยู่ที่เลนส์ของกล้องตัวนั้นขึ้นมา พลางบอกกับชายหนุ่มว่า “การค้นพบของทานเปนเรื่องนาทึ่ง
มาก แตจะเปนการฉลาดกวานี้ถ้าทานจะค้นหาสาเหตุให้แนนอนเสียกอน วาเหตุใดจึงมีมังกรบนดวง
จันทรจากกล้องที่สกปรกของทานตัวนี้”
คติสอนใจ ก่อนจะพูดอะไร ควรคิดให้รอบคอบเสียก่อน
เรื่อง หญิงม่�ยกับแม่ไก่

หญิงม่ายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านที่เก่าและทรุดโทรมมาก มีลูกสาว 1 คน ทั้งสองยากจนมาก รายได้
อย่างเดียวที่มีก็คือจากการขายไข่ไก่ แต่แม่ไก่ที่มีอยู่เพียงตัวเดียวก็ออกไข่ให้เพียงวันละ 1 ฟองเท่านั้น
อยู่มาวันหนึ่งทั้ง 2 คนเกิดความโลภ อยากจะให้แม่ไก่ออกไข่มากกว่านี้ จึงปรึกษากัน ลูกสาวออก
ความเห็นว่า “ถ้าเราให้อาหารแมไกเปน 2 เทา มันคงจะออกไขให้เราเพิ่มขึ้นเปนวันละ 2 ฟอง” หญิง
ม่ายเห็นด้วย ทั้งสองจึงเพิ่มอาหารให้แม่ไก่มากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า แม่ไก่ก็อ้วนท้วนขึ้นทุกวัน แต่
มันก็ยังคงออกไข่วันละฟองเดียวอยู่เช่นเดิม
“เลี้ยงเสียข้าวสุกเปลาๆ เราอยาเลี้ยงไกไร้ประโยชนตัวนี้อีกตอไปเลย” หญิงม่ายพูดด้วยความ
โกรธแล้วตรงเข้าเชือดไก่ตัวนั้นทันที ตั้งแต่นั้นมานอกจากจะไม่มีไก่แล้ว ยังไม่มีไข่ให้เก็บขายอีกด้วย
คติสอนใจ โลภมาก ลาภหาย, คิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำา จะได้ไม่เสียใจภายหลัง
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 4 คว�มปลอดภัย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 9 ภัยสังคมท�งอินเทอร์เน็ต

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือรู้เท่าทันและระวังตนเองจากภัยสังคมหรือการล่อลวงที่เกิดทางสังคมอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมี
แนวทางในการป้องกัน
2. เนื้อห�

อินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารที่ให้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการสื่อสาร แต่
เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ต เป็นสังคมที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ดังนั้น
การเรียนรู้ถึงภัยที่เคยมีมาและภัยที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้ และหาวิธีระวังป้องกันภัยเหล่านั้น จึงเป็นสิ่งที่
จำาเป็นอย่างมาก
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ 1) เรื่อง ภัยทางอินเทอร์เนต 2) เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับลูกเสือนำาสนทนาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต และขออาสาสมัครลูกเสือร่วมกันให้ข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Chatroom,
Email, hi5 ฯลฯ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที
4.4 ขออาสาสมัครลูกเสืออ่านบทความเรื่อง ภัยจากอินเทอร์เน็ต
4.5 ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปราย ประเด็นต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
1) ลูกเสือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความที่ได้ฟัง
2) ลูกเสือคิดว่า ควรมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุด และไม่เกิดผลเสียหรือภัยอันตรายต่างๆ ตามมา
4.6 ผู้กำากับสุ่มให้หมู่ลูกสือรายงานทีละประเด็น และนำาอภิปรายให้หมู่ที่เหลือเพิ่มเติมจนครบทุก
ประเด็น
4.7 ผู้กำากับช่วยเพิ่มเติม (ใบความรู้ เรื่อง การติดต่อกับเพื่อนใหม่) และให้กองลูกเสือนำาข้อสรุปที่ได้
ออกเผยแพร่รณรงค์ในโรงเรียน
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม พฤติกรรมการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกอง
ลูกเสือ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 9
เพลง
เพลง ม�สนุกกับฉัน

มาสนุกกันหนามาสัญญารวมผูกพัน (สร้อย) มาสนุกกับฉันเหลาลูกเสือเชื้อชาติไทย (สร้อย)
แผนดินถิ่นนี้ทั้งกลางเหนือใต้อีสาน
สามัคคีคงอยู รวมกันไมมีเสื่อมคลาย (สร้อย)
(สร้อย) ตาลาแร็ก แท็กๆ

ใบคว�มรู้
เรื่อง ภัยท�งอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันเด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกและทั่วถึง ร้านอินเทอร์เน็ตมี
อยู่มากมาย อินเทอร์เน็ตได้รับการติดตั้งในโรงเรียน ในบ้าน และเป็นเหมือนของเล่นของเด็กเล็กๆ
ในขณะที่อินเทอร์เน็ตทำาให้การสื่อสารและชีวิตของผู้คนจำานวนมากดีขึ้น แต่ก็ได้ถูกผู้ที่มุ่งแสวง
ผลประโยชน์จากเด็กนำาไปใช้ด้วย เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ตรวจสอบและป้องกันได้ยาก สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับเด็กๆ ได้ง่าย โอกาสที่จะถูกจับได้มีน้อย ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง
• อินเทอร์เน็ตเปนอันตรายต่อเด็กได้อย่างน้อย 2 แบบคือ
1. ได้พบกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย เช่น การค้ายาเสพติด ภาพลามกอนาจาร ข้อมูล
ที่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรง เว็บไซต์ที่ล่อลวงเอาประโยชน์จากเด็ก โดยที่เด็กๆ ไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม
เหล่านี้ จึงอาจถูกล่อลวงและถูกประทุษร้ายทางเพศได้ ดังนั้นการจะปกป้องเด็กให้ปลอดภัย จึงจำาเป็น
ที่จะต้องคุ้มครองเด็กจากการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้
2. อาจถูกติดต่อโดยนักล่วงละเมิดทางเพศ หรือผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อเด็กโดยตรง ผู้ผลิตสื่อลามก
เด็กมักจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับผู้ที่ติดต่อกับเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพื่อกระทำาชำาเรานั่นเอง
ผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมักจะเข้าไปในแช็ตรูม และปลอมตัวเป็นเด็กเสียเอง และคอย
หลอกล่อพูดคุยกับเด็ก พยายามโน้มน้าวให้ไปคุยในแช็ตรูมส่วนตัว เพื่อพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ส่วนมากบุคคลเหล่านี้มักจะใช้เวลาในการพูดคุยจนกว่าเด็กจะไว้ใจ จากนั้นก็พยายามนัดหมายให้เด็ก
ออกมาพบกันจริงๆ อีกวิธีหนึ่งก็คือการลักพาตัวเด็ก จากข้อมูลส่วนตัวที่เด็กไม่ทันระวัง และให้ข้อมูล
ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
• เด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร
ร้อยละ 42 เข้าอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน ร้อยละ 31 ใช้ที่บ้าน และร้อยละ 24 ใช้
ที่ร้านอินเทอร์เน็ต
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ใบคว�มรู้

การพูดคุยกับเพื่อนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่ง จากการสำารวจโดย
มหาวิทยาลัยเอแบค ใน พ.ศ.2542 เรื่องวัยรุ่นไทยกับการใช้แช็ตรูมพบว่า ร้อยละ 74.4 ใช้แช็ตรูมเพื่อ
หาเพื่อนใหม่ ร้อยละ 44.8 เคยออกไปพบเพื่อนที่ตนรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมาแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น
ร้อยละ 75 ระบุว่าตนอยากจะไปพบกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตหากมีโอกาส คำาตอบเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นว่า เด็กและเยาวชนจำานวนมากยังไม่รู้ตัวว่า การกระทำาเช่นนี้อาจเกิดความเสี่ยงต่ออันตรายอย่างไร
บ้าง
ทำาอย่างไรเด็กไทยจึงจะรู้ทัน และระวังตนเองให้ปลอดภัยได้?
เรื่อง ก�รติดต่อกับเพื่อนใหม่

การติดต่อคบหากับเพื่อนใหม่เกิดขึ้นได้เสมอและมีหลากหลายวิธี เช่น การแนะนำาโดยตรงจาก
เพื่อน การติดต่อทางจดหมายหามิตรทางไปรษณีย์ การติดต่อกันทางสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
การใช้บริการโทรศัพท์ที่จัดบริการเป็นการเฉพาะที่เรียกว่า Chat Line หรือ Party Line เป็นต้น
คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเหล่านี้จะไม่ใช้ชื่อจริงในการติดต่อ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันจึงเป็นแบบ
ฉาบฉวย เล่นๆ ไม่จริงจัง ข้อมูลที่ให้อาจจริงบ้างไม่จริงบ้าง
การติดต่อด้วยวิธีนี้จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการ เช่น
ข้อดี ได้แก่
- ได้พูดคุยเพื่อความสนุกสนานโดยไม่ต้องระมัดระวังตัว
- ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ หากคนที่ติดต่อกันมีความสุจริตใจในการ
ติดต่อ
ข้อเสีย ได้แก่
- ข้อมูลที่ให้แก่กันอาจเป็นการหลอกลวงด้วยจุดมุ่งหมายที่ไม่สุจริตบางอย่าง
- วิเคราะห์ได้ยาก ว่าผู้ติดต่อกันมีความจริงใจหรือไม่
- อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีที่แฝงเข้ามาติดต่อ
• คําแนะนําในการติดต่อเพื่อนใหม่
ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันบุคคลที่มีเจตนาแอบแฝงเข้ามาทำาอันตราย มีหลักใน
การปฏิบัติดังนี้
1. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อพ่อแม่ บ้านเลขที่ รูปถ่าย ฯลฯ ควรสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปมากกว่า
2. ถ้าเริ่มใช้คำาพูดที่รุกล้ำาเข้ามาในเรื่องส่วนตัว เช่น ถามเรื่องรูปร่าง หน้าตา สัดส่วน ชุดชั้นใน
เป็นต้น ให้หยุดสนทนาทันที และไม่จำาเป็นต้องตอบ
3. การนัดพบดูตัวกันเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาเสมอ จึงควรหลีกเลี่ยงการนัดพบดูตัว ถ้ายังเพิ่งคบ
กันใหม่ๆ และยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย
4. ถ้าตัดสินใจนัดพบดูตัวกัน ควรนัดพบในสถานที่ที่เปิดเผย ในเวลากลางวัน และควรมีเพื่อนไป
ด้วยหลายคน ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าจะไปไหนกับใคร จะกลับเมื่อไร
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับนกกระส�

วันหนึ่ง…สุนัขจิ้งจอกเอ่ยปากชวนนกกระสาว่า “ฉันอยากจะเชิญเธอไปกินอาหารที่บ้านของฉันสัก
หนอย” “ขอบใจมาก” นกกระสาตอบรับ “ฉันยินดีจะไป”
แต่เมื่อนกกระสาไปถึงบ้านสุนัขจิ้งจอก มันได้พบว่าสุนัขจิ้งจอกได้จัดอาหารที่จะเลี้ยงไว้ในจาน
แบนๆ 2 จาน นกกระสาจึงไม่สามารถจะกินอะไรได้ เพราะจงอยปากของมันยาว ส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอก
กลับกินอาหารในจานของมันอย่างสะดวกสบาย ซ้ำายังกล่าวกับนกกระสาอีกว่า “เธอไมชอบอาหารใน
จานของเธอหรือ ถ้าเธอกินอะไรไมได้ละก็ ฉันจะชวยกินแทนเธอเอง” ดังนั้น สุนัขจิ้งจอกจึงกินอาหาร
ทั้งในจานของมันและในจานของนกกระสาจนหมด
ต่อมาไม่นาน นกกระสาก็ออกปากเชิญสุนัขจิ้งจอกไปกินอาหารที่บ้านของมันบ้าง นกกระสาจัด
อาหารใส่ไว้ในเหยือกคอสูงสองใบ คราวนี้ จึงถึงคราวที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่สามารถจะกินอาหารที่อยู่
ในเหยือกนั้นได้ มันจึงต้องเป็นฝายนั่งเฝ้าดู ขณะที่นกกระสากินอาหารในเหยือกทั้งสองใบอย่าง
เอร็ดอร่อย
คติสอนใจ เมื่อใช้เล่ห์กลกับคนอื่น คนอื่นก็อาจจะใช้เล่ห์กลกับเราด้วยเช่นกัน
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 6 อนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10 ขยะนี้มีมูลค่�

เวล� 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือเห็นความสำาคัญของการแก้ปัญหาเรื่องขยะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ

2. เนื้อห�

ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญมาก การที่ลูกเสือเห็นความสำาคัญและมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการขยะ จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ตารางเทียบมูลค่าขยะ, เมื่อ “ไส้เดือน” สร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะให้เมืองรังสิต
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาเรื่องปัญหาขยะ และขออาสาสมัครอ่านใบความรู้เรื่อง “เมื่อไส้เดือนสร้าง
มูลคาและแก้ปญหาขยะให้เมืองรังสิต”
4) สุ่มถามความคิดเห็นของลูกเสือ 2-3 คน ต่อเรื่องที่ได้ฟัง
5) ผู้กำากับเสนอกิจกรรมการเก็บขยะรีไซเคิล โดยแจก ตารางเทียบมูลค่าขยะ ให้หมู่ลูกเสือร่วมกัน
วางแผนเพื่อแข่งขันกันเก็บขยะให้ได้มูลค่าสูงสุด ในเวลา 20 นาที
6) ครบเวลา หมู่ลูกเสือแยกประเภทขยะ ชั่งและประเมินมูลค่าขยะที่ได้ รายงานในกองลูกเสือ
7) ผู้กำากับประกาศหมู่ลูกเสือที่เก็บขยะได้มูลค่าสูงสุด และสัมภาษณ์เคล็ดลับในการเก็บขยะให้ได้
มูลค่ามาก
8) ผู้กำากับรวบรวมมูลค่าขยะที่เก็บในเวลา 20 นาทีของทั้งกองลูกเสือ และตั้งคำาถามว่า “ถ้ามีการทํา
เชนนี้อยางตอเนื่อง ลูกเสือคิดวา จะเกิดประโยชนอยางไรบ้าง”
9) ผู้กำากับรวบรวมคำาตอบ สรุป และนัดหมายการทำากิจกรรมครั้งต่อไป คือการแปลงขยะให้เป็น
มูลค่าจริง
10) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
11) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับชี้แจงสิ่งที่กองลูกเสือต้องทำาในกิจกรรมครั้งนี้
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• รวบรวมและแยกประเภทขยะทั้งหมด จดบันทึกประเภท และปริมาณของขยะที่ได้ เพื่อ
แปลงเป็นมูลค่าจริง โดยการขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อ
• ประชุมตกลงกันว่า จะนำาเงินที่ได้ไปทำาประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไร
• กองลูกเสือจะมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบอย่างไร
ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
4) กองลูกเสือดำาเนินการตามที่ผู้กำากับได้ชี้แจง และวางแผนการจัดการขยะในโรงเรียนและบริเวณ
โดยรอบ
5) กองลูกเสือสรุปผลการประชุมและแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือรับผิดชอบดำาเนินการในครั้งต่อไป
6) ผู้กำากับรับทราบผลการประชุม และให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือร่วมกันปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ผู้กำากับให้คำาปรึกษา แนะนำา ตามหมู่ลูกเสือ ที่กำาลังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
5) รวมกอง ผู้กำากับตั้งคำาถาม “ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการทํากิจกรรมเรื่องขยะ” ลูกเสือร่วม
กันแสดงความคิดเห็น
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ การดำาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10
เพลง
เพลง พม่�เขว

เขว เขว เขว
ถือกลองยางยองออกมา
เอาวาทุงยา บาเล
หมุน หมุน หมุน
เสียงเพลงดังน้อย หนอย นอย
เอาวาทุงยา บาเล
เสียง เสียง เสียง
ฟอนรําตามจังหวะกลอง
เอาวาทุงยา บาเล

เสแสร้งแตงเปนพมา (ซ้ํา)
เอาวาทุงยา บาเล
เล เล้ เล เล เล เล
หมุนตัวก้มหัวนิดหนอย (ซ้ํา)
เอาวาทุงยา บาเล
เล เล้ เล เล เล เล
เสียงกลองเถิดเทิงเทิ้งบ้อง (ซ้ํา)
เอาวาทุงยา บาเล
เล เล้ เล เล เล เล

เพลง อนุรักษ์ป�

ปาไม้ชวยทําให้ฝนตก
น้ําในคลองเจิ่งนองหลากหลาย (ซ้ํา)
ปาไม้ถ้าทําลายเสียหมด
ยามฝนตกมาบานองล้นฝง (ซ้ํา)
ขอพวกเราโปรดชวยกันปลูกปา
บ้านเมืองจะรุงเรืองศิริไล (ซ้ํา)

ปารกฝนตกมากมาย
แตไมอันตรายเพราะปาไม้ชวยขัง
น้ําจะลดแสนสลดใจจัง
พัดบ้านเรือนพังโปรดระวังอันตราย
พัฒนารมเย็นสดใส
ขอให้ลูกเสือไทยชวยปลูกปาเอย

เพลง อย่�ทิ้งขยะ

เกะกะ เกะกะ อยาทิ้งขยะเกะกะกลางถนน
จําไว้เด็กๆ ทุกคน ทิ้งกลางถนน เกะกะนะคะ
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ต�ร�งเทียบมูลค่�ขยะ
ประเภทกระด�ษ (ร�ค�ต่อกิโลกรัม)

• กระดาษแข็ง
• กล่องลังน้ำาตาล กระดาษสี กล่องรองเท้า
กระดาษหนังสืออ่านเล่น เศษกระดาษย่อย (สวย)
• เศษกระดาษย่อย (ขยะ)
• กระดาษหนังสือพิมพ์
• กระดาษสมุด
• กระดาษขาวดำา (เศษ, ฝอย)

ประเภทเศษขวด, แก้ว

• ขวดแม่โขงกลม
• ขวดแบน-กลมแม่โขง,แสงโสม
• ขวดแม่โขงกลมพร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด
• ขวดเบียร์ช้าง – เบียร์สิงห์ (ใหญ่) ราคาตลาด
• ขวดเบียร์ช้างพร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด
• เบียร์สิงห์พร้อมกล่อง 12 ขวด ราคาตลาด
• ขวดโซดาสิงห์ , ขวดน้ำาปลา ราคาตลาด
• เศษแก้วแดง , ขวดลิโพ , ขวดเอ็มร้อย ราคาตลาด

พล�สติกและอื่นๆ (ราคาต่อกิโลกรัม)

• พลาสติกรวม
• ขวดน้ำาดื่ม
• ขวดน้ำา (ใส), น้ำามันพืช
• สายยางอ่อน
• สายยางแข็ง, รองเท้าบูท
• สายยางเขียว, รองเท้ายาง
• ท่อพีวีซี (สีฟ้า )
• อะลูมิเนียมกระปองโค้ก

4.8

บาท

2
0.9
4
5.7
5.7

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.5
8
24
0.5
10.5
8
1
1

บาทต่อกิโลกรัม
บาทต่อกิโลกรัม
บาทต่อกล่อง
บาทต่อขวด
บาทต่อกล่อง
บาทต่อกล่อง
บาทต่อกิโลกรัม
บาทต่อกิโลกรัม

9
19
14
6
5
4
9
40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เรื่อง เมื่อ “ไส้เดือน” สร้�งมูลค่�และแก้ปัญห�ขยะให้เมืองรังสิต

ปัจจุบัน “ขยะ” เป็นปัญหาหนักอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางพื้นที่มีแนวโน้ม
รุนแรงถึงขั้นวิกฤตเพราะหาที่ทิ้งไม่ได้ และคนในท้องถิ่นคัดค้านการสร้างโรงกำาจัดขยะ อปท. หลาย
แห่งจึงหาทางออกด้วยการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งทำาธนาคารขยะ
จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากเป็นเขตปริมณฑล เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แต่ละวันมีปริมาณขยะมากกว่า 1,000 ตัน แม้จะมีศูนย์กำาจัดขยะ 2 แห่ง ใช้งบประมาณก่อสร้างไป
มากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ก็ถูกปิดตายมานาน เพราะถูกประชาชนคัดค้านอย่างหนัก ต้องสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์
เฉพาะเทศบาลเมืองรังสิต มีปริมาณขยะวันละ 150 ตัน เป็นขยะเปียกจากตลาดสด 50 ตัน และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัญหาจะวิกฤติ แต่ “เดชา กลิ่นกุสุม” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
รังสิตก็ไม่ย่อท้อ เขาศึกษาค้นคว้าจนได้แนวทางจัดการขยะที่เหมาะสม และสามารถนำาผลผลิตที่ได้จาก
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
บริษัทจัดการขยะครบวงจร ได้จัดตั้งขึ้นที่สถานีขนถ่ายขยะของเทศบาล ในพื้นที่ 51 ไร่ ที่
อ.หนองเสือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะเปียก โดยนำาไส้เดือนเข้ามาใช้ในกระบวนการกินขยะ
ส่วนขยะแห้งจะคัดแยกออกเพื่อนำาไปขาย ขยะส่วนที่เหลือจากการคัดแยกก็ใช้เครื่องบีบอัดทำาเป็นเชื้อ
เพลิงก้อน จำาหน่ายให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพื่อนำาไปใช้แทนน้ำามันเชื้อเพลิง
ไส้เดือนดินที่ใช้เป็นไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่จากโครงการหลวง โดยเริ่มจากจำานวน 15 กิโลกรัม
มีอัตราเฉลี่ย 1,200 ตัวต่อกิโลกรัม นำามาขยายพันธุ์ต่อ ซึ่งพบว่าไส้เดือนเจริญเติบโตได้เร็วมาก เพราะ
มีขยะสดเป็นอาหารชั้นดี ขณะเดียวกันไส้เดือนจะขับถ่ายออกมาเป็นปุยน้ำา ซึ่งเป็นที่ต้องการมากของ
เกษตรกร จึงขายได้ราคาดี
เมื่อเทียบกับปริมาณขยะสดในพื้นที่ จะต้องใช้ไส้เดือนถึง 25 ตันต่อการกำาจัดขยะสด 50 ตันต่อวัน
เทศบาลจึงขยายโครงการโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการผลิตปุยน้ำาชีวภาพที่ไส้เดือนขับถ่าย
โดยนำามาผสมน้ำาบรรจุขวดขนาด 750 ซีซี ขายราคา 40 บาท ปุยผงชีวภาพซึ่งได้จากมูลไส้เดือน
ตากแห้ง กิโลกรัมละ 100 บาท และขายไส้เดือนกิโลกรัมละ 400 บาท เนื่องจากกำาลังเป็นที่ต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะ อปท.ทั่วประเทศ
สำาหรับขยะอินทรีย์บางส่วนที่ไส้เดือนไม่ต้องการ ก็สามารถนำาไปผสมกับสิ่งปฏิกูลจากรถดูดส้วม
เพื่อหมักทำาไบโอกาซต่อ โดยเทศบาลมีอุปกรณ์พร้อม ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับเครื่องยนต์ดัดแปลง
ส่วนที่เหลือใช้ก็ขายให้การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป
หาก อปท.ทั่วประเทศพร้อมใจกันทำาตั้งแต่ครัวเรือนจนถึงสถานกำาจัดขยะ รณรงค์สร้างจิตสำานึก
ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะขยะเปียกและเศษอาหาร จะช่วยลดดุลการนำาเข้าปุยเคมี
ลดการนำาเข้าเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีจากต่างประเทศลงได้มาก และยังได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ตรงจุด
(ยอความจาก : หนังสือพิมพมติชนรายวันฉบับประจําวันจันทรที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 8)
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง โลกกว้�ง

ยุพาหนีตามมั่นมาตั้งรกรากที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งคู่ขยัน มานะอดทน รู้คิด รู้ทำาและรู้จักเก็บหอม
รอมริบ จึงค่อยๆก้าวขึ้นเป็นเจ้าของกิจการเรือประมงและมีสวนของตนเอง ทั้งคู่มีลูกสี่คน คือ ลาภ ยศ
สรรเสริญ และสุข จากนั้นทั้งมั่นและยุพาก็ลุ่มหลงการพนัน กว่าจะรู้สึกตัวก็สูญเสียทรัพย์สินที่หามา
ได้ทั้งหมด มั่นซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงออกหาปลา ได้ถูกโจรที่เข้ามาขโมยเรือฆ่าตาย ส่วนยุพาเสีย
ชีวิตหลังมั่นไม่นาน
ขณะนั้นลาภ ลูกชายคนโตอายุเพียง 13 ปีเท่านั้น ลาภมุ่งมั่นที่จะดูแลน้องๆและสร้างฐานะของ
ครอบครัวขึ้นมาใหม่ให้ได้ เขาลาออกจากโรงเรียนเป็นลูกจ้างเรือประมง ให้ยศมาช่วยกันถางปา ทำาไร่
ส่วนสรรเสริญและสุขยังคงเรียนหนังสือและช่วยพี่น้องตามความสามารถ ทั้งสี่คนพี่น้องช่วยกันคิด
ช่วยกันทำาทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตต่างๆจนประสบผลสำาเร็จ จนสามารถสร้างฐานะ
ขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม
คติสอนใจ ความมุ่งมั่น ขยัน และอดออม ทำาให้ครอบครัวมั่นคงมีสุข การพนันเป็นเหตุให้สิ้นเนื้อ
ประดาตัว
เรื่อง บทเรียนจ�กกบ

กาลครั้งหนึ่ง ฝูงกบได้จัดการแข่งขันปีนขึ้นยอดเสาสูง มีกบสมัครเข้าแข่งขันจำานวนมาก และผู้ชม
การแข่งขันมารอดูกันอยู่เต็มสนาม
การแข่งขันเริ่มขึ้น ผู้แข่งขันต่างพยายามปีนขึ้นยอดเสาสูง เสียงเชียร์ดังสนั่น แต่ไม่นานผู้ชมต่างก็
เริ่มวิพากย์วิจารณ์ต่างๆ นาๆ
“สูงออกอยางนี้ ฉันวาไมมีกบตัวไหนปนถึงยอดเสาหรอก”
“โอย มันยากจะตาย กลัวจะตกลงมาตายซะมากกวา จะเสี่ยงแขงกันไปทําไมนะ”
“ เลิกแขงเถอะ แขงไปก็ไมสําเร็จหรอก นาจะมาแขงอยางอื่นกันดีกวา”
“ แนะ เห็นไหม พูดขาดคําก็มีกบหลนลงมาแล้ว เฮ้อ! จะสงสารดีไหมเนี่ย”
เจ้ากบตัวน้อยๆ ต่างทะยอยร่วงหล่นลงมาทีละตัว ...ทีละตัว... ยกเว้นกบตัวหนึ่งที่ยังคงปีนต่อไป
ด้วยความมุ่งมั่น มิใยที่ผู้ชมต่างส่งเสียงห้ามปราม เรียกให้ลงมา
“อยาขึ้นสูงไปกวานั้นมันอันตราย ลงมาเถอะ นี่ก็รวงกันลงมาเยอะมากแล้ว”
กบที่เหลือยอมแพ้ ค่อยๆ ทยอยกลับลงมา คงเหลือเจ้ากบตัวนั้นที่ไม่ยอมแพ้ ยังคงขึ้นต่อไปอีก
เรื่อยๆ จนในที่สุดก็ไปถึงยอดเสา ได้รับชัยชนะในที่สุด
ฝูงกบพากันซักถามว่ามันทำาสำาเร็จได้อย่างไร แต่ถามหลายครั้ง มันก็ไม่ตอบ.....!!!
กบผู้ชนะนั้นหูหนวก!!!!!!!!
คติสอนใจ คำาพูดด้านลบจะลดทอนพลังความสามารถและความฝันให้สลายลงไป จงระวังพลัง
แห่งคำาพูดเสมอ ทุกสิ่งที่คุณพูดหรือได้ยิน มันมีผลต่อการกระทำาของคุณ จงหูหนวกต่อคำาพูดที่ลด
ทอนพลังความสามารถของคุณ และจงคิดเสมอว่าคุณทำาได้
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง แพะกับองุ่น

แพะตัวหนึ่งหนีการไล่ล่าของนายพรานเข้าไปหมอบตัวหลบซ่อนอยู่ใต้ต้นองุ่น เมื่อเห็นว่าพ้น
จากอันตรายแล้ว มันจึงลุกขึ้น แล้วเริ่มแทะเล็มผลและใบของต้นองุ่นที่มันใช้อาศัยกำาบังตัวอยู่นั้น
เอง
นายพรานที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงใบไม้ไหว จึงหวนกลับมาแล้วพบว่าแพะกำาลังกินใบองุ่นอยู่
จึงยิงธนูจนแพะถึงแก่ความตาย
คติสอนใจ การไม่รู้จักสำานึกบุญคุณ ซ้ำายังทำาร้ายผู้มีพระคุณย่อมจะได้รับผลร้ายในวันหน้า

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 7 ก�รคิดวิเคร�ะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญห�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 11 รู้เท่�ทันสื่อ

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเห็นความสำาคัญและเข้าใจแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อ

2. เนื้อห�

การรู้เท่าทันสื่อ คือ การรู้ทันสิ่งที่สื่อกำาลังนำาเสนอ โดยอาศัยฐานความคิดของคนที่ไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลใดๆ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ ผู้รู้เท่าทันสื่อ
เท่านั้น จึงจะสามารถดำาเนินชีวิตท่ามกลางการชี้นำาของสื่อในสังคมยุคใหม่ได้ อย่างฉลาดและมีเหตุผล
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร ที่มีโฆษณา
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือ ร่วมกันตัดโฆษณา จากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร จำานวนหมู่ละ 20 ชิ้น
4.4 ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปว่า สินค้าในโฆษณาแต่ละชิ้นนั้นเป็นสิ่งจำาเป็นต่อครอบครัว
ของลูกเสือหรือไม่ แล้ววางแยกออกเป็น 2 กอง คือ จำาเป็น และไม่จำาเป็น
4.5 หมู่ลูกเสือส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
4.6 ผู้กำากับนำาอภิปรายในประเด็น “สินค้าสวนใหญ เมื่อวิเคราะหอยางละเอียดจะพบวาไมใชของจําเปน
ในชีวิตประจําวันเลย แตเหตุใดสินค้าเหลานี้จึงยังมีผู้ซื้ออยูจํานวนมาก”
4.7 ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุป (สินค้าส่วนใหญ่ ไม่เป็นสิ่งจำาเป็นต่อครอบครัว แต่การโฆษณาของ
สื่อมีผลกระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อ ทั้งที่ไม่จำาเป็น)
4.8 ผู้กำากับเสนอแนะ เพิ่มเติม เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
4.9 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.10 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 11
เพลง
เพลง ช่�งโชคดี

ชางโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา)
เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร (ซ้ํา)
ตบมือไปกันให้พร้อมเพรียง (ซ้ํา)
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน (ซ้ํา)

ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอฉันสุขใจ
มาร้องรําเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสําราญ
ยกมือไกว สายหัวเอียง ให้พร้อมเพรียงตามกัน
มือเท้าเอว ซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย

ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รรู้เท่�ทันสื่อ (Media Literacy)

สื่อทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง และมีรายได้หลัก
จากโฆษณาที่เจ้าของสินค้ามาใช้บริการ
โฆษณาจึงเป็นสิ่งที่ตั้งใจออกแบบมา เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าให้มากๆ
กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา จึงให้แต่ข้อมูลด้านดีเท่านั้น โฆษณาบางอย่างใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ทำาให้
ดูเสมือนจริงแต่ไม่จริง จึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างมาก เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่
ทำาให้หน้าขาว ลดสิวฝ้า เป็นต้น บางชนิดเน้นการสร้างภาพลักษณ์แต่ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น
ชาพร้อมดื่มยี่ห้อต่างๆ ที่ส่วนใหญ่เน้นภาพลักษณ์ความเป็นญี่ปุน แต่ในความเป็นจริงเครื่องดื่ม
ประเภทนี้มักมีปริมาณน้ำาตาลที่สูงมาก ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากต่อผู้บริโภค
นอกจากนี้สื่อยังนำาเสนอข้อมูล ข่าวสาร อีกหลายด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สื่อจึงมี
อิทธิพลชี้นำาได้สูง โดยเฉพาะสำาหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลาก
หลายเพื่อเปรียบเทียบ คนเหล่านี้มักจะเชื่อทุกสิ่งที่สื่อนำาเสนอ ผู้ผลิตสื่อและผู้ที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือจึง
สามารถชี้นำาผู้รับสื่อไปในทางที่เขาต้องการได้ ข้อสำาคัญต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า ผู้ที่ทำาหน้าที่สื่อข่าวสาร
ต่าง ๆ ล้วนเป็นผลผลิตของสังคมเช่นกัน ดังนั้น จึงอาจเต็มไปด้วยอวิชชา อคติและกิเลส ที่เราในฐานะ
“ผู้รับสาร” ต้องรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง นี่คือสิ่งที่แวดวงวิชาการเรียกว่า “การรู้เทาทัน
สื่อ”
การรู้ทันสื่อ จึงเป็นการรู้ทันสิ่งที่สื่อกำาลังนำาเสนอ โดยอาศัยฐานคิดของคนที่ไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลใดๆ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และไม่ประมาท แต่ใช้ปัญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ ตั้งข้อ
สงสัย รวมทั้งเป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆ
อยู่เสมอ ผู้รู้เท่าทันสื่อเท่านั้น จึงจะสามารถดำาเนินชีวิตท่ามกลางการชี้นำาของสื่อในสังคมยุคใหม่ได้
อย่างฉลาดและมีเหตุผล
อาจสรุปสั้นๆได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อคือการรู้เท่าทันบริโภคนิยม รู้เท่าทันการเมือง รู้เท่าทันสังคม
และตนเอง
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

109
เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับแพะ

สุนัขจิ้งจอกกับแพะเป็นเพื่อนกัน พวกมันมักจะถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากัน
วันหนึ่งขณะที่พวกมันชวนกันกระโดดลงไปดื่มน้ำาในบ่อที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำา
แต่เพราะความหิวเลยไม่ทันสังเกตว่าบ่อน้ำานั้นลึกมาก
พอกินน้ำาในบ่อจนอิ่มแล้ว ต่างก็พยายามหาทางขึ้นจากบ่อ แต่ก็จนปัญญา สุนัขจิ้งจอกผู้ฉลาด
และเจ้าเล่ห์กว่า จึงออกอุบายให้แพะยืนเอาขาหน้าทั้งสองเกาะกำาแพงบ่อไว้ แล้วยืดตัวให้เต็มที่เพื่อ
ผลัดกันปีนขึ้นไป สุนัขจิ้งจอกใช้โอกาสนั้นเหยียบตัวแพะแล้วกระโดดขึ้นไปได้ก่อน แล้วมันจึงหันมา
พูดเยาะเย้ยแพะว่า “ถ้าเจ้าฉลาดอยางที่เจ้าวา เจ้าก็จงหาทางปนขึ้นมาจากบอเอาเองเถิด ข้าไปกอน
นะ”
คติสอนใจ ผู้ที่มีความฉลาด ย่อมเอาตัวรอดได้เสมอ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และก�รพัฒน�ตนเอง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 12 ดีติดด�ว

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือรู้จักและเข้าใจข้อดีของตนเอง ด้วยการวิเคราะห์จากความเห็นของเพื่อนๆ

2. เนื้อห�

การนำาเสนอสิ่งดีๆ ลักษณะเด่น หรือความสามารถพิเศษของตนเองโดยมีเพื่อนช่วยให้ความเห็น จะสร้าง
ความมั่นใจและรู้จักตนเองได้ดีที่สุด
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษเอ 4, สติ๊กเกอร์รูปดาว
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกกระดาษ ขนาด เอ 4 ที่แบ่งเป็น 4 ช่อง ให้คนละ 1 แผ่น
4.4 ลูกเสือแต่ละคนเขียน ข้อดีของตนเอง คนละ 3 ข้อ ในกระดาษที่ได้รับ ช่องละ 1 ข้อ ช่องที่เหลือให้
เขียนชื่อตนเองลงไป
4.5 นำากระดาษมาวางเรียงกัน แจกสติ๊กเกอร์รูปดาวให้ลูกเสือคนละ 10 ดวง
4.6 ลูกเสือเดินดูกระดาษของหมู่ ถ้าเห็นด้วยกับข้อดีของเพื่อนข้อใด ให้ติดดาวลงในช่องนั้น ติดได้แค่
ช่องละ 1 ดวง และต้องใช้ดาวจนหมด ดังนั้นแต่ละคนต้องเลือกให้ครบ 10 ช่อง
4.7 เมื่อติดเสร็จลูกเสือแต่ละคนนำากระดาษของตนกลับไปดู แล้วเข้ารวมในกองลูกเสือ
4.8 ผู้กำากับนำาอภิปราย ในประเด็น “ลูกเสือดูกระดาษของตนเองแล้วรู้สึกอย่างไร และได้ข้อคิดอะไร
บ้าง” และสรุป (สิ่งที่ลูกเสือคิดว่าเป็นข้อดีของตนเอง อย่างน้อยก็มีเพื่อนเห็นด้วย ดังนั้นลูกเสือจึงควรภาค
ภูมิใจในตนเอง และพัฒนาข้อดีเหล่านั้นให้มากขึ้น)
4.9 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.10 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 12
เพลง
เพลง ดอกบัว

ดอกเอย ดอกบัว
ขอจงเคียงอยูกับใจ ไว้ให้ดี (ซ้ํา)
ขอจงเคียงอยูคูกับไทย เพื่อชาติไทย(ซ้ํา)
ขอจงเคียงอยูคูกับเรา ให้เจริญ (ซ้ํา

ดอกนี้เพื่อตัว แล้วอยาลืม (ๆ)
สดสวยเดนตา ดอกนี้แหละหนา แล้วอยาลืม (ๆ)
เก็บบัว ใสพาน ตั้งใจอธิษฐาน พุทธองค พุทธองค

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ห่�นกับนกกระส�

ณ บึงใหญ่แห่งหนึ่งใจกลางปา มีห่านและนกกระสาเป็นเพื่อนกัน มัน 2 ตัวกำาลังเดินท่องน้ำาหาปลา
กินเป็นอาหาร โดยไม่รู้ตัวเลยว่าภายในพุ่มไม้ที่อยู่เบื้องหลังของพวกมันนั้น มีพรานปาคนหนึ่งยืนถือ
ปืนคอยท่าจะยิงพวกมันอยู่ ห่านก้มหน้าก้มตากินอย่างไม่ยั้ง ในขณะที่นกกระสาค่อยๆ กินอย่างไม่รีบ
ร้อนนัก เมื่อมันหันมาเห็นห่านกินเอากินเอา มันก็พูดเตือนขึ้นว่า “นี่ทาน กินขนาดนี้ ระวังบินไมไหว
นะ” แต่ห่านไม่ฟัง มันยังคงกินอย่างไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้น ส่วนนายพรานพอเห็นนกกระสาและห่าน
เผลอ เขาก็ยกปืนขึ้นตั้งท่าจะยิงทันที นกกระสาหันไปเห็นเข้าพอดี จึงฉวยโอกาสบินหนีไปได้
ในขณะที่ห่านแม้จะหันมาเห็นนายพรานเหมือนกัน แต่มันก็หนีไม่พ้น เพราะท้องอันหนักของมัน
นั่นเอง ทำาให้ไม่สามารถบินหนีได้ มันจึงตกเป็นอาหารของนายพรานในที่สุด
คติสอนใจ ไม่ว่าจะทำาอะไร ควรต้องคิดถึงและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย ไม่ควรประมาท
หรือพลั้งเผลอ
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 10 ปฏิบัติต�มวิถีไทยและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13 วิถีไทยและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือวางแผนการจัดกิจกรรมโต้วาทีได้
1.2 ลูกเสือมีจิตสำานึกในการปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เนื้อห�

การปฏิบัติตนตามวิถีไทยแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ลูกเสือควรศึกษาและนำาไปปฏิบัติเพื่อให้
เกิดสำานึกความเป็นไทย
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับให้ลูกเสือจัดสถานที่สำาหรับจัดกิจกรรมการโต้วาที
4.4 ผู้ดำาเนินรายการ ดำาเนินกิจกรรมโต้วาทีญัตติ “คนไทยเปนสุขได้ด้วยวิถีไทย ภูมิปญญาไทย”
• ฝายเสนอและฝายค้านต่างมีหัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน
• ลูกเสือเลือกกรรมการตัดสิน 3 คน
4.5 หัวหน้าฝายเสนอนำาเสนอข้อมูล 3 นาที และหัวหน้าฝายค้านนำาเสนอข้อมูล 3 นาที
4.6 ผู้สนับสนุนแต่ละฝายคนละ 2 นาที
4.7 หัวหน้าฝายเสนอและฝายค้านสรุปคนละ1 นาที
4.8 ผู้ดำาเนินรายการให้กรรมการตัดสินผู้ชนะการโต้วาที
4.9 ผู้กำากับให้ข้อเสนอแนะและกล่าวคำาชมเชยลูกเสือ
4.10 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.11 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือมีจิตสำานึกในการปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13
เพลง
เพลง เมืองกังวล

เมืองใดไมมีทหาร
เมืองใดไร้จอมพารา
เมืองใดไมมีพานิชเลิศ
เมืองใดไร้ศิลปะโสภณ
เมืองใดไมมีกวีแก้ว
เมืองใดไร้นารีงาม
เมืองใดไมมีดนตรีเลิศ
เมืองใดไร้ธรรมอําไพ

เมืองนั้นไมนานเปนข้า
เมืองนั้นไมช้าอับจน
เมืองนั้นยอมเกิดขัดสน
เมืองนั้นไมพ้นเสื่อมทราม
เมืองนั้นไมแคล้วคนหยาม
เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ
เมืองนั้นไมเพริศพิศมัย
เมืองนั้นบรรลัยแนเอย

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง คำ�บ่นของนกยูง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีนกยูงตัวหนึ่งไม่พอใจในน้ำาเสียงของมันที่ไม่ไพเราะเหมือนนกร้อง
เพลงตัวอื่นๆ มันจึงบ่นกับเทพธิดาจูโนว่า “เสียงของข้าชางแหบแห้งเสียจริงๆ ทานชวยเสกให้ข้ามีน้ํา
เสียงที่ไพเราะด้วยเถิด จะได้เหมาะสมกับความงามของปกและหางของข้า” มันพูดพร้อมกับรำาแพน
ขนหางของมันด้วยความภาคภูมิใจ
เทพธิดาจูโนได้ฟังจึงตอบว่า “ทานมีขนสวยเชนนี้ก็ถือวาโชคดีกวานกชนิดอื่นๆ อีกมากมาย
ยังมีนกอีกหลายชนิดที่ไมมีขนตั้งแตเกิดแม้แตเส้นเดียว ทานจงจําไว้วาถึงทานไมมีน้ําเสียงที่ไพเราะ
แตทานก็มีขนหางที่สวยงามมาทดแทน ในขณะที่นกที่มีเสียงไพเราะหลายชนิดก็ยังมีขนสวยไมเทาขน
ของทาน ทานก็ควรจะพอใจในสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างให้ทานมา”
คติสอนใจ จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 14 ปฏิบัติต�มคำ�ปฏิญ�ณ และกฎของลูกเสือ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือยอมรับ และปฏิบัติตาม คำาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ และนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

2. เนื้อห�

2.1 ความหมายของคำาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
2.2 วางแผนนำาคำาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
2.3 การปฏิบัติตนตามคำาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 ใบความรู้ เรื่อง คำาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้ลูกเสือทบทวนคำาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
4) แจกใบความรู้ และแบ่งงานให้หมู่ลูกเสือวิเคราะห์ ความหมาย การกระทำาที่แสดงออกถึงการ
ยอมรับและปฏิบัติตามคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในเรื่องต่อไปนี้
• ความจงรักภักดีต่อชาติ
• ความรักและศรัทธาในศาสนา
• ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
• การช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
5) หมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กำากับนำาอภิปรายให้หมู่อื่นๆเพิ่มเติม ผู้กำากับช่วยเพิ่มเติมจนครบ
6) กองลูกเสือร่วมกันจัดทำาตารางกิจกรรมวันสำาคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกำาหนด
เป็นแผนงานของกองลูกเสือ ว่าจะทำากิจกรรมอะไรบ้างในวันสำาคัญแต่ละวัน
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กองลูกเสือกำาหนดการปฏิบัติในวันสำาคัญ ตามแผนงานที่ได้กำาหนดไว้ในกิจกรรมครั้งที่ 1 และ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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4) รวบรวมผลการปฏิบัติ แล้วนำาออกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ของโรงเรียน หรือในโอกาสที่เหมาะสม
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 14
เพลง
เพลง กฎลูกเสือ

กฎที่หนึ่ง
กฎที่สอง
กฎที่สาม
กฎที่สี่
กฎที่ห้า
กฎที่หก
กฎที่เจ็ด
กฎที่แปด
กฎที่เก้า
กฎที่สิบ

พึงจําให้ดี ลูกเสือต้องมี เกียรติเชื่อถือได้
นั้นรองลงไป ต้องภักดี ในผู้มีพระคุณ
นั้นบําเพ็ญบุญ ชวยเหลือเกื้อกูล ผู้อื่นเรื่อยไป นะเธอ อยาลืมๆ (ซ้ํา)
ที่นี้นาคิดนี้จะเปนมิตรกับคนทั่วไป
ทานวาเอาไว้ มารยาทนั้นไซร้ดัดให้งามๆ
นรกไมตามเพราะน้ําใจงามกรุณาสัตวมัน นะเธอ อยาลืมๆ (ซ้ํา)
จงเชื่อฟง ในคําสั่งโดยดุษฎี
ยิ้มๆไว้ซี ลูกเสือไมหนีตอความลําบาก
ออมไว้ยามยาก จะไมลําบาก เงินทองมากมี
ประพฤติความดีทั้ง กาย วจี มโน พร้อมกัน นะเธอ อยาลืมๆ (ซ้ํา)
เพลง คำ�ขวัญลูกเสือ

เกียรติคุณลูกเสือ
เรามั่นในคําขวัญ
เรานั้นประพฤติตนสมกับที่เราเปนลูกผู้ชาย
กล้าหาญ การชวยเหลือนานา
เปนมิตรเปนมิตรที่ดีของคนทั่วไป

เราจะเทิดเหนือดวงฤทัยเรานั่น
เสียชีพอยาเสียสัตยไว้จนวันตาย
ไว้ลาย ไว้ลาย ลูกเสือไทย
เมตตาโดยไมเลือกวาใคร
รวมจิตรวมใจสามัคคีมีวัฒนธรรม

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
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เกม
เกม ส่งไม้ง่�ม

วิธีเล่น
1) ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอน โดยมีจำานวนคนในแต่ละหมู่เท่ากัน แต่ละแถวให้อยู่ห่างกัน
ประมาณ 2 เมตร แจกไม้ง่ามให้คนอยู่หัวแถว โดยวางไว้ที่ด้านหน้า
2) ลูกเสือทุกคนนั่งลง เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้คนแรกส่งไม้ง่ามข้ามศีรษะของตนเองให้คนที่อยู่
ด้านหลังรับและส่งต่อไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย
3) คนสุดท้ายเมื่อได้รับไม้ง่ามแล้วให้ถือไม้ง่ามตั้งขึ้น หมู่ใดเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ

ใบคว�มรู้
เรื่อง คำ�ปฏิญ�ณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่

คําปฏิญาณ คือ การให้คำามั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พูดด้วยความเต็มใจ ก่อนที่
ลูกเสือจะกล่าวคำาปฏิญาณต้องขึ้นต้นว่า “ข้าสัญญาวา” แล้วจึงตามด้วยคำาปฏิญาณ
กฎ คือ หลักเกณฑ์ที่ลูกเสือต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่เสมอ
คำาปฏิญาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 3 ข้อ ดังนี้
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธา เชื่อมั่นใน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตน เคารพเทิดทูนทั้ง 3 สถาบันด้วยความซื่อสัตย์)
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ (ลูกเสือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นใน
ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ เท่าที่จะทำาได้ โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก)
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ (ลูกเสือต้องปฏิบัติตนตามกฎ 10 ข้อ ของลูกเสือซึ่งเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวให้ลูกเสือปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม)
ลูกเสือควรปฏิบัติต่อช�ติ ดังนี้

1)
2)
3)
4)

ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว
ไม่ประพฤติตนผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง
เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต มีความซื่อสัตย์
รักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตน เป็นผู้เสียสละและกล้าหาญ

ลูกเสือควรปฏิบัติต่อศ�สน� ดังนี้

1) ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์
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2)
3)
4)
5)

ปฏิบัติตามคำาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
ไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น
ละเว้นการประพฤติชั่วกระทำาแต่ความดี
เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอันควร

ลูกเสือควรปฏิบัติต่อพระมห�กษัตริย์ ดังนี้

1) แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมฉายาลักษณ์
2) ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะส่งผลให้เสื่อมเสียพระเกียรติคุณ และต้องช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่น
กระทำาด้วยเช่นกัน
กฎของลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ มี 10 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ (ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำามั่นสัญญา กระทำาตนให้เป็น
ที่เชื่อถือและไว้วางใจได้)
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ (ปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ กตัญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน)
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำาตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น (พร้อมอยู่เสมอที่จะบำาเพ็ญ
ประโยชน์ และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้)
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก (มีใจโอบอ้อมอารี มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และปฏิบัติต่อเขาเหมือนญาติพี่น้อง)
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย (เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อมมีความ
สัมมาคาราวะต่อบุคคลทั่วไป)
ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ (มีใจเมตตากรุณา สงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์
หรือเมื่อพบสัตว์บาดเจ็บต้องให้การช่วยเหลือ )
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำาสั่งของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ (ปฏิบัติตามคำาสั่ง
สอน คำาชี้แนะของบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และเคารพ)
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก (มีความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
ถึงแม้จะตกอยู่ในความยากลำาบาก ก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น)
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ (รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนเองและผู้อื่นไม่สุรุ่ยสุร่าย)
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (รู้จักสำารวม และระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความ
อิจฉาริษยา มีความบริสุทธิ์ใจต่อทุกคน)
คติพจน์และคำ�ขวัญ ของลูกเสือ

คติพจน์ และคําขวัญ เป็น คำาพูดหรือข้อความที่เป็นคติสอนใจให้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและส่วนรวม
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คำ�ขวัญลูกเสือ

“เสียชีพอย่าเสียสัตย์” มีความหมายว่า ให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย์ จะไม่ยอมละความสัตย์ถึง
แม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม
คติพจน์ลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่
มองไกล (Look wide) หมายถึง การมองให้กว้างและไกล ฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่ง

ต่างๆ ว่าผลจากการกระทำาภารกิจของตน อาจส่งผลกระทบถึงภารกิจอื่น บุคคลอื่น จะประสบผลดี
ผลเสียต่อองค์กรส่วนรวมหรือไม่อย่างไร วิเคราะห์และสามารถกำาหนดทิศทางเป้าหมาย วางแผนได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง เพื่อนทรยศ

สุนัขจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนกัน พวกมันสัญญากันว่าจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อยามมีภัย
วันหนึ่งขณะที่สัตว์ทั้งสองตัวออกไปล่าเหยื่อด้วยกัน สุนัขจิ้งจอกเหลือบไปเห็นสิงห์โตตัวหนึ่งกำาลังเดิน
ตรงมา มันรีบบอกลาว่า “ลาเพื่อนรัก ทานรออยูที่นี่กอนนะ ข้าจะอาสาเดินไปเจรจาผูกมิตรกับสิงหโต
ตัวนั้นเสียกอน พวกเราจะได้ปลอดภัย” ว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เดินตรงเข้าไปหาสิงห์โต มันบอกกับ
สิงห์โตว่าถ้าสิงห์โตปล่อยมันไป มันจะล่อลวงลามาให้กินอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องวิ่งไล่จับให้เหนื่อย
ในที่สุดลาก็ตกเป็นเหยื่อของสิงห์โต พอกินเสร็จ สิงห์โตก็หันมาตะปบสุนัขจิ้งจอกกินเป็นอาหาร
อีกตัวหนึ่ง ก่อนตายสุนัขจิ้งจอกก็พูดเป็นเชิงตัดพ้อว่า “ทานไมนาทรยศกับข้าเลย” สิงห์โตหัวเราะ
ก่อนจะตอบว่า
“ทีเจ้ายังทรยศกับลาที่เปนเพื่อนของเจ้าได้ ทําไมข้าจะทรยศตอเจ้าไมได้”
คติสอนใจ บุคคลที่ไร้สัจจะ อย่าพึงหวังสัจจะจากผู้อื่น
เรื่อง ลิงกับสุนัขจิ้งจอก

มีลิงหางด้วนตัวหนึ่ง เห็นสุนัขจิ้งจอกมีหางเป็นพวงสวยก็นึกอยากจะมีหางสวยงามบ้าง จึงไปถาม
สุนัขจิ้งจอกว่า “ข้าอยากมีหางสวยเชนทานบ้าง ทานจะมีวิธีแนะนําข้าบ้างไหม” สุนัขจิ้งจอกได้ยินลิง
หางด้วนพูดเช่นนั้น ก็นึกขำาในความไม่เจียมตัวของลิง มันจึงแกล้งบอกลิงว่า “ไมยากหรอก เพียงแต
ทานให้เพื่อนๆ ลิงของทานชวยกันดึงหางให้ทานทุกวัน ไมนานหางของทานก็ยาวสวยเองแหละ”
ลิงหางด้วนผู้โง่เขลาได้ยินก็ดีใจ มันรีบระดมเพื่อนๆ ลิงจำานวนมากให้มาช่วยกันดึงหางของมัน
พร้อมกับบอกว่า “ดึงให้เต็มแรงเลยนะ พรรคพวก” บรรดาเพื่อนลิงจึงพากันดึงหางที่มีอยู่เพียงน้อย
นิดของลิงโง่สุดแรงเกิด ทำาให้หางของลิงผู้ไม่เจียมตัวขาดออกทันที สร้างความเจ็บปวดให้มันอย่าง
แสนสาหัส
คติสอนใจ จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 15 คว�มซื่อสัตย์สุจริต

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

2. เนื้อห�

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง ลูกเสือจึงต้องหมั่นอบรมและฝึกฝนให้เกิดมีขึ้น
ในตนเอง ตามคำาขวัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานให้ลูกเสือว่า
“เสียชีพอยาเสียสัตย”
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่เขียนบทละครสั้น ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต หมู่ละ
1 เรื่อง ทำาการซ้อมเพื่อแสดงในกองลูกเสือคาบต่อไป โดยให้เวลาเตรียม ประมาณ 30 นาที และเวลาในการ
แสดงหมู่ละไม่เกิน 5 นาที (ตัวอย่างเช่น เก็บกระเปาสตางค์ได้แล้วคืนเจ้าของ การรักษาคำาพูด/คำามั่นสัญญา
ไม่โกหกหลอกลวง การไม่เอาเปรียบคดโกงผู้อื่น การตรงต่อเวลา การรักษาระเบีบบวินัย ไม่ลอกข้อสอบ
ไม่รับเงินสินบน ประกอบอาชีพสุจริต เป็นต้น)
4) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือใช้เวลาแสดงหมู่ละไม่เกิน 5 นาที
4) ผู้กำากับนำาอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ และสรุป
• จากละครสั้นทั้ง 4 เรื่อง ลูกเสือคิดว่าคำาว่า “ซื่อสัตยสุจริต” มีความหมายอย่างไร (การ
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และหน้าที่การ
งาน)
• เหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงให้ความสำาคัญกับความ
ซื่อสัตย์มากโดยถึงกับพระราชทานคำาขวัญลูกเสือไทยว่า “เสียชีพอยาเสียสัตย”

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

120
• ถ้าสมาชิกในหมู่ลูกเสือเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ โกหกหลอกลวงไม่รักษาสัญญา ไม่รักษากฏ
ระเบียบ หมู่ลูกเสือนี้จะเป็นอย่างไร
• ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างไร
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 15
เพลง
เพลง คว�มซื่อสัตย์

ความซื่อสัตยเปนสมบัติของคนดี
มีความรู้ทวมหัวเอาตัวไมรอดถมไป
ใครไมซื่อเปนเสียชื่อเหม็นร่ําไป
จงอยาเสียชื่อเสียงเพราะเพียงความโลภนี้เลย
ความซื่อสัตยเราต้องหัดให้มันมี
ชื่อจะหอมจะหวลทวนลมไปชั่วนิรันดร

หากวาใครไมมีชาตินี้เอาดีไมได้
คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้รวมงานเอย
จะยากจนเทาใดมั่นไว้ความดีนี้เอย
แม้ตายแล้วเอยจะเสวยผลบาปโลกันต
อยากจะเปนผู้ดีสิ่งนี้ต้องมียึดมั่น
ถึงกายสูญพลันชื่อเสียงนั้นมิดับตามไป

เพลง คว�มเกรงใจ

ความเกรงใจเปนสมบัติของผู้ดี
เกิดเปนคนถ้าหากไมเกรงใจใคร

ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ
คนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจําตน
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง เต่�กับนกอินทรี

เต่าตัวหนึ่งรู้สึกเบื่อที่ได้แต่คลานอย่างเชื่องช้าอยู่บนพื้นดิน จึงได้ร้องบอกสัตว์ปีกทั้งหลายว่า ถ้า
มีผู้ใดสามารถพามันขึ้นไปชมโลกเบื้องบนได้ มันจะมอบทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ซ่อนเอาไว้ให้ทั้งหมด
ด้วยอุ้งเล็บอันแข็งแรง นกอินทรีตัวหนึ่งจึงตกลงใจที่จะพาเต่าบินขึ้นไปบนท้องฟ้า เมื่อมันได้ลอย
เล่นลมอยู่เหนือท้องฟ้าจนพอใจแล้ว นกอินทรีก็พาเต่ากลับลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัย พร้อมกับทวง
รางวัล แต่เจ้าเต่ากลับตอบด้วยเสียงอ้อมแอ้มว่า “ฉันไมมีทรัพยสมบัติใดจะมอบให้หรอก ที่พูดออก
ไปก็เพียงแตต้องการจะได้ขึ้นไปบนท้องฟาบ้างเทานั้น” ดังนั้น นกอินทรีจึงตะปบเจ้าเต่าลอยขึ้นไปจน
สูงจากพื้นดินอีกครั้ง แล้วปล่อยร่างเต่าตกลงมาที่พื้นสิ้นใจตายในที่สุด
คติสอนใจ ความทะเยอะทะยานและการเสียสัตย์ นำามาซึ่งผลร้ายในภายหลัง
เรื่อง นก สัตว์ป� กับค้�งค�ว

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยที่ค้างคาวยังสามารถบินออกไปหากินในยามกลางวันได้ เกิด
เหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างฝูงนกและสัตว์ปาจนลุกลามกลายเป็นสงคราม โดยที่ฝูงค้างคาว
ไม่ได้เข้าร่วมกับฝายใด มันประกาศวางตัวเป็นกลาง
ผลการต่อสู้ ปรากฏว่าฝายสัตว์ปามีชัยเหนือฝายนก ค้างคาวเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงสมัครใจเข้า
ร่วมอยู่กับฝายสัตว์ปาผู้ชนะทันที
ต่อมาไม่นาน ฝูงนกทั้งหลายต่างรวมตัวกันอย่างแข็งขัน และเข้าจิกตีฝูงสัตว์ปาจนแตกกระเจิง
และสามารถชิงชัยชนะกลับคืนมาได้ เมื่อฝูงค้างคาวเห็นฝายสัตว์ปาพ่ายแพ้ ก็ขอเปลี่ยนมาเข้าร่วมกับ
ฝูงนกแทน แต่ฝูงนกกลับขับไล่ค้างคาวออกไปด้วยความรังเกียจ
ในที่สุด ค้างคาวก็ถูกสัตว์ต่างๆ ขับไล่ จนต้องคอยหลบซ่อนตัวในยามกลางวัน และออกหากินใน
เวลากลางคืน จวบจนทุกวันนี้
คติสอนใจ ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น มันจะถูกทอดทิ้งในที่สุด
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 16 คว�มเป็นสุภ�พบุรุษและสภ�พสตรี

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้อย่างเหมาะสม

2. เนื้อห�

ความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี อยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเพศของตน
ซึ่งขึ้นกับว่าตนเองได้สร้างคุณค่าไว้มากน้อยแค่ไหน คุณค่าที่สำาคัญ ประกอบด้วย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ให้เกียรติผู้อื่น รักษาเกียรติตนเอง เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ระบุไว้ใน
คำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือทั้งสิ้น
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสำาหรับการเขียนบันทึก
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กำากับแจกกระดาษแผ่นเล็ก คนละ 2 แผ่น
4.4 ลูกเสือเขียน “คุณสมบัติที่สำาคัญของสุภาพบุรุษ” และ “คุณสมบัติที่สำาคัญของสุภาพสตรี”
อย่างละ 1 ข้อ ลงกระดาษแต่ละแผ่น
4.5 นายหมู่รวบรวม จัดลำาดับคุณสมบัติที่สำาคัญ ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ฝายละ 4 ข้อ
4.6 นายหมู่นำาอภิปรายคุณสมบัติแต่ละข้อว่ามีความสำาคัญอย่างไร
4.7 ให้สมาชิกออกเสียงเลือกคุณสมบัติที่สำาคัญที่สุด ฝายละ 3 ข้อ
4.8 ให้สมาชิกออกเสียง เลือกคุณสมบัติที่สำาคัญที่สุดจากฝายละ 3 ข้อให้เหลือเพียงฝายละ 2 ข้อ
4.9 นายหมู่นำาผลการออกเสียงทั้ง 2 ครั้ง รายงานในกองลูกเสือ
4.10 ผู้กำากับนำาอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ และสรุป
• คำาปฏิญาณและกฎลูกเสือข้อใดบ้างที่สื่อความหมายถึงคุณลักษณะของความเป็นสุภาพ
บุรุษ สุภาพสตรี
• ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม (ในคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดเมื่อดูด้วยเหตุผลแล้ว ก็มี
บางคุณสมบัติที่จำาเป็นมาก และเป็นแก่นของคุณสมบัติทั้งปวง)
4.11 ผู้กำากับเพิ่มเติมนิยามของคำาว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีดังนี้
“แกนแท้ของความเปนสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีอยูที่ความภูมิใจในคุณคาของความเปนมนุษยและเพศ
ของตน ซึ่งขึ้นกับวาตนเองได้สร้างคุณคาไว้มากน้อยแคไหน คุณคาที่สําคัญนั้นประกอบด้วย การรู้จักเอาใจ
เขามาใสใจเรา การให้เกียรติผู้อื่น รู้จักรักษาเกียรติตนเอง เปนผู้เสียสละและต้องมีความรับผิดชอบ”
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4.12 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.13 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 16
เพลง
เพลง คองก้�

หลอจริงนะดารา งามตาจริงแมสาวเอย
วันนี้ฉันมีความสุข สนุกรื่นเริงหัวใจ
ที่นี่เปนแดนสวรรค (ซ้ํา) เธอกับฉันมาเต้นคองก้า (ซ้ํา)

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง พิกุลทอง

หญิงหม้ายคนหนึ่งมีลูกสาว 2 คน คนโตชื่อมะลิ คนรองชื่อพิกุล หญิงหม้ายนั้นรักมะลิมาก เพราะ
มีรูปร่างหน้าตาและนิสัยเหมือนนาง ส่วนพิกุลเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวย กิริยามารยาทดี พูดจา
ไพเราะและน้ำาใจงาม
พิกุลต้องทำางานหนักเนื่องจากความลำาเอียงของมารดา แต่ด้วยความมีน้ำาใจต่อคนอื่น ทำาให้พิกุล
ได้รับพรจากรุกขเทวดาให้มีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปากทุกครั้งที่พูด
หญิงหม้ายมีความละโมบได้บีบคั้นให้พิกุลทองพูดเพื่อเอาทองคำา และให้มะลิไปขอพรรุกขเทวดา
บ้าง แต่มะลิมีนิสัยหยาบช้าจึงได้รับผลตรงกันข้ามกับพิกุล พิกุลถูกมารดาทำาร้ายจนต้องหนีออกจาก
บ้าน และได้พบกับเจ้าชายรูปงาม ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
คติสอนใจ ความมีน้ำาใจและความสุภาพเป็นเครื่องผูกมิตรต่อผู้อื่น
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 12 สัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 17 ก�รคบเพื่อน

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือตระหนักถึงความสำาคัญของการคบเพื่อน และมีแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม
กับเพื่อน ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ
2. เนื้อห�

เพื่อนมีความสำาคัญอย่างมากกับคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่น การสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับ
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ จะเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อใช้ในการดำาเนิน
ชีวิต ประกอบอาชีพ เลือกคู่ครองและสร้างครอบครัวที่มั่นคงในอนาคต
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก และกระดาษสำาหรับจดบันทึก
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ชวนคิดชวนคุย “เพื่อนสําคัญอยางไร”
4.4 ลูกเสือนั่งล้อมวงเป็นหมู่ แจกกระดาษแผ่นเล็กคนละ 3 แผ่น
4.5 ลูกเสือเขียน “คุณสมบัติของเพื่อนที่ลูกเสืออยากคบด้วย” คนละ 3 ข้อ ลงกระดาษข้อละ 1 แผ่น
แล้วนำาไปจัดประเภทติดบนบอร์ดโดยไม่มีการพูดกัน เพื่อให้เกิดจากการตัดสินใจของตนเองไม่เอนเอียงจาก
คำาพูดคนอื่น
4.6 นายหมู่รวบรวม และสรุปผล นำารายงานในกองลูกเสือ
4.7 ผู้กำากับสุ่มให้รายงาน 1 หมู่ หมู่ที่เหลือให้เพิ่มเติม เฉพาะส่วนที่ไม่ซ้ำากัน
4.8 ผู้กำากับนำาอภิปรายทีละประเด็น โดยผู้กำากับช่วยเพิ่มเติมและสรุป ดังนี้
1) เพื่อจะให้ได้เพื่อนอย่างที่อยากคบ ลูกเสือควรมีแนวทางในการคบเพื่อนอย่างไร
• คบเพื่อนให้หลากหลายทั้งชายและหญิง เพราะเพื่อนแต่ละคนจะมีความแตกต่างทั้ง
ประสบการณ์ ความคิด ความสามารถ และนิสัยใจคอ ทำาให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุกด้าน
เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม และยังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้
• เข้าใจ ให้เกียรติ และยอมรับเพื่อนแต่ละคนอย่างที่เขาเป็น
• เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ทำาในสิ่งที่เพื่อนไม่ชอบ
• ซื่อสัตย์ จริงใจ
• ใช้การสื่อสารทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธและเตือนเพื่อน
2) ถ้าเป็นการคบเพื่อนต่างเพศ ลูกเสือควรมีแนวทางเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
• คบอย่างมีขอบเขตในฐานะเพื่อน ให้โอกาสในการเรียนรู้นิสัยใจคอกันอย่างเพียงพอ
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• ไม่ควรสนิทสนมใกล้ชิดกับใครเพียงคนเดียวเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดและปิดกั้น
โอกาสที่จะค้นพบคนที่เหมาะสมจริงๆ
• หลีกเลี่ยงการสัมผัส การอยู่ด้วยกันลำาพัง และการอยู่ในที่ลับตา เพราะอาจตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ยั่วยุอารมณ์เพศ และนำาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดได้
4.9 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.10 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการเสนอความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 17
เพลง
เพลง มิตรดี

มิตรดีเปนที่พึ่งพา
หาทางขจัดปดภัย
มิตรเลวมีแตสอพลอ
หากมีภัยที่ตัวผจญ

ได้ทุกคราเดือดร้อนเศร้าใจ
ไมลี้หนีไกลเมื่อยามอับจน
ยกยอเพื่อหวังประโยชนตน
ถึงคราอับจนเพื่อนลี้หนีไกล

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง หมีกับคนเดินท�ง

วันหนึ่ง…ชายสองคนอยู่ในขณะเดินทาง เมื่อคนทั้งสองไปพบหมีเข้า หมีไม่ทันได้เห็นชายทั้งสอง
แต่แรก ชายคนหนึ่ง จึงรีบวิ่งหนีไปขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็ว แต่ชายอีกคนหนึ่งวิ่งไม่ได้เร็ว เขาจึงร้องขอ
ความช่วยเหลือ “ชวยดึงฉันขึ้นไปด้วย” แต่ชายคนแรกปีนขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้สูงเสียแล้ว และทิ้งเพื่อน
ของเขาเอาตัวรอดแต่ลำาพัง “ฉันจะทําอยางไรดี” ชายคนที่อยู่ใต้ต้นไม้รำาพึง “ถ้าฉันวิ่งหนี หมีมันก็จะ
ต้องเห็นฉัน และถ้ามันเห็นฉันเข้า มันก็คงกัดกินฉันแน”
ดังนั้นเขาจึงล้มตัวลงนอนกับพื้นไม่ไหวติง แล้วทำาเป็นตาย หมีเดินเข้ามาใกล้และเดินวนเวียนรอบ
ตัวเขา แล้วในที่สุดมันก็ผละไปจากที่นั้น ชายคนที่ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้จึงไต่ลงมาหาเขา เอ่ยปากถาม
เพื่อนว่า “เมื่อกี้ หมีมันมาอยูใกล้ๆ กับเพื่อนมาก มันพูดวาอะไรบ้าง”
เขาตอบกลับไปว่า “หมีมันพูดวา อยาได้รวมทางไปกับคนที่ทิ้งเพื่อนยามที่เพื่อนประสบอันตราย
เปนอันขาด”
คติสอนใจ เพื่อนแท้ต้องไม่ทอดทิ้งกันยามตกทุกข์ได้ยาก
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 13 จิตอ�ส� บริก�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 18 ก�รปฐมพย�บ�ล

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. เนื้อห�

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติในวัยรุ่น แต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น การ
เดินทางไกล การบุกเบิกผจญภัย เป็นต้น อาจเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยได้ ลูกเสือจึงจำาเป็นต้องเรียนรู้
เรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 อุปกรณ์สำาหรับการปฐมพยาบาล
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับสนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล
4) ขออาสาสมัครลูกเสือ เล่าประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และเพื่อนลูกเสือ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5) ผู้กำากับแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่รับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และเป็นวิทยากร อธิบาย
ประกอบการสาธิตการปฐมพยาบาล ในกรณีต่อไปนี้ ให้เวลากรณีละ 5 นาที
• การปฐมพยาบาลคนเป็นลมหมดสติ
• การปฐมพยาบาลคนที่มีบาดแผล
• การปฐมพยาบาลผู้ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย • การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหม้น้ำาร้อนลวก
• การปฐมพยาบาลข้อเท้าแพลง
• การผายปอด
6) ลูกเสือหมู่อื่น ฝึกปฏิบัติตามโดยจับคู่ฝึกปฏิบัติกับลูกเสืออีกคนหนึ่ง
7) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติ
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์สำาหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนากับลูกเสือเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ปวย
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รอบตัว

4) ผู้กำากับอธิบายประกอบการสาธิต การเคลื่อนย้ายผู้ปวยโดยใช้ร่างกาย หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่

5) หมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ปวยตามแบบสาธิต
6) หมู่ลูกเสือแข่งขันเกมการเคลื่อนย้ายผู้ปวย 2 รอบ โดยสมมุติลูกเสือเป็นผู้ปวย 1 คน เคลื่อน
ย้ายจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเส้นชัย หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝายชนะ
รอบแรก - เคลื่อนย้ายโดยใช้ร่างกาย โดยผู้ช่วยเหลือ 1 คน
รอบที่ 2 - เคลื่อนย้ายโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวลูกเสือ
7) หมู่ลูกเสือที่ชนะนำาเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือเตรียมอุปกรณ์สำาหรับการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือบอกหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาลได้
5.2 ลูกเสือเคลื่อนย้ายผู้ปวยโดยใช้ร่างกาย หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวได้

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 18
เพลง
เพลง นม (ประกอบท่�ท�ง)

นมคืออะไร รู้ไหมเธอจา นมคือยาบํารุงกําลัง
ใครได้ดื่มนม สมใจจัง นมมีพลังคือนมจากเต้า
เพลง ม�ร์ชปฐมพย�บ�ล

นักปฐมพยาบาล
คือคิดจะชวยคน
หากใจหยุดเต้น
เลือดออกมากนั้น
จับนอนตะแคง
ซบเซาเฝานอน
ให้ความอุนพอ
เราต้องชวยพยาบาล

งานของเราชั้นต้น
ที่ปวย กะทันหัน
ก็นวดเฟน และผายปอดพลัน
เร็วไว ห้ามไว้กอน
เครื่องแตงกาย นั้นชวยคลายผอน
ห้ามให้ยา ห้ามอาหาร
และรีบตามหมอจัดการ
กอนนําสงหมอ
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง นกเหยี่ยวกับไก่ป�

ณ ชายปาแห่งหนึ่ง มีไก่ปาสองตัวอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้ปากถ้ำาที่พวกมันใช้เป็นที่หลบภัยจาก
เหยี่ยวศัตรูตัวร้ายของมัน ทุกครั้งที่เหยี่ยวบินผ่าน พวกมันจะหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำา พอเหยี่ยว
บินผ่านไป พวกมันจึงจะออกจากที่ซ่อน พวกมันทำาเช่นนี้ทุกวันและรอดพ้นจากเหยี่ยวทุกครั้ง
ต่อมา วันหนึ่งทั้งสองตัวเกิดต่อสู้กันขึ้นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ ตัวที่ชนะ
ดีใจมาก มันรีบออกจากที่ซ่อนเพื่อโก่งคอขันแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ให้ไก่ปาตัวอื่น
ได้ทราบ
ขณะนั้นเหยี่ยวบินผ่านมาพอดี พอได้ยินเสียงไก่ขันมันก็บินโฉบไปเหนือปากถ้ำาทันที และยังมิ
ทันที่ไก่ปาตัวชนะจะหลบหนีได้ทัน มันก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปเป็นอาหารทันที ปล่อยให้ไก่ปาตัวแพ้
ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ำากลายเป็นผู้ชนะครอบครองเนินดินแห่งนั้นแทน
คติสอนใจ อย่าสำาคัญตนว่าเก่งกว่าใคร ที่แท้ยังมีคนเก่งกว่าเราอีกมาก
เรื่อง หม�ป�กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

หมาปาผอมโซตัวหนึ่งได้ไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ขอเป็นวัวบ้านตัวอ้วนพี เมื่อได้กลายร่าง
เป็นวัวตามที่ต้องการจึงถูกชาวบ้านใช้ไถนา มันเกิดความเหนื่อยและเมื่อยล้ามาก จึงไปบนบานกับ
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอเปลี่ยนเป็นม้าปาแทน
อยู่ได้ไม่นานมันก็ถูกทหารจับตัวไปเป็นพาหนะของพระราชาผู้ครองนคร ทำาให้เกิดความเบื่อ
หน่ายอีก จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเป็นพระราชาเสียเอง เมื่อได้เป็นพระราชามีความสุข
อยู่ในวังไม่นานก็เริ่มเบื่ออีก อยากเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
พระราชาจึงสั่งทหารให้ไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อเรือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โกรธมากที่ทำาคุณไม่ขึ้น
จึงบอกให้ทหารไปตามพระราชามาตัดเอง เมื่อพระราชามาถึง ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวตำาหนิในความ
ไม่รู้จักพอและสาปให้กลายร่างกลับเป็นหมาปาผอมโซเช่นเดิม
คติสอนใจ ความไม่รู้จักพอของมนุษย์ ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเลย ตรงกับสำานวนที่ว่า “โลภมาก
ลาภหาย”
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
หน่วยที่ 15 รับผิดชอบปัญห�สังคม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 19 โฆษณ�เป็นพิษ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีทักษะในการสำารวจ สังเกต และรู้เท่าทันปัญหาทางด้านสังคม

2. เนื้อห�

กิจกรรมสำารวจเป็นทักษะที่ท้าทายความสามารถของลูกเสือ นอกจากจะสำารวจธรรมชาติแล้ว การสำารวจ
สังคมยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความตระหนักในปัญหาสังคมที่มีอยู่ และรู้จักระวังป้องกันตนเอง
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 ใบความรู้ เรื่อง สรุปพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาเรื่องกฏหมายห้ามโฆษณา เหล้า พร้อมแจกใบความรู้ “สรุปพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551” ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ศึกษาร่วมกันในเวลา 10 นาที
4) ผู้กำากับถามความเห็นของกองลูกเสือว่าเห็นด้วยกับกฏหมายฉบับนี้หรือไม่ เพราะอะไร
5) ผู้กำากับมอบหมายงานให้หมู่ลูกเสือทำาการสำารวจ สังเกตและวิเคราะห์ (สอดแนม) ว่าในชุมชน
ของเรามีการละเมิดโฆษณาตาม พรบ. ฉบับนี้หรือไม่ และละเมิดอย่างไร โดยการสังเกตแบบเงียบๆ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอาผิด หรือร้องเรียนใดๆ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
6) ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนออกสำารวจ เพื่อรายงานในครั้งต่อไป
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานผลการสำารวจ (สอดแนม) โดยเล่ารายละเอียดรูปแบบที่ละเมิดการห้าม
โฆษณาให้เพื่อนฟัง
4) ผู้กำากับเปิดโอกาสให้ลูกเสือแสดงความคิดเห็นต่อผลการสำารวจ
5) ผู้กำากับนำาอภิปราย สรุป และช่วยเพิ่มเติม ในประเด็น “ลูกเสือควรมีสวนรวมในเรื่องทํานอง
เดียวกันนี้อยางไร เชน การละเมิดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ การละเมิดกฎหมายยอมให้ผู้เยาวที่อายุน้อยกวา
18 ป เข้าไปเที่ยวในสถานที่เที่ยวกลางคืน เปนต้น”
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6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม พฤติกรรมการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกอง
ลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 19
เพลง
เพลง ใต้ร่มธงไทย

ใต้รมธงไทย รมเย็นเหมือนดั่งอยูในรมโพธิ์รมไทร ที่มีกิ่งใบแนนหนา
ชาติไทยใหญหลวงแตกกระจัดกระจาย ถูกแบงแยกย้ายไปอยูหลายสาขา
เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน เชิญอยูใต้รมธงไทย
เลือดเนื้อเผาไทยนี้ควรจะมีสมานฉันท เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
ใต้รมธงไทยรมเหมือนดังโพธิ์ไทร ใต้รมธงไทยเย็นเหมือนใต้แสงจันทร

เกม
เกม ก�รแข่งขันโฆษณ�

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมาเลียนแบบโฆษณาจากสื่อ (โทรทัศน์) แล้วหมู่ที่เหลือช่วย
กันทายว่าเป็นการโฆษณาอะไร ทำาจนครบทุกหมู่
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เรื่อง สรุป พระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา
2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(1) วัดหรือสถานที่สำาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(6) สถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิง
(7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(8) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรา 28
ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะกำาหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จำาเป็นไว้ด้วยก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิตผู้นำาเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือ ผู้นำา
เข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
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มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
(2) การเร่ขาย
(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย หน้า 45 เล่ม 125 ตอนที่ 33 ก
ราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2551
(4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชคการชิง
รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นำาหีบห่อ
หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้
บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำาหนดเงื่อนไข
การขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(1) วัดหรือสถานที่สำาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทาง
ศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง
ตามประเพณี
(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วน
บุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(5) สถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิง
(6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(7) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
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เรื่อง ที่ม�ของเครื่องหม�ยลูกเสือโลก

1. ดอกลิลลี่สีขาว มี 3 กลีบ ดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์แห่งการทำาความดี ส่วน 3 กลีบหมายถึง
คำาปฏิญาณ 3 ข้อ
2. รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง ในกลีบดอกลิลลี่ด้านซ้ายและขวา รวมกันเป็น 10 แฉก หมายถึง
กฎลูกเสือ 10 ข้อ
3. เส้นเชือกสีขาวที่ล้อมรอบดอกลิลลี่แสดงถึงโลกใบนี้ เกลียวเชือกหมายถึงสมาชิกลูกเสือทั่วโลก
4. ปลายเชือกทั้งสองมาผูกกันเป็นเงื่อนพิรอด แสดงถึงการจับมือกันแบบลูกเสือ “ลูกเสือเปน
มิตรของคนทุกคน และเปนพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก”
เรื่อง ผึ้งขอพร

พระอิศวรตรัสถามผึ้งที่มักจะนำาน้ำาผึ้งสดๆ เต็มรวงมาถวาย อยู่เสมอว่า “เจ้าอยากได้พรใด
จงขอมา ข้าจะให้พรเเกเจ้า” ผึ้งคิดอยู่ชั่วขณะจึงทูลตอบว่า “ข้าอยากได้เหล็กในพระเจ้าข้า เมื่อตอย
เหล็กในมีพิษใสใคร ผู้นั้นจะต้องตายทันที”
คำาขอของผึ้งทำาให้พระอิศวรทรงกริ้วที่ผึ้งคิดทำาร้ายผู้อื่น เเต่พระองค์ก็ทรงจำาต้องให้พรตามที่ลั่น
วาจาไว้ “ได้ ข้าจะให้พรเเกเจ้า เเตคนหรือสัตวที่ถูกเจ้าตอยจะไมตายในทันที สวนเจ้านั้นเมื่อปลอย
เหล็กในเมื่อใดก็ต้องตายเมื่อนั้น”
คติสอนใจ ผู้ที่คิดให้ร้ายผู้อื่น มักต้องได้รับกรรมด้วย
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
ด้�นก�รพัฒน�

ชื่อหน่วยกิจกรรม

หนวยที่ 1
และสิ่งแวดล้อม
สาระสำาคัญของการลูกเสือ
หนวยที่ 2
ทักษะลูกเสือ
และกิจกรรมกลางแจ้ง
หนวยที่ 3
สุขภาพอนามัย
หนวยที่ 4
ความปลอดภัย
หนวยที่ 5
ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
หนวยที่ 6
อนุรักษ์และร่วมแก้ไข
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้�นสติปัญญ�
หนวยที่ 7
ค่�นิยม และเจตคติ การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
หนวยที่ 8
จุดดี จุดด้อย
และการพัฒนาตนเอง
ด้�นจิตใจ ศีลธรรม หนวยที่ 9
และสัมพันธภ�พ
รักและศรัทธา
ระหว่�งบุคคล
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
หนวยที่ 10
ปฏิบัติตามวิถีไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนวยที่ 11
คุณธรรม จริยธรรม
หนวยที่ 12
สัมพันธภาพและการสื่อสาร
ด้�นร่�งก�ย

แผนก�รจัดกิจกรรม
เรื่อง

จำ�นวน
ชั่วโมง

หม�ยเหตุ

1. หน้าที่ของลูกเสือ
ตามวิถีประชาธิปไตย
2. การเดินทางสำารวจ

2

3. ลูกเสือไทยกายสมาร์ท

2

4. ภัยสังคม

1

ทักษะชีวิต

5. การใช้เวลาหลังเลิกเรียน

1

ทักษะชีวิต

6. การประหยัด

1

ทักษะชีวิต

7. สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้

2

8. เสี่ยงไม่เสี่ยงรู้ได้อย่างไร

2

ทักษะชีวิต

9. สิ่งดีๆ ของฉัน
10. บัญชีชีวิต

1
1

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

11. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ

2

12. ปูมชีวิตปราชญ์ชาวบ้าน

2

13.คู่ครองในฝัน
14. ยกย่องคนดี
15. อย่างนี้ต้องปฏิเสธ
16. ฉันไม่ชอบถูกล้อ

1
1
2
2
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ด้�นก�รพัฒน�
ด้�นจิตใจ ศีลธรรม
และสัมพันธภ�พ
ระหว่�งบุคคล
ด้�นสัมพันธภ�พกับ
ชุมชน สังคม

รวม 4 ดาน

ชื่อหน่วยกิจกรรม

หนวยที่ 12
สัมพันธภาพ
และการสื่อสาร
หนวยที่ 13
จิตอาสา/บริการ
หนวยที่ 14
รักและหวงแหนสาธารณ
สมบัติของชุมชน/ชาติ
หนวยที่ 15
รับผิดชอบปัญหาสังคม
หนวยที่ 16
การแสดงออกทางศิลปะ
รวม 16 หนวย

แผนก�รจัดกิจกรรม
เรื่อง

จำ�นวน
ชั่วโมง

หม�ยเหตุ

17. คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข์

1

ทักษะชีวิต

18. เสียหายเพราะอะไร

2

19. ความรุนแรง

2

20.การแสดงออกทางศิลปะ

1

รวม 20 แผนการจัดกิจกรรม

ทักษะชีวิต

30
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 1 ส�ระสำ�คัญของก�รลูกเสือ
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 1 หน้�ที่ของลูกเสือต�มวิถีประช�ธิปไตย

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือบอกบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

2. เนื้อห�

2.1 คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2.2 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษปรูฟ ปากกาเมจิก ฯลฯ
3.3 ใบความรู้ เรื่อง พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำาพ่อสอน พระบรมราโชวาท พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาถึงความหมายของคำาว่า “พลเมืองดี” ลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยยัง
ไม่ต้องสรุป
4) ผู้กำากับ แบ่งเอกสารเท่าจำานวนหมู่ลูกเสือ (ไม่ซ้ำากัน) ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษา และวิเคราะห์
ในประเด็น
• คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไร
• แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยควรทำาอย่างไร
5) สุ่มให้หมู่ลูกเสือรายงานทีละประเด็น และให้หมู่อื่น ๆ ช่วยเพิ่มเติมในส่วนของตนเอง ผู้กำากับนำา
อภิปรายสรุป และช่วยเพิ่มเติมจนครบ โดยมอบหมายให้ลูกเสือทุกหมู่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้ เพื่อใช้ปฏิบัติ
กิจกรรมในคาบต่อไป
6) ผู้กำากับมอบหมายให้แต่ละหมู่ ศึกษาข้อสรุปที่ได้ แล้วเขียนบทละครสั้น หมู่ละ 1 เรื่อง ที่เน้น
พฤติกรรมหรือการกระทำาที่แสดงถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยให้เวลาในการแสดง
หมู่ละประมาณ 5-8 นาที
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ ตรวจ สงบนิ่ง แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือแสดงละครสั้นทีละหมู่ หลังจบการแสดงนายหมู่ออกมาสรุปข้อคิดในละครสั้น “การกระทํา
ที่เรียกวาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย”
4) ผู้กำากับและหมู่ลูกเสืออื่นๆ แสดงความชื่นชมหรือชมเชยให้กำาลังใจ
5) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็น
“ลูกเสือประชาธิปไตย”
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิกแถว)
5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือมีพฤติกรรมความเป็นประชาธิปไตยในการทำางานในหมู่ลูกเสือ กองลูกเสือ เช่น ความร่วมมือ
การรับฟังความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี เป็นต้น

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 1
เพลง
เพลง คำ�ขวัญลูกเสือ

เกียรติคุณลูกเสือ เราจะเทิดเหนือดวงฤทัยเรานั้น
เรามั่นใจในคําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย” ไว้จนตาย เรานั้น
ประพฤติตนสมกับที่เราเปนลูกผู้ชาย ไว้ลาย ไล้ลาย ลูกเสือไทย
กล้าหาญการชวยเหลือนาๆ เมตตาโดยมิเลือกวาใคร
เปนมิตรที่ดีของคนทั่วไป รวมจิต รวมใจ สามัคคีมีวัฒนธรรม
เพลง ลูกเสือของช�ติ

ชาติต้องการชายฉกรรจ จรรโลงชาติ
เกิดเปนไทยฟนฝาพยายาม
เหลาลูกเสือเชื้อไทยใจนักสู้
มีความสัตยสุจริตมิตรไมตรี

เอกราชคงอยูศัตรูขาม
รักษาความเกงกล้าสามัคคี
ต้องรอบรู้ทุกอยางทางไลหนี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือเชื้อชาติไทย
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ใบคว�มรู้
ชุดที่ 1 พระร�ชดำ�รัส
พระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก่ข้าราชการและประชาชน
ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ความว่า
“ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รู้จักสละประโยชนสวนน้อยของ
ตนเอง เพื่อประโยชนสวนใหญของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการที่สอง คือ การรู้จักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต ไมวาจะด้วย
เหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชนสวนน้อยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบ้านเมือง”
พระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

“...การฝกฝนและปลูกฝงความรู้จักเหตุผล ความรู้จักผิดชอบชั่วดี เปนสิ่งจําเปนไมน้อยกวาการ
ใช้วิชาการ เพราะการรู้จักพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผล ให้รู้จักจําแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีได้โดยกระจาง
ยอมทําให้มองบุคคล มองสิ่งตางๆ ได้ลึกลงไปจนเห็นความจริง...”
(พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2516)
คำ�พ่อสอน

“...ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติ บริหารงานใหญๆ เชน
งานของแผนดิน และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วยบุคคลในหมูคณะมีคุณธรรมเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้ คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น
ประการหนึ่ง ได้แก การให้ คือให้การสงเคราะหชวยเหลือกัน ให้อภัยไมถือโทษกัน ให้คําแนะนํา
ตักเตือนที่ดีตอกัน
ประการที่สอง ได้แก การมีวาจาดี คือพูดแตคําสัจคําจริงตอกัน พูดให้กําลังใจกัน พูดแนะนํา
ประโยชนกัน และพูดให้รักใครปรองดองกัน
ประการที่สาม ได้แก การทําประโยชน์ให้แก่กัน คือประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชนเกื้อกูล
ทั้งแกกันและกัน และแกหมูคณะโดยสวนรวม
ประการที่สี่ ได้แก การวางตนได้สม่ําเสมอ อย่างเหมาะสม คือ ไมทําตัวดีเดนเกินกวาผู้อื่นและ
ไมด้อยให้ต่ําทรามไปจากหมูคณะ
หมูใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกลาว หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นด้วย
สามัคคีธรรม...”
(พระราชดํารัส พระราชทานแกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภในการเปดประชุม ประจําป
พ.ศ.2525 ระหวางวันที่ 10-11 เมษายน 2525)
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พระบรมร�โชว�ทของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

“…บ้านเมืองไทยของเราดํารงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงกันเข้มแข็ง
ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย ก็เปนไปตามความปรารถนาของพวกเราเอาที่
จะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การทํานุบํารุงบ้านเมืองนั้น เปนงานสวนรวมของคนทั้งชาติ จึงเปน
ธรรมดาอยูเองที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคนทุกฝายมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ตลอดทุกๆ เรื่องไปยอมเปนการผิดวิสัย เพราะฉะนั้นแตละฝายแตละคนจึงควรคํานึงถึงจุดประสงค
รวมกัน คือ ความเจริญไพบูลยของชาติเปนข้อใหญ ทุกฝายชอบที่จะทําใจให้เที่ยงตรงเปนกลาง
ทําความคิดความเห็นให้กระจางแจมใส ทําความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น แล้วนําความคิด
ความเห็นของกันและกันนั้น มาพิจารณาเทียบเคียงกันโดยหลักวิชาเหตุผล ความชอบธรรม และความ
เมตตาสามัคคี ให้เห็นแจ้งจริง ทุกฝายจะสามารถปรับเปลี่ยนความคิด และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้อง
เข้ารูปเข้ารอยกันได้ทุกเรื่อง...”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช 2535
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534)
ชุดที่ 2 พลเมืองดีต�มวิถีประช�ธิปไตย
คว�มหม�ยของ พลเมืองดี ในวิถีประช�ธิปไตย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำาว่า
พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน และ
วิถี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน
ประชาธิปไตย เป็นคำาที่ประกอบด้วยประชา + อธิปไตย เมื่อ “อธิปไตย” แปลว่า “เปนใหญ”
ประชาธิปไตยจึงหมายถึง การที่ประชาชนผู้เป็นใหญ่มีอำานาจการตัดสินใจในสังคมชุมชนที่ตนอาศัย
ผูกพันอยู่
“พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ดี คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่น
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรม มีหลักประชาธิปไตยในการดำารงชีวิต คือ มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
ของชุมชน มีความรับผิดชอบในชุมชน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและ
ประเทศที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
แนวท�งก�รปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต�มวิถีประช�ธิปไตย

1) ด้านสังคม ได้แก่
(1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
(2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
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(3) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
(4) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
(5) การเคารพกฎหมายและกติกาต่างๆ
(6) การมีจิตสาธารณะ คือ การรักษาสาธารณสมบัติและการอาสาทำางานเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
(1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว
(2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำา
(3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
(4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
(5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก
(6) การเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคที่มีความพอเพียง
(7) อุตสาหะหมั่นเพียรทำางานด้วยความรับผิดชอบและอย่างเต็มกำาลังความสามารถและ
สติปัญญา
3) ด้านการเมือง ได้แก่
(1) การเข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชนสังคม
(2) การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในชุมชนสังคม
(3) การมีความอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและมุ่งแสวงหาการแก้ไขความขัดแย้งโดย
สันติวิธี
(4) ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
(5) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง
จริยธรรมของก�รเป็นพลเมืองดี

จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ จริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
เป็นไปตามหลักคารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ความสามัคคี หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพกติกาที่ตกลงกัน
2) ความกล้าทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญที่จะกระทำาในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง เป็นธรรม
3) ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลของการกระทำาที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ว่าผลของการ
กระทำานั้นเป็นผลที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม
4) การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวม
5) การตรงต่อเวลา หมายถึง การรักษาเวลาที่ตกลงกันไว้
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ก�รส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

เมื่อบุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแล้ว ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลอื่น
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยด้วย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยยึดมั่นและใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมของ
ศาสนาและหลักการของประชาธิปไตย ในวิถีการดำารงชีวิตประจำาวันเพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คน
รอบข้าง
2. เผยแพร่ อบรม หรือสั่งสอนโน้มน้าวบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้านคนในสังคมให้ใช้หลัก
ประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิตประจำาวัน
3. สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบอกกล่าวหรือ
ช่วยประชาสัมพันธ์ โดยวิธีต่างๆ เช่น เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น
4. ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน
5. เป็นหูเป็นตาให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนคนดี และป้องกันดูแลมิให้คนไม่ดี
ทำาผิดกฎหมายบ้านเมือง
การสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ควรเป็นจิตสำานึกที่บุคคล
พึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ร�ชสีห์กับหม�ป�

หมาปาตัวหนึ่งออกล่าลูกแกะมาได้ และกำาลังพยายามที่จะนำาซากลูกแกะผู้น่าสงสารนั้นกลับไป
ที่รัง แต่โชคร้ายที่มันไปพบกับราชสีห์อดโซเข้าตัวหนึ่ง ราชสีห์ตรงเข้ามาแย่งลูกแกะนั้นทันที ซึ่งสร้าง
ความขุ่นเคืองให้กับหมาปามากมันตะโกนบอกราชสีห์ว่า “ทานไมนึกละอายใจบ้างหรืออยางไร ที่ทําตัว
เปนเหมือนโจรร้าย เข้าแยงอาหารของข้าแบบนี้”
ราชสีห์ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะร่า แล้วตอบกลับไปว่า “ตัวข้านะรึ ที่เจ้าประณามวาเปนไอ้โจรร้าย
ฮะ...ฮะ...แล้วสิ่งที่เจ้ากระทํามานั้นเลาเรียกวาความสุจริตหรอกรึ ข้าไมเชื่อหรอกวา คนเลี้ยงแกะจะ
คิดวาเจ้าเปนผู้บริสุทธิ์ ทั้งๆ ที่เจ้าขโมยเอาลูกแกะของเขามาเชนนี้!”
คติสอนใจ คนที่ทุจริต ยากจะหาความยุติธรรมจากผู้อื่นได้
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เรื่อง นกก�

รู้กันทั่วไปว่า นกกาเป็นนกที่ขี้ขโมย โดยเฉพาะอาหารแล้ว นกกาขโมยได้เก่งนัก กาจึงเป็นนกที่
หน้าด้านที่สุด นอกจากนี้แล้วกา ยังเป็นนกที่ขี้ริษยาตาร้อน เห็นนกตัวอื่นสวยกว่าตน กาเกิดความ
ไม่พอใจโดยเฉพาะนกยูงด้วยแล้ว กาไม่ชอบหน้าเอาเลย
วันหนึ่ง กาลงสำารวจตรวจดูขนของตัวเองแล้ว รู้สึกไม่พอใจในความดำาสนิทมิดหมีมองไม่เห็น
ความสวยงามส่วนไหนๆ เลย จึงไปเที่ยวหาขนนกยูงมาแซมขนของตน เสร็จแล้วก็เที่ยวโฆษณาว่า
ตัวเองเป็นนกที่สวยงามกว่านกใดๆ ในโลก จนเป็นที่เกลียดชังของนกทั่วไป เพราะนกทั้งหลายเห็นแล้ว
ก็รู้ว่ามิใช่ขนของกาจริงๆ เป็นขนของนกยูง จึงต่างพากันมารุมจิกขนที่แซมออกหมด แต่เพราะความ
หมั่นไส้มากจึงช่วยกันจิกขนดำาของกาออกด้วย กาจึงเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนน่าอับอาย ขายหน้าจริงๆ
คติสอนใจ จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่ฉกฉวยของผู้อื่น
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกล�งแจ้ง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 2 ก�รเดินท�งสำ�รวจ

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางสำารวจอย่างเป็นขั้นตอน
1.2 ลูกเสือสามารถวางแผนการเขียนรายงาน การเดินทางสำารวจได้

2. เนื้อห�

2.1 ขั้นตอนการวางแผนเดินทางสำารวจ
2.2 รูปแบบวิธีการเขียนรายงานหลังการเดินทางสำารวจ

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 แผนที่ แสดงเส้นทางการเดินทางสำารวจ
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การเดินทางสำารวจ
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (เข้าแถว ชักธง สวดมนต์ ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือร่วมกันกำาหนดสถานที่ ที่ต้องการออกเดินทางสำารวจ โดยอาศัยข้อมูลและแผนที่
4.4 หมู่ลูกเสือวางแผนการเดินทางสำารวจ ตามขั้นตอนการวางแผนเดินทางสำารวจ และกำาหนดรูปแบบ
วิธีการเขียนรายงาน หลังการเดินทางสำารวจ
4.5 หมู่ลูกเสือนำาเสนอแผนการเดินทางสำารวจของหมู่ตัวเอง หมู่ลูกเสืออื่นร่วมอภิปรายถึงความเป็น
ไปได้จริง โดยผู้กำากับให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมจนครบทุกหมู่ หมู่ลูกเสือปรับปรุงแผนของตนเองตามความ
เหมาะสม
4.6 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.7 พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางและสามารถเขียนรายงานการสำารวจได้
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง
เพลง เดินท�งสำ�รวจ

มา มา เถิดพวกเรา
บ้านเราแสนสุขใจ
ภูมิปญญาท้องถิ่น
สํารวจให้ดี

จับมือกันก้าวเดินไป
ธรรมชาติมากมายวัดวาก็มี
แหลงทองเที่ยวทําเราสุขี
ชุมชนเรานี้มีอะไร

ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รเดินท�งสำ�รวจ

การเดินทางสำารวจ หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อศึกษาสถานที่
เหล่านั้น และเป็นการฝึกร่างกายให้แข็งแรงอดทน รวมทั้งฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
การเดินทางสำารวจในระดับลูกเสือชั้นพิเศษนี้ การกำาหนดสถานที่ ระยะทาง และลักษณะการ
เดินทาง เช่น ทางเท้า ทางจักรยานหรือทางเรือ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการฝึก แต่ข้อสำาคัญ
ลูกเสือต้องทำารายงานการเดินทางโดยตลอดอย่างละเอียด พร้อมทั้งบันทึกสิ่งที่พบเห็นไว้ด้วย เช่น
สถานที่สำาคัญ อาชีพของประชาชน ภูมิประเทศทั้ง 2 ข้างทาง เหตุการณ์ต่างๆ การเจ็บปวยของเพื่อน
ร่วมทาง การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การหยุดพักระหว่างปฏิบัติกิจกรรมในขณะเดินทางและขณะ
พักผ่อน ฯลฯ นอกจากนี้ระหว่างการเดินทางสำารวจแต่ละครั้ง ลูกเสือควรร่างภาพการเดินทางไว้ตลอด
เส้นทางที่สำารวจด้วย และควรมีสมุดบันทึกในการเดินทางสำารวจครั้งละเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานใน
การสอบวิชาการเดินทางสำารวจต่อไป
ข้อแนะนำ�ในก�รเดินท�งสำ�รวจ

1. ไม่ควรไปและกลับในวันเดียวกัน ควรพักแรมอย่างน้อย 1 คืน
2. ควรเลือกเส้นทางที่ผ่านภูมิประเทศที่แปลกๆ เร้าความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้
ลูกเสือได้ใช้การสังเกต และจดจำาลักษณะภูมิประเทศที่ผ่านไปไว้
3. ถ้าไม่จำาเป็นควรหลีกเลี่ยงการสำารวจด้วยการเดินไปตามถนน ในเมือง หรือเดินสำารวจใน
ตัวชุมชน อย่างน้อยควรมีภูมิประเทศที่เป็นปาเขาทุ่งนา หรือมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม
4. ในการทำารายงานการเดินทางของลูกเสือนั้น ควรกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศทั้ง 2 ข้างทาง
อาชีพของประชาชนในบริเวณที่ตั้งค่ายพักแรม สภาพถนนหนทาง ต้นไม้ และสัตว์ที่พบเห็น รวมทั้ง
ควรบันทึกภารกิจที่ทำาในแต่ละวันลงในสมุดบันทึก และทำาแผนที่สังเขปประกอบ
5. ควรจัดกิจกรรมการเดินทางสำารวจและพักแรมอย่างน้อย 1 หรือ 2 ครั้ง สำาหรับพักแรมใหญ่
ส่วนการสอบต้องเป็นไปตามกำาหนด
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ใบคว�มรู้
ประโยชน์ของก�รเดินท�งสำ�รวจ

1. เป็นการฝึกความอดทน ความรอบคอบ และความไม่ประมาทของลูกเสือ
2. ทำาให้ลูกเสือรู้จักเตรียมการและสิ่งที่จำาเป็นในการเดินทางสำารวจ
3. ทำาให้ลูกเสือเป็นคนช่างสังเกต
4. ทำาให้ลูกเสือเกิดความระมัดระวังตัวต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ประมาท
5. ทำาให้ลูกเสือเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกิจการส่วนรวม
6. ทำาให้ลูกเสือได้ฝึกใช้ชีวิตอย่างชาวบ้าน
7. ทำาให้ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือตนเอง เช่น รู้จักประกอบอาหาร ทำาที่พัก เป็นต้น
8. ทำาให้ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ช่วยดูแลทรัพย์สินผู้อื่น ช่วยระวังภัยด้วยการเข้า
เวรยาม ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเมื่อเกิดการเจ็บปวย เป็นต้น
ก�รทำ�แบบร�ยง�นก�รสำ�รวจ

ลูกเสือควรจะมีการบันทึกสิ่งต่างๆ ลงในสมุดบันทึกเหมือนๆ กัน ด้วยการกระทำาดังนี้คือ
1. แบบฟอร์มรายงานจะต้องบอกให้ทราบถึง วัน เดือน ปี ที่กำาลังกระทำากิจกรรมเดินทางสำารวจ
2. เวลา แสดงรายละเอียดว่า เวลาเท่าไหร่ของวันนั้นๆ ใช้บอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
3. รายงานอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่สำาคัญๆ
4. บอกระยะทางเป็นกิโลเมตร บอกตำาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ หรือจะบอกระยะห่างจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ได้
5. ต้องมีแผนที่สังเขป ทำาอย่างประณีตและสะอาดเรียบร้อย ซึ่งลูกเสือจะต้องเขียนสัญลักษณ์
แทนสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง เช่น ถนน ทางรถไฟ แม่น้ำา สะพาน เป็นต้น
แบบแสดงร�ยง�นก�รเดินท�งสำ�รวจ

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

ระยะทาง
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ตะปู

เด็กชายคนหนึ่ง เป็นคนเจ้าอารมณ์ โมโหง่าย พ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขา 1 ถุง และบอกกับเขาว่า
“ทุกครั้งที่รู้สึกโมโห หรือโกรธใครสักคน เจ้าจงตอกตะปู 1 ตัวที่รั้วหลังบ้าน”
วันแรก เด็กน้อยได้ตอกตะปูที่รั้วหลังบ้านถึง 37 ตัว วันที่สองลดลงเหลือ 30 ตัว และในแต่ละ
วันที่ผ่านไป ก็ลดจำานวนน้อยลง น้อยลง เรื่อยๆ เพราะเขารู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ตนเองให้สงบ
มันง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะ
หลังจากนั้นไม่นานเด็กชายจึงบอกกับพ่อของเขาว่า “พอครับ เดี๋ยวนี้ผมสามารถคุมอารมณ
ตัวเองได้แล้ว ไมขี้โมโหเหมือนกอน” พ่อจึงยิ้มและพูดว่า “ถ้าเชนนั้นเจ้าต้องพิสูจนให้พอดู โดยทุก
ครั้งที่เจ้าสามารถควบคุมอารมณขี้โมโหของเจ้าได้ ให้ไปถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้าน 1 ตัว”
วันแล้ววันเล่า เด็กชายค่อยๆ ถอนตะปูออก ทีละตัว ทีละตัว จนในที่สุดตะปูได้ถูกถอนออก ไปจน
หมด เด็กชายดีใจมากรีบวิ่งไปบอกพ่อว่า “พอ...ผมทําได้แล้ว ในที่สุดผมก็ทําสําเร็จ !!”
พ่อไม่ได้พูดอะไร แต่จูงมือลูกชายออกไปที่รั้วหลังบ้าน ชี้ให้ดูรั้วบ้าน และบอกกับลูกว่า
“เจ้าทําได้ดีมาก ลูกพอ แตลองมองดูที่รั้ว เจ้าเห็นหรือไมวา รั้วนั้นมันไมเหมือนเดิมอีกตอไป
จงจําไว้วาเมื่อใดที่เจ้าไมควบคุมตนเอง ปลอยให้อารมณควบคุมเจ้า ความเสียหายที่เกิดจะไมสามารถ
แก้ไขให้ดีเหมือนเดิมได้ เหมือนกับการเอามีดไปแทงใครสักคน การ “ขอโทษ” สักกี่หน ก็ไมอาจลบ
ความเจ็บปวด และรอยแผลที่เกิดขึ้นกับคนนั้นได้”
คติสอนใจ จงระมัดระวังทุกคำาพูดและการกระทำา ไม่ให้สร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์กับผู้อื่น
เพราะถึงแม้เขาจะยกโทษให้แล้วก็ตาม แต่รอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นคงไม่อาจลืมกันได้ง่ายๆ
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 3 สุขภ�พอน�มัย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 3 ลูกเสือไทยก�ยสม�ร์ท

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือตระหนักรู้ถึงสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรื่องความอ้วน โดยใช้ดัชนีมวลกายเป็นตัวชี้วัด
และมีแนวทางในการดูแลตนเอง
2. เนื้อห�

ความตระหนักถึงสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรื่องความอ้วน และการปฏิบัติตนให้มีดัชนีมวลกาย
ตามเกณฑ์สุขภาพ จะช่วยให้มีสุขภาพดีแข็งแรง
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 เกม
3.2 ใบความรู้ 1) เรื่อง อย่างไรเรียกว่าอ้วน, 2) เรื่อง พลังงานที่ได้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาด้วยคำาถาม “ลูกเสือคิดวาตนเองอ้วนหรือไม เพราะอะไร” สุ่มให้ลูกเสือตอบ
2-3 คนแล้วนำาเข้าสู่กิจกรรม
4) ลูกเสือชั่งน้ำาหนักวัดส่วนสูง คำานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง อย่างไร
เรียกว่าอ้วน
5) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง สมาชิกแต่ละคนผลัดกันพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น
• ค่าดัชนีมวลกายที่ได้ของตนเองตรงกับที่คิดไว้ตอนแรกหรือไม่ เพราะอะไร
• ทบทวนการปฏิบัติตนว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำาให้ค่าดัชนีมวลกายออกมาเช่นนี้ (ต่ำากว่าเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์)
• ตั้งใจจะปรับพฤติกรรม หรือ ปฏิบัติตน อย่างไรบ้าง
6) รวมกอง ผู้กำากับเพิ่มเติมเรื่องการรับประทานอาหาร และการออกกำาลังกาย เพื่อควบคุมดัชนี
มวลกายให้อยู่ในค่าปกติ และนัดแนะการติดตามผลการปฏิบัติตน ในอีก 3 เดือน
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 (3 เดือน หลังกิจกรรมครั้งที่ 1)
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือชั่งน้ำาหนักวัดส่วนสูง คำานวณหาค่าดัชนีมวลกาย เทียบกับเกณฑ์ และค่าเดิมในครั้งก่อน
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4) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ให้สมาชิกแต่ละคนผลัดกันพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น
• ค่าดัชนีมวลกายเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่
• ทบทวนการปฏิบัติตนแล้วมีปัจจัยอะไรที่ทำาให้ค่าดัชนีมวลกายออกมาเช่นนี้ (เป็นหรือ
ไม่เป็น ตามที่คาดไว้)
• การปรับพฤติกรรม หรือ ปฏิบัติตน ใน 3 เดือนที่ผ่านมามีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
5) รวมกอง ผู้กำากับนำาอภิปราย และสรุปในประเด็น “ได้ข้อคิดอะไรจากกิจกรรม และจะนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางไร”
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือมีพฤติกรรมการใฝรู้ใส่ใจปฏิบัติตามคำาสั่งผู้กำากับ รับฟังความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น
การเป็นผู้นำาผู้ตามที่ดี
5.2 ลูกเสือประเมินสุขภาพตัวเองโดยใช้ดัชนีมวลกายเป็นตัวชี้วัด และปรับปรุงตนเองเพื่อการพัฒนา
สุขภาพให้ได้มาตรฐานสภาวะโภชนาการ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 3
เกม
เกม แข่งขันยืนกระโดดไกล

ผู้กำากับให้ลูกเสือแต่ละหมู่แข่งขันยืนกระโดดไกล โดยให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนอยู่ที่เส้นเริ่มต้น
เมื่อได้สัญญาณจากผู้กำากับ ให้ลูกเสือทุกคนในหมู่กระโดดไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกลที่สุด และเมื่อเท้า
ถึงพื้นให้ยืนอยู่กับที่ ผู้กำากับมอบหมายให้ลูกเสือหนึ่งนายวัดระยะกระโดดของลูกเสือแต่หมู่ แล้วรวม
ระยะกระโดดของหมู่ ว่าได้ระยะเท่าใด หมู่ใดได้ระยะมากที่สุด เป็นหมู่ชนะ
เกม แข่งขันม้�โรมัน

ผู้กำากับให้หมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกที่ตัวใหญ่แข็งแรง 3 คน ยืนเรียงกันคนกลางเป็นม้า อีกสองคน
ยืนด้านข้างเป็นรถ คนกลางใช้มือสองข้างโอบเอวของคนด้านข้างทั้งสองไว้ สองคนด้านข้างประสานมือ
ตนเองไว้ข้างหลัง และเลือกสมาชิกตัวเล็กสุดเป็นคนบังคับ โดยขึ้นไปยืนบนมือที่ประสานกันไว้ของคน
ที่ยืนทั้งสองข้าง ใช้มือเกาะบ่าคนกลางไว้ให้แน่น
เมื่อได้ยินสัญญาณให้ทั้ง 3 คน ออกวิ่งพร้อมกันจากจุดเริ่มต้น ไปให้ถึงเส้นชัย หมู่ใดไปถึงก่อน
เป็นผู้ชนะ
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เรื่อง อย่�งไรเรียกว่�อ้วน

ความอ้วน คือภาวะที่ร่างกายมีน้ำาหนักเกินปกติ และมีการสะสมไขมันมากเกินความต้องการของ
ร่างกาย
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเปนโรคอ้วน
วิธีที่นิยมใช้ คือการคำานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยมีสูตรดังนี้
ดัชนีมวลกาย = น้ำาหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเมตร ยกกำาลังสอง) การแปลผล
< 20
20 – 24.9
25 – 29.9
30 – 39.9
> 40
ตัวอย่าง

นน. น้อยกวาปกติ
นน. ปกติ
นน. มากกวาปกติ
โรคอ้วน
โรคอ้วนขั้นรุนแรง

นายหมู หนัก 60 กิโลกรัม สูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย = 60
= 26.66 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2
(1.5)
แสดงว่านายหมูเริ่มมีน้ำาหนักมากกว่าปกติแล้ว

ค่าที่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าผอมไป ควรต้องปรับปรุงภาวะโภชนาการให้
สมดุลย์ และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ในวัยที่ร่างกาย
กำาลังเติบโตและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การกินอาหารที่สมดุลย์ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการ
จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญต่อสุขภาพในระยะยาว
คว�มอ้วนเป็นปัญห�ต่อสุขภ�พอย่�งไร

• เด็กอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อ้วน เพราะความอ้วนมีผลต่อการทำางานของ
ฮอร์โมนหลายชนิด เช่นอินซูลิน ซึ่งทำาให้เกิดโรคเบาหวาน และยังทำาให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ เช่น โรค
หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง กรดยูริกในเลือดสูง เป็นต้น
• เด็กอ้วนจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้น แต่หยุดเติบโตเร็วเช่นกัน ในระยะแรกจึงดูว่าโตเร็วกว่า
เด็กอื่น แต่ระยะท้ายกลับตัวเตี้ยกว่าเด็กที่ไม่อ้วน นอกจากนี้การรับน้ำาหนักที่มากเกินไป มีผลทำาให้
โครงสร้างของกระดูกและข้อผิดปกติโดยเฉพาะกระดูกขาซึ่งทำาหน้าที่รับน้ำาหนัก เช่น ปวดข้อสะโพก
ปวดเข่า ขาโก่ง ฯลฯ
• ปัญหาทางระบบหายใจ เนื่องจากผนังลำาตัวหนาทำาให้ปอดขยายตัวได้น้อย และช่องทางเดิน
หายใจแคบลงจากความอ้วน ทำาให้มีอาการหายใจติดขัดในช่วงนอนหลับ กรนเสียงดัง
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• ผิวหนังของเด็กอ้วนบริเวณรอยพับ เช่น ซอกคอ หลังคอ รักแร้ ใต้ราวนมและข้อพับจะมีสีคล้ำา
ซึ่งลักษณะที่ผิวหนังนี้จะดีขึ้นเมื่อมีการลดน้ำาหนักลง
• ปัญหาจิตใจ เด็กอ้วนมักขาดความมั่นใจ ในรูปร่างและบุคลิกภาพของตนเอง ถูกเพื่อนล้อ อาย
จนไม่กล้าไปไหน และอาจเกิดปัญหาการเข้ากลุ่มกับเพื่อนตามมา
เริ่มอ้วนแล้วจะทำ�อย่�งไร

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และครบ 3 มื้อ โดยมีสูตรว่า ผักครึ่งหนึ่งและอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
ไม่ควรอดอาหาร เพราะเมื่อเกิดความหิวจะทำาให้กินมากขึ้น ลดอาหารประเภท แป้ง น้ำาตาล และ
ไขมัน ที่สำาคัญคือกินอาหารเป็นเวลา ไม่กินจุบจิบ งดเครื่องดื่มที่มีน้ำาตาลผสมอยู่ ควรดื่มน้ำาสะอาด
แทน ปริมาณอาหารที่กินต่อวันเมื่อคำานวณพลังงานที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 1,200-1,500 แคลอรี่ ไม่ควร
เกินกว่านี้ โดยสามารถคำานวณปริมาณพลังงานที่ได้จากอาหาร จากตารางพลังงานจากอาหาร
2. ออกกำาลังกายให้สม่ำาเสมอ เช่น เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน กระโดดเชือก ว่ายน้ำา เป็นต้น เพื่อเผา
ผลาญพลังงานและดึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายออก โดยสามารถคำานวณพลังงานที่ใช้ไปได้ จาก
ตารางพลังงานที่ใช้ในการออกกำาลังกาย ซึ่งทางการแพทย์ คำาว่า แคลอรี มักใช้ในความหมายถึง
“กิโลแคลอรี”
ผู้ออกกำาลังกายควรมีหลักปฏิบัติเพื่อความพอเหมาะพอดี คือ
• ความหนักของการออกกำาลังกาย ผู้ออกกำาลังกายมีความจำาเป็นจะต้องทราบว่า ควรออก
กำาลังกายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอันตราย ต่อร่างกายและได้ผลดีที่สุด โดยปกติเราจะใช้อัตราการเต้นของ
หัวใจเป็นตัววัดความหนักของงาน ถ้าเป็นการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจของ
ผู้ออกกำาลังกายควรอยู่ในอัตรา 70–80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุด มีสูตรในการคำานวณดังต่อไปนี้ ชีพจรสูงสุด = (220-อายุปี) X (0.7-0.8) ตัวอย่าง
“ตาย อายุ 30 ป อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในการออกกําลังกาย คือ 133-152 ครั้ง / นาที”
• ความนานของการออกกำาลังกาย ในการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง โดยทั่วๆ ไป
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20–30 นาที โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ (ตามการคำานวณ) ไปตลอด
เวลานั้น
• ความบ่อยของการออกกำาลังกาย ความเหมาะสมในการออกกำาลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั้น
ควรออกกำาลังกายไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 6 วัน และควรมีวันพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน
3. สร้างแรงจูงใจ เช่น ชื่นชมและให้กำาลังใจตนเองทุกวัน ที่ปฏิบัติตนได้ตามเที่ตั้งใจไว้ หาเพื่อน
ออกกำาลังกายร่วมกัน แขวนชุดสวยๆ หล่อๆ ที่เคยใส่ได้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพยายามมากขึ้น
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เรื่อง พลังง�นที่ได้จ�กอ�ห�ร และพลังง�นที่ใช้ในกิจกรรมต่�งๆ
พลังง�นที่ได้จ�กอ�ห�ร

อาหาร
ส้ม 1 ผล
ต้มยำากุ้ง
ผัดผักบุ้งจีน ครึ่งถ้วย
แกงจืดผักกาดขาว 1 ถ้วย
ส้มตำา 1 จาน
ไข่ลูกเขย 1 ฟอง
นมจืด 1 กล่อง
กล้วยไข่เชื่อม 2 ลูก
ข้าวสวย 1 ถ้วย
ข้าวต้มทรงเครื่อง 1 ถ้วย
ลอดช่องน้ำากระทิ 1 ถ้วย

แคลอรี่
40
50
75
110
120
160
160
180
230
230
290

อาหาร
ข้าวต้มมัด 1 คู่
ถั่วดำาต้มน้ำาตาล 1 ถ้วย
ข้าวสวย 1 จาน
แกงกระหรี่ไก่ 1 ถ้วย
กวยจั๊บ 1 ชาม
ผัดซีอิ้วไส่ไข่
ข้าวขาหมู
ข้าวหมูแดง
ข้าวมันไก่
หอยทอดใส่ไข่
ผัดไทย 1 จาน

แคลอรี่
320
340
350
365
400
440
450
500
600
650
800

พลังง�นที่ใช้ในกิจกรรมต่�งๆ

กิจกรรมในเวลา 1 ชั่วโมง

แคลอรี่ที่ใช้

นอนหลับ
ลงนอน (ไม่หลับ)

75
85

นั่งดูโทรทัศน์
นั่งทำางานใช้สมอง
เย็บผ้า

107
110
115

รีดผ้า
เดินบนทางราบด้วยความเร็ว
3.2 กม./ชม.

150
180

กิจกรรมในเวลา 1 ชั่วโมง
วอลเล่ย์บอล, เล่นเพื่อสนุก
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว
14.4 กม./ชม.
เทนนิส, เล่นเพื่อสนุก
เลื่อยไม้
ว่ายน้ำาด้วยความเร็ว
2.00 กม./ชม.
วอลเล่ย์บอล, แข่งขัน
เทนนิส, แข่งขัน

แคลอรี่ที่ใช้
350
415
450
515
600
600
600
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ใบคว�มรู้

กิจกรรมในเวลา 1 ชั่วโมง

แคลอรี่ที่ใช้

เดินลงบันได

214

ซักผ้าด้วยมือ

240

ขี่จักรยานด้วยความเร็ว
8.8 กม./ชม.
ทำาสวน

240

เดินบนทางราบด้วยความเร็ว
4.8 กม./ชม.
เดินบนทางราบด้วยความเร็ว
5.6 กม./ชม.
ว่ายน้ำาด้วยความเร็ว
1.12 กม./ชม.
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว
4.0 กม./ชม.
เดินบนทางราบด้วยความเร็ว
6.4 กม./ชม.

260

250

300
300
300
350

กิจกรรมในเวลา 1 ชั่วโมง
เดินขึ้นบันได้ด้วยความเร็ว
3.2 กม./ชม.
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว
8.8 กม./ชม.
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว
20.0 กม./ชม.
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว
5.6 กม./ชม.
ว่ายน้ำาด้วยความเร็ว
2.56 กม./ชม.
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว
12.8 กม./ชม.
ว่ายน้ำาด้วยความเร็ว
3.00 กม./ชม.
กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว
17.6 กม./ชม.
วิ่งบนทางราบด้วยความเร็ว
18.2 กม./ชม.
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660
700
825
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง น�ยพลกับเด็ก

ครั้งหนึ่งมีนายพลทหารม้าต้องการที่จะข้ามแม่น้ำา เขาไม่แน่ใจว่าแม่น้ำานั้นลึกขนาดไหนและ
ไม่แน่ใจว่าม้าของเขาจะข้ามจะสามารถข้ามแม่น้ำานี้ไปได้ เขาจึงมองไปรอบๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ
มีเด็กชายตัวเล็กๆ คนหนึ่งอยู่ในละแวกนั้น นายพลจึงพูดกับเด็กชายว่า “เจ้าคิดวาม้าของข้าจะ
สามารถพาข้าข้ามแมน้ําไปฝงโน้นได้ไหม?” เด็กชายมองม้าของนายพลและก็คิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้ว
พยักหน้าบอกอย่างเชื่อมั่นว่า “ได้”
นายพลจึงกระตุ้นม้าให้ข้ามแม่น้ำาไป เมื่อไปถึงกลางแม่น้ำาจึงพบว่าแม่น้ำานั้นลึกมากและทั้งตัวเขา
และม้ากำาลังจะจมน้ำา เขาโกรธเด็กมากจึงตะโกนบอกว่าเด็กจะต้องถูกลงโทษ
เด็กชายตกใจจึงตอบกลับมาด้วยความไร้เดียงสาว่า “ก็ผมเคยเห็นเปดข้ามแมน้ําอยูทุกวัน ในเมื่อ
ม้ามีขายาวกวาเปดตั้งเยอะ ผมจึงคิดวาต้องข้ามแมน้ําได้แนๆ”
คติสอนใจ ควรขอคำาแนะนำาจากผู้ที่รู้จริง ในเรื่องนั้นๆ
เรื่อง คว�มหม�ยของ HB และ 2B บนดินสอ

ดินสอดำา ที่ใช้โดยทั่วไปนั้น ไส้ดินสอทำาด้วยถ่านกราไฟต์ ผสมกับดินชนิดหนึ่ง ความแข็งหรือ
อ่อนของไส้นั้น ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของดินที่ใช้ผสม ดินสออ่อนมากขนาด 6B จะมีดินผสมอยู่
เป็นส่วนน้อย แต่ถ้าดินสอขนาด 6H จะมีดินผสมอยู่มากที่สุด ตัว B และ H มาจากคำาว่า Black
และ Hard ซึ่งบ่งบอกถึงความเข้มของไส้และความแข็งแรงของไส้
ดินสอที่ใช้ในการวาดเขียนมักจะใช้ดินสอที่มีจำานวน B กำากับซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่ HB, 2B ไปจนถึง
6B ดินสอที่มีความเข้มน้อยๆ อาจใช้ในการร่างภาพ และใช้ดินสอที่มีจำานวน B มากในการแรเงา
แต่โดยปกติผู้วาดจะได้รับการแนะนำาให้ใช้ดินสอที่มีจำานวน B มากที่สุดคือ ดำาที่สุดเพียงแท่งเดียว
ใช้ทั้งร่างภาพและแรเงา เหตุผลคือไม่ต้องสิ้นเปลืองและวุ่นวายอยู่กับการกะความเข้มของดินสอ
แต่จะสอนให้ฝึกควบคุมน้ำาหนักมือ และกะระยะน้ำาหนักเข้มให้สัมพันธ์กับน้ำาหนักมือโดยใช้ดินสอดำา
แท่งเดียว
ที่มา 108 ซองคําถาม

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

156

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 4 คว�มปลอดภัย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 4 ภัยสังคม

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ

2. เนื้อห�

ภัยสังคมเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ และไม่ทันตั้งตัว การได้ฝึกคิดหาทางออกในเวลาปกติจะช่วยให้
ลูกเสือได้นำาประสบการณ์การแก้ปัญหาไปใช้ได้ เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 เกม
3.2 บัตรคำา
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับแจกบัตรคำาให้ลูกเสือหมู่ละ 1 ใบ ให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหา
คำาตอบว่า “หากลูกเสือตกอยูในสถานการณเชนนั้น จะแก้ปญหาอยางไร” และนำาเสนอในกองลูกเสือใน
รูปแบบบทบาทสมมุติ
• ถูกจี้เอาโทรศัพท์มือถือ
• ถูกถ้ำามองเวลาอาบน้ำา
• ถูกข่มขู่รีดไถเงิน
• ถูกลวนลามทางเพศ
4.4 รวมกอง นำาเสนอผลการอภิปรายทีละหมู่ ในรูปแบบบทบาทสมมุติ ผู้กำากับนำาอภิปรายให้หมู่อื่นๆ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
4.5 ผู้กำากับนำาอภิปรายสรุปแนวทางแก้ปัญหาเมื่อเผชิญภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ
(1. อย่าเก็บเรื่องเป็นความลับ ต้องแจ้งให้ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจทราบเพื่อช่วยแก้ปัญหา
2.ไม่ทำาให้เกิดอันตรายต่อตนเอง 3. ป้องกันไว้ดีกว่าตามแก้ไข)
4.6 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.7 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 4
เกม
เกม แข่งกิ้งกือ

1. จัดลูกเสือนั่งเป็นรูปแถวตอนหมู่
2. ลูกเสือที่นั่งอยู่ข้างหลังใช้ขาทั้งสองข้างเกี่ยวเอวคนข้างหน้า (ตลอดทั้งแถว)
3. เมื่อผู้กำากับให้สัญญาณเริ่มให้ทั้งหมดเคลื่อนไปข้างหน้า โดยใช้มือยกตัวไปพร้อม
ทั้งให้จังหวะดังๆ
กติกา หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนหมู่นั้นชนะ (แถวไม่ขาดจากกัน)
ข้อจํากัด ไม่ควรเล่นบริเวณพื้นดินล้วนๆ มีหิน กรวด ทราย และควรถอดรองเท้า

บัตรคำ�

ถูกจี้เอ�โทรศัพท์มือถือ

ถูกถ้ำ�มองเวล�อ�บน้ำ�

ถูกลวนล�มท�งเพศ

ถูกข่มขู่รีดไถเงิน

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

158
เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง คุณจะเป็น นกอินทรี หรือ ลูกไก่

แม่นกอินทรีตัวหนึ่งมีลูกน้อย 2 ตัว อาศัยอยู่ในรังบนหน้าผาแห่งหนึ่ง มันเฝ้าฟูมฟักลูกทั้งสอง
อย่างดี อยู่มาวันหนึ่งมีพายุแรงมาก ได้พัดเอาลูกนกอินทรีตัวน้องตกลงไปยังพื้นดินเบื้องล่าง เดชะบุญ
ที่ตรงนั้นมีกองฟางรองรับอยู่
ในบริเวณนั้แม่ไก่กับลูกฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ แม่ไก่ได้ฟูมฟักลูกนกอินทรีหมือนกับลูกๆ ของตัวเองจน
เติบใหญ่ สอนให้เดินแบบไก่ หากินแบบไก่และก็ร้องแบบไก่ จนนกอินทรีผู้น้องเข้าใจว่าตนเองนั้นคือ
ไก่จริงๆ
ส่วนแม่นกอินทรีก็หัดให้ลูกนกผู้พี่บินอยู่บนฟ้า น้องที่อยู่ด้านล่างเห็นพี่บินอยู่จึงวิ่งไปบอกแม่ไก่ว่า
“แมๆ ดูนกบนนั้นบินสิครับ ชางสงางามจริงๆ ผมอยากบินได้แบบนั้นจัง” แม่ไก่ได้ตอบนกอินทรีผู้น้อง
ว่า “ลูกเอยเปนไปไมได้หลอก ข้างบนนั้นคือพญานก เปนนกอินทรีผู้สงางาม แตเราเปนไกเราทําแบบ
เขาไมได้หรอกลูก” ลูกนกอินทรีผู้น้องก็รับคำาและอยู่กับแม่ไก่สืบต่อไป
คติสอนใจ วันนี้เราอาจเป็นลูกนกอินทรีที่อาศัยอยู่กับฝูงไก่ก็ได้ เมื่อเราทำาอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ที่ยิ่งใหญ่อาจมีเสียงทักจากบุคคลรอบข้างว่า “เปนไปไมได้ ทําไมได้” แต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจลงมือทำา
และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ แล้วจะรู้อย่างไรว่าเราไม่ใช่พญานกอินทรี
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 5 ดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพย�กรคุ้มค่�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 5 ก�รใช้เวล�หลังเลิกเรียน
เวล� 1 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถวางแผนและใช้เวลาหลังเลิกเรียนในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เนื้อห�

การใช้เวลาอย่างมีค่า

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบกิจกรรม
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ให้แต่ละคน นั่งคิดทบทวนกิจกรรมของตนเองที่ทำาในเวลาหลังเลิกเรียนโดย
ทบทวนว่า หลังเลิกเรียนมีเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมง ใช้เวลาทำาอะไรบ้าง แล้วเขียนลงตารางที่ 1 ในใบกิจกรรม
4.4 ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์ว่า ยังมีสิ่งใดที่ควรทำาแต่ยังไม่ได้ทำา และต้องการเพิ่มเติมเข้าไปอีกบ้าง
เขียนลงในตารางที่ 2 ในใบกิจกรรม
4.5 นำากิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติมลงไปมาจัดลงตารางเวลาใหม่ โดยตัดกิจกรรมเดิมออกหรือลดเวลา
ของกิจกรรมเดิมลงบ้าง เขียนลงในตารางที่ 3 ในใบกิจกรรม
4.6 ลูกเสือแต่ละคนผลัดกันพูดแลกเปลี่ยนผลการทบทวนตารางเวลาเดิม และการจัดตารางเวลาใหม่กับ
สมาชิกในหมู่
4.7 รวมกอง ผู้กำากับนำาอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้ และการนำาไปใช้
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม รวมทั้งพฤติกรรม
การใช้เวลาหลังเลิกเรียนที่เปลี่ยนไป

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 5
เพลง
เพลง เวล�น�ที

วันเวลานาที มีราคามากยิ่งกวาสิ่งใด
หากวาใครไมเสียดายเวลา
ปลอยเวลาลวงเลยไปวันเวลาเรียกคืนมาไมได้ เวลาลวงไป โทษใครกัน (ซ้ํา)

ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 1

1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมที่ทําหลังเลิกเรียน

เวลาที่ใช

ต�ร�งที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมที่ตองการทําเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

เวลาที่ใช
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ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 3

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางกิจกรรมที่จัดใหม

เวลาที่ใช

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง มดกับนกพิร�บ

วันหนึ่ง..ในฤดูร้อน มดตัวหนึ่งเดินไต่ไปที่ริมธาร เพื่อจะดื่มน้ำา แต่มันพลาดตกลงไปในน้ำา
ไม่สามารถจะตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ นกพิราบตัวหนึ่งมองเห็นมดตกอยู่ในอันตรายมันคิดว่า
“ฉันต้องชวยมดนั่น ถ้าฉันจิกเอาใบไม้นี้ทิ้งลงไปในน้ํา มดคงจะไตขึ้นบนใบไม้ได้ ใบไม้คงจะเปน
เหมือนเรือเล็กๆ ของเจ้ามดน้อยนั้นได้”
แล้วนกพิราบก็จิกคาบใบไม้หย่อนลงไปในน้ำา มดก็ไต่ขึ้นมาอยู่บนใบไม้นั้นได้ “ขอบใจ คุณพิราบ”
มดกล่าว “สักวันหนึ่ง ฉันคงจะได้ชวยคุณบ้าง”
ต่อมาไม่นาน ชายผู้หนึ่งผ่านมาทางนั้นพร้อมด้วยคันธนูและลูกธนู เขามองเห็นนกพิราบเกาะอยู่
บนต้นไม้ จึงค่อยๆ ย่องเข้าไปแล้วง้างธนูขึ้นเพื่อจะยิงนกพิราบตัวนั้น ขณะเดียวกันมดน้อยตัวนั้นก็
ผ่านมาถึงที่นั่น มันจึงตรงเข้ากัดที่ขาของชายผู้นั้นทันที เล่นเอาชายผู้นั้นถึงกับกระโดดโหยงเพราะ
เจ็บ และลูกธนูของเขาก็แล่นขึ้นไปสู่ท้องฟ้า พลาดเป้าหมายคือนกพิราบไปเสีย
ดังนั้น นกพิราบจึงบินหนีรอดพ้นอันตรายไปได้ “ขอบใจมากนะ พอมดน้อย” นกพิราบร้องบอก
“เธอได้ชวยฉันเปนการตอบแทนคุณแล้ว”
คติสอนใจ การช่วยเหลือผู้อื่น และการตอบแทนคุณผู้อื่น เป็นสิ่งสำาคัญของการอยู่ร่วมกันใน
สังคม

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 5 ดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพย�กรคุ้มค่�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 6 ก�รประหยัด
เวล� 1 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีโอกาสทบทวนในเรื่องการใช้เงินของตนเอง ซึ่งนำาไปสู่การวิเคราะห์และปรับปรุงให้ใช้เงินอย่าง
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เนื้อห�

การใช้เงินอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 เกม
3.2 ใบกิจกรรม
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ให้แต่ละคนนั่งคิดทบทวนการใช้เงินของตนเองในแต่ละวันว่า กินอะไรเป็นเงิน
เท่าไร และใช้ซื้ออะไรเป็นเงินเท่าไร เขียนรายจ่ายแต่วันของตนเองลงตารางที่ 1 ในใบกิจกรรม
4.4 ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์รายจ่ายแต่ละรายการว่า สิ่งที่ควรประหยัดได้มีอะไรบ้าง แต่ละวันจะเหลือ
เงินจำานวนเท่าไร และเงินที่ประหยัดได้จะนำาไปใช้ทำาอะไร
4.5 ลูกเสือแต่ละคนทำาการปรับตารางการใช้เงินใหม่ เขียนลงตารางที่ 2 ในใบกิจกรรม
4.6 ลูกเสือแต่ละคนผลัดกันเล่าผลการทบทวนรายจ่ายแบบเดิม และการปรับตารางการใช้เงินใหม่
วางแผนลดรายจ่ายในเรื่องใดบ้าง จำานวนเงินที่จะประหยัดได้ และจะใช้เงินนี้ทำาอะไร
4.7 รวมกองผู้กำากับนำาอภิปราย และสรุปในประเด็นต่อไปนี้
1) อะไรบ้างที่แต่ละหมู่คิดว่าประหยัดได้มากที่สุด
2) สรุปข้อคิดที่ได้จากการทำากิจกรรม และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม รวมทั้งพฤติกรรม
การใช้เงินที่เปลี่ยนไป

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 6
เกม
เกม ปดต�ห�หมู่

1. แต่ละคนแยกออกจากหมู่ของตน เข้าแถวปะปนกับหมู่อื่นแล้วใช้ผ้าปิดตาตนเองไว้
2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เล่นได้ ให้ทุกคนหาหมู่ของตนเองให้พบโดยอาจส่งเสียงเรียกหากัน
เมื่อพบแล้วจับมือกันไว้แล้วนั่งลงให้ครบทุกคน
3. เมื่อการเล่นยุติลง ให้หมู่อื่นๆ กล่าวคำาชมเชย ให้แก่หมู่ที่ทำาสมาชิกของตนเองได้ครบก่อน
หมู่อื่น ผู้กำากับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 1

รายจาย

จํานวนเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 2

รายจายที่ปรับใหม

จํานวนเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง หมู่บ้�นเห็ดหอม

มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อว่าหมู่บ้านเห็ดหอม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะเห็ดหอมและเห็ด
อื่นๆ อีกมากมาย ชาวบ้านอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกัน มีกินมีใช้ไม่ขัดสน
วันหนึ่งมีพ่อค้าจากต่างแดนนำาของวิเศษเข้ามาเสนอขายในราคาแสนแพง ของสิ่งนั้นเอาไว้ติดต่อ
พูดคุยกันโดยไม่ต้องเห็นหน้า และจะพกไปไหนมาไหนก็สะดวก ครอบครัวนายเหมือน ภรรยาชื่อ
นางมั่ง ลูกสาวชื่อหนูมี ก็อยากได้ของวิเศษไว้ใช้ แต่เพราะรายได้น้อยจึงยอมเป็นหนี้เพื่อให้ได้ของ
วิเศษมาใช้ สองผัวเมียและลูกไม่เป็นอันทำางาน ได้แต่เดินอวด พูดโชว์ไปวันๆ เห็ดที่เพาะไว้ถูกทอดทิ้ง
เหี่ยวเฉา รายได้ก็ไม่มี ค่าพูดก็ต้องจ่าย เงินทองที่สะสมไว้เริ่มร่อยหรอ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพิ่ม ฝาย
หนูมีผู้เป็นลูกสาว ตั้งแต่มีของวิเศษก็กลายเป็นดาวเด่น เป็นที่สนใจของชายหนุ่ม เพราะต่างก็มีของวิเศษ
เอาไว้เกี้ยวพาราสีกัน จนไม่เป็นอันเรียนหนังสือ เมื่อเอาแต่ใช้จ่าย เงินที่มีอยู่ก็ลดน้อยลง รายได้ก็ไม่มี
แต่ค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้นโดยไม่จำาเป็น เมื่อไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ สมบัติที่มีอยู่ก็ถูกยึด ทั้งบ้านและ
ฟาร์มเห็ดก็ไม่เหลืออีกแล้ว ครอบครัวนายอู้ฟู ครอบครัวนายระเริง และอีกหลายบ้านที่ยอมเป็นหนี้เพื่อ
ซื้อของวิเศษที่เกินความจำาเป็น ทั้งๆ ที่กว่าจะได้เงินมาต้องปลูกเห็ด ขายเห็ดจำานวนมาก ทำาให้ครอบครัว
เกิดปัญหา เมื่อหลายๆ ครอบครัวมีปัญหา หมู่บ้านก็มีปัญหาและก็อ่อนแอลงเรื่อยๆ เพราะรากฐานถูก
ทำาลาย
ข้อคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวนายเหมือน มั่ง มี ไม่รู้จักประมาณตน (ซื้อของมาใช้
ทั้งๆ ที่มีไม่ได้ประโยชน์) ไม่ใช้เหตุผลในการพิจารณา ขาดเงื่อนไขความรอบคอบในการใช้จ่าย และขาด
ภูมิคุ้มกัน (ไม่ออมเงินไว้ใช้ในยามจำาเป็น) ทำาให้ครอบครัวเดือดร้อน
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 6 อนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 7 สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

2. เนื้อห�

วัสดุเหลือใช้รวมถึงขยะและของใช้แล้วที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อาจกลายเป็นขยะที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก การสร้างจิตสำานึกที่ดีในการจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกรูปแบบจะช่วยลดปัญหามลพิษได้
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยกแถว)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับสนทนาในกองลูกเสือ เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ประเภทขวด แกลลอน ยางรถพลาสติก ฯลฯ
ที่ทิ้งในบ้าน ชุมชนหรือในโรงเรียน ซึ่งมีมากมาย และเป็นที่ย่อยสลายได้ยากมาก
4) ผู้กำากับนำาภาพการนำาวัสดุเหลือใช้ประเภท ขวด แกลลอน ยางรถ พลาสติก ฯลฯ ไปดัดแปลงใช้
ประโยชน์ เช่น ดัดแปลงยางรถยนต์เก่าเป็นถังขยะและกระถางต้นไม้ ให้ลูกเสือดู
5) มอบหมายงานให้ลูกเสือร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำาวัสดุเหลือใช้ประเภทนี้มาดัดแปลงใช้
ประโยชน์ โดยให้หมู่ลูกเสือแข่งขันกันสร้างสวนหย่อมในโรงเรียนหมู่ละ 1 แห่ง
6) ให้แต่ละหมู่ส่งตัวแทนหมู่ละ 1 คน มาเป็นกรรมการ และกรรมการกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
และพิจารณาให้คะแนนแต่ละหมู่ตามเกณฑ์ที่กำาหนด โดยให้คะแนนใน 5 ประเด็น ได้แก่
• ความคิดสร้างสรรค์
• การนำาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
• การประหยัด ใช้เงินน้อยที่สุด
• การใช้ประโยชน์สวนหย่อม
• ความสวยงาม
7) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวางแผน แบ่งงาน และกำาหนดผู้รับผิดชอบเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และ
ต้นไม้ มาทำาสวนหย่อมนอกเวลา
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
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หมู่ลูกเสือร่วมกันสร้างสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัว (นอกเวลา) โดยใช้วัสดุเหลือใช้
มาประดับ กระจายจัดตามมุมต่างๆ ของโรงเรียน แต่ละหมู่ติดป้ายชื่อสวนหย่อมของหมู่ตน และช่วยกันดูแล
ให้สวยงามและใช้ประโยชน์ต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 (ห่างจากกิจกรรมครั้งแรก 3 สัปดาห์)
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยกแถว)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือเข้าประจำาที่ดูแลความเรียบร้อยตามสวนหย่อมของตน
4) กรรมการเดินดู ซักถามและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำาหนด และประกาศผลในกองลูกเสือ สุ่มถาม
ความรู้สึกของลูกเสือต่อกิจกรรม และข้อคิดที่ได้
4) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

หมู่ลูกเสือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้ดีเยี่ยมทุกหมู่และใช้ประโยชน์ได้จริงยั่งยืน

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 7
เพลง
เพลง ดอกบัว

ดอกบัวเอยดอกบัว นั้นมีอยูทั่วทั้งในถิ่นไทย
ชูดอกงามอรามไป สวยสมถูกใจจริงเจ้า วนพราวอยูในบึง
จะเด็ดบัวก็อยูไกล สองมือเอื้อมไปเทาไรก็ไมถึง
ได้แตมองจ้องตรึง ฉันขอฝากบึงอําลา ขอลาไปกอนเอย
เพลง วันนี้ยินดี

วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ํา)
มาเถิดมาเรามารวมสนุก

ยินดี ยินดี ยินดี
ปลดเปลื้องความทุกขให้มันสิ้นไป
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ภ�พก�รดัดแปลงวัสดุเหลือใช้

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง “กบฟุงซ่�น....ข้�งกำ�แพงวัด”

กบตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำาแพงวัด ทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืด พอพระกลับถึงวัด
เพื่อฉันอาหารเช้า...กบตัวเดิมจึงนึกในใจว่า “ถ้าฉันได้เกิดเปนพระคงจะดี เพราะมีคนถวายอาหารให้
กินทุกวัน”
ครั้นเมื่อพระฉันเสร็จ พวกเด็กวัดก็มานำาอาหารที่เหลือมากมายไปกินต่ออย่างเอร็ดอร่อย ตอนนี้
กบเกิดเปลี่ยนใจ อยากเกิดเป็น “เด็กวัด” ดีกว่า สบายกว่าพระเป็นไหนๆ ตื่นสายก็ได้ ไม่ต้องออก
ตามพระไปบิณฑบาตก็ได้
เมื่อเด็กวัดกินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดกิน จากนั้นก็ช่วยกันล้างจาน ถึงตอนนี้
เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอีก... อยากเกิดเป็น “หมาวัด” แล้ว เพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัด
พอหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปทำาหน้าที่เฝ้าบริเวณวัด คอยเห่าคนแปลกหน้า กบมองเห็น
ฝูงแมลงวันบินมาตอมอาหารต่อจากหมาวัด กบจึงเปลี่ยนใจอีก อยากเกิดเป็น “แมลงวัน” สบาย
ที่สุด ไม่ต้องทำาอะไรเลย หนำาซ้ำา ยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วย
ขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำาลังคิดเพลินๆ อยู่นั้นพอดีหันมาเห็นแมลงวันบินมาใกล้ๆ จึงใช้ลิ้นตวัด
เอาแมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณ ถึงตอนนี้ ...กบฟุ้งซ่านจึงบรรลุธรรมฉับพลัน!! คิดได้ว่า
เอ้อ! “เปนตัวของเราเองนี้แหละ” ดีที่สุดเลย
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ก�บ้�ยอ

สุนัขจิ้งจอกเห็นกามีเนื้อชิ้นโตอยู่ในปาก จึงเอ่ยว่า “เพื่อนกาเอย ตาของเพื่อนชางงามราวกับ
ตาเหยี่ยว ปกก็เปนเงางามดั่งปกนกอินทรี ข้าอยากรู้นักวาถ้าเพื่อนร้องเพลง เสียงของเพื่อนจะไพเราะ
เพราะพริ้งเพียงใด” กาได้ฟังคำาป้อยอก็ชอบใจ รีบอ้าปากร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอก เมื่อกาอ้าปาก
ทันใดนั้นชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่พื้น สุนัขจิ้งจอกรีบเข้าไปคาบชิ้นเนื้อเเล้ววิ่งจากไปทันที
คติสอนใจ คนที่มาเฝ้ายกยอปอปั้น ย่อมหวังได้ประโยชน์จากเรา
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 7 ก�รคิดวิเคร�ะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญห�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 8 เสี่ยง ไม่เสี่ยงรู้ได้อย่�งไร

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถประเมินความเสี่ยงทางเพศในสถานการณ์ต่างๆ ได้

2. เนื้อห�

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวันอาจนำาไปสู่อันตรายที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะภัยทางเพศ ความสามารถ
ในการประเมินสถานการณ์เสี่ยง จะนำาไปสู่การรู้เท่าทันและระมัดระวังตนเองมากขึ้น
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 กระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาด
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง วางกระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาดไว้กลางวง แจกหินก้อนเล็กๆ ให้คนละ
10 ก้อน
4) ให้ลูกเสือระดมสมองคิดสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อภัยทางเพศให้ได้มากที่สุด ในเวลา 5 นาที เขียนลง
กระดาษปรูฟ เรียงลำาดับบรรทัดละ 1 ข้อ
5) นายหมู่อ่านสถานการณ์ทีละข้อ ให้สมาชิกอภิปรายว่าทำาไมจึงเสี่ยง จนครบทุกข้อ
6) ลูกเสือแต่ละคนให้คะแนนความเสี่ยง โดยวางก้อนหินของตนลงบนกระดาษตรงหัวข้อที่เลือก
ให้น้ำาหนักความเสี่ยงตามจำานวนก้อนหิน แต่ละคนวางได้แค่ 10 ก้อน
7) นายหมู่นับจำานวนก้อนหิน จัดลำาดับสถานการณ์ที่มีก้อนหินมากสุดลงมาน้อยสุด จำานวน 5 ข้อ
นำาผลที่ได้รายงานในกองลูกเสือทีละหมู่
8) ผู้กำากับรวบรวมสถานการณ์ที่ทุกหมู่รายงาน นำาอภิปราย และเพิ่มเติม ดังนี้
• รู้ได้อย่างไรว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ (จากสถิติ และจากการได้ยิน
หรือรับรู้มาว่า มักจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยทางเพศในสถานการณ์เหล่านี้บ่อยๆ)
• ผู้กำากับอธิบายว่าสิ่งที่เรากำาลังทำาอยู่นี้เรียกว่า “เกณฑประเมินความเสี่ยงทางเพศ”
ซึ่งก็คือ สถานการณ์ที่มักเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในเรื่องเพศ ซึ่งแต่ละสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงมาก
น้อยต่างกัน เราจะมาดูกันในครั้งต่อไป
9) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
10) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) เขียนสถานการณ์เสี่ยงทางเพศที่รวบรวมจากการรายงานในครั้งก่อน และเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยงที่มีผู้ทำาไว้ 5 ข้อ ลงกระดาษปรูฟ ชุดละ 1 แผ่น
4) ผู้กำากับนำาอภิปราย และเพิ่มเติม ดังนี้
• ให้กองลูกเสือร่วมกันเปรียบเทียบสถานการณ์เสี่ยงที่เขียนบนกระดาษปรูฟ กับเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องเพศที่เคยมีผู้เชี่ยวชาญทำาไว้ 5 ข้อ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (1. การอยู่
ด้วยกันลำาพังสองต่อสองในที่ลับตา 2. มีการสัมผัส ถูกเนื้อต้องตัว 3. หญิงแต่งกายล่อแหลม 4. ดูสิ่งยั่วยุ
เช่น หนังสือ/วิดีโอโป ฯลฯ 5. มีการใช้สุราหรือยาเสพติด) และลูกเสือต้องการปรับลดหรือเพิ่มเติมเกณฑ์
ข้อใดบ้าง
• ผู้กำากับดำาเนินการปรับลด/เพิ่มเติม ตามผลการอภิปราย และสรุปว่านี่คือเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงตามข้อสรุปของกองลูกเสือ
5) ผู้กำากับอธิบายขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง 3 ขั้นตอนคือ
• วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไร
• เทียบกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
• ถ้าเทียบแล้วเข้าเกณฑ์ว่าเสี่ยงให้เอาตนเองออกจากสถานการณ์ โดยการปฏิเสธ/ปลีกตัว
หรือเดินหนีออกจากเหตุการณ์ หรือ ขอความช่วยเหลือถ้าออกจากสถานการณ์ไม่ได้ (ยกตัวอยางเชน การ
มีเพศสัมพันธไมคาดคิด มักเกิดในสถานการณที่ชายหญิงอยูด้วยกันลําพังในที่ลับตา โดยอาจมีการดื่มสุรา
การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว เปนปจจัยเสริมยั่วยุอารมณเพศ ซึ่งมักเปนเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ไมได้มีการ
ปองกัน ทําให้เกิดปญหาตามมา เชนติดเชื้อเอดส ตั้งครรภ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อวิเคราะหได้วา การอยูด้วยกัน
ลําพังในที่ลับตา เข้าเกณฑประเมินความเสี่ยง จึงควรหลีกเลี่ยงนําตัวเองออกจากเหตุการณตั้งแตแรก เพื่อ
ปองกันปญหาที่อาจเกิดตามมา)
6) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันทบทวนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
7) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 8
เพลง
เพลง ลูกเสือคืออะไร

ลูกเสือนั้นคืออะไร
มาพวกเราเร็วไว
กิจกรรมลูกเสือชวยเหลือผู้คน
ฝกการสังเกตจดจํา
เราแสนสุขอุรา

ลูกเสือมีดีอยางไร
รีบเข้าไปให้เห็นด้วยตา
ความอดทนนั้นติดตามมา
รวมทํารวมพัฒนา
เมื่อได้มาเข้าเปนลูกเสือ

เกม
เกม ชนไก่

ลูกเสือทุกคนเข้าแถวเป็นวงกลม แต่ละคนประสานมือของตัวเองแล้วนั่งยองๆ ลงไป สอดแขน
ไว้ใต้ข้อพับเข่า หนีบแขนทั้งสองข้างไว้ เมื่อได้รับสัญญาณจากผู้กำากับให้ลูกเสือแต่ละคนใช้บริเวณ
ไหล่กระแทกกับลูกเสือคนอื่นให้ล้มลง หากลูกเสือคนใดถูกกระแทกล้มลงให้ออกจากการเล่นเกม
จนเหลือลูกเสือคนสุดท้ายถือเป็นผู้ชนะ

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง “หนูน�กับหนูเมือง”

ครั้งหนึ่งหนูนาชวนหนูเมืองมาเยี่ยมที่บ้าน มันเตรียมของกินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเนยแข็ง
ข้าวโอต ผลไม้ และอื่นๆ หลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแล้ว หนูเมืองก็บอกว่า “เพื่อนรัก ข้าอยากจะ
ถามสักหนอยวา ทําไมถึงยอมทนใช้ชีวิตลําบาก อดๆ อยากๆ อยูอยางนี้ ทั้งที่เจ้าสามารถไปหากิน
ในเมืองกับข้าได้อยางสะดวกสบาย” หนูนาจึงตัดสินใจย้ายตามไปทันที
เมื่อไปถึง หนูเมืองพาเพื่อนไปที่ห้องเก็บอาหาร ทั้งสองยิ้มร่าและมุ่งหมายจะกินให้เอร็ดอร่อย
แต่ทันใดนั้นเอง ประตูก็เปิดออกและมีชายสองคนเดินเข้ามาพร้อมกับหมาตัวโต พวกมันเห็นดังนั้น
จึงรีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวด้วยความกลัว หนูนาเอ่ยขึ้นว่า “นี่นะรึเพื่อนเอย สภาพชีวิตสุขสบายที่วา แตถ้า
เราต้องอยูด้วยความหวาดกลัวอยางนี้ละก็ ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตอยูที่กระทอมโกโรโกโสที่บ้านนอก ดีกวา
อยูในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายและความวุนวายเชนนี้”
คติสอนใจ การมีชีวิตที่สงบสุขแต่ยากจน ยังดีกว่าที่จะมีชีวิตที่ร่ำารวยแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว
และเผชิญปัญหาต่างๆ โดยไม่มีความสุข
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง นกอินทรีกับอีก�

นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจ้องตะปบลูกแกะอยู่บนยอดผาสูง เมื่อได้โอกาสเหมาะ มันก็โฉบเอาลูกแกะ
ขึ้นไปด้วยอุ้งเล็บอันแข็งแกร่ง แล้วบินกลับสู่รังบนยอดผาสูง
อีกาซึ่งอยู่บริเวณนั้นเห็นการกระทำาของนกอินทรีมาโดยตลอด ก็คิดจะเอาอย่างบ้าง จึงบินถลาตรง
ไปตะปบลูกแกะที่กินหญ้าอยู่เพื่อจับตัวมันบินขึ้น แต่อุ้งเล็บของมันกลับจิกแน่นเข้าไปในเนื้อลูกแกะ
ไม่ว่าจะพยายามสลัดออกอย่างไรก็ไม่หลุด เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเข้า ก็ร้องทักว่า “โอ้โห! นี่มันนกอะไร
กัน” ลูกชายผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดกล่าวขึ้นว่า “พอ ที่ข้าเห็นอยูเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับ
เปนนกอินทรี แตตอนนี้ข้าวามันคงเข้าใจแล้วละ วาตนเองเปนเพียงอีกาเทานั้น”
คติสอนใจ 1. คนโง่เขลามักคิดทำาในสิ่งที่เกินความสามารถของตน
2. คนฉลาดรู้ว่าจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ของตนให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างไร
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และก�รพัฒน�ตนเอง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 9 สิ่งดีๆ ของฉัน

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถวิเคราะห์ตนเอง นำาคุณสมบัติที่ดีและความสามารถพิเศษของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับตนเองและหมู่คณะ
2. เนื้อห�

การรู้จักตนเองเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 เกม
3.2 กระดาษวาดภาพ
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับนำาสนทนาเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในกองลูกเสือ การประดับเครื่องหมายประกอบ
เครื่องแบบของนายหมู่ รองนายหมู่ พลาธิการและการเลือกหน้าที่ของสมาชิกในหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่
4.4 ผู้กำากับแจกกระดาษวาดภาพให้ลูกเสือแต่ละคนและให้ลูกเสือภายในหมู่วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง
และทำาแผ่นปลิววาดภาพสัญลักษณ์บอกความถนัดและความสามารถพิเศษของตนที่เหมาะสม
4.5 ลูกเสือประชาสัมพันธ์แนะนำาตนเอง ต่อสมาชิกคนอื่น ขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ภายในหมู่
4.6 เพื่อนในหมู่ลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปเลือกผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ตำาแหน่งต่างๆ ในหมู่ลูกเสือ โดยทำาเป็นแผนภูมิคณะกรรมการผู้นำาหมู่ลูกเสือติดบอร์ดไว้
4.7 ผู้กำากับและลูกเสือในกองร่วมกันประกาศคุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ลูกเสือแต่ละหมู่ เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่จะปฏิบัติในหมู่และกองลูกเสือ
4.8 ลูกเสือสรุปและนำาเอาความสามารถพิเศษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะ
4.9 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.10 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในหมู่ลูกเสือเพื่อเป็น
แบบอย่างสำาหรับลูกเสือรุ่นน้อง
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือรู้คุณสมบัติที่ดีและความสามารถพิเศษของเพื่อนๆ ได้ร้อยละ 90 ของกลุ่มเพื่อน
5.2 ลูกเสือภูมิใจและรู้จักจุดเด่นของตนในมุมมองของเพื่อน
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 9
เกม
เกม เพื่อนฉัน ... คนเก่ง

วิธีเล่น
1. ลูกเสือนั่งรอบวง ผู้กำากับและลูกเสือร้องเพลงพร้อมปรบมือให้จังหวะ
2. ผู้กำากับนำาฉลาดที่เขียนไว้ในกระดาษมาม้วนเป็นก้อนกลมหรือใส่ในกล่องก็ได้ส่งให้ลูกเสือในวง
3. ลูกเสือเมื่อรับกล่องฉลากมาแล้วให้ส่งต่อไปให้เพื่อนลูกเสือคนต่อไป
4. ผู้กำากับหยุดร้องเพลงกล่องฉลากอยู่ที่ลูกเสือคนใด ลูกเสือคนนั้นจะต้องบอกความสามารถ
ของเพื่อนคนใดคนหนึ่งในหมู่หรือในกองว่ามีความสามารถอะไรบ้างที่ผู้อื่นขอความช่วยเหลือได้ เช่น
ตอกตะปูเก่ง ร้องเพลง เล่านิทาน เล่นกีต้าร์ ตีฉิ่ง รู้รักต้นไม้ ร้อยลูกปัด สเกตภาพ พูดเลียนเสียงฯลฯ

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง คนขี้เหนียวกับทองคำ�

ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดิน ไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมนำามาใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์ ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทองไว้หลายเเห่ง เขาจึงขายสมบัติทั้งหมดเเล้วซื้อ
ทองคำาเเท่งหนึ่งมาฝังไว้ที่หลังบ้าน เเล้วหมั่นไปดูทุกวัน
คนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่หลังบ้าน เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสีย ชายขี้เหนียวมาพบ
หลุมที่ว่างเปล่าในวันต่อมาก็เสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไปบอกเพื่อนบ้านคนหนึ่ง เพื่อนบ้านจึงเเนะนำาแบบ
ประชดประชันว่า
“ทานก็เอาก้อนอิฐใสในหลุมเเล้วคิดวาเปนทองคําสิ เพราะถึงอยางไรทานก็ไมเอาออกมาใช้
อยูเเล้ว”
คติสอนใจ ของมีค่า ถ้าไม่นำามาทำาให้เกิดประโยชน์ก็ย่อมเป็นของไร้ค่า
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และก�รพัฒน�ตนเอง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10 บัญชีชีวิต

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีโอกาสทบทวนการดำาเนินชีวิตที่ผ่านมา อันจะนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

2. เนื้อห�

การที่คนเราได้มีโอกาสวิเคราะห์และทบทวนการดำาเนินชีวิตของตนเองในบรรยากาศที่เหมาะสม
จะทำาให้ได้เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบกิจกรรม
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับนำาสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งวัยรุ่นมักชอบแยกตัวและมีความสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัวน้อยลง
4.4 หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กำากับให้แต่ละคนหลับตา นึกทบทวนการดำาเนินชีวิตของตนเองใน 1 เดือน
ที่ผ่านมา 2 เรื่อง ต่อไปนี้ แล้วเขียนลงในตารางที่ 1 ในใบกิจกรรม
1) สิ่งดีๆ ที่พ่อ แม่ ทำาให้ฉันแม้เพียงเล็กน้อย
2) สิ่งแย่ๆ ที่ฉันทำากับพ่อแม่แม้โดยไม่ตั้งใจ
4.5 ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองเขียนลงในตาราง แล้วประเมินตนเองว่า ควรจะปรับปรุงตัว
อย่างไร เพื่อตอบแทนความดีของพ่อแม่บ้าง เขียนลงตารางที่ 2 ในใบกิจกรรม
4.6 ลูกเสือแต่ละคนผลัดกันเล่าผลการทบทวนทั้ง 2 เรื่อง คือการประเมินตนเองและคิดว่าจะปรับปรุง
ตนเองอย่างไร แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในหมู่
4.7 รวมกอง ผู้กำากับนำาอภิปรายประเด็นต่อไปนี้
• ได้ค้นพบอะไรบ้างที่นำาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเอง
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม การแสดงออก และการแลกเปลี่ยนในหมู่เพื่อน

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

176
ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10
เพลง
เพลง ปรบมือ 5 ครั้ง

ปรบมือ 5 ครั้ง ( 1 2 3 4 5 )
กระโดดข้างหน้า 5 ที ( 1 2 3 4 5 )
กระโดดไปทางซ้าย ( 1 2 3 4 5 )
สายสะโพกไปมา ( 1 2 3 4 5 )

ปรบให้ดังยิ่งกวานี้ ( 1 2 3 4 5 )
แล้วกลับเข้าที่เหมือนเดิม ( 1 2 3 4 5 )
แล้วย้ายมาทางขวา ( 1 2 3 4 5 )
หัวเราะ ฮา ฮา ให้ดัง ๆ ( 1 2 3 4 5 )

ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 1

สิ่งดีๆ ที่พอ แม ทําใหฉันแมเพียงเล็กนอย

สิ่งแยๆ ที่ฉันทํากับพอแมแมโดยไมตั้งใจ

1.
2.
3.
ต�ร�งที่ 2

สิ่งที่ฉันคิดจะปรับปรุงตนเอง

1.
2.
3.
4.

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง คนห�ปล�กับพร�น

วันหนึ่งคนหาปลาเดินสวนกับนายพรานเเละเห็นว่านายพราน มีเนื้อสัตว์มากมายจึงถามว่า “ทาน
พรานปา ข้าขอเอาปลาเเลกกับเนื้อสัตวบ้างได้หรือไม” นายพรานเห็นคนหาปลามีปลาหลายตัวก็นึก
อยากจะลองกินเนื้อปลา
วันต่อๆ มาคนหาปลากับพรานก็นัดพบเพื่อเเลกเปลี่ยนอาหารกันทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่งคนหา
ปลาก็เอ่ยขึ้นว่า “ทานยังอยากจะเเลกเนื้อกับปลาอยูหรือไม” นายพรานก็ตอบว่าตนเริ่มเบื่อปลาเเละ
อยากกินเนื้อดังเดิมเเล้ว ทั้งสองจึงตกลงเลิกเเลกเปลี่ยนอาหารกันอีกต่อไป
คติสอนใจ คนเรามักอยากลิ้มลองของใหม่ เเต่ไม่นานก็ต้องเห็นค่าของของเก่า

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 9 รักและศรัทธ�สถ�บันช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 11 โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเกิดความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
2. เนื้อห�

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตลอดการครองราชย์ กว่า 60 ปี
เพื่อปวงชนชาวไทย
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาด้วยคำาถาม
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ คืออะไร
• ทราบไหมว่า จำานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในปัจจุบันมีประมาณกี่โครงการ
4) ผู้กำากับแจกใบความรู้ เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” และมอบหมายงานให้
ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่มีความ
สำาคัญต่อประชาชนหมู่มาก และหมู่ลูกเสือมีความสนใจ หมู่ละ 1 โครงการ (ไม่ซ้ำากัน) ส่งตัวแทนนำาเสนอใน
กองลูกเสือครั้งต่อไป ให้เวลารายงานหมู่ละไม่เกิน 8 นาที โดยจะมีการตัดสินว่าหมู่ใดนำาเสนอข้อมูลที่เข้าใจ
ได้ดี และใช้สื่อได้น่าสนใจที่สุด
5) หมู่ลูกเสือ วางแผน แบ่งงาน และมอบหมายสมาชิกช่วยกันดำาเนินการ โดยตกลงกับหมู่อื่นไม่ให้
หัวข้อซ้ำากัน
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือแต่ละหมู่รายงาน ผู้กำากับและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันซักถาม เพื่อความเข้าใจ จนครบทุกหมู่
4) ผู้กำากับนำาอภิปราย และสรุปในประเด็น “ข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม และการนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวัน”
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5) ผู้กำากับเพิ่มเติมดังนี้ “ในหลวงทรงเปนองคพระประมุขของลูกเสือไทย และพระนามของ
พระองคนั้นอยูในรายชื่อของลูกเสือที่เปนบุคคลสําคัญของโลก ทรงเปนแบบอยางของการยึดมั่นใน
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ที่ลูกเสือควรจดจํา และนําเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน”
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่เป็นคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 11
เพลง
เพลง สดุดีมห�ร�ช�

ขอเดชะองคพระประมุขภูมิพล
มหาราช ขัติยะ ภูวไนย
ขอเดชะองคสมเด็จพระราชินี
องคสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาราชา
อ้าองคพระสยมบรมราชันยขวัญหล้า
ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี

มิ่งขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย
ดุจรมโพธิ์รมไทรของปวงประชา
คูบุญ บารมี จักรีเกริกฟา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
เปลงบุญญาสมสงาบารมี
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี

เพลง สย�ม�นุสติ

หากสยามยังอยูยั้ง
เราก็เหมือนอยูคง
หากสยามพินาศลง
เราก็เหมือนมอดม้วย
ใครรานใครรุกด้าว
ไทยรบจนสุดใจ
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล
เสียชีพไปเสียชื่อ

ยืนยง
ชีพด้วย
ไทยอยู ได้
หมดสิ้นสกุลไทย
แดนไทย
ขาดดิ้น
ยอมสละ สิ้นแฮ
ชื่อก้องเกียรติงาม

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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ใบคว�มรู้
เรื่อง โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
คว�มเป็นม�

ในระยะต้นแห่งการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัตินั้น กิจการด้านการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญ
ก้าวหน้าเท่าที่ควร และการบริการสาธารณสุขในชนบทยังมิได้แพร่หลายเช่นในปัจจุบัน
พระราชกรณียกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493-2505 จึงเป็นพระราชดำาริด้านการแพทย์และ
งานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีลักษณะเป็น
โครงการเต็มรูปแบบอย่างปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น
ปี พ.ศ.2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ จำานวน 500,000 บาท เพื่อใช้
สร้างอาคาร “มหิดลวงศานุสรณ” ในบริเวณสถานเสาวภา สำาหรับใช้ในกิจการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ผลิตวัคซีน บี ซี จี ป้องกันวัณโรค ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงในเวลานั้น
ทรงริเริ่มสร้างภาพยนตร์ ที่รู้จักกันในนามว่า “ภาพยนตรสวนพระองค” จัดฉายเพื่อหารายได้
จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล นำามาช่วยเหลือพสกนิกรด้านต่างๆ เช่น สร้างตึกวชิราลงกรณ์
สภากาชาดไทย อาคารทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น
เมื่ออหิวาตกโรคระบาดอย่างรุนแรงในเมืองไทย และต้องใช้ “น้ําเกลือ” เป็นจำานวนมาก ในขณะนั้น
การให้น้ำาเกลือแก่ผู้ปวยมีค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะต้องสั่งจากต่างประเทศ และน้ำาเกลือที่ผลิตได้ใน
ประเทศก็ยังขาดคุณภาพ จนกล่าวกันว่า “ใสใครไปก็ช็อค” จึงได้พระราชทานพระราชดำาริให้มีการ
ศึกษาวิจัยและค้นหาวิธีสร้างเครื่องกลั่นน้ำาเกลือใช้เอง จนมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศและเป็นที่
ยอมรับกันจนถึงปัจจุบันนี้
โครงการแพทย์หลวงพระราชทาน “เรือเวชพาหน” เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎรที่ตั้งบ้าน
เรือนอยู่ตามลำาน้ำา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำาเนินการมาจนทุกวันนี้
พระราชจริยวัตรเช่นนี้ได้ขยายปรัชญาการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยออกไปในวงกว้าง
และฝังลึกในจิตใจคนไทยในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้จากยามที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
คนไทยทั้งหลายจะช่วยเหลือกันบริจาคโดยมิต้องร้องขอแต่อย่างใด
ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปเยี่ยมเยียน
ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน เสด็จประทับอยู่ในภูมิภาค
ต่างๆ มากกว่าในพระราชวังที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน เจ้าหน้าที่
ของรัฐประจำาพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สำารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้เพื่อทรง
รวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำาริในการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริต่อไป
พระราชดำาริอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้กรมประมงนำาพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน้ำาพระที่นั่งอัมพรสถาน จากนั้นในวันที่ 7
พฤศจิกายน 2496 จึงพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศนี้แก่กำานันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นำาไปเผย
แพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บ้านของตน เพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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โครงการพระราชดำาริที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2495 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถบลูโดเซอร์ ให้หน่วยตำารวจ
ตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ตำาบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือ
ตำาบลทับใต้) อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและนำาผลผลิต
ออกมาจำาหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ. 2496 ได้พระราชทานพระราชดำาริให้
สร้างอ่างเก็บน้ำาเขาเต่า อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง เดือดร้อนของ
ราษฎร และสร้างเสร็จใช้ประโยชน์ได้ในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นโครงการพระราชดำาริทางด้านชลประทาน
แห่งแรกของพระองค์
ประเภทและส�ข� ของโครงก�รในพระร�ชดำ�ริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีอยู่มากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรกมีชื่อเรียก
แตกต่างกันไป ดังนี้คือ
1. โครงการตามพระราชประสงค์
โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ ทรงศึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ทรง
แสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดูแล
ผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึ่งต้องทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำาเนิน
การทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทัยว่าโครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้าฯให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อภายหลัง
2. โครงการหลวง
พระองค์ทรงเจาะจงดำาเนินการพัฒนาและบำารุงรักษาต้นน้ำาลำาธารในบริเวณปาเขาในภาคเหนือ
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มภาคกลาง ด้วยเหตุผลที่พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา จึงทรงมี
โอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิน เลิกการตัดไม้ทำาลายปา ทำาไร่เลื่อยลอย
และเลิกการค้าไม้เถื่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพัฒนาช่วยเหลือให้ปลูกพืช
หมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้
คุณค่าแทนการปลูกฝิน ทั้งๆ ที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกว่าจะเกิดผลได้ ต้องใช้เวลานาน
นับสิบปี การดำาเนินงานจะยากลำาบากสักเพียงใดมิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อยๆ ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ
ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า “พอหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถว่า “แมหลวง” โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง”
3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
โครงการที่พระองค์ได้พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชดำาริให้เอกชนไปดำาเนินการ
ด้วยกำาลังเงิน กำาลังปัญญา และกำาลังแรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน
เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งสโมสร
โรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและดำาเนินงานตามพระราชดำาริ โครงการพจนานุกรม โครงการ
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน เป็นต้น
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4. โครงการตามพระราชดําริ
โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำาเนินการตาม
แนวพระราชดำาริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน ตำารวจ
ทหาร โครงการตามพระราชดำารินี้ในปัจจุบันเรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” มีกระจาย
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ดำาเนินการ
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่มากกว่า 5 ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้าน
วิชาการ เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เป็นต้น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีส่วนสำาคัญ ในการเสริมแผนงานโครงการต่างๆ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ นอกจากจะทำาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นส่วนรวมด้วย
ดังนั้นเพื่อการดำาเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์สูงสุดบรรลุผลตาม
แนวพระราชดำาริที่ได้พระราชทานไว้ รัฐบาลจึงได้ตั้งหน่วยงานชื่อว่า “สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)” เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นกรม อยู่ใน
สายการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี สำานักงาน กปร. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ตามเสด็จเพื่อรับและประมวลพระราชดำาริ สำารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำาแผนงาน หรือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อดำาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
2) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
4) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ
5) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมอบหมาย หรือตามที่ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท โดยกระจายอยู่ทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำานักงาน กปร. ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2525-2551 มีจำานวน 4,404 โครงการ/กิจกรรม แยกตามประเภท และรายภาคได้
ดังตารางต่อไปนี้
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ประเภทโครงการ
1. การพัฒนาแหล่งน้ำา
2. การเกษตร
3. สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมอาชีพ
5. สาธารณสุข
6. คมนาคม
7. สวัสดิการสังคม
8. โครงการสำาคัญ และอื่นๆ
ภาค

จํานวนโครงการ / กิจกรรม
1,579 โครงการ / กิจกรรม
536 โครงการ / กิจกรรม
1,039 โครงการ / กิจกรรม
343 โครงการ / กิจกรรม
49 โครงการ / กิจกรรม
115 โครงการ / กิจกรรม
166 โครงการ / กิจกรรม
577 โครงการ / กิจกรรม
จํานวนโครงการ / กิจกรรม
1,024 โครงการ / กิจกรรม
929 โครงการ / กิจกรรม
1,221 โครงการ / กิจกรรม
807 โครงการ / กิจกรรม
343 โครงการ / กิจกรรม
80 โครงการ / กิจกรรม
4,404 โครงการ / กิจกรรม

กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ใต้
ไม่ระบุภาค
งบบริหาร
รวม
ตัวอย่�งโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

1. โครงการหลวง
2. โครงการเศษรฐกิจชุชนบนพื้นที่สูง
3. โครงการเกี่ยวกับ การปลูกข้าว
4. โครงการศิลปาชีพพิเศษ
5. โครงการสร้างบ้านเล็กในปาใหญ่
6. โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
7. โครงการพืชสมุนไพร
8. โครงการปลูกพืช/ผลไม้
9. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
10. โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
11. โครงการตามพระราชดำาริหมู่บ้านสหกรณ์
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13. โครงการการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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เรื่อง คว�มหม�ยของคำ�ว่� สปริต

เป็นนักวิ่งเจ้าของสถิติในการวิ่ง 400 เมตรของสหราชอาณาจักร
และได้เหรียญทองจากการแข่งขัน 4x400 เมตรจากการแข่งขัน World Championships, European
Championships และ Commonwealth Games จากสหราชอาณาจักร ตอนนี้เขาแขวนรองเท้าแล้ว
แต่เหตุการณ์ที่ทำาให้ผู้คนทั้งโลกจดจำาเขาคือ Olympics Games ที่ Barcelona ในปี 1992 เขาคือ
หนึ่งในตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้ หลังจากรอคอยมา 4 ปี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เอ็นร้อย
หวายของเขาเกิดมีปัญหา เขาทรุดตัวลงและร้องไห้ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาตัดสินใจลุกขึ้น และวิ่งต่อ
เมื่อระยะทางเหลือประมาณ 100 เมตร คุณพ่อของเขาก็มาช่วยประคองเข้าเส้นชัย
สี่ปีแห่งการรอคอย ความฝันของเขาจบลงด้วยน้ำาตาและความเสียใจ แต่ spirit ที่ยิ่งใหญ่ของเขา
ได้รับการปรบมือ หรือ Standing Ovation ของผู้ชมทั้งสนาม และคนทั้งโลกก็ได้เข้าใจความหมายของ
คำาว่า spirit มากขึ้น โลกได้จดจำาเขาไปอีกนานแสนนานในฐานะ “ผู้ชนะ” ตัวจริง
Derek Anthony Redmond

เรื่อง เต่�กับนกอินทรี

นานมาแล้วยังมีเต่าตัวหนึ่งชอบแหงนหน้ามองดูนกนานาชนิดที่กำาลังบินไปมาบนท้องฟ้าด้วย
ความอิจฉา มันนึกอยากจะบินได้เช่นนั้นบ้าง
ขณะที่มันกำาลังเดินครุ่นคิดหาวิธีที่จะบินได้อยู่นั้น มันก็เห็นนกอินทรีตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ก้อนหิน
ไม่ห่างจากมันนัก เต่ารีบคลานเข้าไปหาทันที “ทานนกอินทรีทานจะชวยให้ข้าบินได้อยางทานได้
หรือไม” เต่าถาม “ทานจะบินได้อยางไร ในเมื่อทานไมมีปก” นกอินทรีบอก “แตถ้าทานชวยข้า ข้า
ต้องบินได้อยางแนนอน เพียงแตทานพาข้าขึ้นไปบนท้องฟาเทานั้น แล้วข้าก็จะบินของข้าเอง” เต่าพูด
ในตอนแรกนกอินทรีปฏิเสธ แต่เต่าก็เฝ้าอ้อนวอนจนนกอินทรีใจอ่อน มันจึงใช้อุ้งเล็บทั้งสองยก
ตัวเต่าบินขึ้นไปบนท้องฟ้า “พอข้าปลอยทาน ทานก็บินเลยนะ” นกอินทรีบอกแล้วก็ปล่อยตัวเต่าลงมา
แต่แทนที่จะบิน ร่างของเต่ากลับร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าลงมากระแทกกับก้อนหินเต็มแรง ขาดใจ
ตายทันที
คติสอนใจ จะทำาอะไรควรรู้จักประมาณตน
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 10 ปฏิบัติต�มวิถีไทยและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 12 ปูมชีวิตปร�ชญ์ช�วบ้�น

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือรู้และเข้าใจปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ที่คิดค้น บุกเบิก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตัวอย่างที่ดี และ
ทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม

2. เนื้อห�

การเรียนรู้จากปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับมอบหมายให้หมู่ลูกเสือศึกษา/ค้นคว้า ทำาปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านที่คิดค้นบุกเบิก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตัวอย่างที่ดี และทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม หมู่ละ 1 คน ว่ามีวิถีชีวิตอย่างไร คิดค้น
บุกเบิกในเรื่องอะไร ต้องผ่านความยากลำาบากอะไรมาบ้าง ภูมิปัญญานั้นเป็นประโยชน์อย่างไร แล้วมา
นำาเสนอในกองลูกเสือครั้งต่อไป
4) หมู่ลูกเสือวางแผน แบ่งงาน และกำาหนดผู้รับผิดชอบไปดำาเนินการ
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ
4) ผู้กำากับ นำาอภิปรายสรุป ข้อคิดที่ได้และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปูมชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านทีละคนจน
ครบทุกคน
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตความเอาใจใส่ต่อการทำากิจกรรม การรายงาน และการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 12
เพลง
เพลง เร�ม�สนุกกัน

ชะชะชา…………. ประกอบทาทาง
มาเถิดเรามา มารวมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้น ลุกขึ้นพลันทันที
แล้วเรามาหันหน้ามาหากัน ยกมือไหว้กัน แล้วตบมือสามที (เอ้า 1..2..3)
เสร็จพลัน แล้วก็หันกลับมา สนุกหนักหนา แล้วสายเอว 5 ที (เอ้า 1..2…3..4..5)

เกม
เกม พรมวิเศษ

วิธีเล่น
1. ลูกเสือแต่ละหมู่มีจำานวนเท่ากัน ขึ้นไปยืนบนผ้ายางที่เตรียมไว้ ขนาด 2 x 2 เมตร ที่จุดเริ่มต้น
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่เคลื่อนย้ายตัวเองและผ้ายางที่ยืนเหยียบไว้ไปยังจุดที่
กำาหนด โดยไม่ให้ตัวออกจากผืนผ้า
3. หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝายชนะ

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ก�รเปลี่ยนชื่อประเทศจ�ก “สย�ม” เป็น “ไทย”

ปี พ.ศ. 2482 จอม พล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายสร้างชาติโดยอาศัยเชื้อชาติ
ไทยเป็นหลัก คิดเปลี่ยนนามประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” โดยยึดหลักว่า ประเทศส่วนใหญ่มัก
ตั้งชื่อประเทศตามเชื้อชาติของตน โดยเริ่มประกาศใช้เป็นรัฐนิยมก่อน แล้วจึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมนามประเทศในภายหลัง โดยให้เหตุผลความไม่สะดวกในการใช้คำาวา “สยาม” ดังนี้
(1) คนไทยมีสัญชาติและบังคับไม่ตรงกัน กล่าวคือ คนไทยทุกคนในเวลานี้มีสัญชาติไทยแต่อยู่ใน
บังคับสยาม
(2) ชื่อภาษา ชื่อคน กับชื่อประเทศไม่ตรงกัน กล่าวคือ เป็นประเทศสยาม แต่คนพื้นเมืองพูด
ภาษาไทยเป็นอาณาจักรสยาม แต่พลเมืองเป็นคนไทย
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ

(3) การที่เอาคำาว่า “สยาม” กลับมาใช้เป็นนามประเทศนั้น เป็นการฝืนใจคนไทยโดยทั่วไปดังนั้น
คำาว่าสยามจึงมีแต่ในภาษาหนังสือ แต่ใช้พูดกันว่า “เมืองไทย” เป็นส่วนมาก
การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยแล้ว จะมีผลดังนี้
(1) ได้ชื่อประเทศที่ตรงตามชื่อเชื้อชาติของพลเมือง
(2) ชนชาติไทยจะมีสัญชาติและอยู่ในบังคับอันเดียวกัน
(3) ชื่อประเทศ ชื่อภาษาพื้นเมือง ชื่อรัฐบาลกับชื่อประชาชน จะเป็น “ไทย” เหมือนกันหมด
(4) ทำาให้พลเมืองรักประเทศเพิ่มมากขึ้นและมีจิตใจเข้มแข็ง รู้สึกระลึกถึงความเป็นไทยมากขึ้น
(5) ก่อให้เกิดความสามัคคีและเกี่ยวพันอย่างสนิทสนม ระหว่างชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทย และ
ชาวไทยที่กระจัดกระจายในประเทศอื่นๆ มากยิ่งขึ้น
จึงเป็นอันว่า “ประเทศสยาม” ก็กลายเป็นเพียงตำานานนับจากนั้น
เรื่อง สำ�นวนไทย “ตัดห�งปล่อยวัด”

“ตัดหางปลอยวัด” เป็นสำานวน หมายถึง ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป เช่น เด็กคนนี้
ถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดเพราะประพฤติตัวเกกมะเหรกเกเร ไม่เชื่อฟังคำาสั่งสอนของผู้ใหญ่
สำานวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำาไปปล่อย เพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัย
โบราณ มีหลักฐานในกฎมนเทียรบาลว่า เมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคล เช่น มีวิวาทตบตีกันถึงเลือดตกใน
พระราชวัง ต้องทำาพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมือง เพื่อนำาเสนียดจัญไรไปให้พ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีประกาศกล่าวถึงการนำาไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์ สันนิษฐานว่า ไก่ที่
จะนำาไปปล่อยที่วัดจะตัดหาง เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13 คู่ครองในฝัน

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเห็นคุณค่าของความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

2. เนื้อห�

คุณสมบัติสำาคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกคู่ครอง

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 กระดาษแผ่นเล็ก กระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาด ปากกา
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับชวนสนทนาเกี่ยวกับละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำา ถึงพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละคร และ
ร่วมกันวิจารณ์พฤติกรรมของตัวละครที่ตนเองพบเห็น
4) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แต่ละคนเขียนคุณสมบัติของตนเองที่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพ
สตรีที่เพศตรงข้ามจะตัดสินใจเลือกมาเป็นคู่ครองในอนาคตคนละ 3 ข้อ ลงกระดาษแผ่นเล็ก แผ่นละ 1
คุณสมบัติ
5) เขียนคุณสมบัติของเพศตรงข้ามที่ตนเองจะตัดสินใจเลือกเป็นคู่ครองในอนาคต คนละ 3 ข้อลง
กระดาษแผ่นเล็กแผ่นละ 1 คุณสมบัติ
6) นำาไปจัดแยกประเภทคุณสมบัติสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยไม่ใช้เสียง
7) นายหมู่เลือกมาเพศละ 4 คุณสมบัติที่มีผู้เขียนมากที่สุดและรองลงมาตามลำาดับ
8) ร่วมกันวิเคราะห์ความหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแต่ละคุณสมบัติที่สำาคัญของสุภาพ
บุรุษและสุภาพสตรีที่เพศตรงข้ามต้องการเป็นคู่ครอง
9) สรุปผลกิจกรรมรายงานในกองลูกเสือคาบต่อไป
10) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
11) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กำากับนำาอภิปราย รวบรวม และสรุปคุณสมบัติของทั้งสองเพศเขียน
ลงกระดาษปรูฟ
4) ผู้กำากับนำาอภิปรายให้เลือกคุณสมบัติที่สำาคัญที่สุดเหลือเพศละ 3 ข้อ ให้กองลูกเสือโหวตว่าจะ
ตัดคุณสมบัติข้อใดออกไป
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5) ถามข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมและการนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน (ในคุณสมบัติที่ดีทั้งหมด เมื่อ
พิจารณาอย่างถ่องแท้ จะพบว่ามีคุณสมบัติที่สำาคัญมากน้อยต่างกัน)
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่ และกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13
เพลง
เพลง พวกเดียวกัน

มาเถิดเรามามารวมร้องเพลงกัน
แล้วเราก็หันหน้ามาหากัน (ซ้ํา)
เสร็จพลันก็หันกลับมา

พวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลันทันที
สงยิ้มให้กันแล้วปรบมือ 5 ที ( 1 2 3 4 5 )
สนุกหนักหนา แล้วสายเอว 5 ที ( 1 2 3 4 5 )

เกม
เกม ปดต�เดินท�ง

วิธีเลน
1. ลูกเสือเข้าแถวตอนนายหมู่อยู่หัวแถว รองนายหมู่อยู่ถัดจากนายหมู่ นำาเชือกผูกเอวนายหมู่
และลูกหมู่ทุกคนไม่ให้หลุดจากกัน
2. นำาผ้าปิดตานายหมู่ และรองนายหมู่
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ลูกเสือพากันเดินโดยมีนายหมู่นำาหน้า และให้ลูกหมู่จับเอวต่อๆ
กันไปและห้ามลูกหมู่บอกเส้นทางนายหมู่โดยการพูด แต่ให้ใช้สัญญาณอย่างอื่นแทน
4. หากหมู่ใดผิดกติกาให้ออกจากการแข่งขันหรือมาเริ่มเดินใหม่ หมู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นหมู่
ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำาชมเชย (เยล) ให้
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง เด็กโลภ

เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ เเล้วกอบเอาลูกเกาลัดจนเต็มกำามือ
เเละไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถเเคบๆ ได้ เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อย
ลูกเกาลัด ออกจากมือ เมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า “ทําไมไมปลอยลูกเกาลัดในมือเสีย
กอน ถ้าล้วงหยิบเกาลัดทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไมติดปากโถด้วย”
คติสอนใจ ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้
เรื่อง ตั๊กเเตนผู้หิวโหย

ตั๊กเเตนตัวหนึ่งไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเเล้ว มันเดินโซเซเพราะไร้เเรงกระโดดมาจนถึง
ลานดิน ใต้ต้นโอกใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาว พวกมดกำาลังขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรังมาตาก
ให้เเห้ง ตั๊กเเตนจึงเดินไปขอกินเมล็ดข้าวโพดสัก 2-3 เม็ดเพื่อประทังชีวิต เเต่มดกลับถามว่า ทำาไม
ตอน ฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้ ตั๊กเเตนก็ตอบว่าตนร้องเพลงเที่ยวเล่นไปตลอดฤดูร้อน
“ถ้าเชนนั้น เจ้าก็ควรจะเต้นรําไปตลอดฤดูหนาว” มดตอบ เเล้วก็ขนเมล็ดข้าวโพดกลับเข้ารังไปให้
พวกของตนกิน
คติสอนใจ ควรขยันทำามาหากิน เพื่อให้มีพอเพียงในยามยาก

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

191

แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 14 ยกย่องคนดี

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีโอกาสได้แสดงการยกย่องคนดี และเผยแพร่เกียรติคุณของคนดีในสังคม

2. เนื้อห�

การยกย่องและให้เกียรติกับผู้ที่ประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรมจริยธรรม

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับนำาสนทนาเกี่ยวกับ “กิจกรรมยกยองคนดี” และให้ลูกเสือนำาเสนอชื่อลูกเสือ ในกอง
ลูกเสือของตนที่พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในบำาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในครอบครัวในชุมชน
ในโรงเรียนและในกองลูกเสือได้อย่างน่ายกย่อง
4.4 ลูกเสือในกองร่วมกันวิเคราะห์เพื่อนลูกเสือที่มีคุณสมบัติและนำาเสนอชื่อเพื่อให้สมาชิกในกองได้
พิจารณา
4.5 ลูกเสือร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติของลูกเสือที่ถูกนำาเสนอชื่อ
4.6 กองลูกเสือร่วมกันสรุปรายชื่อลูกเสือ รายงานต่อผู้กำากับ เพื่อยกย่องในระดับโรงเรียนและพิจารณา
คุณสมบัติตามเกณฑ์ในการขอรับเหรียญลูกเสือสดุดี
4.7 ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันแสดงความยินดีกับลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือก
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือยอมรับเพื่อนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ควรยกย่องเป็นคนดี
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 14
เพลง
เพลง เบิกบ�นใจ

เบิกบานใจเมือเราอยูพร้อมเพรียงกัน ชื่นชีวันทุกคนเบิกบานหรรษา
ตางคนยิ้มยองผองใส สุขใจเสียเปนหนักหนา
เพิ่มไมตรีรอยยิ้มนี้มีคุณคาหมั่นขยันทุกวันเวลา ยิ้มกันดีกวาสดชื่นรื่นรมย

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง อ่�นหนังสือไม่ออก

หนุ่มบ้านนอกยากจนคนหนึ่ง เสี่ยงโชคมาหางานทำาในกรุงเทพฯ เพราะได้ยินว่าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
กำาลังรับสมัครนักการภารโรงโดยไม่จำากัดวุฒิการศึกษา
เมื่อเจ้าหน้าที่ให้กรอกใบสมัคร หนุ่มก็ยิ้มแหยๆ ยกมือไหว้แล้วบอกอ่อยๆ ว่า “ขอโทษครับพี่
คือวา..ผมอานหนังสือไมออกและเขียนหนังสือไมได้ครับ...”
เจ้าหน้าที่ชักสีหน้าทันทีแล้วพูดว่า “อะไรกัน มาสมัครงานที่โรงเรียนถึงจะตําแหนงแคนักการ
ภารโรง อยางน้อยก็นาจะอานออก เขียนได้ บ้างแหละ” เจ้าหน้าที่เก็บใบสมัครกับปากกาอย่างไม่มี
เยื่อใย “ถ้าไมรู้อะไรเลยอยางนี้ ก็เสียใจด้วยนะ กลับไปเถอะ”
หนุ่มบ้านนอกนั่งรถกลับบ้าน อย่างนกปีกหัก เมื่อถึงบ้านจึงนึกขึ้นได้ว่าตนเองมีที่ดินรกร้างเท่าแมว
ดิ้นตาย เป็นมรดกจากพ่อผู้ล่วงลับไปแล้ว
ด้วยความเจ็บใจ จึงเกิดเป็นแรงมานะ ให้จับจอบเสียมหักร้างถางพง ค่อยๆ พลิกฟื้นลงผลไม้ไป
ทีละเล็กละน้อยด้วยความอดทน สวนผลไม้สร้างผลกำาไรมากขึ้นทุกปี จนเก็บเงินซื้อที่ดินข้างเคียงขยาย
อาณาเขตสวนกว้างขึ้นเรื่อยๆ
บัดนี้หนุ่มบ้านนอกกลายเป็นพ่อเลี้ยงชรา เจ้าของสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั้น
วันหนึ่งพ่อเลี้ยงชราหอบเงินจำานวนมากไปขอเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นครั้งแรก ผู้จัดการสาขาถึงกับ
เดินมาต้อนรับด้วยตัวเอง และงงสุดขีดเมื่อได้รู้ว่าชายชราอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนหนังสือก็ไม่ได้
ผู้จัดการเอ่ยถามอย่างเกรงใจสุดๆ ว่า “พวกเราในจังหวัดทราบกันดีถึงชื่อเสียงของพอเลี้ยง วามี
กิจการสวนผลไม้ที่ใหญโตและเจริญก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาค ผมไมเข้าใจวา พอเลี้ยงอานหนังสือไมออก
และเขียนหนังสือไมได้ จริงๆ หรือครับ...”
“...พอหนุม” พ่อเลี้ยงชรายิ้มให้ผู้จัดการสาขาของธนาคารอย่างใจดี “...ถ้าลุงอานหนังสือออก และ
เขียนหนังสือได้นะนะ....ปานนี้ ลุงก็คงได้เปนภารโรงไปแล้วแหละ...”
คติสอนใจ ทุกคนล้วนมีคุณค่าและความสามารถอยู่ในตัว ขอเพียงแต่ค้นให้พบ ตั้งใจทำาในสิ่งที่
ทำาได้ และทำาให้เต็มความสามารถแล้วผลสำาเร็จจะตามมาในที่สุด
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 12 สัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 15 อย่�งนี้ต้องปฏิเสธ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถปฏิเสธการชวนของเพื่อน ที่ชวนไปทำากิจกรรมเสี่ยงต่างๆ โดยเพื่อนไม่โกรธ

2. เนื้อห�

ทักษะปฏิเสธ เป็นการสื่อสารที่จำาเป็น สำาหรับใช้ปฏิเสธเพื่อนที่ชวนไปทำากิจกรรมที่เสี่ยงต่างๆ โดยเพื่อน
ไม่โกรธ เพราะการปฏิเสธไม่สำาเร็จมักเกิดจากกลัวเพื่อนจะโกรธ
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 กระดาษแผ่นเล็ก กระดาษปรูฟ ปากกา ปากกาสักหลาด
3.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ระดมสมองว่า เคยถูกชวนไปทำาอะไรบ้าง ในชีวิตประจำาวัน ให้เขียนลง
กระดาษแผ่นเล็ก แผ่นละ 1 กิจกรรม เขียนให้ได้มากที่สุด ในเวลา 3 นาที
4) นำากิจกรรมที่เขียนไว้มาจัดแยกประเภทเป็น 3 ประเภท คือ ทำาได้ ไม่ควรทำา และไม่แน่ใจ ตาม
ความเห็นของหมู่ลูกเสือ
5) เลือกกิจกรรมที่ไม่ควรทำา หมู่ละ 1 อย่าง ให้แต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมุติ ปฏิเสธการชวนโดย
เพื่อนไม่โกรธ นำาเสนอในกองลูกเสือ
6) ลูกเสือแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมุติ เมื่อแต่ละหมู่เล่นจบ ผู้กำากับให้กองลูกเสือโหวตว่า ลูกเสือหมู่
นี้จะ “ปฏิเสธได้สําเร็จหรือไม” จนครบทุกหมู่
7) ผู้กำากับแจกใบความรู้เรื่อง “ทักษะการปฏิเสธ” ให้แต่ละหมู่ไปศึกษา
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (เข้าแถว ชักธง สวดมนต์ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้ลูกเสือร่วมกันทบทวนใบความรู้เรื่อง “ทักษะการปฏิเสธ” โดยผู้กำากับช่วยเพิ่มเติม
และอธิบายข้อสงสัย
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4) มอบหมายให้แต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมติ ปฏิเสธการชวนในสถานการณ์เดิม แต่ใช้ขั้นตอนการ
ปฏิเสธตามใบความรู้ แล้วนำาเสนอในกองลูกเสือ
5) ลูกเสือแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมติ หลังการนำาเสนอของแต่ละหมู่ ผู้กำากับให้กองลูกเสือร่วมกัน
ประเมินว่า “ครบขั้นตอนทักษะการปฏิเสธหรือไม” ถ้าไม่ครบ ขาดขั้นตอนใด
6) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอน “ทักษะการปฏิเสธ” และเพิ่มเติมเรื่องการหาทางออก
เมื่อถูกเซ้าซี้
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และประเมินความถูกต้อง
ของขั้นตอนการทำาทักษะปฏิเสธ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 15
เพลง
เพลง ยิ้ม

ยิ้ม ยิ้มกันเถิดนะ ยิ้มแล้วพาคลายเศร้า
ยิ้มนั้นพาสุขล้ํา ทําเรื่องยากเปนงาย

ยิ้มพาให้คลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ
ยิ้มให้กันเมื่อไร เรื่องร้ายจะกลายเปนดี

เกม
เกม ทิศอะไร

วิธีเล่น
1) ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนยืนห่างกันประมาณ 1 ศอก ทุกคนเตรียมหันไปตามทิศที่ผู้สั่ง
2) เมื่อได้ยินผู้สั่งเรียกชื่อทิศใดทุกคนต้องหันไปทางทิศนั้นๆ เช่น “ทิศเหนือ” ทุกคนต้องหันไป
ทางทิศเหนือ ใครหันผิดต้องออกจากการเล่น ผู้สั่งจะเรียกชื่อทิศซ้ำากันก็ได้ หรือเปลี่ยนชื่อทิศใดก็ได้
3) หลังจากการเลิกเล่นแล้ว หมู่ใดมีคนเหลือมากกว่าหมู่อื่นเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำา
ชมเชย (เยล) ให้ผู้กำากับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
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ใบคว�มรู้
เรื่อง ทักษะก�รปฏิเสธ

การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับการปฏิเสธจะสำาเร็จได้นั้น ผู้ปฏิเสธ
ต้องมีความตั้งใจชัดเจนที่จะปฏิเสธ
• ขั้นตอนการปฏิเสธ
1) อ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล เพราะความรู้สึกโต้แย้งได้ยากกว่าการใช้เหตุผล
2) ปฏิเสธชัดเจน
3) ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ำาใจผู้ชวน ขั้นตอนนี้จะช่วยให้เพื่อนรู้สึกดี และไม่โกรธ
4) ขอบคุณเมื่อเขายอมรับ
• ถ้าผู้ชวนตื๊อไม่เลิก
โดยการเซ้าซี้, สบประมาท, ยกเหตุผลหว่านล้อม, ปลอบหรือรับรองว่าไม่มีปัญหา หรือแม้กระทั่ง
ข่มขู่ ฯลฯ ไม่ควรหวั่นไหว ควรหาทางออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
1) ปฏิเสธซ้ำา แล้วรีบขอตัวออกจากเหตุการณ์ไป
2) ผัดผ่อน แล้วรีบขอตัวออกจากเหตุการณ์ไป
3) ต่อรองหาทางเลือกอื่นที่ยอมรับได้ทั้งสองฝาย
• จุดอ่อนที่ทําให้มักปฏิเสธไม่สําเร็จ
1) ปากบอกปฏิเสธ แต่ใจไม่ปฏิเสธแท้จริง เลยใจอ่อนปฏิเสธไม่สำาเร็จ
2) ใช้เหตุผลเป็นข้ออ้าง ผู้ชวนเลยเอาเหตุผลอื่นมาหักล้างทำาให้ปฏิเสธไม่สำาเร็จ
3) ไม่ออกจากสถานการณ์ อยู่ให้เขาตื๊อไปเรื่อยๆ ก็เลยปฏิเสธไม่สำาเร็จจนได้
4) เกรงใจโดยเฉพาะกับผู้อาวุโสสูงกว่า เลยทำาให้ไม่รักษาสิทธิในการปฏิเสธของตนเอง
ตัวอย่างประโยคคําพูด
สถานการณ์ : เพื่อนชวนลองสูบบุหรี่
ขั้นตอน

ตัวอยางประโยคคําพูด

อ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล
เราไม่ชอบ รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ปฏิเสธชัดเจน
ขอไม่ลอง
ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ำาใจผู้ชวน
นะเพื่อน
ขอบคุณเมื่อเขายอมรับ
ขอบคุณที่เข้าใจเรา
ถาผูชวนตื๊อไมเลิก เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
ปฏิเสธซ้ำา แล้วรีบขอตัวออกจากเหตุการณ์ ไม่ละ ขอตัวก่อนนะเพื่อน (รีบเดินจากไป)
ผัดผ่อน แล้วรีบขอตัวออกจากเหตุการณ์
เอาไว้ชวนเรื่องอื่นแล้วกัน ขอตัวนะเพื่อน (รีบเดินจากไป)
ต่อรองหาทางเลือกอื่นที่ยอมรับได้ทั้งสองฝาย เรามาหาอะไรทำาอย่างอื่นกันดีกว่า
ไปกินไอศครีมกันดีไหมเพื่อน
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง พร�นใหม่ผู้กล้�ห�ญ

พรานใหม่คนหนึ่งมักจะเข้าไปถามพวกคนตัดไม้ว่าเห็นหมูปาบ้างไหม บริเวณใดมีกวางมีเนื้อบ้าง
เเต่พวกคนตัดไม้ก็ยังไม่เคยเห็นพรานใหม่ผู้นี้ล่าสัตว์ใดได้สักตัว
วันหนึ่งพรานใหม่เข้าปามาเเต่เช้าพลางถามคนตัดไม้ว่า “พี่ชาย เห็นรอยเท้าสิงโตที่ไหนบ้าง ชวย
บอกด้วยเถิด” คนตัดไม้ก็บอกว่าเห็นอยู่ไม่ไกลนัก ตนยินดีจะพาไปล่าถึงหน้าปากถ้ำาสิงโตเลยทีเดียว
เมื่อได้ยินเช่นนั้นพรานใหม่ก็ถึงกับส่ายหน้าปฏิเสธเป็นพัลวัน ว่าตนเพียงอยากเห็นรอยเท้าสิงโต
เท่านั้น มิได้อยากล่าสิงโต
คติสอนใจ พวกที่ขี้ขลาด มักเเสดงว่ากล้าหาญเมื่อภัยยังไม่มาถึง
เรื่อง ม้�กับหม�ป�

หมาปาเดินมาพบม้าที่กลางทางจึงเอ่ยขึ้นว่า “พี่ม้าเอย ข้าเพิ่งผานไรข้าวโอตมาเมื่อครูนี้ เห็น
ข้าวโอตออกรวงงาม นากินเปนยิ่งนัก เเตข้าไมได้กินมันสักคําเพราะคิดจะเก็บไว้ให้ทานกิน ทานมากับ
ข้าสิ ข้าจะพาไป”
ม้าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเบาๆ เเล้วว่า “ข้าขอบใจนะ ที่เจ้าบอกเรื่องไรข้าวโอต เเตข้าไมได้ขอบใจ
ที่เจ้าไมกินข้าวโอต เพราะข้ารู้ดีวาข้าวโอต ไมใชอาหาร ของหมาปาอยางเจ้า”
คติสอนใจ หากให้ด้วยความไม่จริงใจ ไม่ทำาให้ผู้รับเกิดความซาบซึ้ง
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 12 สัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 16 ฉันไม่ชอบถูกล้อ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม

2. เนื้อห�

การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 เกม
3.2 กรณีศึกษา นางฟ้ากับซาตาน
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การควบคุมอารมณ์และการสื่อสารทางบวก
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับชวนสนทนาเรื่องการแสดงออกของลูกเสือในสถานการณ์ต่างๆ ว่า “การแสดงออกนั้นๆ
เกิดเพราะกําลังอยูในอารมณแบบไหน” ให้ลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องการแสดงออกทาง
อารมณ์ของตนเอง 2 – 3 คน
5) ผู้กำากับขออาสาสมัครลูกเสืออ่านกรณีศึกษา “นางฟากับซาตาน”
6) ผู้กำากับตั้งคำาถามในกองลูกเสือ ในประเด็น “คิดวาพิมจะรู้สึกอยางไร” โดยสุ่มให้ตอบ 2–3 คน
7) ผู้กำากับให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายประเด็น “ถ้าลูกเสือเปนพิมจะจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้น
และสถานการณตรงหน้าอยางไร” และนำาเสนอโดยการเล่นบทบาทสมมุติในกองลูกเสือ
8) ลูกเสือแต่ละหมู่ เล่นบทบาทสมมุติ ผู้กำากับนำาอภิปราย ถามความเห็นจากกองลูกเสือว่า วิธีการ
ของหมู่ใดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
9) ผู้กำากับแจกใบความรู้ เรื่อง “การควบคุมอารมณ และการสื่อสารทางบวก”
ให้ลูกเสือศึกษาเพื่อทำากิจกรรมครั้งต่อไป
10) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
11) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับทบทวนใบความรู้ บรรยายและตอบข้อซักถามเรื่อง “การควบคุมอารมณ และการสื่อสาร
ทางบวก”
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4) มอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดวิธีจัดการอารมณ์และสถานการณ์ตรงหน้าของพิมใหม่ ตาม
ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์ และการสื่อสารทางบวก ที่ได้เรียนรู้ไป และนำาเสนอโดยการเล่นบทบาทสมมุติ
ในกองลูกเสือ
5) หลังการนำาเสนอของแต่ละหมู่ ผู้กำากับให้กองลูกเสือร่วมกันประเมินว่า “ถูกต้องและครบตาม
ขั้นตอนการควบคุมอารมณ และการสื่อสารทางบวก หรือไม และควรปรับแก้อยางไร”
6) ผู้กำากับและกองลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอนการควบคุมอารมณ์ และการสื่อสารทางบวก สรุป
ข้อคิดที่ได้ และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
7) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
8) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ สังเกตการ
แสดงออกทางอารมณ์ในหมู่เพื่อน

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 16
เกม
เกม บนน้ำ�บนบก

ให้ลูกเสือทุกคนยืนเป็นแถวหรือวงกลมก็ได้ ทุกคนยืนห่างกันประมาณ 1 ฟุต เมื่อผู้กำากับสั่งว่า
“บนบก” ทุกคนต้องยืนนิ่ง จะไหวตัวหรือย่อเข่าเล็กน้อยก็ไม่ได้ถ้าผู้กำากับสั่งว่า “บนน้ํา” ให้ทุกคน
กระโดดไปข้างหน้า หากใครทำาผิดหรือทำาช้าต้องออกจากการเล่น ที่เหลือเล่นต่อไปจนกว่าจะเหลือ
คนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ
เกม ส�มัคคีลำ�เลียง

วิธีเล่นเกม
1. กำาหนดเส้นเริ่มต้นและเส้นชัย
2. ให้ลูกเสือยืนเป็นคู่ๆ หันหน้าเข้าหากัน ใช้หมวกลูกเสือคู่ละหนึ่งใบ โดยให้ทั้งคู่หันหน้าผาก
ชนกันแล้วนำาหมวกมาวางบนหน้าผาก ดันหมวกไว้ไม่ให้หมวกตก
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มแข่งขันให้ทั้งคู่วิ่งไปให้ถึงเส้นชัยโดยไม่ให้หมวกหล่น ห้ามใช้มือจับหมวก
คู่ไหนถึงที่หมายก่อนคู่นั้นชนะ เกมนี้ต้องช่วยกันทั้งสองคนมิฉะนั้นหมวกจะตก
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กรณีศึกษ�
เรื่อง น�งฟ�กับซ�ต�น

“พิมเป็นคนผิวคล้ำา เกศเป็นคนผิวขาวและสวย มักมีคำาล้อเลียนเสมอว่า ใครอยากขาวให้ไปอยู่
ใกล้พิม แล้วจะขาวทันตาเห็น พิมน้อยใจและแอบไปร้องให้อยู่เสมอ”

ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รควบคุมอ�รมณ์และก�รสื่อส�รท�งบวก

ในแต่ละขณะคนเราจะสามารถมีอารมณ์ได้แบบเดียวเท่านั้น ดังนั้นถ้าเรานำาอารมณ์ที่สงบมา
แทนที่อารมณ์ทางลบได้ อารมณ์ทางลบก็จะเบาบางลง
ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์ทางลบ มี 2 ขั้นตอน คือ
1. ตั้งสติและควบคุมอารมณ์ วิธีที่ทำาง่าย ๆ ได้แก่
• หายใจเข้าออกยาวๆ มีวิธีฝึกดังนี้
1) สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ พร้อมกับนับ 1 – 2 - 3 – 4 ในใจ
2) กลั้นหายใจ 1 วินาที
3) ค่อยๆ หายใจออกยาวๆ ช้าๆ พร้อมกับนับ 1 – 2 - 3 – 4 ในใจ
• นับเลขเบรคอารมณ์ โดยนับเลขในใจช้าๆ 1.....2......3.......4......5.....6.........
2. สื่อสารทางบวก ด้วยท่าทีสงบ ไม่ก้าวร้าว โดยใช้หลักการสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง 3
ขั้นตอน
1) บอกความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดเช่น “ไมชอบเลย ฉันอายมากที่เธอมาล้อฉันแบบนี้”
2) บอกความต้องการของเรา เช่น “ขอร้องละ เลิกล้อฉันซะที”
3) ถามความเห็นเขา เช่น “ได้ไหม” “เธอทําได้ไหม”
ตัวอย่างสถานการณ์ : โกรธ เพราะถูกเพื่อนแกล้ง
• เราไม่สนุกด้วยเลย เลิกแกล้งเราได้ไหม
• เราไม่ชอบการเล่นแรงๆ แบบนี้เราขอไม่เล่นด้วยแล้วนะ (แล้วเดินออกจากเหตุการณ์)
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ลิงอวดเก่ง

ชาวประมงวางอวนในเเม่น้ำาเเล้วก็กลับไปหาข้าวหาปลากินที่กระท่อม ลิงตัวหนึ่งซึ่งนั่งดูอยู่บน
ต้นไม้ตั้งเเต่เช้าก็คิดว่าตนก็ทำาอย่างชาวประมงได้เช่นกัน “ไมนาจะยากเลย เเควางอวนไว้เพื่อดักปลา”
คิดดังนั้นลิงจอมซนก็ลงจากต้นไม้มาหยิบอวนอีกปากหนึ่งไปที่ริมน้ำา เเต่ด้วยความที่ไม่เป็นประสา
อวนจึงพันตัวอีรุงตุงนังจนกลิ้งตกลงไปในน้ำาพลางดิ้นทุรนทุรายเพราะหายใจไม่ออก
คติสอนใจ หาญทำาในสิ่งที่ไม่รู้ ย่อมได้รับความเสียหาย
เรื่อง รักพี่รักน้อง

วันหนึ่ง ขณะที่เจียงกงและน้องชายจี้เจียง กำาลังเดินทางจะเข้าไปในเมือง พลันก็มีพวกโจร 4-5 คน
โผล่ออกมาจากข้างทางเข้ามาขวางหน้าไว้ พร้อมกับชักดาบออกมาทำาท่าจะฆ่าเขาทั้งสอง ผู้เป็นพี่ชาย
กล่าวว่า
“พวกทาน น้องชายของผมยังเด็กอยู ถ้าพอแมไมได้พบหน้าแม้สักวันก็จะไมสบายใจ ขอให้พวก
ทานฆาผมแล้วปลอยน้องชายผมไปเถิด”
น้องชายของเขาก็กล่าวว่า “พวกทาน พี่ชายผมอายุมากกวาผม แข็งแรงกวาผมและเปนคนดี
พอแมแกแล้วต้องอาศัยเขาเลี้ยงดู ขอให้ผมตายแทนพี่ผมเถิด”
พี่น้องทั้งสองต่างแย่งกันตาย พวกโจรรู้สึกตื้นตันใจมาก จึงเก็บดาบเข้าฝัก โบกมือกล่าวว่า “พี่น้อง
คูนี้รักกันจริง พวกเราไปกันเถอะ”
คติสอนใจ ความรักและการเสียสละ ย่อมทำาให้เกิดผลดีเสมอ
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 12 สัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 17 คิดอย่�งไรไม่เป็นทุกข์

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามารถคิดเชิงบวกในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน

2. เนื้อห�

การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน การฝึก
คิดเชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ดี มีความหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กระดาษปรูฟ ปากกาหัวสักหลาด
3.3 กรณีศึกษาเรื่อง “นางฟากับซาตาน”
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับขออาสาสมัครลูกเสืออ่านกรณีศึกษา เรื่อง “นางฟากับซาตาน”
4.4 ผู้กำากับตั้งคำาถามในกองลูกเสือ ให้ลูกเสือร่วมกันแสดงความเห็น และสรุปดังนี้
• คิดว่าพิมจะรู้สึกอย่างไร
• ความรู้สึกเช่นนี้มาจากความคิดอย่างไร
4.5 ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ พิมควรจะคิดอย่างไร จึงจะไม่เป็นทุกข์ แต่ละหมู่
ระดมสมองให้ได้มากที่สุดในเวลา 5 นาที แล้วเขียนลงกระดาษปรูฟ
4.6 นายหมู่นำาความคิดทุกข้อมาโหวต ว่าความคิดข้อใดจะทำาให้เกิดอารมณ์ทางบวกมากกว่ากัน โดยให้
สมาชิกเลือกได้คนละ 2 ข้อ แล้วรวมคะแนนเรียงลำาดับคะแนนมากสุดและรองลงมา
4.7 ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือทีละหมู่จนครบ
4.8 ผู้กำากับถามข้อคิดที่ได้และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
4.9 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่เป็นคติสอนใจ
4.10 พิธีปิดประชุมกอง (เนัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผล ความคิดความรู้สึกในการปรับเปลี่ยนมุมมอง
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 17
เพลง

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มมาในตาหวานชื่น
สดชื่นอุราอยามัวรอ

เพลง ยิ้ม

ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่นอุราอยาหน้างอ
มายิ้มกันหนอพวกเรา

กรณีศึกษ�
เรื่อง น�งฟ�กับซ�ต�น

พิมเป็นคนผิวคล้ำา เกศเป็นคนผิวขาวและสวย มักมีคำาล้อเลียนเสมอว่า ใครอยากขาวให้ไปอยู่
ใกล้พิม แล้วจะขาวทันตาเห็น พิมน้อยใจและแอบไปร้องให้อยู่เสมอ
เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ตัดเท่�ไหร่ถึงจะพอ

นายชุ่มชื่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขาจะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิงเขา
เพื่อนำาไปขายให้ชาวบ้านใช้ทำาฟืนสำาหรับหุงต้ม ฟืนของนายชุ่มชื่นขายดิบขายดีมากเพราะเนื้อไม้แห้ง
สนิทจุดติดง่าย เมื่อได้เงินกลับบ้านเขาก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจำาวัน
วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า “เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหรจะร่ํารวยสักที ฉันวานะ
แทนที่จะเก็บกิ่งไม้ เปลี่ยนเปนไปตัดต้นไม้นาจะดีกวา”
รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆ เชิงเขา ขณะที่นายชุ่มชื่นกำาลังตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็มี
แม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้น..แต่นายชุ่มชื่นไม่สนใจ คงตัดต้นไม้ต่อไป
จนได้ไม้กองใหญ่ เมื่อนำาไปขายก็ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยความโลภคราวนี้นายชุ่มชื่นจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต้นไม้ แต่มีสัตว์ปาฝูงหนึ่งมา
ขอร้องให้เลิกเพราะจะทำาลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้น นายชุ่มชื่นไม่สนใจยังคงตัด
ต้นไม้ต่อไป
...โค่น โค่น โค่น ตัด ตัด ตัด ไม้ใหญ่ ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!!
และแล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษ เมื่อปาไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ำาฝน เมื่อพายุ
ใหญ่มา ลมและฝนโหมกระหน่ำา น้ำาปาจึงไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้มาทับถมหมู่บ้านจนพังพินาศ
ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำา ตัวนายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้าน จึงเพิ่งจะสำานึกได้ถึง
ความผิดพลาดของตนเอง
คติสอนใจ นายชุ่มชื่นและภรรยาโลภ หวังร่ำารวย มักง่าย ไม่ใช้เหตุผล และขาดคุณธรรม เบียดเบียน
และทำาลายธรรมชาติ โดยไม่คิดถึงผลกระทบต่อส่วนรวม จึงถูกธรรมชาติลงโทษ
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 14 รักและหวงแหนส�ธ�รณสมบัติของชุมชน ช�ติ
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 18 เสียห�ยเพร�ะอะไร

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีจิตสำานึกในการรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชนและชาติ

2. เนื้อห�

การสำารวจ สอดแนม ความเสียหายของสาธารณสมบัติว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อหาทางป้องกัน แก้ไข
การแสดงออกถึงความรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชนและชาติ ลูกเสือสามารถทำาได้โดยการ
ร่วมมือกันรับผิดชอบ ดูแลและส่งเสริมใช้ประโยชน์
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับสนทนาเรื่องสาธารณสมบัติในชุมชนของลูกเสือมีอะไรบ้าง ปัจจุบันมีสภาพอย่างไร
4) ลูกเสือนำาเสนอชื่อสถานที่ สภาพของสาธารณสมบัติในชุมชนของตนเอง
5) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันเลือกสาธารณสมบัติในแต่ละชุมชน หมู่ละ 1 แห่ง เช่น วัด หอกระจาย
ข่าว ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน ห้องสมุด สถานที่ท่องเที่ยว ประปา อนามัย สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อวางแผน
ในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือกันดูแลรักษา
6) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสร้างแบบสำารวจข้อมูลสาธารณสมบัติตามที่หมู่ลูกเสือเลือกหัวข้อ
• ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง
• สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
• ผู้ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ข้อเสนอแนะในการดูแล/ปรับปรุง/การส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
7) ผู้กำากับให้ข้อเสนอแนะหมู่ลูกเสือวางแผนการร่วมกันในการปฏิบัติงาน
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือออกสำารวจข้อมูลตามแบบสำารวจและรายงานในชั่วโมงต่อไป
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับสนทนาทบทวนกิจกรรมที่มอบหมายเรื่องการสำารวจข้อมูลตามแบบสำารวจ
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4) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผลการสำารวจ นำาเสนอข้อเสนอแนะในการดูแล/ปรับปรุง/การส่งเสริม
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
5) ลูกเสือในกองให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6) ลูกเสือแต่ละหมู่จัดทำาแผนการจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน
• รายการการดูแล รักษา ปรับปรุง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
• การประสานงานกับผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบสถานที่
• กำาหนดวันเวลาปฏิบัติกิจกรรม
• ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกิจกรรม
• ลงมือปฏิบัติงานตามแผน
• สรุปผลรายงาน
7) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
• การร่วมมือของลูกเสือในการปฏิบัติงาน
• ผลการปฏิบัติงาน ความสำาเร็จ
• ปัญหาอุปสรรค
8) ผู้กำากับให้คำาชมเชยและชวนลูกเสือคิดหลังกิจกรรม
• ลูกเสือรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำา
• ลูกเสือได้เรียนรู้อะไรบ้าง
• ชุมชนและประเทศชาติจะเป็นอย่างไรถ้าเยาวชนช่วยกันทำากิจกรรมเช่นนี้มากๆ ลูกเสือ
ร่วมกันอภิปรายข้อคิดและสรุปความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
9) ผู้กำากับให้คำาชมเชยและเสนอแนะลูกเสือเขียนคำาขวัญเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันดูแลสาธารณ
สมบัติของชาตินำาเพื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
10) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่เป็นคติสอนใจ
11) พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• ผู้กำากับนัดหมายลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนและเตรียมสรุปการปฏิบัติงานในครั้ง
ต่อไป
5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือมีจิตสาธารณะ มีโครงการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน/ชุมชนอย่างน้อย 1 โครงการ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 18
เพลง
เพลง อยุธย�เมืองเก่�

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง
อยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทอง ของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย
เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน
ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน ข้าศึกเผาผลาญแหลกราญวอดวาย
เราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจ อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น
สมัครสานร่วมใจสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย
เพลง ใต้ร่มธงไทย

ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็นเหมือนดั่งอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทร ที่มีกิ่งใบแน่นหนา
ชาติไทยใหญ่หลวงแตกกระจัดกระจาย ถูกแบ่งแยกย้ายไปอยู่หลายสาขา
เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน เชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย
เลือดเนื้อเผ่าไทยนี้ควรจะมีสมานฉันท์
เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
ใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพธิ์ไทร ใต้ร่มธงไทยเย็นเหมือนใต้แสงจันทร์

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ลูกส�วกับพ่อ

พ่อคนหนึ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเต่งงานกับชาวสวน “ลูกสบายดีหรือไม ต้องการอะไรหรือ
เปลา” พ่อถามอย่างห่วงใย ลูกสาวคนโตจึงตอบว่า “สบายดีจ้ะพอ ลูกไมเคยต้องการอะไรอีกนอกจาก
อยากให้ฝนตกมามากๆ พืชผลในสวนจะได้งอกงามดี”
เมื่อไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็ก พ่อก็ถามเช่นเดียวกันกับที่ถามลูกสาวคนโต ลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นเมีย
ช่างปั้นหม้อก็ตอบว่า “ลูกสบายดีจ้ะพอ เเตต้องการอยางเดียวคืออยากให้ฝนไมตกเลย ถ้ามีเเดดจ้า
หม้อดินที่ตากไว้ก็จะเเห้งเร็วจ้ะพอ”
คติสอนใจ คนเรามักต้องการเเต่สิ่งที่เป็นผลประโยชน์เเก่ตน
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง สุนัขจิ้งจอกในดงหน�ม

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่เเละเเม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจำา วันหนึ่งพวกชาวบ้าน
ให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก เเต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็ว
พรานยังคงไล่ล่าตามมาติดๆ สุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชายปา หนามอัน
เเหลมคมทิ่มตำาสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัว มันตัดพ้อดงหนามว่า “ทําไมต้องทําร้ายเราด้วย ในเมื่อ
เราไมเคยทําร้ายเจ้า” ดงหนามจึงตอบว่า ลูกไก่เเละเเม่ไก่ก็ไม่เคยทำาร้ายสุนัขจิ้งจอกเช่นกัน เเละการที่
กระโดดเข้ามาก็ทำาให้กิ่งก้านของดงหนามหักรานไปไม่น้อย
คติสอนใจ ก่อนจะตำาหนิว่าใคร ควรย้อนดูตนเสียก่อนว่าเคยทำาผิดเช่นนั้นมาก่อนหรือไม่
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 15 รับผิดชอบปัญห�สังคม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 19 คว�มรุนแรง

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ ที่นำาไปสู่ความรุนแรง

2. เนื้อห�

เด็กที่มีนิสัยชอบใช้หรือนิยมความรุนแรง เป็นเพราะได้รับประสบการณ์ในเรื่องความรุนแรง บ่มเพาะ
และปลูกฝังเป็นเวลายาวนาน จนชินชาเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิด ไม่ยังยั้งชั่งใจ และ
กระทำาความรุนแรง โดยเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อต่างๆ รวมทั้งค่านิยมและพฤติกรรมที่มีในกลุ่มเพื่อน
ล้วนมีอิทธิพลชักนำาไปสู่ความรุนแรงได้ ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วยให้หลีกเลี่ยงการรับสื่อต่างๆ รวมทั้ง
ค่านิยมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 เกม
3.2 บัตรคำา สถานการณ์ความรุนแรง 4 ชุด
3.3 ใบความรู้ เรื่อง ความรุนแรง
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยกแถว)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาด้วยคำาถาม “ในชีวิตประจำาวันลูกเสือเคยพบพฤติกรรมอะไรบ้างที่คิดว่าเป็น
ความรุนแรง” ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์ 1-2 คน แล้วนำาเข้าสู่กิจกรรม
4) ผู้กำากับให้ลูกเสือนั่งตามหมู่ของตนเอง แจกชุดบัตรคำาให้หมู่ละ 1 ชุด
5) นายหมู่อ่านบัตรคำาทีละใบพร้อมอภิปรายและหาข้อสรุปเพื่อรายงานในกลุ่มใหญ่ ในประเด็น
ต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงาน
• สถานการณ์ในบัตรคำามีแนวโน้มจะเกิดอะไรตามมาได้บ้าง
• เรียงลำาดับความรุนแรงของสถานการณ์ในบัตรคำาตามความเห็นของหมู่ จากรุนแรงมาก
ที่สุดไปหารุนแรงน้อยที่สุด
6) ตัวแทนหมู่รายงานทีละหมู่จนครบ
7) ผู้กำากับช่วยเพิ่มเติม “ความรุนแรงมีได้หลายระดับ ตั้งแตน้อยที่สุดคือความรุนแรงในจินตนาการ
เชน เกม การตูน ความรุนแรงทางใจ เชน การนอกใจ ความรุนแรงทางคําพูด เชน ดุ ดาวา ความ
รุนแรงทางกายซึ่งรุนแรงที่สุด เชน การทําร้ายรางกาย”
8) ผู้กำากับนำาอภิปรายในกอง และสรุป ในประเด็น “สรุปความหมายของความรุนแรงตามความ
เข้าใจของลูกเสือ” และ “ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้”
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9) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
10) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผู้กำากับแจกใบความรู้เรื่อง “ความรุนแรง” ให้ร่วมกันอภิปรายประเด็น
ต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
• หมู่ที่ 1 เหตุใดบางคนจึงมีนิสัยชอบใช้ความรุนแรง มีปัจจัยอะไรที่ทำาให้เป็นเช่นนั้น
• หมู่ที่ 2 จากคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คิดว่าลูกเสือควรมีท่าทีต่อการใช้ความรุนแรง
อย่างไร
• หมู่ที่ 3 และ 4 ท่านคิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาความรุนแรงอะไรบ้าง ในฐานะลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ จะลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไร
4) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละประเด็น ผู้กำากับนำาอภิปราย เพิ่มเติม และสรุป
5) ผู้กำากับขอให้กองลูกเสือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนให้
เป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์กรณีศึกษาอย่างตั้งใจ มุ่งมั่น และมีเหตุผล
5.2 ลูกเสือมีความคิดสร้างสรรค์ในการอภิปรายเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 19
เกม
เกม กระซิบข่�ว

วิธีเล่น
1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 แถวเท่าๆ กัน
2. ให้แต่ละแถวนั่งเป็นแถวตอน คนหน้าห่างจากจุดที่กำาหนดไว้ประมาณ 1 เมตร
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ คนแรกรีบวิ่งไปอ่านข้อความในกระดานที่ผู้กำากับเขียนเตรียมไว้จนจำาได้
แล้ววิ่งกลับมากระซิบคนที่สอง คนที่สองกระซิบต่อๆ ไปจนถึงคนสุดท้ายรีบวิ่งมาเขียนหรือบอกกับ
ผู้กำากับ
4. แถวใดส่งข่าวได้เร็วและถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
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วิธีเล่น
1. หมู่ลูกเสือยืนเข้าแถวตอน ห่างกันประมาณ 1 เมตร
2. คนแรกเอามือเท้าสะเอว คนต่อๆ ไป เอามือจับที่เอวของคนข้างหน้า แล้วนั่งยอง
3. การเคลื่อนที่ให้ก้าวไปทีละเท้าหรือจะกระโดดไปพร้อมๆ กันก็ได้ แต่มือต้องไม่หลุดจากกัน
4. เมื่อได้ยินสัญญาณให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายังจุดหมาย
5. แถวใดถึงจุดหมายก่อนเป็นผู้ชนะ

บัตรคำ�
บัตรคำ� สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรง หมู่ที่ 1

นกเล่�เรื่องส่วนตัวของต่�ยให้จุมฟัง
โดยบอกให้เก็บเป็นคว�มลับ
จุมนำ�เรื่องของต่�ยไปเล่�ต่อจนรู้กันทั้งห้อง
มดป�กแหว่งและเพด�นโหว่แต่กำ�เนิด
แม้จะผ่�ตัดแก้ไขแล้ว แต่ก็ยังพูดไม่ชัด
ถูกเพื่อนล้อเลียนอยู่เสมอ ๆ
วิชัยอยู่กับลุงขี้เหล้� เวล�ลุงเม�เหล้�มักจะโมโหร้�ย
ทุบตีและทำ�โทษวิชัยอย่�งรุนแรง เป็นประจำ�
เอกชอบเล่นเกมที่มีคว�มรุนแรงม�กๆ
และติดเกมออนไลน์อย่�งม�ก มักหนีเรียน
ไปเล่นเกมบ่อยๆ
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บัตรคำ� สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรง หมู่ที่ 2

หนึ่งกับสองเป็นฝ�แฝดกัน ชอบดูหนังและ
เล่นเกมบู ล้�งผล�ญทั้งคู่ เข�มีปนเด็กเล่น
คนละกระบอกเอ�ไว้เล่นไล่ยิงกัน

มะลิมีพ่อแม่ที่ทะเล�ะตบตี
ทำ�ร้�ยร่�งก�ยกันให้เห็นเป็นประจำ�

หนุ่มพนันกับเพื่อนในกลุ่มว่�จะหลอก
ให้น้อยรักแล้วหักอกให้ดู
ข่�วดัง!!...พ่อแม่ช�วเก�หลีคู่หนึ่งถูกตำ�รวจจับข้อห�
ละเลยลูกอ�ยุ 3 เดือนจนข�ดอ�ห�รเสียชีวิต เพร�ะทั้ง
คู่ติดเกมจนไม่สนใจลูก ปอนนมให้แค่วันละครั้งเดียว

บัตรคำ� สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรง หมู่ที่ 3

โตขึ้นวุฒิอย�กเป็นหัวหน้�แกงอันธพ�ล
เพร�ะเคยเห็นพ่อถูกซ้อม จะได้ปกปองพ่อได้

ก้องไม่อย�กม�โรงเรียน
เพร�ะถูกเด็กโตกว่�ข่มขู่รีดไถเงิน
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น�รีถูกแซวอยู่เสมอเวล�เดินผ่�น
วินมอเตอร์ไซค์ป�กซอยเข้�บ้�น
เธอได้แต่ก้มหน้�ก้มต�รีบเดินให้เร็วที่สุด
อ้วนแอบขโมยมือถือเพื่อนไปข�ย
เพื่อเอ�เงินไปเล่นเกม

บัตรคำ� สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรง หมู่ที่ 4

เสรีเลี้ยงปล�กัด เข�ชอบดูเวล�มันต่อสู้กัน
ถ้�ตัวไหนแพ้ เข�ก็จะปล่อยให้มันต�ย
ไม่เลี้ยงมันอีกต่อไป
ว�ดอิจฉ�น้ำ�ที่มีกระโปรงสวยๆ ใส่
จึงแอบเอ�กรรไกรไปตัดข�ดเป็นริ้วๆ โดยน้ำ�ไม่รู้
มนัสชอบไปเข้�กลุ่มกับเด็กที่โตกว่� เข�หัดดื่มเหล้�
สูบบุหรี่ ออกเที่ยวกล�งคืน และพูดจ�หย�บค�ย
ต�มคนในกลุ่ม เพร�ะมันทำ�ให้เข�ดู “แมน” ขึ้น
ส้มจับได้ว่�ผู้ช�ยที่ยืนข้�งหลัง
แอบถ่�ยรูปใต้กระโปรงเธอ ขณะขึ้นบันไดเลื่อน
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เรื่อง คว�มรุนแรง

ความรุนแรง หมายถึง การทำาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน คำาว่าชีวิตนี้หมายรวมถึง
ทั้งร่างกาย จิตใจ และศักยภาพหรือความสามารถที่มีอยู่
ระดับของความรุนแรง มีได้หลายระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดคือความรุนแรงในจินตนาการ เช่น
เกม การ์ตูน ภาพยนต์ ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ การทำาร้ายจิตใจด้วยคำาพูดหรือการ
กระทำา ความรุนแรงทางคำาพูด เช่น การดุ ด่าว่า การล้อปมด้อยให้อับอาย ความรุนแรงทางกาย
ซึ่งรุนแรงที่สุด เช่น การทำาร้ายร่างกาย การทอดทิ้งเด็กที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
คว�มขัดแย้งกับคว�มรุนแรง

ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้
การแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง จึงเป็นรากฐานสำาคัญของการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จัดเป็นการแก้ไขความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์
ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ และไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่มีการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขความ
ขัดแย้ง ด้วยอารมณ์และความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ทำาให้เกิดความขัดแย้งที่มากขึ้นกว่าเดิม
พึงระลึกเสมอว่าความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง
คว�มรุนแรงในโรงเรียน

เด็กย่อมมีการแกล้งและหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องมีขอบเขตระหว่างความสนุกและ
ความทุกข์ของผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อน
การสำารวจปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน โดยการสุ่มทั่วประเทศ กับเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 3,047 คน ในปี 2549 พบว่า เด็ก 40% ถูกรังแกถึงเดือนละ 2-3 ครั้ง
การรังแกกันเกิดมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และลดลงตามระดับชั้นที่สูงขึ้น พฤติกรรมที่
พบได้แก่ การล้อเลียน ทำาร้ายจิตใจด้วยวาจา เหยียดหยามเชื้อชาติ/ผิวพรรณ และการคุกคามทางเพศ
บางแห่งยังพบวัยรุ่น อันธพาลหรือคนเมา รีดไถเงินหรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กอีกด้วย
การสำารวจนี้สะท้อนว่า ความรุนแรงในโรงเรียนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข เพราะเด็กที่ถูกกระทำา
ความรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต จะเติบโตด้วยความไม่มั่นคง เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์และสิ่งสำาคัญ
ที่สุดคือ อาจทำาให้เด็กคนนั้นกลายเป็นผู้กระทำาความรุนแรงเสียเอง
ทำ�ไมเด็กบ�งคนจึงนิยมใช้คว�มรุนแรง

เด็กที่ได้รับประสบการณ์ความรุนแรง บ่มเพาะและปลูกฝังเป็นเวลายาวนานจนชินชา จนเห็นความ
รุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิด ไม่ยับยั้งชั่งใจ ไม่ควบคุมตัวเอง ปล่อยให้อารมณ์รุนแรง
ชักนำาให้กระทำาความรุนแรง โดยเลียนแบบพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่มี ตัวอย่างประสบการณ์ความ
รุนแรงในเด็ก ได้แก่
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• เด็กในครอบครัวแตกแยกที่พ่อแม่ทะเลาะทำาร้ายร่างกายกันให้เด็กเห็นเป็นประจำา
• เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ขาดแคลน ถูกทำาร้ายร่างกาย ทำาโทษรุนแรง
เป็นประจำา จะรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการ ขาดความรัก รักคนอื่นไม่เป็น ไม่ผูกพันกับใคร
• เด็กที่ได้เห็น รับรู้ เรื่องราวการใช้ความรุนแรงจากตัวอย่างในสังคม เกม การ์ตูนและสื่อต่างๆ
อยู่เป็นประจำา เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ เกมกด เกมวิดีโอ
เกมออนไลน์ หนังสือการ์ตูนญี่ปุน
• เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์ไม่มั่นคง อ่อนไหวง่าย อาจถูกชักจูง และเลียนแบบกลุ่มเพื่อนที่มี
พฤติกรรมรุนแรง เพื่อต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน
• เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์รุนแรง ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อย ตามใจ ทำาอะไรตามอารมณ์และ
สิ่งเร้าที่เข้ามา โดยไม่เคยฝึกการควบคุมตนเอง ไม่ยับยั้งชั่งใจ อาจก่อความรุนแรงโดยไม่ยั้งคิดได้
• การดื่มสุราและเสพสารเสพติด ทำาให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ และนำาไปสู่การใช้ความรุนแรงได้
• เด็กที่ถูกเพื่อนแกล้ง รังแก ล้อเลียน เกิดความรู้สึกโกรธ อับอายและเก็บกดเป็นเวลานาน
อาจระเบิดอารมณ์โกรธแค้นออกมา เป็นการกระทำาความรุนแรงต่อคนอื่นได้ หรือใช้ความรุนแรงเพื่อ
ปกป้องตนเอง
• การแอบถ่ายคลิปเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น แล้วไปเปิดเผย ประจาน หรือใช้ข่มขู่เพื่อทรัพย์สิน
• การนินทา การใส่ร้าย ทำาให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
สื่อกับคว�มรุนแรง

ครัวเรือนไทยมีโทรทัศน์ ร้อยละ 96 โทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงมากในการชี้นำาความคิด
ความเชื่อ และค่านิยมของสังคม ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็น “ขาวร้าย” ถึง ร้อยละ 71 ในขณะที่เรื่องดีๆ
ที่ชวนให้มีความหวัง มีเพียงร้อยละ 12 ทำานอง “ขาวร้ายฟรีขาวดีต้องจ้าง”
• เด็กไทยที่อายุต่ำากว่า 5 ปี ชมภาพความรุนแรง เช่น ตีกัน ฆ่ากันทั้งจากข่าวและละครหรือ
โฆษณาวันละ 501 ครั้ง
• เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนปีละ 900-1,000 ชั่วโมง แต่ใช้เวลาดูโทรทัศน์
ปีละ 1,000-1,200 ชั่วโมง
สื่อจึงเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่สำาคัญที่สุด เพราะเด็กและ
เยาวชนยังขาดประสบการณ์ และวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์
แยกแยะเนื้อหาสาระที่สื่อนำาเสนออย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นมาและเบื้องหลังของสื่อ จึงยอมรับสิ่งที่สื่อเสนอโดยไม่มีข้อสงสัย และคิดเองว่าสิ่งที่สื่อเสนอนั้น
ถูกต้องเหมาะสม สื่อจึงมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ที่ไม่รู้เท่าทัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
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ก�รแก้ปัญห�คว�มรุนแรงในโรงเรียน

ครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาต่างๆ เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด
• พ่อแม่จำาเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจความต้องการของลูกในแต่ละช่วงวัย เพื่อรับรู้ถึงอารมณ์
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูก
• ให้เวลาทำากิจกรรม ใช้เวลาว่างอยู่กับลูก เช่น ทำาอาหารหรือเล่นกีฬา เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ
ของครอบครัวมีสุขแสดงออกถึงความรักความอบอุ่น ให้การอบรมและสร้างวินัยให้กับลูกอย่าง
เหมาะสมเพื่อลูกจะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร้าภายนอก เช่น เพื่อน เกม หรือสื่ออื่นๆ อันจะซึมซับให้เกิด
ความรุนแรงตามมา
• การกระทำาที่เป็นความรุนแรงมักมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก การปลูกฝังให้มีจิตใจอ่อนโยน
มีเมตตาต่อสัตว์ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาความรุนแรงลงได้
• วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติดหรือหมกมุ่นอบายมุข
• แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวอย่างสันติ ไม่ทะเลาะด่าทอหรือตบตีกัน เพราะเมื่อลูกรับรู้เป็น
ประจำาจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ก็จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงดังกล่าว
• ไม่ลงโทษ หรือใช้วิธีที่รุนแรงแบบไร้เหตุผล ควรใช้วิธีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ตั้งกติการ่วมกัน
กับลูกแทน
• ไม่ตามใจลูกมากเกินไป จะทำาให้เด็กเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ขี้น้อยใจ ทำาให้ปัญหาเล็กๆ กลาย
เป็นเรื่องใหญ่โต
• ให้คำาปรึกษา หรือเปิดโอกาสให้ลูกได้ระบายความทุกข์ที่อยู่ในใจ ให้กำาลังใจกับลูกเมื่อลูก
ทำาผิด เมื่อเกิดปัญหาลูกจะได้กล้าบอก เพื่อช่วยกันหาทางออก
• สอนลูกเสมอว่า ไม่ควรเอาปมด้อยของเพื่อนมาล้อเลียน เพราะจะทำาให้เพื่อนเสียใจ ตรงกัน
ข้ามควรเห็นใจและเป็นกำาลังใจให้กับเพื่อน
โรงเรียน มีบทบาทสำาคัญในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ “ครู” ผู้เป็นพ่อแม่คนที่สอง ที่สำาคัญก็คือ
ครอบครัวต้องมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
• ต้องให้ความรัก ความเข้าใจต่อเด็กๆ ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
• มีความรู้ความเข้าใจต่อเด็กในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน
• รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่จำาเป็น ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก
• เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดของเด็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
• ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กทั้งในประเด็น “วิธีการ” และ “สาเหตุ” ของ การลงโทษ
• สอดส่องดูแลเด็กภายในโรงเรียนตามจุดต่างๆ และเดินตรวจตราตามรอบโรงเรียน เพื่อป้องกัน
และลดปัญหาเด็กรังแกกัน
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นักเรียน เป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการแก้ปัญหา เพราะทั้งครอบครัวและโรงเรียนต้องยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง ในการนำามาตรการทุกอย่างมาใช้ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
• ตระหนักถึงผลเสียของการแกล้งและหยอกล้อกันจนเกินขอบเขต และมีวิธีการสื่อสารเพื่อแก้ไข
ปัญหา
• รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ทำาในสิ่งที่แม้ตัวเราเองก็ไม่ชอบ เช่น ไม่ล้อจุดอ่อนและปมด้อยของ
เพื่อน ไม่แกล้งเพื่อน หรือเล่นจนเกินขอบเขตของความสนุกสนาน
• รู้จักเลือกรับสื่อที่เหมาะสม ไม่กระตุ้นความรุนแรง
• รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงค่านิยมและพฤติกรรมที่นำาไปสู่ความรุนแรง
หากทุกฝายร่วมมือกัน สร้างความเข้าใจกับอารมณ์ ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของเด็ก
ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะค่อยๆ ลดลงและหายไปในที่สุด...

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ไก่ฟ�กับสุนัขจิ้งจอกเจ้�เล่ห์

สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงข้างทาง มันอยากจะกินไก่ฟ้า
เป็นยิ่งนักจึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยขึ้นว่า “ไกฟาเอย ทานชางเปนสัตวที่งดงามนัก ปกของทานมีสีสัน
สดใสหลายสี ปากก็งดงามไมเหมือนใคร อยากรู้จังวาถ้าทานหลับตาเเล้วยังจะงามอยูหรือไม” ไก่ฟ้าได้
ฟังคำายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวดทันที สุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับตัวไก่ฟ้า
ไว้ได้
เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่ก็ยังมีสติ จึงเอ่ยขึ้นว่า “จิ้งจอกเอย กอนตายข้าอยากฟงเสียงอันไพเราะของ
ทาน อีกครั้งได้ไหม” สุนัขจิ้งจอกได้ฟังคำาป้อยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าคำาราม ไก่ฟ้าจึงรีบบินหนีจาก
ไปทันที
คติสอนใจ คำายกยอปอปั้นทำาให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ
เรื่อง ลูกช�วน�กับมรดก

เมื่อผู้เป็นพ่อตายเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็ชวนกันไปขุดหาสมบัติในสวนองุ่นเพราะพ่อได้สั่งเสียไว้
ก่อนตายว่า ทรัพย์สมบัติของพ่ออยู่ในสวนองุ่น “น้องไปขุดตรงนั้นนะ พี่จะขุดตรงนี้”
ลูกชาวนาช่วยกันขุดดินตามที่ต่างๆ ไปจนทั่วสวนก็ยังไม่พบสมบัติที่คิดว่าพ่อจะฝังไว้ เเต่สวนองุ่น
ที่ถูกขุดถูกพรวนดินจนทั่วนั้นก็กลับยิ่งเจริญงอกงามดี จนลูกชาวนาสองพี่น้องสามารถขายองุ่นจนได้
เงินทองมากมาย ทั้งสองจึงเพิ่งตระหนักได้ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกนั้น ที่เเท้คือสิ่งใด
คติสอนใจ ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
หน่วยที่ 16 ก�รแสดงออกท�งศิลปะ
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 20 ก�รแสดงออกท�งศิลปะ

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

1.1 ลูกเสือมีการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ
1.2 ลูกเสือมีส่วนร่วมในงานศิลปะประเภทต่างๆ

2. เนื้อห�

การแสดงออกทางด้านศิลปะ

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 อุปกรณ์ประกอบการแสดงออกทางด้านศิลปะ
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับให้ข้อมูลเกี่ยวกับ งานศิลปะตามขอบข่ายที่การลูกเสือกำาหนด
4.4 ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่ลูกเสือจะได้แสดงออกทางด้านศิลปะ
ที่เหมาะสม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะด้านต่างๆ
4.5 ผู้กำากับมอบหมายลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ ความสนใจทางด้านศิลปะ ของตนเอง และหมู่ลูกเสือ แล้ว
เลือกแสดงออกด้านศิลปะที่ตนเอง และหมู่ลูกเสือสนใจหรือถนัด ตลอดจนกำาหนดโอกาสในการแสดงให้
ผู้อื่นรับรู้
4.6 หมู่ลูกเสือนำาเสนอ แนวทางการแสดงออกของหมู่ ให้กองลูกเสือได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ
4.7 หมู่ลูกเสือวางแผนฝึกซ้อม เพื่อจัดการแสดงในโอกาสที่เหมาะสม
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
ข้อเสนอแนะ
โอกาสการจัดการแสดงทางด้านศิลปะที่เหมาะสมได้แก่ วันสำาคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันสำาคัญทางด้าน
ศาสนา ชาติ พระมหากษัตริย์ วันสำาคัญทางลูกเสือ และการอยู่ค่ายพักแรม
5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือสามารถแสดงออกทางศิลปะได้อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง
5.2 สามารถบอกคุณค่าของทางศิลปะต่อตนเอง ชุมชน และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
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เพลง
เพลง ม�ร้องเพลงกัน

มาร้องเพลงกันเถิดนะจะ
ฟงเสียงเพลงแล้วชื่นใจ

มาเรามาร้องรําทําเพลง
ฟงเสียงเพลงแล้วชื่นใจ

ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รแสดงออกท�งศิลปะ

เพื่อให้มีการพัฒนาในเรื่องการรู้จักคุณค่าของศิลปะ โดยมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ ที่ลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ
คำาว่า “ศิลปะ” (The Arts) มีความหมายกว้างมาก และอาจคลุมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural
activity) แทบทุกอย่าง
ศิลปะอาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ
1. ศิลปะทางการแสดง เช่น ดนตรี ละคร การฟ้อนรำา วิพิธทัศนา หุ่นกระบอก การแสดงกล การพูด
ในที่สาธารณะ การโต้วาที ฯลฯ
2. ทัศนศิลปะ (Visual Arts) เช่น การวาดภาพลายเส้น (Drawing) การวาดภาพระบายสี (Painting)
การปั้นและการทำาแบบจำาลอง (Sculpture & Modelling) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ฯลฯ
3. การช่าง (Crafts) เช่น การพิมพ์ภาพด้วยวิธีสกรีน (Screen Printing) เครื่องปั้นดินเผา การลงยา
การทำาเครื่องเขิน การทำาเครื่องถม การแกะสลักไม้ การช่างหนัง การทอ การช่างโลหะ การจักสาน
การเข้าเล่มหนังสือ ฯลฯ
4. ศิลปะทางอักษรศาสตร์ (Literary Arts) เช่น นวนิยาย บทร้อยกรอง การหนังสือพิมพ์ ชีวประวัติ
ความเรียง ฯลฯ
5. ศิลปะการวิจารณ์ (Criticism) เช่น ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิทรรศการศิลปะ
สถาปัตยกรรม ฯลฯ
ม�ตรฐ�นเครื่องหม�ยลูกเสือชั้นพิเศษ

แสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระทำาเรื่องหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้ให้เป็น
ผลสำาเร็จ
1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซึ่งแสดงความก้าวหน้า (เช่น ภาพวาดระบายสี การปั้น งานเขียน การถ่าย
ภาพ ฯลฯ)
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2
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ใบคว�มรู้

2. แสดงหรือมีส่วนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลูกเสือ หรือชั้นเรียน 3 ครั้ง (เช่น ดนตรี
ละคร การพูดในที่ประชุม ฯลฯ)
3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอย่างน้อย 3 ครั้ง หรืออ่านหนังสือในทางศิลปะอย่างน้อย 3 เล่ม
ตามคำาแนะนำาของกรรมการสอบ และต่อมากรรมการสอบผู้ได้ทำาการสัมภาษณ์เห็นว่ามีความรู้ในทาง
ศิลปะกว้างขวางยิ่งขึ้นพอสมควร
หมายเหตุ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีความสามารถในทางศิลปะอยู่เดิม ควรพยายามผ่านการ
ทดสอบตามข้อ 1 หรือข้อ 2

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง คุณค่�ของ “ลมห�ยใจ”

ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยลมหายใจ แต่ลมหายใจยังมีคุณค่าอื่นที่เรามักมองข้ามก็คือ
ลมหายใจนั้นเป็นเพื่อนเตือนใจเราได้
เวลาโกรธใครสักคน ลองหายใจเข้าลึกๆ แล้วผ่อนออกมาช้าๆ สัก 5 เที่ยว ความอัดอั้นเก็บกด
อยากระบายโทสะจะลดลงไปมาก สติที่เกือบจะหลุดไปกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว ลมหายใจจึงเป็นยา
สลายความโกรธชั้นดี หรือจะใช้สลายความกลัวก็ได้ สลายความเครียดก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
ร่างกายกับจิตใจนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เวลาเกิดโทสะหัวใจจะเต้นเร็ว ลมหายใจถี่
กระชั้น เรียกว่าใจมีผลต่อกาย ขณะเดียวกันกายก็มีผลต่อใจด้วย ลองหายใจเร็วๆ สั้นๆ สักพัก จะรู้สึก
เครียด คนที่หายใจตื้นและถี่จะเป็นคนหงุดหงิดง่าย ตรงกันข้าม การหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออก
ยาวๆ ใจจะเบาคลาย
ถ้าเรารู้ตัว จับความรู้สึกของตัวเองทัน รีบเอาลมหายใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการกำาหนด
ลมหายใจเข้าออกลึกๆ ความรู้สึกโปร่งโล่งจะเข้ามาแทนที่ความเร่าร้อนวุ่นวายใจ
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ในลมหายใจนั้นมีทรัพย์ล้ำาค่าที่ใช้เท่าไรก็ไม่มีวันหมด คือความสุขสงบ
การหายใจเข้าออกช้าๆ เป็นบันไดเบื้องต้นสู่ความสงบ ถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็เอาใจไปจดจ่ออยู่ที่
ลมหายใจด้วย ยิ่งจิตใจแนบชิดสนิทกับลมหายใจมากเท่าไร ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น หรือจะนับด้วยก็ได้ เช่น
หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1 จากนั้นหายใจเข้านับ 2 หายใจออกนับ 2 เรียงไปจนถึง 5 หรือต่อไป
ถึง 10 ก็ได้
คติสอนใจ คนเรามักแสวงหาความสุขนอกตัว หารู้ไม่ว่าในลมหายใจนั้นมีทั้งสติ ทั้งความผ่อนคลาย
และความสุขสงบ ข้อสำาคัญคือเราต้องใส่ใจกับลมหายใจของเราให้มากกว่านี้ แทนที่จะละเลยจนลืมตัว
บ่อยๆ ว่าเรากำาลังหายใจอยู่
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
ด้�นก�รพัฒน�

ชื่อหน่วยกิจกรรม

หนวยที่ 1
และสิ่งแวดล้อม
สาระสำาคัญของการลูกเสือ
หนวยที่ 2
ทักษะลูกเสือ
และกิจกรรมกลางแจ้ง
หนวยที่ 3
สุขภาพอนามัย
หนวยที่ 4
ความปลอดภัย
หนวยที่ 5
ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
หนวยที่ 6
อนุรักษ์และร่วมแก้ไข
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้�นสติปัญญ�
หนวยที่ 7
ค่�นิยม และเจตคติ การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
หนวยที่ 8
จุดดี จุดด้อย
และการพัฒนาตนเอง
ด้�นจิตใจ ศีลธรรม หนวยที่ 9
และสัมพันธภ�พ
รักและศรัทธา
ระหว่�งบุคคล
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
หนวยที่ 10
ปฏิบัติตามวิถีไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนวยที่ 11
คุณธรรม จริยธรรม

แผนก�รจัดกิจกรรม
เรื่อง

จำ�นวน
ชั่วโมง

หม�ยเหตุ

1. รู้เท่าทันสื่อโฆษณา
2. สารพิษปนเปื้อนในอาหาร
3. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

2
1
2

ทักษะชีวิต

4. ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
5. การจัดการเวลา
6. การประหยัด

2
2
1

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

7. ลวนลามทางเพศ

1

ทักษะชีวิต

8. คนดีรอบตัวฉัน
9. เรื่องเล่าเร้าพลัง
10. เป้าหมายชีวิต
11. พระมหากรุณาธิคุณของ
บุรพมหากษัตริย์ไทย

2
2
2
1

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

12. วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี

1

ทักษะชีวิต

13. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีใน
ดวงใจ
14. การช่วยเหลือผู้อื่น

2

ทักษะชีวิต

1

ทักษะชีวิต

ด้�นร่�งก�ย

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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ด้�นก�รพัฒน�
ด้�นจิตใจ ศีลธรรม
และสัมพันธภ�พ
ระหว่�งบุคคล
ด้�นสัมพันธภ�พกับ
ชุมชน สังคม

รวม 4 ดาน

ชื่อหน่วยกิจกรรม

หนวยที่ 12
สัมพันธภาพ
และการสื่อสาร
หนวยที่ 13
จิตอาสา/บริการ
หนวยที่ 14
รักและหวงแหนสาธารณ
สมบัติของชุมชน/ชาติ
หนวยที่ 15
รับผิดชอบปัญหาสังคม
รวม 10 หนวย

แผนก�รจัดกิจกรรม
เรื่อง

จำ�นวน
ชั่วโมง

หม�ยเหตุ

15. สัมพันธภาพชาย – หญิง
16. คิดเชิงบวก
17. การแสดงความชื่นชม และการ
ให้กำาลังใจ
18. เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ

1
1
1

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

รวม 18 แผนกิจกรรม
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 3 สุขภ�พอน�มัย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 1 รู้เท่�ทันสื่อโฆษณ�

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในเรื่องที่เกี่ยวกับความสวย ความงาม และสุขภาพ

2. เนื้อห�

วัยรุ่นส่วนใหญ่มักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความสวยงาม จึงควรรู้เท่าทันและพิจารณาอย่าง
ถ่องแท้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นั้นมีคุณค่า สมราคา จริงหรือไม่ และไม่เกิดผลเสียใดๆ ตามมา
(เตรียมการสอน ผู้กำากับมอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ทำาการศึกษาโฆษณาทางโทรทัศน์ และ
เคเบิ้ลทีวี หมู่ละ 1 เรื่อง ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพ)
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับถามแต่ละหมู่ว่าได้เลือกโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้าง
4) ให้แต่ละหมู่ซ้อมการแสดงละครสั้นเลียนแบบโฆษณานั้น และให้สมาชิกในหมู่ร่วมกันวิเคราะห์ว่า
• โฆษณานั้น ต้องการบอกอะไรแก่เรา
• โฆษณานั้น มีวิธีการให้ข้อมูลและใช้เทคนิคเข้าช่วยอย่างไรบ้าง
• พยายามหาข้อโต้แย้งว่า สิ่งที่สื่อบอกเรานั้น มีความเป็นไปได้แค่ไหน เพราะอะไร
5) ผู้กำากับนัดหมายให้หมู่ลูกเสือทำาการแสดงละครสั้น และรายงานผลการอภิปรายในครั้งต่อไป
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือเล่นละครสั้น และรายงานผลการอภิปรายทีละหมู่จนครบ
4) ผู้กำากับนำาอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็นข้อคิดที่ได้จากการทำากิจกรรม และแนวทางการ
รู้ทันสื่อ (1. สื่อทุกชนิด เชน โทรทัศน วิทยุหนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ เปนธุรกิจที่ลงทุนสูง มีรายได้จาก
การโฆษณา 2. โฆษณาเปนสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อสินค้ามากๆ 3. กระบวนการผลิตโฆษณา มักให้
แตข้อมูลด้านดี หรือเน้นภาพลักษณแตไมให้ข้อมูล ใช้เทคโนโลยีชวยทําให้ดูเสมือนจริงแตไมจริง จึงมีผล
ตอพฤติกรรมของผู้ซื้ออยางมาก 4. การรู้ทันสื่อก็คือการรู้ทันสิ่งที่สื่อนําเสนอ ดังนั้นลูกเสือควรฝกฝนการ
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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วิพากษ วิจารณ และคิดเชิงวิเคราะหหาเหตุผล ตั้งข้อสงสัย รวมทั้งเปนผู้บริโภคที่กระตือรือร้น แสวงหา
ข้อมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ)
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ข้อคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 1
เพลง
เพลง โฮกกี้ โพกกี้

ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป
ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป
เราเต้นโฮกกี้โพกกี้
ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป
ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป
เราเต้นโฮกกี้โพกกี้

ยื่นแขนข้างซ้ายออกมา
แล้วก็สั่นให้มันแรงๆ
แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบๆ ทําให้เราสบายใจ
ยื่นแขนข้างซ้ายออกมา
แล้วก็สั่นให้มันแรงๆ
แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบๆ ทําให้เราสบายใจ

เกม
เกม เจ้�แห่งสังเวียน

วิธีเล่น
1. ขีดวงกลมใหญ่ 1 วง สำาหรับลูกเสือจำานวน 2 หมู่
2. ให้ลูกเสือ 2 หมู่ เข้าไปอยู่ในวงกลม จับคู่กัน ยกเท้าหนึ่งงอไว้ข้างหลัง สองมือจับเท้าที่งอไว้
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้ต่อสู้กันโดยกระโดดชนด้วยบ่า จนคู่ต่อสู้ออกไปนอกวงหรือเท้าถูกพื้น
4. หมู่ใดเหลือคนอยู่ในวงกลมมาก เป็นฝายชนะ
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ที่ม�ของสำ�นวนไทย “หม�เห่�ใบตองแห้ง”

หมาเห่าใบตองแห้ง เป็นสำานวน มีความหมายว่า พูดเอะอะแสดงวาจาว่าเป็นคนเก่งกล้าไม่กลัวใคร
แต่จริงๆ แล้วขี้ขลาดและไม่กล้าจริง
หมาเห่าใบตองแห้ง เป็นสำานวนที่เปรียบเทียบกับสุนัขที่ชอบเห่าใบตองแห้ง คือเห่าใบกล้วยที่แห้ง
ติดอยู่กับต้น เวลาลมพัดใบกล้วยแห้งจะแกว่งหรือเสียดสีกัน มีเสียงแกรกกราก สุนัขเห็นอะไรไหวๆ
หรือได้ยินเสียงแกรกกรากก็จะเห่าขึ้น แต่ก็เห่าไปอย่างนั้นเอง ไม่กล้าไปกัดใบตองแห้ง กิริยาของสุนัข
เช่นนี้จึงนำามาเปรียบกับคนที่ชอบพูดจาเอะอะในลักษณะที่อวดตัวว่า เก่งกล้า แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้กล้า
สมกับคำาพูด เช่น พวกนี้หมาเห่าใบตองแห้งทั้งนั้น ได้แต่ตะโกนด่าเขาลับหลัง ถ้าเขาเอาจริงก็ขี้คร้านจะ
วิ่งหนีไม่ทัน
ที่มา เรื่องดีๆ มีไว้แบงปน http://pbmath.exteen.com/20090325/entry-3

เรื่อง ช้อนย�วหนึ่งเมตร

ชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่บ้านในคืนวันหนึ่ง มีนางฟ้ามาหาเขาแล้วชวนให้ไปเที่ยวสวรรค์กับนรก
เขาได้ก็ตกลงไปด้วย นางฟ้าจึงพาไปยังที่แห่งหนึ่งแล้วบอกว่า “ถึงนรกแล้ว”
ที่นั้นเป็นห้องใหญ่มาก มีโตะตัวยาว วางอาหารที่สุดแสนอร่อยทุกประเภท มีคนตัวผอมเหลือง
น่าสงสารนั่งอยู่รอบโตะหลายคน นางฟ้าชี้ไปที่คนเหล่านั้นแล้วบอกว่า “นี่สัตวนรก ที่นี่อนุญาตให้กิน
อาหารดีๆ แตมีเงื่อนไขวาห้ามใช้มือหยิบ ต้องใช้ช้อนที่ยาวหนึ่งเมตรตักอาการกินเทานั้น จึงผอมโซ
เพราะอดอาหาร ทั้งที่อยูใกล้ชิดอาหารที่อรอยและมีคุณคา แตไมสามารถเอาอาหารเข้าปากของ
ตนเองได้”
นางฟ้าพาไปอีกห้องหนึ่งบอกว่า “ถึงสวรรคแล้ว” มีลักษณะเหมือนกับห้องแรก นางฟ้าชี้มือไป
ยังคนที่นั่งเก้าอี้รอบโตะบอกว่า “นี่เทวดาบนสวรรค” แต่แปลกที่คนเหล่านั้นยิ้มแย้มแจ่มใสอ้วนท้วน
สมบูรณ์สบาย ทั้งๆ ที่เขาก็ต้องใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรเหมือนกับที่นรก นางฟ้าอธิบายต่อว่า
“วิธีของชาวสวรรค คือคนข้างหนึ่งของโตะ เขาตักอาหารปอนใสปากของคนตรงข้าม คนอีกข้างก็
ตักอาหารมาใสปากของคนข้างนี้ ก็เลยได้กินกันทุกคนอยูอยางสุขสบาย”
คติสอนใจ คนที่คิดแต่เรื่องความสุขของตัวเองโดยไม่คิดถึงคนอื่น จะไม่มีความสุขเท่าคนที่รู้จัก
แบ่งปันช่วยเหลือและคำานึงถึงความสุขของคนอื่นด้วย อย่าถามว่าจะได้อะไรจากสังคม แต่จงถาม
ตัวเองว่าจะให้อะไรกับสังคม
ที่มา ธรรมะดิลิเวอรรี่
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 3 สุขภ�พอน�มัย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 2 ส�รพิษปนเปอนในอ�ห�ร

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือตระหนักถึงอันตรายจากสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

2. เนื้อห�

สารพิษปนเปื้อนในอาหาร เช่น สารบอแร็กซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง และสาร
เมลามีน เป็นต้น
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ เรื่อง สารพิษปนเปื้อนในอาหาร
3.3 ใบกิจกรรม
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับนำาสนทนาเกี่ยวกับผลเสียจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และจัดได้ว่าเป็นการตายผ่อนส่งอย่างหนึ่ง
4.4 ผู้กำากับแจกใบความรู้และใบกิจกรรม มอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้ และอภิปราย
ประเด็นในใบกิจกรรม และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
4.5 ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กำากับและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันซักถามเพื่อความเข้าใจ และสรุป
(สารพิษที่ปนเปอนในอาหารมีมากมายหลายชนิด สวนใหญเกิดจากผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบตอ
สังคม ลูกเสือในฐานะผู้ให้บริการตามความหมายของ Scout และคติพจนมองไกล จึงควรมองไกลถึงปญหาที่
แทรกซึมในวิถีชีวิตของผู้คน ชวยเหลือสังคมให้รู้ เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย “ผอนสง” เหลานี้ เพื่อให้เกิด
การปองกันตนเองและปองกันผู้อื่น ไมให้เกิดผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว)
4.6 ผู้กำากับมอบหมายให้หมู่ลูกเสือ ร่วมกันดำาเนินการ ตามวิธีการรณรงค์ที่ได้ร่วมกันคิดไว้ เพื่อให้
ความรู้แก่ลูกเสือกองอื่นๆ และชุมชนในโอกาสวันสำาคัญต่างๆ
4.7 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.8 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ข้อคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง
เพลง ลูกเสือจับมือ

จับมือกันไว้ให้มั่นคง
รักกันปรองดองเหมือนน้องพี่
โกรธกันมันร้ายเปนสิ่งเลว
เผาใจให้มีความไหวหวั่น

เพื่อความยืนยงสามัคคี
ผูกความสามัคคีรวมกัน
เปรียบดังเปนเปลวร้อนไฟนั่น
จับมือยิ้มให้กันเปนสิ่งดี

ใบคว�มรู้
เรื่อง ส�รพิษปนเปอนในอ�ห�ร
1. ส�รบอแร็กซ์

บอแรกซ์แท้จริงคืออะไร
บอแรกซ์ เป็นสารอนินทรีย์สังเคราะห์มีชื่อทางเคมีว่า “โซเดียมบอเรท” (Sodium borate) ลักษณะ
เป็นผลึก ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย ละลายน้ำาได้ดี ชาวบ้านเรียกว่า “น้ําประสานทอง” หรือ
“ผงกรอบ” ภาษาจีนเรียกว่า “เมงแซ”
บอแรกซ์ เป็นสารเคมีที่มีการนำามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ทำาแก้ว ภาชนะ
เคลือบ เครื่องสำาอาง ยาชุบโลหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
ยากำาจัดตะไคร่น้ำาในสระว่ายน้ำา ยาฆ่าแมลง ย่าฆ่าเชื้อราเพื่อการดูแลรักษาเนื้อไม้ ยาฆ่าแมลงสำาหรับใช้
ตามรอยแตกและช่องโหว่ของอาคารบ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ตึกสถาบันและอาคารร้านค้า
ต่างๆ เป็นต้น
มีอันตรายแค่ไหน
บอแรกซ์ เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การได้รับในปริมาณน้อยๆ เป็นประจำา ทำาให้เกิดพิษ
สะสมในร่างกายและกรวยไตอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ถ้าได้รับสารนี้ปริมาณมากในคราวเดียว (เด็ก
ถ้ากินเกิน 5 กรัม และผู้ใหญ่ถ้ากินเกิน 15 กรัม) กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กำาหนดให้บอแรกซ์เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร
อาการเปนอย่างไร
อาการของผู้ที่ได้รับบอแรกซ์ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เจ็บในช่องท้อง กระเพาะอาหาร
และลำาไส้ อุจจาระเป็นเลือดในบางครั้ง มึนซึม ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นผื่นแดง พุพองตามผิวหนัง
และการทำางานของตับและไตถูกทำาลาย
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พบในอาหารประเภทไหน
อาหารที่มักตรวจพบบอแรกซ์ ได้แก่ แป้งกรุบกรอบ ลูกชิ้น ทอดมัน มะม่วงดอง ไส้กรอก หัวไชโป
หมูยอ ผักกาดเค็ม เนื้อสัตว์บดสับ ทับทิมกรอบ ลอดช่อง เป็นต้น
2. ส�รฟอร์ม�ลีน

“ฟอรมาลีน และ ฟอรมัลดีไฮด” ทั้งสองตัวนี้ในทางเคมีคือสารตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ใน
รูปของสารละลายจะเรียกว่า “ฟอรมาลีน” หรือชื่อเรียกที่เราคุ้นกันดีก็คือน้ำายาดองศพนั่นเอง ส่วน
“ฟอรมัลดีไฮด” มีสถานะเป็นกาซที่อุณหภูมิปกติ มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ที่มีจำาหน่ายทั่วไปจะอยู่ในรูป
ของสารละลายชื่อน้ำายาฟอร์มาลีน สารละลายนี้ไม่คงสภาพ เมื่อเก็บไว้นานโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง
จะกลายเป็นกรดฟอร์มิก จึงจำาเป็นต้องเติมสารที่ทำาหน้าที่ให้คงสภาพ เช่น เมทานอล 5-15% หรือ
จำาหน่ายในรูปของพาราฟอร์มัลดีไฮด์
ฟอร์มาลินเป็นสารตั้งต้นสำาหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด ที่ใช้มากคือนำาไปทำาเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ
ใช้เป็นกาวสำาหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ทำาโฟมเพื่อเป็นฉนวน เป็นต้น
ในวงการแพทย์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น ใช้ดองศพ ใช้ฉีดเพื่อกันศพเน่า ใช้เป็นส่วนผสมใน
เวชภัณฑ์ เช่น ยาอม น้ำายาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
อันตรายเกิดจากไอของฟอร์มัลดีไฮด์ ทำาให้เกิดการระคายเคืองที่ตา จมูก และผิวหนัง อาจทำาให้
กระจกตาเป็นแผลถึงขั้นตาบอดได้ ถ้าสูดดมเข้าไปมากๆ จะทำาให้น้ำาท่วมปอดจนหายใจไม่ออก แน่น
หน้าอก และเสียชีวิตในที่สุด อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารนี้ โดยไม่มีอาการ
เจ็บปวดเลยก็ได้ หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลม
อักเสบ ปอด ตับและไตจะเสื่อม
อาหารที่พบการปนเปื้อนสารนี้ ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว อาหารทะเล
และผักสด ซึ่งผู้ค้านำามาใส่เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียง่าย ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้ออาหารเหล่านี้อย่าง
ระมัดระวัง เช่น ไม่ซื้อเนื้อหมูที่สดและแดงผิดปกติ ก่อนนำามาปรุงควรล้างให้สะอาด
3. ส�รฟอกข�ว

สารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium hydrosulﬁte) หรือรู้จักกันในชื่อ “ผงซักมุ้ง”
นิยมใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเส้นใยไหม แห และอวน แต่พบว่าผู้ค้าบางรายนำามาใช้ฟอกอาหาร
เพื่อให้อาหารมีความขาว ดูสดใหม่น่ารับประทาน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ
อันตรายต่อผู้บริโภค
การสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะทำาให้ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่นแดง ถ้าบริโภคเข้าไปจะทำาให้เกิด
อาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัส เช่น ปาก ลำาคอ กระเพาะอาหาร และลำาไส้ ทำาให้เกิดอาการแน่น
หน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตต่ำา ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน อุจจาระร่วง และหากแพ้สาร
นี้อย่างรุนแรง จะทำาให้ถ่ายเป็นเลือด ชัก ชอก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย และเสียชีวิตในที่สุด
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อาหารที่มักตรวจพบสารฟอกขาว
ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กระท้อน หน่อไม้ดอง น้ำาตาลมะพร้าว ทุเรียนกวน
4. ส�รเร่งเนื้อแดง (ซ�ลบูท�มอล)

ซาลบูทามอล เป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (b-Agonist) เป็นตัวยาสำาคัญในการผลิตยาบรรเทา
โรคหอบหืด ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดลม ช่วยให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัว และเพิ่มการสลาย
ไขมันที่สะสมในร่างกาย เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนิยมนำาสารชนิดนี้ไปผสมในอาหารหมู เพื่อให้เนื้อหมูมี
ปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทำาให้ได้ราคาดีกว่าหมูที่มีชั้นไขมันหนาๆ
อันตรายจากซาลบูทามอล
การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่ อาจทำาให้มีอาการมือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก
ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการเป็นลม คลื่นไส้อาเจียน
มีอาการทางจิตประสาท และเป็นอันตรายมากต่อหญิงมีครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน และโรคไธรอยด์เป็นพิษ
5. ส�รเมล�มีน

เมลามีนคืออะไร
เมลามีน (Melamine) เป็นสารอินทรีย์ มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine มีลักษณะ
เป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำาได้เล็กน้อย มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสูงถึง 66% นิยมนำามาใช้เป็นส่วน
ประกอบหลักในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น โฟมทำาความสะอาดพื้นผิว, แผ่นฟอร์ไมกา, กาว, จาน
ชาม, ไวท์บอร์ด และวัตถุกันความร้อน เป็นต้น
ในธรรมชาติยังพบสารที่คล้ายกับเมลามีนคือ Ammeline (แอมมีลีน) Ammelide (แอมมีไลด์)
และ Cyanuric acid (กรดไซยานูริก) สารเหล่านี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของเมลามีนจนได้เป็นแอมมีไลด์
และเมื่อแอมมีไลด์ ถูก oxidize ด้วยสารพวก Potassiumpermanganate หรือการต้มให้เดือด จะได้กรด
ไซยานูริกเกิดขึ้น ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำาสารฟอกขาว, สารให้ความคงตัว, สารฆ่าเชื้อโรคในสระ
ว่ายน้ำา และใช้เป็นส่วนประกอบในวัตถุเจือปนอาหารสัตว์
การปนเปอนเมลามีนในอาหาร
ในปี 2550 มีรายงานว่า พบการปนเปื้อนของสารเมลามีนในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ที่นำาเข้าจากประเทศจีน ซึ่งทำาให้สุนัขและแมวจำานวนมากปวยและตายเนื่องจากไตวาย และปี 2551
ก็มีรายงานข่าวว่านมผงหรือนมสำาเร็จรูปสำาหรับทารกที่ผลิตในประเทศจีนมีสารเมลามีนปนเปื้อน
ซึ่งทำาให้มีทารกอย่างน้อย 4 รายเสียชีวิตเนื่องจากภาวะไตวาย และเจ็บปวยอีกอย่างน้อย 54,000
คน จากการสอบสวนพบว่า สาเหตุเกิดจากเกษตรกรชาวจีนผู้เลี้ยงวัวนม เติมน้ำาลงในน้ำานมดิบเพื่อ
ให้น้ำานมมีปริมาตรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลให้น้ำานมดิบมีปริมาณโปรตีนต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท
ผู้รับซื้อ ทำาให้ขายน้ำานมดิบไม่ได้ เกษตรกรจึงเติมเมลามีนลงไปในน้ำานมดิบ เพื่อให้มีปริมาณ
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ไนโตรเจนสูงขึ้นและได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำาหนด เนื่องจากการตรวจหาปริมาณโปรตีนในอาหารจะ
วัดออกมาในรูปของไนโตรเจน
นอกจากนี้การปลูกพืชอาหารสัตว์ก็มีการผสมเมลามีนลงในดินเพื่อเพิ่มโปรตีน และเร่งการเจริญ
เติบโต ผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ผสมเมลามีนในอาหารสัตว์ที่ขายด้วย นั่นหมายความว่า เมลามีนได้ถูก
ผสมมาตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อาหาร ก่อนจะมาถึงปลายทางที่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์
นมเท่านั้นที่เสี่ยงต่อสารเมลามีน แต่ทั้งดิน น้ำา พืชผัก หรือเนื้อสัตว์ก็มีโอกาสปนเปื้อนสารเมลามีนได้
เช่นกัน
พิษของเมลามีนและกรดไซยานูริก
อาการหลักที่เกิดจากการได้รับสารเมลามีน คือ ความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ พบผลึกเล็กๆ
ที่ไต ปัสสาวะมีเลือดปน และมีอาการไตวาย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งที่กระเพาะ
ปัสสาวะ ส่วนกรดไซยานูริกก็ทำาให้เนื้อเยื่อของไตเสียหายเช่นกัน และพบว่าสารผสมระหว่างเมลามีน
และกรดไซยานูริก จะก่อให้เกิดผลึกตกค้างที่ท่อไตมากขึ้น อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะไตวาย
ในที่สุด
องค์การอนามัยโลกได้กำาหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันโดยไม่ทำาให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพคือ 0.20 มก./น้ำาหนักตัว 1 กก./วัน หมายความว่า ถ้าเราหนัก 50 กก. ต้องได้รับเมลามีน
มากกว่า 10 มก./วันถึงจะเป็นอันตราย และสมมติว่านมที่เราดื่ม 1 ลิตรมีเมลามีนปนเปื้อน 1 มก. ซึ่ง
เราต้องดื่มนมมากกว่า 10 ลิตรถึงจะได้รับอันตรายจากเมลามีน
กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศห้ามนำาเข้าผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนมเป็นส่วน
ประกอบที่มีการปนเปื้อนเมลามีน โดยกำาหนดให้นมผงมีเมลามีนปนเปื้อนได้ไม่เกิน 1 ส่วนต่ออาหาร
ล้านส่วน (ppm) หรือ 1 มิลลิกรัมต่อน้ำาหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารอื่นที่มีนมเป็นส่วนประกอบ
จะพบเมลามีนได้ไม่เกิน 2.5 ส่วนในอาหารล้านส่วน ผู้ฝาฝืนประกาศนี้มีบทลงโทษ ปรับ 5,000 บาท
ถึง 20,000 บาท และมีโทษจำาคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี
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เรื่อง ส�รพิษปนเปอนในอ�ห�ร

คําชี้แจง
1. หมู่ลูกเสือเลือกหรือจับฉลากเรื่องที่จะศึกษาและวิเคราะห์หมู่ละ 1 เรื่องที่ไม่ซ้ำากัน โดยศึกษาจาก
ใบความรู้ หรือค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม
1.1 สารบอแร็กซ์
1.2 สารฟอร์มาลีน
1.3 สารเร่งเนื้อแดง
1.4 สารฟอกขาว
1.5 สารเมลามีน
2. อภิปรายหาข้อสรุปตามประเด็นต่อไปนี้
2.1 สารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนในอาหารได้อย่างไร และอาจก่อให้เกิดผลเสียอะไรบ้างต่อสุขภาพ
2.2 มีวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้าง
3. ร่วมกันคิดวิธีการนำาความรู้ที่ได้รับไปรณรงค์เผยแพร่ให้กับกองลูกเสืออื่น และคนในชุมชน
ในโอกาสวันสำาคัญต่างๆ เช่น การทำาโปสเตอร์ ทำาแผ่นพับ หรือการทำาเว็ปไซต์ เป็นต้น
4. ส่งตัวแทนนำาเสนอต่อกองลูกเสือ

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ทำ�ไมย�งลบต้องอยู่บนหัวดินสอ

ก็เพราะว่า “คนเราสามารถทําผิดกันได้”
ลองทวนคำาถามอีกครั้งหนึ่ง “ทําไมต้องมียางลบอยู่บนหัวดินสอ”
ก็เพราะคนเรามีสิทธิ์ทําผิดกันได้
แต่จงจำาไว้ว่า “เราไม่ควรใช้ยางลบหมดก่อนดินสอ เพราะนั่นอาจหมายความว่า เรากําลังทํา
ผิดซ้ําๆ จนความผิดนั้นอาจสายเกินแก้”
คติสอนใจ จงกล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาด และไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 4 คว�มปลอดภัย
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 3 อุบัติเหตุรถจักรย�นยนต์

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

2. เนื้อหา

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เป็นเรื่องที่พบบ่อย และจัดเป็นปัญหาสำาคัญที่ลูกเสืออาจต้องประสบด้วยตนเอง
จึงควรมีแนวทางป้องกันเพื่อความปลอดภัย
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 เกม
3.2 ภาพข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับให้ลูกเสือดูภาพข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดความสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
4) ผู้กำากับขออาสาสมัครลูกเสือ 1-2 คน เล่าประสบการณ์ของตนเอง หรือที่เคยรู้มา เกี่ยวกับ
อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
5) ผู้กำากับ และลูกเสือร่วมกันซักถามเพื่อความเข้าใจ
6) ผู้กำากับให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปราย ประเด็นต่อไปนี้ และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
• สาเหตุที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ
• ผลกระทบจากอุบัติเหตุ
• วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
7) สุ่มให้ตัวแทนหมู่รายงาน 1 หมู่ ผู้กำากับนำาอภิปรายให้หมู่อื่น เพิ่มเติม และสรุป
8) มอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ไปสืบข่าวเรื่องของอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ที่เกิดในชุมชน
รอบๆ โรงเรียน หมู่ละ 1 ราย และนำามาเล่าในกองลูกเสือครั้งต่อไป โดยให้วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และ
ควรป้องกันอย่างไรในกรณีนั้นๆ
9) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
10) พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (เข้าแถว ชักธงขึ้น สวดมนต์ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
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3) ผู้กำากับให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ โดยให้วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกัน
ในกรณีนั้นๆ จนครบทุกหมู่
4) ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกัน ซักถามเพื่อความเข้าใจ
5) ผู้กำากับนำาอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้จากการทำากิจกรรม และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 3
เกม
เกม รถไฟด่วน

วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนข้างหน้า
เริ่มเล่น ให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า
วิ่งไปจนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย
การตัดสิน หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
เกม สิบทิศ

วิธีเล่น
1. แบ่งผู้เล่นออกเป็นหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน
2. เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่ม เมื่อได้รับสัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้
โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่ 2
3. คนที่ 2 วิ่งไปแตะที่จุดเดิม แต่วิธีการไปต้องแตกต่างกันกับคนแรก เช่น กระโดดหรือคลาน
แล้วกลับมาแตะคนที่ 3
4. ทำาเช่นนี้ต่อไปจนครบทุกคนในหมู่
การตัดสิน หมู่ใดทำาครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไม่ซ้ำาแบบกัน เป็นทีมชนะ
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง กองฟนเท่�ภูเข� ก็มิอ�จทดแทนคุณม�รด�

ณ หมู่บ้านชนบทอันห่างไกล มีครอบครัวเล็กๆ อาศัยอยู่ริมเชิงเขา พ่อมีอาชีพเก็บฟืนไปขายที่
ตลาดทุกๆ เช้า แม่ทำางานบ้าน ส่วนลูกชายวัยหนุ่มเป็นคนเกียจคร้านไม่ยอมช่วยงานพ่อแม่ ถึงเวลา
อาหารก็เอะอะโวยวายโมโหหิว พาลปาข้าวของเสียหาย
แม่เคยสอนว่า “ข้าวก็อยูในถัง น้ําก็อยูในตุม หม้อก็อยูข้างฝา ลูกก็ชวยแมหุงหาบ้างสิ” ก็ไม่มี
คำาตอบจากลูก มีแต่ความโมโหหิวที่รุนแรงขึ้น จนแม่ต้องผละงานมาหุงหาอาหารให้
อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อไปเก็บฟืนได้ถูกสัตว์ปาทำาร้ายจนเสียชีวิต แม่จึงต้องทำางานทุกอย่างแทนพ่อ
ทั้งเก็บฟืนและทำางานบ้าน แต่ลูกชายไม่สำานึก ยังคงเกียจคร้านและใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าไปวันๆ ภาระของ
แม่นั้นหนักหนา ด้วยวัยที่ชราจึงล้มปวยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ลูกชายเมื่อต้องอยู่คนเดียวจึงสำานึกผิด รู้สึกเสียใจมาก เขาตื่นเช้าเข้าปาเก็บฟืนแล้วนำามากองไว้
แล้วก็เดินเข้าปาไปเก็บฟืนกลับมากองไว้อีกทำาอย่างนี้ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า จนกองฟืนสูงเท่าภูเขาลูกใหญ่เพื่อ
หวังจะทดแทนความเกียจคร้านที่ผ่านมา แต่วันนี้แม่มิอาจฟื้นขึ้นมาหุงข้าวให้เขากินได้อีกแล้ว..
คติสอนใจ สำานึกได้เมื่อสายเกินไป ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีสำานึก
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นิท�นเซนเรื่อง รสช�ติของเกลือ

อาจารย์เซนผู้หนึ่งมีศิษย์คนหนึ่งที่ชอบร้องทุกข์คร่ำาครวญ เพราะเป็นคนจิตใจคับแคบ ทำาให้มักจะ
มีแต่ความทุกข์กังวลจิตใจไม่เป็นสุข
วันหนึ่งอาจารย์จึงสั่งให้ศิษย์ไปตลาดซื้อเกลือมาถุงหนึ่ง เมื่อกลับมาก็ให้นำาเกลือหยิบมือหนึ่ง
โปรยลงไปในแก้วบรรจุน้ำา แล้วให้ศิษย์ดื่มลงไป พลางถามว่า “รสชาติของน้ําเปนอยางไร?”
ศิษย์ตอบด้วยใบหน้าเหยเกว่า “เค็มจนขม”
อาจารย์ได้พาศิษย์ไปยังริมทะเลสาบ สั่งให้นำาเกลือที่เหลือโปรยลงไปในทะเลสาบจนหมดสิ้น แล้ว
กล่าวว่า “เจ้าลองดื่มน้ําจากทะเลสาบดูซิ” ศิษย์จึงก้มตัวลงไปวักน้ำาจากทะเลสาบขึ้นมาดื่ม
อาจารย์เซนถามอีกว่า “คราวนี้รสชาติเปนอยางไรบ้าง?” ศิษย์ตอบว่า “รสชาติหวานสะอาด
บริสุทธิ์ยิ่ง” อาจารย์ถามต่อว่า “ยังมีรสเค็มหรือไม?” และศิษย์ตอบว่า “ไมมี”
อาจารย์ได้ฟังจึงผงกศีรษะเล็กน้อย ยิ้มพลางเอ่ยสืบไปว่า “ความทุกข์ในชีวิตคนเราก็เปนดั่ง
เกลือ มันจะเค็มหรือจืด ล้วนขึ้นอยู่กับภาชนะที่รองรับ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะเปนน้ําหนึ่งแก้ว หรือเปน
ลําน้ําสายหนึ่ง”
คติสอนใจ หากต้องการมีชีวิตอย่างมีความสุข ทุกข์น้อย ต้องลดความทุกข์ลง โดยเปิดใจให้กว้าง
เมตตาต่อตนเองและอดกลั้นต่อผู้อื่น จึงจะมีชีวิตที่เป็นสุข มีความเยือกเย็น นิ่งสงบ ไม่เร่งร้อน
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 5 ดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพย�กรคุ้มค่�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 4 ใช้ทรัพย�กรคุ้มค่�
เวล� 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเห็นความสำาคัญของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า

2. เนื้อห�

การปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) มอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่เลือกกิจวัตรประจำาวันที่ทำาเป็นประจำา หมู่ละ 1 เรื่อง เช่น
แปรงฟัน อาบน้ำา ล้างจานชาม ซักผ้า รีดผ้า เป็นต้น แล้ววิเคราะห์ว่าจะปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้ประหยัดสูงสุด
ได้อย่างไร
4) หมู่ลูกเสือซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ 2 รอบ คือรอบแรกแบบไม่ประหยัด และรอบที่ 2 แบบ
ประหยัด แล้วเตรียมนำาเสนอในกองลูกเสือในครั้งต่อไป
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมุติ 2 รอบ ประกอบการอธิบาย จนครบ
4) ผู้กำากับและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันซักถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
5) ผู้กำากับนำาอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น
• ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการทำากิจกรรม (จริงๆ แล้ว เราสามารถใช้ของทุกอย่างให้
ประหยัดได้ ถ้าตั้งใจคิดและลองทำาดู)
• คิดว่าจะนำาข้อคิดนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
- ในบ้าน
- ในโรงเรียน
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือทุกนายมีส่วนร่วมในการคิด การแสดงความคิดเห็นและได้คิดค้นสร้างสรรค์วิธีประหยัดทรัพยากร
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เพลง
เพลง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

หากธารน้ําแห้งเหือดหาย ตัดปาไม้หมดสิ้นลง จับสัตวขังอยูในกรงจนสิ้นใจ
หากแมน้ําดําขุนมัว หมอกสลัวควันทั่วไป โลกร้อนเปนทะเลทรายใครชวยที
(สร้อย) สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเปนพิษ
ทะเลสวยที่เราหวัง ปะการังถูกทําลาย เตากระน้อยเจ้าต้องตาย เกือบสูญพันธุ
หากได้คิดได้สร้างสรรค ได้ชวยกันจึงจะดี โลกจะฟนคืนชีวี ลูกเสือต้องชวยกัน
(สร้อย) สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเปนพิษ
เพลง ป�ดงพงพี

ปาดงพงพี
อยามัวรีรอ
ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต
ตื่นเถิดเรา
จอบและเสียมของเราก็มี
ปาดงพงพี
อยูในไพรวัลย
แหลงธารน้ําซานหลั่งไหล
ถิ่นแดนทองของเรานี้
หมั่นขยันทุกวันเวลา

ของไทยเรานี้มีเกินพอ
ขอเชิญรวมกันขมันขมี
หลากพรรณไม้งามสดสี
ยามเช้ามุงานทันที
สินทรัพยทวีด้วยกสิกรรม (ซ้ํา)
ของไทยเรานี้อุดมครัน
รักถิ่นไทยใจหรรษา
หวางไพรนี้งามหนักหนา
ควรปองคุณคา
สินทรัพยได้มาด้วยกสิกรรม (ซ้ํา)

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง เขียนไว้บนผืนทร�ย

ชาย 2 คนเป็นเพื่อนรักกัน ร่วมเดินทางกันไปในทะเลทราย ระหว่างทางเกิดการโต้เถียงขัดแย้ง
ไม่เข้าใจกัน เพื่อนคนหนึ่งพลั้งมือตบหน้าอีกฝาย
ชายคนที่ถูกตบหน้ารู้สึกเจ็บปวด แต่ไม่เอ่ยวาจา กลับเขียนลงบนผืนทรายว่า...
“วันนี้...ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า”
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พวกเขายังคงเดินทางต่อ กระทั่งถึงแหล่งน้ำา พวกเขาตัดสินใจอาบน้ำาชำาระกาย พลันคนที่ถูก
ตบหน้ากลับจมน้ำา เพื่อนอีกคนไม่รั้งรอเข้าช่วยจนอีกคนรอดตาย ชายผู้รอดตายยังคงไม่เอ่ยวาจา
กลับสลักลงไปบนหินใหญ่ว่า
“วันนี้...เพื่อนรักชวยชีวิตฉันไว้”
เพื่อนอีกคนไม่เข้าใจจึงถามขึ้นว่า “เมื่อถูกฉันตบหน้า เธอเขียนลงบนพื้นทราย แล้วทําไมเมื่อครู
จึงต้องสลักบนหิน”
อีกคนยิ้มพราย กล่าวตอบ
“เมื่อถูกเพื่อนรักทําร้าย เราควรเขียนมันไว้บนทราย ซึ่งสายลมแหงการให้อภัย จะทําหน้าที่
พัดผาน ลบล้างไมเหลือ แตเมื่อมีสิ่งที่ดีมากมายบังเกิด เราควรสลักไว้บนก้อนหินแหงความทรงจํา
ในหัวใจ ซึ่งแม้สายลมจะแรงเพียงใด ก็ไมอาจลบล้างทําลายได้”
คติสอนใจ เราควรเลือกจดจำาแต่สิ่งที่ดีของเพื่อน
เรื่อง เวล�ของใครถูก... ข้อคิดสำ�หรับผู้นำ�

มีชายหัวหน้าคนงานคนหนึ่งทำางานที่โรงงาน ทุกเช้าระหว่างทางที่เขาไปทำางาน เขาก็จะผ่านร้าน
ขายนาิกา เขาก็จะหยุดที่ร้านและตั้งเวลาที่นาิกาข้อมือของเขาและเดินต่อไปเพื่อไปทำางาน เขาทำา
เช่นนี้ทุกๆ วัน เจ้าของร้านนาิกาก็สงสัยอยากรู้ว่าทำาไมเป็นเช่นนั้น
วันหนึ่งเมื่อชายคนนั้นมาหยุดที่หน้าร้าน เจ้าของร้านนาิกาจึงถามว่า “คุณกําลังทําอะไรครับ”
ชายหัวหน้าคนงานจึงตอบว่า
“ผมเป็นหัวหน้าคนงานของโรงงานใกล้ๆ นี้เอง ทุกวันผมมีหน้าที่สั่นกระดิ่งเพื่อให้สัญญานบอก
เวลา 5 โมงเย็น ซึ่งเป็นเวลาเลิกงาน ผมต้องการเวลาที่เที่ยงตรงที่สุด เพราะฉะนั้นทุกๆ วัน ผมจึงต้อง
มาที่นาิกาเรือนใหญ่ของร้านคุณ เพื่อปรับเวลาที่นาิกาข้อมือของผม”
เจ้าของร้านนาิกาได้ฟังก็หัวเราะและพูดว่า “จริงๆ แล้วเมื่อผมได้ยินสัญญาณจากโรงงานของคุณ
ผมก็รีบกลับไปตั้งเวลาของผมเชนกัน”
คติสอนใจ ควรพิจารณาเลือกผู้นำาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือ
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 5 ดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพย�กรคุ้มค่�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 5 ก�รจัดก�รเวล�
เวล� 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีโอกาสทบทวนและปรับปรุงการใช้เวลาของตนเองในแต่ละวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เนื้อห�

การวิเคราะห์กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละวัน กับการใช้เวลาใน 24 ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ข้อคิดในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ
3.3 ใบกิจกรรม
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาถึงความสำาคัญของการใช้เวลาในแต่ละวัน และการจัดการเวลาที่ดี (เป็นการใช้
เวลากับเรื่องที่มีความสำาคัญ มีคุณค่าและนำาไปสู่จุดหมายสำาคัญของชีวิต) ซึ่งคนส่วนมากมักไม่มีการทบทวน
ตนเองว่าให้ความสำาคัญกับเรื่องใดบ้าง จึงใช้เวลาหมดไปกับเรื่องที่ไม่สำาคัญ เมื่อแยกแยะดูจะพบว่าใน
แต่ละวันคนเรามีเรื่องที่จะต้องทำาอยู่ 4 ประเภท
(1) เรื่องสำาคัญและเร่งด่วน
(2) เรื่องสำาคัญแต่ไม่เร่งด่วน
(3) เรื่องไม่สำาคัญแต่เร่งด่วน
(4) เรื่องไม่สำาคัญและไม่เร่งด่วน
4) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบกิจกรรม ให้แต่ละคนทบทวนกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองทำาตลอดวัน
ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขียนกิจกรรมของตนเองที่ทำาตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นในเวลาเรียน ลงตารางที่ 1
พร้อมทั้งลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม
5) แยกประเภทของแต่ละกิจกรรมเขียนลงตารางที่ 2 พร้อมลงเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
6) ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง และเล่าให้เพื่อนในหมู่ฟัง
7) รวมกอง ผู้กำากับนำาอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบกิจกรรม ให้ลูกเสือแต่คนคิดว่าสิ่งสำาคัญที่ควรทำาแต่ยังไม่ได้ทำา
ทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน มีอะไรอีกบ้าง เขียนลงตารางที่ 3
4) นำาสิ่งที่ต้องการทำาเพิ่ม (ตารางที่ 3) มาพิจารณาร่วมกับตารางที่ 2 เดิมที่เขียนไว้ และวางแผน
จัดการเวลาใหม่ว่าควรตัดกิจกรรมใดออกและลดเวลากิจกรรมใดบ้าง เขียนลงในตารางที่ 4
5) ลูกเสือแต่ละคนนำาตารางที่ 4 มาเล่าให้เพื่อนในหมู่ฟังว่า ตนเองได้วางแผนจัดการเวลาอย่างไร
พร้อมบอกเหตุผล
6) รวมหมู่ ผู้กำากับนำาอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง
7) ลูกเสือกำาหนดเป็นพันธสัญญา ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ตามคำาขวัญของลูกเสือ “เสียชีพ
อยาเสียสัตย” กฎลูกเสือ “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” และคติพจน์ “มองไกล”
8) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
9) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการวางแผนใช้เวลาในชีวิตประจำา
วันได้อย่างคุ้มค่า
ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 5
เพลง
เพลง นกพิร�บ

พลับพรึบพลับ พรึบพลับขยับบิน (ซ้ํา)
ฝูงนกพิราบ ดําและเทานารักจริงนา
บินวนเวียนอยูบนหลังคา บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา
ไซ้ปกหางกันอยูไปมา พอแสงแดดจ้าพากันคืนรัง
เพลง เวล�น�ที

วันเวลานาทีมีราคา
หากวาใครไมเสียดายเวลา
วันเวลาเรียกคืนมาไมได้

มากยิ่งกวาสิ่งใดใด
ปลอยเวลาลวงเลยไป
เวลาสิ้นไปขอใครกัน
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ใบคว�มรู้
เรื่อง ข้อคิดในก�รใช้เวล�ให้มีประสิทธิภ�พ

1. เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง จากผลสำารวจพฤติกรรมนักเรียน พบว่านักเรียนที่เรียนเก่งมีผลการ
เรียนดี แตกต่างจากนักเรียนทั่วๆ ไปตรงที่มีความสามารถในการเริ่มต้นลงมือทำางานที่ควรทำาได้เร็ว
กว่า โดยไม่มัวแต่คิดฝันใจลอย หรือทำาอะไรอย่างเรื่อยเปือยไร้จุดหมาย
2. จัดระเบียบชีวิต สร้างนิสัยความเคยชินในการจัดระเบียบชีวิต รู้จักใช้ตารางเวลาช่วยปลดปล่อย
พลังงานที่มีอยู่อย่างถูกทิศทาง เช่น ฝึกให้เป็นนิสัยว่าหลังรับประทานอาหารเย็น เดินเล่นย่อยอาหาร
สักยี่สิบนาที จากนั้นนั่งลงอ่านหนังสือหรือทำากิจกรรมที่มีความสำาคัญเป็นประจำา
3. คิดก่อนทํา อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรารับปากจะทำาอะไรกับใครก็ตาม เรากำาลังเสียโอกาสในการทำา
สิ่งที่มีความสำาคัญในชีวิตของเราไปด้วยเช่นกัน การรับปากคนอื่น หมายถึงว่าเราจะต้องตัดกิจกรรม
บางอย่างที่เราอยากทำาหรือให้ความสำาคัญออกไป ดังนั้น คิดชั่งน้ำาหนักให้ดี ก่อนตัดสินใจ
4. อย่าชะล่าใจ อย่ารับปากทำาสิ่งใดเพียงเพราะเห็นว่ายังเป็นเรื่องในอนาคต ระยะเวลาที่ไกล
ออกไป อาจทำาให้เรารู้สึกชะล่าใจ บางครั้งเป็นงานชิ้นใหญ่ แต่เนื่องจากเห็นว่ามีเวลานาน จึงรับปาก
ไปก่อน ครั้นพอใกล้เวลาจวนเจียน กลับเพิ่งพบว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากกว่าที่คิด
5. วางแผนก่อนทํา แบ่งงานที่ต้องทำาออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่สามารถทำาให้สำาเร็จได้ทีละขั้น
6. ทําแต่พอดี อย่าเน้นความสมบูรณ์แบบจนเกินไป งานส่วนใหญ่ต้องการความละเอียดประณีต
ในระดับหนึ่ง หากเราใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป ก็ไม่ได้เพิ่มคุณค่าของงานชิ้นนั้น หรือแม้จะเพิ่ม
แต่ก็อาจจะไม่คุ้ม เมื่อเทียบกับการใช้เวลาไปทำางานอื่นที่มีความสำาคัญเช่นกัน
7. ทําให้จบในครั้งเดียว ฝึกทำาอะไรให้เสร็จในครั้งเดียว อย่าทำาอะไรครึ่งๆ กลางๆ แล้วกลับมา
ทำาต่อ เพราะทุกครั้งที่กลับมาทำาต่อ ต้องเสียเวลาในการคิดทบทวน ศึกษาและตัดสินใจ ทำาให้เสียเวลา
มากขึ้นอีก ควรฝึกนิสัยลงมือทำาให้เสร็จในครั้งเดียว
8. วางแผนการนัดให้ดี ในการนัดหมายกับใครก็ตาม นอกจากนัดเวลาที่จะพบกันหรือเริ่มต้นทำา
กิจกรรมแล้ว ยังควรนัดเวลาเลิกหรือจบการพบปะไว้ด้วย เพื่อจะได้วางแผนใช้เวลาช่วงต่อไปได้ ขณะ
เดียวกัน การรู้เวลาสิ้นสุดจะทำาให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. มีเวลาสําหรับการจัดเวลา เพื่อการวางแผนการใช้เวลา เช่น อาจใช้เวลาทุกวันตอนเช้า วางแผน
การใช้เวลาในวันนั้นและใช้เวลาสุดสัปดาห์วางแผนการใช้เวลาทำากิจกรรมสำาคัญในสัปดาห์ต่อไป
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ใบกิจกรรม

ให้ลูกเสือแต่ละคน เขียนกิจกรรมของตนเองที่ทำาตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นในเวลาเรียน พร้อมทั้ง
ลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมเขียนลงตารางที่ 1
ต�ร�งที่ 1

ชวงเวลา

กิจกรรม

เวลาที่ใช (นาที)
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ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 2

นำากิจกรรมในตารางที่ 1 มาพิจารณาแยกประเภทจัดเข้าในตาราง 4 ช่อง
เรื่องสําคัญและเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

เรื่องสําคัญแตไมเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

เรื่องไมสําคัญแตเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

เรื่องไมสําคัญและไมเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)
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ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 3

สิ่งสำาคัญที่ควรทำาแต่ยังไม่ได้ทำา
เรื่องสําคัญและเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

เรื่องสําคัญแตไมเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

ต�ร�งที่ 4

วางแผนจัดการเวลาใหม่ โดยพิจารณาจากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
เรื่องสําคัญและเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

เรื่องสําคัญแตไมเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 4 (ต่อ)

เรื่องไมสําคัญแตเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

เรื่องไมสําคัญและไมเรงดวน

ใชเวลา
(นาที)

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ทำ�ไม.....จึงสำ�คัญที่สุด

ปราชญ์ผู้หนึ่งเคยตั้งคำาถามเหล่านี้ว่า “ใครคือคนสําคัญที่สุด งานใดคืองานที่สําคัญที่สุด และเวลาใด
คือเวลาที่ดีที่สุด”
คำาเฉลยมีดังนี้ “คนสําคัญที่สุด ก็คือ คนที่อยูเบื้องหน้าเรา งานสําคัญที่สุด ก็คือ งานที่เรากําลังทําอยู
ในขณะนี้ และเวลาที่ดีที่สุด ก็คือ เวลาปจจุบัน”
ทำาไม คนที่อยู่เบื้องหน้าเราจึงสำาคัญที่สุด คำาตอบก็คือ ในชั่วชีวิตอันแสนสั้นนี้ เรากับเขาอาจมีโอกาส
พบกันได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นเราจึงควรทำาให้การพบกันทุกครั้งเป็นการสร้างความทรงจำาแสนงดงามไว้
ให้แก่กันและกัน มนุษย์นั้นรู้เกลียดยาวนานกว่ารู้รัก ถ้าการพบกันครั้งแรกนำามาซึ่งความรักและเป็นการ
พบกันเพียงครั้งเดียวของชีวิต ก็นับว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วสำาหรับการพบกันของคนสองคน
ทำาไม งานที่เรากำาลังทำาอยู่ขณะนี้ จึงเป็นงานสำาคัญที่สุด คำาตอบก็คือ เพราะทันทีที่คุณปล่อยให้งาน
หลุดจากมือคุณไป งานก็จะกลายเป็นของสาธารณะ หากคุณทำางานดีมันก็คืออนุสาวรีย์แห่งชีวิต และหาก
คุณทำางานไม่ดีมันก็คือความอัปรีย์แห่งชีวิต ตอนแรกคุณเป็นผู้สร้างงาน แต่เมื่อปล่อยงานหลุดจากมือ
ไปแล้ว งานมันจะเป็นผู้ย้อนกลับมาสร้างคุณ
ทำาไม เวลาที่ดีที่สุด จึงควรเป็นปัจจุบัน คำาตอบก็คือ เพราะเวลาทุกวินาทีจะไหลผ่านชีวิตเราเพียง
ครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะหวงแหนเวลาขนาดไหน มีเงินมากเพียงไร ก็ไม่มีใครสามารถรื้อฟื้นเวลาที่ล่วงไป
แล้วให้คืนกลับมาได้ ทุกครั้งที่เวลาไหลผ่านเราไป หากเราไม่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชีวิตของคุณ
ก็พร่องไปแล้วจากประโยชน์มากมายที่คุณควรได้จากห้วงเวลา
คัดยอจากเรื่อง มายาแหงเส้นด้าย..... โดย ว. วชิรเมธี
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ช่�งไม้

ช่างไม้ฝีมือดีต้องการเกษียณเพราะอายุมากแล้ว นายจ้างมีความเสียดายความสามารถของเขามาก
จึงขอร้องให้ช่างไม้สร้างบ้านหลังสุดท้ายก่อนเกษียณ
เมื่อบ้านหลังสุดท้ายสร้างเสร็จ ปรากฎว่าบ้านหลังนี้ขาดความปราณีตและใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ
เพราะช่างไม้รีบทำาเพื่อให้งานผ่านไปอย่างเร็วเท่านั้นเอง นายจ้างมาเห็นบ้านดังกล่าวก็รู้สึกเศร้าใจ
เขาบอกกับช่างไม้ว่า “นี่คือบ้านของคุณ ผมขอมอบให้เปนของขวัญตอนเกษียณอายุ” ช่างไม้ได้ยิน
ถึงกับตกใจและอุทานว่า “เสียดายจริงๆ ถ้ารู้วากําลังสร้างบ้านของตัวเอง เราคงจะทําด้วยความตั้งใจ
มากกวานี้”
คติสอนใจ “ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเราเอง” เราทุกคนกำาลังสร้างชีวิตของเราอยู่ และเราก็
ไม่ได้พยายามอย่างถึงที่สุดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในชีวิตของเรา เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจึงมัก
เสียดายและอยากย้อนเวลากลับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จึงควรใช้เวลาแต่ละวันทำาทุกอย่างให้ดีที่สุด

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 5 ดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพย�กรคุ้มค่�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 6 ก�รประหยัด
เวล� 1 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือได้มีโอกาสทบทวนตนเองในเรื่องการใช้เงิน ซึ่งนำาไปสู่การวิเคราะห์และปรับปรุงตนเอง

2. เนื้อห�

การวางแผนสร้างความประหยัด

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบกิจกรรม
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขี้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง นายหมู่ให้แต่ละคนคิดสิ่งที่ตนเองอยากได้ 3 อย่าง พร้อมเหตุผล แล้วเล่าให้
เพื่อนๆ ในหมู่ฟัง เมื่อเล่าจบนายหมู่ขอให้เลือกสิ่งที่อยากได้มากที่สุด เพียงคนละ 1 อย่าง พร้อมเหตุผล
4.4 นายหมู่ให้สมาชิกทุกคน แปลงสิ่งที่อยากได้เป็นจำานวนเงิน เพื่อใช้ซื้อของสิ่งนั้น เขียนลงใน
ใบกิจกรรม
4.5 ลูกเสือทบทวนการใช้เงินของตนเองในแต่ละวัน ตามตารางที่ 1 ในใบกิจกรรม
4.6 ลูกเสือตั้งเป้าหมายการใช้เงินใหม่ตามตารางที่ 2 ในใบกิจกรรม ว่าจะลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้าง
โดยกำาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม เพื่อให้มีเงินเหลือพอที่จะซื้อของที่ต้องการ
4.7 ลูกเสือผลัดกันเล่าให้เพื่อนฟัง ถึงผลการทบทวนรายจ่ายเดิม และการปรับตารางการใช้เงินใหม่โดย
จะลดรายจ่ายในเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะมีเงินพอที่จะนำาไปซื้อของที่ต้องการ
4.8 รวมกอง ผู้กำากับนำาอภิปราย และสรุป ในประเด็นต่อไปนี้
1) อะไรบ้างที่แต่ละหมู่คิดว่าประหยัดได้มากที่สุด
2) สรุปข้อคิดที่ได้จากการทำากิจกรรม และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
4.9 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.10 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม รวมทั้งพฤติกรรม
การใช้เงินที่เปลี่ยนไป

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 6
เพลง
เพลง ลูกเสือจับมือ

จับมือกันไว้ให้มั่นคง
รักกันปรองดองเหมือนน้องพี่
โกรธกันมันร้ายเปนสิ่งเลว
เผาใจให้มีความไหวหวั่น

เพื่อความยืนยงสามัคคี
ผูกความสามัคคีรวมกัน
เปรียบดังเปนเปลวร้อนไฟนั่น
จับมือยิ้มให้กันเปนสิ่งดี

ใบกิจกรรม

สิ่งที่ฉันอยากได้มากที่สุด...................................................................... ราคา.................บาท
ต�ร�งที่ 1

รายจายใน 1 วัน

จํานวนเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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ใบกิจกรรม
ต�ร�งที่ 2

รายจายที่ปรับใหมใน 1 วัน

จํานวนเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ฉันจะประหยัดเงินได้วันละ .............. บาท
ใช้เวลา.................. วัน ฉันจะซื้อของที่ฉันต้องการได้

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ข้อคิดจ�กหญิงชร�...คว�มจริงที่อยู่ใกล้ๆ ตัว

กลางดึกคืนวันหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งกำาลังคลำาหาอะไรอยู่สักอย่างบริเวณรอบๆ เสาไฟฟ้าข้าง
ถนน หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาจึงถามขึ้นว่า “ยาย..กําลังหาอะไรอยูเหรอ ให้พวกเราชวยไหม?”
หญิงชราตอบว่า “ยายกําลังหาเหรียญ 10 บาท ยายทําตกหายไป ชวยยายหาหนอยซิ” หนุ่มสาวกลุ่ม
นั้นจึงช่วยกันหาจนทั่ว แต่ก็หาไม่เจอ พวกเขาจึงถามอีกว่า “ยาย...ยายทําเหรียญตกตรงไหนเหรอ”
ยายจึงตอบว่า “ยายเปลี่ยนเสื้อผ้าอยูในห้อง อยูๆ เหรียญมันก็หลนออกไปจากกระเปาของยาย
แตในห้องยายมันมืด มองไมคอยเห็น ก็เลยออกมาหาตรงนี้แทนเพราะมันสวางดี”
หนุ่มสาวกลุ่มนั้น “.....?????” พากันหัวเราะแล้วเดินหนีไป
คติสอนใจ เมื่อของหายก็ต้องหาในที่ๆ เราทำาหาย เช่นเดียวกัน เมื่อความสุขหายไป เราก็ต้องหา
ในจุดที่เราได้สูญเสียความสุขไป ความสุขมักสูญหายไปตรงไหน? ... คำาตอบก็คือ ทำาหายไปจากใจ
ของเรา ดังนั้น เราจึงควรหาความสุขให้เจอจากใจของเรานั่นเอง

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 7 ก�รคิดวิเคร�ะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญห�
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 7 ลวนล�มท�งเพศ

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีแนวทางป้องกัน และช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศ

2. เนื้อห�

การป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศ

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 กรณีศึกษา
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับตั้งคำาถามในกองลูกเสือ “มีสถานการณใดบ้างที่มีการลวนลามทางเพศตอเด็กผู้หญิงเกิดขึ้น”
(เช่น บนรถเมล์ เดินเข้าซอยเปลี่ยว อยู่คนเดียวในบ้าน ฯลฯ)
4.4 ผู้กำากับเล่ากรณีศึกษาการถูกลวนลามทางเพศของเด็กนักเรียนหญิง
4.5 หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายหาแนวทางป้องกันการถูกลวนลามทางเพศในเด็กผู้หญิง และแสดง
บทบาทสมมุติกรณีพบเห็นเด็กผู้หญิงถูกลวนลามทางเพศ ในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คิดว่าจะตัดสินใจ
ช่วยเหลืออย่างไร
4.6 รวมกอง ลูกเสือนำาเสนอบทบาทสมมุติทีละหมู่
4.7 ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสม แนวทางการป้องกันการถูกลวนลาม
ทางเพศ และสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่และในกองลูกเสือ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 7
เพลง
เพลง สวรรค์บันด�ล

สวรรคบันดาลดลให้เรามา ให้เราสองมาพบกันวันใหม
อบรมวันนี้ดีอกดีใจ เริงรื่นกันไปไมรู้โรยรา จะอยูแหงไหนเตือนใจเตือนตา
จะอยูเมืองฟาเตือนตา เตือนใจ สวรรคบันดาล

กรณีศึกษ�

สมชายเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทุกวันเขาต้อง
พยายามเบียดขึ้นรถเมล์ที่แน่นมากไปโรงเรียน วันนี้ขณะยืนอยู่บนรถ เขามองเห็นชายคนหนึ่งกำาลังเอา
อวัยวะเพศถูไถร่างกายเด็กนักเรียนหญิงที่ยืนอยู่ติดกับเขา สมชายคิดว่าเขาจะช่วยนักเรียนหญิงคนนี้
อย่างไรดี...

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง กบกับกระต่�ย

กระต่ายปาฝูงหนึ่ง ไม่พอใจกับสภาพชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่ด้วยความหวาดหวั่นจากอันตรายต่างๆ
มาตลอด เจ้ากระต่ายปาตัวหนึ่งจึงเอ่ยขึ้น “ไมวาจะเปนมนุษย หมาปา นกอินทรีย และสัตวทั้งปวงที่
ชอบไลลาพวกเราเปนอาหาร ข้าจึงมีความเห็นวา พวกเราทั้งหมดควรตายเสียดีกวาที่จะมีชีวิตอยูด้วย
ความหวาดกลัวกับภัยที่จะมาถึงไมช้าก็เร็ว”
กระต่ายปาทั้งฝูงจึงตัดสินใจที่จะกระโดดน้ำาตายไปพร้อมๆ กัน พวกมันวิ่งกรูไปที่ริมธาร ซึ่งมีกบ
อาศัยอยู่ เมื่อฝูงกบเห็นกระต่ายปาแห่มากันมากมาย ก็เกิดความกลัวจึงกระโดดหนีไปในน้ำาจนหมด
“ช้ากอน” กระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้น “ข้าคิดวาพวกเราควรจะมีความอดทนให้มากกวานี้ ชีวิตก็
ไมได้เลวร้ายอยางที่คิดกันหรอก ดูพวกกบตัวกระจ้อยรอยเหลานั้นสิ พวกมันไมได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วย
อันตรายมากไปกวาพวกเราหรอกหรือ”
คติสอนใจ ในโลกนี้อาจยังมีผู้อื่นที่มีความทุกข์ร้อนกว่าเราอยู่มากมายนัก เราควรจะยืนหยัดต่อสู้
กับชีวิต อย่าได้ท้อเป็นอันขาด

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และพัฒน�ตนเอง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 8 คนดีรอบตัวฉัน

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือรู้จักและเห็นคุณค่าตนเอง

2. เนื้อห�

การรู้จักตนเอง มองเห็นคุณค่าของความดีในตนเอง เพื่อเสริมสร้างกำาลังใจในการทำาความดีและส่งเสิม
ให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผลัดกันเล่าเรื่องคนใกล้ชิดที่ตนเองรัก เคารพ และผูกพัน คนละ 1 เรื่อง
พร้อมกับบอกว่าตนเองได้รับแบบอย่างหรือเรียนรู้สิ่งดีๆ อะไรบ้างจากคนผู้นั้น
4) นายหมู่ ให้ทุกคนโหวตว่าเรื่องของใครที่น่าจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ได้ แล้วนำาไปเล่าในกอง
ลูกเสือในครั้งต่อไป
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (เข้าแถว ชักธงขึ้น สวดมนต์ ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือ เล่าให้กองลูกเสือฟัง ทีละหมู่
4) ผู้กำากับนำาอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น
• ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม (ทุกคนล้วนมีความดีอยู่ในตัว เพราะได้รับแบบ
อย่างและเรียนรู้สิ่งดี ๆ จากคนที่เรารัก เคารพ และผูกพัน)
• ในทางกลับกัน สำาหรับแบบอย่างที่ไม่ดีในสังคม ลูกเสือคิดว่าควรทำาอย่างไร (ไม่ยอมรับ
ไม่ยกย่อง และไม่เอาแบบอย่าง)
5) ลูกเสือจะนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างไร
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 8
เพลง
เพลง ศึกบ�งระจัน

ศึกบางระจันจําให้มั่นพี่น้องชาติไทย
แม้ชีวิตยอมอุทิศคราชาติอับปาง
ไทยคงเปนไทยมิใชชาติเปนเชลย
บางระจันแม้สิ้นอาวุธจะสู้
ตัวตายดีกวาชาติตาย
แดนทองของไทยมิใชศัตรู

เกียรติประวัติสร้างไว้แดชนชาติไทยรุนหลัง
เลือดไทยต้องมาไหลหลั่งทาทั่วพื้นแผนดินไทย
ไทยมิเคยถอยรนชนชาติศัตรู
สองดาบฟาดฟนศัตรูสู้จนชีพตนมลาย
เพียงเลือดหยาดสุดท้ายขอให้ไทยคงอยู
แม้ใครรุกรานต้องสู้ เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงาม

เกม
เกม ห�คู่

วิธีเล่น
1. ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน หันหน้าเข้าหากัน แล้วจำาไว้ว่าคู่ของตนคือใคร
2. วงกลมทั้งสองทำาขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดเพลงวิทยุหรือให้ลูกเสือ
ร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผู้กำากับกำาหนด )
3. เมื่อผู้กำากับเปานกหวีด ให้ลูกเสือเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลง คู่ที่หาคู่ได้ช้า
ที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็จแล้วเริ่มใหม่
การตัดสิน คู่ที่เหลือเป็นคู่สุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ลูกนก

ลูกนกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในรังบนต้นไม้ ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างสำานักพระฤๅษีกับหมู่บ้านโจร พ่อแม่
นกต้องคอยหาอาหารมาป้อนทุกวัน
คืนหนึ่งมีพายุแรงพัดเอาลูกนกทั้งสองต้องพลัดพรากจากกัน นกตัวหนึ่งตกลงไปอยู่ในสำานัก
พระฤๅษี ก็ได้รับการอบรม สั่งสอน ฝึกฝนแต่ในทางดี พูดจาไพเราะ มีจิตใจมั่นคง โอบอ้อมอารีต่อ
เพื่อนบ้าน ส่วนลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกพายุพัดตกลงไปในบ้านโจร ก็ได้รับการอบรมแนะนำาในทางโจร
เช่น ลักขโมย พูดจาหยาบคาย ปากจัด มีจิตใจดุร้าย อาฆาตพยาบาท เป็นต้น
วันหนึ่ง พระราชาองค์หนึ่งเดินหลงทางเข้ามานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในแดนโจร นกตัวที่อยู่กับโจร
ก็พูดขึ้นว่า “เออ! ดีแล้ว วันนี้มีคนมานอนหลับอยูในถิ่นเรา เราต้องฆาเสียให้ตาย” พระราชาได้ยินก็
ตกใจ รีบหนีผ่านไปทางสำานักพระฤๅษี นกตัวที่อยู่กับพระฤๅษีก็ออกมาทักทายว่า “เชิญ พักผอน ดื่มน้ํา
และหลับนอนที่นี่ได้ ยินดีต้อนรับเจ้าคะ”
พระราชาจึงเข้าไปนอนหลับใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับสำานักพระฤๅษี เมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดในใจว่า “นกสอง
ตัวนี้มีนิสัยแตกตางกันมากจริงๆ ตัวหนึ่งใจร้าย แตอีกตัวหนึ่งใจดี” แล้วพระราชาก็เข้าไปหาพระฤๅษี
เพื่อขอนกที่พระฤๅษีเลี้ยงไว้ พระราชาได้นำานกผู้มีอัธยาศัยดีตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในพระราชวัง
คติสอนใจ สิ่งแวดล้อมดีจะทำาให้ชีวิตรุ่งโรจน์ ส่วนสิ่งแวดล้อมเลวจะทำาให้ชีวิตอับเฉา
เรื่อง ชีวิตต้องฝกฝนและพัฒน�อยู่เสมอ

ในประวัติบุคคลสำาคัญและประวัติศาสตร์ของชาติที่เจริญทั้งหลาย จะเห็นว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นจาก
การแก้ปัญหา และเข้มแข็งขึ้นจากการเผชิญความทุกข์ยากทั้งนั้น
คนที่อยู่สุขสบาย ไม่เคยต้องสู้ หรือแก้ปัญหา ไม่ได้ใช้ความคิด หลงอยู่ในความเพลิดเพลิน ไม่มี
คนสอนที่ดี ไม่มีกัลยาณมิตรคอยเตือน ไม่มีแบบฝึกหัดชีวิตให้ทำาจึงเจริญได้ยาก
ดังนั้น เมื่อเจออะไรที่ไม่พึงปราถนาบอกตัวเองว่า นี่คือเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตัวเรา เราจะใช้มัน
ให้เป็นประโยชน์ คนใดเอาชนะ ผ่านอุปสรรค ผ่านเหตุการณ์ ผ่านมรสุมชีวิตไปได้ด้วยดี คนนั้นจะเป็น
ผู้แกร่งกล้า และมีชีวิตที่พัฒนา
ปัญหานั้นเปลี่ยนพยัญชนะตัวเดียวก็กลายเป็นปัญญา คนฉลาดจึงเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา
คนที่ปัญญางอกงามล้วนพัฒนามาจากการคิดแก้ปัญหาทั้งสิ้น
คติสอนใจ ปัญหาก็เป็นที่มาของปัญญา ความทุกข์และอุปสรรคเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตให้
ก้าวหน้า

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และพัฒน�ตนเอง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 9 เรื่องเล่�เร้�พลัง

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนเพื่อพัฒนาตนเอง

2. เนื้อห�

ทุกคนย่อมมีจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ในตนเองตามธรรมชาติ การรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทำาการเสริม
จุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนจึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 ใบความรู้ เรื่อง จุดแข็งและจุดอ่อน
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาเกี่ยวกับ จุดแข็งและจุดอ่อน ของคนเรา พร้อมยกตัวอย่าง
4) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผลัดกันเล่าเรื่อง “ความสําเร็จในการแก้ไขจุดออนของตนเอง” คนละ
1 เรื่อง พร้อมบอกว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทำาให้แก้ไขได้สำาเร็จ
5) นายหมู่ให้สมาชิกทุกคนโหวตว่าเรื่องของใครที่น่าจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ได้ แล้วนำาไปเล่า
ในกองลูกเสือในคาบต่อไป
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ตัวแทนแต่ละหมู่ เล่าเรื่อง “ความสําเร็จในการแก้ไขจุดออนของตน” ในกองลูกเสือทีละหมู่
จนครบ
4) ผู้กำากับนำาอภิปรายและเพิ่มเติมในประเด็น
• การที่คนเราจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนของตนเองได้ ต้องมีวิธีการอย่างไรบ้าง (สำารวจ
จุดอ่อน ตั้งใจจริง วางแผนพัฒนาตนเอง และลงมือแก้ไข ฝึกฝน)
• การแก้ไขจุดอ่อนเป็นประโยชน์ต่อลูกเสืออย่างไร
• ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างไร
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5) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 9
เพลง
เพลง ยิ้ม

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน
สดชื่นอุราอยาหน้างอ

ยิ้มมานัยนตาหวานชื่น
สดชื่นอุราอยามัวรอ
มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย

เกม
เกม แข่งเรือไวกิ้ง

วิธีเล่น
1. ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่
2. ทุกคนนั่งยองๆ บนส้นเท้า มือทั้งสองเหยียดออกแตะบ่าคนหน้า
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ทุกคนเหยียดเท้าก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน
การตัดสิน แถวใดถึงหลักชัยก่อนชนะ
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ใบคว�มรู้
เรื่อง จุดแข็งและจุดอ่อน

ทุกคนย่อมมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งแตกต่างกันไปตามภูมิหลังชีวิตของแต่ละคน สิ่งสำาคัญ ไม่ได้อยู่
ที่ว่าใครมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งน้อยกว่าหรือมากกว่ากัน แต่อยู่ที่ใครสามารถค้นหา ยอมรับ และลงมือ
กำาจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของตนเองได้มากกว่า คนบางคนหาไม่เจอแม้กระทั่งจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของตัวเอง คนบางคนหาเจอแต่ไม่ยอมรับจุดอ่อน หรือบางคนยอมรับแต่แก้ไขไม่ได้
ขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง โดยการกำาจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนั้น มีดังนี้
1. สํารวจค้นหาจุดอ่อน ค้นหาตัวเองให้เจอว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง โดย
- การเปรียบเทียบกับผู้อื่น เช่น การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการสื่อสาร
ระบบการคิด การอ่าน การเขียน รวมถึงวินัยในตนเองในด้านต่างๆ
- การใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงาช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของเรา
- การนำาปัญหาและความสำาเร็จในชีวิตมาทบทวนเพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็ง
2. ลงมือกําจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็ง
สิ่งสำาคัญที่สุดคือ การลงมือปฏิบัติจริง ถ้ามีความยากลำาบากในการแก้ไขและพัฒนาหลายสิ่ง
หลายอย่างพร้อมกัน ขอแนะนำาให้ทำาทีละอย่าง เช่น ช่วงแรกอาจจะพัฒนาในเรื่องทัศนคติก่อน เมื่อ
ทำาได้สำาเร็จแล้ว ค่อยๆ พัฒนาในเรื่องอื่นๆ ต่อไป จุดหักเหที่สำาคัญอยู่ที่ ขาดความอดทนอดกลั้น
ทำาให้ล้มเลิกความตั้งใจ ควรหาแรงจูงใจเข้ามาเสริมตลอดเวลา เช่น แรงใจจากเพื่อน แรงใจจาก
หนังสือ และแรงใจจากเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น
การกำาจัดจุดอ่อนเปรียบเสมือนคนกำาลังเลิกบุหรี่ อาจจะทรมานบ้าง หงุดหงิดบ้าง แต่ถ้าผ่าน
ไปได้ถึงขั้นเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัย โอกาสที่มันจะกลับมางอกเงยในชีวิตของเราก็น้อยลง
แต่ถ้าเราได้เพียงครึ่งๆ กลางๆ โอกาสที่นิสัยที่ไม่ดีจะกลับมาเติบโตอีกก็มีมากขึ้น ฉะนั้นต้องกำาจัด
แบบถอนรากถอนโคน
3. ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง
หลังการกำาจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้กับชีวิต สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งคือการประเมินว่า
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มขึ้นอีก การกำาจัดจุดอ่อนและการ
พัฒนาจุดแข็งเปรียบเหมือนเกมที่เรากำาลังเล่นอยู่กับตัวเอง จงสนุกและเพลิดเพลินกับมัน แทนการ
คิดว่าเป็นภาระที่น่าเบื่อ “ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นที่การชนะใจตนเอง”
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ตรงต่อเวล�รักษ�คำ�พูด

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง มีพ่อเป็นช่างสารพัด ทั้งช่างเขียน ช่างปั้น และแกะสลัก ทำาอะไรได้หลายๆ
อย่าง มีกิจการรับจ้างปั้น แกะ และเขียน มีลูกมือหลายคน มีงานไม่ขาดมือ ส่วนตัวเขาก็มีความสามารถ
เช่นกัน เขาประกวดฝีมือออกแบบแกะสลักจนมีชื่อเสียง ทำาให้ลูกค้ายิ่งเพิ่มมากขึ้น กิจการก็ใหญ่โต
ขึ้นอีก
ต่อมาพ่อและแม่ของเขาก็ตายจากไป ลูกชายจึงเป็นเจ้าของกิจการแทน แต่เขามีนิสัยไม่เหมือนพ่อ
เมื่อลูกค้ามาต้อนรับดี รับเงินมัดจำาแล้วก็เที่ยวเตร่ ทำางานไม่เคยเสร็จตามที่นัด จะทำางานเฉพาะหน้า
ชิ้นหนึ่งได้เงินก็หยุดทำา จนเงินหมดจึงทำาต่อ ไม่นานลูกค้าก็หนีไม่มีใครมาใช้บริการอีก เพราะไม่รักษา
คำาพูด ลูกน้องก็ลาออกหมดจนต้องปิดกิจการไป และผลสุดท้ายก็ต้องไปสมัครเป็นลูกจ้างร้านอื่น
เพราะคนหมดศรัทธาเนื่องจากไม่รักษาคำาพูดและไม่รักษาเวลา
คติสอนใจ การรักษาคำาสัตย์ ทำาให้เป็นที่เชื่อถือ
เรื่อง หม�ป�ในหนังแกะ

หมาปาตัวหนึ่งไปพบกับหนังแกะที่เจ้าของตากเอาไว้บนราว มันคิดว่าหากนำาหนังแกะมาคลุมร่าง
แล้วแอบปะปนเข้าไปอยู่ในฝูงแกะย่อมไม่มีผู้ใดล่วงรู้ และเมื่อสบโอกาสจึงค่อยจับแกะกิน
ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงเวลาเย็นเจ้าของแกะจึงต้อนฝูงแกะของตนเข้าไปขังไว้ในคอกเหมือนเช่นทุกวัน
โดยไม่ทันสังเกตว่ามีหมาปลอมเข้ามาอยู่ในฝูงแกะ บังเอิญคืนวันนั้นมีการเลี้ยงฉลองกันในหมู่ญาติ
พี่น้อง เจ้าของแกะจึงเดินมาที่คอกและเลือกเอาหมาปาที่ปลอมเป็นแกะไปฆ่าเพื่อเป็นอาหาร
คติสอนใจ คนลวงโลก ย่อมได้รับผลกรรมตามสนองไม่ช้าก็เร็ว
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และพัฒน�ตนเอง
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10 เป�หม�ยชีวิต

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีแนวทางในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

2. เนื้อห�

เป้าหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสำาเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางทำาให้ได้ตาม
เป้าหมายด้วยวิริยะอุตสาหะและความถูกต้อง เป้าหมายในชีวิตมักได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เรารัก
เคารพ และศรัทธา
3. สื่อ อุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง, เกม
3.2 ใบความรู้ เรื่อง เป้าหมายชีวิต
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ผู้กำากับนำาสนทนาในกองลูกเสือ ถึงความหมายของ “เปาหมายชีวิต”
4) ผู้กำากับให้หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผลัดกันเล่าเรื่อง “บุคคลในอุดมคติ” ที่ตนเองเคารพ ศรัทธา
และอยากจะดำาเนินชีวิตตามแบบอย่างคนผู้นั้น พร้อมบอกว่าที่ชอบเพราะคุณสมบัติอะไรบ้าง และได้ตั้ง
เป้าหมายชีวิตของตนเองอย่างไร
5) นายหมู่ให้ทุกคนโหวตว่า เรื่องของใครที่ควรจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ ให้เจ้าของเรื่องเป็น
ตัวแทน หมู่นำาไปเล่าในกองลูกเสือในครั้งต่อไป
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ตัวแทนหมู่เล่าให้กองลูกเสือฟัง ทีละหมู่
4) ผู้กำากับนำาอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น
• คนที่เราเคารพ ศรัทธาส่วนใหญ่แล้ว เป็นคนอย่างไร (ใจดีมีเมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
เก่ง ฯลฯ)
• การมีเป้าหมายชีวิตเป็นประโยชน์ต่อลูกเสืออย่างไร
• ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างไร
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5) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 10
เพลง
เพลง ใกล้เข้�ไปอีกนิด

ใกล้เข้าไปอีกนิด ชิดๆ เข้าไปอีกหนอย สวรรคน้อยๆ อยูในวงฟอนรํา
รูปหลอขอเชิญมาเลน เนื้อเย็นขอเชิญมารํา มองมานัยตาหวานฉ่ํา (ซ้ํา)
โค้งแล้วไมรําเสียแล้วนี่เอย สุขสราญนานมาเจอ
พบเธอในวงฟอนรํา ได้แตแลมอง นวลน้องนัยตาหวานฉ่ํา
วันนี้มาพบงามงอน พี่อยากจะต้อนออกไปฟอนรํา (ซ้ํา)

เกม
เกม วิ่งอลวน

วิธีเล่น
ลูกเสือทุกคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก แต่ละคนห่างกัน 1 ช่วงแขน เลือกลูกเสือออกมาสองคน
คนหนึ่งเป็นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็นคนหนี เริ่มการเล่น คนไล่ต้องวิ่งไล่จับคนหนีให้ได้ การหนีจะอยู่
ภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหว่างผู้ที่นั่งอยู่ เมื่อไม่ต้องการหนีให้วิ่งไปนั่งข้างหน้าผู้ที่นั่งอยู่
รอบวงกลมคนใดคนหนึ่ง ผู้ที่ถูกคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ไล่ทันที คนไล่เดิมจะกลายเป็นคน
หนีต่อไป
การตัดสิน ลูกเสือที่เป็นคนหนีคนใด ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขัน เลือกลูกเสือคนใหม่ขึ้น
มาแทนคนหนีต่อไป
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ใบคว�มรู้
เรื่อง เป�หม�ยชีวิต

เป้าหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความสำาเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางทำาให้ได้ตาม
เป้าหมายด้วยวิริยะอุตสาหะและความถูกต้อง คล้ายกับการเห็นภาพจิ๊กซอที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีนี้ก็ขึ้น
กับวิธีการของแต่ละคนว่าจะทำาอย่างไรให้จิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อกัน ให้เกิดเป็นภาพนั้นขึ้นมา เป้าหมาย
ในชีวิตมักได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา
แต่ถ้าเราไม่มีภาพหรือไม่มีเป้าหมาย อะไรจะเกิดขึ้น บางคนอาจจะคิดว่าฉันก็มีชีวิตของฉันไป
เรื่อยๆ ไม่ได้รบกวนใคร ไม่ทำาให้ใครเดือดร้อน ฉันก็มีความสุขดี แล้วคุณค่าของคุณจะอยู่ที่ไหน
การมีเป้าหมายในชีวิต คือคำาตอบว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร และอยู่อย่างไร ชีวิตเปรียบ
เหมือนกับการเดินทาง และนักเดินทางที่ชาญฉลาด ย่อมมีเป้าหมายในการเดินทางเสมอ เขาจะไม่
สูญเสียเวลาข้างทาง เพราะจะทำาให้เขาไปถึงจุดหมายช้าลง การเดินทางของชีวิต ไม่ได้ราบเรียบและ
สวยงาม เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ในระหว่างทางสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ปัญหา
และอุปสรรคเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้มาเยี่ยมเยียนเรา มาเพื่อทดสอบเรา มาทำาให้เราเหนื่อยล้า
ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดแรง หมดกำาลังใจที่จะเดินต่อไป และทำาให้จุดหมายปลายทางนั้นยาวไกลออกไป
อะไรคือสิ่งจำาเป็นสำาหรับนักเดินทางที่จะเอาชนะแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ คำาตอบคือ ความ
มุ่งมั่นและความสม่ําเสมอ แม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคขวากหนามและปัญหามากมาย เป็นมรสุม
ของชีวิตก็ว่าได้ เราก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด ซึ่งมันอาจจะล่าช้าไปบ้าง ก็ไม่ใช่สิ่งสำาคัญ
เพราะเราทำาดีที่สุดแล้ว
การพักผ่อนเหมือนกับการชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็ม เป็นการชาร์ตทั้งพลังกายและพลังใจ ในระหว่าง
ทางที่เดินเราพบปะคนมากมาย บางคนก็เดินไปทางเดียวกับเรา บางคนก็เดินสวนทางกับเรา ถ้าการ
เดินทางของเราเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม เราจะเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเดินตามโดยไม่รู้ตัว บางคนอาจจะยึดเอาคติประจำาใจของเราไปใช้ใน
การดำาเนินชีวิต หรือให้เราเป็นแม่แบบ เพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่า ความสำาเร็จจะมาอยู่เบื้องหน้าได้
อย่างไร?
ความมุ่งมั่นและความสม่ําเสมอ คือหัวใจที่จะ นําไปสู่ความสําเร็จ
ที่มา : http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ข้อคิดจ�กถังน้ำ�สองใบ

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำาสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำาที่ริมลำาธาร ถังน้ำาใบหนึ่งมีรอยแตก ในขณะที่
อีกใบหนึ่งไร้รอยตำาหนิ และสามารถบรรจุน้ำากลับมาได้เต็มถัง...แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล จากลำาธาร
กลับสู่บ้าน...จึงทำาให้น้ำาที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำาเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ที่คนตักน้ำาสามารถตักน้ำากลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง
ซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำาใบที่ไม่มีตำาหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันถังน้ำาที่มีรอย
แตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเอง มันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำาหน้าที่ได้เพียง
ครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา 2 ปีกับความล้มเหลวอันขมขื่นของถังน้ำาที่มีรอยแตก!!
วันหนึ่งที่ข้างลำาธาร มันจึงพูดกับคนตักน้ำาว่า “ข้ารู้สึกอับอายที่รอยแตกของข้าที่ทําให้น้ําที่อยูข้างใน
ไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของทาน” คนตักน้ำาตอบว่า “เจ้าเคยสังเกตหรือไมวามีดอก
ไม้เบงบานอยูตลอดเส้นทางที่ตัวเจ้าผานไป แตกลับไมมีดอกไม้อยูเลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้วาเจ้า
มีรอยแตกอยู ข้าจึงได้หวานเมล็ดพันธุดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้า และทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็
เปนผู้รดน้ําให้กับเมล็ดพันธุเหลานั้น เปนเวลา 2 ป ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวยๆ เหลานั้นกลับมา
แตงโตะกินข้าว ถ้าหากปราศจากเจ้าที่เปนเจ้าแบบนี้แล้วเราก็คงไมมีดอกไม้ที่สวยงามเชนนี้”
คติสอนใจ คนเราย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งอาจช่วยทำาให้การอยู่ร่วมกันของ
เราน่าสนใจ และกลายเป็นบำาเหน็จรางวัลของชีวิตได้ สิ่งที่ต้องทำาก็เพียงแค่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบ
ที่เขาเป็น และมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาเท่านั้น
เรื่อง ข่�วร้�ย-ข่�วดี

บริษัทผลิตรองเท้าที่ประสบความสำาเร็จมากบริษัทหนึ่ง ฝายบริหารได้ประชุมกันและพิจารณาที่จะ
เปิดตลาดในทวีปแอฟริกา จึงส่งพนักงานขายอันดับ 1 ไปยังแอฟริกาเพื่อทำาการศึกษาศักยภาพของ
ตลาด เมื่อไปถึงแอฟริกา เซลล์แมนสังเกตว่าชาวแอฟริกัน ส่วนมากเดินด้วยเท้าเปล่า เขาจึงส่งข่าวกลับ
ไปว่า “ขาวร้าย ที่นี่ไมมีใครสวมรองเท้าเลย” และก็ส่งรายงานตามไปอีกว่า ไม่มีตลาดรองเท้าในทวีป
แอฟริกานี้
ฝายบริหารพิจารณาว่า ควรจะหาข้อมูลเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้แน่ใจ จึงตัดสินใจที่จะส่งเซลล์แมนอีก
คนหนึ่งไปเพื่อประเมินตลาดแห่งนี้ พนักงานขายคนที่ 2 เมื่อไปถึงแอฟริกาก็มีความตื่นเต้นมาก และส่ง
ข่าวกลับมาทันทีด้วยข้อความว่า “ขาวดี ไมมีใครที่นี่ใสรองเท้าเลย” เขารีบเดินทางกลับและรายงานแก่
ฝายบริหารว่า “สุภาพบุรุษทั้งหลาย เรากําลังจะรวย เพราะมีตลาดใหญมากในแอฟริกา และสิ่งสําคัญที่
เราต้องทําคือ ให้การศึกษาแกชาวแอฟริกันวาประโยชนและความสําคัญของการใสรองเท้าคืออะไร”
คติสอนใจ ในทุกๆ เรื่องราว และทุกๆ เหตุการณ์จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ เราสามารถจะ
มองว่า แก้วใบหนึ่งมีน้ำาอยู่ครึ่งหนึ่งหรือว่างเปล่าอยู่ครึ่งหนึ่ง และมองเห็น รูโดนัทหรือตัวโดนัทเราเลือก
ได้ที่จะมองแบบใด แต่ที่สำาคัญก็คือทางเลือกที่เราเลือกจะเป็นตัวกำาหนดความสำาเร็จหรือความล้มเหลว
ของเรา
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 9 รักและศรัทธ� สถ�บันช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 11 พระมห�กรุณ�ธิคุณของบุรพมห�กษัตริย์ไทย

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีสำานึกรักชาติ และรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์ไทย

2. เนื้อห�

2.1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
2.2 การสูญเสียดินแดนประเทศไทยในสมัยราชวงค์จักรี
2.3 พระราชกรณียกิจของพระบรมราชวงค์จักรี

3. สื่อ อุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 แผนที่การเสียดินแดนของไทยสมัยราชวงศ์จักรี
3.3 ใบความรู้ เรื่อง การเสียดินแดนไทยสมัยราชวงศ์จักรี
3.4 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับบรรยายประกอบการนำาเสนอแผนที่ประเทศไทยที่ทำาเป็นจิ๊กซอ แสดงถึงอาณาจักรไทยที่
บุรพกษัตริย์ไทยได้รักษาไว้ให้ลูกหลานไทยและการเสียดินแดนในสมัยราชวงค์จักรี จำานวน 14 ครั้ง
4.4 ผู้กำากับนำาอภิปรายประเด็นต่อไปนี้ และสรุป
• “เพระเหตุใด ชาติไทยจึงอยูรอดปลอดภัย ยังคงความเปนเอกราชมาตราบเทาทุกวันนี้
โดยไมได้ตกเปนเมืองขึ้นของใคร ในขณะที่ประเทศใกล้เคียงโดยรอบต้องตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งทั้งหมด”
• “ลูกเสือคิดวา คนไทยควรมีบทบาทในการรักษาชาติให้ดํารงอยูตลอดไป อยางไร”
4.5 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.6 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

5.1 สังเกตการมีส่วนร่วมทำากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น
5.2 ลูกเสือมีความรักชาติ และมีเจตคติต่อการปกป้องรักษาชาติไทย
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 11
เพลง
เพลง หนักแผ่นดิน

คนใดใช้ชื่อไทยอยู
กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกัน
ได้อาศัยโพธิ์ทองแผนดินของราชันย
แตใจมันยังเฝาคิดทําลาย
คนใดเปนไทยเปนทาส
ดูถูกชาติเชื้อชนถิ่นไทย
แตยังฝงทํากินกอบโกยสินไทยไป
เหยียดคนไทยเชนทาสของมัน
หนักแผนดิน หนักแผนดิน
คนเชนนี้เปนคนหนักแผนดิน (สร้อย)
คนใดยุยงปลุกปน
ไทยด้วยกันหวังให้แตกกระจาย
ปลุกระดมมวลชนให้สับสนวุนวายเ
พื่อคนไทยแบงฝายรบกันเอง
คนใดหลงชนชาติอื่น
ชาติเดียวกันเขายืนขมเหง
ได้สินทรัพยเจือจานเปนประหารไทยกันเอง ทีชาติอื่นเกรงดังญาติของมัน (สร้อย)
คนใดขายตนขายชาติ
ได้โอกาสชี้ทางให้ศัตรู
เข้าทลายพลังไทยให้สลายทางสู้
เมื่อศัตรูโจมจูเสียทีมัน
คนใดคิดร้ายราวี
ประเพณีของไทยไมต้องการ
เกื้อหนุนอคติเชื่อลัทธิอันธพาล
แพรนํามันมาบ้านเมืองเรา (สร้อย)

ใบคว�มรู้
เรื่อง ก�รเสียดินแดนไทยสมัยร�ชวงศ์จักรี

สวัสดี ผู้รักชาติทุกคน วันนี้ครูมีเรื่องราวอันขมขื่น ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยของ
เรา อาณาจักรที่มีนามว่า “ขวานทอง” อันเกรียงไกรในอดีต
ทิศเหนือจรดทิศใต้ ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก อาณาจักรของเราล้วนแล้วแต่มีชายฝังทะเลอัน
งดงามล้อมรอบแทบทั้งสิ้น แต่ทำาไมจึงถูกกัดกร่อนเหลือแต่เพียงเท่าที่เห็นนี้ วันนี้ครูจะมาเล่าให้พวก
เราฟังเพื่อปลุกจิตสำานึกของความเป็นไทย เพื่อชนรุ่นก่อนจะได้นอนตายตาหลับ สมกับที่ได้สละชีวิต
เพื่อปกป้องบ้านเมือง ให้พวกเราได้อยู่อย่างมีความสุขในทุกวันนี้
ครั้งที่ 1

เสียครั้งแรก เกาะหมาก จากแผนผัง
นั่นแหละ จากขวานทอง เลมของไทย

เขาเปลี่ยนเปน ปนัง จําได้ไหม
หนึ่งร้อยกวา ตารางไมล หลักฐานมี
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ครั้งที่ 1 เสียเกาะหมาก (ปีนัง) ให้กับประเทศอังกฤษ เมื่อ 11 สิงหาคม 2329 พื้นที่ 375 ตร.กม.
ในสมัยรัชกาลที่ 1 เหตุเกิดจาก พระยาไทรบุรี ให้อังกฤษเช่าเกาะหมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครอง
เกาะหมากจากกองทัพของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปักษ์ใต้
ในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไป
ครั้งที่ 2

ครั้งที่สอง เสียซ้ํา ยังจําได้
ปสองพัน สามร้อยสามสิบหก โชคไมดี

เสียมะริด ทวาย ตะนาวศรี
เสียเนื้อที่ กวาสองหมื่น ตารางไมล

ครั้งที่ 2 เสีย มะริด ทวาย ตะนาวศรี ให้กับพม่า เมื่อ 16 มกราคม 2336 พื้นที่ 55,000 ตร.กม. ใน
สมัยรัชกาลที่ 1 แต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุโขทัย มังสัจจา เจ้าเมืองทวาย เป็นไส้ศึกให้พม่า รัชกาลที่ 1
ไม่สามารถตีคืนจากพม่าได้ ประกอบกับชาวเมืองทวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครอง จึงตกเป็นของ
พม่าไป
ครั้งที่ 3

ครั้งที่สาม บันทายมาศ ถูกตัดเฉือน
ปสองพัน สามร้อยหกสิบสาม แสนช้ําใจ

แล้วเปลี่ยนเปน ฮาเตียน ตั้งชื่อใหม
เสียเทาไร ไมปรากฎ ในบทความ

ครั้งที่ 3 เสีย บันทายมาศ (ฮาเตียน) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2336 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2
ครั้งที่ 4

ครั้งที่สี่ เจ็บแค้น เสียแสนหวี
ตั้งหกหมื่น ตารางกิโล โถมันทํา

กินเนื้อที่ ถึงเชียงตุง เหนือกรุงสยาม
ใครสร้างกรรม เดี๋ยวนี้ เห็นดีกัน

ครั้งที่ 4 เสีย แสนหวี เมืองพง เชียงตุง ให้กับพม่า เมื่อ พ.ศ.2368 พื้นที่ 62,000 ตร.กม. ในสมัย
รัชกาลที่ 3 แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระเจ้ากาวิละยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทย
ได้ 20 ปี เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์ และเกิดกบฏทาง
หัวเมืองปักษ์ใต้ (กลันตัน ไทรบุรี) ไทยจึงห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่มีกำาลังใจจะยึดครอง หลังจากนั้นพม่า
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เชียงตุงก็เป็นของอังกฤษไปด้วย
ครั้งที่ 5

ครั้งที่ห้า มาเสีย รัฐเปรัค
ปสองพัน สามร้อย หกสิบเก้า แสนร้าวราน

เขาหาญหัก ผลักล้ม เชือดคมขวาน
ตางหยิบขวาน ขึ้นถือ กู้ชื่อไทย
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ครั้งที่ 5 เสีย รัฐเปรัค ให้กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการสูญเสียที่ทำาร้าย
จิตใจคนไทยทั้งชาติ เพราะเป็นการสูญที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง 1 ปี
ครั้งที่ 6

ครั้งที่หก อกตรม เดินก้มหน้า
ตั้งเก้าหมื่น ตารางกิโล โถทําได้

เสียสิบสอง ปนนา น้ําตาไหล
แทบขาดใจ ตอสู้ ศัตรูมา

ครั้งที่ 6 เสีย สิบสองปันนา ให้กับจีน เมื่อ 1 พฤษภาคม 2397 พื้นที่ 90,000 ตร.กม. ในสมัย
รัชกาลที่ 4 เป็นดินแดนในยูนานตอนใต้ของประเทศจีน สมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกณฑ์เชียงใหม่ ลำาปาง
ลำาพูน ไปตีเมืองเชียงตุง (ต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนจึงจะได้เชียงรุ้ง) แต่ไม่ทันสำาเร็จ รัชกาลที่ 3
เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ให้ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท (ต้นตระกูล
สนิทวงศ์) ยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่ 2 แต่ไม่สำาเร็จเพราะเดินทางยากลำาบาก เป็นฤดูฝน ขัดสน
เสบียงอาหาร ไพร่พลล้มตายเป็นอันมาก จึงต้องยกทัพกลับและเสียให้จีนไป
ครั้งที่ 7

ครั้งที่เจ็ด เสียดินแดน แคว้นเขมร
เที่ยวออกลา เมืองขึ้น ชื่นอุรา

เกิดพิเรน เพราะฝรั่ง กําลังบ้า
เสียอีกที แสนกวา ตารางกิโล

ครั้งที่ 7 เสีย เขมร และเกาะ 6 เกาะ ให้กับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2410 พื้นที่ 124,000
ตร.กม. ในสมัย ร.4 ฝรั่งเศสบังคับให้เขมรทำาสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศส หลังจากนั้นได้
ดำาเนินการทางการทูตกับไทย ขอให้มีปักปันเขตแดนเขมรกับญวน แต่กลับตกลงกันไม่ได้ ขณะนั้น
พระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว แม่ทัพเรือสวรรคต ไทยจึงอ่อนแอ ฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสบังคับ
ทำาสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสแก่เขมร ในช่วงนี้เอง อังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำาสัญญากันเมื่อ
15 มกราคม 2438 โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชน ประกอบกับการดำาเนินนโยบายของ รัชกาลที่ 5
ที่เสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้งทำาให้อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย เห็นใจไทย ฝรั่งเศสจึงยึดเขมรไป
ครั้งที่ 8

ครั้งที่แปด เสียแคว้น ดินแดนใหม
เปนเนื้อที่ อีกแปดหมื่น ตารางกิโล

ชื่อสิบสอง จุไทย ก็ใหญโข
ต้องร้องโฮ ใจละเหี่ย เพราะเสียดาย

ครั้งที่ 8 เสีย สิบสองจุไทย (เมืองไล เมืองเชียงค้อ) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ 22 ธันวาคม 2431 พื้นที่
87,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5 พวกฮ่อก่อกบฎ ไทยจัดกำาลังไปปราบ 2 กองทัพ แต่ปฏิบัติเป็นอิสระ
แก่กัน อีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกัน จึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไล โดยอ้างว่า มาช่วย
ไทยปราบฮ่อ แต่หลังจากปราบได้แล้ว ก็ไม่ยอมยกทัพกลับ อีกทั้งไทยก็ไม่สามารถจัดกำาลังไว้ยึดครอง
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ในที่สุดไทยกับฝรั่งเศสได้ทำาสัญญากันที่เมืองแถง (เบียนฟู) ยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไลและเมือง
เชียงค้อ
ครั้งที่ 9

ครั้งที่เก้า เศร้าแสน แค้นไมสิ้น
สิบสามหัวเมือง ต้องจําเหมา ให้เขาไป

เสียลุมน้ํา สาละวิน ด้านฝงซ้าย
ใครที่ทํา ช้ําใจ ไทยต้องจํา

ครั้งที่ 9 เสีย ฝังซ้ายแม่น้ำาสาละวิน ให้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5 ในห้วงปี 2433 เป็นการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และทรัพยากรอันอุดมด้วยดินแดนผืนปาอันอุดม
สมบูรณ์ยิ่ง
ครั้งที่ 10, 11

ครั้งที่สิบ เลียบลํา แมน้ําโขง
ครั้งที่สิบเอ็ด เสียฝงขวา นั่งหน้าดํา

ถูกเขาโกง ฝงซ้าย เพราะไทยถลํา
มันเจ็บช้ํา ฝงลึก อยูกลางใจ

ครั้งที่ 10 เสีย ฝังซ้ายแม่น้ำาโขง (อาณาจักรล้านช้าง หรือประเทศลาว) ให้กับฝรั่งเศสเมื่อ 3 ตุลาคม
2436 พื้นที่ 143,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5
• เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร ต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับ
ฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย 1 ล้านบาท เป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทย เสียค่า
ประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก 3 ล้านบาท นอกจากนั้น ฝรั่งเศสยังส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรี
และตราดไว้ถึง 15 ปี นับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทย ถึงขนาดที่เจ้านายฝายในต้องขายเครื่อง
แต่งกายเพื่อนำาเงินมาถวายรัชกาลที่ 5 เป็นค่าปรับ รัชกาลที่ 5 ต้องนำาถุงแดง (เงินพระคลังข้างที่) ออก
มาใช้
ครั้งที่ 11 ฝังขวาแม่น้ำาโขง (ตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง ดินแดนในทิศตะวันออกของน่าน,
จำาปาศักดิ์, มโนไพร) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2446 พื้นที่ 25,500 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่
5 ไทยทำาสัญญากับฝรั่งเศส เพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทย ฝรั่งเศสคืนจันทบุรี แต่ไปยึดเมืองตราด
แทนอีก 5 ปี ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วยังลุกล้ำาย่านนาดี, ด่านซ้าย จ.เลย และยังได้เอาศิลา
จารึกที่พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ไปด้วย
ครั้งที่ 12

ครั้งที่สิบสอง ใจรันทด เพราะหมดทา
เขามาพราก จากแหลมทอง ถิ่นของไทย

เสียมณฑล บูรพา อีกจนได้
อีกสองหมื่น ตารางไมล โดยประมาณ

ครั้งที่ 12 เสีย มณฑลบูรพา (พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2449 พื้นที่
51,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5
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• ไทยได้ทำาสัญญากับฝรั่งเศส เพื่อแลกกับตราด, เกาะกง, ด่านซ้าย ตลอดจนอำานาจศาลไทย
ที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทย เพราะขณะนั้นมีคนจีนญวนไปพึ่งธงฝรั่งเศส
กันมาก เพื่อสิทธิการค้าขาย ฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกจากตราดและด่านซ้าย เมื่อ 6 กรกฎาคม 2450
แต่ยึดเกาะกงไว้ไม่คืนให้ไทย
ครั้งที่ 13

ครั้งที่สิบสาม เสียตรังกานู ไทรบุรี
ไปถึงปะลิส ติดรัฐ กลันตัน

ในแผนที่ มองเห็น เปนหลักฐาน
อีกสามหมื่น โดยประมาณ ตารางไมล

ครั้งที่ 13 เสีย รัฐกลันตัน, ตรังกานู, ไทรบุรี, ปริส ให้กับอังกฤษเมื่อ 30 มีนาคม 2451 พื้นที่
80,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยได้ทำาสัญญากับอังกฤษ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจศาลไทยที่จะ
บังคับคดีความผิดของคนอังกฤษในไทย
ครั้งที่ 14

ครั้งที่สิบสี่ เสียเขา พระวิหาร
จําไว้เถิด เลือดเนื้อ เชื้อชาติไทย

ปจจุบัน เปนของเขมร ทานเห็นไหม
จงรวมใจ เข้ารวม รวมพลัง

ครั้งที่ 14 เสีย เขาพระวิหาร ให้กับเขมร เมื่อ 15 มิถุนายน 2505 พื้นที่ 2 ตร.กม. ในสมัยรัชกาล
ที่ 9 ตามคำาพิพากษาของศาลโลก ให้เขาพระวิหารตกเป็นของเขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำาคัญของ
เขมร ในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อรู้ว่ากรมพระยาดำารงราชานุภาพจะเสด็จเขาพระวิหาร จึงไปก่อน
แล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จ แล้วจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน จึงนำามาใช้เป็นหลักฐานสำาคัญที่แสดงต่อ
ศาลโลก
พวกเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า เราสูญเสียดินแดนไปมากมายขนาดไหน หากรวมพื้นที่ที่สูญเสีย
ไปจะมากกว่าพื้นที่ที่เราเหลืออยู่เสียอีก มิหนำาซ้ำาประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเป็นลูกหลานไทย เฉกเช่น
เดียวกันยังจะมาสู้รบทำาลายกันเองอีก และที่เลวร้ายที่สุด คนในชาติของเราเองยังขาดความสำานึก
เห็นแก่ตัวเอาตัวรอด และเสพสุขไปวันๆ จะต้องมีการสูญเสียครั้งที่สิบห้าหรือกระไรจึงจะสำานึกได้บ้าง
ก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัว หาความสุขกับสิ่งจอมปลอมชั่วครั้งชั่วคราว ขาดความรับผิดชอบ ขาดความ
สำานึก และขาดซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชาย หากบรรพชนผู้อุทิศตนสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อเข้าแลก
ไว้ซึ่งแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้ซุกหัวนอน ได้ทราบเรื่องราวอันโง่เขลาของคนยุคปัจจุบัน ท่านคงจะนอน
ตายไม่เป็นสุข ลุกขึ้นเถอะครับ ...ตื่นซะทีเถอะครับ มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกันทะนุบำารุง
ประเทศชาติให้กลับมามั่นคง พวกเราเป็นชนรุ่นใหม่ คงจะไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียครั้งที่สิบห้า
มันคงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์คือ การเปลี่ยนผืนไตรรงค์ออกจากแผ่นดิน
ของเรา
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ใบคว�มรู้

เหมือนลงเรือ ลําเดียว น้ําเชี่ยวจัด
อยาหันหลัง หันหน้า พะว้าพะวัง
เปนดินแดน ถิ่นสุดท้าย ที่ไทยหวัง
ครั้งที่สิบห้า ตอไป อยาให้มี
เราจะถอย ตอไป ไมได้แล้ว
ขวานเลมนิด ฤทธิ์ฉกาจ เคยฟาดฟน
เขมรยับ เวียดนามเยิน เกินจะยั้ง
หากคนไทย ไมกล้าสู้ หมูไพรี
เหลาอมิตร ที่คิดครอง เมืองทองข้า
หากผู้ใด หมายปอง ครอบครองไทย

ชวยกันคัด ชวยกันพาย ให้ถึงฝง
คนนั่งกลาง เท้าอยารา ลงราวี
ทะเลล้อม รอบข้าง หมดทางหนี
ใครย่ํายี ขมขู จงสู้มัน
ผืนดินสิ้น เขตแนว ทะเลกั้น
ระบือลั่น วาไทยรัก สามัคคี
ลาวก็พัง มาแล้ว ใชไหมนี่
เจอกันที่ กลางสมุทร เพราะสุดดิน
จําสัจจา ข้าลั่นลง อยาสงสัย
จงเอาไป หากแผนดิน นี้สิ้นคน

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง จงทำ�ตนเหมือนพญ�มังกร

อาจารย์กับลูกศิษย์เดินผ่านปาไม้เห็นคนตัดต้นไม้ จึงเข้าไปถามว่า “ทําไมจึงไมตัดต้นไม้ต้นนั้น?”
คนตัดต้นไม้ตอบว่า “เพราะต้นไม้ต้นนั้นมีเนื้อไม้ที่ไมคอยดี ใช้ทําประโยชนอะไรไมได้” อาจารย์จึง
บอกกับลูกศิษย์ว่า “เห็นไหม ต้นไม้ต้นนั้นมันไมมีประโยชน จึงรอดมาได้ไมถูกโคน” ครั้นอาจารย์กับ
ลูกศิษย์เดินต่อไป ก็พบคนฆ่าห่าน กำาลังถามนายของตนว่า “จะให้ฆาหานตัวที่ร้องได้หรือร้องไมได้”
นายก็สั่งว่า “ให้ฆาหานตัวที่ร้องไมได้”
วันรุ่งขึ้น ลูกศิษย์จึงถามอาจารย์ว่า “เมื่อวานทานบอกวา ต้นไม้ที่ไมมีประโยชนจึงไมถูกโคน สวน
หานตัวที่ร้องไมได้ไมมีประโยชนกลับถูกฆาตาย ระหวางมีประโยชนกับไร้ประโยชน ทานคิดวาควรจะ
เลือกอยางไหน”
อาจารย์จึงตอบว่า “จงทําตัวเหมือนพญามังกรเถิด เดี๋ยวก็แสดงตนให้ปรากฏ เดี๋ยวก็หลบหาย
เข้าไปในกลีบเมฆ จงอยูทามกลางธรรมชาติ สามารถยืดหยุนได้ ไมทําตัวเดนจนเขาอิจฉาและไมทําตัว
ไร้คาจนเขาต้องขจัดทําลาย”
คติสอนใจ ผู้มีปัญญาต้องรู้จักวางตัว และปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 10 ปฏิบัติต�มวิถีไทยและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 12 วัยรุ่นไทยหัวใจเก�หลี

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

2. เนื้อห�

คุณค่าของความเป็นไทย

3. สื่อ อุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับลูกเสือนำาสนทนาถึงค่านิยมของวัยรุ่นในสังคมไทย ที่นิยมไว้ทรงผมแบบเกาหลี แฟชั่นเสื้อผ้า
แบบเกาหลี อาหารเกาหลีและหน้าตา สวย หล่อ ตี๋ แบบเกาหลี ที่เรียกว่า “เกาหลีฟเวอร” แล้วตั้งคำาถาม
1) คนเกาหลี ต่างจากคนไทยอย่างไร ในด้านวัฒนธรรม (ภาษา ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม
คุณลักษณะนิสัย ความอดทน ความมีวินัย)
2) เพราะเหตุใด วัยรุ่นไทยจึงนิยมชมชอบ “ความเปนเกาหลี”
4.4 มอบหมายให้กองลูกเสือจัดกิจกรรมโต้วาทีในญัติ “วัยรุนไทยหัวใจเกาหลี เสียศักดิ์ศรีวัยรุนไทย”
ประเด็นสนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่อง “การหมกมุนเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทย” โดยจัดทีม
โต้วาทีเป็น 2 ฝาย คือฝายสนับสนุน และฝายค้าน
1) ฝายเสนอและฝายค้านต่างมีหัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน
2) ลูกเสือเลือกผู้ดำาเนินรายการ 1 คน
3) หัวหน้าฝายเสนอนำาเสนอข้อมูล 3 นาที และหัวหน้าฝายค้านนำาเสนอข้อมูล 3 นาที
4) ผู้สนับสนุนแต่ละฝายคนละ 2 นาที
5) หัวหน้าฝายเสนอและฝายค้านสรุปคนละ1 นาที
4.5 เมื่อโต้วาทีจบลูกเสือร่วมกัน วิเคราะห์ผลสรุปจากการโต้วาที
4.6 ผู้กำากับให้ข้อเสนอแนะและกล่าวคำาชมเชยลูกเสือ
4.7 ผู้กำากับมอบหมายให้จัดทำาโปสเตอร์รณรงค์สร้างจิตสำานึกรักความเป็นไทย “เปนไทยทั้งตัวและ
หัวใจ” ทำาอย่างไรคือไทยแท้
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือสามารถโต้วาที ด้วยเหตุผลคัดค้านโต้แย้งที่ชวนเชื่อให้เห็นคุณค่าความเป็นไทย
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 12
เพลง
เพลง เมดอินไทยแลนด์

เมดอินไทยแลนด แดนดินไทยเรา
มาตั้งแตกอนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี
เมืองที่คนตกทอ (ไมเอาอยาไปวาเขานา)
จะร้องรําทําเพลง ก็ลํ้าลึกลีลา
กลัวน้อยหน้า วาคุณคานิยมไมทันสมัย
(ฉันวามันนาจะมีคนรับผิดชอบบ้าง)
ผลิตผลคนไทยใช้เองทําเอง
กางเกงยีนส (ชะหนอยแน)
คนไทยได้หน้า (ฝรั่งมังคาได้เงิน)
มาติดปายติดตราวาเมดอินเจแปน
คุยกันได้วามันมาตางแดน
เขาไมได้หลอกเรากิน

เก็บกันจนเกา เรามีแตของดีดี
ยุคสมัยนี้ เปน กทม.
เมดอินไทยแลนด แดนไทยทําเอง
ฝรั่งแอบชอบใจ แตคนไทยไมเห็นคา
เมดอินเมืองไทย แล้วใครจะรับประกันฮะ
เมดอินไทยแลนด แฟนแฟนเข้าใจ
ตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกง
แล้วขึ้นเครื่องบินไปสงเข้ามา
เมดอินไทยแลนด พอแขวนตามร้านค้า
ก็ขายดิบขายดีมีราคา
ทั้งทันสมัย มาจากแม็กกาซีน
หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง...เอย

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง โหรคนหนึ่ง

โหรคนหนึ่งหมกมุ่นในเรื่องการดูดวงดาวจนไม่เป็นอันทำาอะไร วันๆ เอาแต่ศึกษาความเป็นไป
ของดวงดาวบนท้องฟ้า จนรู้ว่าดวงดาวดวงใดโคจรไปทางไหน ค่ำาวันหนึ่งขณะที่โหรเดินแหงนหน้า
มองดูดวงดาวไปตามถนนนอกเมือง จนเผลอพลัดตกไปในบ่อข้างทาง เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจึงไม่
สามารถปีนขึ้นมาได้เอง ต้องนอนร้องครวญครางอยู่ตามลำาพัง จนมีผู้มาพบและให้ความช่วยเหลือ
พร้อมสอบถามถึงเรื่องราวความเป็นมา
“เออหนอพอโหรผู้รอบรู้” ผู้ให้ความช่วยเหลือรำาพึงออกมาดังๆ “ทานศึกษาจนรู้วาดาวดวงไหน
บนท้องฟาโคจรไปทางใด แตตัวเองจะเดินตกบอหารู้ไม”
คติสอนใจ ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด (เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี แต่กลับช่วยตนเองไม่ได้)
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13 สุภ�พบุรุษและสุภ�พสตรีในดวงใจ

เวล� 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเห็นความสำาคัญของการแสดงออก ถึงพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

2. เนื้อห�

ความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องมีพื้นฐานมาจากคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบกิจกรรม
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) แจกใบกิจกรรม มอบหมายงานให้หมู่ลูกเสือ ระดมความคิดเห็น และสรุปพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความไม่เปนสุภาพบุรุษของชาย หรือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เปนสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1
พฤติกรรม
4) ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นตามใบกิจกรรม และนำาเสนอในกองลูกเสือครั้งต่อไป
ในรูปแบบบทบาทสมมุติ
5) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) ลูกเสือนำาเสนอบทบาทสมมติพร้อมคำาอธิบาย ทีละหมู่จนครบ
4) ผู้กำากับนำาอภิปรายสรุปและเพิ่มเติมในประเด็น
• ลูกเสือคิดว่าหัวใจสำาคัญของความเป็นสุภาพบุรุษและความเป็นสุภาพสตรี คืออะไร (เช่น
สุภาพบุรุษ-ความเสียสละ เป็นผู้นำา อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ / สุภาพสตรี-เมตตา จริงใจ สุภาพ เรียบร้อย)
• ได้ข้อคิดอะไรบ้างและจะนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างไร
5) ผู้กำากับเพิ่มเติม “มีคํากลาววาแกนแท้ของความเปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอยูที่ความภูมิใจ
ในคุณคาของความเปนมนุษยและเพศของตน ซึ่งขึ้นกับวาตนเองได้สร้างคุณคาไว้มากน้อยแคไหน คุณคา
ที่สําคัญ ประกอบด้วย การรู้จักเอาใจเขามาใสเรา การให้เกียรติผู้อื่นและรักษาเกียรติตนเอง ความเสียสละ
ความซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ”
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3

272
6) ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
7) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

ลูกเสือเข้าใจคุณลักษณะของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่สอดคล้องกับกฎลูกเสือ
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจาใจ
ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 13
เพลง
เพลง B.P.Spirit
I’ve
I’ve
I’ve
I’ve
I’ve
I’ve
I’ve
I’ve

got
got
got
got
got
got
got
got

that
that
that
that
that
that
that
that

B.P. Spirit
B.P. Spirit
B.P. Spirit
B.P. Spirit
B.P. Spirit
B.P. Spirit
B.P. Spirit
B.P. Spirit

right in my head (3)
right in my head (2) to stay
deep in my heart (3)
deep in my heart (2) to stay
all round my feet (3)
all round my feet (2) to stay
all over me (3)
all over me (2) to stay

เพลง ร่วมใจ

(สร้อย) รวมใจเราพร้อมใจ (3 ครั้ง) งานน้อยใหญพร้อมใจกันทํา
พวกเราลูกเสือไทยตางพร้อมใจสามัคคี น้ําใจเรากล้าผจญ บากบั่นอดทนหมั่นทําความดี
ผูกมิตรและมีไมตรี เหมือนดังน้องพี่รับความชื่นบาน (สร้อย)
พวกเราลูกเสือไทย บุกปาไปลุยน้ําเอง แม้เราจะฝาภัยพาล แตจิตเบิกบานเพราะความปรองดอง
ชมฟาและน้ําลําคลอง เสียงคึกคะนอง ร้องเพลงเพลินใจ (สร้อย)

ใบกิจกรรม

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ไปค้นหาพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษของชาย หรือพฤติกรรมที่
แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1 พฤติกรรม ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปในประเด็น
1. ทำาไมพฤติกรรมนั้นจึงไม่เป็นสุภาพบุรุษ/สุภาพตรี
2. ถ้าจะให้เป็นสุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี จะต้องปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไร
สรุปผลการอภิปรายเพื่อรายงาน โดยการเล่นบทบาทสมมติ 2 รอบทั้งพฤติกรรมที่ไม่เป็นสุภาพ
บุรุษ/สุภาพสตรี และพฤติกรรมที่ปรับให้เป็นสุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี แล้วเตรียมนำาเสนอในกองลูกเสือ
คาบต่อไป ใช้เวลานำาเสนอหมู่ละไม่เกิน 8 นาที
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง หญิงชร�กับหมอรักษ�ต�

หญิงคนหนึ่งเป็นผู้มีฐานะร่ำารวย แต่เมื่อเข้าสู่วัยชราดวงตากลับมืดมัวจนมองอะไรไม่เห็น นางจึง
จ้างหมอมารักษาโดยทำาสัญญาไว้ว่า ถ้าหมอรักษาให้นางสามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมจะจ่ายค่ารักษา
เป็นเงินก้อนใหญ่ แต่หากรักษาไม่หายหมอจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ทุกวันหมอจะนำายาหยอดตามาให้แก่หญิงชราที่บ้าน แต่ขากลับหมอได้ขโมยทรัพย์สินมีค่าติดมือ
กลับไปด้วยเสมอโดยที่หญิงชราไม่รู้ เมื่อขโมยของต่างๆ ไปจนหมดแล้วหมอก็รักษาตาของหญิงชรา
หายพอดี แต่เมื่อเอ่ยปากทวงค่ารักษา หญิงชรากลับไม่ยอมจ่ายให้ หมอจึงนำาเรื่องไปฟ้องศาล
“หมอทําผิดสัญญา” หญิงชราให้การต่อศาลเมื่อถูกเชิญตัวมาสอบปากคำา “เพราะเมื่อกอนข้าพเจ้า
มองเห็นทรัพยสินทุกชิ้นในบ้าน แตบัดนี้ข้าพเจ้ามองไมเห็นมันเลยแม้แตชิ้นเดียว”
ด้วยเหตุนี้หญิงชราจึงได้รับการตัดสินใจให้พ้นผิดเมื่อผู้พิพากษาสั่งให้สอบสวนอย่างถี่ถ้วนหมอ
จอมขโมยได้รับสารภาพ ยอมคืนทรัพย์สินให้แก่หญิงชรา และได้รับการลงโทษ
คคติสอนใจ ผู้ที่คดโกงคนอื่น ย่อมต้องได้รับผลกรรมที่กระทำาไว้
เรื่อง หม�จิ้งจอกกับแพะ

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหิวน้ำามาก มันเดินซอกซอนหาน้ำาดื่มไปทั่ว เมื่อเจอบ่อน้ำาบ่อหนึ่งจึงรีบตรงไป
ทันที โดยไม่ระมัดระวังจนลื่นตกลงไป ไม่ว่าจะตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาด้วยวิธีใดก็ไม่สำาเร็จ
แพะตัวหนึ่งเดินมาที่บ่อน้ำา เห็นหมาจิ้งจอกลอยคออยู่ในบ่อ จึงร้องถามขึ้นว่า “เจ้าลงไปทําไมนะ”
หมาจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นก็คิดอุบายขึ้น “ก็เพราะน้ําในบอนี้รสอรอยมากนะสิ อรอยจนข้าคิดที่จะดื่มให้
หมดเลย”
“อยางนั้นเชียวรึ” เจ้าแพะผู้โง่เขลาร้องถาม และด้วยความซื่อมันจึงกระโดดลงไปในบ่อนั้นโดยไม่
ยั้งคิดอะไรเลย หมาจิ้งจอกได้โอกาสกระโดดเหยียบบนหลังแพะ แล้วปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำาได้ในที่สุด
ปล่อยให้เจ้าแพะโง่ลอยคออยู่ในบ่อน้ำานั้น
“เจ้าหลอกข้า” แพะกล่าว “เจ้าหวังประโยชนจากข้าเทานั้น”
“ก็ใช” หมาจิ้งจอกโต้ตอบ “แตก็เพราะความโงของเจ้าเอง ข้าเชื่อวาเคราบนคางของเจ้า คงมี
มากกวามันสมองของเจ้าเสียอีก”
คติสอนใจ คนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 14 ก�รช่วยเหลือผู้อื่น

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคำาปฏิญาณตน “ข้าจะชวยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”

2. เนื้อห�

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคำาปฏิญาณตน “ข้าจะชวยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 สื่อเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สำาคัญ (เรื่องที่เพิ่งเกิด เป็นที่รับรู้กันทั่วไป)
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับ ให้กองลูกเสือดูสื่อ ประกอบการเล่าเรื่อง ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุบัติภัยสำาคัญที่เพิ่ง
เกิดขึ้น และเป็นที่รับรู้กันทั่วไป เช่น อุทกภัยในภาคใต้ แผ่นดินไหวในญี่ปุน และจีน ภัยหนาวและ ภัยแล้งใน
ภาคอีสาน เป็นต้น
4.4 ลูกเสือร่วมกันแสดงความเห็นในเรื่องผลกระทบจากอุบัติภัย และปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัย
เช่น ความอดอยาก การขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย การเสียชีวิต โรคระบาด ฯลฯ
4.5 ลูกเสือวางแผนร่วมกัน ในการจัดทำาโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคำาปฏิญาณตนข้อ 2 “ข้าจะ
ชวยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” และแบ่งงานกันรับผิดชอบ
4.6 ลูกเสือดำาเนินการตามโครงการ เช่น การขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ประสบภัย
การออกไปช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ตามโอกาสอันควร เป็นต้น
4.7 ผู้กำากับให้คำาแนะนำาในการวางแผนโครงการเพื่อให้ลูกเสือได้นำาไปดำาเนินการอย่างรอบคอบ
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (เข้าแถว นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 14
เพลง
เพลง เกิดม�พึ่งกัน

เกิด เปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี
จนหรือมี ไมเปนที่สําคัญ
เกิดมาพึ่งกัน ผิวพรรณ ใชแบงศักดิ์ศรี
ถึงจะจนจะมี อยาไปสร้างเวรกรรม
อยางมงายโลภหลง เพราะคงจะเกิดลําเค็ญ
รมเย็น พ้นความกังวล
ศีลธรรมมั่นใจ ไมต้องไปกังวล
พฤษภเกสร
โททนตเสนคง
นรชาติวางวาย
สถิตทั่วแตชั่วดี

ถึงจะมี ร่ํารวย สุขสันต
แม้รักกันพึ่งพา อยาไปตัดไมตรี
วันนี้เราอยู คิดดูให้ดี
ขืนทําชั่วไป อาจต้องใช้กรรมเวร
สร้างบุญ พระทานคงเห็น
ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญนําให้
ถึงจะมีจะจน เกิดกุศลดลใจ

อีกกุญชรอันปลดปลง
สําคัญหมายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย
ประดับไว้ในโลกา

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง เทพธิด�กับช�วประมง

หนุ่มชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยู่กับแม่ของเขา ทั้งสองคนแม่ลูกประพฤติตนเป็นคนดี มีใจเมตตา
ปราณีต่อเพื่อนบ้านและคนทั่วไปตลอดมา
วันหนึ่ง หนุ่มชาวประมงผู้นี้ออกไปทอดแหหาปลา แต่วันนั้นไม่ได้ปลาสักตัว ก่อนจะกลับบ้าน
พบว่ามีหอยตัวหนึ่งมาติดแห เขาก็เลยนำาหอยตัวนั้นใส่เรือเอากลับบ้านด้วย ในขณะที่เดินทางกลับ
บ้านนั้น หอยตัวนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกที ในที่สุดก็มีหญิงสาวสวยคนนึงออกมาจากหอย ชายหนุ่มก็พา
หญิงสาวกลับบ้านแล้วเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่ของเขาก็ยินดีให้หญิงสาวสวยผู้นี้อาศัยอยู่ในบ้าน
มีชาวบ้านมากมายขอดูหญิงสาวสวยพร้อมทั้งมอบเส้นไหมอย่างดีให้ หญิงสาวก็เอาเส้นไหมนั้น
มาทอเป็นผ้าไหมสวยงามมาก แล้วจึงให้ชายหนุ่มนำาไปขาย แต่เนื่องจากราคาแพงมาก จึงไม่มีใครซื้อ
ต่อมาได้พบชายชราคนหนึ่ง มีลักษณะเป็นผู้ดี ได้รับซื้อไหมนี้ไว้โดยไม่เกี่ยงเรื่องราคา
เมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านพร้อมด้วยเงินที่ขายผ้าไหมได้ หญิงสาวก็มอบเงินทั้งหมดให้ชายหนุ่ม
และแม่ของเขาไว้ใช้จ่าย ก่อนที่หญิงสาวจะจากไปก็กล่าวกับสองคนแม่ลูกว่า
“เทพเจ้าได้สั่งให้ข้ามาเพื่อนําความสุขและโชคลาภมาให้ทานทั้งสอง เพราะทานทั้งสองเปนคนดี
มีใจโอบอ้อมอารีเสมอมา”
คติสอนใจ คนดีนั้น แม้จะได้รับความยากลำาบาก ก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือ
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 12 สัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 15 สัมพันธภ�พช�ย - หญิง

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือเกิดความตระหนักรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสื่อในการเสริมสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน ทั้งเพศ
เดียวกันและต่างเพศ ซึ่งบางกิจกรรมอาจนำาไปสู่ความเสี่ยงได้
2. เนื้อห�

วัยรุ่นสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันตามธรรมชาติ การตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้มี
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่เพื่อนอย่างปลอดภัย
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบกิจกรรม
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับนำาสนทนาเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างชาย-หญิง
4.4 แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน แสดงบทบาทสมมติเป็นกลุ่มชาย 1 กลุ่ม และกลุ่มหญิง 1 กลุ่ม
แจกใบกิจกรรมให้ทั้ง 2 กลุ่ม
4.5 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 1 คนนั่งเก้าอี้หน้ากลุ่ม เป็น “หญิงงาม” และ “หนุมหลอ”
4.6 สมาชิกกลุ่มที่เหลือ ให้อยู่ด้านหลังเก้าอี้ ทำาหน้าที่เป็น “สมองของหญิงงาม” และ “สมองของหนุม
หลอ”
4.7 ให้สมาชิกด้านหลัง “หนุมหลอ” คิดคำาพูดเพื่อชวน “หญิงงาม” ไปทำากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และ “หนุมหลอ” เป็นผู้พูดข้อความนั้นกับ “หญิงงาม”
4.8 ให้สมาชิกด้านหลัง “หญิงงาม” คิดคำาโต้ตอบ พร้อมเหตุผล โดยคิดและพูดออกมาดังๆ และ
“หญิงงาม” เป็นผู้พูดข้อความนั้นกับ “หนุมหลอ”
4.9 ให้กลุ่มชายพยายามคิดสถานการณ์และประโยคชวนจนกว่าจะสำาเร็จ หรือหมดเวลาที่กำาหนด
4.10 สลับกันโดยให้ฝาย “หญิงงาม” เป็นผู้ชวน และฝาย “หนุมหลอ” โต้ตอบ เหมือนกับกิจกรรมข้อ
4.7 – 4.9
4.11 ผู้กำากับชวนคิดว่า
1) กิจกรรมนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้าง (รู้ว่าชาย-หญิง สร้างสัมพันธภาพด้วยการชวนไปมีกิจกรรมอะไร
บ้าง การได้คิดวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ก่อน จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์เสี่ยงต่างๆ ได้)
2) กิจกรรมใดบ้างที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนต่อกัน
3) กิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและส่งผลให้มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน
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4.12 ผู้กำากับและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
4.13 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.14 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 15
เพลง
เพลง โชคดี

ชางโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํา)
เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร
มาร้องรําเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสําราญ
ตบมือไปกันให้พร้อมเพรียง (ซ้ํา)
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน (ซ้ํา)

ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจ
ฉันนั้นอยูสบายกายและใจ
ชูมือไปหัวสายเอียงให้พร้อมเพรียงตามกัน
มือท้าวเอว ซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถิด

ใบกิจกรรม

ให้กองลูกเสือทำากิจกรรมร่วมกันดังนี้
1. กองลูกเสือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆ กัน แสดงบทบาทสมมติเป็นกลุ่มชาย 1 กลุ่ม และกลุ่มหญิง
1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 1 คนนั่งเก้าอี้หน้ากลุ่มเป็น “หญิงงาม” และ “หนุมหลอ”
2. สมาชิกกลุ่มที่เหลือ ให้อยู่ด้านหลังเก้าอี้ ทำาหน้าที่เป็น “สมองของหญิงงาม” และ “สมองของ
หนุมหลอ”
3. สมมติว่า “หนุมหลอ” สนใจหญิงงามที่อยู่ตรงหน้า ต้องการจะเสริมสร้างสัมพันธภาพด้วย
การชวนไปทำากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กลุ่มชายทั้งหมดซึ่งเป็นสมองของหนุ่มหล่อ “คิดดังๆ”
ประโยคคำาพูดชวนที่ดีที่สุดที่คิดว่าจะชวนได้สำาเร็จ แล้วให้หนุ่มหล่อเป็นผู้ชวน
4. เมื่อถูกชวน ให้สมองของหญิงงาม “คิดดังๆ” ให้ได้ยินทั่วกันว่า จะตอบรับหรือปฏิเสธ อย่างไร
คิดเป็นประโยคคำาพูด แล้วให้หญิงงามเป็นผู้ตอบ
5. ให้เวลากลุ่มชาย 10 นาที พยายามคิดสถานการณ์และประโยคชวนจนกว่าจะสำาเร็จ หรือหมด
เวลา
6. สลับกันโดยสมมติ “หญิงงาม” สนใจหนุ่มหล่อต้องการจะเสริมสร้างสัมพันธภาพด้วยเป็นฝาย
ชวนและกลุ่ม “หนุมหลอ” เป็นฝายตอบ จนกว่าจะชวนสำาเร็จ หรือหมดเวลา 10 นาที เช่นกัน
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ร�ชสีห์กับที่ปรึกษ�ทั้งส�ม

ราชสีห์ตัวหนึ่ง อยากรู้ว่าลมหายใจของตนมีกลิ่นอย่างไร วันหนึ่งจึงเรียกที่ปรึกษาทั้งสามของตน
อันได้แก่ แกะ หมาปา และหมาจิ้งจอก ให้มาช่วยพิสูจน์ สัตว์ทั้งสามจำาต้องตอบคำาถามด้วยความ
เกรงกลัวในอำานาจของเจ้าปา
“ลมหายใจของทานมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก” แกะตอบตามความเป็นจริง
“เจ้าบังอาจพูดโกหก แสดงวาจาสามหาว สมควรต้องถูกลงโทษ” ราชสีห์ใช้อุ้งเท้าตะปบใส่แกะ
จนมันถึงแก่ความตาย แล้วจึงหันมาถามหมาปาว่า “แล้วเจ้าละ วาอยางไร”
หมาปาเห็นชะตากรรมของแกะ จึงรีบตอบเสียงละล่ำาละลักว่า
“ทานเจ้าปา ลมหายใจของทานมีกลิ่นหอมยิ่งนัก”
“เจ้าบังอาจพูดจาประจบสอพลอ ตลบตะแลง สมควรต้องถูกลงโทษ”
เมื่อราชสีห์สังหารหมาปาแล้ว จึงหันมาถามหมาจิ้งจอกบ้าง
“ไหนเจ้าลองบอกมาซิ วาลมหายใจของข้ามีกลิ่นอยางไร”
“ขอโทษทีทานเจ้าปา วันนี้บังเอิญข้าเปนหวัด จมูกใช้ดมกลิ่นอะไรไมได้เลย”
คำาตอบอย่างชาญฉลาด ทำาให้หมาปาจิ้งจอกรอดตัวไปได้อย่างหวุดหวิด
คติสอนใจ เมื่อตกอยู่ในอันตราย สติปัญญาอันชาญฉลาดจะช่วยทำาให้พ้นภัย
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 12 สัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 16 คิดเชิงบวก

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีความสามารถในการคิดเชิงบวก

2. เนื้อห�

การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน การฝึกคิด
เชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ดี มีความหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น
3. สื่อ วัสดุอุกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับเตรียมการให้อาสาสมัครลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติในกองลูกเสือ ตามสถานการณ์ต่อไปนี้
“ผู้กํากับมอบหมายงานให้หมูลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพฐานผจญภัย แตมีลูกเสือวิ่งเลนกัน
แล้วไปชนเพื่อนที่กําลังทํางานอยู ทําให้งานที่ทําอยูเกิดความเสียหายขึ้น”
4.4 ผู้กำากับนำาอภิปรายและเพิ่มเติม ให้ได้ข้อสรุปในประเด็น
1) คิดว่าลูกเสือที่ถูกชนจะรู้สึกอย่างไร
2) ความรู้สึกเช่นนี้เกิดมาจากความคิดอย่างไร (เกิดจากความคิดทางลบ เช่น ทำาไมจึงซวยอย่างนี้
เพื่อนนี่แย่จริงรู้ว่าคนทำางานอยู่ยังจะมาวิ่งแถวนี้อีก ทำาตั้งนานกว่าจะได้แค่นี้ นี่ไม่รู้จะต้องทำาอีกนานแค่ไหน
ฯลฯ เพราะอารมณ์และความคิดโน้มนำากันได้ อารมณ์ทางลบก็โน้มนำาให้เกิดความคิดทางลบตามมาได้
เช่นกัน)
4.5 ผู้กำากับมอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันปรับความคิดใหม่ ให้เป็นความคิดทางบวกที่หลากหลายมาก
ที่สุด แล้วนำาเสนอในกองลูกเสือ (เช่น ดีจะได้ทำาใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทีหลังเราต้องระวังให้มากกว่านี้ ฯลฯ)
4.6 สุ่มให้หมู่ลูกเสือนำาเสนอ 1 หมู่ หมู่ที่เหลือให้ช่วยกันเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ซ้ำากัน
4.7 ผู้กำากับนำาอภิปรายและเพิ่มเติม ในประเด็น
1) ความคิดทางบวกทำาให้เกิดผลอย่างไรต่อตัวลูกเสือ (ทำาให้เกิดอารมณ์ทางบวก ไม่โกรธ สามารถ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล จึงไม่เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงตามมา)
2) ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร
4.8 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.9 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 16
เพลง
เพลง ยิ้ม

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน
สดชื่นอุราอยาหน้างอ

ยิ้มมานัยนตาหวานชื่น
สดชื่นอุราอยามัวรอ
มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย

เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ลุงม�กับม้�

ชายคนหนึ่งชื่อลุงมา เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่ง ลุงมามีลูกชายคนหนึ่งอายุครบเกณฑ์ทหารพอดี ลูกชาย
มีหน้าที่เลี้ยงม้าตัวนี้
วันหนึ่ง ปรากฎว่าม้าตัวนี้หายไป ทำาให้ลุงมาเศร้าโศกเสียใจมาก เพราะกว่าจะซื้อม้าตัวนี้ได้ต้อง
ใช้เวลานานในการสะสมเงิน แม้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันปลอบใจให้คลายทุกข์ แต่ลุงมาก็ยังทำาใจไม่ได้...
ยังคงเสียใจเหมือนเดิม
แต่แล้ว รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าม้าตัวที่หายไปได้กลับมา แถมยังพาม้าปามาอีก 4 ตัวด้วย ทำาให้
ลุงมาดีใจมาก นอกจากจะได้ม้าคืนมาแล้วยังได้ม้ามาเปล่าๆ โดยไม่ต้องซื้อถึง 4 ตัว
ลุงมาดีใจอยู่ไม่นาน ก็ปรากฏว่าม้าปาตัวหนึ่งที่ลุงมาได้มาเปล่าๆ นี้ได้เตะลูกชายของลุงมาจน
ลูกชายขาเปทำาให้ลุงมาต้องเสียใจมากอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยกันปลอบใจอีก
หลายวันต่อมา มีการเกณฑ์ทหาร ชายหนุ่มที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับลุงมาถูกเกณฑ์ทหารหมดทุกคน
ยกเว้นลูกชายของลุงมาเนื่องจากขาเป และภายหลังชายหนุ่มที่ถูกเกณฑ์ทหารได้ตายในสนามรบหมด
ทุกคน ถือว่าเป็นโชคดีของลุงมาที่ลูกชายแม้จะขาเปแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ชาวบ้านต่างก็มาแสดงความดีใจ
กับลุงมา
คติสอนใจ เมื่อยังมีลมหายใจก็จงอย่าท้อแท้ในชีวิต จงใช้สติกำาหนดรู้ไว้เสมอว่า “เมื่อเราประสบ
โชคร้าย ก็ไมควรเสียใจมากนักเพราะโชคดีอาจตามมาในไมช้า จงสู้ตอไป”
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 12 สัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 17 ก�รแสดงคว�มชื่นชมและก�รให้กำ�ลังใจ

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือมีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อแสดงความชื่นชมและให้กำาลังใจเพื่อน

2. เนื้อห�

การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำาคัญที่สุด ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสารเพื่อ
แสดงความชื่นชมและให้กำาลังใจผู้อื่น จึงเป็นทักษะจำาเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลูกเสือควรฝึกฝน
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการแสดงความชื่นชมและให้กำาลังใจ
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับนำาสนทนาในกองลูกเสือถึงความหมายของ “การแสดงความชื่นชม และการให้กําลังใจ”
(การแสดงความชื่นชมในสิ่งดีๆ ของเพื่อน แม้เพียงเล็กน้อย เป็นการเสริมความเชื่อมั่น และสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับเพื่อนที่เขาจะมุ่งมั่นรักษาสิ่งดีๆ นั้นไว้ และพยายามทำาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การให้กำาลังใจเมื่อ
เพื่อนเกิดความท้อ ก็จะช่วยเสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน)
4.4 ผู้กำากับแจกใบความรู้เรื่อง ทักษะการแสดงความชื่นชม และให้กำาลังใจ ให้ลูกเสือแต่ละหมู่
ร่วมกันคิดประโยคคำาพูด เพื่อให้กำาลังใจเพื่อน ในสถานการณ์ “เพื่อนประสบอุบัติเหตุขาหัก นอนปวยอยู
โรงพยาบาล และลูกเสือไปเยี่ยม”
4.5 ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมู่ ผู้กำากับและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันวิเคราะห์ความถูกต้องของ
ขั้นตอนทักษะการให้กำาลังใจ และช่วยเสนอแนะการแก้ไข จนครบทุกหมู่
4.6 ผู้กำากับและลูกเสือ ร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้และการนำาไปใช้
4.7 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.8 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
5. ก�รประเมินผล

สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และกองลูกเสือ
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ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 17
เพลง
เพลง กำ�ลังใจ

ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแคคนหนึ่ง จะคิดถึงและคอยหวงใย
ในยามที่ชีวิต หมนหมองร้องให้ ขอเพียงมีใคร ปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด มันขาดมันหาย ใครจะชวยเติม
เพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่ม ตอสู้อีกครั้ง บนหนทางไกล
กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ให้ฝนให้ใฝ
ให้ชีวิต ได้มีแรงใจ ให้ดวงใจ ลุกโชนความหวัง
กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ให้ฉันได้ไหม
ดั่งหยาดฝน บนฟากฟาไกล ที่หยาดริน สูผืนดินแห้งผาก

ใบคว�มรู้
เรื่อง ทักษะก�รแสดงคว�มชื่นชมและให้กำ�ลังใจ

การแสดงความชื่นชม และให้กำาลังใจ เป็นการสื่อสารทางบวกอย่างหนึ่ง การแสดงความชื่นชม
ในสิ่งดีของเพื่อน แม้เพียงเล็กน้อย จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เพื่อน และสร้างแรงบันดาลใจให้
เขามุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งดีๆ นั้นไว้ และพยายามทำาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การให้กำาลังใจเมื่อเพื่อนเกิด
ความท้อแท้ ก็จะช่วยเสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน
ทบทวนองค์ประกอบของก�รสื่อส�รท�งบวก

1. เป็นการสื่อสารซึ่งเริ่มต้นจากตัวเรา โดยสื่อความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเอง
2. ใช้ภาษาพูด น้ำาเสียง ไพเราะ พูดด้วยเหตุผล และถูกกาลเทศะ
3. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
4. สร้างความรู้สึกที่ดีต่ออีกฝายเช่น การให้เกียรติ ให้ความสำาคัญ แสดงความเป็นห่วง ให้กำาลังใจ
ถามความคิดเห็น ฯลฯ
ผลของการสื่อสารทางบวก จะทำาให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สึกดีๆ ต่อกันทำาให้
มองอะไรเป็นบวกไปหมด อยากทำาดีต่อกันมากยิ่งขึ้น ละทิฐิ และให้อภัยกันง่ายขึ้น
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ใบคว�มรู้
ขั้นตอนก�รแสดงคว�มชื่นชม

1. บอกความรู้สึกของตนเองอย่างจริงใจ ทั้งคำาพูด ท่าทางและน้ำาเสียง
2. ระบุสิ่งดีๆ ของเพื่อน ที่เราสังเกตได้ ตามความเป็นจริง
ตัวอย่างการชื่นชมเพื่อน ในเรื่องต่างๆ
• ชื่นชมความตรงต่อเวลา : มีนัดกับนายนี่ ไม่เคยผิดหวังเลย ตรงเวลาเปะทุกครั้ง
• ชื่นชมในการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการทำางาน : นายเป็นคนรับผิดชอบดีมากๆ ต้อง
ยกนิ้วให้เลย
• ชื่นชมที่เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี : ทำาไมนายช่างดีอย่างนี้
• ชื่นชมที่เขาชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูง : พวกเราโชคดีที่มีเพื่อนอย่างนาย
• ชื่นชมที่เขาที่เรียนดี ได้รางวัล ร้องเพลงเพราะ ฯลฯ : ยินดีด้วย นายเก่งมาก
ขั้นตอนก�รให้กำ�ลังใจ

1. สะท้อนความรู้สึกของเพื่อนที่เราสังเกตได้ในขณะนั้น เพื่อให้เขารู้ว่าเราเข้าใจและเห็นใจเขา
ดูเธอ/เธอคง ----- (ความรู้สึกที่เราสังเกตเห็น) +/- ที่ --- (ปัญหาที่เกิดขึ้น)
2. สำารวจสิ่งดีที่เขามีอยู่ ที่จะช่วยให้เขารู้สึกมีความหวังและกำาลังใจมากขึ้น
3. เสริมความเชื่อมั่นในความสามารถของเขา เช่น แสดงความชื่นชมที่เขาเข้มแข็งต่อสู้อุปสรรค
แก้ปัญหา ฯลฯ
ตัวอย่าง
สถานการณ์ : เพื่อนสอบไม่ผ่าน
1. เธอคงเสียใจ ที่ผลสอบออกมาอย่างนี้
2. แล้วเธอคิดจะทำาอย่างไรต่อไป.../ มีอะไรที่จะช่วยเธอได้บ้าง...
3. ฉันดีใจที่เธอเข้มแข็ง หาทางออกได้แล้ว สู้ต่อนะเพื่อน ฉันจะคอยเอาใจช่วย
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง ชีวิตที่ห�ยไป

เด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนเรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาจนจบด็อกเตอร์จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน
บ้านของเขาอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ต้องนั่งเรือแจวข้ามไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
ระหว่างอยู่ในเรือก็พูดคุยกับคนแจวเรือจ้าง
ชายหนุ่ม : เรือที่ติดเครื่องยนต ไมมีเหรอลุง ?
คนแจวเรือจ้าง : ไมมีหรอกหลาน ที่นี่มันบ้านนอก มันหางไกลความเจริญ มีแตเรือแจว
ชายหนุ่ม : โอ! ล้าสมัยมากเลยนะลุง ที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง ลุงยังมานั่งแจวเรืออยูอีก
ไปสงผมฝงโน้น เอาเทาไรลุง?
คนแจวเรือจ้าง : 80 บาท
ชายหนุ่ม : OK ไปเลยลุง
ในขณะที่ลุงแจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอกก็เล่าเรื่องความทันสมัย ความก้าวหน้าของอเมริกาให้ลุง
ฟัง... เมืองไทย เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว ล้าสมัยมาก ไมรู้คนไทยอยูกันได้ยังไง ?
ชายหนุ่ม : ลุง...ลุงใช้คอมพิวเตอร ใช้อินเตอรเน็ตเปนไหม ?
คนแจวเรือจ้าง : ลุงไมรู้จักหรอก ใช้ไมเปน
ชายหนุ่ม : โอโฮ้! ลุงไมรู้เรื่องนี้นะ ชีวิตลุงหายไปแล้ว 25 % รู้มั๊ย แล้วลุงรู้ไหมวาเศรษฐกิจของโลก
ตอนนี้เปนยังไง ?
คนแจวเรือจ้าง : ลุงไมรู้หรอก
ชายหนุ่ม : ลุงไมรู้เรื่องนี้นะ ชีวิตของลุงหายไป 50 % แล้ว แล้วรู้เรื่องนโยบายการค้าโลกไหมลุง ?
ลุง ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง ?
คนแจวเรือจ้าง : ลุงไมรู้หรอกหลานเอย ชีวิตของลุง ลุงรู้อยูอยางเดียววาจะทํายังไงถึงจะแจวเรือให้
ถึงฝงโน้น...
ชายหนุ่ม : ถ้าลุงไมรู้เรื่องนี้ ชีวิตของลุงหายไปแล้ว 75 %
ขณะนั้น เกิดลมพายุพัดมาอย่างแรง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม...
คนแจวเรือจ้าง : นี่พอหนุม เรียนหนังสือมาเยอะ จบดอกเตอรจากตางประเทศ ลุงอยากถามอะไร
สักหนอยได้ไหม
ชายหนุ่ม : ได้ จะถามอะไรหรือลุง ?
คนแจวเรือจ้าง : เอ็งวายน้ําเปนไหม ?
ชายหนุ่ม : ไมเปนจ้ะ ลุง
คนแจวเรือจ้าง : ชีวิตของเอ็ง กําลังจะหายไป 100 % แล้วพอหนุม...
คติสอนใจ ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด
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แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
หน่วยที่ 13 จิตอ�ส� / บริก�ร
แผนก�รจัดกิจกรรมที่ 18 เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ

เวล� 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้แสดงออกถึงการเป็นลูกเสือรุ่นพี่ที่ “มองไกล” และเป็นประโยชน์ต่อกองลูกเสือ
และชุมชน
2. เนื้อห�

กิจกรรมบริการที่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สนใจเป็นพิเศษ

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์

3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ
3.3 เรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ

4. กิจกรรม

4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 ผู้กำากับลูกเสืออธิบายให้ลูกเสือเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ และจะต้องปฏิบัติ
พร้อมรายงานเมื่อครบกำาหนดเวลา
กิจกรรมที่สนใจสำาหรับลูกเสือมีมากมายหลายประเภทที่ลูกเสือสามารถเลือกปฏิบัติได้ และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตามความสนใจซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทคือ
1) กิจกรรมที่ใช้กำาลังกาย ได้แก่ กิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมผจญภัยต่างๆ
2) กิจกรรมที่ใช้สติปัญญาหรือการใช้ความมานะอุตสาหะ เช่น การเลี้ยงต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก
ซ่อมวิทยุ
3) กิจกรรมที่ใช้จิตสำานึก ความเสียสละ และการเผยแพร่ความรู้ทางการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้น
เช่น กิจกรรมการบริการ (การเก็บเศษวัสดุที่มีคมจากที่สาธารณะ) การสอนลูกเสือสำารอง (ทำาแกรนด์ฮาวล์
ระเบียบแถว และการเล่านิทานเมาคลีแก่ลูกเสือสำารอง) เงื่อนไขของการปฏิบัติกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเป็น
พิเศษ จะต้องบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
4.4 ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิด สำารวจความสนใจเป็นพิเศษ โดยคำานึงถึงประโยชน์ที่คุ้มค่า และเป็นสิ่ง
บ่งบอกถึงอุดมคติลูกเสือ แล้วจึงเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติร่วมกัน
4.5 หมู่ลูกเสือ/ลูกเสือแต่ละนายวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมแสดงออกถึงการเป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ
พร้อมกำาหนดเวลาการเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดกิจกรรม โดยมีผู้กำากับช่วยให้ข้อเสนอแนะ และคำาปรึกษา
4.6 ผู้กำากับเล่าเรื่องที่มีคติสอนใจ
4.7 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
• นัดหมายหมู่ลูกเสือที่จะช่วยบริการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกระเบียบแถว แกรนด์ฮาวล์ และช่วยสอน
เล่านิทานเรื่องเมาคลี แก่กองลูกเสือสำารอง
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
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5. ก�รประเมินผล

5.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เลือกกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้สำาเร็จ
5.2 มีลูกเสือสมัครใจฝึกตนเองเป็นผู้ฝึกสอน ระเบียบแถว และแกรนด์ฮาวส์ลูกเสือสำารอง
5.3 มีลูกเสือสมัครใจฝึกตนเองเป็นผู้ช่วยสอน “เลาเรื่องนิทานเมาคลี” ให้กับกองลูกเสือสำารอง

ภ�คผนวกประกอบแผนก�รจัดกิจกรรมที่ 18
เพลง
เพลง เพลงลูกเสือธีรร�ช

เหลาลูกเสือของธีรราช
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น
มีจรรยา รักษาชื่อ
ราเริงแจมใสใฝใจรักให้ยืนนาน

ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศพันธ
พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอดกาล
สร้างเกียรติระบือเลื่องลือตอไปช้านาน
พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย
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แบบร�ยง�นผลก�รปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ
แบบร�ยง�นผลก�รปฏิบัติกิจกรรม
ก�รบริก�ร / ก�รทำ�ง�นต�มคว�มสนใจเป็นพิเศษ

ชื่อ ........................................................................................ เลขที่ ............. หมู่ ..................
ผลงาน ..................................................................................................................................
เริ่มปฏิบัติงาน ........................................................................................................................
สิ้นสุด ...................................................................................................................................
วัน เดือน ป

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................
ผู้ปฏิบัติงาน
................./............/.............
ความเห็นของผู้กำากับลูกเสือ
.............................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ .................................................ผู้กำากับลูกเสือ
(..........................................)
…………../………./…………
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เรื่องเล่�ที่มีคติสอนใจ
เรื่อง เวล�กับน�ิก� แตกต่�งแต่เติมเต็ม

เวลา ... เดินไปข้างหน้า
แต่นาิกา .. เดินอยู่ที่เก่า
เวลา .. เราไม่อาจย้อนกลับ
แต่นาิกา .. เราหมุนย้อนมันได้
เวลา .. เมื่อสูญเสียไปแล้วไม่อาจเรียกร้องคืน แต่นาิกา .. เสียก็ซ่อม หรือซื้อใหม่ไปเลย
เวลา .. ได้มาฟรีๆ ไม่ต้องแลกกะอะไร
แต่นาิกา .. ยิ่งสวยยิ่งแพง ใช้เงินซื้อมันมาทั้งนั้น
แล้วอย่างนี้ มันจะคู่กันได้ยังไง ในเมื่อมันแตกต่างกันเหลือเกิน
แต่ถ้าไม่มีนาิกา จะรู้เวลามั๊ย หรือถ้ามีแต่นาิกา แต่ไม่รู้จักเวลา จะมีประโยชน์อะไร
ถึง 2 สิ่งจะแตกต่างกัน แต่ถ้ามันจะคู่กันแล้ว ย่อมมีจุดร่วมกันเสมอ เพียงแต่จะมองเห็นมันหรือไม่
คติสอนใจ คนที่มีวิถีชีวิตแตกต่าง ย่อมสามารถช่วยเหลือและเติมเต็มกันได้เสมอ ถ้าไม่มองข้าม
สิ่งดีๆ ของกันและกันไป
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ภ�คผนวก ก
ทักษะชีวิตกับกิจกรรมลูกเสือ
คว�มหม�ยและองค์ประกอบทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต เป็นความสามารถทางจิตสังคม ที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน
และเตรียมพร้อมสำาหรับการปรับตัวในอนาคต
องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้�น

จิตพิสัย

การสราง
ความตระหนัก
สัมพันธภาพ
รูในตน
และการสื่อสาร
ความ
ความคิด
เห็นใจ
สรางสรรค
การตัด
ผูอื่น
สินใจและ
พุทธิพิสัย
ความ
การแกไข
ภาคภูมิใจ
ความคิดวิเคราะห
ปญหา
ในตัวเอง
วิจารณ
ความรับผิด
การจัดการ
ชอบตอสังคม
กับอารมณและ
ความเครียด

ทักษะพิสัย

แผนภาพที่ 1 องคประกอบของทักษะชีวิต

1. ด้�นพุทธิพิสัย เป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพื้นฐานของทุกองค์ประกอบ ได้แก่

• ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และ
สถานการณ์ต่างๆ รอบตัว
• ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวาง โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ
จัดเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุดในการแก้ปัญหา
2. ด้�นจิตพิสัย หรือ เจตคติ มี 2 คู่ คือ
คู่ที่ 1 ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
คู่ที่ 2 เห็นคุณค่าตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุดด้อยของตนเอง และ
ความแตกต่างที่ตนเองมีกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว
ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
• ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและเห็นอกเห็นใจบุคคลที่แตกต่าง
กับเรา ไม่ว่าจะในด้านเพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น วัย สุขภาพ ฯลฯ
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ภ�คผนวก
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• เห็นคุณค่าตนเอง เป็นความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เช่น ความมีน้ำาใจ รู้จักให้ รู้จักรับ ค้นพบและภูมิใจ
ในความสามารถด้านต่างๆ (เช่น สังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ) ของตนเอง โดยมิได้มุ่งสนใจอยู่
แต่ในเรื่องรูปร่าง หน้าตา เสน่ห์ หรือความสามารถทางเพศ ฯลฯ เท่านั้น
• ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีส่วนรับผิดชอบใน
ความเจริญหรือเสื่อมของสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความภูมิใจในตนเอง
เพราะคนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทำาดีกับผู้อื่นและสังคมมากขึ้น
3. ด้�นทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คือ
คู่ที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
คู่ที่ 2 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
คู่ที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
• ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร เป็นความสามารถในการใช้คำาพูดและภาษาท่าทาง เพื่อ
สื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองและความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของอีกฝายหนึ่ง
• ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
หาทางเลือกได้หลากหลาย วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
• ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตนเอง ประเมิน
และรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ได้เหมาะสม การจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ
หาทางแก้ไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเองอย่างเหมาะสม
ทักษะชีวิตกับก�รพัฒน�เย�วชน

เมื่อแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหาแล้ว ทักษะชีวิตจะเป็น
กลยุทธ์สำาคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กปกติและเด็กทุกคน สำาหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมี
การสอนทักษะชีวิตเฉพาะแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรองรับ เด็กที่มีปัญหา
แล้วต้องใช้การดูแลเป็นรายบุคคล และระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ก�รพัฒน�เย�วชน
เปาหมาย

จุดมุงหมาย

มิติของบริการ

กลยุทธ

ผูปฏิบัติ

เด็กปกติ/เด็กทุกคน

มั่นคง/เป็นสุข

ส่งเสริม

ทักษะชีวิต

ครู

เด็กกลุ่มเสี่ยง

ปกติ มั่นคง/เป็นสุข

ป้องกัน

การเป็นที่ปรึกษา
(ระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียน)

ครูที่ปรึกษา

เด็กมีปัญหา

ปกติ

แก้ไข

ให้การปรึกษา
/ส่งต่อ

ครูแนะแนว/ระบบ
บริการเฉพาะ
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ตัวอย่�งทักษะชีวิตเฉพ�ะ
ทักษะชีวิตสำ�หรับลูกเสือต้�นภัยย�เสพติด
องคประกอบ

วัตถุประสงค

คิดวิเคราะห์

รู้/เข้าใจ ภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อปัญหาสารเสพติด

คิดสร้างสรรค์

หาแนวทางในการป้องกันตนเองและผู้อื่น

ตระหนักรู้ในตน

ตระหนักว่าสารเสพติดเป็นภัยใกล้ตัว ต้องรู้เท่าทันและหลีกเลี่ยง

เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น

เข้าใจ/เห็นใจผู้ได้รับผลกระทบจากสารแสพติด

เห็นคุณค่าตนเอง
/รับผิดชอบสังคม

ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง/ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากปัญหาสารเสพติด

สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ

เตือน/ปฏิเสธ/ให้คำาปรึกษา/มีที่ปรึกษา

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล/มีทางออกที่เหมาะสมต่อปัญหาต่างๆ

จัดการอารมณ์และความเครียด

ไม่เกิดปัญหาอารมณ์/จิตใจ อันจะนำาไปสู่การใช้สารเสพติด
ทักษะชีวิตสำ�หรับลูกเสือประช�ธิปไตย

องคประกอบ

วัตถุประสงค

คิดวิเคราะห์

รู้/เข้าใจ หลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

คิดสร้างสรรค์

มีแนวทางในการส่งเสริมประชาธิปไตยสำาหรับตนเองและผู้อื่น

ตระหนักรู้ในตน

ตระหนักในความสำาคัญของการรักษาและใช้สิทธิของตนเองในทางที่ถูกต้อง

เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น

ยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

เห็นคุณค่าตนเอง
/รับผิดชอบสังคม

ตระหนักว่าประชาธิปไตยเริ่มที่ตนเอง ตนเองต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
สร้างสรรค์ประชาธิปไตยในสังคม

สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ

ชักชวน/รณรงค์/ปชส.สร้างความเข้าใจ/ปฏิเสธ/ให้คำาปรึกษา/หาคำาปรึกษา/
จัดการความขัดแย้ง

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล/มีทางออกที่เหมาะสมต่อปัญหาต่างๆ

จัดการอารมณ์และความเครียด

ไม่เกิดปัญหาอารมณ์/จิตใจ อันจะนำาไปสู่การใช้อารมณ์และความรุนแรงใน
การแก้ปัญหา
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ทักษะชีวิตเพื่อปองกันเอดส์
องคประกอบ

วัตถุประสงค

คิดวิเคราะห์

รู้/เข้าใจ ธรรมชาติการดำาเนินโรค หลักการติดต่อ/ไม่ติดต่อ การดูแลรักษา
การป้องกัน วิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงได้

คิดสร้างสรรค์

มีแนวทางในการป้องกันเอดส์สำาหรับตนเองและผู้อื่น

ตระหนักรู้ในตน

ตระหนักว่าเอดส์และเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว รู้เท่าทันความเสี่ยง

เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น

เห็นใจผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์/ เคารพในสิทธิ/ยอมรับการอยู่ร่วมกันใน
สังคม

เห็นคุณค่าตนเอง
/รับผิดชอบสังคม

ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้ซึ่งเป็นคุณค่าภายในตัวคน ไม่ใช่วัตถุและคุณค่า
ภายนอก/เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบและปลอดภัย

สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ

เตือน/ปฏิเสธ/ให้คำาปรึกษา/หาคำาปรึกษา

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล/มีทางออกที่เหมาะสมต่อปัญหาต่างๆ

จัดการอารมณ์และความเครียด

เน้นการจัดการอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ มีวิธีระบายออกได้เหมาะสม

ทักษะชีวิตสำ�หรับลูกเสือคุณธรรมคว�มเป็นไทย
องคประกอบ

วัตถุประสงค

คิดวิเคราะห์

วิเคราะห์และประเมินผิดถูกของตนเองและสังคมได้ตามความเป็นจริง

คิดสร้างสรรค์

มีแนวทางในการปรับตัว พัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ตระหนักรู้ในตน

รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้/มีเป้าหมายที่เป็นคุณค่าของชีวิต

เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น

ยอมรับนับถือและซาบซึ้งในความดีและคุณค่าของผู้อื่น

เห็นคุณค่าตนเอง
/รับผิดชอบสังคม

ภูมิใจในคุณค่าที่อยู่ภายในตนเอง ซาบซึ้ง/เห็นคุณค่า/ส่งเสริมคุณธรรม
ความเป็นไทยในสังคม
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กระบวนการเรียนการสอนด้านเจตคติ เป็นความคิดความเชื่อที่มีความรู้สึกประกอบอยู่ด้วย ระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีได้ตั้งแต่น้อยสุดคือ
ตระหนัก รับรู สนใจ
ตอบสนอง
ยอมรับ
สรางคานิยม
สูงสุด คือ การสรางลักษณะนิสัยจากคานิยม

สำาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ทำาได้ยากกว่า เพราะมีเจตคติและพฤติกรรมเดิมอยู่แล้ว
การจะแทนที่ด้วยสิ่งใหม่จึงต้องการการพิสูจน์อย่างมั่นใจ มีระดับขั้นการเปลี่ยนแปลงดังนี้
เขาใจแนวคิด
เห็นคุณคา
เชื่อวาเปนไปได
มองเห็นแนวทางปฏิบัติ
ลงมือทดสอบ
พึงพอใจการทดสอบ
ฝกปฏิบัติในชีวิตจริง
ปฏิบัติจนเปนนิสัย

คุณธรรม จริยธรรม เป็นการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องของคุณค่าและความดีงาม การปลูกฝัง
ในเรื่องนี้จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก และต่อเนื่องไปจนโต
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ทักษะชีวิตสร้�งได้อย่�งไร
สร้างได้ด้วย 2 วิธีการใหญ่ๆ คือ
1. เกิดจากการเรียนรู้เองตามธรรมชาติ ขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี ดังนั้นจึงไม่มีทิศทาง
แน่นอน และกว่าจะเรียนรู้ก็อาจช้าเกินไป
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเด็กได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผ่าน
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเด็กต้องมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายคือลงมือปฏิบัติ และทางความคิดคือการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน

อาน 10%
ฟง 15%
เห็น 23 %
อภิปราย 55 %
กิจกรรม/ประสบการณ 75 %
สอนผูอื่น 95 %
วิธีเรียนรู้ของบุคคล

ก�รสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กล�ง

• สร้�งคว�มรู้ (Construction) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญาค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
• ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กิจกรรมต้องส่งเสริม ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
• เป็นกระบวนก�ร (Process Learning)
• มีส่วนร่วม (Physical Participation) มีส่วนร่วมด้านร่างกาย ลงมือกระทำากิจกรรมในลักษณะต่างๆ
• มีก�รประยุกต์ใช้ (Application)
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทำาให้เกิดทักษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์และ
ความคิดวิจารณ์
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมร่วมกัน ทำาให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 3 คู่ คือ
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และความเครียด
การฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทำาให้เข้าในคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการไตร่ตรองทำาความ
เข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจตนเอง และเข้าใจ/
เห็นใจผู้อื่น
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การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทำางานสำาเร็จได้รับคำาชม ทำาให้เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง
นำาไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม
กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนำาไปสู่จุดประสงค์ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิตจริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้
อะไรและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างไร
ทักษะชีวิต และทักษะก�รดำ�รงชีวิต

ทักษะชีวิตเป็นความสามารถทางจิตสังคม เพื่อใช้จัดการกับปัญหารอบๆ ตัว ในขณะที่ทักษะการดำารง
ชีวิตเป็นทักษะที่ใช้ในกิจวัตรประจำาวัน ในเรื่องพื้นฐานของชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น การแต่งตัว
การทำาอาหาร การออกกำาลังกาย การใช้ชีวิตในค่าย เป็นต้น
ในปัจจุบันปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลย์กับด้านสังคม ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลา ความสามารถและศักยภาพ
ในการดูแลเอาใจใส่เด็กน้อยลง จึงพบปัญหาพฤติกรรมในเด็กแต่ละวัยได้สูงขึ้น การเพิ่มภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน จึงต้องจัดให้มีการเรียนการสอนที่สร้างทักษะชีวิตให้มากขึ้น
และสอดคล้องกับปัญหาของเด็ก ทั้งการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เน้นทักษะชีวิตมากขึ้น โดยยังคงหลักสูตร
ลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติไว้ด้วย

ก�รสอนทักษะชีวิต
8 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมเพื่อสังคม
และส�ธ�รณประโยชน์
กิจกรรม
นักเรียน

กิจกรรมชุมนุม
ชมรม
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กระบวนก�รลูกเสือ (Scout movement)

เป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสำาหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจ
เสียสละ รับผิดชอบและอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการลูกเสือ (ตามคำานิยามของลูกเสือโลก)
เป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ
และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำาตนเป็นปัญหาของสังคม และดำารงชีวิต
อย่างมีความหมายและสุขสบาย (แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2552- สพฐ.)
หลักก�รลูกเสือ (Scout principle)

ลูกเสือโลกเน้นหน้�ที่หลัก 3 ประก�ร คือ

1. ต่อตนเอง พัฒนาตนเองทั้งด้าน ร่างกาย สติปัญญา จริยธรรม จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2. ต่อผู้อื่น คือการเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ต่อพระเจ้า (จิตวิญญาณ) คือการแสวงหาและดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย

ลูกเสือไทยมีหลักก�ร 5 ข้อคือ

1. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่น และเพื่อนมนุษย์ทุกคน รวมทั้ง
ธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
3. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ
4. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ
5. ยึดมั่นในคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
วิธีก�รลูกเสือโลก (Scout method)

มี 8 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เยาวชนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ในกลุ่ม
กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
กลุ่มที่ 3 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ยึดมั่นต่อคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน)
4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ
5. เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ/เกม
6. เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น
วิธีก�รลูกเสือไทย (ต�มหลักสูตรแกนกล�ง พ.ศ.2551)

มี 7 องค์ประกอบคือ
1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่
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3. ยึดมั่นในคำาปฏิญาณและกฎ
4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน
5. ระบบหมู่
6. การศึกษาธรรมชาติ
7. เรียนรู้จากการกระทำา
วิธีก�รลูกเสือสร้�งทักษะชีวิตได้อย่�งไร

วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้
วิธีก�รลูกเสือสร้�งทักษะชีวิตได้อย่�งไร
วัตถุประสงค

องคประกอบ
คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต้องคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ ตลอดเวลา
จัดกิจกรรมให้คิดนอกกรอบ งานศิลป การแสดง งานฝีมือ ฯลฯ

ตระหนักรู้ในตน
เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น

การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากภายในตัวเด็ก เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
ความคิด ความเชื่อในกลุ่ม ได้ทำาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ฝึกที่จะยอมรับ
และเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

เห็นคุณค่าตนเอง
/รับผิดชอบสังคม

การยอมรับจากเพื่อน ทำาชิ้นงานสำาเร็จ คำาชมเชยจากเพื่อนและผู้ใหญ่
การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งผลให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวมมากขึ้น

สร้างสัมพันธภาพและสื่อสาร
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
จัดการอารมณ์และความเครียด

ประสบการณ์ ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม การทำางานร่วมกัน
การเรียนรู้และการฝึกฝน

ขั้นตอนก�รวิจัยและพัฒน�หลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ
3. กำาหนดกรอบแนวทางพัฒนาหลักสูตร
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกร่างหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
5. หาเหตุการณ์สำาคัญ (ปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย) ที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ โดยการ
สนทนากลุ่มกับครู ผู้ปกครอง และนักพัฒนาเยาวชน
6. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชนมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมกับแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ภ�คผนวก
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7. จัดทำาหลักสูตร แผนการสอน/คู่มือครู และคู่มือวิทยากรสำาหรับฝึกอบรมครู
8. ทดลองใช้คู่มือครู 1 ปีการศึกษา (พ.ศ.2553)
9. ประเมินหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนา เพื่อการเผยแพร่ และ ขยายผลต่อไป
ก�รพัฒน�หลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

จากหลักการและวิธีการลูกเสือ นำามาสู่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งใช้กำาหนดผลการเรียนรู้ และสร้าง
แผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกัน
หลักการ + วิธีการลูกเสือ
วัตถุประสงคหลักสูตร
ผลการเรียนรู
แผนการจัดกิจกรรม
ประเมินผล

หลักสูตรลูกเสือเดิมใช้วิชาเป็นตัวตั้งในการกำาหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรและเน้นไปที่ทักษะการดำารง
ชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในกิจวัตรประจำาวันในเรื่องพื้นฐานของชีวิต
เน้นทักษะชีวิต
เด็กเป็นตัวตั้ง
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์
เข้าใจตนเอง
เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
เห็นคุณค่าตนเอง
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สื่อสาร
สร้างและรักษาสัมพันธภาพ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
จัดการอารมณ์
จัดการความเครียด

เน้นทักษะก�รดำ�รงชีวิต
วิช�เป็นตัวตั้ง
กิจกรรมสัญญลักษณ์

(ขบวนการลูกเสือ / คำาปฏิญาณและกฏ / วินัยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย / พึ่งและพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น / ทักษะ
ทางลูกเสือ / ใช้ชีวิตกลางแจ้ง )
กิจกรรมต�มคำ�ปฏิญ�ณและกฏ 10 ข้อ

(มีเกียรติเชื่อถือได้ / จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และซื่อตรง
ต่อผู้มีพระคุณ / กระทำาตนให้เป็นประโยชน์ / เป็นมิตรของทุกคน
เป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก/ สุภาพเรียบร้อย / เมตตากรุณาต่อสัตว์ /
เชื่อฟังคำาสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชา ด้วยความคารพ / มีใจ
ร่าเริง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก / มัธยัสถ์ / ประพฤติชอบด้วยกาย
วาจา ใจ)
กิจกรรมโครงก�ร

สิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาติบ้านเมือง โลก

กิจกรรมวิช�พิเศษ 10 กลุ่ม
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การจะปรับให้เป็นกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตจึงได้ใช้เหตุการณ์สำาคัญ และสภาพปัญหาในชีวิตจริง
ของเด็กแต่ละวัย มาเป็นตัวตั้งในการกำาหนดโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาร่วมกับวัตถุประสงค์หลักสูตร
ลูกเสือโลก และแนวทางการพัฒนาลูกเสือไทย 8 ประการ เมื่อรวบรวมและตัดทอนส่วนที่ซ้ำาซ้อนออกไป
สรุปได้เป็นแนวทางพัฒนาลูกเสือ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อม/ด้านสติปัญญาค่านิยมและ
เจตคติ/ด้านจิตใจ ศีลธรรม และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล/ด้านสัมพันธภาพกับชุมชน สังคม และวิเคราะห์
ผลการเรียนรู้ได้ 15 หน่วย ดังตารางต่อไปนี้
ต�ร�งเปรียบเทียบวัตถุประสงค์หลักสูตรลูกเสือโลก แนวท�งพัฒน�ลูกเสือไทย
8 ประก�รและหลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
สากล (6)

ไทย (8)

ร่างกาย
สติปัญญา
จริยธรรม
จิตใจ
จิตวิญญาณ
สัมพันธภาพทางสังคม

ทักษะชีวิต (4)

ร่างกาย
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สติปัญญา
สร้างค่านิยมและเจตคติ

ร่างกายและสิ่งแวดล้อม

จิตใจ ศีลธรรม

จิตใจ ศีลธรรม และ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

สติปัญญาค่านิยมและเจตคติ

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
สัมพันธภาพต่อชุมชน
สัมพันธภาพทางสังคม

สัมพันธภาพกับชุมชนและสังคม

ด้�นของก�รพัฒน�กับองค์ประกอบทักษะชีวิต
ดานของการพัฒนา

องคประกอบทักษะชีวิต

ร่างกายและสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สติปัญญา ค่านิยมและเจตคติ

คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดสร้างสรรค์
เข้าใจตนเอง ตัดสินใจแก้ไขปัญหา

จิตใจ ศีลธรรม
และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

สื่อสาร/สร้างสัมพันธภาพ
เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
จัดการอารมณ์/ความเครียด

สัมพันธภาพกับชุมชนและสังคม

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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ต�ร�งวิเคร�ะห์ผลก�รเรียนรู้
ผลการเรียนรู

ดานของการพัฒนา
รางกายและสิ่งแวดลอม

สติปญญา คานิยม
และเจตคติ
จิตใจศีลธรรม
และสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล
สัมพันธภาพกับชุมชน
สังคม

หนวยที่ 1 สาระสำาคัญของการลูกเสือ
หนวยที่ 2 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง
หนวยที่ 3 สุขภาพอนามัย
หนวยที่ 4 ความปลอดภัย
หนวยที่ 5 ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
หนวยที่ 6 อนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หนวยที่ 7 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
หนวยที่ 8 จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง
หนวยที่ 9 รักและศรัทธา สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
หนวยที่ 10 ปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนวยที่ 11 คุณธรรม - จริยธรรม
หนวยที่ 12 สัมพันธภาพและการสื่อสาร
หนวยที่ 13 จิตอาสา บริการ
หนวยที่ 14 รักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน/ชาติ
หนวยที่ 15 รับผิดชอบปัญหาสังคม

ตัวอย่�งก�รนำ�ผลก�รเรียนรู้ม�จัดทำ�แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
ด้�นร่�งก�ยและสิ่งแวดล้อม
ผลการเรียนรู
สุขภาพอนามัย

เหตุการณสําคัญ/ปญหาที่เกิดขึ้นจริงตามวัย
ลูกเสือสํารอง

ลูกเสือสามัญ

ลูกเสือสามัญรุนใหญ

พฤติกรรมการกินไม่ถูกต้อง
พฤติกรรมการกินไม่
กินตามสะดวกและตาม
ถูกต้อง กินตามกระแส
กระแสนิยม
นิยม
โรคอ้วน/ยาลดน้ำาหนัก
โรคอ้วน/ขาดการออก
กำาลังกาย/สมรรถนะทาง
กายต่ำากว่ามาตรฐาน
รู้ไม่เท่าทันสื่อโฆษณา
รู้ไม่เท่าทันโฆษณาลูกอม รู้ไม่เท่าทันสื่อโฆษณา
น้ำาอัดลม บะหมี่/อาหาร ผลิตภัณฑ์ความงาม
ขนมขบเคี้ยว
อาหารเสริม
สำาเร็จรูป
รู้ไม่เท่าทันสถานการณ์สุขภาพ : โรคติดต่อตามฤดูกาล และการป้องกัน/
ใช้สื่อ IT มากเกินไป เสียสายตา
พฤติกรรมการกินไม่
ถูกต้อง เลือกกินแต่
ของชอบ
โรคอ้วน สมรรถนะทาง
กายต่ำากว่ามาตรฐาน

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต ภ�คผนวก

302
เมื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามวัยของเด็ก ในผลการเรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัย จะพบปัญหาตาม
วัยดังตารางด้านบน และนำามาวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ดังตารางด้านล่าง
รู้เท่�ทันสื่อโฆษณ�

สำ�รอง

พฤติกรรม
ก�รกินไม่ถูกต้อง/
โรคอ้วน

อ�ห�ร 5 หมู่/
คำ�นวณแคลอรี่/
ส�รพิษในอ�ห�ร/
น้ำ�ดื่มสะอ�ด

ผลเสียจ�กโรคอ้วน/
ก�รออกกำ�ลังก�ย

วัย
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
ม. 1
ม. 2
ม. 3

ส�มัญ

ส�มัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมหนวยที่ 3 สุขภาพอนามัย
อาหารดีมีคุณค่า (ประโยชน์และคุณค่าของผัก) รู้ทันสื่อโฆษณา (ขนมของเล่น) รู้จักโรค
ติดต่อใกล้ตัว และป้องกัน
กินอาหารครบ 5 หมู่/ตระหนักถึงอิทธิพลสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหาร/
ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
อาหารบั่นทอนสุขภาพ/วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาสินค้าและผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค/รู้เท่าทันโรคและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
เด็กไทยไม่กินหวาน (ตรวจสอบปริมาณน้ำาตาลในเครื่องดื่มและป้องกันปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการบริโภคน้ำาตาล)/ออกกำาลังกายตามความถนัด/กิจกรรมสำารวจแหล่งน้ำาดื่มใน
โรงเรียน
สารพิษอาหารจากน้ำามันทอดซ้ำา และอาหารอื่นๆ
รู้ทันสื่อโฆษณา (น้ำาอัดลม บะหมี่สำาเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ลูกอม) สำารวจวิถีชีวิตของคนออก
กำาลังกาย
เบื้องหลังก๋วยเตี๋ยว (เรียนรู้วิธีสืบค้นถึงต้นตอ/ที่มาของอาหารที่อาจให้โทษ)
ลูกเสือไทยกายสมาร์ท (ประเมินดัชนีมวลกายของตนเองและปรับพฤติกรรมการกินและการ
ออกกำาลังกาย)
รู้ทันสื่อโฆษณา (ยาลดนน. อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ความงาม) สารพิษปนเปื้อนในอาหาร
(บอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน ฯลฯ)
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เนื้อห�ส�ระในแผนก�รจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย

1. ส�ระกิจกรรมลูกเสือต�มข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งช�ติ ได้แก่

1.1 สาระจำาเป็นตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสำารอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2522 (แผนการจัดกิจกรรมฯ เล่ม 1 สำาหรับลูกเสือสำารอง)
1.2 สาระจำาเป็นตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 (แผนการจัดกิจกรรมฯ เล่ม 2 สำาหรับลูกเสือสามัญ)
1.3 สาระจำาเป็นตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 หมวด 4 วิชาพื้นฐาน ตามระดับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 (แผนการจัดกิจกรรมฯ เล่ม 3 สำาหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)
สำาหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือ
หลวง ไม่ได้นำามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้
2. แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือในส่วนที่เป็นส�ระจำ�เป็นต�มข้อบังคับลูกเสือ ได้ปรับปรุงกิจกรรมให้
เสริมสร้างทักษะชีวิตทั่วไปทั้ง 12 องค์ประกอบ ซึ่งเกิดโดยกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการลูกเสือ โดยเน้นให้
ลูกเสือทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหมู่และกองลูกเสือ ให้มากที่สุด
3. แผนก�รจัดกิจกรรมลูกเสือในส่วนส�ระกิจกรรมที่เน้นทักษะชีวิต ได้ออกแบบกิจกรรมให้มีเนื้อหา
สาระเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา ที่สอดคล้องกับวัย พัฒนาการ
และสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสำาคัญตามวัยเด็กและระดับชั้นปี
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ภ�คผนวก ข
กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตนั้น ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุกประการ แต่เน้น
การสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบด้าน และครอบคลุม
การดำารงชีวิตในปัจจุบัน
สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง กิจกรรมจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีผลทำาให้มีการรับรู้และเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ใช้เวลาน้อยลง
คุณค่�ของสื่อก�รเรียนก�รสอนประเภทกิจกรรม

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำาหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการด้วย
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. กิจกรรมก�รแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก
แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นการจำาลองประสบการณ์ต่างๆ มาเพื่อ
การเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้นหรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกิน
กว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือ
เป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
1) สถานการณ์จำาลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบความจริงให้ใกล้เคียงกับสภาพความ
เป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กำาลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนำา
ประสบการณ์แห่งความสำาเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
2) การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดง
หรือกระทำาให้ดูเป็นตัวอย่างให้ความสำาคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด
3) เล่านิทาน
4) ละคร หุ่นจำาลอง
5) เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อในการ
เรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่างๆ
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6) ศิลปะ แขนงอื่นๆ เช่น การวาดรูป การปั้นดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้
7) การโต้วาที
ฯลฯ
2. กิจกรรมก�รร�ยง�นและก�รสำ�รวจ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็นจริง/
เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจำาวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของการศึกษา เช่น
การทำาแผนที่ การสำารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่สำารวจ และจำาลองสิ่งที่ได้
เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น
ตัวอย่างกิจกรรม
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทำาสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทำาปูม
การจัดนิทรรศการ การสอดแนม สำารวจ แผนที่ เขียนเรียงความฯลฯ
3. กิจกรรมก�รวิเคร�ะห์และก�รประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรม
การเปรียบเทียบคุณค่า ประเมินความเสี่ยง การทำาแผนที่ความคิด ฯลฯ
4. เกมและก�รแข่งขัน

4.1 เกม เป็นกิจกรรมที่มีกฎกติกา และลำาดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม
ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขันและมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น การตอบปัญหา
ในเรื่องต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝรู้มากขึ้น ฯลฯ
5. กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทำาความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต้นไม้ การ
เก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ
หลักก�รออกแบบกิจกรรม

1. ก�รเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น

• ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน และการ
แข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น
• ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
• ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และประเมินส่วน
ทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท
2. ก�รตั้งประเด็นอภิปร�ย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
• ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์/สังเคราะห์/ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
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• ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความเชื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเอง
ที่แตกต่างจากคนอื่น ทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในกระบวน
การกลุ่ม
• ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทำาทักษะนั้นๆ เช่น
การวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทำาตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน ที่มักจะทำาทักษะนั้นๆ
ไม่สำาเร็จ เป็นต้น
3. ก�รสรุปคว�มคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นให้
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่
• ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ประยุกต์ใช้
โดยผลิตซ้ำาความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทำารายงาน ทำาสรุปย่อ ฯลฯ
• ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความเชื่อที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิดขึ้น เช่น การกระทำาที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทำาที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น
• ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจในขั้นตอนของทักษะอย่างชัดเจน และ
สามารถทำาทักษะนั้นๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชำานาญ
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http://www.scoutthailand.org/main/show_page.php?topic_id=56&auto_id=13&TopicPk=19
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต บรรณ�นุกรม

คณะผู้จัดทำ�
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือ
ที่เน้นทักษะชีวิต

312

คณะผู้จัดทำ�คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
คณะที่ปรึกษ�

1. นายพะนอม แก้วกำาเนิด
2. นายมนตรี เภกะนันทน์
3. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
4. ดร.สุดาวรรณ เครือพานิช

5. นายสมมาต สังขพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติและผู้ตรวจการ
ลูกเสือประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผู้อำานวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

คณะทำ�ง�นกำ�หนดกรอบก�รพัฒน�หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. นางจินตนา เผ่าจินดา
2. นายโสภณ จุโลทก
3. ดร.สุดาวรรณ เครือพานิช

4. นายสมมาต สังขพันธ์
5. นายวรินทร์ ศาสตรมาหา
6. น.อ.หญิงกรรณิกา กออนันตกูล
7. นางศิริรัตน์ บุญตานนท์
8. นายณัฐกิจ บัวขม
9. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์
10. นางดรรชนี จันทร์คำา
11. นางสาวสุภาพร ประดับสมุทร
12. นายสราวุธ หวังดี
13. นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์

ข้าราชการบำานาญ
ข้าราชการบำานาญ
นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
รองผู้ตรวจการฝายวิชาการประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
นายทหารปฏิบัติงานกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
ผู้อำานวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(ราษฎร์ดรุณานุศาตร์) จ.เชียงราย
นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ผู้อำานวยการด้านงานเอดส์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต คณะผู้จัดทำ�คู่มือฯ
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14. นายอุดมพร สารีกิจ
15. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช เอี่ยมสะอาด

ครู กศน. อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ครู โรงเรียนพณิชการสยามในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ

คณะทำ�ง�นยกร่�งหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. นางจินตนา เผ่าจินดา
2. นายโสภณ จุโลทก
3. ดร.สุดาวรรณ เครือพานิช

4. นายชาคริต ภวังคนันท์

5. นายสมมาต สังขพันธ์
6. น.อ.หญิงกรรณิกา กออนันตกูล
7. นางศิริรัตน์ บุญตานนท์
8. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์
9. นางดรรชนี จันทร์คำา
10. นางสาวสุภาพร ประดับสมุทร
11. นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์
12. นายสราวุธ หวังดี
13. นายอุดมพร สารีกิจ
14. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช เอี่ยมสะอาด

ข้าราชการบำานาญ
ข้าราชการบำานาญ
นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
นายทหารปฏิบัติงานกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.นครราชสีมา เขต 1
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(ราษฎร์ดรุณานุศาตร์) จ.เชียงราย
นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
ผู้อำานวยการด้านงานเอดส์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ครู กศน. อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ครู โรงเรียนพณิชการสยามในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ

คณะทำ�ง�นศึกษ�รวบรวมเหตุก�รสำ�คัญเพื่อพัฒน�กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. นางสาวจรรยา ธนะนิมิตร
2. นางสาวพิศมัย ทิพยนันท์
3. นางสาววรัฐชฎา อุววาที
4. นางสมฤดี ปินแก้ว
5. นางสาวจันจิรา สังข์ไชย
6. นางสาวเด่นเดือน ผาสนาม

ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
ครู โรงเรียนวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ครู โรงเรียนวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ
นักวิชาการและฝึกอาชีพชำานาญการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี
คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต คณะผู้จัดทำ�คู่มือฯ
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7. นางสาวกัลยากรณ์ สารสุภาพ
8. นายทรงพล เพชรทอง
9. นายอาคร ประมงค์

นักกิจกรรม กลุ่มสื่อสายใย
นักกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมเยาวชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักกิจกรรมเยาวชน บ้านกิจกรรม

คณะทำ�ง�นพัฒน�และออกแบบกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. ดร.สุดาวรรณ เครือพานิช

2. ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ
3. น.อ.หญิงกรรณิกา กออนันตกูล
4. นางศิริรัตน์ บุญตานนท์
5. นายคำานึง ยากองโค
6. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์
7. นางดรรชนี จันทร์คำา
8. นางกัลยาณีย์ ปลาทอง
9. นางสาวสุภาพร ประดับสมุทร
10.นางสาวเด่นเดือน ผาสนาม
11. นายสุรพล มโนหาญ
12. นายเกื้อ แก้วเกต
13. นายสนทยา สุวรรณเดช
14. นายสรธร ศรีเพ็ญ
15. นายทรงพล เพชรทอง
16. นายอาคร ประมงค์
17. นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์
18. นางสาวสุภัทรา ชูเกียรติ
19. นางกมลรัตน์ บัวเขียว
20. นายเกรียงศักดิ์ ฟ้องโหย

นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
นายทหารปฏิบัติงานกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.นครราชสีมา เขต 1
ผู้อำานวยการ โรงเรียนบ้านปางหลวง จ.เชียงราย
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(ราษฎร์ดรุณานุศาตร์) จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จ.เชียงราย
นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
นักวิชาการและฝึกอาชีพชำานาญการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี
ข้าราชการบำานาญ
ผู้อำานวยการสมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน (YPDC)
รองผู้อำานวยการสมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน(YPDC)
นักกิจกรรมเยาวชน กลุ่มสื่อสายใย
นักกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมเยาวชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักกิจกรรมเยาวชน บ้านกิจกรรม
ผู้อำานวยการด้านงานเอดส์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต คณะผู้จัดทำ�คู่มือฯ
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คณะทำ�ง�นจัดทำ�คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. น.อ.หญิงกรรณิกา กออนันตกูล
2. นายคำานึง ยากองโค
3. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์
4. นายจรูญ เขนย
5. นางดรรชนี จันทร์คำา
6. นางกัลยาณีย์ ปลาทอง
7. นายประพันธ์ อินทยศ
8. นายมานพ ใจเย็น
9. นายสุรพล มโนหาญ
10. นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์
11.นางสาวสุภัทรา ชูเกียรติ

นายทหารปฏิบัติงานกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ผู้อำานวยการ โรงเรียนบ้านปางหลวง จ.เชียงราย
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(ราษฎร์ดรุณานุศาตร์) จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางแล จ.เชียงราย
ครูชำานาญการ โรงเรียนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ จ.เชียงราย
ข้าราชการบำานาญ
ผู้อำานวยการด้านงานเอดส์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

โรงเรียนที่ทดลองใช้คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
2. โรงเรียนดอยลานพิทยา
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (ราษฎร์ดรุณานุศาตร์)
4. โรงเรียนเมืองเชียงราย
5. โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
6. โรงเรียนสุรนารีวิทยา
7. โรงเรียนสุขานารี
8. โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
9. โรงเรียนบ้านหัวทะเล
10. โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
11. โรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนา
12. โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง
13. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
14. โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม
15. โรงเรียนหลวงครูวิทยา
16. โรงเรียนหัวไทรบำารุงราษฎร์
17. โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
18. โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครปฐม
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19. โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
20. โรงเรียนนาคประสิทธิ์
21. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
22. โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี
23. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
24. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
25. โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
26. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
อ.เมือง จ.นครนายก
อ.เมือง จ.นครนายก
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คณะทำ�ง�นปรับปรุงคู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

1. น.อ.หญิงกรรณิกา กออนันตกูล
2. ดร.สุดาวรรณ เครือพานิช

3. นายพนัส บุญวัฒนสุนทร

4. ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ
5. ดร.สุภาพร ประดับสมุทร
6. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์
7. นายสนทยา สุวรรณเดช
8. นายอาคร ประมงค์
9. นายจรูญ เขนย
10. นางศรีพรรณ ขเสวี
11. นางดรรชนี จันทร์คำา
12. นางระภาพรรณ ริมใหม่
13. นางสุกานดา นาระตะ
14. นายภูวศิษฎ์ เจริญสุข
15. นางฉวีวรรณ ปัญญา
16. นายพีระศักดิ์ สกุลเวช
17. นายเทวารินทร์ ธรรมสอน

นายทหารปฏิบัติงาน กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย์ ภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
ข้าราชการบำานาญ
นักกิจกรรมเยาวชน
นักกิจกรรมเยาวชน บ้านกิจกรรม
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(ราษฎร์ดรุณานุศาตร์) จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (ราษฎร์ดรุณานุศาตร์)
จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (ราษฎร์ดรุณานุศาตร์)
จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนดอยลานพิทยา จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนดอยลานพิทยา จ.เชียงราย
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18. นายอัฐวิทย์ โทนะใจ
19. นางสุนทรี ปาลี
20. นางอรพินท์ โพรี
21. นางศิริรัตน์ บุญตานนท์
22. นางสาวจุฑามาส ชุ่มเมืองปัก
23. นางสายพิรุณ วงศ์กมุทธศัย
24. นางเจตนิพิฐ สุจิระกุล
25. นางอัมพร ขวัญกลาง
26. นางสาวศุภลักษณ์ พูลเสวก
27. นางสาวสุวารี เจียนโพธิ์
28. นายวัชระ สุวรรณะ
29. นายสมบัติ สังวรณ์
30. นางนันทนา มีสัจจ์
31. นางสาวประมวล แทนขุนทด
32. นางสาวสิริอร วงษ์รัตนะ
33. นางรินภา ฮอหรินทร์
34. นางสาวปินทิพย์ ทอนเกาะ
35. นางนันทนา มูลเอก
36. นางมะลิ บำาเพ็ญชอบ
37. นายแสวง อินทยัน
38. นายอนุรักษ์ เศษรักษา
39. นายอุทิศ หะยาจันทา
40. นางบุรัสกร โพธิทรัพย์
41. นางสายสุรีย์ ปุสยตานนท์
42. นางสาวสุภาวดี เพียวสามพราน
43. นางสาวสุภาพร วรานนท์วนิช
44. นายสมเกียรติ บัวน้อย
45. นายคชกฤต สาสนะสุข
46. นางสุวิมล อารีจิตร
47. นายชวลิต ศีตะปันย์
48. นายประทีป เชิดผล
49. นางสาวชื่นอนงค์ กุลชาติประภา
50. นางสาวสุภัตรา กฤชประภา
51. นางวัชรี กมลเสรีรัตน์
52. นายสามารถ อรุณวรรณ

ครู โรงเรียนดอยลานพิทยา จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย
ครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
ผู้อำานวยการ โรงเรียนบ้านหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสุขานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสุขานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผู้อำานวยการ โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนดอนกระทิง-ศีรษะช้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนดอนกระทิง-ศีรษะช้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ.เมือง จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ.เมือง จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ.เมือง จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมือง จ.นครนายก
ครู โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี อ.เมือง จ.นครนายก
ครู โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี อ.เมือง จ.นครนายก
ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
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53. ดร.ไกรเดช ไกรสกุล
54. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังสี
55. นางจารีย์ เพชรทอง
56. นางสายทิพย์ สุขเจริญ
57. นางกมลทิพย์ พูลแก้ว
58. นายสุรพงษ์ คำาฤทธิ์
59. นางมนัสขวัญ รักษา
60. นางรุจี เดชเชียร
61. นางสุวิมล ไชยถาวร
62. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์
63. นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์
64. นางสาวสุภัทรา ชูเกียรติ
65. นายเกรียงศักดิ์ ฟ้องโหย

อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนหัวไทรบำารุงราษฎร์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนหัวไทรบำารุงราษฎร์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำานวยการด้านงานเอดส์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

คณะบรรณ�ธิก�ร

1. น.อ.หญิงกรรณิกา กออนันตกูล
2. นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์
3. นางสาวสุภัทรา ชูเกียรติ

นายทหารปฏิบัติงานกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ผู้อำานวยการด้านงานเอดส์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
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โครงก�รก�รพัฒน�หลักสูตรและก�รบริห�รจัดก�รกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อเสริมสร้�งทักษะชีวิต
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�โครงก�ร

1. นายพะนอม แก้วกำาเนิด
2. นายธวัชชัย ไทยเขียว
3. นายวินัย รอดจ่าย
4. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
5. นายเดช วรเจริญศรี
6. นางเบญจลักษณ์ น้ำาฟ้า

7. นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล

8. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

9. นายศุภกร วงศ์ปราชญ์
10. นายประยูร อองกุลนะ

11. นายนิคม อินทรโสภา
12. รศ.ไพรัช พันธุ์ชาตรี
13. นายเกื้อ แก้วเกตุ
14. นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ และ
ผู้ตรวจการลูกเสือประจำาสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำานวยการสำานักเลขาธิการ
สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผู้อำานวยการสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำานวยการสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
ผู้อำานวยการสมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน (YPDC)
ผู้อำานวยการด้านงานเอดส์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คู่มือก�รจัดกิจกรรมลูกเสือส�มัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต คณะผู้จัดทำ�คู่มือฯ

